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 7-2019מכרזים  ועדת פרוטוקול

 20.5.2019ליום 

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

 חבר הועדה  –חבר המועצה  –מר' באסם עמאש 

 חבר הועדה –חבר המועצה  –מר' מחמד  גרבאן 

 

 .חבר הועדה  –חבר המועצה  –  מר גרבאן שדאד 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, 

 חסאן ממשרד היועמש  דלאשה  Sהצטרף מאוחר יותר עו"

 : על סדר היום
 05/2019מס  . פתיחת מכרז חידוש מבנה בי"ס אלמנארה. 1

 04/2019פתיחת מכרז פיתוח בית עלמין  . 2

 ים .-רכישת אופנוע –. החלטה .3

 . שונות . 4

 
 5:341הישיבה נפתחה בשעה  

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

 הלשכה, יונס סודקי . 

א' , שלושת האחרות 1שסומנה באות  05/19למכרז שנן לשייך אחת מעטפות .   4 1נמצאבתיבה 

  . 1-3בית עלמין . וסומנו  04/2019שייכו למכרז 

 

 מכרז 05/2019 
 ע"ש סרחאן הנדסה בע"מ . 11:04שעה  20.5.2019 הוגשה ביום  א' 1מעטפה מס' 
 ₪   1,563,329.22 הנחה סה"כ ההצעה לאחר הנחה כולל מעמ  11%גובה הצעה 

 צרף להצעה : .1
, ניה"ס וניכוי במקור  22.8.2019בתוקף עד ₪  75,000בנקאית דסקונט ע"ס ערבות 

, קבלה על רכישת חומר המכרז , עוסק מורשה , , אישור התאגדות חב',  31.3.2020בתוקף

 המלצה מחב' אלסבע , מהל פרויקטים 

 בית עלמין . 04/2019מכרז 

 ע"ש סרחאן הנדסה   בע"מ . 11:05שעה  20.5.2019'  הוגשה ביום  1מעטפה מס' 
 ₪   156,750.30הנחה סה"כ ההצעה לאחר הנחה כולל מעמ  5%גובה הצעה 

 צרף להצעה :
, ניה"ס וניכוי במקור  22.8.2019בתוקף עד ₪  8,000ערבות בנקאית דיסקונט ע"ס 

קבלה על רכישת חומר המכרז , עוסק מורשה , , , אישור התאגדות חב',  31.3.2020בתוקף

 ה מחב' אלסבע , מהל פרויקטים המלצ

 

 

 ע"ש מוקטרן  בע"מ . 11:05שעה  20.5.2019'  הוגשה ביום  2מעטפה מס'  .2
 ₪  161,700מעמ  הנחה סה"כ ההצעה לאחר הנחה כולל 2%גובה הצעה 
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 צרף להצעה :
, ניה"ס וניכוי במקור  20.6.2019בתוקף עד ₪  8,000ע"ס  בנה"פ ערבות בנקאית 

,  מיוקנעם קבלה על רכישת חומר המכרז , עוסק מורשה , המלצה מחב' , ,  31.3.2020בתוקף

  1-רשיון קבלן ג

כנראה שולשה לתיבת המכרזים בלי ידיעת אף אחד , אין עליה חותמת נתקבל  3מעטפה מס  .3

 ולא מועד ההגשה , כשנפתחה התברר שהיא שייכת לחב' מ.פ. נטופה .
 כולל מעמ .₪  151,800.94 8%גובה ההצעה  לאחר הנחה של 

 לא צרף להצעתו ערבות בנקאית בכלל .

 

 המלצות והחלטות :

 הועדה ממליצה :

 לפסול את הצעת מ.פ. נטופה בגלל שלא צורף ערבות בנקאית . .1
 כפי שהתבקשו ..; 22.8.2019ולא  19.6.2019חב' מוקטרן ובנין הגישה ערבות בתוקף עד  .2
, וכמובן בכפוף  04+05/2019להכריז על זכיית חב' סרחאן בשני המכרזים הועדה ממליצה  .3

  לחו"ד היועמ"ש 
 

 7.4.2019מיום   05/19המשך ישיבה מס'  ים : עאופנוהמלצות 

,למרות   SEADOO: ביקרתי יחד עם המציל מחמד בחוף חדרה התרשמנו מאופנוע הים  חאלד גרבאן

פח מנוע לנויכולות יחסית  מבחינתהרשים  ף בחדרה הכלי לא  ממשההמלצה החמה של מנהל החו

 וכ"ס.

וסירות, את הימהה הוא כלי עם אפס  םי-לאופנועתי בעל פה ממר גולן מורה בלזאת אותה המלצה שק

 תקלות אך נפח המנוע קטן ועליות ההחזקה גבוהות יחסית .

בעל נפח מנוע גבוה , עליו המליצו לנו גם מועצה אזורית חוף הכרמל  מסוג קווארסקי עאופנו

 שמשתמשים  באותו כלי .

 מחיר מפרט נפח מנוע סוג כלי

Yamaha 135/4, םצילינדרי 3  1,049כ"ס 

 פעימות , ריורס

ללא מעמ ₪  58,975

 מעמ כולל 69,000

Seadoo 130 /כולל מעמ ₪  69,950  כ"ס 

Kawasaki   - ultra lx 

 

 

Kawasaki   - f 15 

 

 1,500כ"ס/ 160

 

 

 1,500כ"ס/ 160

 

 4רוורס,הגה מתכוונן, 

 פעימות הזרקת דלק

 

 1500כ"ס/160רוורס, 

 סמ"ק 

 

78,985  ₪ 

 

 

 כולל מעמ₪  58,985

 

 58,985ע"ס  Kawasaki   - f 15הועדה : מקבלת דעת מזכיר המועצה ומאשרת לרכוש אפנוע ים מסוג 

 .בכפוף להמלצת היועמ"ש  כולל מעמ₪  

 

 צטרף עו"ד חסאן ממשרד דלאשה . 14.50בשעה 

 

מזכיר המועצה  –רשם : חאלד גרבאן                              15:10הישיבה ננעלה בשעה 
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