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----26/10/2017--- 

  432:توثيق

 

 لجنة العطاءات  جلسة محضر

 

 الساعة تمام في 24/10/2017 الموافق الثالثاء يوم المنعقدة 10/2017 رقم   العطاءات لجنة جلسة محضر

 .الجديدة البناية-الهندسة قاعة في وذلك 18:00

 :الحضور 

 عضو- جبارين احمد جميل رئيس- محاجنة احمد علي

 عضو- محاجنة حسن محمد عضو- جبارين احمد موسى

  عضو- جبارين حسن وجدي

 

 :من كل وبمشاركة

 محاسب البلدية- جمعة اغبارية
 المستشار مساعد- محاجنة فتحي محمد

 القضائي

   اللجنةمركز – جبارين ابراهيم محمد

 

 :الغياب 

 عضو- محاميد كساب رائد
 

 

 :جدول االعمال
  09/2017 السابقة الجلسة محضر على المصادقة 1.

 المدينة أنحاء في شوارع صيانة بأعمال الخاص 25/2017 رقم العطاء في البت 2.

  السمعية االعاقة ذوي الطالب الحتياجات غرف بمالئمة الخاص 26/2017 رقم العطاء في البت 3.
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 :جمرى اجللسة
  09/2017 السابقة الجلسة محضر على المصادقة 1.

 
 9-2017تم المصادقة على محضر جلسة لجنة العطاءات السابقة رقم  

 
------------------------------------------------ 

 المدينة أنحاء في شوارع صيانة بأعمال الخاص 25/2017 رقم العطاء في البت 2.

 

    - وجد لهذا العطاء اقتراح واحد 

  - على اسم المشترك علي مصطفى جبارين -   3المغلف رقم   -

شهادة مقاول  ,  ادارة احسابات  ,  الكفالة البنكية   :  تم معاينة المستندات المرفقة

 العمال البناء وصيانة الشوارع  مسجل

 . المقدرعلى السعر    %6.2 +      : السعر  اقتراح

 .   البلدية لمهندس  المناقصة  توصي اللجنة بتحويل مواد  

 
------------------------------------------------ 

  السمعية االعاقة ذوي الطالب الحتياجات غرف بمالئمة الخاص 26/2017 رقم العطاء في البت 3.

 

 - تبين ان هناك اقتراحان لهذا العطاء 

  

 : "  أيمن   محاميد   "على اسم المشترك   -1     رقم  المغلف  -

 % (. 27)تخفيض  .  %27-      السعر   اقتراح   -

 :   " عيسى  محاميد "  على اسم المشترك  -- 2  رقم  المغلف  -

 .  %18.85 -    اقتراح السعر -

  . البلدية  لمهندس   توصي اللجنة بتحويل مواد المناقصة 

 
------------------------------------------------ 

 

 

 بإحترام

 جبارين ابراهيم محمد

 مركز لجنة العطاءات

 


