עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

12-04-2017

محضر جلسة لجنة العطاءات
محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم  02/2017المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  04/04/2017في
تمام الساعة  18:00وذلك في قاعة الهندسة -

البناية الجديدة.

الحضور :

علي احمد محاجنة -رئيس

جميل احمد جبارين -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:

جمعة اغبارية  -محاسب البلدية

محمد فتحي محاجنة  -مساعد المستشار
القضائي

محمد ابراهيم جبارين– مركز لجنة العطاءات
الغياب:

رياض توفيق محاميد -عضو
جدول االعمال:

 .1المصادقة على محضر الجلسة رقم 01/2017
 .2تفعيل مدرسة ثانوية للعلوم والفنون في مدرسة الرازي  -العطاء رقم . 05/2017 .
 .3أعمال ترميم في بناية قسم الهندسة القديمة ( القاعه الرياضية )العطاء رقم. 06/2017 .
 .4اعمال ترميم واضافة بناء في بناية البلدية القديمة  -العطاء رقم . 7/2017
 .5اعمال ترميم في بناية المركز الجماهيري  -العطاء رقم . 08/2017
 .6اقتراحات أسعار ألدوات وطواقم آلية للمدارس (ערכות רובוטיקה ) العطاء رقم. 13/2017
 .7تقديم خدمات حراسة وأمن لمبانى بلدية أم الفحم  -العطاء رقم . 14/2017 .
 .8تقديم خدمات نظافة لمبانى بلدية أم الفحم  -العطاء رقم . 15/2017
 .9بحث تقرير مهندس البلدية بعطاء رقم  01/2017واتخاذ قرار.
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بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي
 .10بحث تقرير مهندس البلدية بعطاء رقم  04/2017واتخاذ قرار.
مجرى الجلسة :

قام رئيس لجنة العطاءات سوية مع مركز اللجنة بفتح صندوق العطاءات أمام الحاضرين واستخراج جميع
المغلفات اللتي بلغ عددها  25مغلفا  ,قام رئيس اللجنة بترقيم المغلفات وتوقيعها .

.1

المصادقة على محضر الجلسة رقم 01/2017

تم المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم .01/2017
-----------------------------------------------.2

تفعيل مدرسة ثانوية للعلوم والفنون في مدرسة الرازي  -العطاء رقم 05/2017
عدد المغلفات 8
اسم المشترك

مغلف
رقم

اقتراح السعر

 2+1ברנקו וייס  -חינוך וחשיבה

%5

3

מכללה ארצית סכנין

%4

4

רשת עמל אחד בע"מ

%4.15

 7+5רשת תיכוני טומשין

%3

6

עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ %6

8

%0

דרכא בתי ספר

المحامي محمد فتحي  :وفقا لمرسوم وزارة الداخلية رقم  9/ 2016بالجلسة الحالية تقوم اللجنة بفتح
المغلفات اللتي تحوي عرض السعر وتقرأ العرض أمام الحاضرين بعد ذلك تٌحول المناقصة للجنة
ثانوية .
توصية اللجنة ومالحظاتها :
تعين لجنه مهنية برئاسة الدكتور محمود زهدي وبمشاركة كل من محاسب البلدية السيد جمعه
اغبارية  ,ومساعد المستشار القضائي االسيد محمد فتحي وكل من االعضاء ابو نسيم  ,مصطفى ابو
ماجد  ,جميل جبارين  ,موسى فندي وذلك للبت في العطاء ورفع توصية .

------------------------------------------------
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.3

עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

أعمال ترميم في بناية قسم الهندسة القديمة ( القاعه الرياضية) العطاء رقم6/2017 .
عدد المغلفات : 2
مغلف
رقم
9
10

اسم المشترك

اقتراح السعر
%

מחאמיד עיסא - % 6.3
מחאמיד אימן

- %19.5

توصية اللجنة ومالحظاتها :
توصي اللجنة بتحويل المستندات للمستشار القضائي لفحصها وفي حالة ثبوت صحة مستندات
المشترك االقل سعرا ا نوصي بارساء العطاء عليه .

-----------------------------------------------.4

اعمال ترميم واضافة بناء في بناية البلدية القديمة  -العطاء رقم 7/2017
عدد المغلفات :
مغلف
رقم
14

1

اسم المشترك

اقتراح السعر

מחאמיד אימן - %3

توصية اللجنة ومالحظاتها :
توصي اللجنة بإحالة المستندات للمستشار القضائي لفحصها ولمهندس البلدية لتوصيته .
مالحظة  :اقتراح واحد .
--------------------------
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עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

اعمال ترميم في بناية المركز الجماهيري  -العطاء رقم

08/2017

عدد المغلفات 2 :
اسم المشترك

مغلف
رقم

اقتراح السعر

15

מחאמיד אימן

- %15.7

16

אניס קבלנות

- %11.2

توصية اللجنة ومالحظاتها:
توصي اللجنة بتحويل المستندات للمستشار القضائي لفحصها وفي حالة ثبوت صحة مستندات
المشترك االقل سعرا ايمن محاميد نوصي بإرساء العطاء عليه.
-----------------------------------------------.6

