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 40/1428/ 40 التاريخ:
 ج

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية
 مواد غذائية جافة بتوريد ( الخاص02/8201عرض سعر رقم ) فتح مظاريف

 لصالح وزارات دولة فمسطين  
 (  02/2018) ممحق لمعطاء 

 
 

 

 

معههت لجنهههة اجت ا  الحاديههة ع ههر صههباحالسههاعة  م تمههاموفههم  40/40/1428الموافههق  ثالثههاءالأنههف فههم يههوم 
 العطاءات المركزية بحضور كال  من :

 
 

 رئيسا  ه لجنة العطاءات المركزية عايش محمد . السيد / عزمم1

 عضوا  ه لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامم أبو سويرح2

 عضوا . لجنة العطاءات المركزية . السيد / يعقوب الغندور3
 اءات المركزيةعضوا  ه لجنة العط . السيدة/ فاطمة عوض4

 ماليةة اإلدارية والابديوان الرق -عضو مراقب  . السيد / إيهاب الريس5
 

 

 

 ة لموازم بوزارة المالية فم غزة وذلك فم مقر اإلدارة العام
 
 

 

  أعمال المجنة :
 .مظاريف(  5  )ووجد بداخمف عدد  رضات بحضور ال ركات المتقدمة لمعتم فتح صندوق العطاء

بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقهراءة اسسهعار أمهام الحضهورل والجهدول التهالم يوضهح أسهماء ال هركات المتقدمهة  قامت المجنة
 وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :  

 
 

 مالحظات رضقيمة الع اسم ال ركة م.

    ركة سطركو   2

خوانف 1     ركة  عماد حمادة وا 

    ركة  هانم عطا اهلل   3

   كة أبناء جميل حبوش  ر  0

    ركة كويك تريد  5
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 وتم تفريغ اسسعار حسب الجدول التالم :

 

 الكمية الوحدة الصنف م.
1/5 

  ركة سطركو  
 السعر بال يكل

2/5 
 ركة  عماد حمادة 

خوانف  وا 
 السعر بال يكل

3/5 
  ركة  هانم عطا اهلل  

 السعر بال يكل

4/5 
 جميل حبوش  ركة أبناء 

 السعر بال يكل

5/5 
  ركة كويك تريد 
 السعر بال يكل

 5.18 4.90 5.83 1 كجم حمص حب 1
5.48 - 5.20 

 4.17 5.72 1 لتر زيت طعام 2
4.48 
4.88 
5.28 

- 4.50 

 - - 24.40 22 26.80 1 كجم زيت زيتون 3

 30-27حالوة سمسم قطع وزن  4
 0.386 - 0.48 0.44 0.49 1 عدد جرام صافم

5 
عمبة الومنيوم مع غطاء كرتون 

 0.72 0.83 1 عمبة مسمفن حجم وسط
0.78 
0.88 

1.20 
0.85 - 

               وأنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر للل

 ئيسار       عضوا  مراقب         عضوا             عضوا              عضوا                                             
 شعزمم محمد عاي     رامم أبو سويرح   يعقوب الغندور     فاطمة عوض   إيهاب الريس                                     


