עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

----14/05/2017توثيق413:

محضر جلسة
محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم  03/2017المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 25/04/2017
فر تمام الساعة  12:50وذلك فر قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحضور:
علر احمد محاجنة -رئيس

جميل احمد جبارين -عضو

رياض توفيق محاميد -عضو

موىس احمد جبارين -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو
وبمشاركة كل من:
جمعةراغبارية -محاسبرالبلدية

محمد فتحر محاجنة -مساعد المستشار
القضائر

محمد ابراهيم جبارين -قسم االنظمة
والمعلومات
الغياب:
رائد كساب محاميد -عضو

مصطفر محمد ابو ماجد -عضو

جدول االعمال:
 .1المصادقة عل محضر الجلسة السابقة رقم .02/2017
 .2البت فر العطاء رقم  14/2017تقديم خدمات حراسه وامن لمبائر البلدية.
 .3البت فر العطاء رقم  15/2017تقديم خدمات نظافة لمبائر البلدية.
 .4البت فر العطاء رقم  07/2017اعمال ترميم واضافة بناء فر مبنر البلدية القديمة.
 .5البت فر العطاء رقم  06/2017ترميم بناية قسم الهندسة
 .6اللمصادقة عل المناقصة رقم  8/2017ترميمات المركز الجماهيي
 .7المصادقة عل مناقصة الريبوتيكا13/2017
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עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي
مجرى الجلسة:
 .1المصادقة عىل محضر الجلسة السابقة رقم .02/2017
تمرالمصادقة علرمحضرالجلسةرالسابقةررقمر02/2017رباالجماع.
------------------------------------------------

ر
ر

 .2البت فر العطاء رقم  14/2017تقديم خدمات حراسه وامن لمبانر البلدية.
ر
رالمشيكيراالقلرعرضا وذلكرلتقاربر
بعدراالتفاقرعلرتقسيم عملرالحراسة بي
ر
ر
ر
يتمراعدادرقائمةربالمؤسساتراللنريقدمرفيهاركلرمنرالمشيكيرא .הכח ورארז
االقياح
ב.א خدماترالحراسة بحيثرتعرضرعلراللجنةرللبترالنهائرفرتقسيمرالعمل للجلسةر
المقبلة.
------------------------------------------------

رررررررر ر
رررررررررر ر

ر

ر

ر

ر

 .3البت فر العطاء رقم  15/2017تقديم خدمات نظافة لمبانر البلدية.

ر

ر

ر
ربارساءرالعطاءرعلرالمشيك א.הכח صاحبرارخصرعرض .
نوص
----------------------------------------------- .4البت فر العطاء رقم  07/2017اعمال ترميم واضافة بناء فر مبنر البلدية القديمة.
بعدراالطالعرعلرتوصيةرمهندسرالبلدية والمستشاررالقضائرنوصربارساءرالعطاءر
ر
علرالمشيكرايمنرمحاميد
رقم 07/2017
----------------------------------------------- .5البت فر العطاء رقم  06/2017ترميم بناية قسم الهندسة
بعدراالطالعرعلرتوصيةرمهندسرالبلدية والمستشاررالقضائرنوصربارساءرالعطاءر
ر
علرالمشيكرايمنرمحاميد .
رقم 06/2017
-----------------------------------------------الجماهيي
 .6المصادقة عىل المناقصة رقم  8/2017ترميمات المركز
ر
بعد االطالع عل توصية مهندس البلدية والمستشار القضائر نوصر بارساء العطاء عل
المقاول ايمن محاميد .

ر
بإحيام
قسم االنظمة والمعلومات
محمد ابراهيم جبارين
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