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 535توثيق:

 

 

 محضر جلسة 

  26/02/2020المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2020/ 04محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم 

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

 :الحضور

 عضو - ابراهيم ابو شقرةزياد  رئيس- رامز محمود جبارين

 عضو - طارق زياد ابو جارور عضو - محمد نجيب محاميد 

 

 :وبمشاركة كل من

قسم االنظمة  - جبارين محمد ابراهيم

 والمعلومات 

مساعد المستشار  - محمد فتحي محاجنة

 القضائي 

  محاسب البلدية - جمعة اغبارية

 

 :الغياب

 عضو - ماجد مصطفى محمد ابو  عضو - محمد يوسف اغبارية

  عضو - بالل ظاهر محاجنة

 

 :جدول االعمال

 . 03/2020 المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم 1.

الخاصة باقتراحات اسعار لخدمات تسجيل حقوق لصالح  זוטא" " 05/2020 البت في المناقصة رقم 2.

 . البلدية في مؤسسة الطابو

 . "אניס קבלנותرسالة المقاول "  البت في 3.

 

 :مجرى الجلسة

 . 03/2020 المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم 1.
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 .المصادقة على محضر الجلسة السابقة مع اجراء تعديل على قائمة الحضور - 

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

الخاصة باقتراحات اسعار لخدمات تسجيل  זוטא" " 05/2020 البت في المناقصة رقم 2.

 . حقوق لصالح البلدية في مؤسسة الطابو

 

  - وجد اقتراحان لهذه المناقصة 

 - " היבא אג'באריה " مكتب محاماة - اغبارية  هبة"   المغلف االول على اسم المشترك

 - משרד עורכי דין

 . %10-    االقتراح المقدم  -

  "  אג'באריה יוסף "  يوسف اغبارية"   المغلف الثاني على اسم المشترك

 . %11-    االقتراح المقدم  -

من  كان موظفا   اذ ان المشترك  اعتقد انه يجب فحص موضوع االقتراح الثاني -  االخ رامز

 . اقل من سنة

  

  :التوصية

البت في هذه االقتراحات في الجلسة  ويتم  تحول المستندات الى المستشار القضائي لفحصها

 .القريبة القادمة بعد االطالع على توصية المستشار القضائي للبلدية

  

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

 . "אניס קבלנותرسالة المقاول "  البت في 3.

 
يتم فتح الصندوق بحضور المستشار القضائي واحد اعضاء اللجنة , فاذا كان االقترح غير فائز  

فال حاجة لعرضها امام اللجنة ويبقى القرار السابق باقرار الفائز ساري المفعول , وفي حالة  

   . فوز االقتراح للمشترك اعاله نطب استشارة قانونية وتدواال جديدا في المناقصة

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

 
 بإحترام

 قسم االنظمة والمعلومات 

 جبارين  محمد ابراهيم

 


