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2016/3
جلسة لجنة العروض والمناقصات
عقدت لجنة العروض والمناقصات جلسه لها رقم  2016/3في تمام الساعه الثانية عشر ظهر
يوم السبت الموافق  2016/4/2في مكتب المجلس المحلي.
الحضور :السيد علي محجوب – رئيس اللجنه
أعضاء اللجنه الساده :نهاد زعير ،احمد عزايزه
تغيب عن الجلسة  :السيد وحيد شحاده.
شارك في الجلسه :السيد مفيد غنطوس -المراقب الداخلي
على جدول األعمال:
 )1بحث مناقصه رقم  2016/6أعمال تطوير لشوارع 6+4
لحصول النصاب القانوني باشر الساده أعضاء اللجنه بحث ما جاء على جدول األعمال.
افتتح الجلسه السيد علي محجوب رئيس اللجنه مرحبًا بالحضور وقال:
تعقد هذه الجلسه للجنة العروض والمناقصات من أجل بحث مناقصه صغيره رقم 2016/6
أعمال تطوير لشوارع . 6+4
لقد تم فتح صندوق المناقصات والمغلفات التي قدمت في جلسة رقم  2016/2بتاريخ
 ، 2016/3/28قدم لتنفيذ ألمناقصه أربعة اقتراحات من مقاولين مختلفين .
لقد تم تحويل مستندات ألمناقصه حسب قرار لجنة المناقصات للمستشار القانوني من أجل
فحصها وإعطاء رأيه القانوني بشأن ألمناقصه .
بعد االطالع على الرأي القانوني الذي أرسله لنا المستشار القانوني للمجلس  ،يتبين لنا أن
االقتراح األرخص والمقدم من المقاول اياد عثامله ال يستوفي شروط ألمناقصه  ،اما االقتراح
الثاني والمقدم من شركة סגולוביץ والذي هو بمبلغ  694412شاقل يشمل ضريبة القيمة
المضافة فأنه يستوفي جميع الشروط المطلوبة في ألمناقصه  .لذلك أقترح على زمالئي اعضاء
لجنة المناقصات االعالن عن االقتراح المقدم من شركة סגולוביץ בע"מ انه االقتراح الفائز
بالمناقصه وأن نوصي امام رئيس المجلس التفاوض مع الشركه من أجل الحصول على تخفيض
إضافي .
اطلب من زمالئي المصادقه على اقتراح اعاله .

تصويت  :وافق على االقتراح اعضاء اللجنه الحضور باالجماع .
قرار  :يتم االعالن عن االقتراح المقدم من قبل شركة סגולוביץ انه العرض الفائز
بالمناقصه ويتم التفاوض مع الشركه للحصول على تخفيض اضافي .

انتهت الجلسه الساعه الثانيه عشروخمس واربعين دقيقه
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رئيس اللجنه

()-
--------------احمد عزايزه
عضو اللجنه

()-
----------------نهاد زعير
عضو اللجنه

אני מקבל ומאשר את המלצת וועדת המכרזים
-------------פייסל שחיבר
ראש המועצה

