עיריית אום אל פחם
כביש ראשי

بـلـــديـــة ام الــفــحـم
الشارع الرئيسي

----04/11/2018--توثيق074:

هحضر جلسة
محضر جلسة لجنة العطاءات غٌر االعتٌادٌة رقم  01/8102المنعقدة ٌوم االحد الموافق  82/01/ 8102فً تمام
الساعة  02:11وذلك فً قاعة الهندسة-البناٌة الجدٌدة.
الحضور:
علً احمد محاجنة -رئٌس

جمٌل احمد جبارٌن -عضو

موسى احمد جبارٌن -عضو

وجدي حسن جبارٌن -عضو

وبوشاركة كل هن:
جمعة اغبارٌة -محاسب البلدٌة

دمحم ابراهٌم جبارٌن -قسم االنظمة
والمعلومات

الغياب:
رائد كساب محامٌد -عضو

دمحم حسن محاجنة -عضو

دمحم توفٌق محامٌد -عضو

دمحم فتحً محاجنة -مساعد المستشار
القضائً

جدول االعوال:
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم12/2018.
 .2البت فً رقم  28/2018الخاصة باقتراحات لتقدٌم خدمات جباٌة.
 .3البت فً مناقصة رقم  82/8102الخاصة بإجراء مسح واحصاء لمجمع النفاٌات عً النبً قسم البٌئة  -ابراهٌم
زعبً.
 .4االطالع على توصٌة مهندس البلدٌة بخصوص مناقصة منتزه اسكندر رقم 82/8102א .
 .5االطالع على توصٌة مهندس البلدٌة والمستشار القضائً الخاصة بمناقصة مدرسة اسكندر.
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هجرى الجلسة:
 .1المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم12/2018.
ر
محض الجلسة السابقة رقم  12/2018باالجماع.
تمت المصادقة عىل
----------------------------------------------- .2البت في رقم  28/2018الخحاصة باقتراحات لتقديم خدمات جباية.
تن استخراج هغلفاى لهذه الوناقصة-
שם המשתתף

סה"כ +מ.ע.מ
ש"ח
4גובים  77,100ש"ח.

 1ר.א.גי גבייה ושירותים

מנהל 10,000

ש"ח.

3פקידות  000444ש"ח.
4גובים  80,000ש"ח.
 2רובי הירש ובניו בע"מ

מנהל 20,000

ש"ח.

3פקידות  640444ש"ח.
التوصية:
ر
المشتك االقل سعرا ( ר.א.ג.י
نوص بإرساء مناقصة الجباية اعاله عىل
بعد فحص المستندات المطلوبة
ي
גבייה ושירותים) وذلك بعد فحص المستشار القضائ لصحة المستندات المرفقة واستيفائها ر
الشوط
ي
ر
المطلوبة يف المناقصة.
------------------------------------------------
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 .3البت في مناقصة رقم  6102/62الخاصة باجراء مسح واحصاء لمجمع النفايات عي النبي قسم البيئة -
ابراهيم زعبي
تن استخراج هغلفاى لهذه الوناقصة
סה"כ אחרי הנחה
שם המשתתף

 1איגל

הנדסה

 2שחף

אחוז הנחה

כולל מ.ע.מ

-5%

ש"ח
285,000

-22%

234,000

التوصية:
نوص بتحويل المستندات لقسم البيئة وتقديم توصية مهنية .
ي
----------------------------------------------- .4االطالع على توصية مهندس البلدية بخصوص مناقصة منتزه اسكندر رقم 6102/62א .
نوص بإرساء العطاء أعاله عىل المقاو
بعد االطالع عىل توصية مهندس البلدية
ي

محاميد عبد الباس"

----------------------------------------------- .5االطالع على التوصية الخاصة بمناقصة مدرسة اسكندر من قبل مهندس البلدية والمستشار القضائي.
تم االطالع عىل توصية مهندس البلدية ومدير ر
المشوع الخاص بمناقصة اكما مدرسة اسكندر بحيث اوص
القضائ وبعد االطالع عىل رد المستشار
بتسليم االعما للمقاو االرخص سعرا بعد مصادقة المستشار
ي
ر
ر
تبن توصية
ي
القضائ كان ردا عىل المقاو المشتك ولم تتضح توصيته بشكل رصي ح إلرساء العطاء أو ي
فتح توصيته.
مهندس البلدية نطلب من االخ دمحم
ي
-----------------------------------------------بإحترام
قسن االنظوة والوعلوهات
دمحم ابراهين جبارين
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