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----12/09/2019--- 

  505توثيق: 

 

 محضر جلسة

ي  11/02/2012المنعقدة يوم االربعاء الموافق  11/2012محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم 
فر

ي قاعة الهندسة 12:00تمام الساعة 
 .الجديدةالبناية -وذلك فر

 :الحضور

 عضو- مصطفر دمحم ابو ماجد رئيس- رامز محمود جبارين

 عضو- دمحم نجيب محاميد عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة

 عضو- طارق زياد ابو جارور عضو- بالل ظاهر محاجنة

 

 :وبمشاركة كل من

قسم االنظمة - جبارين دمحم ابراهيم

 والمعلومات
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 :الغياب

 عضو- دمحم يوسف اغبارية
مساعد المستشار - دمحم فتحي محاجنة

ي 
 القضائ 

 

 :جدول االعمال

 . 10/2012المصادقة عىل محضر الجلسة السابقة رقم  1.

ي مناقصة أعمال جمع وازالة النفايات البيتية  2.
  . 22/2012البت فر

ي المناقصة رقم  3.
 . تكنيس الشوارع 30/2012البت فر

ي مناقصة رقم  4.
ر الزيتونة 31/2012البت فر  . الخاصة بمعالجة النفايت الصلبة من مجمع عير

 . المصادقة عىل قائمة مزودي الخدمات 5.

ي المناقصة رقم 6.
ي مدرسة عمر ومدرسة ابن خلدون 09/2019 البت فر

  .الخاصة باعمال تطوير واجهت 

احات اسعار لسفريات "  7.  " מפעל מקדם תעסוקהاقي 
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ر ابو الحم 8. احات أسعار سفريات بيت المسنير  .اقي 

 :مجرى الجلسة

 . 10/2012المصادقة عىل محضر الجلسة السابقة رقم  1.

 

 . 10/2012المصادقة عىل محضر الجلسة السابقة رقم   تمت 

 

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

ي مناقصة أعمال جمع وازالة  2.
  . 22/2012النفايات البيتية البت فر

 

ك    الذي كان قد   י.ר.א.בتم الحديث حول مستجدات المناقصة بعد الجلسة مع المشي 
 . قدم ارخص سعر , طالب السيد دمحم نجيب توثيق الجلسة بمحضر 

كانت هناك استفسارات وتوضيحات حول الكميات   حسب ما تلخصت به الجلسة
ك ال يتكفل بتغطية التجاوزات المتوقعة , وقد قام بارسال   الفعلية واتضح ان المشي 

مفادها تنازله عن العرض الذي قدمه ويتعهد   (رسالة اىل لجنة العطاءات )مرفق الرسالة
 . بعد تسلمه الكفالة البنكية  بعدم مقاضاة البلدية

ي   تم االطالع عىل الرسائل المرفقة للمحضر لكال
ر فر كير

 . هذه المناقصةالمشي 

ي موضوع الرقابة عىل عمل ازالة النفايات والتعهد 
ورة التشديد فر اكد الحضور عىل ضر

وطيبتنظ ي حالة نقض هذه الشر
 . ف الحاويات وتغريم المقاول فر

ك  22/2012توصي اللجنة بارساء العطاء رقم    -  التوصية   א.הכח שירותי כח   عىل المشي 
ك لجميعوذلك بعد استيفا   מ"אדם בע وط المناقصة   ء المشي   .شر

 

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

ي المناقصة رقم  3.
 . تكنيس الشوارع 30/2012البت فر

 
ي  

للبلدية نوصي بارساء العطاء رقم   بعد االطالع عىل توصية مساعد المستشار القضائ 
ك   الشوارع  الخاص بأعمال تنظيف  30/2012  .  מ"מ.א זערורה בעعىل المشي 

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

ي مناقصة رقم  4.
ر الزيتونة 31/2012البت فر  . الخاصة بمعالجة النفايت الصلبة من مجمع عير

 
ي وفقا   لتوصية ،ا 

نوصي بارساء العطاء رقم   لتوصية مساعد المستشار القضائ 
وط المناقصة ، ويتم دعوة מ.א זערורה عىل المقاول  31/2012 م بشر ر عىل ان يلي 
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ة بالعمل   قرر المقاول  اذا  المقاول اىل التوقيع عىل اتفاقية عمل ، وفيما عدم المباشر
جديدة مستعجلة لهذه   ن مناقصةواالعالن ع  للبلدية استعمال الكفالة البنكية  يحق

 .  االعمال

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

 . المصادقة عىل قائمة مزودي الخدمات 5.

