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 20/0205/ 51 التاريخ:
 ج

 محضر اجتطاع لجظة العطاءات الطركزية
 ( 04/2021عرض سعر رقم ) فتح مظاريف

  09/2021ممحق بالعطاء رقم 
 تهريد مهاد غذائية طازجة لصالح وزارتي الصحة والداخمية 

            
 
 

 الثانيتتة ع تتر   تترا  تطتتا  الستتاعة وفتتي  20/0205/ 51الطهافتتق  االثظتتيناجتطعتتل لجظتتة العطتتاءات الطركزيتتة فتتي  تته  
 بحضهر كال  من :

 
 

 رئيسًا ـ جلىح العطاءاخ املركسيح . السيد / أمحد حسه الشىطي1

 عضىًا ـ جلىح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

 عضىًا. جلىح العطاءاخ املركسيح . السيد / أميه اخلالدي3
 اءاخ املركسيحعضىًا ـ جلىح العط  فاطمح عىض/  ج. السيد4

 ديىان الرقاتح اإلداريح واملاليح -عضى مراقة  إيهاب الريسم.. السيد / 5
 مىدوب وزارج الداخليح يسري كالب  . السيد/6
 الصححمىدوب وزارج  عثد السالم حىىوح . السيد/ 7

 

 

 

 وذلك في مقر اإلدارة العامة لمهاز  بهزارة الطالية في غزة 
 

  أعطال المجظة :
 ( مظاريف.  8 )فتح صظدوق العطاءات بحضهر ال ركات الطتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد تم 

قامل المجظة بترقيط ا وفتح ا واثبات حالت ا وقتراءة اسستعار أمتا  الحضتهرل والجتدول التتالي  هاتح أستطاء ال تركات الطتقدمتة 
 :   وقيطة العروض الطتقدمة ب ا وأسعارها

 
 
 

 مالحظات اسم ال ركة  .

 شركة سيف الد ن ابه عيطة 1

 حسب الك ف الطرفق

 شركة ال طعة الطضيئة 2
 شركة الحياة تريد 3
 شركة الطحمة الهطظية 4
 شركة هاني عطا هللا 5
 الهطن االمين 6
 شركة التحرير 7
 شركة محطهد عايش عطيرة 8
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 : حسب الجدول الطرفق تم تفريغ اسسعارو 

كطيةال الهحدة الصظف  .  

1/8 
مصظع سميم ابه 
عيطة سعر الهحدة 

 بال يكل

2/8 
 الطضيئةال طعة 

 سعر الهحدة 
 بال يكل

3/8 
 الحياة تريد
سعر الهحدة 
 بال يكل

4/8 
 الطحمة الهطظية
سعر الهحدة 
 بال يكل

5/8 
 هاني عطا هللا
سعر الهحدة 
 بال يكل

6/8 
 الهطن االمين
 سعر الهحدة

 بال يكل 

7/8 
 التحرير

سعر الهحدة 
 بال يكل

8/8 
 محطهد عطيرة
سعر الهحدة 
 بال يكل

 20 20.70 19.80 - 1 كيمه لحطة مجطدة 1
19.80 
20.80 
21.80 

19.53 - 20.50 

 7.25 - 7.68 7.70 7.1 7.50 6.90 - 1 كيمه خضار مجطدة 2

 11.79 12.78 10.80 - 10.81 - 13 1 كيمه جبظة بيضاء 3
11.48 

10.89 
11.35 

 8.60 7.20 - 7.21 - 8.50 1 كيمه لبظة 4
10.17 8.2 7.89 

%دسم3لبن  5  0.875 - 1 عدد 
0.98 0.85 - 0.98 0.794 

0.879 - 0.889 

 - - 2.837 2.90 - 3 - - 1 عدد جبظة شرائح 6

    وأن ل المجظة أعطال ا بالتهقيع عمى الطحضر ل
     رئيساً                    عضىاً          عضىًا                       عضىًا                 قثاً عضىًا مرامىدوب وزارج الداخليح   مىدوب وزارج الصحح       

 أمحد حسه الشىطي   جرب حجازي          أميه اخلالدي        فاطمح عىض          إيهاب الريس        حىىوح   عثد السالم    يسري كالب                


