עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

----12/07/2017--توثيق423:

محضر جلسة
محضر جلسة لجنة العطاءات رقم  07/2017المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  11/07/2017فر تمام الساعة
 18:00وذلك فر قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحضور:
علراحمدرمحاجنة -رئيس

جميلراحمدرجبارين -عضو

مصطفر محمد ابو ماجد -عضو

موىس احمد جبارين -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:
محمد فتحر محاجنة -مساعد المستشار
القضائر

محمد ابراهيم جبارين -قسم االنظمة
والمعلومات

الغياب:
رياض توفيق محاميد -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

جمعة اغبارية -محاسب البلدية
جدول االعمال:
 .1تقرير المستشار القضائر للبلدية بخصوص العطاء رقم  33 /2016א الخاص " הפעלת פרוייקט מסיכון
לסיכוי "
 .2تقرير مهندس وحدة الكهرباء بخصوص مناقصة رقم  03/2017الخاصة ربالتوفيرر بالطاقة .
 .3البت فر العطاء رقم  24/2017الخاص بأعمال تطوير فر شارع المدينة ( المقطع الواقع بير عمارة بنك
ديسكونت وبير عمارة الجزيرة ر)ر.
- .4تقرير مهندس البلدية بخصوص العطاء رقم  18/2017الخاص باعمال تطوير فر المركز الجماهيي.
- .5تقرير مهندس البلدية بخصوص العطاء رقم  19/2017بخصوص ر
اقياحات اسعار لتأثيث المرسح فر بناية
المركز الجماهيي.
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مجرى الجلسة:
-تمرفتحرالصندوقرمنرقبلررئيسراللجنةرومركزراللجنةرأمامرالحضوررووجدرمغلفارواحدا.

ررفربدايةرالجلسهررطلبرمركزراللجنة منراالعضاءرالمصادقةرعلراضافةربندررقمر4رورقمر 5بحيثرأرفقا اىلرجدولراالعمال بعدرتوزيعرالدعوةر,روقدرتمرالمصادقةررباالجماعرعلربحثررالبندينرروادراجهمارضمنررجدولر
االعمال.

 .1تقرير المستشار القضائر للبلدية بخصوص العطاء رقم  2016 /33א الخاص " הפעלת
פרוייקט מסיכון לסיכוי "
تمراالطالعرعلرتقريررمساعدرالمستشاررالقضائرللبلديةراالخرمحمدرفتحر.
ر 1ر ررر-رريوكلركلرمن  :موىسراحمدرجبارينر+رمحمدرحسنرمحاجنةر+رمصطفرمحمدرابورماجدرر
ر
ر
ريتمرقيهارتفعيلرالمرسوع" פרוייקט מסיכון לסיכוי"
+رجميلرجبارينرربفحصرالبنايةراللت
ر
تقديمرتقريررحتريومرالخميس.
-2رررفحصرتاريخرانتقالرقسمرالهندسةراىلرالبنايةرالجديدة.
----------------------------------------------- .2تقرير مهندس وحدة الكهرباء بخصوص مناقصة رقم  03/2017الخاصة بالتوفير بالطاقة
تمراالطالعرعلرتوصيةرالمهندسرمحمودرمحاميد وعليهرصودقترالتوصيةرباالجماعرعلرترسيةر
ر
العطاءرعلرارخصرعرضرللمشيك א.א.כ.י שירותי חשמל ואחזקה בע"מ.
----------------------------------------------- .3البت فر العطاء رقم  24/2017الخاص بأعمال تطوير فر شارع المدينة ( المقطع الواقع بير
عمارة بنك ديسكونت وبير عمارة الجزيرة) .
تمرفتحرالمغلفررقمر - 1للعطاءررقمر 2017/24الخاصرباعمالرتطويررفرشارعرالمدينةر(رالمقطعر
الواقعربيرعمارةربنكرديسكونتروعمارةرالجزيرة ر)ر.
ر
للمشيك  :جبارين علرمصطفر:
ر
االقياحر:ر 12% +

ر -ر اضافة علرالسعررالمقدر.

يحولرالموضوعراىلرمهندسرالبلدية لتقديمرتوصيته.

 ------------------------------------------------ر
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- .4تقرير مهندس البلدية بخصوص العطاء رقم  18/2017الخاص باعمال تطوير فر المركز
الجماهيي.
ر
تمرالمصادقةرعلرتوصيةرمهندسرالبلديةربيسيةرالعطاءررقمر2017/18رعلرالمقاول " أيمنر
محاميد"
------------------------------------------------

رررررررررر ر - .5تقرير مهندس البلدية بخصوص العطاء رقم  19/2017بخصوص ر
اقياحات اسعار لتأثيث
المرسح فر بناية المركز الجماهيي.
ر
ر
ر
ر

ر
تمرالمصادقةرعلرتوصيةرمهندسرالبلديةربيسيةرالعطاءررقمر2017/19رعلرالمقاول " أيمنر
محاميد"
 -----------------------------------------------رر
ر

ر
ر

ر
بإحيام
مركزرلجنةرالعطاءات
محمد ابراهيم جبارين
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