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----05/04/2018--- 

  450:توثيق

 

ر  جلسة محض 

ر ر 27/03/2018 الموافق الثالثاء يوم المنعقدة 04/2018 رقم   العطاءات لجنة جلسة محض   
 تمام ف 

ر وذلك 18:00 الساعة  
 .الجديدة البناية-الهندسة قاعة ف 

 :الحضور

ر  عضو- جبارين احمد جميل رئيس- محاجنة احمد عل 

 عضو- محاجنة حسن محمد عضو- جبارين احمد موىس

 

 :من كل وبمشاركة

 االنظمة قسم- جبارين ابراهيم محمد

 والمعلومات

 موظف- مسعود ابو حسن محمد

يات  مشتر

 :الغياب

 عضو- جبارين حسن وجدي عضو- محاميد كساب رائد

 عضو- محاميد توفيق محمد
ر محمد  مساعد- محاجنة فتح 

ر المستشار  
 القضائ 

 محاسبرالبلدية- جمعةراغبارية
 

 

 :جدول الاعامل

ر عل المصادقة 1.  .ر03/2018 رقم السابقة الجلسة محض 

احات لبحث العطاءات صندوق فتح 2. اح)תיקשוב(  الخطاب ابن عمر لمدرسة الحوسبة اقتر  اقتر

 .ر(במסגרת תכנית קול קורא)-ر   (2018-02) رقم حوسبة

اح 3.  عي  ر الصلبة النفايات تجميع محطة من الصلبة النفايات ازالة 03/2018 رقم البيئة قسم اقتر

 . مرخصة صلبة نفايات تجميع محطات اىل ونقلها  15 )قسيمة 20337 بلوك)  الزيتونة
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احات فتح 4.  .3/2018 ررربالسفريات الخاصة االسعار اقتر

ر البت 5.  
احات ف  ر الديشة تأهيل إعادة تحطيط اقتر  

  االستاديون ف 

ر البت 6.  
ر المقاول توكيل ف   

ر رابراهيم عي  ر روضات لتنفيذ الثائ   
 .06/2014 رقم المناقصة ف 

ر البت 7.  
ر للمقاول العمل تسليم ف   

ر الثائ   
وع 21/2016 رقم المناقصة ف   مركز + الظهر روضات مشر

  .  (אלד'הרמען יום )ررررالرعاية

 :الجلسة مجرى

رالصندوق,ررتمرفتحرصندوقرالعطاءاترمنرقبلررئيسراللجنةرومركزراللجنة   
منهار  مغلفا  18  وجدرف 

احاتراسعارر10 رسجلرالمزودينر  مغلفاتر8ررور  مغلفاترالقتر  
لمزوديرخدماترالدراجهمرف 

المزودينرللجلسةرالقادمةرولضيقرالوقترفقدرقرررالحضوررباالجماعرارجاءربحثرقائمةررالمرخصي  ر
 ر. عللرانرتعادراىلرالصندوق

احاترالموجودة راالقتر  
 وسيتمرالبترف 

ر عل المصادقة 1.  03/2018 رقم السابقة الجلسة محض 

 
رالجلسةرالسابقةررقم  .  03/2018 تمرالمصادقةرباالجماعرعلرمحض 

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

احات لبحث العطاءات صندوق فتح 2. ر)תיקשוב(  الخطاب ابن عمر لمدرسة الحوسبة اقتر

اح  .رבמסגרת תכנית קול קורא) ر2018-02 )رررقم حوسبة اقتر

 

احررمغلفانراثنانرلهذا  وجد   - راالقتر

ك اسم رقم المغلف  المشتر
  العرضرالمقدم 

 ش.ج 

   105,168  عمر أحمد جبارين 1

نت الحاسوب مركز 2  105,010 واالنتر

احراالرخص  ربتسليمرالعملرلالقتر نت " نوص  وذلكربعدرمصادقةر " مركزرالحاسوبرواالنتر
 . قسمرالحوسبة
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------------------------------------------------ 

اح 3.  النفايات تجميع محطة من الصلبة النفايات ازالة 03/2018 رقم البيئة قسم اقتر

 نفايات تجميع محطات اىل ونقلها (15 قسيمة 20337 بلوك)  الزيتونة عي  ر الصلبة

 . مرخصة صلبة

 

