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----25/05/2017--- 

  417:توثيق

 

 جلسة محضر

 18:00 الساعة تمام في 23/05/2017 الموافق الثالثاء يوم المنعقدة 05/2017 رقم العطاءات لجنة جلسة محضر

 .  الجديدة البناية-الهندسة قاعة في وذلك

 :حضورال 

 عضو- محاميد توفيق رياض رئيس- محاجنة احمد علي

 عضو- جبارين احمد موسى
 

  عضو -محمد حسن محاجنة 

 

 :من كل وبمشاركة

 القضائي المستشار مساعد- محاجنة فتحي محمد المستشار القضائي للبلدية –مصطفى قبالوي 

 االنظمة قسم- جبارين ابراهيم محمد

 والمعلومات
 

 

 :الغياب 

 عضو- محاميد كساب رائد عضو- جبارين احمد جميل

 البلدية محاسب- اغبارية جمعة عضو- ماجد ابو محمد مصطفى

 :االعمال جدول

 . ومسؤوليات امالك تامين لخدمات اسعار باقتراحات الخاص 16/2017 رقم العطاء فتح 1.

 . والشابات للفتيات المفتوح الحيز تفعيل خدمات بتقديم الخاص 17/2017 رقم العطاء فتح 2.

 الجماهيري المركز بناية في تطوير بأعمال الخاص 18/2017 رقم العطاء فتح 3.

 الجماهيري المركز بناية في المسرح لتأثيث اسعار باقتراحات الخاص 19/2017 رقم العطاء تح 4.

 المتنبي مدرسة في وتطوير ترميم باعمال الخاص 20/2017 رقم العطاء فتح 5.

 الفحم أم لبلدية وصيانته انترنت موقع لبناء اسعار باقتراحات الخاص 21/2017 رقم العطاء فتح 6.

התאמות  ) الحالية التعليم لسنة الفردية االستعمال اماكينة ومالئمة بتسهيالت الخاص 22/2017 رقم العطاء فتح 7.

 .  נגישות פרטנית לשנת הלימודים התשע"ז
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 المفتان مدرسة في العمل ورشات في الحرائق الطفاء مياه رشاشات بتركيب الخاص  23/2017 رقم العطاء فتح 8.

 . ملحق  א 33/2016 رقم العطاء فتح 9.

 . المدارس نظافة بخصوص ايوب االخ توصية على المصادقة 10.

 .03/2017المصادقة على الجلسة رقم  11.

 . 04/2017المصادقة على الجلسة رقم  12.

 .الحراسة اعمال تقسيم جلسة محضر على المصادقة 13.

  المهنية ةجنلال تفعيل بخصوص  بندا والممثل عن قائمة التوحيد  العطاءات لجنة عضو توفيق رياض االخ اضاف 14.

 .اللجنة اعضاء باجماع -. الداخلية وزارة منشور وفقالختبار مقاولين مختصين 

 :الجلسة مجرى

  وتم اخراج المغلفات منه  رئيس الللجنة مع االخ محمد ابراهيم مركز اللجنة بفتح صندوق العطاءاتقام االخ علي احمد 

  مغلفا   17تم احصاء

 . ومسؤوليات امالك تامين لخدمات اسعار باقتراحات الخاص 16/2017 رقم العطاء فتح 1.

 

   3عدد المغلفات  

 مغلف

 رقم

   اسم المشترك

 المبلغ االجمالي

 966,000  מגדל 1

  681,000 גבאי איילון חב'  2

 915,000 אומדן 3

 : توصية اللجنة ومالحظاتها 

 . تحول المستندات الى المستشار القضائي لفحصها ورفع توصية

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

 . (4)مغلف والشابات للفتيات المفتوح الحيز تفعيل خدمات بتقديم الخاص 17/2017 رقم العطاء فتح 2.

 
تحول  -   "  מ"נצרת בע  חנאן " -- وبعد فتحه تبين انه للمشترك  لهذا العطاء  واحد   مغلف  وجد 

 . توصية  لفحصها ورفع  مواد هذا العطاء للجنة المهنية في قسم الشؤون
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------------------------------------------------ 

 الجماهيري المركز بناية في تطوير بأعمال الخاص 18/2017 رقم العطاء فتح 3.

 

 1  :  عدد المغلفات 

 مغلف 

 رقم

 اقتراح السعر اسم المشترك

% 

 -% 3 מחאמיד אימן 5

  

  

 -  توصية اللجنة 

  توصية  لرفع  توصي اللجنة بتحويل المستندات للمستشار القضائي لفحصها ولمهندس البلدية

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

 الجماهيري المركز بناية في المسرح لتأثيث اسعار باقتراحات الخاص 19/2017 رقم العطاء تح 4.

