
 

 جلسة مناقصات 
  28-2018-01-01 الجلسة:رقم 

   12/2/2018:تاریخ الجلسة
  19:00 :ساعة االفتتاح

 محمد طھ وسعید عیاشي ، قاسم خطیب : السادة محمد رشید ھیبي،الحضور

 السیّد سعید طھ  :الغیاب

، الداخليعاصم ھیبي المراقب ، السادة عماد الحاج المستشار القضائي :الحضور من الموظفین

 .نزار عید مدیر التربیة والتعلیم وموفق ریان مدیر قسم الصحة

 

  :بنود البحث
 جمع نفایات  06/2017فتح مغلفات مناقصة رقم  -1

תשתיות ، ציוד וריהוט 01/2018رقم  مناقصة صغرىفتح مغلفات  -2
 .והצטיידות כיתות

 .מעבדות מחשבים 02/2018فتح مغلفات مناقصة صغرى رقم  -3
 افتتحنا صندوق المناقصات ووجدنا بداخلھ  19:00في تمام الساعة 

  2+1) رقما ب 2مناقصة لجمع نفایات ( 2017/6ومناقصة عرض  -1

 פינוי אשפה  6/2017אומדן למכרז  -

ציוד  )صغرى مناقصة( 4- 1 من رقموا عروض 4 قدم 1/ 2018 رقم مناقصة -2

 .תשתיות והצטיידות כיתות، וריהוט
 صغرى)(مناقصة  5- 1فوجد خمسة عروض رقموا من  2/ 2018مناقصة رقم  -3

 .מעבדות מחשבים
 

 المناقصة االولى جمع نفایات 
وعلى ماذا  6/ 2017موجًھا سؤالھ للسیّد موفق ریان من الذي أعد المناقصة رقم  :محمد ھیبي

 .البیت حسب مصاریف آخر شھر أم الكم الكلي للنفایات في، البلدةكبر اعتمد على 
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 .משכ"לعلى المعطیات السنویة وعلى معطیات ال  :موفق ریان

 المناقصة؟لماذا نادر زعبي لم یحضر  :سعید عیاشي

 ھو المستشار البیئي في مجلس كابول  ألنھ :موفق ریان

 ؟الكم الكلي للنفایات أم آخر شھر على ماذا اعتمد على :سعید عیاشي

 الكم الكلي للنفایات  :موفق ریان

 المبلغ ثابت كل السنة ومحدد؟ :محمد ھیبي

 نعم  :موفق ریان
السیّد نادر زعبي  6/ 2017بما أن السیّد موفق ریان یقول بأن من أعّد المناقصة  :عماد الحاج

لكونھ مستشار بیئي ومرافق من قبل وزارة البیئة أسأل موفق ریان ھل أنت مخّول أن تجیب 

 .عن االسئلة مكانھ

 ال  :موفق ریان

  922انا اعرف ان السیّد نادر زعبي ھو مستشار ووفقا لمیزانیة  :قاسم خطیب

 סביבה שווה ال من  :موفق

شھر فما  12كان نادر زعبي حّضر التخمین حسب حسابات القمامة على مدار  إذا :قاسم خطیب

 لھ؟الحاجة 

 .أیًضا من وظیفتھ مراقبة صرف المیزانیات ولیس فقط اعداد مناقصة :موفق ریان

الرؤیة المھنیة للمستشار البیئي في اعداد المناقصة غیر موجودة بما أنھ اعتمد  :قاسم خطیب

 .على المصاریف السنویة لھذه المناقصة

 التخمین؟سأل مضیفًا ما ھو  :قاسم خطیب

ش بدون قیمة مضافة  285000ال علم لي اطالقًا لقد كان التخمین عند اعداد المناقصة  :موفق

ش یشمل ضریبة القیمة المضافة  285,000للمجلس بلغ  الشھري، السنويالحساب بینما الیوم 

 .لمقاول النفایات

مثل ھكذا مناقصة التي یحسبھا  بإعدادھذا مؤشر خطیر بأن تقوم ادارة المجلس  :قاسم خطیب

 ش سنوي  600,000یدخل میزانیة المجلس لعجز 

 .ش 600,000تحمل مسؤولیة عجز ال نحن نطلب اعداد مناقصة جدیدة لماذا ن :سعید عیاشي
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موجًھا كالمھ لموفق ریان من حیث كمیة النفایات والمعدات العاملة بالمقارنة مع  :عماد الحاج
من حیث الكمیة والمعدات ھل كان فرقًا بین الشھرین من حیث الدفع وكمیة  1/ 2018شھر 

 .النفایات والمعدات العاملة

 .رینلم یكن فرقًا بین الشھ :موفق ریان

 حول فتح أو عدم فتح مغلفات المناقصة فما ھو الحل ؟! اآلراءفي حال اختلفت  :قاسم خطیب

اللجنة مكلفة بالتصویت والنتیجة تكون حسب أكثریة  اآلراءفي حال اختالف  :عماد الحاج

 .االصوات حتى لو كان معارًضا واحًدا

في الشارع من أشخاص في الحدیث الذي دار عن المناقصة ھنا سبق وسمعتھ  :قاسم خطیب

عن قیمة المناقصة وموضوع الضریبة الشاملة والغیر شاملة وأضیف المجلس وخارج المجلس 

مسؤولین عن اعداد المناقصة والمبلغ المحدد فیھا االمر الذي ھو  ربما اننا لجنة مناقصات غی

