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 14/19ועדת מכרזים מס' 

 28.8.2019ליום 
 חבר הועדה  –יו"ר ועדת מכרזים   –מר' אברהים עמאש 

 חבר הועדה  –חבר המועצה  –מר' באסם עמאש 

 חבר הועדה –חבר המועצה  –מחמד  גרבאן  סעיד גרבאם במקום מר'

 .חבר הועדה  –חבר המועצה  – מר עמאש פואאד 

 

 עו"ד דלאשה השאם. ,מזכיר המועצה –: חאלד גרבאן  משתתפים לא חברים

 ם מבקר פני –יוסף עמאש  חשב מלווה–גזבר המועצה , מר יקר יום טוב   –מר' דאהר אגבריה  :  נעדרו

 

 על סדר יום :

 הסעות ) שני (  . פתיחת מכרז  1

 . שונות 3

 
 2061:הישיבה נפתחה בשעה  

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

 הלשכה, יונס סודקי . 

 

 מכרז  12/2019 הסעות  )שני( בטעות פורסם תחת מס'  15/2019
 

 : מזכיר המועצה  -חאלד גרבאן

 : להבהיר בפני חברי הועדה והנוכחיםשיש לי יש דברים 

הראשונה ע"ש פארוק טורס בשעה   26.8.2019הצעות ביום  2אצל גב' סוניה נתקבלו  .1

 ע"ש שאשא  12:22, והשניה בשעה  11:35

ובסמוך  ע"ש פסגות )ע"י הבן (  .מחמוד שוקרי 12:13אצלי נתקבלה הצעה אחת בשעה  .2

הגיע למועצה כאשר בידו מעטפה בטענה שהבן שלו שכח לצרף הערבות  12:35לשעה 

לחתום והא שלשל אותה לתוך התיבה  יהבנקאית להצעתו שנמסרה לפני מס דקות , סירבת

 לפי דבריו .

הגיע עובד מועצה שנמסרה לו מעטפה ע"ש אתרים וביקש למסור אותה  15:00בשעה  .3

 לו האפשרות ובכ"ז הוא הניח אותה על שלוחן המזכיר והלך . למועצה כמובן לא ניתנה

 הסברי המציעים : 

המעטפה הייתה עבה מדי לא הצלחתי  11:55אני הגעתי בשעה  מחמד עמאש: – נציג שאשא

חלקים ואז שלשלתי אות לתיבה בסמוך לשעה  4 -להכניס לתיבה עד שפרקתי אותה וחלקתי ל

 כל הזמן הייתי במועצה . 12:20

שוטר תנועה ליד מעגן מיכאל עכב את בני על עבירת מהירות יש לי את הדוח  קרי מחמד :שו

 המשטרתי אוכל להציג אותו .
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האם ניתן לאור העובדות הנ"ל לפתוח ההצעות שהוגשו לאחר  חברי הועדה  : -אברהים ובאסם

 המועד .

ליום  12:00עה עפ"י  הפרסום היה על המציעים לשלשל את הצעותיהם עד ש עו"ד דלאשה :

וחלק  12:00לאחר השעה  םחלק מהמציעים כאמור בדברי המזכיר שלשלו את הצעותיה 26.8.2019

שלשל הערבות הבנקאית אחרי המועד ולמעשה רק מציע אחד שלשל את הצעתו לתיבת המכרזים 

 במועד הקבוע בתנאי המכרז. 

עות שהוכנסו לתיבה . אני בשלב זה אין לי תשובה משפטית מדויקת האם לקחת בחשבון את ההצ

איתן ו חו"ד משפטית לאחר ביצוע בדיקה מעמיקה , לדעתי יש לפתוח ההצעות .ואני איתן את דעתי 

זכאיות  12:00בהמשך לגבי השאלה האם ההצעות ששולשלו לתיבת המכרזים אחרי השעה 

 להשתתף במכרז אם לאו.

מכרז זה כי אחרי הפתיחה צריך בהיעדר  פסיקה ברורה וחוקית , נסתבך עם  אברהים עמאש :

 לקחת ההצעה בחשבון 

 לאור הערות חברי הועדה היועמ"ש מוכן להביא בפני הועדה עמדה עד מחר בערב 

בבוקר , בשלב זה ההצעות לא ייפתחו וישערו  11:00ימסור חו"ד עד מחר שעה  היועמ"ש :

, באותו יום  17:00ן שעה המעטפות בידיו הנאמנות של המזכיר , הועדה תשוב להתכנס ביום ראשו

 תדון הועדה גם במכרז יוש"א 

 מספר מעטפות שנחתמו ונמסרו למזכיר :

 פסגות כולל ערבות 3

 אתרים 1

 שאשא 8

 פארוק טורס 2

 17:40הישיבה ננעלה בשעה 

 

מזכיר המועצה  –רשם : חאלד גרבאן                                                                           

           

           

           

  


