
State Of Palestine 
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

      

   08-2832761هاتف :  - بجوار محطة فارس –تل الهوا  - غزة                     12من  1الصفحة 

 

 

 

  Date 24/06/2018  التاريخ:

 
 صادر عن لجنة العطاءات المركزية مبدئيةقرار إحالة 

 23/2018رقم  بخصوص العطاء
 قرطاسية وأدوات مكتبية لصالح وزارات دولة فمسطينتوريد  الخاص

 
 

 

 
ميين األخييوة اجتمعييت المجنيية المكونيية  الحادييية ع يير صييباحاً وفييي تمييام السيياعة  24/06/2018 لموافيي ا حييداألفييي يييوم 

 األعضاء التالية أسماؤىم:
 

 

 

 رئيسًا ي لجنة العطاءات المركزية . السيد / عزمي محمد عايش1

 عضوًا ي لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح2

 عضوًا. لجنة العطاءات المركزية . السيد / يعقوب الغندور3
 مركزيةعضوًا ي لجنة العطاءات ال . السيدة/ فاطمة عوض4

 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -عضو مراقب  . السيد / إيياب الريس5
   

 

 
 

 23/2018رقم  العطاءفي  وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة لمبت
 قرطاسية وأدوات مكتبية لصالح وزارات دولة فمسطينالخاص  توريد 

 
 

  رح حيثيات العطاء:بعد و  ومحضر المجنة الفنيةح المظاريف تم إطالع المجنة عمى محضر فت
 

 
قررت المجنة 
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 :حسب الجدول التالي وذلك ( ىارد روك  ركة) بنود العطاء عمى إحالة بعض  .1
 

 الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف .م

 األرخص والمطاب  3.80 1 لفة سم 8ور  رول حراري عرض  4

 األرخص والمطاب  1 1 باكو دبوس 100الباكو  5نمرة  دبوس كمبس 9

 أرخص المطاب  0.23 1 عمبة SD/ دبوس 1000فئة  10دبابيس نمرة  12

 األرخص والمطاب  0.43 1 زجاجة ممم (50CC)صمغ سائل  23

 األرخص والمطاب  0.83 1 عدد UHU STIC 8.2 GRAMصمغ أوىو ألماني  25

30 
 ماركو جيدة قمم فسفور عريض لمتعميم 

 )المون حسب الطمب(
 األرخص والمطاب  0.63 1 عدد

31 
 CDقمم لمكتابة عمى ال فافيات أو عمى 
 العينة األفضل/ تساوت األسعار 1.10 1 عدد )عرض سن القمم حسب الطمب(

32 
 )المون حسب الطمب( قمم جاف لمرة واحدة
 أرخص المطاب  0.24 1 عدد بيانو  فاف/ نوع 

 / العينة األفضلتساوت األسعار 3 1 عمبة / نوع سمبميونقمم 12بالمحاية عمبة  قمم رصاص 33

 أرخص المطاب  1.30 1 عدد قمم لمسبورة ألوان نوعية جيدة 36
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 تابع  ركة ىارد روك
 الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف .م

 ب أرخص المطا 1.35 1 عدد قمم لباد عريض ألوان نوع ممتاز 37

 األرخص والمطاب  0.80 1 عدد قمم سائل أزر  38

 األرخص والمطاب  0.80 1 عدد قمم سائل أسود 39

 األرخص والمطاب  3.58 1 عدد سم كرتون بدون كتابة عربي 5كالسير  43

 األرخص والمطاب  3.58 1 عدد سم كرتون بدون كتابة عربي 8كالسير  44

 األرخص والمطاب  0.17 1 عدد سم  فاف 30مسطرة بالستيك  53

 األرخص والمطاب  22 1 عدد براية أقالم انجل تثبت بالمكتب 64

 مع مكتبة النيضة مناصفة 0.15 1 عدد براية قمم رصاص بالستيك نوعية ممتازة صغيرة 65

 األرخص والمطاب  0.15 1 عدد محاية لقمم رصاص نوعية ممتازة 66

 / العينة األفضلتساوت األسعار 1.80 1 عدد دوسية ميندس جمد مع ممقط لمور  69

 األرخص والمطاب  0.58 1 عدد م رط بالستيك عريض لمور  70

 األرخص والمطاب  1.85 1 باكو جرام مقاسات مختمفة )المقاس حسب الطمب( 100مغيط فئة  79
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 تابع  ركة ىارد روك
 الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف .م

