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----04/03/2018--توثيق447:

محضر جلسة
محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم  02/2018المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  27/02/2018في
تمام الساعة  18:00وذلك في قاعة البلدية.
الحضور:
علي احمد محاجنة -رئيس

جميل احمد جبارين -عضو

موسى احمد جبارين -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

محمد ابراهيم جبارين -قسم االنظمة
والمعلومات

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد توفيق محاميد -عضو

الغياب:
رائد كساب محاميد -عضو

محمد فتحي محاجنة -مساعد المستشار
القضائي

جدول االعمال:
 .1المصادقة على الجلسة السابقة

رقم 01/2018

 .2فتح صندوق العطاءات والبت في مناقصة رقم  34/2017א الخاصة باعمال تطوير في منتزه المصايات.
 .3فتح صندوق العطاءات والبت في المناقصة رقم  27/2017الخاصة باعمال تطوير منتزه اسكندر.
 .4البت في توصية مهندس الكهرباء بخصوص العطاء رقم  37/2017الخاص بصيانة الكهرباء في المباني
العامة.
 .5توصية مهندس البلدية ومهندس الشوارع بخصوص العطاء رقم  01/2018الخاص بأعمال تطوير ساحات
ومواقف في حي الغزاالت.
 .6توصية مهندس الكهرباء بخصوص العطاء رقم  39/2017الخاص بتركيب كاميرات مراقبة لالمن في
مؤسسات البلدية.
 .7االطالع على توصية مهندس الكهرباء والمستشار القضائي بخصوص مناقصة رقم  38/2017الخاصة
بمنظومة كشف الحرائق واضاءة طوارىء الثانوية الشاملة.
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 .8المصادقة على توصية اللجنة المصغرة بخصوص اقتراحات اسعار لخطوط سفريات وذلك بناء على طلب
المستشار القضائي للبلدية  .مرفق طيه محضر الجلسة وتوصية اللجنة وتفاصيل الخطوط المطلوبة لالقتراح .
 .9فتح اقتراحات اسعار  02/2018للسفريات الخاصة لبناية المارشال " المكفوفين "
 .10حتلنة قائمة المزودين للبلدية

مجرى الجلسة:
 .1المصادقة على الجلسة السابقة رقم01/2018
تم المصادقة على محضر جلسة رقم 2018/01
----------------------------------------------- .2فتح صندوق العطاءات والبت في مناقصة رقم  34/2017א الخاصة باعمال تطوير في منتزه
المصايات.
بعد أن تبين أنه لم يقم اي مقاول بتقديم اقتراح لهذا المشروع وللمرة الثانية وعلى الرغم من
تمديد فترة االعالن لعدة مرات للمناقصة اعاله  ,نوصي مهندس البلدية والمستشار
القضائي بفحص امكانية التعاقد مع مقاول لتنفيذ االعمال  ,وحتلنة لجنة العطاءات.
----------------------------------------------- .3فتح صندوق العطاءات والبت في المناقصة رقم  27/2017الخاصة باعمال تطوير منتزه
اسكندر.
بعد أن تبين أنه لم يقم اي مقاول بتقديم اقتراح لهذا المشروع وللمرة الثانية وعلى الرغم من
تمديد فترة االعالن لعدة مرات للمناقصة اعاله  ,نوصي مهندس البلدية والمستشار
القضائي بفحص امكانية التعاقد مع مقاول لتنفيذ االعمال  ,وحتلنة لجنة العطاءات.
----------------------------------------------- .4البت في توصية مهندس الكهرباء بخصوص العطاء رقم  37/2017الخاص بصيانة الكهرباء
في المباني العامة.
بعد االطالع على توصية مهندس وحدة الكهرباء نوصي بتبني التوصية
وترسية العطاء رقم  37/2017على المقاول " חשמל זועבי בע"מ" .
----------------------------------------------- .5توصية مهندس البلدية ومهندس الشوارع بخصوص العطاء رقم  01/2018الخاص بأعمال
تطوير ساحات ومواقف في حي الغزاالت.
بعد االطالع على توصية مهندس البلدية نوصي بتبني التوصية وارساء
العطاء رقم  2018/01الخاص باعمال تطوير ساحات ومواقف في حي
الغزاالت على المقاول" מ.מ אבן פינה  2015בע"מ" .
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مالحظة  :يطلب من مركز اللجنة بعث راي المستشار القضائي اللذي لم يرفق وارساله الى
جميع االعضاء او الى المجموعة في الواتس اب .
----------------------------------------------- .6توصية مهندس الكهرباء بخصوص العطاء رقم  39/2017الخاص بتركيب كاميرات مراقبة
لالمن في مؤسسات البلدية.
بعد االطالع على توصية مهندس وحدة الكهرباء نوصي بارساء العطاء على المقاول " خالد
حسين سليمان( (המאגר לחשמל ותקשורת) .
----------------------------------------------- .7االطالع على توصية مهندس الكهرباء والمستشار القضائي بخصوص مناقصة رقم 38/2017
الخاصة بمنظومة كشف الحرائق واضاءة طوارىء الثانوية الشاملة.
بعد االطالع على توصية المحامي محمد فتحي مساعد المستشار القضائي تلغى االقتراحات
لكال المشتركين وذلك لعدم استيفائهم بشروط المناقصة كما هو مفصل بالتوصية.
نوصي باصدار مناقصة جديدة.
----------------------------------------------- .8المصادقة على توصية اللجنة المصغرة بخصوص اقتراحات اسعار لخطوط سفريات وذلك بناء
على طلب المستشار القضائي للبلدية  .مرفق طيه محضر الجلسة وتوصية اللجنة وتفاصيل
الخطوط المطلوبة لالقتراح .
بعد االطالع على محضر الجلسة الخاصة بتفعيل خطوط سفريات نوصي بالمصادقة عليها.
السعر المقترح
رقم الخط

الشركة الفائزة

لالتجاه الواحد

716

ויסטה ליין

ش.ج
110

741

טיולי עתיד

220

742

מריאנה טורס

134

763

תאלת הסעות

216

767

ורד מעלה

217

771

ויסטה ליין

110

772

מריאנה טורס

152
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على الفائزين االلتزام بشروط االقتراح .

----------------------------------------------- .9فتح اقتراحات اسعار 02/2018

للسفريات الخاصة لبناية المارشال " المكفوفين "

تم استالم  5مغلفات مغلقة للمقترحين
رقم المغلف اسم المشترك

المبلغ االجمالي

1

הסעות רג'ד

يشمل ضريبة القيمة المضافة
290

2

ג.ע חנאן טורס בע"מ

629

3

מטיילי דאנייה

240

4

טיולי רון ירון

245

5

מריאנה טורס

237

توصي اللجنة بقبول االقتراح االقل عرضا للمشترك " מריאנה טורס " وذلك بعد فحص
المستشار القضائي للمستندات على ان يلتزم المقاول بشروط االقتراح.
----------------------------------------------- .10حتلنة قائمة المزودين للبلدية
تمت المصادقة على حتلنة القائمة اللتي سلمنا اياها السيد محمد ابو مسعود ( مرفق القائمة).
-----------------------------------------------بإحترام
قسم االنظمة والمعلومات
محمد ابراهيم جبارين
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