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 467توثيق:
 

 

 محضر جلسة

 18:00في تمام الساعة  02/10/2018المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  12/2018محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم 

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الهندسة

 :الحضور

 عضو- جميل احمد جبارين رئيس- علي احمد محاجنة

 عضو- موسى احمد جبارين عضو- رائد كساب محاميد

 عضو- وجدي حسن جبارين عضو- سن محاجنةمحمد ح

 

 :وبمشاركة كل من

 قسم االنظمة والمعلومات- جبارين محمد ابراهيم محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 

 :الغياب

 مساعد المستشار القضائي- محمد فتحي محاجنة عضو- محمد توفيق محاميد

 

 :جدول االعمال

  .11/2018 المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم 1.

  .א 27/2018 البت في مناقصة أعمال تطوير في منتزه اسكندر رقم 2.

 . الخاصة بتزويد ادوات قرطاسية ولوازم للروضات 11- 2018فتح اقتراحات االسعار رقم  3.

 . فتح اقتراحات اسعار لوازم رياضية 4.

 . الخاصة بتكملة بناء مدرسة اسكندر الربع مراحل ج,د,ه,و 25/2018البت في مناقصة رقم  5.

 . الخاصة بأعمال تطوير في الشارع الرئيسيב  10/2018م المصادقة على توصية مهندس البلدية بخصوص المناقصة رق 6.

 

 :مجرى الجلسة

  .11/2018 المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم 1.

 
 .11/2018تم المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم 

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

 



  .א 27/2018 البت في مناقصة أعمال تطوير في منتزه اسكندر رقم 2.

 

   وجد مغلفان اثنان لهذه المناقصة 

 

 المبلغ االجمالي نسبة التخفيض اسم اللمشترك

  - 3.5% א.ח חאלד לבנייה

 4,895,218  - 6.12% מחאמיד עבד אלבאסט

نوصي بتحويل المستندات للمستشار القضائي ولمهندس البلدية   :  التوصية

 . لرفع التوصية

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

 . الخاصة بتزويد ادوات قرطاسية ولوازم للروضات 11- 2018فتح اقتراحات االسعار رقم  3.

 

    وجد مغلفان اثنان لهذه االقتراحات 

 

 المبلغ االجمالي اسم المشترك

 68,015 אג'באריה מוחמד

 67952.43 מ.ספרי יבוא ושיווק

 . نوصي بتحويل المستندات لقسم المشتريات 

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

 . فتح اقتراحات اسعار لوازم رياضية 4.

 

وجد ان كتاب الكميات غير موحد لجميع المشتركين نطلب من   بعد ان 

واعداد كتاب كميات موحد على ان تقدم   قسم المشتريات الغاء االقتراحات

 . سم المشترياتاالقتراحات فقط على النموذج المرفق من ق

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

 . الخاصة بتكملة بناء مدرسة اسكندر الربع مراحل ج,د,ه,و 25/2018البت في مناقصة رقم  5.

   ثالثة مغلفات لهذه المناقصة  وجد  



 

 اسم المشترك              رقم

 نسبة التخفيض

% 

 אניס קבלנות בניין ופיתוח 1

4% -   

 (لجميع مراحل البناء)

 א.ח חאלד לבנייה 2

8.7%  

 (لجميع مراحل البناء)

  מחאמיד עלי 3

21.81% - 

 (لجميع مراحل البناء)

 

 : توصية

نوصي بتحويل موتاد المناقصة للمستشار القضائي ولمهندس البلدية 

 . لفحصها ورفع توصية

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

الخاصة بأعمال تطوير في ב  10/2018المصادقة على توصية مهندس البلدية بخصوص المناقصة رقم  6.

 . الشارع الرئيسي

 

ى توصية مهندس البلدية والمستشار القضائي بارساء تم المصادقة عل

 ." راسم محاميد" العطاء على المشترك

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

 

 
 بإحترام

 قسم االنظمة والمعلومات

 جبارين محمد ابراهيم

 