اقتراحات أسعار ألدوات وطواقم آلية للمدارس (ערכות רובוטיקה ) العطاء رقم13/2017
عدد المغلفات 3 :
مغلف
رقم

اسم المشترك

المبلغ االجمالي
ש"ח

اقتراح السعر

11

סאקלאב ציוד מדעים בע"מ מחיר לכל ערכה 2117
רמת ניקוד ( )22/30
" 2981

12

רובוטיק טכנולוגיית
רמת ניקוד ()25/30

"

13

איטיק בע"מ
רמת ניקוד ( )20/30

"

"
"

" 2000

قام السيد أيوب جبارين بعرض نتائج عالمات التقييم من ناحية جودة المنتج واللتي ُوضعت من ِقبل
لجنة مكونة من السيد محمد رفعت  ,أيوب جبارين واالستاذ زهير عباس وبعد موازنة عالمة الجودة مع
عالقة السعر تقرر اللجنة بارساء العطاء على شركة סאקלאב ציוד מדעים בע"מ صاحبة العالمة
األعلى  75.5وذلك وفق القائمة
מחיר יח'
כולל

מחיר כולל
שם ספק
ל12-
יחידות
2117
25,404
סאקלאב
2340
28,080
אייטק
2981
35,774
רובוטיק
------------------------------------------------
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ניקוד לפי
מחיר

ניקוד לפי
הדגמה

ניקוד כולל

53.5
47.6
30.5

22
20
25

75.5
67.6
55.5
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עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

تقديم خدمات حراسة وأمن لمبنى بلدية أم الفحم  -العطاء رقم 14/2017 .
عدد المغلفات 4 :
عدد
المغلفات

اقتراح السعر

اسم المشترك

ש"ח
א .הכח לשירותי כח אדם

17

18

42.86
כוכב עירון מוקד שמירה
43.50

19

ארז ב.א שמירה ואבטחה

43.00

20

ש.ניר מערכות בטחון

46.50

توصي اللجنة بتحويل المستندات للمستشار القضائي ورفع توصية.

-----------------------------------------------.8

تقديم خدمات نظافة لمبنى بلدية أم الفحم  -العطاء رقم 15/2017 .
عدد المغلفات : 2

رقم المغلف
اسم المشترك

اقتراح
السعر
ש"ח

21

א .הכח לשירותי כח אדם

34.97

22

ש .ניר מערכות

44.55

توصي اللجنة بتحويل المستندات للمستشار القضائي ورفع توصية.
------------------------------------------------
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עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بحث تقرير مهندس البلدية بعطاء رقم  01/2017واتخاذ قرار .
بعد االطالع على تقرير مهندس البلدية والسيد خالد أبو فروة تقرر تبني التوصية وإرساء
العطاء على صاحب ارخص عرض.

 .10بحث تقرير مهندس البلدية بعطاء رقم  2017/04واتخاذ قرار :

تم االطالع على توصية مهندس البلدية ومناقشتها وطلب المستشار القضائي التصويت على
اختيار المشترك  ,اقترح المستشار القضائي ارساء العرض على المشترك صاحب ارخص
عرض وتم الموافقه باالجماع على هذا االمر وفق الشروط التالية :
 التوقيع على االتفاقية خالل  7ايام من بعد االجتماع مع المشترك واالتفاق معه. على المقاول احضار كفالة بنكية لضمان قيامه باالعمال وفق االتفاقية (ערבות ביצוע). االلتزام الخطي بعدم تشغيل مقاول ثانوي باسم المقاول. فحص الخبرة واالعمال المنفذه في اماكن اخرى. االلتزام والتقيد بجدول االعمال . البدء بالعمل فقط بعد مصادقة اللجنة المهنية (بالتنسيق مع السيد جميل جبارين).عدم التقيد وااللتزام بجدول االعمال يعطي البلدية الحق في انهاء عمل المقاول خالل  3ايامفي حالة عدم التقيد وااللتزام بالشروط المذكورة اعاله تقوم البلدية بالتعاقد مع المشترك الثانيجبارين علي مصطفى وذلك بعد استنفا ذ كافة االجراءات مع المقاول الحالي .
 -11مناقصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( תיקשוב )
وفقا لطلب السيد ايوب جبارين تم فتح  3مغلفات القتراحات اسعار تخص اللجنة الثالثية :

رقم المغلف

اسم المشترك

اقتراح السعر $

23

ניס מטח בע"מ

209,870

24

טלקוד מחשבים בע"מ

228,812

25

מאטריקס

246,483
بإحترام
ُمركـــز لجنة العطاءات
محمد ابراهيم جبارين
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