
 

 جلسة مناقصات 
 19/2/2018:تاریخ الجلسة

  29-2018-02-02 :رقم الجلسة

  19:00 :ساعة االفتتاح

 .محمد ھیبي وسعید عیاشي ة أعضاء اللجنة كل من قاسم خطیب،الساد :الحضور

 سعید طھ  :الغیاب

السیّد عماد الحاج المستشار القضائي كما وحضر السیّد نادر زعبي  :الحضور من الموظفین

 .مستشار بیئي للمجلس المحلي ومعد المناقصة والسیّد موفق ریان مدیر قسم الصحة

 جمع نفایات  2017/06رقم مغلفات مناقصة  :بند البحث

اقصة من تم فتح صندوق المناقصات فوجد بداخلھ عرضین ومغلف آخر یحتوي على تخمین المن

 .قبل المجلس المحلي

لقد قام أعضاء لجنة المناقصات بالجلسة السابقة بتوجیھ بعض االسئلة لموفق ریان  :عماد الحاج

أعضاء لجنة المناقصات  زعبي حال دون اعطاء اجابات وافیة،اال ان غیاب السیّد نادر 

 .مدعوون الستیفاء االجوبة من نادر زعبي

عندما قمت بإعداد المناقصة كانت لك جلسات مع أطراف مسؤولة في المجلس  :سعید عیاشي

 .؟!المحلي الستیفاء المعلومات وبناًء على ذلك قررتم التخمین 

أنا مسؤول من قبل الوزارة  .طلبت من المحاسب اعداد مناقصة 8/ 2017بشھر  :نادر زعبي

(الدیوان وأوالد ب المصالح خاصة عندما كانت مشكلة مع أصحا .סביבה שווהתוכנית عن 

أدخلت بعض  القضائي، ثموطلبت ایصالھا للمستشار  9/ 2017أنا أعددتھا بشھر  بدران)درید 

 .التعدیالت واشراك أصحاب المصالح مع مقاول النفایات بالدفع

 التعدیالت؟حسب ماذا أدخلت ھذه  :قاسم خطیب

الخطة عرضت  2018حتى منتصف מערך בפסולת  תוכנית ייעודحسب  :نادر زعبي

وبعدھا صودق علیھا في وزارة البیئة بالنسبة للتخمین  .على ادارة المجلس وأدخلنا تعدیالت

كغم نفایات وتكلفة طن نفایات  1حسب الخطة الفرد في كابول ینتج حوالي  یقسم لعدة أقسام،
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ین بعد اعداد كل التخمین توصلنا الى تخم והטמנה)פינוי ش یشمل ضریبة مضافة ( 540

 .ش یشمل الضریبة المضافة 285،000 بمبلغ 2018لعام 

صادقنا على میزانیة  بالمجلس، نحنأنت أعددت المناقصة وجلست مع مسؤولین  :محمد ھیبي

 ونحن نبني سیاسة المجلس ومصروفاتھ وفقًا لما صادقنا علیھ بالمیزانیة بدون عجز  2018لعام 

 أنا بنیت المناقصة بدون كمیات ال دخل لي بالكمیات  :نادر زعبي

  النفایات)جمع ( ×محمد ھیبي: ألیس من المنطقي أن نتصرف وفقًا للمیزانیة المصادق علیھا   
                                                                                                   12 

ش بدون ضریبة مضافة متى كان ھذا  285000ك تقول بأن النخمین بلغ بما ان :سعید عیاشي

 االقتراح؟

 .12/ 2017قمت بإعداده بشھر  :نادر زعبي

 ذلك؟كغم للفرد كیف حسبت  1أنت قلت بأن النفایات في كابول تبلغ  :قاسم خطیب

علیھا تم  حسب التقاریر التي قدمھا موفق ریان في الثالث سنوات االخیرة وبناءً  :نادر زعبي

كغم في الحد  1تقسیم الكمیات الشاملة على عدد السكان االجمالي ومن ھنا نتجت ھذه النتیجة 

مع االخذ بعین االعتبار  2018االقصى للفرد وھذا التخمین ساري المفعول حتى نھایة عام 

 .سكان والمصالحالزیادة الطبیعیة لعدد ال

 .تعد تخمین ایًضا في عرابة ما ھو عملك وثقافتك أنكبما  :قاسم خطیب

 .מלווה תפעוליدكتوراه بالجغرافیة وعلوم البیئة وأعمل  :نادر

تم فتح المغلف االول وھو مغلف التخمین من قبل المجلس المحلي فبلغت قیمة التخمین لقد  

 ن عرض أثمن من التخمی بأن كل ونص المضافة، كماش یشمل قیمة الضریبة  285،000

یتعدى العرض مبلغ التخمین  أالعلى یلزم مقدم العرض أن یتفاوض مع المجلس المحلي  أغال)(

