
  

 461توثيق:
 

 

 محضر جلسة

 18:00في تمام الساعة  07/08/2018المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  10/2018محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم 

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الهندسة

 :الحضور

 عضو- جميل احمد جبارين رئيس- علي احمد محاجنة

 عضو- محمد حسن محاجنة عضو- موسى احمد جبارين

  عضو- ن جبارينوجدي حس

 

 :وبمشاركة كل من

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

  قسم االنظمة والمعلومات- جبارين محمد ابراهيم

 

 :الغياب

 عضو- محمد توفيق محاميد عضو- رائد كساب محاميد

 

 :جدول االعمال

  . 09/2018المصادقة على الجلسة السابقة رقم  1.

 . اقامة قاعة قطاين الشومر 14/2018 بخصوص المناقصة رقمא.ח חאלד االستماع الى رد المقاول  2.

  . بتظليل مدرسة الفارابي الخاصة 24/2018رقم  البت في مناقصة 3.

  . 18/2018 البت في مناقصة أعمال النظافة مدرسة دار الحكمة رقم 4.

  . 19/2018 رقم البت في مناقصة أعمال النظافة مدرسة خديجة الثانوية 5.

  . 20/2018 التسامح رقم البت في مناقصة أعمال النظافة مدرسة 6.

  . 21/2018 رقم البت في مناقصة أعمال النظافة مدرسة وادي النسور 7.

  . 22/2018 البت في مناقصة أعمال النظافة مدرسة الغزالي رقم 8.

  . 23/2018 البت في مناقصة أعمال النظافة مدرسة الرازي رقم 9.

 . البت في اقتراحات أسعار لمزودين 10.

 . ב 02 / 2018 "اعادة ا" البت في مناقصة تطوير شارع صالح الدين 11.

  . א 15/2018 مناقصة رقم "اعادة" البت في مناقصة تطوير واجهتي مدرسة عمر ابن الخطاب ومدرسة ابن خلدون 12.

 

 



 :مجرى الجلسة

  تم فتح صندوق العطاءات واستخراج المغلفات من داخله 

 قام السيد علي رئيس الللجنة بالتوقيع على المغلفات مع ترقيمها

 

  . 09/2018ة رقم المصادقة على الجلسة السابق 1.

 

 - 2018على محضر الجلسة السابقة رقم   المصادقة   تم

 . قائمة الحضور وبعثها لالعضاء  تصليح  شرط   09

كانت هناك مالحظة من قبل عضو لجنة العطاءات السيد جميل أحمد 

فصل االعضاء اللذين لم يحضروا الجلسات لثالث مرات   جبارين يقترح

 . متتالية

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

 . اقامة قاعة قطاين الشومر 14/2018 بخصوص المناقصة رقمא.ח חאלד االستماع الى رد المقاول  2.

 

قة بأعمال المقاول ادعى انه قام بتفسير شرط المناقصة للخبرة الساب

مشابهة ,على ان الخبرة يجب ان تتطرق ألعمال بالمؤسسات العامة 

נסיון בעבודות او اعمال بمبالغ عالية )בעבודות ציבוריות (  נסיון)

وانه שטח פרוייקט(,  او اعمال بمساحات كبيرة )בהיקף כספי גדול ( 

مال الفهم وهذا التفسير قام بارفاق مستندات تثبت خبرته بأع وفقا لهذا

مشابهة من الناحية المذكورة . اضاف انه لم يذكر بصورة واضحة 

)אולמות  رياضية   التجربة المطلوبة بأعمال لبناء قاعات وصريحة ان

ولو كان االمر واضحا لقام المقاول بارفاق المستندات التي ثبت ספורט(

القاعات الرياضية وهذه المستندات موجودة واطلب تقديمها  تجربته ببناء

  للجنة .



بعد االستماع القوال المقاول , تقرر اللجنة تحويل الموضوع للمستشار 

القضائي ولقسم الهندسة لفحص االدعاءات المذكورة واعطاء توصية 

  . بشأن العطاء المذكور

  

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

  . بتظليل مدرسة الفارابي الخاصة 24/2018رقم  البت في مناقصة 3.

 . لم يتقدم أحد لهذه المناقصة 

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

  . 18/2018 البت في مناقصة أعمال النظافة مدرسة دار الحكمة رقم 4.

 

  

 المشترك رقم

  االقتراح

 ض.ق.م ال يشمل

 15000 عمار جبارين  1

 15000 عاطف محاميد  2

 : توصية

 . المستندات الى المستشار القضائي لتقديم توصية تحول

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

  . 19/2018 رقم البت في مناقصة أعمال النظافة مدرسة خديجة الثانوية 5.

 

  

  

 المشترك رقم

 االقتراح

 ض.ق.م ال يشمل

 15000 عمار جبارين 1

      



 : توصية

 . المستندات الى المستشار القضائي لتقديم توصية تحول

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

  . 20/2018 التسامح رقم البت في مناقصة أعمال النظافة مدرسة 6.

 

  

 المشترك رقم

 االقتراح

 ض.ق.م ال يشمل

 15000 عمار جبارين 1

 15000 عاطف محاميد 2

 : توصية

 . المستندات الى المستشار القضائي لتقديم توصية تحول

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

  . 21/2018 رقم البت في مناقصة أعمال النظافة مدرسة وادي النسور 7.

 

   

 المشترك رقم

 االقتراح

 ض.ق.م ال يشمل

 21000 عمار جبارين 1

      

 : توصية

 . المستندات الى المستشار القضائي لتقديم توصية تحول

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

  . 22/2018 البت في مناقصة أعمال النظافة مدرسة الغزالي رقم 8.

    



 المشترك رقم

 االقتراح

 ض.ق.م ال يشمل

 15000 عمار جبارين 1

      

 : توصية

 . المستندات الى المستشار القضائي لتقديم توصية تحول

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

  . 23/2018 البت في مناقصة أعمال النظافة مدرسة الرازي رقم 9.

 

   

 المشترك رقم

 االقتراح

 ض.ق.م ال يشمل

 15000 عمار جبارين 1

      

 : توصية

 . المستندات الى المستشار القضائي لتقديم توصية تحول

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

 . البت في اقتراحات أسعار لمزودين 10.

 . يوجد اقتراحات   ال  

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

 . ב 02 / 2018 "اعادة ا" البت في مناقصة تطوير شارع صالح الدين 11.

 

   " محاميد راسم "  على اسم  وجد اقتراح واحد لهذا المشروع 

 .    %0.5-     تخفيض بنسبة    االقتراح 

 .  ش.ج   1,072,000    من سعر التكلفة الكلية البالغة

 



 
 : توصية

تحول المستندات لمهندس البلدية وللمستشار القضائي للبت في االقتراح 

 . المقدم

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

 مناقصة رقم "اعادة" البت في مناقصة تطوير واجهتي مدرسة عمر ابن الخطاب ومدرسة ابن خلدون 12.

  . א 15/2018

 . لم تقدم اقتراحات لهذه المناقصة  

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

 
 بإحترام

 قسم االنظمة والمعلومات

 جبارين محمد ابراهيم

 


