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 453توثيق:
 

 

 محضر جلسة

 18:00في تمام الساعة  08/05/2018المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  05/2018محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم 

 .الجديدة البناية-الهندسة قاعة في وذلك

 :الحضور 

 عضو- محاميد كساب رائد رئيس- محاجنة احمد علي

 عضو- محاجنة حسن محمد عضو- جبارين احمد موس ى

  عضو- جبارين حسن وجدي

 

 :من كل وبمشاركة

 القضائي املستشار مساعد- محاجنة فتحي محمد البلدية محاسب- اغبارية جمعة

 مشتريات موظف- مسعود ابو حسن محمد واملعلومات االنظمة قسم- جبارين ابراهيم محمد

 

 :الغياب

 عضو- محاميد توفيق محمد عضو- جبارين احمد جميل

 

 :االعمال جدول 

 . 04/2018 رقم السابقة الجلسة محضر على املصادقة 1.

 . للبلدية جباية خدمات بتقديم الخاصة 11/2018 رقم املناقصة في البت - 2.

 -وادي النسور  -الثانوية الشاملة  -الخاصة باعمال ترميمات في المدارس  06/2018البت في المناقصة رقم  3.

 . الخيام

 . الغزالي - خديجة -األخوة - املدارس في ترميمات باعمال الخاصة 07/2018 رقم املناقصة في البت 4.

 . الشباب عراق - الزهراء - املدارس يف ترميمات باعمال الخاصة 08/2018 رقم املناقصة في البت 5.

 . املدارس في السمعية االعاقة ذوي  لطالب غرف بمالئمة الخاصة 05/2018 رقم املناقصة في البت 6.

 . املزودين قائمة حتلنة على املصادقة 7.

 . املشتريات لقسم اسعار اقتراحات في البت 8.

 



 

 :الجلسة مجرى 

 تم فتح صندوق العطاءات وتستخراج المغلفات اللتي في داخله

  

 

 . 04/2018 رقم السابقة الجلسة محضر على املصادقة 1.

 . 04/2018 رقم السابقة الجلسة محضر على املصادقة تم  

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

 . للبلدية جباية خدمات تقديمب الخاصة 11/2018 رقم املناقصة في البت - 2.

 

 االقتراح المشترك المغلف

1 
מיטב שירותים לרשות 

 מ"בע

 .ח"ש15,000-שכר גובה

 .ח"ש 9000-שכר מנהל

 . ח"ש 7100 -שכר פקיד 

 מ"מראם ג'לבוע בע 3

 .ח"ש 19,000 -שכר גובה

 18,000 -שכר מנהל 

 . ח"ש

 . ח"ש 9,000 -שכר פקיד 

عن سبب   "מ"מיטב שירותים בע" ممثل شركة  سأل االخ وجدي حسن

وهل فعال يمكن دفع هذه االجرة   وجود فارق كبير في اقتراح السعر

وكان جواب ممثل انه يكتفي بربح قليل   لهذا العمل  الزهيدة نسبيا

واضاف انه يريد ان تكون له بداية   ويستطيع تعويضه من نسبة الجباية

 . الفحم ام بلدية في عمل

ئد كساب ابدا اقتناعا بهذا الجواب واضاف انه راض عن هذا االخ را

 .  املشترك



jتوصية:   

نوصي بتحويل المستندات الى المستشار القضائي لفحصها ورفع 

 . للجنة  توصية

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

 -وادي النسور  -الثانوية الشاملة  -الخاصة باعمال ترميمات في المدارس  06/2018البت في المناقصة رقم  3.

 . الخيام

 

  

 % االقتراح المشترك المغلف

 - %15.04  محاميد عيسى 5

 -  %3.12   محاميد عبد الباسط 6

 

  :توصية

نوصي بتحويل المستندات الى مهندس البلدية لتلقتي توصية 

 . املستندات لفحص القضائي وللمستشار  مهنيه

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

 . الغزالي - خديجة -األخوة - املدارس في ترميمات باعمال الخاصة 07/2018 رقم املناقصة في البت 4.

 

  

 % االقتراح ركالمشت المغلف

 - 3%  א.ח. כאלד לבנייה 7

 -  %3.12   محاميد عبد الباسط 8

 

  :توصية



  

نوصي بتحويل المستندات الى مهندس البلدية لتلقتي توصية 

 . املستندات لفحص القضائي وللمستشار  مهنيه

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

 . عراق الشباب -الزهراء  -الخاصة باعمال ترميمات في المدارس  08/2018البت في المناقصة رقم  5.

 

  

 % االقتراح المشترك المغلف

 0% א.ח. כאלד לבנייה 9

 -  %3.12   محاميد عبد الباسط 10

 

  :توصية

  

نوصي بتحويل المستندات الى مهندس البلدية لتلقتي توصية 

 . املستندات لفحص القضائي وللمستشار  مهنيه

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

 . الخاصة بمالئمة غرف لطالب ذوي االعاقة السمعية في المدارس 05/2018البت في المناقصة رقم  6.

 

  

 % االقتراح المشترك المغلف

 - %10.2  محاميد عيسى 2

 -  %17   محاميد أيمن 4

 

  :توصية

  



نوصي بتحويل المستندات الى مهندس البلدية لتلقتي توصية 

 . املستندات لفحص القضائي وللمستشار  مهنيه

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

 . املزودين قائمة حتلنة على املصادقة 7.

 

ستوفوا جميع نصادق على حتلنة القائمة المرفقة لمزودي البلدية اللذين ا 

الشروط ونوصي باعطاء فرصة اضافية للمزودين اللذين تنقصهم بعض 

 . املشتريات قسم قبل من محدد زمن وفق وتقديمها الثبوتية املستندات

 . اعدادها اتمام  بعد الحتلنة مع كاملة بالقائمة بتزويدنا نوص ي كذلك

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

 . املشتريات لقسم اسعار اقتراحات في البت 8.

 

   الرياضية املالبس على ومطبوعات ملصقات بخصوص اسعار اقتراحات 

 

 المشترك رقم المشترك

 االقتراح ش.ج

 يشمل الضريبة المضافة

 43,694 ראם ספורט  1

  36,445.5 פודיום ספורט  2

 50,792 דפוס אלהודא 3

 43,038 דפוס אלואן 4

  

  :توصية

  

 . املشتريات قسم الى املستندات بتحويل نوص ي

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



 
 

 بإحترام

 قسم االنظمة والمعلومات
 جبارين ابراهيم محمد

 


