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 48/8/4פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מתאריך 

 נוכחים :

 יו"ר הועדה –מר אמיר עיסימי  .1

 חבר הועדה –מר מרזוק קדור  .2

 חבר הועדה –מר פואד זהראלדין  .3

 חבר הועדה –מר ג'סוב חסון  .4

 מבקרת המועצה –עו"ד סועאד חסון  .5

 מנבהל מחק חינוך –ד"ר רביעה בסיס  .6

 מ"מ מזכיר המועצה –מרדאהש חלבי  .7

 על סדר היום:

 . 3/14פתיחת מכרז הסעות חינוך רגיל מכרז 

 דיון בנושא הארכת התקשרות עם חברת בגביה ומכרז הגביה.

לד"ר רביעה בסיס לבדיקה ומסירת פתיחת מכרז ההסעות , התקבלה הצעה מחברת טיולי סמי בע"מ , כל החומר הועבר  .1

 חוות דעת.

 מכרז הגביה: .2

, היום יש נוסח מכרז לפרסום ויש אישור 30/6/14: מסיבות טכניות הרשות לא עמדה בלו"ז ולכן היתה הארכה עד אמיר עיסמי

 .31/8/14מהיועמ"ש לגבי המשך התקשרות לחודשיים נוספים עד 

רכה , קיים פגם, אישור ההתקשרות לא חוקי, אם יש חוות דעת משפטית, : עברו שלושה חודשים וניתנה או מרזוק קדור

 היועמ"ש לוקח את זה על אחריותו .

 :  מקריא חוות דעת משפטית של היועמ"ש, יש אחריות ציבורית והמועצה צריכה חברת גביה . אמיר עיסמי

ועדת המכרזים קבלה החלטה להאריך את  7/1/14: ההעסקה של חברת רם זמנית , היה צורך לצאת למכרז.  ב סועאד חסון

חודשים בכפוף לפרסום מכרז.  היה ניתן להשיג אישור שר הפנים להמשך העסקת החברה או לפרסם מכרז.  העבודה לשלושה 

 בנסיבות העניין, היועמ"ש מתיר לועדה להמשיך התקשרות.

 מבקש לשלוח העתק פרוטוקול של הועדה לחברי הועדה. פואד זהראלדין:

 .31/7/14חברת הגביה חתמה על הפסקת התקשרות ב  עיסמי: אמיר
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 : רמי כמאל שלח מכתב ובקש הארכה עקב הודעת הגזבר על הפסקת העבודה.סועאד חסון

 : חברי הועדה הם שליחי הציבור ולא ניתן להשאיר את הגביה ללא חברת גביה.ד זהראלדיןפוא

ימים, או תקופת  60, אני מעלה להצבעה את המשך ההתקשרות של עוד כ : בהסתמך על חוות דעתו של היועמ"ש   אמיר עיסמי

 (ונאשר הועסקה ללא מכרז ולא על דעת)סיום הליכי המכרז לפי המוקדם שבניהם, המשך התקשרות עם חברת הגביה הנוכחית 

 בות האישית והציבורית של הועדה.עקב המחויוזאת 

באישור חריג של השר , אורכה ראשונה וגם השניה  שמתקבלת היום, הן אורכות היא : התקשרות עם חברת הגביה מרזוק קדור

.   היתה התחייבות של 7/1/14 מיום  לא חוקיות, המחדל של אנשי המקצוע להכנת מכרז כמתבקש בפרוטוקול  ועדת מכרזים

להצביע א נעשה ואני לא יכול ל  הדבר  לא יעלה על מה שהוזכר בפרוטוקול,היועמ"ש והגזבר להכין מכרז לפרק זמן סביר ש

 עם כל האחריות הציבורית. בעד אישור הארכת ההתקשרות

 : מעלה להצבעה:אמיר עיסמי

 : אמיר עיסמי, ג'סוב חסון, פואד זהראלדין.בעד הארכה

 : מרזוק קדור. מתנגד

 החלטה : 

ההתקשרות עם חברת הגביה עד עד חברי המועצה והתנגדות חבר אחד , ועדת המכרזים מחליטה על הארכת  3ברוב של 

 או סיום הליכי המכרז לפי הנמוך שבניהם. 48/08/4

 

           

 המועצה מ"מ מזכיר –רשם: דאהש חלבי 

 

 

 העתק:

 ראש המועצה –מר רפיק חלבי  -

 חברי הועדה -

 גזבר המועצה –רו"ח עדואן עדואן  -
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