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 198.7.מיום  1981/פרוטוקול וועדת רכש 

         :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

     מנכ"ל המועצה -ענת מור 

        גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב –דודי בונפיל 

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה : 8.7.19להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

מיתוג פסטיבל כדורים  17,550 נוי לוסון 1
 פורחים

פסטיבל 
כדורים 
 פורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

פרסום פסטיבל כדורים  17,550 ורוניקמשעל  2
 פורחים

פסטיבל 
כדורים 
 פורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

שלטים לפסטיבל כדורים  10,592 קשרים 3
 פורחים

פסטיבל 
כדורים 
 פורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

ס.ת. לפי  פריטי זכוכית ואלומיניום 409.5 אלום איכות 4
היחידה 

 המזמינה

מחלקת 
 אחזקה

 אושר

פיתוח בתי  גדר לבית עלמין מולדת 41,067 סקופטק 5
עלמין 
ברחבי 

 המועצה
2021092750 

אושר. יש  אגף שפ"ע
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
 -חיבור מבנים ניידים 15,912 פנינת עוזיאל 6

שירותים וחדר טהרה 
בית  -לתשתיות ים וחשמל

 עלמין חבר

פיתוח בתי 
עלמין 
ברחבי 

 המועצה
2021092750 

אושר. יש  אגף שפ"ע
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

שיפוצים  אביזרי בטיחות 14,721 בטיחותי 7
במוסדות 

מ.  -חינוך
הפיס 

2020462750 
 

מחלקת 
 אחזקה

אושר. עם 
קבלת ואישור 

התב"ר החדש, 
תבוצע העברה 
 לתב"ר החדש.

 35,989 מגיני אצבעות

 פינוי גזם יום עבודה שופל 2,340 א.ח.ס.ן 8
1712300754 

 אושר אגף שפ"ע

ניקיון תחנת מעבר גזם גן  21,060 א.ח.ס.ן 9
 נר

 גזםפינוי 
1712300754 

 אושר אגף שפ"ע

מרפאה  10
-וטרינרית

 חפציבה

צמצום  עיקור כלבים בבעלות לעיקור  400
התרבות 

כלבים 
 בבעלות

2021932750 

. אושר וטרינר
המציעים 

יחתמו על כתב 
מרפאה   התחייבות.

וטרינרית ניר 
ד"ר -דוד

 גולדשטיין
ד"ר פביאן 

 טרופר
 ד"ר ירון פלג

ד"ר עמיר 
 הלפרין

 ד"ר אלון כוכבי
 –ספרים ללימוד אנגלית  6,561 ווייז קידס 11

 בי"ס עמק יפה
הוצ' בי"ס 

 עמק יפה
1815201780 

אושר. ביצוע  חינוך
עד גובה 

ההרשאה. 
היתרה 

ממקורות 
 ביה"ס.

איתור וסימון קו חשמל  4,680 אינפרטק 12
 ביישוב נורית

תשתיות 
 בנורית

2013622750 

חברה 
 כלכלית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
יש להחתים 

את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
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תשלום עפ"י 
 נוהל תב"רים.

מגדלי הגלבוע  13
 הנדסה בע"מ

 למבנה. 1,053
אומדן העבודה כ 

– 75,000 ₪. 

עריכת כתבי כמויות 
לשיפוצי קיץ ואומדנים 

 במוס"ח.

שיפוצים 
במוסדות 

מ.  -חינוך
הפיס 

2020462750 
 

חברה 
 כלכלית

אושר. עם 
קבלת ואישור 

התב"ר החדש, 
תבוצע העברה 
 לתב"ר החדש.

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
מגדלי הגלבוע  14

 הנדסה בע"מ
עריכת כתבי כמויות  9,360

גן  –לשיפוץ מבנה נטוש 
 ילדים ברק

שיפוצים 
במוסדות 

מ.  -חינוך
הפיס 

2020462750 
 

חברה 
 כלכלית

אושר. עם 
קבלת ואישור 

התב"ר החדש, 
תבוצע העברה 
 לתב"ר החדש.

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
 
 
 

 :  הנחיות והחלטות הוועדה
 
 מאושר להעביר את המדפסת של מירב אילוז, לנטלי במחלקת משאבי אנוש. –ניוד מדפסות בשכירות  .1

יש לחבר את לובנה במחלקת הגביה לאחת המדפסות  לא מאושר לנייד את המדפסת של סיגל גרנט.
 הקיימות במחלקה.

 
הושאר לבדיקת חברי הוגש ע"י החברה הכלכלית, עבור חינוך :  –פיקוח, ניהול, ליווי מבני חינוך  .2

 הוועדה. טרם התקבלה החלטה.
 

לא התקבלה החלטה. תב"ר נוצל עד הוגש ע"י החברה הכלכלית :  –עבודות מדידה בית עלמין טייבה  .3
 תום. נלקח לבדיקת גזבר.

 
 

 ולוגיסטיקה., ביטוח שאול, מנהלת יח' רכש-רשמה : אלונה סדן   

  : העתקים

 לנוכחים
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 תיוק
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