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 10-9102جلسة لجنة العطاءات رقم 

21.1.2019 

ر المنعقدة يوم   9102/10محضر جلسة لجنة العطاءات رقم  ي تمام الساعة   9102/10/90الموافق  االثني 
ر
وذلك  00:11ف

ي قاعة الهندسة
ر
 .البناية الجديدة-ف

 :الحضور

 .رئيس اللجنة-رامز محمود جبارين 

ي محاجنة 
 .عضو -فاروق عون 

  .عضو -دمحم يوسف اغبارية 

 .عضو -مصطف  ابو ماجد محاميد

 .عضو -وجدي حسن جبارين 

  .محاسب البلدية -جمعه احمد اغبارية 

ي   -دمحم فتحي محاجنة 
 مساعد المستشار القضان 

  .مركز اللجنة -دمحم ابراهيم جبارين

  :االفتتاحية  

ذي  بادئ   ؛  رسول هللا   عىل : الحمد هلل والصالة والسالم   قائال   الجلسة  رئيس اللجنة  رامز   االخ   افتتح

مي    الجدد   االعضاء نرحب  باألخوة    بدء متمني   العمل سوية لما فيه مصلحة اهلنا ولما فيه نجاعة   وباألعضاء المخض 

  .العام  الصالحللعمل البلدي وخدمة 

   : جدول االعمال 

 

ي  للمحامي االطالع عىل التوصية القانونية  - 1.
 
ي مناقصة اكمال بناء  بخصوص البت دمحم فتحي مساعد المستشار القضائ

ر
ف

ح تطورات الموضوع سيقوم المحامي ,مدرسة اسكندر    . دمحم فتحي بشر

 

ي مناقصة رقم  االطالع عىل توصية مستشار قسم البيئة - 2.
ر
ي بخصوص البت ف ي  92/9100السيد ابراهيم الزعب 

ر
الخاصة ف

اتاحصاء  ي  البيئية وتأهيل التأثي   النب 
ر  .مكب نفايات عي 

          

 مجرى الجلسة : 
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ي  -1
بخصوص مناقصة تكملة بناء مدرسة  االحداث تطورات  بتلخيص قام االخ دمحم فتحي مساعد المستشار القضان 

ي توصيته المرفقة  مؤكدا عىل انه من األفضل االعالن عن المقاول االرخص سعرا  
 
اسكندر  وعرض اهم ما جاء ف

ك  ي العطاء وقام بعرض فحوى  בע"מ  א.ח חאלד לבנייה المشتر
 
وط المطلوبة ف وذلك الستيفائه  جميع الشر

ك االخر "  اض من جانب المشتر ي  بعثها للبلدية  بما فيها الرسالة  אניס קבלנות" االعتر
وعرض فحوى رسائله اللتر

ي 
ي بعثها اليوم  التر

ك "بادعاء عتلخصت  والتر اح االخر للمشتر بسبب سحبه א.ח חאלד לבנייה" دم قانونية االقتر

تكم ان كال االق للكفالة   ك واحد عىل حد ادعاءه , غت  اننا نؤكد لحض 
ي نفس وان البلدية امام مشتر

 
احي    اليوم ف

تر

كي   جميعا بتاري    خ  
وعليه   8121121.13الوضع من حيث الكفالة البنكية اذا انتهت صالحية الكفالة لدى المشتر

احي   دون نبذ أي طرف وذلك لتحقيق مساواة التنافس 2  فإننا 
 نناقش كال االقتر

ي جلسات 
 
واما بخصوص االدعاء  االول بخصوص مالئمة التدري    ج المالي لتنفيذ مراحل البناء  فقد سبق وأجبنا ف

ض عىل التدري    ج , سابقة وكذلك برسالة خطية عىل هذا االمر  ان يبعث رسالة قبل فتح  كان حريا بمن يعتر

ي م
وط تعت  ,   وافقته عىل محتواها والتنافس وفقها المناقصة واظهار النتائج  الن معت  توقيعه عىل جميع الشر

وع بمبلغ مالي 
كذلك التوصية القضائية  ان تقوم البلدية بالتوقيع مع المقاول عىل تنفيذ مراحل معينة لهذا المشر

 2 " 3גمالئم للتدري    ج "

ي  المراحل  عن  توضيح البخصوص  مداخالت واسالة  كانت هناك    ي المستشارأبعد ان سمع الحضور ر 
تباشر س التر

انية المصادق عليها لتنفيذ هذه المراحل  ؟     البلدية بتنفيذها  اوال ؟  وكم هي التكلفة لكل مرحلة ومرحلة ؟  وما هي المت  

