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 117/2019מכרז פומבי  -ועדת המכרזים פרוטוקול     
 מכרז למתן שירותי תכנון אדריכלי ויועצים להקמת בניין העיריה ביפיע 

 15:13שעה  2020/01/09תאריך: 
 
      נוכחים: 

 
 נוכחים נוספים  חברי וועדת מכרזים ומשקיפים

  -יו"ר + מנכ"ל/ גזבר והחברים:
  הוועדה יו"ר - , רו"חוליד ג'זאלין -1
  ועדהחבר  - נאשד בשאראת -2
  ועדהחבר  -  ניקולא מסעד -3
  חבר ועדה  - עזמי עלי סאלח -4
  מנכ"ל המועצה -סאהר עבאס, רו"ח  -5
 עוזר ראש המועצה -וסים שאער, עו"ד  -6

  ורושם הפרוטוקול
 

  יועץ משפטי  -עו"ד מוחמד אבראהים  -7
 

דיון בהצעות שהוגשו מטעם  המשך , אנחנו מתכנסים לצורךשלום רב: וליד ג'זאלין

מציעים השונים ולצורך בדיקת ההצעות הכשרות. כאמור בישיבה הראשונה ועדת ה

המכרזים פתה את המעטפות, אני סימנתי את המעטפות, חתמתי עליהן, והקראתי את 

 תוכן המסמכים שנמצאים בכל מעטפה והם נרשמו בפרוטוקול וביקשנו מוועדת

המשנה שתעבור על כל הצעה בנפרד ולבדוק אם יש מסמכים חסרים ולסמן את הליקוי 

בכל הצעה שייתכן ותביא לפסילתה וכאמור ועדת המכרזים היא שזו תחליט בעניין.  

ועדת המשנה הכינה כנדרש ממנה דף ריכוז נתונים עבור כל הצעה. דף הריכוז מונח 

כרזים נדרשת תחילה להחליט מה הן בפניכם. עכשיו עפ"י תנאי המכרז ועדת המ

ההצעות הכשרות שעוברות לשלב הבא שהינו שלב קביעת הניקוד ומה הן ההצעות 

הפסולות. בשלב הזה, אני מבקש לקבל את התייחסותו של היועץ המשפטי עו"ד מוחמד 

 אבראהים. 

 

והיו לי  וולא אישרתי את תנאי את המכרז : אני לא הכנתימוחמד אבראהיםעו"ד 

ות בעניין והבעתי את עמדתי שבמכרז יש לא מעט פגמים וכי עדיף להכין מכרז הער

מר סמי  חדש אך לצערי הערותיי לא כובדו. לגופו של עניין, יש שאלה לגזבר המועצה,
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נקבע בהסתמך על משהו? האם הוא  ע"י המועצה האם שיעור שכ"ט שנקע מרג'יה,

אם נעשתה השוואת אומדנים ה שהוכן ע"י אדם מקצועי? היה אומדןסביר? האם 

אני שואל את השאלה מאחר ולדעתי הצנועה האומדן שנקבע ע"י המועצה  ומחירים?

והוא לא מבוסס אלא אם כן תצליח לשכנע  בנסיבות העניין נראה לי גבוה 8.5%שהינו 

מבוסס מאחר ומדובר בכספי ציבור, האם סביר ו אותי ואת חברי הוועדה שהאומדן

לאור האמור לעיל, אני נצרת? או עפולה לרשויות אחרות כגון  אהנעשתה בדיקה בהשוו

 לטעמי תנאי המכרזשכן וכפי שציינתי תחת מחאה  בוועדה משתתףמודיע לכם שאני 

 וזו הערה כללית.לא סבירים ויש בהם פגמים 

  

 מכרז זה הוכן ע"י אנשי מקצוע : עם כל הכבוד לעו"ד מוחמד אבראהים,ג'זאלין וליד

ביקש  לא ואף אחד מהם יהםמציעים לתת את הערותכל המנות נאותה לניתנה הזדו

 ולכל אחד האחרון להגשת הצעות יחד עם זאת המועצה האריכה את המועד. ארכה

לו הסתייגות קיבל מענה, ועובדה היא שהמציעים שקיבלו מענה שהיתה  מהמצעים

נקבע  המועצה,ע"י  שנקבע האומדן והאחוזצירפו את המענה של המועצה להצעותיהם, 

, וזה שלא יצרו אתך קשר זה לא בסדר אבל אנשים מקצועיים בהסתמך על עמדתם של

אני זה לא מביא לביטול המכרז שכן מדובר במכרז תקני לחלוטין שלא דבק בו כל רבב ו

ותפקידנו כוועדת מכרזים לדון  כל החסמיםאת בדעה שמכרז שיצא לפרסום אז עבר 

כשיו אני מבקש ממר סמי מרג'יה לתת לנו תשובה בעניין ע. בהצעות ולא בתנאי המכרז

 שאלתו של עו"ד מוחמד אבראהים בנוגע לאומדן המכרז. 

