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 197.8.מיום  1932/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: 7.8.19להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

עין חרוד מאוחד  1
 )כולבו(

מצרכים עבור כיבוד  לרשימה 334.6
 ואירוח

 כיבוד
1621800511 

 אושר רכש

 צרכניית פנסטר
 )תל יוסף(

 לרשימה 252.74

זוהר בניה  2
 ושיפוצים

שיפוץ "תחום שבת"  לעמוד 819
 ברחבי המועצה

שיפוץ 
 עירובין

2020572750 

אושר. יש  דת 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
שיפוץ  חדר מכונות מקווה מיטב 57,915 טהרת אדם 3

 מקוואות
2021692750 

אושר. יש  אגף שפ"ע
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
סי.פי.טי  4

 סקופטק
אספקה והתקנת גדר בגן  50,778

 ילדים טייבה לפי מפרט
מרכיבי 
 ביטחון

2022072750 

ביצוע אושר.  ביטחון
בגובה היתרה 
בתב"ר בלבד. 

יש 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

זוהר בניה  5
 ושיפוצים

שיפוץ  שיפוץ מקלט 4,680
 מקלטים

1723000750 

 אושר.  ביטחון

הקמת  הכשרות צח"י 21,600 מהו"ת 6
 צוותי צח"י

2021622750 
 

 אושר.  רווחה

הקמת  הכשרות צח"י 26,850 תנופה 7
 צוותי צח"י

2021622750 

 אושר.  רווחה

בית חם  חוגים לנערים 14,980 שלבים 8
 לנערים

1847180840 

 אושר. רווחה

בית חם  סדנת קונדיטוריה וטבחות 12,000 עפאף אברהים 9
 לנערים

1847180840 

 אושר. רווחה

זוהר בניה  10
 ושיפוצים

בי"ס עמק  –בניית טאבון  21,060
 יפה

הוצ' בי"ס 
 עמק יפה

1815201780 

 אושר. ךוחינ

הנגשת  –ייעוץ אסטרטגי  2,808 מאיר יפה 11
 נתוני תלמידים

 מיחשוב 
1813200570 

 .אושר חינוך

י.ד.ק שינוע  12
 )הכל לילד ולגן(

הקצבות  מתנות לילדי כיתות א' 11,295
 לגנ"י

1812200870 

 אושר. ךוחינ

 –מערכת "אפשר מותר"  8,775 אפשר מותר 13
 מרכז גיל רך

תכנית 
 לאומית

2021382750 

 אושר. חינוך

חיבור חשמל זמני לבי"ס  10,845 ג'ומעה סאמר 14
 בית אלפא

הקמת בי"ס 
 בית אלפא

2020912750 

חברה 
 כלכלית

יש  אושר.
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
עבודות תקשורת בי"ס בית  8,190 יוחאי סמדג'ה 15

 אלפא
הקמת בי"ס 

 בית אלפא
2020912750 

חברה 
 כלכלית

יש  אושר.
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
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 :  הנחיות והחלטות הוועדה

 הנחיות רכש :  –מצרכי אירוח וכיבוד  .1
 
 המועצה בלבד במסגרת הזמנת מסגרת ממוחשבת מהרכש.הרכישה תבוצע באישור מנכ"ל  -

 
לצמצום היקף הרכישה, ורכישת הפריטים הזולים  –הקניינית  –בעת ביצוע הרכישה תונחה אמירה  -

 ביותר מתוך קבוצת הפריטים הנדרשת, כמו גם לצמצום מגוון הפריטים הנרכשים.
 
 לא יאושרו הוצאות כיבוד מקופה קטנה. -

 

 

 

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

  : העתקים

 לנוכחים

 תיוק
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