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 פרוטוקול ועדת מכרזים 
 3.7.2022מיום 

 
 
 

 נוכחים :  
 ש ראש הוועדה יו" –המועצה  חבר   –מר פואד עמאש  

 ועדה  חבר   –חבר מועצה   -  מר מוחמד ג'רבאן 
 

  –גב' מונאיא עמאש  ג יועמ"ש עו"ד האשם דלאשה , נצי משתתפים לא חברים : 
 ראש המועצה מזכירת 

 
 עדה וחבר   -חבר מועצה –גרבאן סמה  נעדרים : מר או

 
 16:30הישיבה נפתחה בשעה 

 
 סדר יום  על  

 
מס'   .1 במכרז   מכרזים  ועדת  על     22/2022החלטה  ופיקוח  ניהול  שירות 

 אל זרקא .  הנדסאים ברחבי הישוב ג'סר     פרויקטים 
חידוש ושיפוץ מבני בית ספר יסודי עומר בנו    23/2022פתיחת מכרז מס'   .2

 אלכטאב . 
מס'   .3 מכרז  תשי  25/2022פתיחת  ספר  בבית  מורים  חדרי  יכון  פוץ 

 אלואדי    אלמנארה  ובית יסודי
 מתן שירותי הנהלת חשבונות   18/2022החלטת ועדת מכרזים במכרז מס'  .4

 
הנדסיים ברחבי הרשות   פרויקטיםיהול ופיקוח שירות נ 22/2022מכרז מס' :   1סעיף  

 המקומית ג'סר אל זרקא  
 

 חברי הועדה  המסמכים שהיו חסרים הושלמו והוצגו מול  
וחוות דעתו   22/2022היועץ המשפטי בדק את הצעת היחיד שהוגשה במסגרת המכרז 

  2.5. מסמך שיש לו מחזור 1קבע שחסרים שני מסמכים  20.6.20222הראשונה מיום 
 השנים האחרונות .   5עובדים במשך  4העסקת .אישור על  2שקל   ןליומי

תב שהתגלתה טעות בחוות הדעת  היועץ המשפטי שלח למעוצה מכ 25.6.2022ביום 
 הראשונה. 

בו הבהרות לגבי עניין  22.6.2022ביום   למציע לפי המכתב החדש שהעבירה  הרשות 
באותו המציע  המשפטי , המסמכים החסרים  לפי חוות הדעת הראשונה של היועץ

התגלה שלמציע יש מחזור  התייחס בכתב וטען שכל המסמכים הוגשו במעטפת המכרז  
 כאמור במכרז .   מילון 2.5

הועבר על ידי  המעוצה ליועץ המשפטי לאחר ישיבת הבהרה על ידי עו"ד זעים עמאש  
 בחוות דעתו של היועץ המשפטי. וגזבר הרשות לתיקון הטעות 

היועץ המשפטי שלח למעוצה מכתב שהתגלתה טעות בחוות הדעת   25.6.2022ביום  
 הראשונה. 

לפיו המציע  11.6.2022ד נסר מיום רו"ח זיי אישור של   המכרזים   היום הובא בפני ועדת
,והציג גם אישור משלטונות המע"מ לפיו   2013מעסיק אצלו  חמישה עובדים החל מ

  ₪ 3,039,306  2022ד ע 2015המחזור הכספי של אבו זרד ארכאן הנדסה מ 
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המסמכים הובאו בפני ועדת המכרזים והועדה עיינה ובדקה את כל המסמכים שצורפו  
 . 22/2022המסכים עונים על התנאים של המכרז שמספרו להצעה ומצאה שכל  

 
 החלטה :  

ארקאן הנדסה   –להכריז על הצעתו של  ארכאן אבו זרד  הועדה מחליטה לאחר דיון  
 שהיא ההצעה הזוכה למרות שהיא הצעת יחיד . ופיתוח 

צעה הזוכה  סוף דבר הועדה ממליצה בפני ראש המעוצה להכריז על ארקאן אבו זרד הה
  . 
 

  25/2022מכרז מס': 2סעיף 
 שיפוץ חדרי מורים בבית ספר תיכון אלמנארה  

 הוגשה הצעת יחיד  
בתוקף   20,000נמצאו ערבות בנקאית על סה"כ כאילי הנדסה בע"מ ימ 1הצעה מס' 

4.4.2022  
 . ₪12/2022 ,הוצג אישור רשם קבלנים בתוקף עד  2000הוצגה קבלה  על סה"כ 

ת להעביר את ההצעה לעיון היועץ המשפטי לבדיקת את המסמכים  הועדה מבקש
עומדת בתנאי   שקובעת שההצעה  דעתו של היועץ המשפטי   חוות שהוגשו ,ולאחר קבלת 

 ת המכרזים . להחלטת ועד  המכרז והממצאים יועברו  
   

   23/2022מכרז מס' : 3סעיף 
 חידוש בית ספר עומר בנו אל כטאב  

 הוגשה הצעת יחיד  
בתוקף  45,000מיכאילי הנדסה בע"מ נמצאו ערבות בנקאית על סה"כ  1מס' הצעה 

10.9.22  
 . ₪12/2022 ,הוצג אישור רשם קבלנים בתוקף עד  3000הוצגה קבלה  על סה"כ 

 (  1%כולל ) 953,347.23ההצעה על סה"כ 
 
 

הועדה מבקשת להעביר את ההצעה לעיון היועץ המשפטי לבדיקת את המסמכים  
חר קבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי  שקובעת שההצעה עומדת בתנאי  שהוגשו ,ולא

 המכרז והממצאים יועברו   להחלטת ועדת המכרזים . 
 

  18/2022מכרז מס' :  4סעיף 
 מתן שירותי הנהלת חשבונות  

חוות הדעת של היועץ המשפטי שמאמצת את האמור בה ,שההצעה של  הועדה עיינה ב
ורפה ערבות בנקאית מוטיבה, לא רק זה אלא הצעתו של  יעקוב סרצוך  תפסל הואיל וצ

 יעקוב סרצוך היא גבהה מהצעת לואי עלימי . 
 מעוצה להכריז על הצעת לואי עלימי שהיא ההצעה הזוכה . הועדה ממליצה בפני ראש ה

 
 ראש המועצה מזכירת  –רשמת : מונאיא עמאש 

 


