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 19.718.מיום  1920/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 : 18.7.19להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

ד.נ. גנרטורים  1
 בע"מ

גנרטורים וחשמל לפסטיבל  49,782
 הכדורים הפורחים

פסטיבל 
הכדורים 
 הפורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

הצללות, מצננים ואביזרי  60,811 טבעי ארונה 2
במה לפסטיבל הכדורים 

 הפורחים

פסטיבל 
הכדורים 
 הפורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

תכנון ועדכון סקר  18,720 גופר הנדסה 3
 גן נר וסנדלה –לישמניה 

טיפול 
במפגעי 

 לישמניה
2019862750 

. יש אושר וטרינר
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
מרכז  סדנת עברית תעסוקתית 17,082 אמל ואוי 4

 עוצמה
2019202750 

 אושר רווחה

הצטיידות ריהוט כיתות  40,054 רהיטי כוח 5
 בי"ס גלבוע

הקמת בי"ס 
 יסודי ב"א

2020912750 

 אושר חינוך

הוצ'  לגננותהרצאה  4,680 כחול רענן 6
 קיטנות

1812800780 

 אושר חינוך

 צוות תכנון :  7
אדר' דורון 

 רוהטין.
אינג' מיכאל 

 שמיס.

162,449.8 
 

סה"כ לביצוע 
 העבודה

קיבוץ  –הכנת תב"ע 
רה תכנון אזור  –יזרעאל 

 המגורים.

תכנון 
מפורט 

 ותכנון תב"ע
2020102750 

וועדה 
 מקומית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
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 פלגי מים.
 הצפון. ץח

תשלום עפ"י 
 נוהל תב"רים.

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

מגדלי הגלבוע  8
 הנדסה בע"מ

הכנת תכנית הקצאה מגרש  5,850
 .לבית כנסת רמת צבי

בי"כ רמת 
 צבי

2019912750 

חברה 
 כלכלית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
מגדלי הגלבוע  9

 הנדסה בע"מ
הוצאת אישורי בטיחות,  5,850

נגישות וכב"א לבית כנסת 
 .רמת צבי

בי"כ רמת 
 צבי

2019912750 

חברה 
 כלכלית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
מגדלי הגלבוע  10

 הנדסה בע"מ
הכנת תכנית תשריט  9,360

חלוקה לכל המתחם 
הציבורי באזור בית כנסת 

 .רמת צבי

בי"כ רמת 
 צבי

2019912750 

חברה 
 כלכלית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
אבו רומי  11

 אדריכלים
ליווי , קידום, מעקב, ניהול  7,605

ופיקוח למבני ציבור ומבני 
 חינוך.

התשלום 
לספק על 

חשבון 
החברה 

הכלכלית 
 ומתקציבה

חברה 
 כלכלית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

 העבודה.

ניהול ופיקוח עבודות  16,238 גופר הנדסה 12
 .לישמניה בגן נר

טיפול 
במפגעי 

 לישמניה
2019862750 

חברה 
 כלכלית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
מגדלי הגלבוע  13

 הנדסה בע"מ
עריכת תכנית מדידה  5,850

מגן  –מצבית לפעוטון 
 שאול.

עבודות 
תכנון 

ברחבי 
 המועצה

219102750 

חברה 
 כלכלית

אושר. עם 
קבלת ואישור 

התב"ר החדש, 
תבוצע העברה 
לתב"ר החדש. 
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יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
גינון ותחזוקה אז"ת  14,274 ירוק בעמק 14

 מבואות הגלבוע
התשלום 
לספק על 

חשבון 
החברה 

הכלכלית 
 ומתקציבה

חברה 
 כלכלית

אושר. יש 
להחתים את 

על הספק 
הסכם לביצוע 

 העבודה.

ארבל שטראוס  15
 בע"מ

בי"ס אלי  –ביתן שמירה  ליחידה 9,000
 מרחב בית השיטה + אומן

הוצאות 
מיוחדות 

משרדי 
 ממשלה

1727000759 

 .אושר ביטחון
 

רכישת  גרור חפ"ק תאורה נייד 25,900 סלע נגררים 16
ערכת חפ"ק 

 ותאורה
2021122750 

 אושר. ביטחון
 

17 I-CEPA 29,835 רציפות  הכנת תיק אב לחירום
 תפקודית

1723000781 

 אושר ביטחון

סי.פי.טי.  18
 סקופטק

בי"ס יסודי  –מ גדר  320 112,086
 טמרה

הרשאה. 
תב"ר 

בהליכי 
 אישור

אושר. עם  ביטחון
אישור התב"ר 

ע"ס ההרשאה, 
יש להחתים 

את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים.

ירדן עבודות  19
 חשמל

הסדרת ליקויים עפ"י דו"ח  6,084
 חדר חשמל מועצה –בודק 

אחזקת 
 בניין מועצה
1615000421 

 אושר ביטחון

 

 :  הנחיות וועדת הרכש

הוועדה אינה מאשרת את ההוצאה. יש לבחון ביצוע ההוצאה כיור כימי לבי"ס טמרה. הוגש ע"י החינוך :  .1
 היסודי טמרה.מתקציב ניהול עצמי של ביה"ס 

 
אפשרויות לבדיקה : ניוד אחת המדפסות מאגף הכספים/ השמשת מדפסת  2 –מדפסת לקופאית גביה  .2

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

 . תיוק.לנוכחים ולחסרים : העתקים

mailto:alonas@hagilboa.org.il

