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 -28/06/2018- 

  455:توثيق

 

ر رلجنةرالعطاءاترجلسة محض 
ر ر  26/06/2018 الموافق  الثالثاء  يوم المنعقدة 07/2018  رقم  العطاءات لجنة جلسة محض   

 
 الساعة تمام ف

رر وذلكر 18:00  
 
 .الجديدة البنايةررر-ررالهندسة قاعةر ف

 :احلضور

ر  عضو- جبارين احمد جميل رئيس- محاجنة احمد عل 

 عضو- جبارين حسن وجدي عضو- جبارين احمد موىس

ر محمد  المستشار مساعد- محاجنة فتح 

ر  
 القضائ 

 البلدية محاسب- اغبارية جمعة

 مركزراللجنةر– جبارين ابراهيم محمد
 

 :الغياب

 عضو- محاجنة حسن محمد عضو- محاميد كساب رائد

 عضو- محاميد توفيق محمد
 

 :الاعامل جدول

ر عل المصادقة 1.  . 06/2018 رقم السابقة الجلسة محض 

 غرف بمالئمة الخاصة 05/2018 رقم المناقصة ارساء بخصوص البلدية مهندس توصية عل االطالع 2.

ر السمعية االعاقة لذوي تدريسية  
 
 .المدارس ف

 06/2018 رقم المناقصة ارساء بخصوص توفيق خالد والمهندس البلدية مهندس توصية عل االطالع 3.

ميمات الخاصة ر بتر  
 
 .الخيام مدرسة,  النسور وادي,  الثانوية المدرسة ف

 07/2018 رقم المناقصة ارساء بخصوص توفيق خالد والمهندس البلدية مهندس توصية عل اطالع 4.

ميمات الخاصة ر بتر  
 
ر مدرسة,  خديجة مدرسة,  األخوة مدرسة ف  .الغزال 

 08/2018 رقم المناقصة ارساء بخصوص توفيق خالد والمهندس البلدية مهندس توصية عل اطالع 5.

ميمات الخاصة ر بتر  
 
 . الشباب عراق ومدرسة الزهراء مدرسة ف

 تطوير باعمال الخاصة 12/2018 رقم المناقصة ارساء بخصوص البلدية مهندس توصية عل االطالع 6.
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ه  . المصايات منتر 

ر البت 7.  
 
احات ف ر. 2018-13   خاصة مالئمة"הנגשה פרטנית" ,  اسعار اقتر

 .   ِتك  واي  (y-tek) جمعية مع التعاقد بخصوص زهدي محمود. د توصية عل االطالع 8.

 الكشف بمنظومة الخاص 04/2018 رقم العطاء بخصوص الكهرباء وحدة مهندس توصية عل االطالع 9.

ر الحرائق عن  
 
  . الشاملة الثانوية المدرسة ف

 :جمرى اجللسة
تم فتح صندوق العطاءات  واخراج المغلفات منه , وقد وجدت  ثالثة مغلفات القتراحات اسعار مناقصة رقم 

 . זוטא() 2018/13

ر عىل المصادقة 1.  . 06/2018 رقم السابقة الجلسة محض 

 
رالجلسةرالسابقةررقمتمرالمصادقةرباالجماعر  .  06/2018  علرمحض 

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

 الخاصة 05/2018 رقم المناقصة ارساء بخصوص البلدية مهندس توصية عىل االطالع 2.

ر السمعية االعاقة لذوي تدريسية غرف بمالئمة  
 
 .المدارس ف

 
ر  فروة  ابو  خالد  والمهندس  البلدية  بعدراالطالعرعلرتوصيةرمهندس  بارساءرالعطاءررقمر  نوص 

 . محاميد  أيمن  علرالمقاولر2018/05

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

 رقم المناقصة ارساء بخصوص توفيق خالد والمهندس البلدية مهندس توصية عىل االطالع 3.

ميمات الخاصة 06/2018 ر بتر  
 
 .الخيام مدرسة,  النسور وادي,  الثانوية المدرسة ف

 
ر  فروة  ابو  خالد  والمهندس  البلدية  بعدراالطالعرعلرتوصيةرمهندس  بارساءرالعطاءررقمر  نوص 

 .   عيىسرمحاميد  علرالمقاولر2018/06

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

 رقم المناقصة ارساء بخصوص توفيق خالد والمهندس البلدية مهندس توصية عىل طالعاالر 4.

ميمات الخاصة 07/2018 ر بتر  
 
ر مدرسة,  خديجة مدرسة,  األخوة مدرسة ف  .الغزال 

 
ر  فروة  ابو  خالد  والمهندس  البلدية  بعدراالطالعرعلرتوصيةرمهندس  بارساءرالعطاءررقمر  نوص 

 . عبدرالباسطرمحاميد  علرالمقاولر2018/07

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

 رقم المناقصة ارساء بخصوص توفيق خالد والمهندس البلدية مهندس توصية عىل طالعاالر 5.

ميمات الخاصة 08/2018 ر بتر  
 
 . الشباب عراق ومدرسة الزهراء مدرسة ف
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رررررررررر

 
ر  فروة  ابو  خالد  والمهندس  البلدية  بعدراالطالعرعلرتوصيةرمهندس  بارساءرالعطاءررقمر  نوص 

 .  عبدرالباسطرمحاميد  علرالمقاولر2018/08

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

 الخاصة 12/2018 رقم المناقصة ارساء بخصوص البلدية مهندس توصية عىل االطالع 6.

ه تطوير باعمال  . المصايات منتر 

 
ر  فروة  ابو  خالد  والمهندس  البلدية  مهندسبعدراالطالعرعلرتوصيةر  بارساءرالعطاءررقمر  نوص 

 . ر"  מ"בע 2015رر ررפינה رמ.מ אבן "    علرالمقاولر2018/12

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

ر البت 7.  
 
احات ف  2018-13 خاصة مالئمة"הנגשה פרטנית" ,  اسعار اقتر

 

 סכום הצעה כולל מ.ע.מ שם המשתתף  'מס  

 326,570.5   בית המחשב 1

 294,951.15 מרכז המחשב והאינטרנט 2 

 317,538       ג'בארין אחמד 3

ربارساءرهذهرالمناقصةر   بعد رالمستنداترالمطلوبةرنوص   
 
احاتروالتدقيقرف االطالعرعلراالقتر

كررقم نت "ر2ررعلرارخصرعرضرللمشتر  "رוהאינטרנט رהמחשבמרכזה "مركزرالحاسوبرواالنتر

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

 .  ِتك واي (y-tek) جمعية مع التعاقد بخصوصر زهدي محمود. د توصية عىل االطالع 8.

 
ر  
بخصوصرالتعاقدرمعر  زهدي   نصادقرعلرتوصيةرد.رمحمود  بعدرالتشاوررمعرالمستشاررالقضائ 

 ( .   y-tek) جمعية

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

 الخاص 04/2018 رقم العطاء بخصوص الكهرباء وحدة مهندس توصية عىل االطالع 9.

ر الحرائق عن الكشف بمنظومة  
 
  . الشاملة الثانوية المدرسة ف

 
راعالهر 04/2018  بعدراالطالعرعلرتوصيةرمهندسروحدةرالكهرباءربخصوصرالعطاءررقم نوص 

كراالقلرسعررسبارر  "ر.رבע"מ מערכות העמקים "  اراءرالعطاءرعلرالمشتر

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

 

 

ام  بإحتر
رُمركزراللجنة

 جبارين ابراهيم محمد
 