 أرخص المطاب  1.40 1 عدد سم( 15سم نوع ممتاز )ال يقل عن  22ور   مقص 80

 األرخص والمطاب  5.90 1 عدد نوع بالستيك  30/90/60مثمث خ ب قائم الزاوية لمسبورة  82

 األرخص والمطاب  5.90 1 عدد نوع بالستيك  45/90/45مثمث خ ب قائم الزاوية لمسبورة  83

 األرخص والمطاب  5.90 1 عدد / نوع بالستيكيدمنقمة خ ب لمسبورة مع ال 84

 األرخص والمطاب  4.90 1 عدد / نوع بالستيكفرجار خ ب لمسبورة 85

 األرخص والمطاب  5.36 1 عدد قاعدة أجند مكتب حديد 98

 / العينة األفضلتساوت األسعار 12.50 1 باكو ورقة أبيضA4 (100 )بالستيك  فافيات لمتجميد حجم  102

 األرخص والمطاب  17.80 1 باكو 100بالستيك  فافيات لماكينات التصوير فئة  103

 األرخص والمطاب  0.48 1 عدد CD /Denyاسطوانة ضوئية لمنسخ والحفظ مع الحافظة  106

 األرخص والمطاب  0.58 1 عدد مع الحافظة DVDاسطوانة  107

 المطاب األرخص و  3.50 1 عدد ياردة) قاعدة( 72حامل سموتب  111

 األرخص والمطاب  1.10 1 عمبة  فر 10سكين م رط معدن لم رط بالستيك عريض فئة  113
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 حسب الجدول التالي : وذلك (مكتبة ومطبعة النيضة   ركة) بنود العطاء عمى الة بعض إح .2

 

 الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف .م

2 
 جم لون أبيض 80وزن  A3ور  تصوير 
 Multi officeنوع  /

 باكو 
 "ورقة 500"

 أرخص المطاب  25 1

 أرخص المطاب  8 1 عدد خالعة دبابيس كبيرة 6

 األرخص والمطاب  0.22 1 عمبة  دبوس 50دبابيس طبعة )رسم( فئة  7

 األرخص والمطاب  0.45 1 عمبة دبوس 100دبابيس ابرة فئة  8

 األجود 4.50 1 عمبة / نوع كنجارودبوس 1000فئة  10/23دبابيس  10

 األجود 3.50 1 عمبة / نوع كنجارودبوس 1000فئة  8/23 دبابيس 11

 األجود 6.50 1 عدد / نوع كنجارو23*17دبوس دباسة مالزم  14

 األجود 6 1 عدد / نوع كنجارو23*15دبوس دباسة مالزم  15

 األجود 5.50 1 عدد / نوع كنجارو 12/23-13دبوس دباسة مالزم  16

 األجود 115 1 عدد / نوع كنجارو (23/24)ورقة  240دباسة كبيرة حتى  19
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 تابع  ركة مكتبة ومطبعة النيضة
 الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف .م

 األرخص والمطاب  1.20 1 عمبة جرام 120صمغ بالستيك أبيض لمور   22

 أرخص المطاب  2.80 1 باكو ( طابع ليبل مختمف المقاسات )المقاس حسب الطمب 26

 لفة  ZEBRAسم لطابعة  3.8*2.5 طوابع ليبل حراري مقاس 27
 األرخص والمطاب   8 1 "طابع 1200"

 األرخص والمطاب  1.80 1 باكو أصبع 100طبا ير أبيض فئة  28

 األرخص والمطاب  2.80 1 باكو أصبع 100طبا ير ممون فئة  29

 األرخص والمطاب  1 1 عدد جيدة قمم تبكس سن جديد نوعية 35

 األرخص والمطاب  2.60 1 عدد سم كرتون بدون كتابة عربي 3كالسير  42

 األرخص والمطاب  4 1 عدد كالسير م طوف كرتون 46

 / العينة األفضلتساوت األسعار 0.45 1 عدد قطعة 100 2 كمبس م بك )دبوس( نيكل نمرة 47

 أرخص المطاب  5 1 لفة تجميد الكتبمتر ل 20سم قماش بكرة  5الص   49

 األجود 1.80 1 عدد مساحة لوح نوع ممتاز 51

 األرخص والمطاب  7 1 عدد سم لمسبورة مع اليد 100مسطرة خ ب  54



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

General  Supplies Department لجنة العطاءات المركزية 
 

 12من  7الصفحة 

 2832761رقم الهاتف: –بجوار محطة فارس  – تل الهوا -غزة  

www.mof.gov.ps 
 

 تابع  ركة مكتبة ومطبعة النيضة
 الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف .م

