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----15/03/2017--- 

 396:توثيق
 

 

 جلسة محضر

 الساعة تمام  في   03/14/ 2017  الموافق الثالثاء  يوم   المنعقدة   01/ 2017  رقم االعتيادية العطاءات لجنة جلسة محضر

 .  الجديدة   البناية    - الهندسة قاعة في  وذلك  18:00

 :الحضور

 عضو   -    جبارين  احمد  جميل رئيس  -   محاجنة احمد علي

 عضو -  ماجد ابو محمد مصطفى عضو  -  محاميد كساب رائد

 عضو   -   محاجنة  حسن  محمد عضو -  جبارين احمد موسى

 

 :من كل وبمشاركة

 القضائي المستشار مساعد -   محاجنة فتحي  محمد البلدية محاسب-      اغبارية جمعة

 اللجنة ُمركز  –  جبارين ابراهيم محمد
 

 :الغياب

 عضو-   محاميد توفيق رياض
 

 :االعمال جدول

 .4/2017  رقم عطاء -  المدينة أنحاء في  شوارع تطوير  أعمال 1.

 . 2017/01 رقم عطاء  -  الالمنهجي للتعليم غرف تجهيز 2.

  . 2017/02 رقم عطاء - الفحم ام في والبساتين الروضات ساحات تظليل 3.

 . 3/2017 رقم عطاء - " " לידים مصابيح تركيب بواسطة الطاقة استهالك توفير 4.

 .2017/08 رقم عطاء الجماهيري المركز بناية في ترميم اعمال 5.

 .9/2017 رقم عطاء األمل مدرسة نظافة 6.

 .10/2017 رقم عطاء الرازي مدرسة نظافة 7.

 .. 11/2017 رقم عطاء خديجة مدرسة نظافة 8.

 .12/2017 رقم عطاء - والفنون العلوم مركز نظافة 9.

 :الجلسة مجرى

  4/2017    رقم عطاء  -: المدينة  انحاء في   شوارع تطوير اعمال 1.

 
 4  عدد المغلفات         
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 مغلف

 رقم

 االجمالي المبلغ اقتراح السعر اسم المشترك

 4,374,392 - % 1.31 מחאמיד עבד אלבאסט 1

 3,235,694 -   % 27 מ"דרויש דאם עב' הנדסה ובנייה בע 2

 3,678,939.51 - % 17 נוגידאת פאוזי  3

 3,363,791.80 -% 24 ג'בארין עלי מוסטפא 4

 

 : توصية اللجنة ومالحظاتها 

لفحصها ,ولمهندس البلدية لفحص  القضائي  للمستشار  توصي اللجنة بتحويل المستندات 

 גבארין עלי מוסטפא () 4والمشترك رقم  דרויש דאם ....() 2االقتراحات بين المشترك رقم 

 للتوصية . 

  

 .2017/01 رقم عطاء    الالمنهجي للتعليم غرف تجهيز 2.

 

 2  :عدد المغلفات          

 مغلف

 رقم

 المبلغ االجمالي اقتراح السعر اسم المشترك

 458968.59 -% 11 מחאמיד אימן 5

 418,434.96 -% 18.86 מחאמיד עיסא 18

 

   :توصية اللجنة ومالحظاتها 

 . لفحصها ولمهندس البلدية  لتوصيته  القضائي  للمستشار  توصي اللجنة بتحويل المستندات

وذلك الن مغلف االستالم الخارجي لم يسجل عليه  تم قرائته متاخرا مع اقتراحات االسعار  18المغلف رقم  مالحظة : ) 

 ( .2017/01 العطاء المناسب  في  رقم المناقصة وبعد التدقيق في المستندات الداخلية للمشترك ادرج االقتراح 

 
------------------------------------------------ 

  . 2017/02 رقم عطاء - الفحم ام في والبساتين الروضات ساحات تظليل 3.

