עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

----22/05/2018--توثيق454:

محضر جلسة ر
محضر جلسة لجنة العطاءات رقم 06/2018ر المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  15/05/2018فر تمام
الساعة  18:00وذلك فر قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحضور:
علر احمد محاجنة -رئيس

جميل احمد جبارين -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو

موىس احمد جبارين -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

محمد فتحر محاجنة -مساعد المستشار
القضائر

رررجمعة اغبارية -محاسب البلدية

محمد ابراهيم جبارين– ُمركزراللجنة

الغيابر:ر ر
رائد كساب محاميد -عضو

ررمحمد توفيق محاميد -عضو

جدول االعمال:
 .1المصادقة عل محضر جلسة لجنة العطاءات السابقة رقم .05/2018
 .2االطالع عل توصية المستشار القضائر بخصوص مناقصة الجباية رقم .11/2018
 .3البت فر المناقصة رقم  12/2018اعمال تطوير فر متنه المصايات.
 .4البت فر مناقصة رقم  10/2018الخاصة باعمال تطوير فر شارع المدينة.
 .5البترف ر
راقناحاتراسعار.
 .6المصادقة عل حتلنة قائمة المزودين.
 .7البت فر المناقصة رقم  04/2018الخاصة بمنظومة الكشف عن الحرائق.
ر
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مجرى الجلسة:
 .1المصادقة عل محضر جلسة لجنة العطاءات السابقة رقم .05/2018
تمرالمصادقةرعلرمحضرجلسةرالعطاءاترالسابقةررقمر.2018/05
----------------------------------------------- .2االطالع عل توصية المستشار القضائر بخصوص مناقصة الجباية رقم .11/2018
نوصربإرساءرالعطاءررقم  11/2018الخاصربأعمالرالجبايةرللبلديةر
ر
ر
ر
مرالمشن ر
كربشوطرالمناقصةر
علرأنريلن
المشنك" מיטב שירותים בע"מ "
عل
ر
ر
وباالسعارراللتروردترفراقناحه.

ر
معرالمشنكرالفائزرنوكل اعمالر
منرالجديررذكرهرانهرفرحالةرحدوثرايرخللرخاللرالعمل
ر
ر
ر
معرالنامهربتقديمرتخفيضرعنرالسعررالمقنحروفقرماريتفقرعليه
للمشنكررقمر. 2
الجباية
----------------------------------------------- .3البت فر المناقصة رقم 12/2018ر اعمال تطوير فر متنه المصايات.
ر
رانهرتقدمرمشنكر
تمرفتحرالمناقصةررقم  12/2018وبعدراالطالعرعلرالمغلفاترتبي
واحد رلهذهررالمناقصة.
ر
وكانراقناحه اضافة  4.4%اىلرالسعررالمقدررمنرقبلرالمخطط
 מ.א אבן פינה ,رنوصربتحويلرالمستنداتراىلرالمستشاررالقضائر لتوصيتهرفرالموضوع  ,واىلر
مهندسرالبلديةرلتقديمرتوصيةرمهنية.
----------------------------------------------- .4البت فر مناقصة رقم  10/2018الخاصة باعمال تطوير فر شارع المدينة.
ر
لمريتمرتقديمراقناحاترلهذهرالمناقصة.
----------------------------------------------- .5البترف ر
راقناحاتراسعار.
-1رر ر
االقناحات رقم04/2018 -
7راجهزةرحواسيبررو3رعارضاترضوئيةرر(מקרנים) للمدرسة الثانوية -ر
المبلغراالجماىلريشمل

ر
المشنك
رقم
1

בית המחשב
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ض.ق.م
47,297
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2

ג'בארין אחמד

49,445

3

דלתא מחשבים

50,415

4

מרכז המחשב והאינטרנט

48,976

ر
ر

ر
ر
قسمرالحوسبةروالمشنيات.
ربتحويلراالقناحاتراعالهراىلرر
نوص

رررررررر ر

-2ر ر
االقناحات رقم05/2018 -

رررررررررر ر

(ررر ر
عشةرحواسيب كاملةرمعرشاشاترلمؤسساترالبلدية )ر

ر

المبلغراالجماىلر

رقم

ر
المشنك

1

בית המחשב

يشملرض.ق.م
45,045

ر

2

ג'בארין אחמד

46,566

ر

3

דלתא מחשבים

43,758

ر

4

מרכז המחשב והאינטרנט

47,268

ر

ر

ر
ر
والمشنيات.
ربتحويلراالقناحاتراعالهراىلررقسمرالحوسبةرر
نوص
----------------------------------------------- .7البت فر المناقصة رقم  04/2018الخاصة بمنظومة الكشف عن الحرائق .ر
رقم ر

ر
اسمرالمشنك ر

ر
السعررالمقنح ر

1ر

מערכות העמקים

تخفيض 16.3%ررر -ر

2ر

חוסין ח'אלד סולימאן

تخفيضر%3.8رررررر -ر

نوصربتحويلرالمستنداترلمهندسروحدةرالكهرباءروللمستشاررالقضائرلرفعرالتوصيةر.ر
ر
بإحنام
قسم االنظمة والمعلومات
محمد ابراهيم جبارين
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