 

   :   1عدد المغلفات 

 اقتراح السعر اسم المشترك مغلف رقم 

% 

 -% 1 מחאמיד אימן 6

 -  توصية اللجنة 

  توصية  لرفع  لبلديةاتوصي اللجنة بتحويل المستندات للمستشار القضائي لفحصها ولمهندس 

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

 المتنبي مدرسة في وتطوير ترميم باعمال الخاص 20/2017 رقم العطاء فتح 5.

 

    : 2عدد المغلفات 

  المشترك اسم رقم مغلف
 السعراقتراح 

% 

 - 6.9% מחאמיד אימן 7

8 
 מחאמיד עיסא

  

12.2% - 
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  -  توصية اللجنة 

 .عيسى  محاميد  المشترك  بعد فحص كل االوراق توصي اللجنة بترسية العطاء على االقتراح االرخص

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

 الفحم أم لبلدية وصيانته انترنت موقع لبناء اسعار باقتراحات الخاص 21/2017 رقم العطاء فتح 6.

 

    : 2  عدد المغلفات  

  المشترك اسم رقم مغلف
 اقتراح السعر

  

 16,000 ג'בארין אחמד 9

10 
 בלאל עודה

  

18,000 

  -  توصية اللجنة 

انتهاء الساعه تسليم المغلف بعد   -2-  تم رفض االقتراح االول بسبب : عدم وجود كفالة بنكية مرفقة

 . عدم وصل الدفع-3المحددة 

 . تحول مواد المناقصة الى االخ محمد رفعت لرفع توصيته

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

 الحالية التعليم لسنة الفردية االستعمال اماكينة ومالئمة بتسهيالت الخاص 22/2017 رقم العطاء فتح 7.

 ( פרטנית לשנת הלימודים התשע"זהתאמות נגישות  )

    : 3عدد المغلفات

  المشترك اسم رقم مغلف
 اقتراح السعر

  

 905,217.7  אלאוקסור 11

 729,752 מ"נס מטח בע 12

13 

  

 710,585  שדאפנה קומפיוטר

بعد فحص كل االوراق توصي اللجنة بترسية العطاء على االقتراح   -  توصية اللجنة 

 . קומפיוטר שדאפנה  االرخص
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------------------------------------------------ 

 في العمل ورشات في الحرائق الطفاء مياه رشاشات بتركيب الخاص 23/2017 رقم العطاء فتح 8.

 نالمفتا مدرسة

 3  :  عدد المغلفات

  المشترك اسم رقم مغلف
 اقتراح السعر

% 

 -  4%  מ"להבות שירותים בע  14

15 
 מ"סרחאן בע

  

12%  -  

16 

  

 -  21% מחאמיד אימן

 ח"ש 242,412  אומדן  17

   - توصية اللجنة 

 .מחאמיד אימן   االرخص االقتراح على العطاء بترسية اللجنة توصي االوراق كل فحص بعد

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

 (17مغلف رقم ) -( ملحق)   א 33/2016 رقم العطاء فتح 9.

 
تحول  -   "  دار الطفل العربي    " -- وبعد فتحه تبين انه للمشترك  لهذا العطاء  واحد   مغلف  وجد  

 . توصية  لفحصها ورفع  مواد هذا العطاء للجنة المهنية في قسم الشؤون

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

 : المدارس نظافة بخصوص ايوب االخ توصية على المصادقة 10.

 
 على توصيات االخ ايوب بخصوص اعمال النظافة في المدارس  تم المصادقة باالجماع 

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

 03/2017المصادقة على الجلسة رقم  11.

 
 03/2017تم المصادقة على الجلسة رقم  
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------------------------------------------------ 

  04/2017المصادقة على الجلسة رقم  12.

 
 04/2017تم المصادقة على الجلسة رقم   

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

 الحراسة اعمال تقسيم جلسة محضر على المصادقة 13.

 
 . محضر تقسيم اعمال الحراسةعلى   تم المصادقة باالجماع 

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

 تفعيل بخصوص  بنداوالممثل عن قائمة التوحيد  العطاءات لجنة عضو توفيق رياض االخ اضاف 14.

 . اللجنة اعضاء باجماع -. الداخلية وزارة منشور وفق المهنية اللجان

 

يقوم المستشار القضائي بشرح وتفصيل المنشور العام لوزارة الداخلية المتعلق باختيار    -

 .(  3.8بند   وفق القانون    (معفيين من المناقصات وخبراء  مستشارين

تقرر ان يقوم المستشار القضائي ببعث نسخة عن المنشور وان يدرج في   بعد تدوال الموضوع - 

 . الجلسة القادمة

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

 

 

 بإحترام

 جبارين ابراهيم محمد

 مركز لجنة العطاءات
 


