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 117/2019פתיחת מכרז פומבי פרוטוקול     
 מכרז למתן שירותי תכנון אדריכלי ויועצים להקמת בניין העיריה ביפיע 

 19:00שעה  23/12/19תאריך: 
 

      נוכחים:
 נוכחים נוספים  חברי וועדת מכרזים ומשקיפים

 מוכארי מהנדסים -חמדאן אמארה  -יו"ר + מנכ"ל/ גזבר והחברים:

מעמרייאת  -חסנין אבו סיף  הוועדה יו"ר - , רו"חג'זאלין וליד -1
 ארכטיקטים

 איאד אבו ג'אנם ועדהחבר  - נאשד בשאראת -2

 ח'טיבוסים  ועדהחבר  -  ניקולא מסעד -3

  חבר ועדה  - עזמי עלי סאלח -4

  מנכ"ל המועצה -סאהר עבאס, רו"ח  -5

  מבקר פנים המועצה -עאדל ג'מאמעה  -5

  עוזר ראש המועצה  -"ד וסים שאער, עו -6

  יועץ משפטי  -עו"ד מוחמד אבראהים  -7
 

דיון ך הלצור פתיחת תיבת המכרזים שלום רב, אנחנו מתכנסים לצורך: וליד ג'זאלין

 צה.שה לקבלת הצעות לשכירת מבנה למועבבק "בקול קוראו" 117/2019במכרז 

 
אני מבקש לרשום עוד לפני תחילת פתיחת המעטפות שאני  :ד מוחמד אבראהים"עו

כרז  והוא לא הובא לעיוני בטרם מופיע למכרז זה בהסתייגות כי אני לא הכנתי את המ

 רסומו. פ

 
, בתוך תיבת המכרזים 117/2019שוב פעם ערב טוב לכולם, נתחיל במכרז  :ג'זאליןוליד 

הנוכחים לידיעתם בראשי תיבות.  ןאת המעטפות וחותם עליהאני מסמן  מעטפות, 7יש 

 במעמד ישיבה זו אנחנו נפתח את המעטפות ונרשום את המסמכים הנמצאים בתוך כל

בה זו הינה אך ורק פתיחת מעטפה אך הדיון בהצעות יהיה במועד אחר כך שמטרת ישי

 ים בתוך המעטפות.ההצעות ורשימת המסמכים הנמצא

 
אני מודיע לכם  מנציגי המציעיםלאור ההערות שאני שומע  :ד מוחמד אבראנהים"עו

שאין לכם זכות להתווכח או להשמיע את דבריכם במעמד פתיחת ההצעות והדיון 
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ם המסמכים וישיבת היום הינה בהצעה אתם נוכחים כאן לצורך פתיחת ההצעות ורישו

  רישום המסמכים בלבד.ישיבה לצורך פתיחת ההצעות ו

 
, יהיה דיון לוועדת המכרזים לצורך קבלת החלטה לאחר פתיחת ההצעות :ג'זאליןוליד 

ההצעות הלא כשרות, ההצעות הכשרות עוברות לשלב מי הן ההצעות הכשרות ומי הן 

ל המועצה והוא "ועדת הניקוד הינם מנכחברי ת הלא כשרות נפסלות. הניקוד וההצעו

ר "מהנדס המועצה ויוהעומד בראשותה, גזבר המועצה, היועץ המשפטי של המועצה, 

 לפי המספר הסידורי כפי שמוספרו.  בפתיחת המעטפותנתחיל ועדת המכרזים. 

 

יש שתי חוברות, ערבות  :מ"רומי אדריכלים, מהנדסים ויועצים בעאבו  .1

בתוקף , ₪ 20,000, סכום הערבות 1495-212בנקאית מבנק לאומי, מס' ערבות 

, תעודת התאגדות, אישור על ביצוע עבודות והתקשרות, 25/02/2020עד ליום 

אישור ניכוי מס  רישיון אדריכל, תעודת עוסק מורשה, ניהול פנקסי חשבונות,

פרופיל המשרד, קורות חיים, ניסיון מקצועי, המלצות, הדמויות  במקור,

וד מסמכים נוספים. פרויקטים נבחרים, שני סטים אחד עותק ואחד מקורי וע

 שהינו אומדן המועצה. 8.5%מתוך  20%העניקה הנחה בשיעור של זו חברה 

  מ."כולל מע ₪ 1,360,000רושמת את הסכום המציעה 

 

שני סטים של חוברות, יש ערבות בנקאית  :מ"ארכטיקטים בעמעמרייאת  .2

תוקף הערבות עד ליום , ₪ 20,000ס של "עלים עהמשוכה מבנק הפו

, קורות חיים, טבלת פירוט ניסיון, רשימה 541577/88, מס' ערבות 25/02/2020

עודת רוף התעודות שלהם, תבצוות המשרד, רשימה בשמות היועצים וצי

התאגדות חברה, תעודת עוסק מורשה, אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי מס 

אישור סטטוס, פתיחת חשבון, תקנון במקור, פרוטוקול מורשה חתימה, 

, רישיון דת טכניון, תעודת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, תעוהחברה

תעודת רפעת סימרי, המלצות שונות, פרופיל עסק, רישיון  ,מהנדס ורישוי 

רישום ח'ליליה האני אוסאמה מועלם, תעודת למועתז כילאני, תעודת רישום 

ואחרים, המלצות, תעודה מהמרכז האקדמי ויצו חיפה זידאן מוחמד, קבלת 

זו מעניקה הנחה מציעה רכישת מכרז, מכתב תשובות לשאלות ההבהרה. 