 .بمسؤولیة ادارة المجلس والجھات المھنیة أرى أن نفتح المناقصة الستمرار معالجتھا

 یعارضني؟نرفع للتصویت من مع فتح مغلفات المناقصة ومن 

 .عیاشي ومحمد طھسعید ، فقط قاسم خطیب مع اقتراحھ وعارض االقتراح كل من محمد ھیبي

لجنة المناقصات تطالب ادارة المجلس المحلي باستدعاء معد المناقصة السیّد نادر زعبي لشرح 

وعلیھ  .آلیة بناء واعداد المناقصة وعلى ماذا اعتمد وبعد ذلك یتم بحث موضوع المناقصة برمتھ

 .تم ارجاع المغلفات الى الصندوق مغلقة بتوثیق فیدیو من المستشار القضائي
 .ציוד וריהוט תשתיות והצטיידות כיתות – 1/ 2018مناقصة صغرى رقم 

 .أطلب من السیّد نزار عید أن یتحدث لمحة قصیرة عن المناقصة :قاسم خطیب

غرف الحواسیب تتغیر كل ثالث سنوات حسب .یوجد میزانیة من مفعال ھبایس :نزار عید

وتزید  .صلت على میزانیات أكثرحتعلیمات وزارة المعارف وكلما كانت المدارس محوسبة 

 .نقاط استحقاقھا على میزانیات حسب مواصفات وزارة المعارف
صوتنا  لذلك؟ ألننایوجد میزانیة  2020اذا احتاجت المدارس لغرفة حاسوب عام  :محمد ھیبي

 ؟ثالث سنوات قادمة من مفعال ھبایس ةمیزانی ألخذ باألمس

 .ال یوجد میزانیات لذلك .ال :نزار عید
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مصادق ספקים في مناقصة صغرى حتى نفتح المناقصة یجب أن یكون ال  :عاصم ھیبي

 علیھم؟

ספקים نعم موافق علیھم من مفعال ھبایس وأعطى المستشار القضائي المقاولین /  :نزار عید

 .لھم وھم موافقین علیھم من مفعال ھبایس أرسلالذي 

 مقاول مصادق علیھ من قبلھم  –ספק ن ال لم یك إذامفعال ھبایس ال یدفع امواالً  :محمد ھیبي

 .بالطبع لن یدفع :نزار عید

 .أرجو احضار قائمة بأسماء المزودین محتلنة :عاصم ھیبي

 .على المراقب أن یتوجھ لمفعال ھبایس :نزار عید

قیمة العرض  بلغتמ סוליק פרויקטים בע"لقد فتحنا العرض االول المقدم من قبل  )1

 :ة المضافة كما وارفق لعرضھش یشمل الضریب 419336:19

 תעודת התאגדות חברה  -

 אשור עוסק מורשה  -

 אשור לצורך ניכוי מס  -

 .אשור ניהול בנקסי חשבונות -

قیمة العرض  بلغتמ טלקוד מחשבים בע"العرض الثاني مقدم من شركة  )2

 .لم یرفق للعرض أي مستندات كانت.ش یشمل الضریبة 406146:78

 384204بلغت قیمة العرض  מטריקס אייטי בע"מ  مقدم من قبل :العرض الثالث )3

 .ش یشمل الضریبة المضافة

  .لم یرفق للعرض أي مستند كان

بلغت قیمة العرض מ סלושנס בע" אלקסור אייטיالعرض الرابع مقدم من قبل  )4
 :شامل الضریبة المضافة أرفق للعرض 376978:68

 תעודת התאגדות חברה  -

 תעודת עוסק מורשה  -

 אשור ניכוי מס  -

 אשור ניהול בנקסי חשבונות  -
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 פרופיל חברה  -

 .דף מידע על פרטי חברה -
 

 מעבדות מחשבים  2/  2018المناقصة الثالثة صغرى رقم 
 :عروض 5قدم 

ش  388284بلغت قیمة العرض משרדי  פרימו ריהוטالعرض االول مقدم من  -1

 .لم یرفق أي مستندات كان، یشمل الضریبة المضافة
ش  359375بلغت قیمة العرض  ,טי מטריקס איمقدم من شركة  :الثانيالعرض  -2

 .لم یرفق للعرض أي مستند كان، شامل الضریبة

 قیمة العرض بلغتמ מאפו בע"–אל–אס-סלالعرض الثالث مقدم من قبل  -3

 .ش شامل الضریبة 392795

 :یلي ما للعرض ارفق

 לחברה תעודת התאגדות  -

 אישור ניכוי מס  -

 תעודת עוסק מורשה  -

بلغت قیمة العرض בע"מ  האינטגרצי טפורינمقدم من شركة  :العرض الرابع -4

 :ش شامل للضریبة المضافة أرفق للعرض 347256

 אישור ניהול חשבון  -

 אישור על ניהול בנקסי חשבונות  -

 אישור ניהול מס  -

 .פרופיל חברה -

بلغت قیمة  מסלושנס בע" אייטי אלקסורشركة مقدم من  :العرض الخامس -5
 :ش شامل للضریبة المضافة مرفق للعرض 375989العرض 

 תעודת התאגדות לחברה  -

 אישור ניכוי מס  -
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 תעודת עוסק מורשה -

 פרופיל חברה -

 אשור ניהול בנקסי חשבונות  -

 

اللجنة توصي بتحویل مادة المناقصتین لالستشارة القضائیة والمھنیة ومن ثم التئام  :توصیة

 .اللجنة مرة ثانیة التخاذ القرار

 عن رئیس لجنة المناقصات السیّد مصطفى حمود سكرتیر المجلس 
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