
 

 

 

 

 מזכיר המועצה

 

Email : Khaled_jr@iula.org.il 

04-6100748  FAX 

 08/2019ישיבת ועדת המכרזים 

 22.5.2019ליום
 

 חבר הועדה –חבר המועצה  –מר' מחמד  גרבאן :וכחים נ

 נעדרו :

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

 חבר המועצה   –  גרבאן שדאדמר' 

 חבר הועדה  –חבר המועצה  –מר' באסם עמאש 

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

 , עו"ד דלאשה , עלי עמאש 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, 

 טומשין -נציגי מציעים : יעקב

 עמל -אילן

 עתיד-ארגמן 

 : על סדר היום
 

 07/2019פתיחת מכרז קייטנות מס .  1

  08/2019. פתיחת מכרז אחזקת מגרש כדורגל 2

 

,  חברי ועדת המכרזים הוזמנו כדין לישיבה , לא הגיעו לישיבה חוץ ממחד גרבאן:  עו"ד דלאשה

 חבר הועדה שנכח והמזכיר . תובנוכחומדובר במכרז חיוני  ע"כ אחליט לפתוח   ההצעות בנוכחותי 
ידי המזכיר, סוניה מנהלת ב תיבת המכרזים נפתחה בשלוש מפתחות תליה שמפתחותיהן היו 

 הלשכה, יונס סודקי . 
 מעטפות ומכתב  , 10 נמצאהבתיבה 

  07/2019והשאר בי"ס טכנולוגי מס  לכדורגאחת שייכת למכרז תחזוקת מגרש 

שני עותקים , נמסרו כל   12:20שעה    22.5.2019ע"ש טומשין הוגשה ביום    1מעטפה מס'  .1

כספית במעטפה סגורה שלא תפתח בשלב הנספחים , המסמכים חתומים, צרף קבלה , צרף הצעה 

  זה .
ע"ש עמל הוגשה בשני עותקים , הצעה  12:10שעה  22.5.2019בים  הוגשה ביום 2מעטפה מס'  

, הסכם ניהול  5-1-9, יש מחיקות בסעיפים כספית במעטפה סגורה שלא תפתח בשלב זה 

 ומסמכים שונים .

  

, הוגשה בשני עותקים,  12:35ע"ש שעתיד שעה  22.5.2019 הוגשה ביום:   3מעטפה מס' .3

 4-5, וסעיפים  28עמוד   12-הצעה כספית במעטפה סגורה שלא תפתח בשלב זה , במסמך א

 לא מחקו. ךנתבקשו למחוק אחת האופציות. א

 

 החלטה :

להעביר חומר המכרז לד"ר גרשון שיבחן ההצעות ולאחר מכן להעביר ליועמ"ש לקבלת חו"ד  -

 שפטית .מ
 לקבוע מועד ראיון למציעים, -

 

 



 

 

 

 

 מזכיר המועצה

 

Email : Khaled_jr@iula.org.il 

04-6100748  FAX 

 מגרש כדורגל  08/2019מרז  -

 

 18%גובה ההצעה  8:55שעה  22.5.2019נתקבלה הצעה אחת ע"ש פלדר נוף שהוגשה ביום 

 לחודש לפני מעמ .₪  7,380הנחה ז"א 

 צרף :

  20.8.2019בתוקף ₪  15,000ערבות בנקאית ע"ס 

 החלטה : החומר יועבר ליועמ"ש למתן חו"ד 

 

 

 

 

 מזכיר המועצה  –רשם : חאלד גרבאן 

 


