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 لجنة العطاءات محضر جلسة
 

 2019/04/17املنعقدة يوم الاربعاء املوافق   2019/05حمرض جلسة جلنة العطاءات غري الاعتيادية رمق 

 .البناية اجلديدة  - وذكل يف قاعة الهندسة 19:00يف متام الساعة 

 :الحضور

 عضو-  اغبارية  يوسف  حممد  رئيس-    جبارين   حممود  رامز 

 عضو - ابو شقرة ابراهيم  زياد  عضو  - مصطفى حممد ابو ماجد

 عضو-   حماجنة  ظاهر   بالل عضو-   حماميد  جنيب    حممد

  عضو-  زياد ابو جارور  طارق 

 :وبمشاركة كل من

 مساعد املستشار القضائي- حممد فتحي حماجنة مركز اللجنة     - جبارين حممد ابراهيم

  حماسب البلدية-    اغبارية   مجعة

 :جدول االعمال

 .2019/04سة السابقة رقم لالمصادقة على محضر الج 1.

 .עוז לתמורה ביה"ס אלראזי -א 11/2019 فتح المناقصة رقم 2.

 . 'גן חדשני אלחנסא ד - m21 עיצוב מרחבי למידה 2019/15 رقم املناقصة فتح 3.

 .'גן חדשני אלחיאם ב - m21 עיצוב מרחבי למידה 2019/16 رقم املناقصة فتح 4.

 .אלחנסאא m21 הצטיידות ושיפוצים בספריה 2019/17 رقم املناقصة فتح 5.

 . الخاصة بصيانة المقابر 2019/18فتح المناقصة رقم  6.
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 . خدمات الطباعه -1/2019 االطالع على توصيات قسم المشتريات بخصوص المناقصات 7.

  . ادوات الكتابة واالثاث - 3/2019 . تزويد مواد التنظيف   - 2/2019

 :مجرى الجلسة

  افتتح االخ رامز الجلسة بقوله الحمد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا 

 ثم قام بدعوة االخ نجيب محاميد مع مركز اللجنة لفتح صندوق العطاءات

ي 
ي المناقصات  8مغلفا , منها  12الصندوق وجد ف 

 تقدير واحد لمغلف و مغلفات لمشاركي   ف 

 . 2019 / 17/  16/  15ملحق لمناقصات   مغلفات 3 و   2019/18كلفة للمناقصة رقم ت

 . 2019/04سة السابقة رقم لالمصادقة عىل محض  الج 1. 

 
مع اضافة لبنود   2019/04عىل محض  الجلسة السابقة رقم  باإلجماعالمصادقة   تمت 

يات رقم  قدمها االخ محمد فتحي بخصوص فحص  2019/  3و 2و  1مناقصات قسم المشتر
  )עסק ן)רישיו تراخيص المحالت التجارية للمشاركي   

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

 .עוז לתמורה ביה"ס אלראזי -א 11/2019 فتح المناقصة رقم 2.

 

 :  وجد مغلفان لهذه المناقصة 

ك رقم    اح  اسم المشتر  االقتر

 2.5% - מחאמיד אימן 1

 % 0   מ"אלראמז בע 2

ك االقل  2019א/11العطاء رقم  نوصي بارساء    - التوصية           سعرا عىل المشتر
  . " מחאמיד אימן"

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

 גן חדשני אלחנסא ד - m21 עיצוב מרחבי למידה 2019/15فتح المناقصة رقم  3.

 

 :  لهذه المناقصة   وجد مغلف واحد 

ك رقم   اح  اسم المشتر  االقتر
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 3% - מחאמיד אימן 1

  - التوصية

ك االقل سعر 2019/15نوصي بارساء العطاء رقم  بعد   "ימןאמחאמיד  " י عىل المشتر
 . توصية مهندس البلدية

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

 .'גן חדשני אלחיאם ב - m21 עיצוב מרחבי למידה 2019/16فتح المناقصة رقم  4.

 

 :  لهذه المناقصة   وجد مغلف واحد 

ك رقم  اح  اسم المشتر  االقتر

 3% - מחאמיד אימן 1

  - التوصية

ك االقل سعر 2019/16نوصي بارساء العطاء رقم  بعد   " מחאמיד אימן "  عىل المشتر
 . توصية مهندس البلدية

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

 .אלחנסאא m21 הצטיידות ושיפוצים בספריה 2019/17فتح المناقصة رقم  5.

 

 :  لهذه المناقصة   وجد مغلف واحد 

ك رقم   اح  اسم المشتر  االقتر

 3% - מחאמיד אימן 1

  - التوصية

ك االقل سعر 2019/17نوصي بارساء العطاء رقم  بعد   " מחאמיד אימן "  عىل المشتر
 . توصية مهندس البلدية

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

 . الخاصة بصيانة المقابر 2019/18فتح المناقصة رقم  6.
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وعو  , لهذه المناقصة   مغلفات واحد 3وجد   ة مقدم من البلدي   مغلف تكلفة المشر
 . ش.ج 42000   بتكلفة 

ك رقم   اسم المشتر
اح يشمل ض.ق.م  االقتر

 ش.ج

 50000 אלנור אלטבי  1

 57000 לב אדום שירותי בריאות 2

ك قدم عرضه بعد   فتح المغلف الثالث  عدم اللجنةقررت  ن ان المشتر  الساعةبعد ما تبي 
ة بتسعة دقائق   . فتحي ووجهة النظر القانونيةوذلك بعد التشاور مع االخ محمد  الثانية عشر

 مالحظات :  •

ح فحص امكانية منحه العمل من باب   -االخ طارق زياد  - ك  جديد  اقتر أرى ان هناك مشتر
ح االكتر سعرا  اال اذا   التشجيع  , رد االخ محمد فتحي بان ذلك ليس قانونيا منح المقتر

ك االقل سعرا.  يرات قوية ضد المشتر  كانت هناك تتر
ام بالوقت المحدد اذا كان امرا فنيا ام جوهريا كانت هن   - ن اك تساؤالت حول موضوع االلتر

 وكان رد االخ محمد فتحي قاطعا بان هذا خلال جوهريا حسب القانون. 

  - التوصية 

ك االقل سعر 2019/18العطاء رقم  بإرساءنوصي   אלנור אלטבימרכז  "  عىل المشتر
وط المناقصة " ان قام المحامي محمد فتحي بعد   " ك بشر بفحص المستندات وايفاء المشتر
 . 

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

يات بخصوص المناقصات 7. خدمات  -1/2019 االطالع عىل توصيات قسم المشتر

  . ادوات الكتابة واالثاث - 3/2019 . تزويد مواد التنظيف - 2/2019 . الطباعة

ن توفر جميع التوصيات الالزمةيؤجل    ي المناقصات اعاله لحي 
ن
اخيص   بما فيها  البت ف التر

ن  كي   . التجارية للمشتر
 

 

 باحرتام

 مركز جلنة العطاءات
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 جبارين حممد ابراهيم