 / العينة األفضلاألسعارتساوت  0.90 1 عدد سم 30مسطرة حديد  55

 أرخص المطاب  1.60 1 رزمة أبيض أو ممون لعمبة ور  مكتب 9X9ور   57

 أرخص المطاب  27 1 باكو A4فرخ فولسكاب أو  100ور  كربون بالستيك أزر   58

 األرخص والمطاب  0.0525 1 فرخ فولسكابور   59

60 
جم أبيض عادي مخرم من الجنب  80 -70ور  كمبيوتر من 

 األرخص والمطاب  100 1 كرتونة ورقة( 3000سم )الكرتونة  28/25

 األرخص والمطاب  4.50 1 باكو ورقةA4 (100 )ورقة تينئة حجم  61

 األرخص والمطاب  0.75 1 فرخ "جم170" سم 100/70جرام  180ور  برستول ممون  63

 مع  ركة ىارد روك مناصفة 0.15 1 عدد متازة صغيرةبراية قمم رصاص بالستيك نوعية م 65

 / العينة األفضلتساوت األسعار 8 1 عدد ورقة 144دفتر مسطر تجميد سجل  67

 األرخص والمطاب  50 1 باكو مظروف( 500)الباكو  25*18مظروف ور  حجم  71

 األرخص والمطاب  0.28 1 عدد A3مظاريف حجم  72

 األرخص والمطاب  24 1 باكو مظروف( 500الباكو ) 23*11مظروف ور  حجم  73
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 تابع  ركة مكتبة ومطبعة النيضة
 الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف .م

 األرخص والمطاب  100 1 باكو مظروف( 500)الباكو  23*34مظروف ور  حجم  74

 مطاب األرخص وال 2.70 1 فرخ سم ثقيل 70/100جالتين لمتغميف مقاس  75

 األرخص والمطاب  0.65 1 عمبة المون حسب الطمب 3سم 30حبر ختامة  76

 األرخص والمطاب  7.90 1 عدد مقممة بالستيك نوعية ممتازة 81

 األرخص والمطاب  0.60 1 عدد سم 34.5*50جرام م بك لمور  طول  240ممف مانيال  86

 األرخص والمطاب  2.40 1 عدد حامل لمتعمي  900 2رقمممف سوبر فايل  88

 األرخص والمطاب  0.45 1 عدد سم 23*33.5 ممف نايمون وجو  فاف 89

 األرخص والمطاب  1.50 1 عدد سم 23.5*30.5حافظة  20ممف نايمون ذو  90

 األرخص والمطاب  5.50 1 باكو حافظة( 100الباكو ) A4حافظة نايمون لور   91

 رخص والمطاب األ  5.50 1 عدد ورقة 100سجل فموسكاب  92

93 
 سم  31.5*29ورقة طول  200سجل فولسكاب 

 األرخص والمطاب  9.50 1 عدد سم 21*20عرض 

 األرخص والمطاب  28 1 عدد ورقة 200سجل قررات كبير مرقم يتكون من  95
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 تابع  ركة مكتبة ومطبعة النيضة
 الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف .م

 األجود 2.50 1 ممزمة 1/12تون لمور  فواصل كر  96

 / العينة األفضلتساوت األسعار 2 1 عدد 9*9حاوية ور  بالستيك لور   99

 األرخص والمطاب  3 1 عدد / دورسيلألماني VARTAنوع  AAAحجر  100

 األرخص والمطاب  3 1 عدد / دورسيلألماني VARTAنوع  AAحجر  101

 األرخص والمطاب  8 1 عدد DP 600خرامة وسط رقم  104

 أرخص المطاب  25 1 عدد DP 720خرامة كبيرة رقم  105

 األرخص والمطاب  0.10 1 عدد سم 40خيط ممفات طول  108

 األرخص والمطاب  1.80 1 لفة جرام 70خيطان نايمون لمتربيط وزن المفة  109

 / العينة األفضلسعارتساوت األ 30 1 لفة كجم  2-170خيط دبارة نايمون وزن المفة من  110

