עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

----01/08/2018---

توثيق064 :

ر
محض جلسة العطاءات رقم 43-8402

ر
ر
محض جلسة لجنة العطاءات رقم  8902/90المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  10/90/8902يف تمام الساعة
ر
 02:99وذلك يف قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحض ــور:
عل احمد محاجنة -رئيس
ي

جميل احمد جبارين -عضو

موىس احمد جبارين -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

فتح محاجنة -مساعد المستشار
دمحم
ي
القضائ
ي

دمحم ابراهيم جبارين -قسم االنظمة
والمعلومات

جمعة اغبارية -محاسب البلدية

الغياب:
رائد كساب محاميد -عضو

دمحم حسن محاجنة -عضو

دمحم توفيق محاميد -عضو

جدول االعمال:
ر
محض جلسة لجنة العطاءات السابقة رقم . 8902/92
 .1المصادقة عل
 .2االطالع عل توصية مهندس البلدية بخصوص روضات ر
عي الشعرة .
ر
 .3االطالع عل توصية مهندس البلدية بخصوص اكمال العمل يف مدرسة اسكندر المرحلة ج  +د ,
والمرحلة هـ  +و.
 .4البت رف المناقصة رقم  16/2018الخاصة باعمال ترميمات رف المدرسة االعدادية ر
عي جرار.
ي
ي
ر
ر
 .5البت يف المناقصة رقم  8902/00الخاصة بأعمال ترميمات يف المدرسة االبتدائية ابن خلدون .
 .6البت رف ر
ر
بتجهت غرفة تعليمية محوسبة لمدرسة المفتان06-2018 .
اقتاحات أسعار الخاصة
ي
 .7االطالع عل التوصية المهنية لمناقصة بناء قاعة الرياضة قطاين الشومر رقم  14/2018من مهندس
البلدية والمهندس خالد توفيق مدير ر
المشوع.
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مجرى الجلسة:
ر
محض جلسة لجنة العطاءات السابقة رقم . 42/8402
 .1المصادقة عىل
ر
محض الجلسة السابقة رقم. 08-2018 .
تم المصادقة عل
----------------------------------------------- .2االطالع عىل توصية مهندس البلدية بخصوص روضات ر
عي الشعرة.
بعد االطالع عل توصية مهندس البلدية نوص بتوكيل اعمال بناء روضات ر
عي الشعرة
ي
عل المقاول א.ח.חאלד לבנייה בע"מ.
-----------------------------------------------ر
 .3االطالع عىل توصية مهندس البلدية بخصوص اكمال العمل يف مدرسة اسكندر المرحلة
ج  +د  ,والمرحلة هـ  +و .
ر
نوص بتوكيل اعمال اكمال العمل يف مدرسة
بعد االطالع عل توصية مهندس البلدية
ي
اسكندر عل المقاول מחאמיד תאופיק.
----------------------------------------------- .4البت رف المناقصة رقم  16/2018الخاصة بأعمال ترميمات رف المدرسة االعدادية ر
عي
ي
ي
جرار.
وجد ر
ر
للمشك " אלראמז בע"מ" .
اقتاح واحد لهذه المناقصة
نوص ربتسية المناقصة رقم  8902/01الخاصة باعمال ترميمات رف مدرسة االعدادية ر
عي
ي
ي
جرار عل المقاول " אלראמז בע"מ " .
حيث تقدم المقاول ر
باقتاح تخفيض من السعر المقدر بنسبة.
التكلفة المقدرة لهذه االعمال حسب المخطط 615,735.90

 13.5%ש"ח.

مجمل السعر المقدم بعد التخفيض يشمل ر
الضيبة  532,610ש"ח.
------------------------------------------------
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ر
ر
 .5البت يف المناقصة رقم  8402/01الخاصة بأعمال ترميمات يف المدرسة االبتدائية ابن
خلدون .
اقتاحان لهذه المناقصة مع رسالة ر
وجد ر
اعتاض
رقم

ر
المشتك
اسم

نسبة التخفيض

1

מחאמיד עבד אלבאסט

-7.3%

2

מחאמיד עיסא

-10.33%

وجد ايضا رسالة من المقاول محاميد أيمن تنص بطلب الغاء المناقصة المذكورة اعاله
وذلك بسبب عدم وجود خرائط مرفقة لمواد المناقصة  ,اللجنة ترفض الطلب حيث وجب
عل السيد أيمن محاميد ارسال التوجه المذكور قبل تقديم العروض وفتح الصندوق.
توصية:
نوص ربتسية المناقصة رقم  00/8902عل المقاول محاميد عيىس بعد استيفاء جميع
ي
المستندات المطلوبة.
----------------------------------------------- .6البت رف ر
ر
بتجهت غرفة تعليمية محوسبة لمدرسة المفتان
اقتاحات أسعار الخاصة
ي
06-2018 .
ر
المشتك
رقم اسم
1

ג'באריו אחמד

2

מרכז המחשב והאינטרנט

ر
االقتاح المقدم
يشمل ض,ق.م
141,201.45ش.ج
143,032.50ش.ج

توصية:
نوص بقبول ر
االقتاح االرخص ג'בארין אחמד بعد تحويل المستندات لقسم الحوسبة
ي
لفحصها .
------------------------------------------------
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 .7االطالع عىل التوصية المهنية لمناقصة بناء قاعة الرياضة قطاين الشومر رقم 14/2018
من مهندس البلدية والمهندس خالد توفيق مدير ر
المشوع.
القضائ بخصوص
بعد االطالع عل توصية مهندس البلدية وتوصية مساعد المستشار
ي
ر
البت يف المناقصة رقم . 14/2018

نوص بدعوة المقاول االرخص سعرا السيد خالد سعيد א.ח חאלד לבנייה
ي
בע"מ للجلسة القادمة لسماع اقواله .

ر
ليتسن له الرد عليها.
يقوم مركز اللجنة ببعث التوصيات اعاله للمقاول

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

ر
باحتام
قسم االنظمة والمعلومات
دمحم ابراهيم جبارين
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