עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

----10/12/2017--توثيق439:

محضر جلسة
محضر جلسة لجنة العطاءات رقم  13/2017المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  05/12/2017في تمام الساعة
 18:00وذلك في قاعة البلدية.
الحضور:
علي احمد محاجنة -رئيس

جميل احمد جبارين -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

وبمشاركة كل من:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية

محمد ابراهيم جبارين– مركز اللجنة

الغياب:
موسى احمد جبارين -عضو

محمد فتحي محاجنة -مساعد المستشار
القضائي

وجدي حسن جبارين -عضو

جدول االعمال:
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم 12/2017
 .2البت في العطاء رقم  35/2017الخاص بتجهيز وجبات غذائية للمؤسسات  -מנות חמות במוסדות
חינוך ורווחה.
- .3توصية العطاء رقم  33/2017الخاص بصيانة اضاءة الشوارع  ( .محمود موسى )
 .4حتلنة قائمة المزودين والمقاولين اللذين يعملون مع البلدية.
 .5توصية العطاء رقم  32/2017الخاص بتزويد خدمات تجميع ومعالجة النفايات الصلبة .ابراهيم زعبي +
محمد فتحي
 04-8285600 
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مجرى الجلسة:
تم فتح صندوق العطاءات واستخراج المغلفات اللتي في داخله ,وجد  3مغلفات في الصندوق.

 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم 12/2017
تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم12/2017.
----------------------------------------------- .2البت في العطاء رقم  35/2017الخاص بتجهيز وجبات غذائية للمؤسسات  -מנות חמות
במוסדות חינוך ורווחה.
السعر المقدر الجمالي الوجبات في المؤسسات  91,140ش.ج

المغلف
1
2
3

اسم المشترك

نسبة
التخفيض

ג'בארין מוסטפא

6%-

85,916

הטעמים של ליטה
בע"מ

29%-

64,170

מחאגנה מחמוד

3%-

المبلغ االجمالي

88,406

االخ جمعه  :سعر الوجبة المقدر  12ش.ج سانويش  6ش.ج والمشروب (
ماء  3.5أو كوال  6.50أو عصير  6.50 ) ,العرض األقل سعرا ال يكاد يكون
منطقيا ومثير للشك.
االخ رائد  :أنا مع االقتراح االقل سعرا ما دام مقدم العرض يفي بشروط المناقصة
اقترح فحص هذا المطبخ وفحص عملية النقل وعدم التعجل في رفض العطاء النه قانوني ,
أعترض على قائمة المشروبات مثل الكوال واقترح ايضا فحص مطابقات الوجبات المسجلة في
المناقصة لمعايير الصحة ومعايير وزارة الصحة اعتقد انه يحب اعادة النظر في صحة
الوجبات المسجلة في المناقصة.
األخ ابو نسيم  -اعترض على االقتراح االقل سعر النه مبالغا فيه والخو
صحيا او يير مالئما لتفاصيل المناقصة.
 04-8285600 

ان يكون الطعام يير
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االخ جميل:

التخفيض المقدم يثير الكثير من الشكوك اقترح اعادة النظر وتوكيل قسم الصحة بفحص االمور
االخ علي أحمد:
نحن ال نعرض اوالدنا الي خطر كان وبالذات في قضية الطعام والشراب  ,االقتراح االقل
سعرا اثار عند لجنة المناقصات الشكوك في صحة الوجبات اللتي تتطابق مع مواصفات شروط
المناقصة.
فلذلك انا ضد هذا العرض وانا حسب رأيي بعد ان يتم فحص االقتراحين اآلخرين من قبل
الصحة اقترح تبني االقتراح التالي المعروض بنسة %- .6
توصية اللجنة:

نوصي بتحويل مواد المناقصة الى المستشار القضائي لتوصيته
الصحة لتلقي توصية مهنية في الموضوع .

والى قسم

------------------------------------------------ .3توصية العطاء رقم  33/2017الخاص بصيانة اضاءة الشوارع  ( .محمود موسى)
بعد االطالع عللى توصية مهندس وحدة الكهرباء محمود موسى ومهندس البلدية سليمان
حسين نوصي بتبني التوصية وارساء العطاء رقم  33/2017الخاص بصيانة اضاءة الشوارع
على المقاول " חשמל זועבי בע"מ" .
----------------------------------------------- .4حتلنة قائمة المزودين والمقاولين اللذين يعملون مع البلدية.
نصادق على قائمة المزودين المحتلنة اللتي وزعها االخ محمد ابو مسعود في الجلسة.
----------------------------------------------- .5توصية العطاء رقم  32/2017الخاص بتزويد خدمات تجميع ومعالجة النفايات الصلبة .
ابراهيم زعبي  +محمد فتحي
يؤجل الى الجلسة القادمة  ,جاري فحص االقتراحات المعروضة.
-----------------------------------------------بإحترام
قسم االنظمة والمعلومات
محمد ابراهيم جبارين

 04-8285600 
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