دولة فلسطين

State of Palestine

وزارة المالية

Ministry of finance
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فمسطين

The Central Tenders Committee

التاريخ2826/84/28 :

محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

فتح مظاريف عطاء رقم 2826/15

توريد بطاريات جافة لصاحل وزارة النقل واملواصالت
أنه في يوم الخميس الموافق  6028/04/66م وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا اجتمعت لجنة
العطاءات المركزية بحضور كال من :
 .2السيد  /عزمي محمد عايش

رئيسا ـ لجنة العطاءات المركزية

 .6السيد  /رامي أبو سويرح

عضوا ـ لجنة العطاءات المركزية

 .3السيد  /يعقوب الغندور

عضوا .لجنة العطاءات المركزية

 .4السيدة /فاطمة عوض

عضوا ـ لجنة العطاءات المركزية

 .5السيد  /إيهاب الريس

عضو مراقب  -ديوان الرقابة اإلدارية والمالية

وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة
أعمال المجنة :

تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد (  ) 6مظاريف .
قامت المجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقـراءة اسسـعار أمـام الحضـورو والجـدول التـالي يوضـح أسـماء الشـركات المتقدمـة

وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :

م.

اسم الشركة

2

ورشة المعراج الفنية

6

ورشة اليازجي إخوان

قيمة العطاء

مالحظات

غزة  -تل الهوا بالقرب من محطة فارس  -هاتف 86-2672382 :
www.mof.gov.ps
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كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
م.

اسم الشركة

قيمة الكفالة

نوعها

اسم البنك

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

مالحظات

2

ورشة المعراج الفنية

 2000دوالر

سند بريد

بنك البريد

6024/20/66

-

كفالة قديمة

6

ورشة اليازجي إخوان

 2000دوالر

سند بريد

بنك البريد

6028/04/64

-

-

غزة  -تل الهوا بالقرب من محطة فارس  -هاتف 86-2672382 :
www.mof.gov.ps
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وتم تفريغ اسسعار حسب الجدول التالي :

2/1

م

البيان

ورشة المعراج الفنية

2

بطارية جاف  20أمبير

115

2

بطارية جاف  45أمبير

300

7

بطارية جاف  60أمبير

350

4

بطارية جاف  75أمبير

430

0

بطارية جاف  90أمبير

550

8

بطارية جاف  100أمبير

600

3

بطارية جاف  110أمبير

600

6

بطارية جاف  130أمبير

850

9

بطارية جاف  150أمبير

900

28

بطارية جاف  180أمبير

950

المبمغ بالشيكل

2/2

ورشة اليازجي إخوان
المبمغ بالشيكل
228
228
778
488
768
048
438
878
038
378
068
308
888
368
398
2888
968
2208
2268
2008

غزة  -تل الهوا بالقرب من محطة فارس  -هاتف 86-2672382 :
www.mof.gov.ps
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ورشة اليازجي

ورشة المعراج

السعر بالشيكل

السعر بالشيكل

إخوان

-

لجنة العطاءات المركزية

فمسطين

الفنية

788

الكمية

2

الوحدة

عدد

-

038

2

عدد

-

2288

2

عدد

الوصف

الصنف

.م

Brand &model ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Type: Gel / Voltage: 12 V
Capacity : 50 h
Cyclic usage : ›1200 Cycles / Weight : ›15
Kg
Production Date : at most 4 months Max
1 Years Full Warranty
Brand &model ـــــــــــــــــــــــــــ ـ
Type: Gel / Voltage: 12 V
Capacity : 100 AH
Cyclic usage : ›1200 Cycles / Weight : ›30
Kg
Production Date : at most 4 months Max
1 Years Full Warranty
Brand &model ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
Type: Gel / Voltage: 12 V
Capacity : 200 h
Cyclic usage : › 1200 Cycles / Weight : › 60
Kg
Production Date : at most 4 months Max
1 Years Full Warranty

Battery
For
Inverters

1

86-2672382 :  هاتف-  تل الهوا بالقرب من محطة فارس- غزة
www.mof.gov.ps
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ورشة اليازجي

ورشة المعراج

السعر بالشيكل

السعر بالشيكل

إخوان

-

-

لجنة العطاءات المركزية

فمسطين

الفنية

550

1000

الكمية

1

1

الوحدة

الوصف

عدد

Brand &model ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
Output power : 1 KVA
Input AC Voltage : 180-260 V,50/60Hz
INPUT DC Voltage : 12 V
Output Voltage: 220 V ± 3%
Efficiency : ›85%
Wave From :sine Wave
Charger : ›12 Ah Built in Charger
 االنفٌرتر الكترونً ال ٌحتوي على:مالحظة
(Transformator) محول

عدد

Brand &model ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
Output power : 2 KVA
Input AC Voltage : 180-260 V,50/60Hz
INPUT DC Voltage : 24 V
Output Voltage: 220 V ± 3%
Efficiency : ›90% / Wave From :sine Wave
Charger : ›15 Ah Built in Charger
 االنفٌرتر الكترونً ال ٌحتوي على:مالحظة
(Transformator) محول

86-2672382 :  هاتف-  تل الهوا بالقرب من محطة فارس- غزة
www.mof.gov.ps

الصنف

.م

Inverters

2
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م.

الصنف

3

Inverters

الوحدة

الوصف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ Brand &model
Output power : 3 KVA
Input AC Voltage : 180-260 V,50/60 Hz
INPUT DC Voltage : 24 V
Output Voltage: 220 V ± 3%
Efficiency : ›90%
Wave From :sine Wave
Charger : ›18 Ah Built in Charger
مالحظة :االنفٌرتر الكترونً ال ٌحتوي على
محول)(Transformator

عدد

الكمية

2/2

ورشة المعراج

ورشة اليازجي

السعر بالشيكل

السعر بالشيكل

الفنية

1

إخوان

-

1400

وأنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر ووو
عضوا مراقب
إيهاب الريس

عضوا
فاطمة عوض

عضوا
يعقوب الغندور

عضوا

رئيسا

رامي أبو سويرح

عزمي محمد عايش

غزة  -تل الهوا بالقرب من محطة فارس  -هاتف 86-2672382 :
www.mof.gov.ps

