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 22/85/2826 التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  23/2826رقم عطاء  فتح مظاريف
 قرطاسية وأدوات مكتبية لصاحل وزارات دولة فلسطني  توريد

   

 اً الحادية عشر صباحالساعة  ي تمامم وف 92/05/9028الموافق  لثالثاءاأنه في يوم 
 من : اجتمعت لجنة العطاءات المركزية بحضور كالً 

 
 

 رئيسًا ـ لجنة العطاءات المركزية عايشمحمد . السيد / عزمي 2

 عضوًا ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح9

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

 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -عضو مراقب  س. السيد / إيهاب الري5
 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 )

األسـعار أمـام الحضـورا والجـدول التـالي يوضـح أسـماء قامت المجنة بترقيمها وفتحهـا واثبـات حالتهـا وقـراءة 
 الشركات المتقدمة وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :  

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة هارد روك 2

   شركة مكتبة ومطبعة النهضة 9

   شركة محمود صالحية 3
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعها قيمة الكفالة ةاسم الشرك م.

 - - 00/00/9020 بنك البريد سند بريد دوالر 2000 شركة هارد روك 2

 - - 98/05/9028 بنك اإلنتاج شيك بنكي  دوالر 2000 شركة مكتبة ومطبعة النهضة 9

 - 98/00/9028 92/05/9028 الوطني البنك كفالة بنكية دوالر 2000 شركة محمود صالحية 3
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 وتم تفريغ األسعار حسب الجدول التالي :              

 الكمية الوحدة البيان م

2/3  
 شركة هارد روك 

 سعر الوحدة بالشيكل

9/3  
 شركة مكتبة ومطبعة النهضة

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3   
    شركة محمود صالحية

 كل    سعر الوحدة بالشي
جم لون  80وزن  A4ورق تصوير  1

 سم(21*29.7أبيض )
 500باكو 

 22.41 23 - 2 ورقة

جم لون  80وزن  A3ورق تصوير  2
 أبيض

 500باكو 
 36.91 36 - 2 ورقة

 33 - 2 عدد A4ورق تصوير ممون  3
28 

2: 

 5.61 4.96 4.91 2 لفة سم  8ورق رول حراري عرض  4
 1.91 6:.1 1.99 2 عدد خالعة دبابيس صغيرة 5
 24 9 7.91 2 عدد خالعة دبابيس كبيرة 6
 1.36 1.33 1.35 2 عمبة  دبوس 50دبابيس طبعة )رسم( فئة  7
 :1.5 1.56 1.59 2 عمبة دبوس 100دبابيس ابرة فئة  8
 100الباكو  5دبوس كمبس نمرة  9

 2.31 2.25 2 2 باكو دبوس
 5.51 5.61 3.31 2 عمبة دبوس 1000فئة  10/23دبابيس  10
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 الكمية الوحدة البيان م

2/3  
 شركة هارد روك 

 سعر الوحدة بالشيكل

9/3  
 شركة مكتبة ومطبعة النهضة

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3   
    شركة محمود صالحية

 سعر الوحدة بالشيكل    
 4.51 4.61 1:.2 2 عمبة دبوس 1000فئة  8/23دبابيس  11

 1.34 2 عمبة وسدب 1000فئة  10دبابيس نمرة  12
1.51 
1.31 1.44 

 1.61 1.59 1.59 2 باكو دبوس( 100دبوس طباعه )الباكو  13
 7.31 7.61 3.71 2 عدد 23*17دبوس دباسة مالزم  14
 6.91 7 3.51 2 عدد 23*15دبوس دباسة مالزم  15
 6.31 6.61 3.31 2 عدد 12/23-13دبوس دباسة مالزم  16

 - 2 عدد ML-24/6دبابيس حجم وسط  17
2 

1.46 
1.61 

 1000فئة  26/6-24/6دبابيس  18
 - 2 عدد دبوس

2 
1.46 2 

19 
ورقة  240دباسة كبيرة حتى 

 226 9: 2 عدد (23/24)
:1 

211 

 3.31 3.61 3.41 2 عدد 10دباسة صغيرة نمرة  20
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 الكمية الوحدة البيان م

2/3  
 شركة هارد روك 

 سعر الوحدة بالشيكل

9/3  
 بعة النهضةشركة مكتبة ومط

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3   
    شركة محمود صالحية

 سعر الوحدة بالشيكل    
 6.91 7 5.96 2 عدد 26/6دباسة وسط  21
 120صمغ بالستيك أبيض لمورق  22

 جرام
 2.46 2.31 - 2 عمبة

 :1.5 1.56 1.54 2 زجاجة ( ممم50CCصمغ سائل ) 23
كيمو  5صمغ بالستيك أبيض لمورق  24

 46  9 - 2 جالون مجرا

 UHU STICصمغ أوهو ألماني  25
8.2 GRAM 1.97 1:.1 1.94 2 عدد 

طابع ليبل مختمف المقاسات )المقاس  26
 3.71 3.91 - 2 باكو حسب الطمب (

 3.8*2.5طوابع ليبل حراري مقاس  27
 31 9 - 2 لفة  ZEBRAسم لطابعة 

 :3.5 2.91 3.76 2 باكو أصبع 100طباشير أبيض فئة  28
 4.21 3.91 4.36 2 باكو أصبع 100طباشير ممون فئة  29

