עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

----22/03/2018--توثيق449:
حمضر جلسة
حمضر جلسة جلنة العطاءات غري االعتيادية رقم  03/2018املنعقدة يوم الثالاثء املوافق  20/03/2018يف متام
الساعة  18:00وذلك يف قاعة اهلندسة-البناية اجلديدة.

احلضور:
علي امحد حماجنة -رئيس

مجيل امحد جبارين -عضو

رائد كساب حماميد -عضو

موسى امحد جبارين -عضو

حممد حسن حماجنة -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

ومبشاركة كل من:
حممد ابراهيم جبارين– ُمركز جلنة العطاءات
ابراهيم لطفي – املسؤول عن االستاديون
البلدي

حممد حسن ابو مسعود – ممثل قسم
املشرتايت
حممد فتحي – مساعد املستشارحضور جزئي

الغياب:
مجعة اغبارية -حماسب البلدية

حممد توفيق حماميد -عضو بلدية

جدول االعمال:
 .1املصادقة على اجللسة السابقة رقم02/2018.
 .2البت يف اقرتاحات اسعار لتشغيل خطوط سفرايت
 .3البت يف اقرتاحات االسعار لتخطيط تطوير االستاد الرايضي .
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 .4املصادقة على توكيل املقاول الثاين " א.א.חאלד לבנייה בע"מ " يف املناقصة رقم  06/2014روضات عني
ابراهيم  -بعد أن قدم املقاول الفائز "מחאמיד ראסם" رسالة عدم نيته العمل يف املشروع "מכתב ויתור " .

جمرى اجللسة:
مت فتح صندوق العطاءات واستخراج املغلفات منه .
 .1املصادقة على اجللسة السابقة رقم02/2018.
مت املصادقة ابالمجاع على حمضر اجللسةالسايقة رقم . 02/ 2018
----------------------------------------------- .2البت يف اقرتاحات اسعار لتشغيل خطوط سفرايت .
قبل بدء البت يف اقرتاحات السفرايت وترقيم مغلفاهتا نوه عضو اللجنة السيد حممد حسن ابو نسيم اىل أن شروط
االقرتاح غري واضحة خبصوص اذا كان السعر املطلوب يشمل ضريبة القيمة املضافة ام ال مما جيعل البت يف
االقرتاح للسعر املكتوب غري واضح كذلك يف منوذج االسعار مل يكتب يف االعمدة اخلاصة بتعبئة االسعار اي
شيء عن مشول الضريبة او عدم مشوهلا وعليه طالب االخ ابو نسيم ابعادة املغالفات اىل اصحاهبا على ان يتم
اعادة هذه االقرتاحات وصياغتها من جديد ابلشكل الصحيح  .بعد ااثرة هذه االشكالية قام رئيس اللجنة
ابلتشاور مع مساعد املستشار القضائي واعضاء اللجنة وممثل قسم املشرتايت ومت املوافقة ابالمجاع على اعادة
املغلفات اىل املشرتكني واعادة االقرتاحات للبت فيها يف االسبوع القادم.
------------------------------------------------
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 .3البت يف اقرتاحات االسعار لتخطيط تطوير االستاد الرايضي  .ابو اايد ابراهيم لطفي حماميد
املغلف رقم

1

املشرتك

רונן שמואלביץ

االقرتاح

املبلغ االمجايل (ش.ج)

ش.ج

يشمل ضريبة القيمة املضافة

32,500

38,000

ש.ר בנימינה
2

דורון צור

32,000

37,440

توصية اللجنة :بعد االطالع على اقرتاحات املشرتكني توصي اللجنة بتحويل املستندات اىل مهندس
لبلدية لتوصيته.
----------------------------------------------- .4املصادقة على توكيل املقاول الثاين " א.א.חאלד לבנייה בע"מ " يف املناقصة رقم  06/2014روضات
عني ابراهيم  -بعد أن قدم املقاول الفائز "מחאמיד ראסם" رسالة عدم نيته العمل يف املشروع "מכתב
ויתור : " .
بعد االطالع على ماهية البند وجد مستند مرفق من املقاول الثاين بدون ارفاق اي مستند آخر من املقاول
الفائز مبوافقته على ادخال املقاول الثاين او مستند التنازل ( מכתב ויתור )كذلك مل يقم مهندس البلدية السيد
سليمان حسني بتوجيه رسالة رمسية ابلتفاصيل وما االلذي يريده من جلنة العطاءات او حتلنتنا ايضا ابجلانب
القانوين واالجراءات الليت متت.
مطلوب توصية مهندس البلدية واملستشار القضائي وارفاق املستندات الالزمة.
مع االحرتام
ٌمركز جلنة العطاءات
حممد ابراهيم جبارين
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