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2019-03-31 

 محضر جلسة
 

في   2019/03/27المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2019/04محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم 

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

 :الحضور

 عضو- محمد يوسف اغبارية رئيس- رامز محمود جبارين

 عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة عضو- محمد ابو ماجدمصطفى 

 عضو- طارق زياد ابو جارور عضو-   محاميد نجيب    محمد

 :وبمشاركة كل من

قسم االنظمة - جبارين محمد ابراهيم

 والمعلومات

مساعد - محمد فتحي محاجنة

 المستشار القضائي

 :الغياب

 ديةمحاسب البل- جمعة اغبارية عضو- بالل ظاهر محاجنة

 :جدول االعمال

 . 2019/03المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم  1.

 . الخاصة بتقديم عروض اسعار لمواد طباعة 2019/01فتح المناقصة رقم  2.

 . الخاصة بمواد التنظيف 2019/02فتح المناقصة رقم  3.

 .مكتبيالخاصة بتزويد مواد قرطاسية وأثاث  2019/03فتح المناقصة رقم  4.

 . مناقصة معادة -א  12/2019 رقم فتح مناقصة تنفيذ شوارع في حي البيار 5.

 .الخاصة بتصليح مشاكل أمان شارع المتنبي 2019/14فتح المناقصة رقم  6.

 االستماع الى شرح المستشار القضائي حول صالحية لجنة العطاءات وتحديد مهامها  7.
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 . حسب طلب اللجنة من الجلسة السابقة وفق القانون

 :الجلسة مجرى 
 

 بقوله الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا.  افتتح رئيس اللجنة  الجلسة:    االفتتاحية

                           اللجنة ومركز  اللجنة وعضو اللجنة الدكتور  فتح صندوق العطاءات بحضور رئيستم 

 .مغلفات   يةوقد وجد في الصندوق ثمان, محمد يوسف 

 . 2019/03   المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم  1.

 . تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة 

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

 . الخاصة بتقديم عروض اسعار لمواد طباعة 2019/01فتح المناقصة رقم  2.

 

 : تقدم لهذه المناقصة مشتركان 

 .  ج.ش 4761   مجمل االقتراح  " דפוס אלשאם 1-    " 

 .تلخيص المجموع  للوحدة دونقدم اسعارا       "נידו שירותי הדפסה ופרסום  2 - " 

نوصي بتحويل المستندات للمستشار القضائي لفحص صحتها ونفوض االخ زياد ابو شقرة مع 

 . مركز اللجنة والسيد محمد ماجد لتنفيذ مقارنة االسعار ورفع توصية

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

 .التنظيفبمواد الخاصة  2019/02فتح المناقصة رقم  3.

 

  : تقدم لهذه المناقصة مشتركان  

 . ش.ج 1688.40  -   ناتج جمع اسعار الوحدات     " 2000אורפיט  1-   "  

 . ش.ج 1830.89 -   جمع اسعار الوحدات ناتج    אבו שקרה סחר כללי 2 - 

  : التوصية 

ونفوض االخ زياد ابو شقرة مع نوصي بتحويل المستندات للمستشار القضائي لفحص صحتها 

 . مركز اللجنة والسيد محمد ماجد لتنفيذ مقارنة االسعار ورفع توصية

 ------------------------------------------------ 
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 .الخاصة بتزويد مواد قرطاسية وأثاث مكتبي 2019/03فتح المناقصة رقم  4.

 

 : تقدم لهذه المناقصة مشتركان

 .المطلوبة دون الجمع النهائي  اسعارا للبنود  حيث قدم " מ.ספרי סחר ושיווק 1 - "  

 .  المطلوبة دون الجمع النهائي  اسعارا للبنود  حيث قدم   "  אג'באריה מוחמד2 -  "  

  -التوصية

نوصي بتحويل المستندات للمستشار القضائي لفحص صحتها ونفوض االخ زياد ابو شقرة 

 . اللجنة والسيد محمد ماجد لتنفيذ مقارنة االسعار ورفع توصيةمع مركز 

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

 . مناقصة معادة - 2019/12א رقم فتح مناقصة تنفيذ شوارع في حي البيار 5.

لتنفيذ هذا لم يتقدم احد لهذه المناقصة وعليه نوصي بفحص امكانية التعاقد مع مقاول  

 . بمتابعة المستشار القضائي ومهندس البلدية واعالم اللجنة بالمستجدات  العمل

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

 .الخاصة بتصليح مشاكل أمان شارع المتنبي 2019/14فتح المناقصة رقم  6.

 

 :  تقدم لهذه المناقصة مشتركان 

 .على السعر المقدر   + %15  اضافة   باقتراح "  -   ם"חאלד לבנייה בע א.ח "    -  1

 .على السعر المقدر    %6.12-      تخفيض  باقتراح "  -  מחאמיד עבד אלבאסט  "  - 2

  - التوصية

ثبوت صالحية   بشرط  " מחאמיד עבד אלבאסט " نوصي بارساء العطاء على المقاول

 . لبلديةالمستندات بمتابعة مهندس ا
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االستماع الى شرح المستشار القضائي حول صالحية لجنة العطاءات وتحديد مهامها وفق  7.

 :  حسب طلب اللجنة من الجلسة السابقة القانون

قام االخ محمد فتحي مساعد المستشار القضائي بشرح صالحيات لجنة العطاءات  واهميتها 

 من الناحية القانونية  

" لجنة العطاءات هي لجنة مختارة من قبل المجلس البلدي  ومخولة للبت في العطاءات 

ديم المقدمة للبلدية من لحظة االعالن عن المناقصة  بحيث تقوم بمعاينة االقتراحات وتق

 توصية لرئيس البلدية  "كذلك  أشار  الى المهام التي  من المفروض ان تقوم بها . 

 

 مشاركة اللجنة  في االطالعالمالحظات  :  أكد  رئيس اللجنة االخ رامز على ضرورة 

توكيل هذه االعمال وفق للمشاريع وضرورة   على آلية   اختيار   المخططين والمراقبين

 . وقد توجه شخصيا  بهذا الطلب  للمستشار  القضائي  القانون 

 

 

 

 

 مع االحترام

 ُمركز اللجنة

 محمد ابراهيم جبارين