 

 . ال يوجد اي اقتراح الي مشترك 

 : توصية اللجنة ومالحظاتها 
 .  توصي اللجنة بارجاء العطاء  وتحويله  لقسم المعارف

  3/2017   رقم عطاء " " לידים مصابيح تركيب بواسطة الطاقة استهالك توفير 4.

 

 عدد     المغلفات             :   4       
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 مغلف

 رقم

 المبلغ االجمالي اقتراح السعر اسم المشترك

 992,113 -% 14 חשמל זועבי 6

 1,093,631.7 -% 5.2 מ"זרם הנביאים בע 7

 1,035,258.5 -% 10.26 עדן אור 8

 867,522.24 -% 24.8 מ"א.א.כי שירות חשמל ואחזקה בע 9

 : ومالحظاتها توصية اللجنة 

وللمهندس محمود موسى بعقد جلسة  لفحصها  القضائي  للمستشار  توصي اللجنة بتحويل المستندات 

א.א. כי كهرباء زعبي  و " المشتركين   بين   بحضور عضو اللجنة االخ موسى احمد جبارين للبت 

 ورفع توصية للجنة . "  מ"שירותי חשמל ואחזקה בע

 

 
------------------------------------------------ 

 .2017/08 رقم عطاء  -  الجماهيري المركز بناية في ترميم اعمال 5.

 

  النه ال زال قيد االعالن  تقديم اي اقتراح للعطاء المذكور   يتم  لم

 . ان شاء هللا  يتم البت في العطاء واالقتراحات في الجلسة القادمة

 
------------------------------------------------ 

       9/2017      رقم    عطاء   األمل   مدرسة نظافة 6.

 

 2    : عدد المغلفات           

 مغلف

 رقم

 المبلغ االجمالي اقتراح السعر اسم المشترك

 13,924 اقتراح مرفوض-ال يوجد كفالة  אג'באריה אחמד 10

  10,000 ------- עאטף סעיד מחאמיד טאהר 11

 לא כולל מ.ע.מ

 

لفحصها ولالخ أيوب لتوصيته  القضائي  للمستشار  توصي اللجنة بتحويل المستندات : توصية اللجنة ومالحظاتها 

. 

 
------------------------------------------------ 

          2017/10      رقــــم  عطـاء       نظافة مدرسة الرازي 7.

 1 :     المغلفات عدد        
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 مغلف  

 رقم

 المبلغ االجمالي اقتراح السعر اسم المشترك

 17,000 --------- ג'בארין עמאר 12

 לא כולל מ.ע.מ

 

لفحصها ولالخ أيوب لتوصيته  القضائي  للمستشار  توصي اللجنة بتحويل المستندات : توصية اللجنة ومالحظاتها 

. 

 
----------------------------------------- 

             2017/11   :    رقــــم  عطـاء    خديجة   مدرسة نظافة    8.

 

 1     :   عدد المغلفات    

 مغلف       

 رقم

 المبلغ االجمالي اقتراح السعر اسم المشترك

 12,500 --------- ג'בארין עמאר 13

 לא כולל מ.ע.מ

 

لفحصها  القضائي  للمستشار  توصي اللجنة بتحويل المستندات : اللجنة ومالحظاتها توصية 

 ولالخ أيوب لتوصيته .

 
------------------------------------------------     

      2017/12 رقــــم  عطـاء     نظافة مركز العلوم والفنون     9.
 1   : عدد المغلفات         

 

   

 مغلف

 رقم

 المبلغ االجمالي اقتراح السعر اسم المشترك

 8,800 -------- מוסטפא אג'באריה  23

 לא כולל מ.ע.מ

 

لفحصها  ولالخ أيوب  القضائي  للمستشار  توصي اللجنة بتحويل المستندات : توصية اللجنة ومالحظاتها 

  لتوصيته .

 
 

 

 

 بإحترام

 جبارين  ابراهيم محمد                                                                                              

 العطاءات لجنة ُمركز
 