 

שם מצוין  3.4, בסעיף 4אני מבקש מכם לפתוח את חוברת המכרז, עמוד : מרג'יה סמי

במפורש ששירותי התכנון יכללו תכנון ויעוץ בכל תחום שיידרש לפרויקט לרבות, הכנת 

ה, תכנון אדריכלי, תכנון נוף, שירותי מדידה, שירותי יעוץ קרקע לביסוס, יועץ פרוגרמ

מהנדס תנועה, תכנון קונסטרוקציה, תכנון חשמל ותקשורת, תכנון אינסטלציה, תכנון 

בטיחות לרבות תכנית בטיחות אש, תכנון נגישות והנגשה, תכנון מיזוג אוויר, תכנון 

ן מים, כל השירותים שאוזכרו הינם בחסות מעליות, שרותי כמאות, שירותי אפיו

ובאחריות המתכנן הזוכה והוא צריך להעסיקם מבלי שהמועצה תישא בכל תשלום 

מיותר לציין שהכנת הפרוגרמה לבד נוסף מעבר להצעתו של המתכנן הזוכה במכרז. 

מצריכה המון עבודה והיא עולה המון שכן מן הסתם המתכנן יידרש להיפגש עם כל 

חלקות ולבדוק איתם כמה עובדים יש בכל מחלקה ובהתאם מתכננים את מנהלי המ

שירותי  השטח ועורכים את הפרוגרמה לפי צרכי המחלקות. כיום המועצה משלמת

 ,יועץ מיזוג, תחבורהומה עם שכ"ט  5.5% שכ"ט בשיעור של אדריכלות וקונסטרוקציה

ו בהחלט סביר במיוחד הינ 8.5%וכו' כך ששיעור האומדן שקבעה המועצה שהינו חשמל 
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כאשר מצוין בתנאי המכרז שהמציעים אינם רשאים לתת הנחה בשיעור אפס וכי 

 יידרשו לתת הנחה מהאומדן. 

 

האישית אתה בינת את האומדן לפי ההשוואה זאת אומרת ש: אבראהים מוחמדעו"ד 

 שלך ומניסיונך כזגבר?

 
קיפה לנושא ושוב פעם האומדן נקבע לאחר שנעשתה בדיקה יסודית ומ: מרג'יה סמי

אני סבור שהאומדן סביר לחלוטין. צריך לשים לב שאם המועצה תרצה להעסיק כל 

יועץ בצורה עצמאית אזי המחירים יהיון הרבה יותר גבוהים כי בדרך כלל שכ"ט 

היועצים כשהם עובדים ישירות עם המועצה הרבה יותר יקרים מאשר שכר טרחתם 

אחר באופן פרטי, לדוגמא, המועצה משלמת כשהם מספקים את השירות ליועץ 

שעובד אתו שכ"ט  משלם למהנדס והאחרון 1.8% לקונסטרוקטור שכ"ט בשיעור

 . 1% בשיעור של

 

 מוועדת המשנה שתערוך מיון וריכוז להצעות,  ביקשנו : בואו נתקדם בדיון,ג'זאלין וליד

יתי מציע להתחיל וחבריה כאמור הכינו לנו את הרשימה והיא מונחת בפניכם ואני הי

 להתייחס לכל הצעה לפי הסדר שהן מופיעות בטבלת ריכזו ההצעות. 