 . ₪ 1,020,000ובמספרים  8.5%מתוך  40%בשיעור של 

 
מצורף קבלה, ערבות בנקאית ע"ס של  :מוכארי מהנדסים ויועצים בע"מ .3

, מצורף 227-134, בנק מרכנתיל, מס' ערבות 25/02/19ום בתוקף לי₪,  20,000

פרופיל משרד, רשימת פרויקטים, אישור ניכוי מס, אישור ניהול חשבון, תעודת 

, מכתב מינוי לנציג של האוצר 9001, תעודה ממכון התקנים איזו 9001איזו 

בוועדה המקומית לתכנון ובניה בית שאן, תעודה מהטכניון, רישום במאגר 
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נדסים, תעודה הסתדרות המהנדסים בישראל, תעודת רישום מוחמד המה

שחאדה, תעודת רישום עלי מוקארי, תעודת רישום מוסטפא דחלה, רישיון 

, המציע 4שני דפי המלצות בנפרד, מסמך במהדס מוכלס אבו סאלח, המלצות, 

₪  900,000במילים מצוין ששיעור ההנחה  8.5%מתוך  4.5%מציע הנחה של 

 גיש עותק אחד בלבד. המציע ה

 
, ערבות בנקאית בנק הבינלאומי, ע"ס של לויטון שומני ארכיטקטים בע"מ .4

המלצות לפי  מצורף 0562637 , מס' ערבות,25/02/19בתוקף עד ליום ₪  20,000

תשובות לשאלות ההברה, קבלה, תעודת התאגדות של חברה, ניהול , 4מסמך ב' 

ישור בעלי מניות, פרופיל משרד, מורשה החתימה שומני ספרים, ניכוי ספרים, א

דן לויטון קרלוס, רישון דן שומני, רישיון קרלוס לויטון, תעודת דיפלומה 

נטליה, אילנה מהטכניון ואח', קרלוס לויטון, דן שומני, אישור זכאות, תעודת 

,  הוראה קורמן ורד, אישור תעודת הוראה וסמן גיל ואח', ניסיון פרופיל משרד

פרופיל חברה, תקציר רשימת פרויקטים, אדריכלית עיצוב נוף עירוני, מצורף 

רשימת פרויקטים של יחידות דיור, בתי כנסת , בתי אבות, בתי חולים, מעבדות 

ובמילים  25.3%כימיים, רשימת אולמי ספורט, אולמי גנים. הצעת המציע 

 בתוך המעטפה יש שני עותקים. כולל. ₪  1,270,000

 
קבלת רכישה, ערבות בנקאית מבנק  :מ"ומהנדסים בע טבעוני אדריכליםר "ד .5

מצורף התשובות  , מס' ערבות, 25/02/19בתוקף ₪,  20,000הפועלים, ע"ס של 

אישור רואה חשבון, קורות חיים, תעודה לשאלות ההבהרה, שני סטים, 

ממשרד המסחר והתעשייה, רישיון מהנדס ואדריכל, רישיון מהדס איימן 

עודת רישום ממרשם המהנדסים. תעודת עוסק מורשה, ניכוי מס, טבעוני, ת

ניהול ספרים, תעודת התאגדות, מצורף קטלוג מרכיב איכות, כולל שנות ניסיון 

מציע, רשימת פרויקטים, אישור רואה חשבון להעסקת בעלי מקצוע, צוות 

אדריכלים ויועצים, תעודת צוות משרד, תעודת מהטכניון לאיימן טבעוני, 

דת רישום בפנקס המהנדסים, תעודת רישום לאיתמר לב, תעודת רישום תעו

לאחמד מחאג'נה, המלצות לאחמד מחאג'נה, קורות חיים שאדי סבאח, תעודת 

רישום לשאדי סבאח, אישור לשאדי סבאח להערכת תארים אקדמאמים, 

ריזאם נידאל תעודת טכניון, תעודת רישום, תעודת רישום היבה זועבי, טכניון 

ף טבעוני, תעודת רישום אשרף טבעוני, ג'אזי איוב תעודה מהטכניון, אשר

תעודת רישום, ניסיון פרופיל משרד, תעודת התאגדות של חברה, תעודת עוסק 

ון עסק ג'אזי איוב, תעודה ימורשה, המלצות, ניהול ספרים, ניכוי מס, ריש

ס, לאוסאמה פרח טכניון, תעודת התאגדות לאוסאמה פרח, אישור ניכוי מ

אישור ניהול ספרים, תעודת רישום לפרח אוסאמה, תעודה אבו אל חסן חסן, 

מכון התקנים משרד החינוך, תעודת רישום אבו אל חסן חסן, תעודת נגישות, 
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אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי מס, מוחמד חביב אללה טכניון, תעודת 

ורס בטיחות רישום מוחמד חביב אללה, תעודת עוסק מורשה, ג'האד זועבי, ק

בעבודה, אישור ניהול ספרים, ניכוי מס, רשימת פרויקטים מבנה ציבורי 

שנים אחרונות סעיף ג', רשימת פרויקטים לפי נספח ד' ו ה'  7שהושלמו במהלך 

            במספרים 24% להנחה בשיעור שזו מעניקה מציעה לחוברת המכרז. 

