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 04/0400/ 40 التاريخ:
 ج

 محضر اجتطاع لجظة العطاءات الطركزية
 ( 12/2021عرض سعر رقػ ) فتح معاريف

  01/2021ممحق بالعطاء رقػ 
 توريد أثاث مكتبي لصاحل وزارات دولة فلسطني

           
ادياة عرار اااا ا  الحوفاو مطاا  السااعة  04/0400/ 40الطؽافاق  االثظايؼاجتطعت لجظة العطااءات الطركزياة فاو  اؽ  

 بحضؽر كال  مؼ :
 
 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / أمحد حسه الشنطي1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

 عضىًا. جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / أميه اخلالدي3
 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح  فاطمح عىض/  ج. السيد4

 ديىان الرقاتح اإلداريح واملاليح -عضى مراقة  إيهاب الريسم.. السيد / 5
 

 

 

 ذلغ فو مقر اإلدارة العامة لمؽاز  بؽزارة الطالية فو غزة و
 أعطال المجظة : 

 ( معاريف.6مػ فتح اظدوق العطاءات بحضؽر الرركات الطتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )
واثاات  التها وقراءة األسعار أما  الحضؽر، والجدول التالو  ؽضح أسطاء الرركات قامت المجظة بترقيطها وفتحها 

 :   الطتقدمة وقيطة العروض الطتقدمة بها وأسعارها
 
 
 

 مال عات اسػ الرركة  .

 البيت الطمكو 1

  سب الكرف الطرفق

 شركة العال 2

 الطجطع الصظاعو 3

 ماجيغ مامش 4

 شركة انؽر الحداد 5

 ركة زقؽتش 6
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 ومػ مفريغ االسعار كالتالو:

 
 ضر ،،،وأنهت المجظة أعطالها بالتؽقيع عمى الطح

 
 عضىًا مراقثًا               عضىًا                عضىًا                 عضىًا                   رئيساً                                     
   محد حسه الشنطيأ   جرب حجازي          أميه اخلالدي          فاطمح عىض          إيهاب الريس                                 

 الكطية الؽ دة اسػ الصظف الرقػ

1/6 
 البيت الطمكو
سعر الؽ دة 

 بالريكل

2/6 
 شركة العال

سعر الؽ دة 
 بالريكل

3/6 
 الصظاعو الطجطع

سعر الؽ دة 
 بالريكل

4/6 
 ماجيغ مامش
سعر الؽ دة 

 بالريكل

5/6 
 شركة أنؽر

سعر د لحداا
 الؽ دة بالريكل

6/6 
 شركة زقؽت

سعر الؽ دة 
 بالريكل

1 
 كرسو مؽظف

ظهر وسط عمى قاعدة نيكل متحركة 
 بعجالت

 560 - 509 575 555 537 1 عدد

2 
 كراسو االنتعار

 2كرسو انتعار نؽع ديانا )ماسط أو دائري 
 ممػ(

 62.41 77 78 82 78 1 عدد
99 
79 


