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 16/2019ישיבת ועדת המכרזים 

 1.12.2019 ליום
 

 :וכחים נ

 חבר הועדה  –חבר המועצה  –  עמאש פואאדמר' 

 

 נעדרו :

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

 חבר המועצה   –  אשרףגרבאן מר' , חבר הועדה –חבר המועצה  –גרבאן   סעידמר' 

 

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

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

 לא נכחונציגי מציעים : 

 
 : על סדר היום

 
1- 

 18/2019פתיחת מכרז מיפוי כללי לתכנית תעסוקה .מס'  -

 19/2019פתיחת מכרז עבודות שיפוץ חדרי מרכז נוער .מס'  -

 17/2019פתיחת מכרז רכישת ציוד לבי"ס אלופא  מס'  -

 שונות   2

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

 הלשכה, יונס סודקי . 
 

  18/2019מכרז מיפוי כלכלי מס' מס' 
)מקור+ העתק ( ע"ש מכון ביסאן  10:00שעה  1.12.2019הוגשה ביום  1מעטפה מס'  -

 בע"מ .
ע"ס  ערבות בנקאית בנה"פ₪ ,  1,000ע"ס המכרז להצעה צרף קבלה על רכישת חומר 

 . 21.5.2020בתוקף עד ₪  10,000
 ע"ש אפקט ביז בע"מ  11:35שעה  1.12.2019הוגשה ביום  2מעטפה מס'  -

ערבות בנקאית בנה"פ ע"ס ₪ ,  1,000ע"ס  המכרז  להצעה צרף קבלה על רכישת חומר   
 . 22.2.2020בתוקף עד ₪  10,000

שייכת לחב'  כתוב עליה מתי הוגשה , כשנפתחה התבררשהיא 3מעטפה מס'  -
  22.2.2020בתוקף עד ₪  10,000גיאוקרטוגרפיה , צרף להצעה ערבות בנקאית בל"ל ע"ס 

המכרזים ,  תהמועצה תמנה ועדה מקצועית שתבחן את ההצעות ותגיש המלצותיה לוועד החלטה :
שהועדה תבחן את ההצעות הן יובאו בפני היועמ"ש למתן חו"ד ומייד לאחר מכן תתכנס ועדת לאחר 

 ההצעה הזוכה . תמכרזים לבחירה
ע"ש ביסאן ) מבוטלת ( מעטפה שהוגשה  15:00שעה  24.11.2019מעטפה שהוגשה ביום  -

 אליה . סלפני ההארכה והמציע הגיש הצעה שמחליפה אותה וביקש שלא להתייח
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 עבודות שיפות חדרי מרכז נוער . 19/2019מכרז 

 .ע"ש סרחאן הנדסה בע"מ  9:54שעה  19.11.2019הצעה יחידה שהתקבלה ביום  -
 הנחה ,  1%גובה ההצעה        

 
 

בתוקף ₪  10,000וערבות בנקאית מרכנתיל דיסקנט ע"ס ₪  1,000להצעה צרף קבלה ע"ס 
  27.2.2020עד 

 חלטה .להעביר החומר ליועמ"ש למתן חו"ד ולאחר מכן לכנס ועדת המכרזים לה החלטה :
 
 

 רכישת ציוד לבי"ס אלופא  17/2019מכרז 
 
 ע"ש ציוד גן ומשחק בע"מ . 11:38שעה  18.11.2019שהוגשה ביום  1מעטפה מס'  -
  29.2.2020בתוקף עד ₪  10,000וערבות בנקאית ע"ס ₪ ,  1,000צרף להצעה קבלה ע"ס   

 הנחה . 6%גובה ההצעה : 
 
 ע"ש ערו מחמד אברהים  11:59שעה  19.11.2019שהוגשה ביום  2מעטפה מס'  -

 לא צרף ערבות בנקאית .₪ ,  1,000צרף להצעה קבלה ע"ס 
 הנחה . 2%גובה ההצעה 

 
משפטית ולאחר מכן לכנס ועדת המכרזים  ד החלטה : להעביר ההצעות ליועמ"ש למתן חו"

. 
 
. 
 
 
 

-    
 

 מזכיר המועצה  –רשם : חאלד גרבאן 

 