 األرخص والمطاب  10 1 عدد سم 12*10رقم  12آلة حاسبة كاسيو او ما يعادلو  112
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 حسب الجدول التالي : وذلك (صالحية  دو محم  ركة) بنود العطاء عمى إحالة بعض  .3
 

 الترسية  يكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة الصنف .م

1 
 سم(21*29.7لون أبيض )جم  80وزن  A4ور  تصوير 

/ UPM 
 باكو

 "ورقة 500" 
 األرخص والمطاب  11.30 1

 أرخص المطاب  19 1 عدد A4  /UPMور  تصوير ممون  3

 األرخص والمطاب  0.80 1 عدد خالعة دبابيس صغيرة 5

 أرخص المطاب  0.50 1 عدد ML-24/6دبابيس حجم وسط  17

 األرخص والمطاب   2.20 1 عدد Adoro / 10دباسة صغيرة نمرة  20

 أرخص المطاب  5.80 1 عدد نوع كنجارو 26/6دباسة وسط  21

 األرخص والمطاب  35 1 جالون كيمو جرام 5صمغ بالستيك أبيض لمور   24

 األرخص والمطاب  4.34 1 عدد )المون حسب الطمب( GRIP0.7قمم بايموت  34

 والمطاب األرخص  3.70 1 بالموح 70/100كرتون ور  مقوى  41
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 تابع  ركة محمود صالحية
 الترسية  يكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة الصنف .م

 / العينة األفضلتساوت األسعار 4 1 عدد سم كرتون مغيط 8كالسير  45

48 
 سم بني أ فاف  5الص  نايمون عرض 
 أرخص المطاب  2.35 1 لفة ياردة 60- 40طول من 

 / العينة األفضلتساوت األسعار 0.25 1 لفة ياردة 36سم طول  1الص  سموتب عرض  50

 األرخص والمطاب  0.64 1 فرخ سم 100/70جرام  180ور  برستول أبيض  62

 األرخص والمطاب  0.50 1 عدد جرام 60سم  20*15ورقة  40دفتر مسطر  68

 األرخص والمطاب  1.75 1 عدد 7.5*11.5بصامة حبر مقاس  78

 األرخص والمطاب  0.299 1 عدد سم بدون م بك 34.5*  50رام طول ج 240ممف مانيال  87

 أرخص المطاب  2.40 1 ممزمة 1/12فواصل بالستيك لمور   97
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 قرارات لجنة العطاءات: **
 .قررت لجنة العطاءات الموافقة عمى توصية المجنة الفنية بالترسية عمى ال ركات حسب الجدول اعاله - 
 .(7)لتكراره في البند رقم  ء البندبإلغا الموافقة عمى توصية المجنة الفنية لجنة العطاءات المركزية قررت"دبوس طباعة"  (13)بالنسبة لمبند رقم  -

 .(17)رقم قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة عمى توصية المجنة الفنية بإلغاء البند لتكراره في البند  "24/6ابيس "دب (18)بالنسبة لمبند رقم  -

 .(76)"حبر بصامة" قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة عمى توصية المجنة الفنية بإلغاء البند لتكراره في البند رقم  (77)لنسبة لمبند رقم با -

 .(67)البند رقم "سجل فموسكاب" قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة عمى توصية المجنة الفنية بإلغاء البند لتكراره في  (94)بالنسبة لمبند رقم  -

 ا لعدم الحاجة إلييا.مبإلغائيقررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة عمى توصية المجنة الفنية ( 56، 52) دينبالنسبة لمبن -

 .ال ركاتمن  الرتفاع األسعار المقدمة البند قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة عمى توصية المجنة الفنية بإلغاء (114)بالنسبة لمبند رقم  -
 

 

 ،،، جنة أعماليا بالتوقيع عمى المحضرأنيت الم 
 

 

 رئيساً         عضوًا                      عضوًا                عضوًا                عضوًا مراقب                    
 عزمي محمد عايش          يرحرامي أبو سو  يعقوب الغندور               فاطمة عوض   إيياب الريس                    

 


