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  944توثيق:

 

 هحضر جلسة

فً تمام     10/10/ 9102  وم االربعاء الموافكالمنعمدة ٌ  10/ 9102رلم  محضر جلسة لجنة العطاءات 

 .الجدٌدةالبناٌة   -  وذلن فً لاعة الهندسة 02:11  الساعة 

 :الحضور

 عضو- مصطفى دمحم ابو ماجد رئٌس- رامز محمود جبارٌن

 عضو- دمحم نجٌب محامٌد عضو- زٌاد ابراهٌم ابو شمرة

 عضو- طارق زٌاد ابو جارور عضو- بالل ظاهر محاجنة

 :وبوشاركة كل هن

لسم االنظمة - جبارٌن دمحم ابراهٌم

 والمعلومات
 محاسب البلدٌة- جمعة اغبارٌة

 :الغياب

 عضو- دمحم ٌوسف اغبارٌة
مساعد المستشار - دمحم فتحً محاجنة

 المضائً

 

 :جدول االعوال

  . 9102/10المصادلة على محضر الجلسة السابمة رلم  1.

 . طباعة خدمات الخاصة بتمدٌم 01/2019 البت فً المنالصة رلم - 2.

 . تنظٌفالخاصة بتزوٌد مواد  02/2019 فً المنالصة رلم البت - 3.

 .وأثاث مكتبً الخاصة بتزوٌد ادوات لرطاسٌة 03/2019 البت فً المنالصة رلم - 4.

 ."עיצוב מרחבי למידה עומר אבן אלח'טאבاعادة الخاصة "א  22/2019 فتح المنالصة رلم - 5.

 . االطالع على توصٌة مهندس البلدٌة ومدٌر مشروع اكمال مدرسة اسكندر - 6.

 .تصوٌر ومسح جوي لمسطح نفوذ مدٌنة ام الفحم 08/2019 ة رلمالبت فً منالص 7.

 :هجرى الجلسة
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 .ِض اٌجٍغت بمٌٛٗ اٌذّذ هلل ٚاٌظالة ٚاٌغالَ عٍى سعٛي هللااافخخخ االر س 

  . 9102/10المصادقة على محضر الجلسة السابقة رقم  1.

 
 . . 9102/10اٌّظادلت عٍى ِذضش اٌجٍغت اٌغابمت سلُ   حُ

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

 . طباعة خدمات الخاصة بتقدٌم  01/2019  البت فً المناقصة رقم - 2.

 

بعذ االطالع عٍى حمشيش اٌّغخشاس اٌمضائي ٚفذض سعاٌت لغُ اٌخشخيض حبيٓ اْ وال  

 بإٌغاء طي ٚعٍيٗ ٔٛ  ٌٍعًّ ِٓ ٚدذة حشخيض االبٕيت اٌّشخشويٓ ٌُ يظذسٚا حشخيظا 

اضافت بٕٛد   ِع  ٔفظ اٌششٚط  ِع    عشع اٌّشخشويٓ االثٕيٓ عٍى اْ حعاد ٘زٖ إٌّالظت

ِع اٌخٕغيك ِع االر صياد ابٛ   ِٚؤعغاحٙا ٚحغييش طشيمت إٌّالظت اٌالفخاث اٌخاطت باٌبٍذيت 

 .  شمشة

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

 . تنظٌف  مواد   بتزوٌد  الخاصة   02/2019 المناقصة رقمفً  البت - 3.

 

بعذ اٌخشاٚس ٚاالطالع عٍى حمشيش ِغاعذ اٌّغخشاس اٌمضائي االر دمحم فخذي ٚسعاٌت اٌغيذة 

وفائض في ٘زٖ إٌّالظت عٍى اْ يخُ اٌخعالذ   0444אורפיט عٓ   حمشس االعالْ  ٚفاء اغباسيت

احادت اٌّجاي ٌخغييش طشيمت اٌعًّ في ٘زٖ إٌّالظت فيّا  ِٓ اجً  شن ٌّذة عٕت ٚرٌهخِع اٌّش

 . بعذ

 

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

 .وأثاث مكتبً الخاصة بتزوٌد ادوات قرطاسٌة 03/2019 البت فً المناقصة رقم - 4.

