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 ----17/03/2019--- 

 483توثيق:

 

 

 محضر جلسة

في تمام  2019/03/13المنعقدة يوم االربعاء الموافق  2019/03محضر جلسة لجنة العطاءات غير االعتيادية رقم 

 .البناية الجديدة-وذلك في قاعة الهندسة 19:00الساعة 

 :الحضور

 عضو- محمد يوسف اغبارية رئيس- رامز محمود جبارين

 عضو- محمد نجيب محاميد عضو- زياد ابراهيم ابو شقرة

 مركز – جبارين محمد ابراهيم عضو- طارق زياد ابو جارور

  محاسب البلدية- جمعة اغبارية

 :الغياب

 عضو- بالل ظاهر محاجنة عضو- مصطفى محمد ابو ماجد

مساعد المستشار - محمد فتحي محاجنة

 القضائي
 

 

 :جدول االعمال

 . 2019/02المصادقة على محضر جلسة لجنة العطاءات رقم  1.

 .ابن الخطاب ومدرسة ابن خلدون الخاصة بتطوير واجهتي مدرسة عمر 09/2019 البت في المناقصة رقم 2.

פינות עבודה עוז " الخاصة بتجهيز زوايا عمل وحوسبة في مدرسة الرازي 2019/11مناقصة رقم  3.

 . " לתמורה בית ספר תיכון אלראזי

مع سماع اجاباته على  2019/06االطالع على توصية مهندس البلدية بخصوص مناقصة جدار الخنساء رقم  4.

 .تساؤالت اعضاء اللجنة

الخاصة بتبليط شوارع في حي  2019/10للمناقصة رقم  االطالع على التوصية المهنية لمهندس البلدية 5.

 . المحاجنة

 .12/2019 البت بخصوص شارع البيار المناقصة رقم 6.

 . حتلنة اللجنة بمجريات مناقصة الجباية والبت فيها 7.

 

 



 עיריית אום אל פחםبـلـــديـــة ام الــفــحـم                                                       

 כביש ראשי                                                                      الشارع الرئيسي

 
 04-8285600           04-6312765  אום אל פחם    3001000   الفحم ام   1090  Email: uef2000@gmail.com  

            

 االفتتاحية :
 

فتتح الجلسة رئيس اللجنة  االخ رامز جبارين  بقوله الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا , ومن ثم  توجه  مع ا

 مغلفا واحدا  وجد في الصندوق ,مركز اللجنة  وعضو اللجنة السيد محمد نجيب محاميد لفتح  صندوق العطاءات 

 :مجرى الجلسة
 

 .   2019/02اءات رقم المصادقة على محضر جلسة لجنة العط 1.

  .  2019/02تمت المصادقة على محضر جلسة العطاءات السابقة رقم  

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

 .الخاصة بتطوير واجهتي مدرسة عمر ابن الخطاب ومدرسة ابن خلدون 09/2019  البت في المناقصة رقم 2.

 

من   -%0.5  بحيث قدم اقتراحا بتخفيض   "راسم محاميد " -  المناقصة من المشتركوجد اقتراح واحد لهذه  

 .يشمل ض.ق.م  ח"ש 1,180,164.95  تلخصت ب والتيالتكلفة المقدرة من قبل المخطط 

  :  توصية 

 . ولمهندس البلدية لتقديم توصية مهنية  وصي بتحويل المستندات للمستشار القضائي لفحص المستنداتن  -

   :مالحظات

من المستشار القضائي شرح صالحيات لجنة العطاءات وماهية   -للجلسة القادمة -طلب السيد زياد ابو شقرة - 

رد  "  عملها كذلك طلب ان تكون مواد متوفرة قبل البت في المناقصة خصوصا كتاب الكميات والمواد االخرى

 لكم  حصلت عليها بعثتها التيباقي المناقصات  "ولم يبعثه لي من مرافق المشروع   طلبت ملفا:  مركز اللجنة

 . بريد االلكترونيعلى ال

من المهندس بخصوص تقدير   السيد رامز جبارين ان تكون هناك ايضا توصية مهنية  طلب رئيس اللجنة -  

امكانية تسليمه اعمال في المستقبل ومدى قدرته على اتمام    لموازنة      وتقييم االعمال اللتي يقوم بها المقاول

 . المشاريع

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

פינות עבודה עוז " الخاصة بتجهيز زوايا عمل وحوسبة في مدرسة الرازي 11/2019مناقصة رقم  3.

 . " לתמורה בית ספר תיכון אלראזי

اعادة   وبما ن االمر ضروري ومهم لعدم خسارة الميزانية لهذا المشروع نطلب  لهذه المناقصةلم يتقدم أحد  

 . 11/2019  رقم  االعالن عن هذه المناقصة

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

مع سماع اجاباته على  2019/06  االطالع على توصية مهندس البلدية بخصوص مناقصة جدار الخنساء رقم 4.

 .تساؤالت اعضاء اللجنة

 .  تم االطالع على توصية مهندس البلدية وتم تبنيها على ان تعاد هذه المناقصة  
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 ------------------------------------------------ 

الخاصة بتبليط شوارع في حي  2019/10للمناقصة رقم  االطالع على التوصية المهنية لمهندس البلدية 5.

 . المحاجنة

 

الخاص بتبليط شوارع في  2019/10تم االطالع على توصية مهندس البلدية وعليه نوصي بارساء العطاء رقم  

 . "محاميد راسم " حي المحاجنة على المشترك اقل سعر

  

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

 .2019/12البت بخصوص شارع البيار المناقصة رقم  6.

 . تم االعالن عن مناقصة جديدة بسبب عدم تقدم اي مشترك للمناقصة  

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

 . حتلنة اللجنة بمجريات مناقصة الجباية والبت فيها 7.

 

ראג'י  "    على قانونية االقتراح المقدم من قبل المشترك  تم االطالع على توصية المستشار القضائي المؤكدة 

وقام السيد جمعه اغبارية بشرح آلية العمل مع الشركة واالمكانيات المتوفرة لدينا مؤكدا انه تم , " שירותי גבייה

اضف الى ان مدة التعاقد العمل السابيع حتى توصلنا الى المادة المتوفرة بين ايديكم ووجدنا انها الطريقة االمثل 

    .تكون بيد البلدية  العمل الستمرارية  وشروط اخرى

  :التوصية

 . " מ"ראג'י שירותי גבייה בע " نوصي بارساء العطاء على المشترك

الغاء  بإمكاننااشهر حسب ما قاله  المحاسب ان  3: موافقتي مشروطة  ل  زياد طارق   عقب السيد -مالحظات (  

اشهر  بحيث تكون في هذه الفترة تقريرا  3العقد  او البحث  من جديد  في شروط  االتفاقية مع الشركة  كل 

  (للمناقصات االخرى  ان يكون خبيرا ومختصا  لالستفادة  من التقريركذلك   الموضوع لهذ   اكثر عمقا لمختص 

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

 

 
 بإحترام

 قسم االنظمة والمعلومات

 جبارين محمد ابراهيم

 


