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 532:توثيق

 

 

 جلسة محضر

 املوافق االربعاء  يوم املنعقدة 03/2020 رقم االعتيادية غير  العطاءات لجنة جلسة محضر

 .الجديدة البناية-الهندسة قاعة في  وذلك 19:00 الساعة تمام في 12/02/2020

 :الحضور 

 عضو - شقرة ابو  ابراهيم زياد رئيس - جبارين محمود رامز

 عضو - محاجنة ظاهر بالل عضو - محاميد نجيب محمد

  عضو - جارور ابو  زياد طارق 

 :من كل وبمشاركة

 االنظمة قسم - جبارين ابراهيم محمد

 واملعلومات 

 املستشار مساعد- محاجنة فتحي محمد

 القضائي

 . المدير العام – تودر عوفر هاني  محمد وجيه املهندس

 

 :الغياب

 عضو- ماجد ابو  محمد مصطفى عضو - اغبارية يوسف  محمد

  البلدية محاسب- اغبارية جمعة

 :االعمال جدول 

 .02/2020 , 01/2020 السابقة الجلسات محاضر على املصادقة 1.

 ومركز التربوي  املركز,  البايس مبنى في اعمال بتنفيذ الخاصة 02/2020 رقم املناقصة في البت 2.

  . الشباب

 . املشتريات قسم من اسعار اقتراحات فتح 3.

 . املحدثة الخدمات مزودي قائمة  على املصادقة 4.
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ظم - GIS - "קסיסיסטימט" شركة مع التعاقد على املصادقة 5.
ُ
 املسوقة  - الجغرافية املعلومات ن

 .ESRI لبرنامج  والوحيدة املعتمدة

 :الجلسة مجرى 

 . هللا رسول  على  والسالم  والصالة هلل الحمد بقوله اللجنة رئيس محمود رامز االخ الجلسة افتتح

 .02/2020 , 01/2020 السابقة الجلسات محاضر على املصادقة 1.

 2020-2 رقم الجلسة ومحضر 2020-1 رقم الجلسة محضر على  املصادقة تم  

 . باالجماع
 ------------------------------------------------ 

 املركز ,  البايس مبنى في اعمال بتنفيذ الخاصة 02/2020 رقم املناقصة في البت 2.

  . الشباب ومركز التربوي 

 

 - املناقصة لهذه مغلفات 3 وجود تبين  العطاءات صندوق  فتح بعد

 املشترك  اسم مغلف   
  التخفيض  نسبة

% 

  االقتراح مجمل 

 لتخفيض ا بعد

 م .ق.ض  يشمل

1  
 

   מ "בע לבנייה חאלד ח .א 
 

 

5.9% - 

   

 

 . ח"ש 8,539,861 
 

 2 
 

 .ח"ש  8,576,162   - 5.5%  ראם עד 

3 

  

  . ח"ש  8,013,493  - 11.7%  ראסם מחאמיד

  

 املشروع لهذا االعمال طبيعة بشرح   املشروع مركز هاني محمد وجيه املهندس قام

 وفق املخطط قبل  من اختيارها تم التي العناصر من الكثير  وبه  مركب املشروع ان مؤكدا

 .  ودائم صحيح  بشكل االعمال ومتابعة املشددة الرقابة يستدعي مما,  عالية جودة مقاييس 

 מחאמיד" سعرا االقل املشترك على اعاله املذكور  العطاء بإرساء نوص ي -  التوصية 

 القضائي املستشار قبل من املرفقة املستندات صحة على التصديق بعد وذلك " ראסם
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 من ومندوبين البلدية مهندس مع لجلسة  املقاول  باستدعاء  ونوص ي كما ,  البلدية ومهندس

 .  واستفسارات تشاورية لجلسة العطاءات لجنة
 

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

 . املشتريات قسم من اسعار اقتراحات  فتح 3.

 . اسعار اقتراحات يوجد ال  

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

 . املحدثة الخدمات مزودي  قائمة على املصادقة 4.

 قبل  من الجدد  املضافين مع املزودين جميع  تشمل املزودين باسماء  قائمة ارفاق تم  

 . باالجماع عليها املصادقة تمت املرفقة  القائمة على االطالع وبعد  ,   املشتريات  قسم
 ------------------------------------------------ 

ظم - GIS - "סיסטימטקס" شركة مع التعاقد على املصادقة 5.
ُ
رافية املعلومات ن  - الجغ

 .ESRI لبرنامج والوحيدة املعتمدة املسوقة

 

 محمد االخ  الحوسبة قسم مدير من الواردة والتوصية للجلسة املرفقة امللفات معاينة بعد 

   فيةاالجغر  املعلومات نظم برنامج بتزويد املختصة الشركة ان تبين عترف

 .ESRI لبرنامج املعتمدة الوحيدة الشركة هي  סיסטימטקס

  - التوصية 

 ضمن سنتين  ملدة الصيانة سعر  تضمين  امكانية فحص  مع الشركة هذه مع بالتعاقد نوص ي

  . للبرنامج املقترح  السعر
 ------------------------------------------------ 
 

 

 بإحترام 

  العطاءات لجنة مركز

 جبارين ابراهيم محمد
 

 
 

 


