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 531توثيق: 

 

 

 محضر جلسة 

 2020/ 01/ 23المنعقدة يوم الخميس الموافق  2020/ 02محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم 

ي تمام الساعة 
ي قاعة الهندسة 19:00فر

 .البناية الجديدة -وذلك فر

 :الحضور 

 عضو- ابو ماجدمصطفر محمد  رئيس - رامز محمود جبارين

 عضو - طارق زياد ابو جارور عضو- محمد نجيب محاميد

 

 :وبمشاركة كل من 

قسم االنظمة - جبارين محمد ابراهيم

 والمعلومات 
 محاسب البلدية- جمعة اغبارية

ي القسم  –وميض محاميد 
  القضائ 

 

 :الغياب 

 عضو - زياد ابراهيم ابو شقرة عضو- محمد يوسف اغبارية

 عضو - بالل ظاهر محاجنة
مساعد المستشار - محاجنةمحمد فتحي 

ي 
 القضائ 

 

 :جدول االعمال 

ي المناقصة رقم  1.
 . בנייה קלה الخنساء،البناء السهل مدرسة  بأعمالالخاصة  2020/ 04البت فر

ي المناقصة رقم  2.
ات الثانوية الشاملة أعمالبالخاصة  2020/ 03البت فر  .ترميمات مختير

ي المناقصة رقم  3.
 .الخاصة بتنفيذ مركز تربوي ومركز شباب بايس  2020/ 02البت فر

ي المناقصة رقم  4.
ات 2020/ 01البت فر ويد ادوات وأثاث المختير ر  .الخاصة بي 
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 :مجرى الجلسة 

 . افتتح الجلسة االخ رامز جبارين رئيس اللجنة بقوله الحمد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا 

ي المناقصة رقم   1.
בנייה  البناء السهل مدرسة الخنساء ,    بأعمال الخاصة   2020/ 04البت فر

 . קלה 

 

كان اثنان   تقدم لهذه المناقصة مشي 

وع   ش.ج يشمل ض.ق.م   194,014.08التكلفة الكلية لهذا المشر

ك   اح  اسم المشي   يشمل ض.ق.م  المبلغ االجمالي  االقي 

 181,092 - %6.66 محاميد عيىس 1

 190,133.7 -  %2 جبارين أحمد  2

  - التوصية

ك محاميد عيىس وذلك بعد فحص المستندات المرفقة  بإرساءنوصي  العطاء عىل المشي 
ي ويرفق للملف توصية 

والتصديق عليها من قبل المحامي وميض محاميد من القسم القضائ 
 . مهندس البلدية

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

ي المناقصة رقم   2.
ات الثانوية الشاملة الخاصة يأعمال ت  2020/ 03البت فر  .رميمات مختير

 

كان اثنان    تقدم لهذه المناقصة مشي 

وع   ش.ج يشمل ض.ق.م  311,179التكلفة الكلية لهذا المشر

ك   اح  اسم المشي   اإلجمالي يشمل ض.ق.م المبلغ  االقي 

 256,062 - %14.8 محاميد عيىس 1

ي الحساب341,142 ( -%6.3 جبارين أحمد  2
 )خطأ فر

 |: التوصية 

ك محاميد عيىس بإرساءنوصي  وذلك بعد ان قام المحامي وميض من   العطاء اعاله عىل المشي 
ي القسم 

 . بفحص المستندات والتصديق عليها القضائ 
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------------------------------------------------ 

 
 

ي المناقصة رقم   3.
 .ومركز شباب بايس الخاصة بتنفيذ مركز تربوي   2020/ 02البت فر

 
ي الجلسة القريبة القادمة ان شاء هللا 

 . تم اعالمنا بانه تم تمديد هذه المناقصة وعليه تبحث فر

  

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

ي المناقصة رقم   4.
ات  2020/ 01البت فر ويد ادوات وأثاث المختير ر

 .الخاصة بي 

 

كلم يتقد لهذه المناقصة اي    ،مشي 

نعرف تحديدا ما هي هذه   ولم المناقصةاشار رئيس اللجنة بانه لم يتلف  كتاب كميات هذه 
  ,  االدوات المقصودة وتكلفتها

 .المناقصةمن السيد ايوب كتاب الكميات خاصة هذه  يتلقاالخ محمد ابراهيم اجاب بانه لم 

  :  التوصية

كميات وتفاصيل هذه   بكتاب االعضاءاالعالن عن هذه المناقصة وتزويد  بإعادةنوصي 
 . المناقصة ليتسنر لنا بحثها

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

 .بحمد هللا  تم 

 
ام   باحي 

 قسم االنظمة والمعلومات 

 جبارين  محمد ابراهيم

 