ليوافينا بهذا االجابة عىل هذه االسالة  مهندس البلدية   222 اجاب االخ دمحم فتحي انه  يتوجب عىل مصطف  ابو ماجد(    )

ح   2 طلب رئيس اللجنة االخ رامز   االتصال فورا بمهندس البلدية  واستدعائه   , هذه   األسالة وليجيبنا عىل الشر

ح  البلدية واستدعائه االتصال بمهندستم   الموضوع2 للجلسة   لشر

ي المدرسة منذ البداية مؤكدا  ان ما تنوي 
 
ح  تطورات العمل ف حض   مهندس البلدية سليمان حسي   ال الجلسة  وقام بشر

ي المراحل ه  + و  ال حي   المصادقة المالية عليها , قام مهندس 
 
البلدية البدء فيه هي المراحل  ج + د  مؤجلي   العمل ف

وط المناقصة  المكتوبة الن الحديث  يدور حاليا عن " 3גوالمؤكدة عىل ان التدري    ج المالي المالئم هو "  البلدية بعرض شر

 2 تنفيذ مرحلتي   

ورة االعالن عن مقاول و  ا فائز  نوه ال ض  انه من   اشار مهندس البلديةو  ويض  بمصلحة طالبنا  , الن االمر تأخر كثت 

ي المناقصة ذوا خت  
 
كان ف ي العمل  فان كال المشتر

 
ام بمواعيد التسليم  , وقال ملخصا   :  تجربتنا ف ي العمل وااللتر 

 
ة ونجاعة ف

ي بقبول العرض االرخص سعرا  للمقاول  
ي توصية المستشار القضان 

احي    نوصي بتبت 
א.ח חאלד بعد معاينتنا لالقتر

 לבנייה .
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ي بحيث تكون لمن التقرير ا 13بعد سماع رأي مهندس البلدية طلب المحامي دمحم فتحي تعديل البند رقم  -
قضان 

التوصية بالتوقيع   عىل اتفاقية مع المقاول يقتض عىل المراحل ج + د  من المناقصة حيث ان هذا المبلغ يالئم 

 2"3גالتدري    ج للمقولي   "

ي المحض  وهو اعالن مناقصة جديدة للمرحلتي   ه  -
 
احه ف طلب السيد مصطف  ابو ماجد عضو اللجنة تسجيل اقتر

ك + و   ض بمثابة  انسحاب من المناقصة א.ח חאלד לבנייה    وان نسجل انه يعتت   تسلم المشتر , وقد اعتر

اح  2  ي عىل هذا االقتر
 مهندس البلدية  والمستشار القضان 

ك  الفائز  رامز  بعد سماع جميع االعضاء طلب رئيس اللجنة  االخ  ) امتنع االخ وجدي -التصويت  عىل اختيار  المشتر

ك "حسن ع  , -אניס קבלנות"( ن التصويت بسبب ان  أخاه محاميا للمشتر

ي    
ي توصية مهندس البلدية والمستشار القضان 

ك " باإلعالنتم  االتفاق بالغالبية  عىل تبت  א.ח חאלד לבנייה عن المشتر

 فائزا بهذه المناقصة 2 בע"מ  

الخاص بتكملة مدرسة    1.13/12االخ رامز  :  مما تقدم اعاله  فإننا  نوصي أمام رئيس البلدية بإرساء العطاء رقم  

 א.ח חאלד לבנייה בע"מ.اسكندر للمرحلتي    ج + د   عىل  المقاول    "  

ي مناقصة رقم االطالع عىل توصية مستشار قسم البيئة -9
ر
ي بخصوص البت ف  92/9100 السيد ابراهيم الزعب 

ي احصاء 
ر
اتالخاصة ف ي  البيئية وتأهيل التأثي   النب 

ر  :  مكب نفايات عي 

ح االخ دمحم فتحي  تمت  ي واالستماع ال شر بعد االطالع عىل توصية مستشار وحدة البيئة السيد ابراهيم زعت 

ي توص باإلجماعالمصادقة 
ية المستشار من قبل رئيس واعضاء اللجنة بالتوصية امام رئيس البلدية  عىل تبت 

ي   ي بالخاص  - 1.13/12العطاء رقم  بإرساءابراهيم زعت   النت 
ات البيئية  وتأهيل مكب نفايات عي    –احصاء التأثت 

ك  "   איגל  הנדסה " .عىل المشتر

 

ام  مع االحير

 جبارين دمحم ابراهيم

 ُمركز اللجنة


