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 02/2019ים ישיבת ועדת המכרז

 4.2.2019ליום 

 חבר הועדה  –יו"ר ועדת מכרזים   –מר' אברהים עמאש 

 חבר המועצה   –עמאש   אניס מר' 

 חבר הועדה  –חבר המועצה  –מר' באסם עמאש 

 חבר הועדה –חבר המועצה  –גרבאן  מחמד מר' 

 חבר הועדה  –חבר המועצה  – גרבאן  שדאדמר' 

 היועץ המשפטי  – ד ספורי מחמד ,עו"

 המועצהמזכיר  –משתתפים לא חברים : חאלד גרבאן 

מבקר  –עו"ד יוסף עמאש , חשב מלווה– מר יקר יום טוב גזבר המועצה ,  – דאהר אגבריה מר' נעדרו:

 , פנים

 : על סדר היום
 

 . 14/2018פתיחת מכרז סחבק מס' .  1

 . מכרז יוש"א המשך דיון .2

 . שונות 3

 
 16:00 ה בה נפתחה בשעיהיש

 . 14/2018מגרש סאחבק פתיחת מכרז 

ידי המזכיר, סוניה מנהלת ב תיבת המכרזים נפתחה בשלוש מפתחות תליה שמפתחותיהן היו

 הלשכה, יונס סודקי . 

 .1שסומנה במס' ה מעטפה אחת בלבד .  בתיבה נמצא

 ע"ש ס.בניית פירפיקט  12:50שעה  9.1.2019המעטפה הוגשה 

לאחר הנחה כולל מעמ )  ₪ 597,748(  36,463)  6.1%גובה ההצעה לאחר הנחה 

656,703 ₪). 

מעירית סכנין, מגדל :, המלצות 8.4.2019בתוקף  ₪ 30,000ע"ס צרף : ערבות בנקאית 

המכרז, על רכישת חומר  החתימה ,קבלהי רשאישור מ ..עמק, מ.א.מרחבים, טובא זנגריה

,  31.3.2019עד  ףק, , אישור ניהול ספרים , וניכוי במקור בתו1-, ב1-, ג, ג2-קבלן ג רישיון

 שיל בע"מ לאספקת דשא.טרנהסכם חתום עם חב' הולי אי

 יועמ"ש ולמתכנן לקבלת חו"ד.ל יועברחומר המכרז 

ביטול  וממליצה עלהחלטת ועדת המכרזים מקדנציה הקודמת צת מאמ הועדה :  יוש"א. 2

פרסמו בתנאים שהיא רואה עצה להחליט על ומכרז יוש"א , לערוך אותו מחדש ולתת למ
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כפי שעשתה בית הספר את עצמה בל עיפת לוועדה ממליצה למועצה לשמור על הזכלנכון , ה

 .עד היום 

 

 שונות : הועדה מחליטה :. 3

מגרש  תרחובות, החזקר, טיאוט לבדוק מצב החוזים במועצה כגון ) ניקיון בתי ספ .1

י מועד סיום צילום , פינוי אשפה , הסעות , ועוד ..( ולפכונות מ ,תמועדוניוכדורגל, 

 התקופה לערוך מכרזים מחדש .

ייעשה בדרך של מכרז ולא  ₪ 70,000הועדה מבקשת שכל סכום הזמנה שיעבור ה  .2

 הצעות מחיר,בהליך 

בר לא יפעלו עפ"י החלטה זומנהל הרכש והג יעה בפני המועצה שבמידהרהועדה מת .3

 על כל המשתמע מכך .בעצמם באחריות  ויישאו ז

תפקידים הנ"ל והחשב המלווה הועדה ממליצה לקיים ישיבה משותפת עם בעלי ה .4

 להכין ביחד נוהל מסודר .ו

ע"י מפעל הפיס והמשכ"ל )  שמבוצעתלהיות מעורבת בכל הזמנה  תהועדה מבקש .5

 ועדת שלושה ( 

  

                 

 

 

 

 מזכיר המועצה  –רשם : חאלד גרבאן 

 


