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 لجنة العطاءات محضر جلسة

في تمام الساعة  2019/02/27المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2019/02محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم 

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الهندسة 19:00

 :الحضور

 عضو- محمد يوسف اغبارية رئيس- رامز محمود جبارين

 عضو -  بالل ظاهر محاجنة عضو- ابراهيم ابو شقرةزياد 

 عضو- مصطفى محمد ابو ماجد عضو- طارق زياد ابو جارور

 مساعد المستشار القضائي -محمد فتحي محاسب البلدية-   جمعة اغبارية

  قسم االنظمة والمعلومات- محمد ابراهيم

 :الغياب

  عضو- محمد نجيب محاميد

 

 :جدول االعمال

 . 2019/01المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم  1.

 . الخاصة بترميمات روضات الخنساء , بناء جدار واقي 06/2019 فتح اقتراحات المناقصة رقم 2.

 .  07/2019 فتح اقتراحات مناقصة الجباية رقم 3.

 . -ة القديمالبلدة  -صف شوارع محاجنة الخاصة باعمال ر 2019/10فتح المناقصة رقم  4.

  .ترميم وتطوير شوارع في حي البيار ام الفحم بأعمالالخاصة  2019/12فتح المناقصة رقم  5.

 . مراقبة قطاين الشومر الى اللجنة الثالثية بأعمالتحويل المغلفات الخاصة  6.

 :مجرى الجلسة

 .مغلفات 10م ُمركز اللجنة وجد في الصندوق تم فتح صندوق العطاءات من قبل االخ رامز رئيس اللجنة واالخ محمد ابراهي 

  .2019/01المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم  1. 

 . 2019/01تمت المصادقة على محضر جلسة العطاءات رقم   

 

 ------------------------------------------------ 
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 . بترميمات روضات الخنساء , بناء جدار واقيالخاصة  06/2019 فتح اقتراحات المناقصة رقم 2.

 

   .يشمل ض.ق.مח "ש   719,898.21  المبلغ المقدر وفق مخطط مشروع

  لهذا العطاء  واحد  وجد اقتراح 

  نسبة التخفيض اسم المشترك  مغلف رقم

 %  1.12 -     محاميد عبد الباسط 1 

   :مالحظات 

ض االخ محمد اغبارية  - وع واضاف محمد اغباريةاعتر ان هذا   واالخ طارق زياد عىل المبلغ المقدر لهذا المشر

وع ي   المبلغ المقدر مبالغا فيه داعيا اىل مراجعة مهندس المشر
ح االمر , وقد اجاب مساعد المستشار القضائ  لشر

اض عليها ولك  االخ محمد فتحي  ن ليس ضمن جلسة لجنة بان عضو البلدية له الحق مراجعة مواد المناقصة واالعتر

ي بنود او 
 
العطاءات الن صالحية اللجنة هي فتح المناقصات وطلب توصيات مهنية واستشارية قانونية أما البحث ف

وع الذي عادة يحدد االسعار وفق  فحص كميات فهذا يمكن قبل فتح العطاء مع قسم الهندسة ومخطط المشر

ي جلسة سابقة ان  او اسعار مكتب االسكان, اضاف االخ   דקלاسعار 
 
جمعه ان مهندس البلدية كان قد قال ف

وع تصل اىل اكتر من   . الف ش.ج 700تكاليف هذا المشر

ي لمركز اللجنة قبل البت 
وئ  يد االلكتر ي باالطالع عىل مواد المناقصات قبل البت فيها ارسال التر

االخ رامز : كل معن 

ي لجنة العطاءات
 
ي ننوي االعالن عنها ومن ثم تزويدكم بمواد  يقوم مركز اللجنة بإعالمكم  فيها ف

عن المناقصات النر

وع او مهندس  ابو شقرة طالب حضور   االخ زياد, ا االمر مرة ثانيةذلكي ال يحدث ه  المناقصات مهندس المشر

ح الموضوع  البلدية للجلسة القادمة  .  لشر

   :توصية

مهنية من مهندس البلدية   وتوصية  ,   محمد فتحيبتلقي االستشارة القضائية من االخ    توصي اللجنة

 . عن تساؤالت االعضاء حول تكلفة المشروع  لإلجابةالجلسة القادمة   مع حضوره  ومهندس المشروع
 

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

 :  07/2019     رقم   فتح اقتراحات مناقصة الجباية  3.

 .2مغلف رقم      واحدا لهذه المناقصةمغلفا   وجد

اض عىل  تم ك  االعتر  من نسبة الجباية الكلية  %5  وكان العرض  " ראגי שירותי גבייה"  السعر المقدم من المشتر

ض االخ بالل ظاهر عىل هذه اآللية وهذه ي االعضاء عىل نسبة السعر  النسبة  بحيث اعتر
ر
ض باف  .المقدم  واعتر

 : توصية
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ك   اعالهمما تقدم   .  نوصي بالغاء عرض المشتر

  

 . -البلدة القديمة -الخاصة باعمال رصف شوارع محاجنة  2019/10فتح المناقصة رقم  4.

 

  :   ةالمناقصوجد أربعة مغلفات لهذه 

   ض.ق.م  يشملח "ש 949,649.22    هي  تكلفة المشروع المقدرة وفق مخطط المشروع

 %  التخفيض نسبة اسم المشترك رقم 

  -   6%  אביב שבתאי יוסף 1

 -  11.21% מחאמיד ראסם 2

 -  4% מיסרה פואז מחאג'נה 3

  - 3.12% מחאמיד עבד אלבאסט 4

  :توصية 

 .العطاءهذا  إلرساءتوصيته المهنية  بتقديم  البلدية  سمهند  توصي اللجنة

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

  .الخاصة باعمال ترميم وتطوير شوارع في حي البيار ام الفحم 2019/12فتح المناقصة رقم  5.

 لم يتقدم أي مشترك لهذه  المناقصة .

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

 . قطاين الشومر الى اللجنة الثالثيةقاعة   تحويل المغلفات الخاصة باعمال مراقبة  6.

 
 بإحترام

 مركز لجنة العطاءات

 جبارين محمد ابراهيم

 


