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----08/02/2018--- 

  445:توثيق

 

 جلسة حمضر
 الساعة متام يف 30/01/2018 املوافق الثالاثء يوم املنعقدة 01/2018 رقم االعتيادية غري العطاءات جلنة جلسة حمضر

 .اجلديدة البناية-اهلندسة قاعة يف وذلك 18:00

 :احلضور
 عضو- جبارين امحد مجيل رئيس- حماجنة امحد علي

 عضو- جبارين امحد موسى عضو- حماميد كساب رائد

 عضو- حماجنة حسن حممد
 

 :من كل ومبشاركة
 واملعلومات االنظمة قسم- جبارين ابراهيم حممد حماسب البلدية- مجعة اغبارية

 عضو- جبارين حسن وجدي
 

 :الغياب
 بلدية عضو- حماميد توفيق حممد القضائي املستشار مساعد- حماجنة فتحي حممد

 

 :جدول االعمال
 14/2017 رقم السابقة اجللسة حمضر على املصادقة 1.

  الغزاالت حي مفتوحة وساحات ملوقف تطويرية أبعمال اخلاص 01/2018 رقم العطاء يف البت 2.

 . البلدية مؤسسات يف لالمن مراقبة كامريات برتكيب اخلاص 39/2017 رقم املناقصة يف البت 3.

 . املناقصات مواد جاهزية 4.
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 :اجللسة جمرى
 14/2017 رقم السابقة اجللسة حمضر على املصادقة 1.

 

  . املصادقة على حمضر اجللسة  متت

  (2يف البند رقم   مع التعديل اللذي طلبه السيد وجدي حسن)

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

  الغزاالت حي مفتوحة وساحات ملوقف تطويرية أبعمال اخلاص 01/2018 رقم العطاء يف البت 2.

 

   3- املغلف رقم 

 .  מ"בע  2015- פינה אבן. מ.מ    للمشرتك

 الكلية املقدرةالتكلفة   من   %3.2   ختفيض بنسبة  تقدم املشرتك اعاله بعرض

 .  ش.ج بشمل ضريبة القيمة املضافة  2,501,881   التكلفة املقدرة هلذا املشروع

 .ش.ج   2,421,820.9  اىل  وعليه يتلخص العرض بعد التخفيض واضافة ضريبة القيمة املضافة

  :توصية اللجنة

 .  لرفع توصية  يةتوصي اللجنة بتحويل املستندات للمستشار القضائي لفحصها وملهندس البلد -

   

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

 . البلدية مؤسسات يف لالمن مراقبة كامريات برتكيب اخلاص 39/2017 رقم املناقصة يف البت 3.

 

 نسبة التخفيض  اسم املشرتك املغلف  
 املبلغ االمجايل

 يشمل الضريبة والتخفيض
    359,196.78 6.6% - מ"בע   העמקים מערכות  -1

 337,967 12.12% - סולימאן חוסין כאלד -2
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   :توصية اللجنة 

 המאגר) סולימאן חוסין כאלד " على املشرتك  2017/39توصي اللجنة برتسية العطاء رقم 
مهندس    وذلك بشرط فحض املستندات من قبل املستشار القضائي وتوصية( ותקשורת  לחשמל

 . وحدة الكهرابء البلدية ومهندس

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

 . مواد املناقصات جاهزية 4.

 

لدى مركز جلنة العطاءات او متابع   اي مناقصة ما مل تتوفر املواد الالزمة  عن  االعالن  نوصي بعدم 
 .املشروع

مثل : موقع املشروع أمهيته , )   ابملعلومات الالزمةكما نطلب من املوظف اللذي يصدر املناقصة ان ميدان  
 .  قبل عقد اجللسة وفتح املناقصة  (  وتفاصيله  ميزانيته

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

 

 

 إبحرتام
 واملعلومات االنظمة قسم

 جبارين ابراهيم حممد
 