 

בטרם נתחיל את הדיון בהצעות הנני להסב את תשומת לבכם : מוחמד אבראהיםעו"ד 

 08/01/2020הנושא תאריך  מוקטרןויסאם היום קבלתי מכתב התראה מעו"ד ש

בנושא המכרז  בעל פה אחר ד עו"דפנה אליי עוו בע"מ, טבעוניד"ר מייצג את חברת ה

 ,איאד אבו ג'אנםמציין במכתבו שמר  וביקשתי ממנו לפנות אלינו בכתב. עו"ד מוקטרן

צורכי ול המועצה, אינג' פרח סרחאן, מהנדסאחד המשתתפים במכרז הינו אחיינו של 

הנוגעת  המכרזים השקיפות וטוהר המידות הוא מבקש לפסול את השתתפותו בוועדת

 , נוסף לאמור הוא מצייןניגוד אינטרסיםה שכן הוא עלול להיות במצב של למכרז ז

. אני מציע שבטרם נתחיל את ובלתי סבירהשההצעה הזולה ביותר הינה הצעה גרעונית 

הדיון בהצעות שהוגשו לקבל החלטה בעניין במיוחד שבמעמד הישיבה הקודמת ציינו 

 ה בפנייתו של עו"ד ויסאם מוקטרן.את הרכב וועדת הניקוד ולכן עדיף להחליט כבר עת

 

שכן עיון בתנאי  מי שהכין את המכרז רצה למנוע את הקרבה המשפחתיתאני אציין כי 

צוין במפורש " על המציע  4.10ובסעיף   (,4המכרז, תנאי הסף להשתתפות במכרז )סעיף 

להיות נעדר קרבה לעובד מועצה ו/או חבר מועצה". ולהוכחת תנאי זה על המשתתף 

המשמעות שמר למכרז.  11צרף הצהרה בנוסח המצורף לחוברת המכרז, נספח ב' ל

וזה עניין  של מהנדס המועצה, אינג' פרח סרחאן, איאד אבו ג'אנם שהוא קרוב משפחתו

ואני  ה בנסיבות הענייןאסורבמכרז מהותי ולכן השתתפותו של מר איאד אבו ג'אנם 
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 יצוין למען ההגינות,. ד אבו ג'אנםמבקש לקבל החלטה לפסול את הצעתו של מר איא

הסדר ניגוד  יאד לעבוד עבודות מסוימות אבל היהא פשרנו למרבעבר היה הסדר שאש

 המנוח זיאד לואבנה ים ואת ביצוע העבודת היהאינטרסים ומי שהיה מאשר את המחיר

 הלמנוע לזות שפתיים החליט וע"מ המועצהו במכרז זה לאו מהנדסים אחרים אב ז"ל

אבו ג'אנם איאד  מר ועל כן הצעתו של במכרז אסור לקרוב משפחה להשתתףשמראש 

ישנה דרישה שהמציע  4.4צריכה להיפסל, מה גם, עפ"י תנאי הסף של המכרז, סעיף 

אדריכל רישוי לפי חוק המהנדסים  -אדריכלים רשומים ו 5מעסיק בעצמו לפחות 

אם לנוסח המצורף ועל המשתתף לצרף הצהרה בהת 1958 –והאדריכלים, התשי"ח 

מלמדת שהוא לא מעסיק את  מר איאד אבו ג'אנםעיון בהצעתו של . 5למכרז, נספח ב' 

אני מציע מספר האדריכלים הנדרשים וכי הוא עובד בעצמו. אי לכך ולאור האמור לעיל 

 לוועדת הניקוד לשם מתן החלטה.  הואי הבאת שהצעתו של מר איאד אבו ג'אנם תיפסל

 
יד וועדת המכרזים בשלב הזה הינה להחליט מה הן ההצעות : תפקמרג'יה סמי

הכשרות העומדות בתנאי הסף והעוברות לשלב הבא שהינו שלב הניקוד ומהן הן 

 ההצעות הפסולות. 

 

. חבר המועצה, אינג' וסים ח'טיב : נמשיך, הצעתו של אינג'עו"ד מוחמד אבראהים

ם ח'טיב היה חבר בסיעתו חוסין ח'טיב, הצהיר במעמד הישיבה הראשונה שמר וסי

 ולכן גם הצעתו פסולה. 

 

נוסף לאמור ולפי דעתי מדובר במכרז מקפח לא עובד המועצה.  : אבל אניח'טיב חוסין

ותפור במיוחד כשאני קובע שלא צריך שקרוב משפחה ישתתף במכרז הכוונה ברורה 

עים שמר שהמועצה מעוניינת לחסום ממר איאד אבו ג'אנם להשתתף במכרז וכולנו יוד

אדריכלים גם היא  5ג'אנם תכנן המון פרויקטים למועצה והדרישה של  איאד אבו

מוגזמת בנסיבות העניין והיא מונעת מהמתכננים המקומיים להשתתף במכרז. אי לכך, 

אני סביר ואשמח לקבל את עמדת היועץ המשפטי שתנאי המכרז מקפחים ואינם 

 סבירים ונועדו למנוע ממשתתפים מסוימים להשתתף במכרז.

