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----27/12/2017--- 

  443:توثيق

 

 جلسة محضر

 الساعة تمام في 26/12/2017 الموافق الثالثاء يوم المنعقدة 14/2017 رقم   العطاءات لجنة جلسة محضر

 .البلدية قاعة في وذلك 18:00

 :الحضور

 عضو- جبارين احمد جميل رئيس- محاجنة احمد علي

 عضو- محاجنة حسن محمد عضو- جبارين احمد موسى

 بلدية عضو- محاميد توفيق محمد عضو- وجدي حسن جبارين

 

 :من كل وبمشاركة

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية
 المستشار مساعد- محاجنة فتحي محمد

 القضائي

 االنظمة قسم- جبارين ابراهيم محمد

  والمعلومات

 

 :الغياب

 عضو- محاميد كساب رائد
 

 

 :االعمال جدول

 .13/2017 رقم السابقة الجلسة محضر على المصادقة - 1.

 التوصية على واالطالع للمؤسسات الساخنة الوجبات بتقديم الخاص 35/2017 رقم العطاء في البت - 2.

 .القضائي المستشار مساعد وتوصية الترخيص لقسم المهنية

 زعبي ابراهيم. الصلبة النفايات ومعالجة تجميع خدمات بتزويد الخاص 32/2017 رقم العطاء توصية 3.

  فتحي محمد+ 

 .المصايات متنزه تطوير باعمال الخاص 34/2017 رقم الطاء في البت - 4.
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 . الفحم ام مدينة في العامة المباني في الكهرباء بصيانة الخاص 37/2017 رقم العطاء في البت - 5.

 في وسماعات,  طوارئ اضاءة,  حرائق كشف منظومة بتركيب الخاص 38/2017 رقم العطاء في البت 6.

 الفحم ام الشاملة الثانوية المدرسة

 . - مسعود ابو حسن محمد - للبلدية المزودين قائمة حتلنة 7.

 

 :الجلسة مجرى

 . 13/2017 رقم السابقة الجلسة محضر على المصادقة - 1.

 
المصادقة على محضر الجلسة من قبل الحاضرين من الجلسة السابقة باستثناء االخ رائد   تمت 

 . كساب

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

 واالطالع للمؤسسات الساخنة الوجبات بتقديم الخاص 35/2017 رقم العطاء في البت - 2.

 . القضائي المستشار مساعد وتوصية الترخيص لقسم المهنية التوصية على

 

وارساء   بتبني التوصية  مساعد المستشار القضائي , توصي اللجنة  بعد االطالع على توصية 

 .على المشترك مصطفى جبارين   35/2017  رقم  بتقديم الوجبات  العطاء الخاص

مالحظة   : التوصية  مع امتناع  السيد وجدي حسن عضو اللجنة عن التصويت الن صاحب )

 العرض قريبه (.

-للمشترك   التوصية المهنية من الجدير ذكره انه لم يتم قبول العرض االرخص كما جاء في

االول ان المشترك ال يفي بشروط المناقصة الخاصة   لعدة اسباب - ל בע"מ הטעמים של ליט

بفترة الخبرة اللتي يجب ان تكون خمسة سنوات على االقل والثانية ان نسبة التخفيض البالغة 

 .مساعد المستشار القضائيمرفق طيه توصية  )   ثلث التكلفة هي نسبة غير منطقية لهذا العطاء

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

. الصلبة النفايات ومعالجة تجميع خدمات بتزويد الخاص 32/2017 رقم العطاء توصية 3.

  فتحي محمد+  زعبي ابراهيم

 
نوصي بارساء ( ,مرفق طيه التوصيه المهنية)بعد االطالع على توصية المستشار القضائي 

 . מ"מגרסות יופי נוף בע   على المشترك 2017/32العطاء رقم 

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

 . المصايات متنزه تطوير باعمال الخاص 34/2017 رقم طاءعال في البت - 4.

 
 . منتزه المصايات تطويربالخاصة   34/2017   رقم  المناقصة  تجديد  نطلب من قسم الهندسة

 

------------------------------------------------ 
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 ام مدينة في العامة المباني في الكهرباء بصيانة الخاص 37/2017 رقم العطاء في البت - 5.

 . الفحم

 
 . نوصي بتحويل المناقصة الى مهندس البلدية لتوصيته 

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

,  طوارئ اضاءة,  حرائق كشف منظومة بتركيب الخاص 38/2017 رقم العطاء في البت 6.

 الفحم ام الشاملة الثانوية المدرسة في وسماعات

 

 :  تقدم لهذا العطاء مشتركان

 

  ش.ج 307,413   لهذه االعمال  السعر المقدر من قبل المخطط

  اسم المشترك رقم

 

 االقتراح

 -     34% מ"קפלן חיים בע  מ.ט.א.ל   -1

 -   35.2%  מ"מערכות העמקים בע  -2

 

  :توصية اللجنة

 . توصية مهنية  لفحصها وكتابة  تحول المستندات الى مهندس البلدية ووحدة الكهرباء

  

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

 (. مسعود ابو حسن محمد)   للبلدية المزودين قائمة حتلنة 7.

 
 . تم المصادقة من قبل الحاضرين على قائمة المزودين المحتلنة 

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

 

 

 بإحترام

 والمعلومات االنظمة قسم

 جبارين ابراهيم محمد
 


