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04-6100748  FAX 

 05/2019ישיבת ועדת המכרזים 

 7.4.2019ליום 

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

 חבר המועצה   –  גרבאן שדאדמר' 

 חבר הועדה  –חבר המועצה  –מר' באסם עמאש 

 חבר הועדה –חבר המועצה  –מר' מחמד  גרבאן 

 

 ) מאושפז(חבר הועדה  –חבר המועצה  –  עמאש אניסמר' נעדרו : 

 מזכיר המועצה –משתתפים לא חברים : חאלד גרבאן 

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

 פנים, 

 : על סדר היום
 

 02/2019קייטנות מס פתיחת מכרז .  1

 פתיחת מכרז רכישת אפונוע ים 

  

 
 17:40הישיבה נפתחה בשעה  

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

 הלשכה, יונס סודקי . 

 מעטפות ומכתב  , 10 נמצאהבתיבה 

 ולסגת מהמכרז .הערה : במכתב ישנה בקשה של מתנ"ס קבול למשוך את הצעתם 

 ה .שהועדה מאשרת הבק

 .1-5 –הצעות שסומנו  מ  5: נתקבל 02/20190מס'  2019מכרז קייטנה 

 ע"ש וו.א.י טק טכנולוגיות בע"מ . 8:15בשעה  7.4.2019הוגשה ביום  1מעטפה מס'  .1
 הנחה  9.5%גובה ההצעה 

, ניה"ס וניכוי  30.6.2019בתוקף עד ₪  10,000: ערבות בנקאית דסקונט ע"ס  צרף להצעה 

, אישור התאגדות חב', המלצות : אלעד,, תיכון בקעתא,א.א.פחם,מת"ס  31.3.2020במקור בתוקף

 תל שבע, חורפיש, , לא נרשם בהמלצות מספר הילדים שהשתתפו 

 ע"ש אפאק פתוח קהיתי , 11:35שעה  7.4.2019הוגשה ביום  2מעטפה מס'  .2
 הנחה . 15.6%גובה ההצעה 
, ניה"ס וניכוי במקור  30.6.2019בתוקף עד ₪  10,000: ערבות בנקאית דסקונט ע"ס  צרף להצעה

 30.4.2019בתוקף עד 

 לא צרף המלצות הסתפק במילוי הטבלה .

 ע"ש ביסאן קהילה ורןווחה . 11:35שעה  7.4.2019הוגשה ביום :   3מעטפה מס' .3

 הנחה  7%גובה הצעה 

, ניה"ס וניכויבתוקף  30.6.2019בתוקף עד ₪  10,000ס : ערבות בנקאית דסקונט ע" צרף להצעה

 , המלצות  מבית זרזיר, בסמ"ה, עירית ירושלים, ערערה, , חורא, גסר אל זרקא,31.3.2020עד 
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 ע"ש מרכז עמותת אלאואאל . 11:26שעה  7.4.2019הוגשה ביום  4מעטפה מס '  .3
 הנחה . 9%גובה ההצעה

 , ניה"ס וניכוי 30.6.2019בתוקף עד ₪  10,000ע"ס  ערבות בנקאית דסקונט צרף להצעה :

 המלצות : א.א.פחם, גת, מתנ"ס יפיע, מתנ"ס שיך זיד דיאב, ובן סינא.

 ע"ש תקווה שירותי רווחה. 11:58שעה  7.4.2019הוגשה ביום  5מעטפה מס' . 

 , 8%גובה ההצעה 

 28.3.219, ניה"ס ו  30.6.2019בתוקף עד ₪  10,000ע"ס  : ערבות בנקאית בל"ל  צרף להצעה

 , 2019, ניהול תקין לשנת  28.4.2019, ניכויבמקור 

 לא צרף המלצות .

 

 הועדה ממליצה לרכוש השרות מביסאן בכפוף להמלצת הועמ"ש : המלצות והחלטות

 

 .01/2019ים מס'  עאופנומכרז רכישת 

 נ

 הצעות  4תקבלו 

- SEA DOO  69,950  ₪ 10,000לאחר הנחה של  ₪ 

כולל עגלה ללא ₪  55,400ע"ס  מהתצוגה 2017אשדוד ים הגיש הצעה לאפנוע ימהה מודל  -

 חיוב.
 ₪  58,975קשר ימי לימהה בסכום של  -
 ₪  58,985קואסאקי גובה ההצעה  -

 

 

 

 

 מזכיר המועצה  –רשם : חאלד גרבאן 

 


