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  Date 27/12/2018  التاريخ:

 
 صادر عن لجنة العطاءات المركزية مبدئيةقرار إحالة 
 10/9201رقم  بخصوص العطاء 

 خضار طازجة وفاكية لصالح وزارتي الداخمية والصحة بتوريد  الخاص
 31/12/2019إلى  01/01/2019لمفترة من 

 
 
 

 

اجتمعبت المجنبة المكونبة مبن ا خبوة  الحادية عشر صبباحا  وفي تمام الساعة  م27/12/2018 لموافقا الخميسفي يوم 
 ا عضاء التالية أسماؤىم:

 

 

 

 رئيسا  ب لجنة العطاءات المركزية . السيد / عزمي محمد عايش1

 عضوا  ب لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح2

  عضوا . لجنة العطاءات المركزي . السيد / يعقوب الغندور3
 عضوا  ب لجنة العطاءات المركزية لسيدة/ فاطمة عوض. ا4

 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -عضو مراقب  . السيد / إيياب الريس5
   

 

 
 

 10/2019رقم  العطاءفي  وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة لمبت
 خمية والصحة خضار طازجة وفاكية لصالح وزارتي الدابتوريد الخاص 

 31/12/2019إلى  01/01/2019لمفترة من 
 

 
 

 شرح حيثيات العطاء:بعد و  ومحضر المجنة الفنيةتم إطالع المجنة عمى محضر فتح المظاريف 
 

 
قررت المجنة 



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

General  Supplies Department لجنة العطاءات المركزية 
 

 5من  2الصفحة 

 www.mof.gov.ps              08-2832761هاتف :  -تل الهوا  -غزة 
 

 

 :حسب الجدول التالي وذلك ( العامة عبدو محمد اليندي وأوالده لمتجارة ) شركةبنود العطاء عمى إحالة  .1

 الترسية سعر الوحدة بالشيكل الكمية لوحدةا الصنف .م

 وزارة الصحة لصالح بالخضار الطازجةالخاص  (1)جدول رقم 

 ا رخص والمطابق 1.59 1 كيمو بطاطا 1

 ا رخص والمطابق 1.79 1 كيمو بصل 2

 ا رخص والمطابق 1.60 1 كيمو خيار 3

 ا رخص والمطابق 1.59 1 كيمو بندورة 4

 ا رخص والمطابق 6.64 1 كيمو ثوم 5

 ا رخص والمطابق 2.85 1 كيمو فمفل اخضر بمدي 6

 ا رخص والمطابق 2.39 1 كيمو ليمون 7

 ا رخص والمطابق 3.33 1 كيمو فميفمة 8

 / تخفيضا رخص والمطابق 1.49 1 كيمو بقدونس 9



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
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 5من  3الصفحة 
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 شركة عبدو محمد اليندي وأوالده لمتجارة العامةتابع 
 الترسية سعر الوحدة بالشيكل ميةالك الوحدة الصنف .م

 ا رخص والمطابق 1.50 1 كيمو كوسا 10

 / تخفيضا رخص والمطابق 1.99 1 كيمو كرنب أحمر 11

 ا رخص والمطابق 3 1 كيمو جراد أخضر 12

 / تخفيضا رخص والمطابق 1.49 1 كيمو جزر أصفر 13

 ا رخص والمطابق 2 1 كيمو كرنب 14

 وزارة الصحةلصالح الطازجة  بالفواكوص الخا (2)جدول رقم 
 أرخص المطابق/ تخفيض 4 1 كيمو تفاح 1

 أرخص المطابق/ تخفيض 3.40 1 كيمو موز 2

 ا رخص والمطابق 2.35 1 كيمو برتقال 3

 ا رخص والمطابق 2 1 كيمو كممنتينا 4

 / تخفيضا رخص والمطابق 2.99 1 كيمو أجاص 5

 ا رخص والمطابق 3.20 1 كيمو خوخ 6
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 دولة فلسطين
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 شركة عبدو محمد اليندي وأوالده لمتجارة العامةتابع 
 الترسية سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة الصنف .م
 ا رخص والمطابق 2.50 1 كيمو سنتروزا 7

 / تخفيضا رخص والمطابق 1.49 1 كيمو شمام 8

 داخميةوزارة ال لصالح بالخضار الطازجةالخاص  (3)جدول رقم 
 ا رخص والمطابق 1.55 1 كيمو بطاطا 1

 ا رخص والمطابق 1.73 1 كيمو بصل 2

 ا رخص والمطابق 1.55 1 كيمو خيار 3

 ا رخص والمطابق 1.60 1 كيمو بندورة 4

 ا رخص والمطابق 6.50 1 كيمو ثوم 5

 ا رخص والمطابق 2.80 1 كيمو فمفل اخضر بمدي 6

 والمطابقا رخص  2.45 1 كيمو ليمون 7

 ا رخص والمطابق 1.30 1 كيمو جزر 8

 ا رخص والمطابق 3.20 1 كيمو فميفمة 9
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 شركة عبدو محمد اليندي وأوالده لمتجارة العامةتابع 
 الترسية سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة الصنف .م

 / تخفيضا رخص والمطابق 3.80 1 كيمو تفاح 1

 والمطابقا رخص  2.20 1 كيمو برتقال 2
  

 قرارات لجنة العطاءات: **
 كممنتينا" قررت لجنة العطاءات الموافقة عمى توصية المجنة الفنية بإلغاء البند لعدم الحاجة."( 4)من الجدول رقم  (3)بالنسبة لمبند رقم  -

 
 

 

 أنيت المجنة أعماليا بالتوقيع عمى المحضر  ،،، 
 

 

 رئيسا          عضوا                       عضوا                 وا           عض      عضوا  مراقب                    
 عزمي محمد عايش          رامي أبو سويرح يعقوب الغندور               فاطمة عوض   إيياب الريس                    

 


