
 

 

 

 

 המועצהמזכיר 

 

Email : Khaled_jr@iula.org.il 

04-6100748  FAX 

 18/2019ישיבת ועדת המכרזים 

 8.12.2019 ליום
 :וכחים נ

 חבר הועדה  –חבר המועצה  –  עמאש פואאדמר' 

 (המועצה   יחבר –  גרבאן אשרףמר' וגרבאן   סעידמר' הצטרפו בשלב ב' )

 נעדרו :

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

 ,  , 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
 

 21/2019.מס'  4000פתיחת מכרז שצ"פ  -

 המלצות והחלטות : -

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

 19/2019שיפוץ מרכז נוער מס'  -ב. מכרז

 שונות   2

 חלק א' פתיחת תיבת המכרזים וההצעות :

 נמצאוסודקי, בתיבה תיבת המכרזים נפתחה בשלוש מפתחות שהיו בידי המזכיר, מנהלת הלשכה , ויונס 

 . 1+2 שסומנושצי מעטפות 
  2019/21מס'  4000מכרז שצ"פ מכרז 

קבוצת השאם )מקור+ העתק ( ע"ש   10:52שעה  4.12.2019הוגשה ביום  1מעטפה מס'  -
 בע"מ . חברה לעבודות עפר

סכום ההצעה לאחר הנחה כולל מעמ , ₪  8,836.80הנחה שהם  2%גובה ההצעה 
506,613.70   ₪ 

ערבות בנקאית בנה"פ ע"ס ₪ ,  1,000ע"ס המכרז להצעה צרף קבלה על רכישת חומר 
 . 18.3.2020בתוקף עד₪  30,000

בתוקף עד  1-ב 260+ סמל  3סוג  3-ג 200+ סמל  1סוג  1-קבוצה ג 100קבלן רשום סמל 
31.12.2020 

 31.3.2020בתוקף עד  תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות חברה, ניכוי במקור , וניה"ס
 : תכניות חתומות . 2מעטפה מס'  -
תו , עם קבלת החו"ד תכונס ועדת המכרזים דימסר ליועמ"ש למתן חו" רהחלטה : החומ -

 להגשת המלצותיה לראש הרשות .
 קודמות  תיצא מהישיבה בשל התחייבויו –חאלד גרבאן 

 
 חלק ב' :

 הועדה  ירחב–הצטרפו לישיבה מר אשרף גרבאן ומר סעיד גרבאן 
 ) מצ"ב(  לעו"ד דלאשה כתב הפרוטוקו

  -אחד :-פה הועדה החליטה

   רכישת ציוד לבי"ס אלופא. 17/2019להמליץ על חב' גן ומשחק כהצעה הזוכה במכרז מס'  .א
 19/2019שיפוץ מרכז נוער מס' להמליץ על הצעת סרחאן כזוכה במכרז  .ב

 

 מזכיר המועצה  –רשם : חאלד גרבאן 