 .מ"מע כולל₪  1,292,000

 

רכישה, תעודת רישום בפנקס המהנדסים, ניהול  קבלת :אבו ג'אנם איאד .6

ם, תעודת ספרים, ניכוי מס במקור, המלצות, רישיון מהנדס איאד אבו ג'אנ

רישום בקר, תעודה ממוסד ריקס, תעודה איטלקית, שני סטים, המלצות לפי 

בתוקף עד ליום ₪  20,000שני סטים, ערבות בנקאית ע"ס של  4נספח ב' 

צילום הערבות, חוברת ל, שאלות ותשובות הבהרה, , בנק מרכנתי25/02/2020

             מספריםוב 28.8%של בשיעור  זה מעניק הנחהציע מ .בשני עותקים

 מ."מע כולל₪  1,210,400

 
₪,  20,000 לל בנק מרכנתיל, ע"ס ש, ערבות בנקאית שאדריכל וסים ח'טיב .7

מכרז, , שאלות הבהרות ותשובות, קבלת רכישת 25/02/2020 בתוקף עד ליום

תעודת זהות, רישיון מהנדס, תעודת רישום בפנקס המהנדסים, תעודת טכניון, 

קרן בטיחות ממונה בטיחות אש, תעודה מקרן בטיחות, תעודת עסק מורשה, 

נגישות מבנים אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי מס, המלצות, פרופיל משרד, 

כללית, ניסיון מקצועי ותשתיות וסביבה, ניסיון מקצועי, בטיחות אש ובטיחות 

וקורות חיים, קורות חיים לצוות המשרד הקבועים, קיים שני סטים, הצעת 

 מ."מע כולל₪  1,100,000 מספריםב 5.5%לביצוע העבודות הינה  המציע

 
אתם משוחררים ועדת המכרזים  לאחר שפתחנו את המעטפות : חב'רהוליד ג'זאלין

ולאור  תתכנס ותקבל החלטה ותקבלו הודעה על ההחלטה. לאחר פתיחת המעטפות

 שוועדת המכרזים העובדה ר, ולאובתוך המעטפות הנמצאת הרבהסמכים כמות המ

להקים ועדת מציע הייתי  אני לצורך קבלת החלטה צריכה לעבור על כל המסמכים

, אינג' פרח המועצהמהנדס  מר סאהר עבאס, ,מנכ"ל המועצהמשנה תחתינו בראשות 

באם הם  כיםכל המסמ שיבדקו את ד וסים שאער,", עועוזר ראש המועצהו סרחאן,

ולהעביר את  שיש בתוך המעטפות נתוניםבעומדים בתנאי הסף, ולהכין לוועדה ריכוז 

 הריכוז לעיוני חברי וועדת המכרזים לצורך הדיון בהצעות. 

 

: אני מבקש לרשום בפרוטוקול שאני עבדתי עם חסנין אבו סיף עבדתי נאשד בשאראת

את עצמי אז אני אפסול את עצמי. אני לא אפסול שאני  יש צורךם אכך שאיתו 

 השתתפתי בעריכת המכרז ואני לא אשתתף במכרז.
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 : למען הגילוי הנאות אני חייב לציין שוסים ח'טיב היה חבר איתי בסיעה. חוסין ח'טיב

 

: לאור ההצהרות הנ"ל אני כיועץ המשפטי מורה ומודיע כי כל עו"ד מוחמד אבראהים

שיש לו נגיעה  למכרז לא ישתתף במכרז ובהצבעות והפתיחה היתה טכנית בלבד  מי

 ואני אבדוק את חוקיות ההשתתפות העתידית במכרז. 

 

שבתוך תבדוק את המסמכים שלהקים ועדת משנה  : הוועדה מחליטההחלטה

ה זו תורכב וועדותעמידם בפני חברי ועדת המכרזים תרכז את הנתונים המעטפות ו

ות הבדיקה ועצה ולאחר קבלת תוצאועוזר ראש הממהנדס המועצה, ל המועצה, "ממנכ

צעות מכרזים בכדי שתחליט מי הן ההה, הנושא יועבר לוועדת ההמשנשל ועדת 

  ד.הכשרות שעוברות לשלב הניקו

 

 

   20:24 בשעה 2019שנה  12חודש  23היום  הישיבה ננעלה   

 


