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 19.1210.מיום  1930/פרוטוקול וועדת רכש 

         :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

 ס.ר'. המועצה ור מינהל שירות לתשוב –דודי בונפיל   מנכ"ל המועצה -ענת מור 

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן  גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 

 סיכום הדברים

 , הערותיה והנחיותיה :10.12.19להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות 
 כוללת
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

עבור  מקור תקציבי פירוט
 יחידה

 החלטה/הערות

 מחשבים ותוכנות חידוש רישיון אנטי וירוס 7,254 קומסקיור 1
1613000930 

אושר. לביצוע  מיחשוב
 2020בינו' 

תיקוני מסגרות במוסדות  26,559 מתכת ג'וזף 2
 חינוך, לפי מפרט ההצעה

 עבודות קבלניות
1741000751 

 אושר. אחזקה

ד.זד מערכות  3
 בע"מ

מצלמות אבטחה  5רכישת  16,380
 לאוטובוסים

ייקבע טרם ביצוע 
 ההזמנה

אושר. לביצוע  תחבורה
 .2020בינו' 

אלקיים פסיפיק  4
 שיווק

מערכות כריזה  4רכישת  7,724
 לכרבים

רכישת אמצעים 
 לחירום

1723000740 

 אושר ביטחון

זאב המרכז  5
 לעזרה ראשונה

רכישת אמצעים  תיקי חובש 8רכישת  5,056
 לחירום

1723000740 

 אושר ביטחון

טרכמן יעקב  6
מערכות חימום 

 ועבודות צנרת

תיקון מערכת הספקה  3,744
 מקווה גדיש

 שיפוץ מקוואות
2021692750 

 אושר. שפ"ע

תמלול ועימוד עבור תלמיד  4,000 חגי רוזנברג 7
 כבד שמיעה

 מרכז עוצמה
2019202750 

 אושר. רווחה

 מרכז עוצמה הנחייה יישובית 12,000 מסאר 8
2019202750 

 אושר. רווחה

 –אלונה אור  9
בי"ס לבניית 

 ציפורניים

 מרכז עוצמה לימודים עבור תלמידה 4,000
2019202750 

 אושר. רווחה

-אלמלדת 10
 רונאל-פלקוביץ

 מרכז עוצמה לימודים עבור תלמידה 4,000
2019202750 

 אושר. רווחה

  
תקציב קהילה  שי עבור נערות 1,996 ציפור הנפש 11

 ומעטפת
184716084 

 אושר רווחה

ריהוט עפ"י מידות עבור  8,015 נ.ע. התופרת 12
 מוקיבלה -בית חם לנערים

בית חם לנערים 
 מוקיבלה

1847180840 

 אושר רווחה
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות 
 כוללת
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

עבור  מקור תקציבי פירוט
 יחידה

 החלטה/הערות

 –לנערים  ODTפעילות   3,836 צוקים וטיולים 13
 בית חם מוקיבלה

בית חם לנערים 
 מוקיבלה

1847180840 

 אושר רווחה

 

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

 

  : העתקים

 לנוכחים

 תיוק
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