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توثيق174:
ر
محض جلسة
ر
رر
االثني الموافق 8142
غي االعتيادية رقم  41/ 8142المنعقدة يوم
محض جلسة لجنة العطاءات ر
ر
ر
 41/44/يف تمام الساعة  42:11وذلك يف قاعة الهندسة-البناية الجديدة.
الحضور:
عل احمد محاجنة -رئيس
ي

جميل احمد جبارين -عضو

رائد كساب محاميد -عضو

موىس احمد جبارين -عضو

وجدي حسن جبارين -عضو

فتح محاجنة -مساعد المستشار
دمحم
ي
القضائ
ي

دمحم ابراهيم جبارين -قسم االنظمة
والمعلومات
الغياب:
جمعة اغبارية -محاسب البلدية.
دمحم توفيق محاميد– عضو .
دمحم حسن محاجنة– عضو.
جدول االعمال:
ر
محض الجلسة السابقة رقم13/2018.
 .1المصادقة عل
ر
 .2البت يف مناقصة اكمال مدرسة اسكندر مناقصة رقم25/2018.
زعب قسم البيئة بخصوص المناقصة رقم  8142/82الخاصة باجراء مسح
 .3االطالع عل توصية ابراهيم ي
لمكب النفايات ر ر
النب.
عي ي

مجرى الجلسة:
ر
محض الجلسة السابقة رقم13/2018.
 .1المصادقة عل
ر
محض الجلسة السابقة رقم  13/2018باإلجماع .
تمت المصادقة عل
------------------------------------------------
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الشارع الرئيسي
ر
 .2البت يف مناقصة اكمال مدرسة اسكندر مناقصة رقم. 25/2018.

رئيس اللجنة  :تم تأجيل البت رف الموضوع لح ر ر
ي سماع استشارة قضائية ما تقدم لنا من
ي
قبل.
ر
فتح محاجنة :
المشيك " أنيس مقاوالت " "אניס קבלנות" توجه
المحام دمحم
ي
ي
ر
ر
للبلدية بعد فتح االقياحات وادىع بوجود خلل بشوط المناقصة المتعلقة بتدري ج المقاول
نوص برفض الطلب بسبب تقديمه هذا
" סיווג קבלנים" وطلب تصليح الخلل لصالحه,
ي
ر
االعياض بعد ظهور النتائج وفتح المغلفات.
بناء عل توصية المستشار القضائ ومهندس البلدية ومهندس ر
نوص
المشوع فإننا
ي
ي
عل صاحب ارخص عرض.
بإرساء العطاء عل المقاول محاميد ي
-----------------------------------------------زعب قسم البيئة بخصوص المناقصة رقم  8142/82الخاصة
 .3االطالع عل توصية ابراهيم ي
باجراء مسح لمكب النفايات ر ر
النب.
عي ي
ر ر ر
كي يف المناقصة.
زعب المتعلق باستجواب المشي ر
نصادق عل طلب السيد ابراهيم ي
-----------------------------------------------ر
بإحيام
قسم االنظمة والمعلومات
دمحم ابراهيم جبارين
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