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 86/85/2826 التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  71/2826رقم عطاء  فتح مظاريف
 لصاحل وزارة الصحة مواد خمربية توريد

   
اجتمعت لجنة  ا  الحادية عشر صباحالساعة  ي تمامم وف 80/85/1820الموافق  لثالثاءاأنه في يوم 

 العطاءات المركزية بحضور كال  من :
 
 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية عايشمحمد / عزمي . السيد 2

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح1

 عضوا . لجنة العطاءات المركزية . السيد / يعقوب الغندور3
 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية . السيدة/ فاطمة عوض4

 ن الرقابة اإلدارية والماليةديوا -عضو مراقب  . السيد / إيهاب الريس5
 ة لموازم بوزارة المالية في غزة وذلك في مقر اإلدارة العام

 
 

  أعمال المجنة :
 ( مظاريف . 3 تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )

والجـدول التـالي يوضـح أسـماء الشـركات المتقدمـة  قامت المجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقـراءة اسسـعار أمـام الحضـور 
 وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :  

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة ترانس أورينت 2

   شركة ليمكس سجهزة والمعدات 1

   شركة التوريدات والخدمات 3
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعها لكفالةقيمة ا اسم الشركة م.

 - 82/80/1820 81/85/1820 بنك فمسطين كفالة بنكية شيكل 3388 شركة ترانس أورينت 2

 - 81/80/1820 81/85/1820 بنك فمسطين كفالة بنكية شيكل 2021 شركة ليمكس سجهزة والمعدات 1

 - 80/80/1820 80/85/1820 بنك فمسطين كفالة بنكية شيكل 0188 شركة التوريدات والخدمات 3
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 وتم تفريغ اسسعار حسب الجدول التالي :              

 الكمية الوحدة البيان م
1/3 

 ترانس أورينت شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 
 ليمكس شركة

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3  
    شركة التوريدات

     سعر الوحدة بالشيكل

1 Recipient Set TH 25 2808 - - 

2 PKU Card TH 25 2828 - - 

3 
Sensor Cassette Full-ox ABL 

80 
Pack 4 - 79008 - 

4 
Flex Solution Pack co-ox 

ABL 80 
Pack 8 - 058 - 

5 
Sensor Cassette 300/30 Full 

Basic 
Pack 4 - 7028 - 

6 Solution pack Basic Pack 4 - 388 - 

7 
Hepatitis B surface Antigen  

(HbsAg) (Arc) 
Kit/100 test 50 - - 29288 

8 
Hepatitis C virus Antigen 

(Arc) 
Kit/100 test 50 - - 29000 

 

 وأنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر    
 

 

 رئيسا        عضوا                   عضوا                     عضوا  مراقب           عضوا                              
  عزمي محمد عايش         رامي أبو سويرح يعقوب الغندور             فاطمة عوضإيهاب الريس                            

                                         