 

وقد تم  11/2012تم االطالع عىل قائمة المزودين المرفقة لمواد الجلسة رقم  
  , المصادقة عليها

تزويدهم بالقائمة كاملة تشمل القائمة   متابعة  من مركز اللجنة  طلب اعضاء اللجنة
 . واعالم اللجنة بكل تحديث عىل هذه القائمة  السابقة

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

ي المناقصة رقم 6.
ي مدرسة عمر ومدرسة ابن  09/2019 البت فر

الخاصة باعمال تطوير واجهت 

  .خلدون

 

توصية مهندس البلدية ال مانع لدى لجنة العطاءات االعالن مجددا بعد االطالع عىل  
ي مناقصة رقم 

  02/2012عن فائز فر

من هذا النهج وذلك الن مهندس البلدية لم يعلم   اعلن استياءه  غير ان رئيس اللجنة
كان   استهجانا  كذلك ابدا اعضاء اللجنة  أشهر 5منذ اكير من   اللجنة بهذه التطورات

ي اوصت بدورها  باالجدر 
ام قرار اللجنة الت  اعالم اللجنة بالمستجدات وذلك من باب احي 

 . عىل تسليم العمل لمقاول آنذاك

 -  التوصية 

  . " راسم محاميد "  عىل المقاول  02/2012نوصي بارساء العطاء رقم 

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

احات اسعار لسفريات "  7.  " מפעל מקדם תעסוקהاقي 

 

احات الخاصة بسفريات المصنع التمهيدي   " מפעל מקדם תעסוקה" تم فتح االقي 

اح األول تعريف يومي  ,  ال يشمل ض.ق.م  ח"ש  625    -  דאניה טורס  : االقي 
 . سيارات  لثالثة

ي : 
اح الثائر ال يشمل ض.ق.م , تعريف   ח"ש 290   -  מריאנה טורסاالقي 

 .لثالثة سياراتח "ש 870   اي  للسيارة الواحدة  يومي 

ر مناقصة شاملة للسفريات ح االخ دمحم نجيب تجهير  .12/2012بعد شهر   اقي 
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يات لمتابعتها  -    التوصية احات لقسم المشي   .  تحول االقي 

   

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

ر ابو الحم 8. احات أسعار سفريات بيت المسنير  .اقي 

 

كة  اح واحد من شر ر ابو   דאניה טורס  كان هناك اقي  بالنسبة للفؤيات لبيت المسنير
 الحم

وط المناقصة ال تقبل عروض اكير من التكلفة المقدرة ي نص  وفقا لشر
الموجودة فر

اح   االقي 

 . ال يشمل ض.ق.مשח  250  - سعر التكلفة المقدرة من قبل البلدية

ح   . ال يشمل ض.ق.م  ח"ש 445  السعر المقي 

اح   -   مالحظة ي االقي 
اح لوجود عالمة ناقص فر ي االقي 

ي البداية ظننا ان هناك تخفيضا فر
فر

ك  غير انه بعد التدقيق ر انه  واالتصال مع المشي  ح   تبير اي   ش.ج 445يقي 
اح االساسيةالتكلفة المقدرة من قبل البلدية مما   فوق وط االقي   .  يتنافر مع شر

يات لمتابعتها    . تحول المستندات لقسم المشي 

  

 

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

ي االقسام عامة العمل وفق  قائمة  –مالحظات 
نطلب من قسم الهندسة خاصة وباف 

مزودي الخدمات للبلدية وفق القانون الملزم بذلك  فقد وصلنا ان هناك مكاتب مسجلة 

ي مشاري    ع وهذا مناف 
اح والعمل  فر ضمن القائمة وال يتلقون أي عرض لتقديم اقي 

ر عىل المشاري     احات خدمات الرقابة للقانون   , كذلك نطلب من القائمير ع عرض اقي 

ر .  ر والمراقبير  والتخطيط عىل لجنة العطاءات لالطالع عىل آلية اختيار المخططير
 

 

ام  بإحي 

 قسم االنظمة والمعلومات

 جبارين دمحم ابراهيم
 