 

في االععاس   ٕ٘ان فٛاسقاٌّشخشويٓ بذا جٍيا اْ   بعذ االطالع عٍى اٌعشٚع اٌّمذِت ِٓ لبً 

ٚفٛاسق ِا بيٓ االلخشاداث ٚاٌغعش اٌّمذس ِٓ لبً لغُ اٌّشخشياث اٚ ععش    ِا بيٓ اٌّشخشويٓ

 . اٌغٛق

ٚبعذ اٌخشاٚس ٚاٌخذليك في االلخشاداث حمشس حمغيُ إٌّالظت عٍى اٌّشخشويٓ عٍى اْ حخُ 

يٍخضَ اٌّشخشويٓ في طٍبياث اٌّٛاد دغب اٌغعش االسخض ٌىً ِٕخج بذذ راحٗ , ششط اْ 

 .إٌّالظت بّٛاطفاث إٌّخج ٚباٌغعش اٌّمخشح ِٓ لبٍُٙ

  

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

 ."מרחבי למידה עומר אבן אלח'טאב الخاصة א  22/2019 فتح المناقصة رقم 5.

 
 . إٌٙذعت ٌّخابعت اٌّٛضٛعحذٛي اٌى لغُ , تٌُ يخمذَ ادذ ٌٙزٖ إٌّالظ 

 
------------------------------------------------ 
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 . االطالع على توصٌة مهندس البلدٌة ومدٌر مشروع اكمال مدرسة اسكندر - 6.

 

ِٚذيش اٌّششٚع إٌّٙذط خاٌذ ابٛ فشٚة بخظٛص   حُ االطالع عٍى حٛطيت ِٕٙذط اٌبٍذيت

 מ"א.ח אלחאלד בע "  " ٘ـ"  ٌٍّشدٍت  ِٕالظت ِذسعت اعىٕذسحٛويً اٌّماٚي اٌفائض في 

اوذ االر ساِض أٗ ال ِأع ٌذيٕا ِٓ اوّاي اٌعًّ دغب اٌمأْٛ خظٛطا بعذ اْ ثبخج   ,  "

اِىأيت اوّاي اٌعًّ في بميت   لشاس ٌجٕت اٌعطاءاث اٌغابك ِٕٚخ اٌّماٚي   لأٛٔيت  اٌّذىّت

  . ٌزٌه  اٌّيضأيت اٌّطٍٛبت  ٚرٌه بعذ حٛفش  اٌّشادً اٌّخبميت ٌٙزا اٌّششٚع

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

 .تصوٌر ومسح جوي لمسطح نفوذ مدٌنة ام الفحم 08/2019 البت فً مناقصة رقم 7.

 

    ٚجذ ِغٍفاْ اثٕاْ ٌٙزٖ إٌّالظت

 

  

 כ כוללת מ.ע.מ"סה  שם משתתף

 197,960 אופק 1

2 TRIG 116,766 

 -   اٌخٛطيت 

اٌخٛطيت بعذ   ٚرٌه " TRIG  מידע מרחבי טריג " اٌعطاء عٍى اٌّشخشن بإسعاءٔٛطي 

 .  ِٓ لبً ِٕٙذط اٌبٍذيت ٚاٌّغخشاس اٌمضائي  إٌّٙيت

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

 

 نمل صندوق العطاءات وتمدٌد ساعة تمدٌم المنالصات : -8

نوصً بنمل صندوق العطاءات الى الطبمة العلٌا بمرب غرفة االخ دمحم ابراهٌم وترتٌب 
 . فً حالة عدم تواجده فً المكتب  المنالصات  التولٌع على استالم   مسؤولٌة

انا اعمل تمنً وداعم فنً لمؤسسات البلدٌة المختلفة والضً غالبٌة ولتً :    دمحم ابراهٌم
اطلب   خارج المكتب وفً المؤسسات مما لد ٌتعذر علً استالم المنالصات فً اولات معٌنة

مفضل ان ٌكون من المداومٌن فً   المنالصات  الستالم  من حضرتكم توكٌل موظف اضافً
 .المكاتب

من   بدال  الثانٌة بعد الظهر الساعةبتمدٌد ساعة تمدٌم المنالصات الى   كذلن نوصً 
 .  00:11    الساعة

 

 

 بإحترام

 قسن االنظوة والوعلوهات

 جبارين ابراهين دمحم
 