 .المضافة)+الضریبة  285000المذكور (

 .ھذا التخمین غیر مھني ومقدم بال تاریخ :قاسم خطیب

طن سنویًا ھذه  6719طن شھري ما یساوي  560یوجد لدینا  2016حتى عام  :موفق ریان

 .التي قدمت لوزارة البیئة حسب االوزان التي قدمھا المجلس المحليتقاریر ال

 ذلك؟یوجد وثائق تثبت  :محمد ھیبي
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 بالطبع نعم  :موفق ریان

  2017كم كنا ندفع للمقاول شھریًا  :عماد الحاج

 ش یشمل قیمة الضریبة المضافة  285000 :موفق

ة ونزید عما جاء في شروط ال یوجد ما یضمن أن ندفع للمقاول خالل السن :قاسم خطیب

 .المناقصة

 .كنا ندفع زیادة بعد انتھاء فترة المناقصة :موفق ریان

 :وقد أرفقבע"מ  1988י.ר.א.בי שירותי נוי فتح المغلف االول وھو تابع  )1

 פרופיל החברה  -

 كفالة بنكیة  -

 من بنك ھبوعلیم  مسحوبة 31/3/2018בתוקף עד תאריך  150،000مبلغ  -

 אישור ניהול בנקסי חשבונות  -

 תעודת רישום חברה  -

 תקנון ניהול חברה  -

 מידע על פרטי חברה  -

 רשיון עסק  -

 כתב הסמכה לבוחן תעבורה +תעודת בוחן  -

 זכיין בחברת משק וכלכלה  -

 .ביטוחים רכבים+ רשיונות  -

بنسبة ش شامل ضریبة القیمة المضافة وأعطى تخفیًضا  324،324لقد بلغت قیمة العرض ھنا 

 .ش.ج 324،324مشمولة بھذا المبلغ  1%

 مقدم من شركة كوبرا محدودة الضمان  :العرض الثاني

 :أرفق للعرض

 תעודת עוסק מורשה  -

 רשיון מוביל  -

 אישור ניכוי נס  -
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 אישור ניהול בנקסי חשבונות  -

  30/12/2017רשיון עסק בתוקף עד  -

 תעודת התאגדות  -

 מכתבי המלצות ממועציות  -

 רשיונות רכבים +ביטוחים  -

 لم یرفق للعرض كفالة بنكیة 

 .ش شامل الضریبة وشامل تخفیض 321،048بلغت قیمة العرض 

 مالحظة:
المعلومات التي بحوزتي عن المناقصة ھي مثلما وجد بعد فتح العروض وھي أن  :قاسم خطیب

من صاحب  ونسبة التخفیض المعطاه %1نسبة التخفیض من المقاول صاحب العرض االول 

وللتأكید سبق أن بعثت برسالة لسكرتیر المجلس قبل الجلسة بھذا  %2العرض الثاني ھي 

 حیاكتھا)(أن المناقصات مفبركة یتم  اآلن خطیرجًدا إن االمرالموضوع وعلیھ سأكتفي بالقول 

 .%2والثاني  %1السیّد قاسم خطیب أرسل لي بأن كوبرا أعطت  :مصطفى حمود :مالحظة

بعد فتح العرضان یجب أن نأخذ بعین االعتبار تخمین المجلس المحلي وعلیھ أطلب  :محمد ھیبي

من أعضاء اللجنة استدعاء صاحب العرض االرخص بعد أن یستوفي جمیع الشروط القضائیة 

والمھنیة وفي حال تم ارساء المناقصة علیھ یجب استدعائھ للمجلس المحلي على أن یتم 

ھ تخمین المجلس المحلي بشاقل واحد وفي حال رفضھ أطلب یتعدى عرض وأالالتفاوض معھ 

 .من المجلس االعالن عن مناقصة جدیدة

 .تحول مواد المناقصة لالستشارة المھنیة والقانونیة وبعد ذلك یتم دعوة اللجنة من جدید :القرار

 .ع/ رئیس لجنة المناقصات سكرتیر المجلس السیّد مصطفى حمود
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