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 86/85/2826 التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  91/2826رقم عطاء  فتح مظاريف
 لصاحل وزارة الصحت أقمشت وملبوساث توريد

   
اجتمعت لجنة  ا  الحادية عشر صباحالساعة  ي تمامم وف 88/85/1828الموافق  لثالثاءاأنه في يوم 

 العطاءات المركزية بحضور كال  من :
 
 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية عايشمحمد يد / عزمي . الس2

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح1

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

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

 
 

  أعمال المجنة :
 ( مظاريف .  6  تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )

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

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة محمد نبيل المزيني 2

   شركة الزنط لممنسوجات 1

   شركة سميم لمتجارة 3

   شركة جودت عبدو 4

   شركة المحمة الوطنية 5

   وحة لمتجارةشركة صم 6
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعها قيمة الكفالة اسم الشركة م.

 - 86/87/1828 86/85/1828 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 2888 شركة محمد نبيل المزيني 2

 - 87/86/1828 87/85/1828 البنك الوطني كيةكفالة بن دوالر 2888 شركة الزنط لممنسوجات 1

 - - 88/85/1828 بنك البريد سند بريد دوالر 2888 شركة سميم لمتجارة 3

 - 87/86/1828 88/85/1828 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 2888 شركة جودت عبدو 4

 - 86/86/1828 87/85/1828 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 2888 شركة المحمة الوطنية 5

 - - 88/85/1828 بنك البريد سند بريد دوالر 2888 شركة صموحة لمتجارة 6
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 وتم تفريغ اسسعار حسب الجدول التالي :              

 الكمية الوحدة البيان م

1/6 
شركة محمد نبيل 

 المزيني
سعر الوحدة 

 بالشيكل

2/6 
شركة الزنط 
 لممنسوجات

سعر الوحدة 
 بالشيكل

3/6  
شركة سميم 

 لمتجارة     
سعر الوحدة 

 بالشيكل    

4/6  
شركة جودت 
 عبدو    
سعر الوحدة 

 بالشيكل     

5/6  
شركة المحمة 
 الوطنية    
سعر الوحدة 

 بالشيكل     

6/6  
صموحة شركة 

     لمتجارة
سعر الوحدة 

 بالشيكل     
 6 7.50 8 - 7.40 7.70 1 متر طولي قماش بوبمين ألوان  1
 6 7.38 8 - 7.40 7.50 1 متر قماش أخضر لمعمميات  2
 5 7.38 8 - 7.40 7.50 1 متر قماش أزرق خاص بالعناية المركزة  3

مرتبة اسفنج مع البيت  4
 137 125 - 129 135 130 1 عدد سم  190*90*9

فاولير  1/2مرتبة اسفنج  5
 147 119 - 136 135 130 1 عدد سم مع البيت  190*85*9

قماش لمستائر ألوان عرض من   6
 8.50 11.30 12 - 11.50 12 1 متر سم  300سم ل  280

 8 8.70 9 - 8.90 8.60 1 متر طولي قماش أبيض درل 7
 6 4.90 6 - 5 4.80 1 متر قماش دامور خاص باالكفان 8

 

 وأنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر    
 

 

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


