Minuti tas-Seduta Nru. 41/15
Kienet addottata Aġenda nru. 34/2015
Iltaqa’ fil-bini tal-Kunsill Lokali Iż-Żebbuġ
Data: Il-Ġimgħa, 13 ta’ Marzu 2015
Ħin: Fil-11.00 ta’ filgħodu
Preżenti għall-laqgħa:-







Is-Sur Nicky Saliba – Sindku
Is-Sur Mario Cassar – Viċi Sindku
Is-Sur Victor Refalo – Kunsillier
Is-Sinjura Maria Saliba – Kunsilliera
Is-Sinjura Diane Tagliaferro – Segretarja Eżekuttiva.

Il-Kunsillier Joseph Camilleri kien skużat u l-Ambaxxatur Lokali taż-Żgħażagħ
Daphne Caruana kienet assenti.
Ippresjeda l-laqgħa s-Sindku s-Sur Nicky Saliba.

1. TALBA
Intqalet talba mis-Sindku u ngħata bidu għall-laqgħa.

2. SEJĦIET GĦALL-OFFERTI
XOGĦOL TA’ TISBIĦ FI PJAZZA L-ASSUNTA U BINI TA’ MAĦŻEN U POST
TAL-LOGĦOB FI TRIQ SKAPUĊĊINA
Is-Segretarja Eżekuttiva qalet wara l-laqgħa ta’ konsultazzjoni li nżammet ma’
CRC JV, kienet irċeviet ittra minn CRC JV fejn ġie konfermat li ser jagħti skont
fuq l-offerta tagħhom fuq dawn l-items:
Items A.1 u 38 €80 / sq meter minflok €92 / sq meter
Item A.3 €5,000 minflok €12,000.
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Il-Kunsill aċċetta l-iskont offrut minn CRC JV u unanimament qabel li l-kuntratt
għal xogħol ta’ tisbiħ fi Pjazza l-Assunta u bini ta’ maħżen u post tal-logħob fi Triq
Skapuċċina jingħata lil CRC JV.
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat it-tweġiba mibgħuta mid-Dipartiment għall-Gvern
Lokali dwar il-ħlasijiet dovuta lill-Perit fuq il-kuntratt għal xogħol ta’ tisbiħ fi Pjazza
l-Assunta u bini ta’ maħżen u post tal-logħob fi Triq Skapuċċina.
XOGĦOL TA’ ELETTRIKU FI PJAZZA L-ASSUNTA U POST TAL-LOGĦOB FI
TRIQ SKAPUĊĊINA
Is-Segretarja Eżekuttiva qrat ir-rapport tal-Bord ta’ Evalwazzjoni dwar l-offerti
mitfugħa għall-kuntratt għal xogħol ta’ elettriku fi Pjazza l-Assunta u post tallogħob fi Triq Skapuċċina.
Il-Kunsill qabel mar-rakkomandazzjoni tal-Bord li jirrifjuta ż-żewġ offerti.
Il-Kunsill qabel li jerġa’ jagħmel sejħa pubblika għall-offerti għall-kuntratt xogħol
ta’ elettriku fi Pjazza l-Assunta u post tal-logħob fi Triq Skapuċċina. Il-budget
għal dan il-kuntratt ikun €25,000. Il-Kunsill ftiehem li min kien xtara t-tender għal
dan il-kuntratt, ma jintalabx ħlas għat-tieni sett ta’ dokumenti.
Biex ikun jista’ jinbeda x-xogħol ta’ kostruzzjoni, il-Kunsill qabel il-pajpijiet filbankina jagħmilhom il-kuntrattur tad-dawl.
Fuq proposta tal-Kunsillier Refalo, il-Kunsill approva l-bini ta’ ħajt fil-passaġġ li
mill-Qbajjar iwassal għall-bajja ta’ Taħt ix-Xifer (jinbena bil-ħaddiema tal-Kunsill,
il-ġebel ikun provdut mill-Ministeru għal Għawdex).

3.

AĠĠORNAMENT

Il-laqgħa ntemmet f’ nofsinhar neqsin kwart. Il-Kunsill aġġorna għal nhar it-Tlieta
14 ta’ April 2015 fil-5.30 ta’ filgħaxija.

Nicky Saliba
Sindku

Diane Tagliaferro
Segretarja Eżekuttiva
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