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  434:توثيق

 

 لجنة العطاءات جلسة محضر

 

 الساعة تمام في 14/11/2017 الموافق الثالثاء يوم المنعقدة 12/2017 رقم  العطاءات لجنة جلسة محضر

 .البلدية    بناية قاعة في وذلك 18:00

 :الحضور

 عضو- جبارين احمد جميل رئيس- محاجنة احمد علي

 عضو- محاجنة حسن محمد عضو- جبارين احمد موسى

 

 :من كل وبمشاركة

 المستشار مساعد- محاجنة فتحي محمد

 القضائي

 االنظمة قسم- جبارين ابراهيم محمد

 والمعلومات

 عضو- جبارين حسن وجدي
 

 

 :الغياب

 البلدية محاسب-    اغبارية جمعة عضو- محاميد كساب رائد

 

 :االعمال جدول
 

 .11/2017 رقم السابقة العطاءات جلسة محضر على المصادقة 1.

  . الشوارع اضاءة بصيانة الخاص 33/2017 رقم العطاء في البت 2.

 .( المقاولين جولة موعد وتغيير 14.11.2017 الى المذكورة لمناقصةلالموعد النهائي  تمديد تم : مالحظة)

 مجمعات تأهيل واعادة  الصلبة النفايات ومعالجة تجميع خدمات تزويد 32/2017 رقم العطاء في البت 3.

 . النفايات
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 :الجلسة مجرى

   صندوق العطاءات الساعه السادسة وعشرة دقائق  فتح  تم 

  أربعة مغلفات  وجد في الصندوق

 

 .11/2017 رقم السابقة العطاءات جلسة محضر على المصادقة 1.

 
 .   11/2017  المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم   تمت 

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

  . الشوارع اضاءة بصيانة الخاص 33/2017 رقم العطاء في البت 2.

 ( المقاولين جولة موعد وتغيير 14.11.2017 الى المذكورة المناقصة تمديد تم : مالحظة)

 

 -  1-المغلف رقم -  

  - מ"חשמל זועבי בע -   اسم المشترك  لىع

 .  ووجد انها مطابقة لمتطلبات المناقصة المذكورة أعاله  المستندات المرفقة  تم معاينة

 . يتم طلبه من قبل البلدية  على كل بند  %6.5   بنسبة   تخفيض  قدم المشترك

  :التوصية 

مع توصيته   معلومات عن المقاول واعطاء  لفحصها  لدية الب لمهندس  المواد  نوصي بتحويل 

 . المهنية

كذلك نطلب من نائب المستشار القضائي فحص المستندات المرفقة لالقتراح مع رفع توصية 

 . للجنة

المسؤول عن وحدة الكهرباء االخ محمود   باالضافة الى ذلك نطلب من مركز اللجنة دعوة

 .موسى الى الجلسة القادمة

 

------------------------------------------------ 
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 واعادة   الصلبة النفايات ومعالجة تجميع خدمات تزويد 32/2017 رقم العطاء في البت 3.

  النفايات مجمعات تأهيل

 

  

 فمغل

 مرق

المبلغ   كاسم المشتر
 االجمالي
 ش.ج

% 

  

 15%- 722,500    מ"אסיק תשתיות בע 2

 18%- 697,000 מ"מגרסות יופי נוף בע 3

צ.פ.ע מיון ומיחזור חומרי  4

 מבע"   בניין

595,000 -30% 

  

 .  ח"ש 850,000  המחיר המירבי לעב' המוצעות במכרז יהיא בסך

  . ش.ج  850,000  يكون  اقتراح السعر االقصى لهذه المناقصة

  :توصية

مواد المناقصة الى المسؤول عن المشروع االخ ابراهيم زعبي لتقديم   توصي اللجنة بتحويل

 . توصيته المهنية

  

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

 

 

 بإحترام

 مركز لجنة العطاءات

 جبارين ابراهيم محمد

 

 


