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 محضر جلسة 

 

                    10/23/  2019المنعقدة يوم االربعاء الموافق   2019/13محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم 

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الهندسة 19:00في تمام الساعة 

 :الحضور

 عضو - طارق زياد ابو جارور   رئيس- رامز محمود جبارين

 عضو - محمد نجيب محاميد  عضو - زياد ابراهيم ابو شقرة

 عضو - بالل ظاهر محاجنة عضو - محمد يوسف اغبارية

 :وبمشاركة كل من

قسم االنظمة  - جبارين محمد ابراهيم

 والمعلومات 
 محاسب البلدية - جمعة اغبارية

مساعد المستشار  - محمد فتحي محاجنة

 القضائي 
 

 : االعمال جدول 

 .2019/ 12المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم   1.

 .فتح صندوق العطاءات والبت في المناقصات  2.

 .الخاصة بأعمال تطوير وتوسعة لمقبرة عين الشعرة 36/ 2019البت في المناقصة رقم  3.

 .جدران واعمال تطوير لمجمع عين الزيتونة الخاصة باقامة 38/ 2019البت في المناقصة رقم  4.

 . " פינות עבודה עוז לתמורה ביה"ס אסכנדר " أشغال  الخاصة بزوايا 39/ 2019البت في المناقصة رقم  5.

                                                                    .دارة المسرح البلديإالخاصة ب 43/2019 رقم)זוטא(  البت في اقتراحات اسعار 6.

   )مرفق برنامج اكسل لحساب العالمة% 50السعر و% 50مالحظة : يتم تقييم الطلبات حسب التقييم )

 . مرفقة (تسجيل قائمة المتقدمين الجدد لتقديم خدمات للبلدية والمصادقة على قائمة المزودين السابقة )  7.
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 :مجرى الجلسة

 . افتتح الجلسة االخ رامز جبارين بقوله الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

                 مغلفا  18اقتراحات أسعار  و مغلفات   3اخله , وجد د جميع المغلفات من   واخراج   صندوق العطاءات   تم فتح

 . الخدمات للبلديةطلبات تسجيل في سجل مزودي 

 . 2019/12المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم  1.

 . 2019/12تمت المصادقة على المحضر السابق رقم   

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

 تطوير وتوسعة مقبرة عين الشعرة  الخاصة باعمال  2019/36فتح المناقصة رقم  3.

   مهندس البلدية .متابعة  تحول الى , لم يتقدم أحد لهذه المناقصة   

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

 .جدران واعمال تطوير لمجمع عين الزيتونة الخاصة باقامة 38/ 2019البت في المناقصة رقم  .   4

   .وحدة البيئة    - متابعة  السيد إبراهيم زعبي تحول الى  المناقصة ,لم يتقدم أحد لهذه   

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

 . " לתמורה ביה"ס אסכנדרפינות עבודה עוז  " أشغال  الخاصة بزوايا 39/ 2019البت في المناقصة رقم  5.

 

 يشمل   ض.ق.م .ש"ח    86.139297    المناقصة  لهذهالكلية التكلفة 

التكلفة  من   -%  7.26" أحمد جبارين " حيث قدم تخفيضا بنسبة باسم ُوجد اقتراح واحد لهذه المناقصة 

 الكلية.

 التوصية : 

صحتها وايفائها بشروط المناقصة المطلوبة   المرفقة وتأكيد بعد ان قام المستشار القضائي بفحص المستندات 

 على المشترك " أحمد جبارين " . 39/ 2019رقم  نوصي  بارساء العطاء 

 

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

 .دارة المسرح البلديإالخاصة ب 43/2019 رقم)זוטא(  البت في اقتراحات اسعار 6.

 ش.ج  .  8000التكلفة المقدرة لهذه المناقصة هي  

 : لهذه المناقصة وجد اقتراحان 

 ش.ج .  7520أي    %  6-       -" عبد اإلله المعلواني "    المشترك  -1

 ش.ج .    7842المشترك الثاني تقدم بعرض    -2
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 , ين  شهادات واوراق ثبوتية عن الخبرة والعمل في المجال المسرحي قدم كال المشترك

و           كفاءة , عدد االعمال  والجودة(  الخبرة , السنوات ل -% 50 )يتم تقييم الطلبات حسب بما انه و

المعلواني   عبد االله   األخدعوة كال المشتركين    فقد ارتأت اللجنةللسعر المقترح  (    % 50 )

واالخ عمر صيام   إلجراء مقابلة امام اللجنة وبحضور السيد محمد صالح اغبارية مدير المركز  

 المسرح البلدي .  إدارةالثقافي للبت في مناقصة 

  

 

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

طلب االخ طارق أبو جارور تسجيل مالحظته حول حضور المستشار القضائي او من ينوب    :مالحظات 

عنه جلسات اللجنة حيث لم تسجل في المحضر السابق , كذلك طلب رئيس اللجنة األخ  رامز جبارين  بعث 

 رسالة الى رئيس البلدية  تلزم المستشار القضائي او من ينوب عنه حضور الجلسات .

 
 

 
 بإحترام

 جبارين  محمد ابراهيم

 مركز اللجنة
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