עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

----29/08/2017--توثيق426:

حمضر جلسة
حمضر جلسة جلنة العطاءات رقم  09/2017املنعقدة يوم الثالاثء املوافق  29/08/2017يف متام الساعة  17:30وذلك يف قاعة
اهلندسة-البناية اجلديدة.

احلضور:
علي امحد حماجنة -رئيس

رائد كساب حماميد -عضو

مصطفى حممد ابو ماجد -عضو

موسى امحد جبارين -عضو

حممد حسن حماجنة -عضو

ومبشاركة كل من:
حممد فتحي حماجنة -مساعد املستشار القضائي

حممد ابراهيم جبارين -قسم االنظمة واملعلومات

الغياب:
مجيل امحد جبارين -عضو

رايض توفيق حماميد -عضو

مجعة اغبارية -حماسب البلدية

جدول االعمال:
 .1املصادقة على اجللسة السابقة رقم 08 /2017
 .2البت يف العطاء رقم  28/2017مالئمة غرف الحتياجات الطالب ذوي االعاقة السمعية يف املدارس
 .3فتح العطاء رقم  29/2017اخلاص برتميمات مباين " مفعال هبايس" .
 .4االطالع على توصية مهندس البلدية خبصوص العطاء رقم  24/2017اخلاص ابعمال تطوير يف شارع املدينة " املقطع بني بناية
اجلزيرة وبناية الربيد"
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جمرى اجللسة:
 .1املصادقة على اجللسة السابقة رقم 08 /2017
متت املصادقة ابالمجاع على حمضر اجللسة السابقة رقم 08/2017
----------------------------------------------- .2البت يف العطاء رقم  28/2017مالئمة غرف الحتياجات الطالب ذوي االعاقة السمعية يف املدارس
عدد املغلفات: 2
اسم املشرتك

مغلف رقم

اقرتاح السعر
%

1
2

מחאמיד עיסא
מחאמיד אימן

18.86% -

24.6% -

توصية اللجنة -
بعد فحص كل االوراق توصي اللجنة برتسية العطاء رقم 28 /2017على املشرتك صاحب ارخص اقرتاح
حماميد أمين.
------------------------------------------------------
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 .3فتح العطاء رقم  29/2017اخلاص برتميمات مباين " مفعال هبايس" .
عدد املغلفات: 3
اسم املشرتك

مغلف رقم

اقرتاح السعر
%

3
4
5

אחמד את סלאח
מחאמיד עיסא

מחאמיד אימן

6% -

 12.12%14.3% -

توصية اللجنة -
بعد فحص كل االوراق توصي اللجنة برتسية العطاء على االقرتاح االرخص املشرتك حماميد أمين.
----------------------------------------------- .4االطالع على توصية مهندس البلدية خبصوص العطاء رقم  24/2017اخلاص ابعمال تطوير يف شارع املدينة "
املقطع بني بناية اجلزيرة وبناية الربيد"
متت املصادقة ابالمجاع على توصية مهندس البلدية خبصوص العطاء رقم  24/2017وذلك برتسية العطاء على
املقاول جبارين علي مصطفى
------------------------------------------------

إبحرتام
قسم االنظمة واملعلومات
حممد ابراهيم جبارين
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