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 08/05/2018 التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  20/2018رقم عطاء  فتح مظاريف
 مواد غذائية جافة ) متز ( لصاحل وسارة الداخلية  توريد

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

 من : العطاءات المركزية بحضور كال  
 
 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية عايشمحمد . السيد / عزمي 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

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

 
 

  أعمال المجنة :
 ( مظاريف .  5  تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )

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

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة محمود عايش عميرة 2

   شركة سطركو 1

   شركة هاني عطا اهلل      3

   شركة  سعد الدين الريس    4

   ت    شركة حمدي زقو  5
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

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

 شركة محمود عميرة 2
 شركة سطركو 1 81/1820يوجد كفاالت قديمة تابعه لعطاء 

 شركة هاني عطا اهلل      3
 - - - - نقدي والر د 2888 شركة  سعد الدين الريس    4

 81/1820يوجد كفاالت قديمة تابعه لعطاء  شركة حمدي زقوت     5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



State of Palestine  
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

    08-2832761هاتف :  - تل الهوا بالقرب من محطة فارس -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 
 

 وتم تفريغ األسعار حسب الجدول التالي :              

 الكمية الوحدة البيان م

1/5 
 محمود عميرة شركة

 سعر الوحدة بالشيكل

2/5 
 سطركو شركة

 سعر الوحدة بالشيكل

3/5  
      هاني عطا اهلل شركة

     سعر الوحدة بالشيكل

4/5  
سعد الدين شركة  

    الريس
      سعر الوحدة بالشيكل

5/5  
     حمدي زقوتشركة 

      سعر الوحدة بالشيكل

 13.70 14.49 1 كجم تمر 1
9.90 
10.90 
11.90 
12.90 

5.50 
6 

9.45 
9.50 

 

 وأنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر ااا
 

 

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

                                         