 

זה טבעי, ונטרסים ייעת ניגוד אנמהוא : במשפט ציבורי הכלל מוחמד אבראהים"ד עו

שת ההצעה, והתקופה השניה לפני הג , התקופה הראשונהיש שתי תקופות במכרז

לפנות לבית  שאחרי הגשת ההצעה. בתקופה הראשונה כל אחד מהמצעים רשאי

ף וקלשתוק ולא לתת תנאי המכרז אבל ברגע שהמציע בחר ולתקוף א המחוזי המשפט

 את תנאי המכרז ומגיש הצעה אזי הוא מושתק ואי אפשר לתקוף את תנאי המכרז

לאחר  לא ישמעו של המציע כך שמבחינה משפטית נימוקיו לאחר שכבר הגיש הצעה

 אי אפשר להתנהג בצורה של מוקש מושהה.  שבחר להשתתף במכרז,



5 

 

 
ו את הדיון, למה אנחנו צריכים א מוצא חלן בעיניי הדרך שבה התחלנ: למסעד ניקולא

להתחיל במכתבו של עו"ד ויסאם מוקטרן וזה נשמע כאילו שאנחנו פוסלים את הצעתו 

של מר איאד אבו ג'אנם עקב מכתבו בעוד לו הוועדה התחילה את הדיון בצורה 

מסודרת והתחילה לדון בכל הצעה לפי הסדר היינו מגיעים גם לאותה תוצאה ולכן אני 

הצעות לפי הסדר ולאחר מכן נדון בפנייתו של עו"ד מוקטרן שאולי מבקש לדון ב

 תתייתר לאור ההחלטות שיתקבלו ע"י ועדת המכרזים. 

 
 : מן הראוי היה להתייחס לפנייתו של עו"ד מוקטרן. ג'זאלין וליד

 
: לא אמרתי שלא להתייחס לפנייתו של עו"ד מוקטרן אמרתי ניקולא מסעד

 ק לאחר שנדון בהצעות. שההתייחסות לפנייתו תהיה ר

  
מר איאד אבו ג'אנם הראשונה היה לנו דעה ש : בישיבת ועדת המכרזיםעלי סאלח עזמי

אנחנו  בקשר למר איאד אבו ג'אנםו ,הם לא עומדים בתנאי הסףומר וסים ח'טיב ש

 היינו פוסלים אותו עוד לפני קבלת מכתבו של עו"ד מוקטרן. 

 
 ?האם אנחנו עומדים לפסול את הצעתואנם : בקשר לאיאד אבו ג'ג'זאלין וליד

 
: מר איאד אבו ג'אנם אינו עומד בתנאי הסף משני טעמים מוחמד אבראהיםעו"ד 

ור העובדה שאין לו חמשה אדריכלים ולכן אין מנוס הראשון לאור קרבת המשפחה ולא

 אלא מלפסול את הצעתו. 

  
המציע צריך להעסיק למכרז ש 4.4שב ומדגיש שהדרישה בסעיף : אני ח'טיב חוסין

אדריכל רשוי  הינה לא סבירה ומקפחת שכן רוב  -אדריכלים רשומים ו 5בעצמו לפחות 

אדריכלים ולפעמים  2-3משרדי האדריכלות הקיימים באזור מעסיקים אצלם 

 דריכלים זה לא מקובל ויכניס את המועצהא 5כשאתה מבקש אבל לא יותר הנדסאים 

בקשר לקרבה המשפחתית  דובר בפרויקט מסובך.במיוחד כשלא מ לבעיות משפטיות

מבחינת קרבה אלא אם כן אנחנו ת מר איאד אבו ג'אנם אני סבור שלא ניתן לפסול א

 מוכיחים שיש בינו לבין מר פרח חפיפה. 

 
: חפיפה בטח יש כי מי שצריך לאשר את החשבונות והעבודה זה מהנדס ג'זאלין וליד

 המועצה. 

 
לך על שאלת קרבת המשפחה עו"ד מוחמד אבראהים ענה וסין ידידי ח: עלי סאלח עזמי

ואי הסבירות בתנאי המכרז, ברגע שהמציעים בחרו להשתתף במכרז ולא פנו לבית 
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המשפט המחוזי בעניין אזי הם מנועים מלהעלות כל טענה כנגד תנאי המכרז והמועצה 

 לא תכנס לבעיה משפטית בעניין זה. 

