
 

 

 

 

 המועצהמזכיר 

 

 07/2019מס'  ועדת רכש 

 25.4.2019ליום 

  

–דאהר אגבריה  ,מזכיר המועצה –מר חאלד גרבאן , עו"ד דלאשה הישאם, משתתפים  :

 הגזבר, 

  מבקר פנים , :נעדרים 

 על סדר היום :

 : –פתיחת הצעות -

 מקום חלופי למשרדי המועצה  –שכ"ד  -

 אירועי שיא ופרסום.–תכנית אתגרים  -

 .עדון פיס, בית הקשישובתי ספר, אולם ספורט , מ 9גנ"י +  33הכנת מפרט בטיחות ל  -

 ברחבי הישוב  י תנועה תכנון הסדר -

 בית ספר אלקנדיל . –ביצוע קידוחי ניסיון  -

 מקומות  3קווי ביו ב חדש -

 אתגרים -

 קווי ביוב  -

על לוח פרסום  עה) מבנה חלפי זמני למשרדי המועצה ( , המועצה פרסמה הוד שכ"ד .א

ד של עבד תפאל באמצעות חהצעת יי הובאתר המועצה , נתקבל קבבפיסובישוב, 

 עו"ד חאלד ושאחי , 

המטרה להוזיל  הועדה מסמיכה את גזבר המועצה לנהל מו"מ עם המציע  החלטה :

 עלויות .

 .אירועי שיא ופרסום–רים תכנית אתג .ב

 הצעות  3נתקבל 

 ₪  30,000דפוס אלהודא  

 ₪ . 36,000צעד נכון בעולם הפרסום -הדפוס

 .  ש"ח   38,000דפוס אלנור 

בכפוף לקיום תקציב מאושר הועדה ממליצה על ההצעה הזולה ביותר , דפוס  החלטה :

 כולל מעמ. ₪ . 30,000אלהודא בסכום של 

 

 אירועי שיא ופרסום.–תכנית אתגרים 

 הצעות  3נתקבלו 

 ₪ 23,500 -ביסאן

 ₪ 27,300סדן 

 ₪  25,000הגנת הטבע  

בכפוף לקיום תקציב מאושר הועדה ממליצה על ההצעה הזולה ביותר , ביסאן  בסכום של 

 כולל מיעמ.₪  23,500



 

 

 

 

 המועצהמזכיר 

 

פיס, בית הקשיש  בתי ספר, אולם ספורט , מעדון 9גנ"י +  33הכנת מפרט בטיחות ל 

. 

 פאדי טוען בפני הועדה שפנה למציעים נוספים אך לא נענו .הצעות : 2נתקבלו 

 לפני מעמ₪  38,000ארכאן אבו זרד 

 לפני מעמ₪  45,000אגבריה מחמד 

  : בכפוף לקיום תקציב מאושר הועדה ממליצה על ההצעה הזולה ביותר החלטה

  

 תכנון הסדרי תנועה  ברחבי הישוב

 שתי הצעות : נתקבלו

 ללא מעמ₪  75,000אנדירא  

 ללא מעמ₪  80,000עמוס אבניר 

 מהדס המועצה צרף מכתב שהוא פנה לששה משרדים .

 ש/"ח . 20,000י.ט. ע"ס  -דאהר : קבלתי הצעה בוואטסאפ מ

 החלטה : ההצעה של י.ט אינה מתייסת למפר הנדרש לכן הועדה לא תתייחס אליה , 

מנהח הרכש  נושא ההצעות הוא בתחום מומחיות וצריך להביא הועדה מציינת בפני 

תפקוד המועצה כב העינין בפני ועדה מקצועית ולא בפני ועדת הרכש . אבל ובכדי שלא נע

 הפעם הועדה תדון ולהווה לא תדון בענין מסוג זה , 

על  ממליצהכך שמהנדס המועצה אשר סבירות ההצעות , הועדה החלטה : בכפוף ל

  ₪ . 75,000לה ביותר ההצעה הזו

 

 . בית ספר אלקנדיל –ביצוע קידוחי ניסיון 

 -הצעות : 2נתקבלו 

 ₪ _ 30,642לאור קדוחי ניסיון בע"מ  

 ₪  61,132משה בר קידוחים 

 נסיון . יקידוחהועדה ממליצה לרכוש מבעל ההצעה הזולה ביותר של לאור 

 

  קווי ביו -

 ליד אשרף גבר עמאש .רח אלשןמריה.ב חדש  -

 הצעות  3נתקבלו 

 כולל מעמ.₪  15,500שרברברת חסן גרבאן  

 ₪ 17,000מערכות אינסטילציה ביוב וניקוז 

 ₪  18,300מערכת צנרת מתקדמת 

מעיון בחו"ד מהנדס המועצה הוא ממליץ לאשר הצעת שרברבות חסן גרבאן   החלטה :

ות גרבאן , הועדה ממליצה להכריז על זכיית שרברב 10%לאחר מתן הנחה נוספת של 

 הנחה .  10%ועל מנהל הרכש לוודא קבלת 
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  210-209הנחת קו ביוב בחלקות  -

 הצעות  3נתקבלו 

 כולל מעמ.₪   17,600שברברת חסן 

 כולל מעמ₪  18,450ביוב וניקוז   אינסטלציה

 ₪  18,950מערכת צנרת מתקדמת  

מעיון בחו"ד מהנדס המועצה הוא ממליץ לאשר הצעת שרברבות חסן גרבאן   החלטה :

, הועדה ממליצה להכריז על זכיית שרברבות גרבאן  10%לאחר מתן הנחה נוספת של 

 הנחה .  10%ועל מנהל הרכש לוודא קבלת 

 

 עבודות קווי ביוב וניקוז 

 ) ליד בית וסאם ומםיד גרבאן (

 הצעות : 3נתקבלו 

 כולל מעמ.₪  18,000ן גרבאן  שבברברת חס -

 ₪ 19,000ביוב וניקוז  אינסטלציהמערכות  -

 ₪  18,700מערכת צנרת מתקדמת  -

ראשית כל יש לבדוק אם מר וסאם פוזי גרבאן או מפיד גרבאן , וגם יאסר  : החלטה 

שלמו היטל ביוב , ורק ובכפוף לבדיקה הועדה תמליץ על זוכה שרברבות חסן  ןגרבא

 גרבאן .

 

 . ניקיון ופינוי פסולת בנין וגרוטאות מהישוב עבודות -

פאדי לא ניתן לחייב תושבים בגין ערימות הפסולת ליד ביתם כל  לשאלתיו"עמש : במענה 

 עוד נאות .יתהליך הודעות והתראות ות לחיובעוד זה לא מעוגן בחוק עזר , ןקדם 

 -מחוץ לישוב :משאיות לאתר מאושר  25-לגופו של ענין נתקבלו שתי הצעות לפינוי כ

 .למשאית ללא מעמ.₪  1,500אבו.ע. שחאדה 

 ₪ . 1,700דויקו עבודות פיתוח 

הועדה ממליצה על בעל ההצעה הזולה , יש להדגיש שהמחיר כולל העמסה, פינוי,  החלטה :

 לפני מעמ.₪  37,500ע"ס והובלה והטמנה במקום מאושר .

 

 

  מזכיר המועצה  -רשם : חאלד גרבאן


