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 محضر جلسة

 18:00في تمام الساعة  18/09/2018المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  11/2018محضر 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

 . االطالع على التوصيات بخصوص مناقصات أعمال النظافة في المدارس 1.

 . 14/2018االطالع على توصية المستشار القضائي بخصوص مناقصة القاعة الرياضية قطاين الشومر  2.

  . (تمديد) 24/2018فتح اقتراحات االسعار لتظليل مدرسة الفارابي  3.

 . اعمال تطوير في شارع المدينة "اعادة" ب 10/2018 فتح المناقصة رقم 4.

 . االطالع على قائمة مزودي الخدمات للبلدية 5.

 

 :مجرى الجلسة

 . االطالع على التوصيات بخصوص مناقصات أعمال النظافة في المدارس 1.

بسبب عدم وجود توصية من قسم المعارف فان اللجنة ال تسطيع البت  

 .واالعالن عن فائزين

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

 . 14/2018االطالع على توصية المستشار القضائي بخصوص مناقصة القاعة الرياضية قطاين الشومر  2.

 



 

بعد االطالع على توصية المستشار القضائي وتوصية مهنسد البلدية  

الشومر ,   قاعة قطاين  والمهندس خالد ابو فروة مركز مشروع اقامة

 "  اعاله هلى المقاولنوصي بقبول التوصية وارساء المناقصة المذكورة 

 . " מ"א.ח חאלד לבנייה סע

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

  . (تمديد) 24/2018فتح اقتراحات االسعار لتظليل مدرسة الفارابي  3.

 

  "אבו שרקייה סעיד "  باسم المقاول  لهذه المناقصة   وجد مغلفا واحدا 

  

تخفيض خمسة بالمائة( من تكلفة )  %5-   ضقدم المشترك عرضا بتخي

    االعمال المقدرة

  يشمل ضريبة القيمة المضافة 80964  -   تقدير المخطط

المقترح بعد التخفيض يشمل الضريبة   المبلغ االجمالي

 . ش.ج 76915     =    المضافة

 : التوصية

بعد تان قام مساعد المستشار القضائي المحامي محمد فتحي بفحص 

وقبول العرضنوصي بارساء العطاء المذكور اعاله    المستندات المقدمة

 . "אבו שרקייה סעיד " على المشترك

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

 . اعمال تطوير في شارع المدينة "اعادة" ب 10/2018 فتح المناقصة رقم 4.

 

 " ראסם מחאמיד "  من قبل المقاول   وجد مغلفا واحد لهذه المناقصة 

اضافة عشرة بالمائة( )   +  %10  باضافة  وقد قدم المقاول عرضا

 . التكلفة المقدرة من قبل المخطط  على

 : التوصية

لرفع   نوصي بتحويل المستندات لمهندس البلدية وللمستشار القضائي

 . التوصية



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

 . االطالع على قائمة مزودي الخدمات للبلدية 5.

 

 33  ان هناك  وجد   المغلفات  بفرز  ان قامت اللجنة  بعد

   القتراحات تقديم خدمات من قبل مزودين  مغلفا

تقديم تم التوقيع على المغلفات وتحويلها الى قسم المشتريات لفحصها و

 .  فيما بعد عن قائمة المزودين الحتلنة تقرير مفصل

  

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

 
 بإحترام

 قسم االنظمة والمعلومات

 جبارين محمد ابراهيم

 