 

מוכארי מהנדסים ויועצים  וברים לדון בהצעתה של חב': עכשיו אנחנו עג'זאלין וליד

מציעה  לאור ההערות של ועדת המיון. בתנאי הסף תעומד לאזו  בע"מ נראה לי שהצעה

  4.4)ב( ובסעיף  4.3)ב( וסעיף  4.3 -)א( ו 4.3 -ו 4.2זו לא קיימה את הוראות הסעיפים 

אף תנאי מתנאי הסף לתנאי הסף כך שלמעשה הצעתה של חב' זו כמעט ולא מקיימת 

היא לא תואמת את אך  4.5% הינו המעניק שהחברה אחוז ההנחהשל המכרז. כמוכן, 

המעידות על הליקויים בהצעתה, נוסף  , בנוסף לכל הנקודות המופיעות בריכוזהסכום

בעוד שעפ"י תנאי המכרז יש לצרף שני  אחד בלבדהצעה סט  ההגיש לכך, מציעה זו

 . סטים

 
 חב' של בהצעתה לכאורה ועדת המיון קבעה שיש פגמים: אהיםעו"ד מוחמד אבר

   מוקארי. 

 
וכפי שהם עולים  : ועדת המיון ריכזה את הנתונים כפי שהיא בדקה אותםסאהר עבאס

אך כאמור ההחלטה בדבר תקינות ההצעות נמצאת  מהמסמכים המצורפים להצעה

 באחריותה של ועדת המכרזים.

 

נתונים המופיעים בפנינו אזי גם הצעתה של חב' : לאור העו"ד מוחמד אבראהים

יא לא עומדת בתנאי הסף של המכרז מוכארי מהנדסים ויועצים בע"מ פסולה מאחר וה

 ובכך למעשה יש לנו כבר שלוש הצעות פסולות.

 

נעבור עכשיו להצעתה של חב' לויטון, שומני ארכיטקטים בע"מ, עפ"י דף : וליד ג'זאלין

)ב( המציעה צירפה שלושה  4.3זו יש לכאורה בעיה בסעיף ריכוז הנתונים למציעה 

אבל שניים מהם פסולים מאחר ושטח הבניה  4מכתבי המלצות לפי הנוסח במסמך ב' 

מ"ר ומכתב ההמלצה השלישי לא ברור מועד התכנון ו/או מועד  3,000הינו מתחת ל 

רישוי אדריכלים ואדריכל  5ישנה דרישה להעסקת  4.4האכלוס. כמוכן, בסעיף 

אדריכלים כאשר  5בהצעתה של החברה בטבלת האדריכלים מופיעים שמותיהם של 

הנדסאים כאשר הדרישה בתנאי הסף הינה  8אחד מהם אדריכל רישוי ועוד 

 אני מבקש לדעת את עמדתו של היועץ המשפטי בעניין.  לאדריכלים.

 
ף נקבל החלטה : אני מציע לעבור על כל ההצעות שנותרו ובסועו"ד מוחמד אבראהחים

לגבי כל המציעים שכן ממלא עד לשלב הזה טרם בוצעה הצבעה אודות ההצעות 

 הכשרות וההצעות הלא כשרות. 
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: עתה נעבור להצעתה של חב' ד"ר טבעוני אדריכלים ומהנדסים בע"מ, וליד ג'זאלין

המציע או מנהלו הוא אדריכל רישוי  4.2עפ"י דף ריכזו הנתונים עולה כי עפ"י סעיף 

מנהל המציעה / מורשה החתימה של החברה הינו מר  6רשום ובהתאם למסמך ב' 

אשרף טבעוני ולהצעת המציעה לא צורפה העתק מתעודת הרישיון והרישוי. נוסף 

)ב( המציעה צירפה אישור מעיריית סח'נין לתכנון בניין העירייה  4.3לאמור בסעיף 

ויש אישור נוסף  2015עד האכלוס ומו 2010מ"ר אך מצוין שמועד התכנון  5,000בשטח 

מ"ר קריית חינוך אך  13,000ממועצה מקומית ערערה בנגב ובו מצוין בניית שטח של 

לא מצוין שמדובר במבנה משרדים. החברה עומדת בשאר תנאי הסף כפי שאלו נקבעו 

 במכרז. 