 -ثالثةرمغلفاترلهذهراالعمال  وجد 

 اسمرمقدمرالعرض مغلفررقم

اح  قيمةراالقتر

 ش.ج

 الواحد  للطن

 א.חס.ן גלבוע 3
 מ"שירותים מוניציפלים בע

108 

 מ"זכרייה אבו אלחסן בע 4

ر

79 

   

5 

ر

 מ"גאלייה בעהובלות 

  

99 

ررالموادراىلرالمستشارر  تحول   
 .لتوصيتهمررالبيئةرررروقسمرررالقضائ 

 

ر------------------------------------------------

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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احات فتح 4.  . 3/2018 بالسفريات الخاصة االسعار اقتر

 

احاتراسعارررخمسة  وجد  للسفرياترمغلفاترالقتر

مغلفر

 رقم
كاسمر  المشتر

 العرضرالمقدم

 ش.ج

 טיולי רון ירון 6
 مجمل عن صورة مرفق

احات   االقتر

 מ"ג.ע. טורס בע 7
 مجمل عن صورة مرفق

احات   االقتر

 מ"בון תור בע 8

  لمريرفقرايةرمستدات

  - اورتصديقات

احات   فقط  اسعار   اقتر

9 
מטיילי דאנייה 

 מ"בע

 مجمل عن صورة مرفق

احات   االقتر

10 
טורס  מריאנה

 מ"בע

 مجمل عن صورة مرفق

احات   االقتر

ر  تحول  ياترليدراالخرمحمدرحسنرابورمسعودرلتحضت 
احاتراىلرقسمرالمشتر االقتر

 . مقارنةرمفصلرلجميعرالخطوطروتقديمرالتوصية  جدول

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

ر البت 5.  
احات ف  ر الديشة تأهيل إعادة تحطيط اقتر  

  االستاديون ف 

 

رقررتراللجنةر  بعد   
االطالعرعلرتوصيةرمهندسرالبلديةروتوصيةرالمستشاررالقضائ 

روفقا  باالجماع  
رتوصيةرالمستشاررالقضائ   

احراألقلرسعرار  للقانون  تبن  باخذراالقتر
راالستاديون  

ك  وتوكيلرتخطيطراعادةرتأهيلرالديشةرف   . דורון צור  للمشتر

  

 
ر------------------------------------------------
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ر البت 6.  
ر المقاول توكيل ف   

ر ابراهيم عي  ر روضات لتنفيذ الثائ   
 06/2014 رقم المناقصة ف 

 

ر رلتنفيذرروضاترعي    
بعدراالطالعرعلرتوصيةرمهندسرالبلديةربتوكيلرالمقاولرالثائ 

االعمالرللمناقصةرنصادقرعلرتوصيةرالمهندسربتوكيلر ,  ابراهيم
 .  מ"א.ח.חאלד לבנייה בע  للمقاول  06/2014  رقم

 

ر------------------------------------------------

 

ر البت 7.  
ر العمل تسليم ف  كي  

رالمشتر ر ألحدرمنرالمقاولي    
وع 21/2016 رقم المناقصة ف   مشر

  .  (מען יום אלד'הר)ررررالرعاية مركز + الظهر روضات

 
كي  ر  بعدراالطالعرعلر 

لتنفيذرروضاترررتوصيةرمهندسرالبلديةربتوكيلرمقاولرمنرالمشتر
  .نصادقرعلرتوصيةرالمهندس,    מעון יום אלד'הר (الظهر+مركزررعايةر)

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

 

 

احات 8.  . للسباكة مواد تزويد اسعار اقتر

 
 . باالجماعرعلرقبولرعرضرسعررموادرباللتمراالتفاقر 

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

احات 9. ويد اسعار اقتر  . وألمنيوم زجاج مواد لتر 

تمراالتفاقرعلرالتعاقدرمعرالمزودرالوحيدراللذيرتقدمرللعرضربقيمةرالرتتعدىر  
 . سنويا  الفرش.جر142

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

 
ام  بإحتر

 قسمراالنظمةروالمعلومات
 جبارين محمدرابراهيم

  
 

 