قمم فسفور عريض لمتعميم ماركو  30
 1.74 2 عدد جيدة )المون حسب الطمب(

1.76 
2.61 1.76 
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 الكمية الوحدة البيان م

2/3  
 شركة هارد روك 

 سعر الوحدة بالشيكل

9/3  
 شركة مكتبة ومطبعة النهضة

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3   
    ركة محمود صالحيةش

 سعر الوحدة بالشيكل    

قمم لمكتابة عمى الشفافيات أو عمى  31
CD )عرض سن القمم حسب الطمب( 

 2.21 2 عدد
3.81 
2.21 

2.31 

قمم جاف لمرة واحدة المون حسب  32
 الطمب (

 1.35 2 عدد
1.36 
1.45 
1.31 

1.39 

 4 2 عمبة قمم 12قمم رصاص بالمحاية عمبة  33
4 

3.36 
4 

)المون حسب  GRIP0.7قمم بايموت  34
 5.45 5.51 5.71 2 عدد الطمب(

 2.31 2 2.14 2 عدد قمم تبكس سن جديد نوعية جيدة 35

 2.41 2 عدد قمم لمسبورة ألوان نوعية جيدة 36

3.61 
3 
2 

2.51 

2.51 
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 الكمية الوحدة البيان م

2/3  
 شركة هارد روك 

 سعر الوحدة بالشيكل

9/3  
 ومطبعة النهضةشركة مكتبة 

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3   
    شركة محمود صالحية

 سعر الوحدة بالشيكل    

 2.46 2 عدد قمم لباد عريض ألوان نوع ممتاز 37
2 

2.71 
1.96 

2.31 

 1.95 2.61 1.91 2 عدد قمم سائل أزرق 38
 1.95 2.61 1.91 2 عدد أسودقمم سائل  39
 1.95 2.61 1.91 2 عدد حمرقمم سائل أ 40
 4.81 5 - 2 بالموح 70/100كرتون ورق مقوى  41
سم كرتون بدون كتابة  3كالسير  42

 3.91 3.71 3.91 2 عدد عربي

سم كرتون بدون كتابة  5كالسير  43
 4.91 4.71 4.69 2 عدد عربي

سم كرتون بدون كتابة  8كالسير  44
 4.91 4.71 4.69 2 عدد عربي

 5 5 - 2 دعد سم كرتون مغيط 8كالسير  45
 1:.6 5 - 2 عدد كالسير مشطوف كرتون 46
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 الكمية الوحدة البيان م

2/3  
 شركة هارد روك 

 سعر الوحدة بالشيكل

9/3  
 شركة مكتبة ومطبعة النهضة

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3   
    شركة محمود صالحية

 سعر الوحدة بالشيكل    
47 

 2كمبس مشبك )دبوس( نيكل نمرة 
 1.61 1.56 1.56 2 عدد قطعة 100

سم بني  5الصق نايمون عرض  48
 ياردة 60- 40أشفاف طول من 

 6:.1 2 لفة
2.31 
3.61 

3.46 

متر  20سم قماش بكرة  5الصق  49
 1:.6 6 5.86 2 لفة لتجميد الكتب

سم طول  1الصق سموتب عرض  50
 1.36 1.36 1.43 2 لفة ياردة 36

 2.46 2 عدد مساحة لوح نوع ممتاز 51
2.91 
2.31 2.85 

مسطرة سيكل لممهندس تدرجات  52
 6 4 4 2 عدد مختمفة

 1.31 1.29 1.28 2 عدد سم شفاف 30مسطرة بالستيك  53

سم لمسبورة مع  100مسطرة خشب  54
 9 8 - 2 عدد اليد

 1:.1 1:.1 - 2 عدد سم 30مسطرة حديد  55
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 الكمية الوحدة البيان م

2/3  
 شركة هارد روك 

 سعر الوحدة بالشيكل

9/3  
 شركة مكتبة ومطبعة النهضة

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3   
    شركة محمود صالحية

 سعر الوحدة بالشيكل    
56 

 12ممقط لمورق أسود حجم وسط 
 4 3.61 2.96 2 عمبة ممقط بالعمبة

أبيض أو ممون لعمبة  9X9ورق  57
 ورق مكتب

 2.71 2.96 2 رزمة
2 

2.61 
 100ون بالستيك أزرق ورق كرب 58

 38 38 23 2 باكو A4فرخ فولسكاب أو 
 1.166 1.1636 1.164 2 فرخ ورق فموسكاب 59

60 
جم  80 -70ورق كمبيوتر من 

أبيض عادي مخرم من الجنب 
 ورقة( 3000سم )الكرتونة  28/25

 :24 211 :22 2 كرتونة

 5.81 5.61 7 2 باكو ورقةA4 (100 )ورقة تهنئة حجم  61
جرام  180رق برستول أبيض و  62

 1.75 1.76 1.83 2 فرخ سم 100/70

جرام  180ورق برستول ممون  63
 1:.1 1.86 1.93 2 فرخ سم 100/70

 34 37 33 2 عدد براية أقالم انجل تثبت بالمكتب 64
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 الكمية الوحدة البيان م

