עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

----16/07/2018--توثيق458:

محضر جلسة رلجنةرالعطاءات ر
محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم  08/2018المنعقدة يوم الثالثاء الموافق 10/07/2018
فر تمام الساعة  18:00وذلك فر قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحضور:
علر احمد محاجنة -رئيس

جميل احمد جبارين -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

موىس احمد جبارين -عضو

محمد حسن محاجنة -عضو
جمعةراغبارية -محاسبرالبلدية

محمد ابراهيم جبارين -قسم االنظمة
والمعلومات

الغياب:
وجدي حسن جبارين -عضو

محمد توفيق محاميد -عضو

محمد فتحر محاجنة -مساعد المستشار
القضائر

جدول االعمال:
 .1المصادقة عل محضر الجلسة السابقة رقم .07/2018
 .2البت فر العطاء رقم 02/2018א الخاص باعمال تطوير شارع صالح (الدين حر الجبارين)ر.
 .3البت فر العطاء رقم 10/2018א الخاص ربيميمات فر الشارع الرئيسر .
 .4البت فر العطاء رقم  14/2018الخاص ببناء القاعة الرياضية قطاين الشومر .
واجهت مدرسة عمر ابن الخطاب ومدرسة ابن خلدون
رر
 .5البت فر العطاء رقم  15/2018الخاص بتطوير
 .6البت فر ر
اقياحات اسعار لمزودينرر.
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جمرى اجللسة:
 .1المصادقة عىل محضر الجلسة السابقة رقم .07/2018
تمت المصادقةرباالجماعرعلرمحضرالجلسةرالسابقة.

----------------------------------------------- .2البت فر العطاء رقم 02/2018א الخاص باعمال تطوير شارع صالح الدين (حر الجبارين
تمرتحويلرالمناقصةرلمتابعةرمهندسرالبلديةرر.
----------------------------------------------- .3البت فر العطاء رقم 10/2018א الخاص ربتميمات فر الشارع الرئيسر .
تمرتحويلرالمناقصةرلمتابعةرمهندسرالبلدية ر.
----------------------------------------------- .4البت فر العطاء رقم  14/2018الخاص ببناء القاعة الرياضية قطاين الشومر .

وجدت أربعةرمغلفات لهذا العطاء.
نسبةرالتخفيض

المبلغراالجمالر

1

א.ח חאלד לבנייה בע"מ

%
15.56 % -

يشملرض,ق,م
9,351,230

2

אניס קבלנות בניין בע"מ

13.12 % -

9,621,446

3

א .נועמאן הנדסה ובנייה

12.3 % -

9,712,328

4

ת א מג בע"מ

9.98 % -

9,969,138

2% -

لمريسجل

ر
اسمرالمشيك
رقم

التوصية :
تحولرالمستندات الرمهندسرالبلدية والمهندسرخالدرابورفروة لتقديمرالتوصية وارساءر
العطاء.
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-----------------------------------------------واجهت مدرسة عمر ابن الخطاب
رر
 .5البت فر العطاء رقم  15/2018الخاص بتطوير
ومدرسة ابن خلدون(.

ر
ر

لمريتقدم أحدرلهذهرالمنافصة.
------------------------------------------------

رررررررر ر

 .6البت فر ر
اقتاحات اسعار لمزودين.

رررررررررر ر

وجدرمغلفرواحد بخصوص تزويدررموادرروأدوات سمكرة (אינסטלציה) ر ر
االقياح علر
اسم " الورشة " رر.

ر

العرضرالمقدم  103,182ش.ج يشمل ض.ق.م.

ر

ر
تحولرالموادرالرقسمرالمشييات.
 .------------------------------------------------ر

ر
ر

.7ررمالحظاترر:ر ر
طلب عضو اللجنة السيد رائد كساب

ان تصله الدعوة الى بيته بدال من بيت والدته.

ر
ر

ر

ر
بإحتام
قسم االنظمة والمعلومات
محمد ابراهيم جبارين
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