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פרוטוקול מישיבת המועצה ש לא מן המנין 07/2019
שהתקיימה ביום ראשון  26/09/2019בשעה 18:00
בלשכת ראש המועצה
מר וג'יה מסעוד

מ"מ ראש המועצה

גב' רוואידא יונס

מנכ"לית המועצה

מר כמאל מלחם

סגן ראש המועצה

מר איחסאן כעביה

גזבר המועצה

מר מחמוד כבהא

חבר מועצה

מר מקדאד שיך עבד

יועמ"ש

מר חכים יונס

חבר מועצה

מר נוואף דעייף

עוזר ראש המועצה

מר מואנס ושאחי

חבר מועצה

מר חסיב אבו אלחבאיב חבר מועצה
מר בלאל עקל

חבר מועצה

נעדרו:
מר מודר יונס

ראש המועצה

מר טאלב ג'והג'אה

חבר מועצה

מר מוחמד מסארוה

חבר מועצה

מר עאמר ג'זמאוי

חבר מועצה

מר חמאדה מרעי

חבר מועצה

גב' אנהאר מסארווה

י .למעמד האישה

מר סאמר סעד

מבקר פנים

מר לואיי מסעוד

חבר המועצה

אברהים אבו הלאל

חבר מועצה

ע ל סדר היום :
 . 1אישור ביטול מכרז  - 17/2019אספקה הובלה והצבת מבנים יבילים עבור תיכון
עארה.
 . 2אישור התקשרות לאספקה ,הובלה והצבת מבנים יבילים ,ללא מכרז ,לפי סעיף
( 22ח) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות.
לא הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה או
על הצעה כלשהי או שהמועצה החליטה שלא לאשר הצעה של ראש המועצה לפי
סעיף ( 123ג) לצו זה ,רשאית המועצה המקומית להתקשר בחוזה ללא מכרז ,לאחר
שהמועצה החליטה על כך ברוב חבריה ,ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת
מכרז לא תביא תועלת.
וג'יה

אלסלאם עלאיקום .אהלן וסהלן .אני מתנצל בשם ראש המועצה שלא
הצליח להגיע .פותח את הישיבה ש לא מן המנין . 07/2019
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אישור ביטול מכרז  - 17/2019א ספקה הובלה והצבת מבנים יבילים עבור
תיכון עארה.
לפני מספר ימים ,ועדת המכרזים נאלצה לפסול את ההצעה היחידה
שהוגשה במכרז לאספקת מבנים יבילים .וזאת בשל פגם בערבות .ולכן
מובא סעיף זה לאישור כדי לבטל המכרז.

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה פה אחד.
סעיף 2

אישור התקשרות לאספקה ,הובלה והצבת מבנים יבילים ,ללא מכרז ,לפי
סעיף ( 22ח) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות.

מקדאד

חשוב להדגיש כי הוגשה הצעה יחידה  -הנחה של  . 1.5%הקבלן עכשיו מבין
שהוא מציע יחיד ויכול להגיש הצעה יותר יקרה.
ניתן לפנות למציע עצמו ו/או למציעים אחרים בנוהל הצעות מחיר .ניתן
בהליך זה לנהל משא ומתן ,וניתן לקבל מחירים יותר טובים.

חכים

אני רוצה לדעת למה עד היום? מזמן דובר על המבנים היבילים .יש ניהול
לקוי .זה כישלון למועצה.

רוואידא

אישור התב"ר היה בישיבה האחרונה .אני מזכירה כי ביטלנו את תב"ר
השיפוצים ומהכספים שנחסכו יכולנו לממן את המבנים היבילים.

וג'יה

נכון ,יש כשל בדחיית ההחלטה על הרכישה .אבל זה בגלל שרצינו לבחון
את האופציה להעברת בתי ספר ,ובכך מתייתר הצורך ברכישת המבנים
מלכ תחילה.

חסיב

אני מצטרף לדעתו של חכים .יש כשל של המועצה .למה עד היום?

ההצעה הועלתה להצבעה ואושרה ברוב קולות -חכים יונס וחסיב אבו אלחבאיב נמנעים בשל
הכשל והאיחור באספקה.
הישיבה ננעלה בשעה 18:45

רוואידא יונס

מודר יונס
ראש המועצה
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