 
ישנה הערה : עפ"י דף ריכוז הנתונים של חב' מעמאריאת ארכיטקטים בע"מ הצעתה

ובו מצוין שהמציעה  4המציעה צירפה מכתב המלצה לפי מסמך ב'  –)א(  4.3עיף בס

מ"ר אך לא ציינה מועד  2,031תכננה מבנה ציבור, בי"ס ביר אל אמיר, בשטח של 

המחייב צירוף  4.4תחילת ביצוע עבודות התכנון ומועד אכלוס ביה"ס. כמוכן, בסעיף 

אדריכלים הכוללים  5צירפה פרטי  אדריכל רישוי מציעה זו -אדריכלים ו 5פרטי 

הנדסאים. יצוין שמציעה זו עומדת ומקיימת את יתר  8בתוכם אדריכלי רישוי ועוד 

 תנאי הסף כפי שהם נקבעו בתנאי המכרז. 

 
למציעה זו אין אישור  :הצעתה של חב' אבו רומי אדריכלים, מהנדסים ויועצים בע"מ

לתנאי הסף. כמוכן, סעיף  4.2ות סעיף רו"ח על זהות מנכ"ל החברה כנדרש עפ"י הורא

מ"ר לפחות, מציעה זו  3,000לתנאי המכרז הדורש תכנון מבנה משרדים בשטח  4.3

ציינה במסמכי המכרז פרויקט תכנון מבנה המועצה האזורית נווה מדבר בשטח של 

 מ"ר אך הפרויקט עדיין בביצוע ושאר תנאי הסף מקיימת אותן.  3,800

 

ההצעות, ולאחר עיון בטבלת ריכוז הנתונים, אין ספק שההצעות  לאחר שפתחנו את כל

של איאד אבו ג'אנם, וסים ח'טיב וחב' מוקארי מהנדסים ויועצים בע"מ לא עומדות 

בתנאי הסף ואינן כשרות. לעניין שאר ההצעות אני בדעה ובטרם קבלת החלטה לבקש 

המשפטי בסוגיית  הבהרות בנושאים שאינם ברורים וכן לדעת את עמדת היועץמהם 

 אדריכלים רשומים ואדריכל רישוי.  5לעניין העסקת  4.4סעיף 

 

אני שב ומדגיש שאני לא ערכתי את המכרז ולא השתתפתי : עו"ד מוחמד אבראהים

אדריכלים רשומים  5בהכנתו כך שיש לשאול את עורך המכרז למה כוונתו היתה בעניין 

שלב הזה, ובטרם קבלת החלטה, לקבל ואחד רישוי. מכל מקום, אני הייתי מציע שב

החלטת ביניים אודות ההצעות הלא כשרות ושאר ההצעות שיש עליהן מחלוקת אני 
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הייתי מציע להזמין את נציגי החברה לישיבת בירור ולבקש מהם להביא יחד איתם את 

המסמכים המבוקשים לצורך הצגתם בפני הוועדה ורק לאחר מכן הוועדה תקבל 

 החלטה.

 

: אני מציע להכריז על ההצעות של מר איאד אבו ג'אנם, וסים ח'טיב וחב' זאליןוליד ג'

חברת לויטון, מוקארי בע"מ כלא כשרות שלא עוברות לשלב הניקוד ועל זימון נציגי 

שומני ארכיטקטים בע"מ, ד"ר טבעוני אדריכלים ומהנדסים בע"מ, מעמאריאת 

ועצים בע"מ לישיבת בירור ארכיטיקטים בע"מ, אבו רומי אדריכלים מהנדסים וי

 לצורך קבלת הסבר והמצאת מסמכים במידת הצורך. מי בעד מי נגד.  

 

מחליטה ברוב קולות לפסול את הצעותיהם של מר הוועדה לאור האמור לעיל : החלטה

את נציגי לראיון ולבירור איאד אבו ג'אנם, וסים ח'טיב וחב' מוקארי בע"מ ולהזמין 

 ד"ר טבעוני בע"מ, אבו רומי בע"מ ומעמיראת בע"מ.  חב' לויטון, שומני בע"מ,

 

: אני מבקש לתאם מועד עם נציגי החברות ולהזמינם לישיבת בירור בפני וליד ג'זאלין

 ועדת המכרזים ואני מבקש לעשות זאת בהקדם האפשרי. 

 

  2020שנה  01חודש  09היום  הישיבה ננעלה   

 


