עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

----04/07/2017--توثيق422:

محضر جلسة
محضر جلسة لجنة العطاءات رقم  06/2017المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  13/06/2017في تمام الساعة  18:00وذلك في قاعة
الهندسة -البناية الجديدة.
الحضور :
علي احمد محاجنة -رئيس

رياض توفيق محاميد -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

مصطفى محمد ابو ماجد -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:

محمد ابراهيم جبارين -قسم االنظمة والمعلومات

الغياب :
جميل احمد جبارين -عضو

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

محمد فتحي محاجنة -مساعد المستشار القضائي

مصطفى احمد قبالوي -المستشار القضائي

جدول االعمال :
- .1المصادقة على محضر الجلسة رقم 5/2017
- - .2االطالع على توصية المستشار القضائي بخصوص تأمينات امالك البلدية .
- .3االطالع على توصية االخ محمد رفعت بخصوص مناقصة موقع االنترنت رقم 21/2017
- .4االطالع على توصية مهندس البلدية ومركز المشروع المهندس سعيد بخصوص مناقصة رقم 23/2017
- .5االطالع على توصية اللجنه المهنية من قسم الشؤون بخصوص المناقصه رقم 33/2017א ملحق-
- .6االطالع على توصية اللجنة المهنية في قسم الشؤون بخصوص المناقصة رقم .17/2017
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עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

مجرى الجلسة :
- .1المصادقة على محضر الجلسة رقم 5/2017 .

تم المصادقة باالجماع

على محضر جلسة

لجنة العطاءات رقم05/2017 .

------------------------------------------------ - .2االطالع على توصية المستشار القضائي بخصوص تأمينات امالك البلدية .

تم االطالع على التقرير والمصادقة على التوصية بترسية العطاء على المشترك "חב' גבאי איילון " .
------------------------------------------------ .3االطالع على توصية االخ محمد رفعت بخصوص مناقصة موقع االنترنت رقم 21/2017

تم االطالع على التوصية والمصادقة عليها .
------------------------------------------------ .4االطالع على توصية مهندس البلدية ومركز المشروع المهندس سعيد بخصوص مناقصة رقم 23/2017

تم المصادقة على توصية مهندس البلدية والمهندس سعيد فايق بخصوص المناقصة رقم  23/2017الخاصة
باقتراحات اسعار لرشاشات المياه في مدرسة المفتان وعليه تتم ترسية العطاء على المشترك " أيمن
محاميد" .
------------------------------------------------ .5االطالع على توصية اللجنه المهنية من قسم الشؤون بخصوص المناقصه رقم 33/2017א ملحق-

 تم االطالع على توصية اللجنة المهنية من قسم الشؤون وقد ابدى كل من ا لسيد رائد كساب والسيد مصطفىابو ماجد اعتراضه على المصادقة على االقتراح المقدم من قبل دار الطفل العربي وذلك بناء على ان االقتراح
متاخر وبناء عليه يطلب من السيد محمد فتحي الرد وتوضيح سبب التاخير.
------------------------------------------------ .6االطالع على توصية اللجنة المهنية في قسم الشؤون بخصوص المناقصة رقم .17/2017

تم االطالع على التوصية اعاله مع تبني قرار اللجنة وترسية العطاء على المشترك " חנאן נצרת" .
------------------------------------------------

بإحترام
قسم االنظمة والمعلومات
محمد ابراهيم جبارين
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