2/3  
 شركة هارد روك 

 سعر الوحدة بالشيكل

9/3  
 شركة مكتبة ومطبعة النهضة

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3   
    شركة محمود صالحية

 سعر الوحدة بالشيكل    
65 

براية قمم رصاص بالستيك نوعية 
 1.28 1.26 1.26 2 عدد ممتازة صغيرة

 1.39 1.29 1.26 2 عدد محاية لقمم رصاص نوعية ممتازة 66
 9 9 - 2 عدد ورقة 144دفتر مسطر تجميد سجل  67
سم  20*15ة ورق 40دفتر مسطر  68

 1.61 1.65 1.63 2 عدد جرام 60
 1:.2 2.91 2.91 2 عدد دوسية مهندس جمد مع ممقط لمورق 69
 1.86 1.81 1.69 2 عدد مشرط بالستيك عريض لمورق 70
)الباكو  25*18مظروف ورق حجم  71

 78 61 - 2 باكو مظروف( 500
 :1.4 1.39 - 2 عدد A3مظاريف حجم  72
)الباكو  23*11مظروف ورق حجم  73

 1:.:3 35 - 2 باكو مظروف( 500

)الباكو  23*34مظروف ورق حجم  74
 :26 211 216 2 باكو مظروف( 500

 70/100جالتين لمتغميف مقاس  75
 6:.3 3.81 6:.3 2 فرخ سم ثقيل
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 الكمية الوحدة البيان م

2/3  
 شركة هارد روك 

 سعر الوحدة بالشيكل

9/3  
 ةشركة مكتبة ومطبعة النهض

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3   
    شركة محمود صالحية

 سعر الوحدة بالشيكل    
76 

المون حسب  3سم 30حبر ختامة 
 1:.1 1.76 1.79 2 عمبة الطمب

 1:.1 1.76 1.79 2 زجاجة سم لون بنفسجي 30حبر بصامة  77
 2.86 3 2.91 2 عدد 7.5*11.5بصامة حبر مقاس  78

ت مختمفة جرام مقاسا100مغيط فئة  79
 6:.2 4 2.96 2 باكو )المقاس حسب الطمب(

80 
سم نوع ممتاز )ال  22مقص ورق 

 3 2.26 2.51 2 عدد سم( 15يقل عن 
2.36 

 : 1:.8 : 2 عدد مقممة بالستيك نوعية ممتازة 81
مثمث خشب قائم الزاوية لمسبورة  82

 : 8 1:.6 2 عدد 30/90/60

مثمث خشب قائم الزاوية لمسبورة  83
 : 8 1:.6 2 عدد 45/90/45

 : 9 1:.6 2 عدد منقمة خشب لمسبورة مع اليد 84
 : 9 1:.5 2 عدد فرجار خشب لمسبورة 85
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 الكمية الوحدة البيان م

2/3  
 شركة هارد روك 

 سعر الوحدة بالشيكل

9/3  
 شركة مكتبة ومطبعة النهضة

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3   
    شركة محمود صالحية

 لشيكل    سعر الوحدة با
86 

جرام مشبك لمورق  240ممف مانيال 
 1.75 1.71 - 2 عدد سم 34.5*  50طول 

87 
*  50جرام طول  240ممف مانيال 

 ::1.3 1.46 - 2 عدد بدون مشبك سم 34.5

88 
حامل  9002ممف سوبر فايل رقم 

 :3.8 3.51 - 2 عدد لمتعميق

 23*33.5ممف نايمون وجه شفاف  89
 سم

 :1.5 1.56 1.59 2 عدد

حافظة  20ممف نايمون ذو  90
 2.91 2.61 - 2 عدد سم 23.5*30.5

 100الباكو ) A4حافظة نايمون لورق  91
 حافظة(

 ::.6 6.61 6.86 2 باكو
 7.51 6.61 - 2 عدد ورقة 100سجل فموسكاب  92
ورقة طول  200سجل فولسكاب  93

 سم 21*20سم عرض  31.5*29
 22 61.: - 2 عدد

94 
ورقة طول  140كاب سجل فولس

 9 9 - 2 عدد سم 21*20سم عرض  31.5*29

 200سجل قررات كبير مرقم يتكون من  95
 41 39 - 2 عدد ورقة
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 الكمية الوحدة البيان م

2/3  
 شركة هارد روك 

 سعر الوحدة بالشيكل

9/3  
 شركة مكتبة ومطبعة النهضة

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3   
    شركة محمود صالحية

 دة بالشيكل    سعر الوح
 3.51 3.61 3.26 2 ممزمة 1/12فواصل كرتون لمورق  96
 3.51 3.61 3.26 2 ممزمة 1/12فواصل بالستيك لمورق  97
 1:.7 8 6.47 2 عدد قاعدة أجند مكتب حديد 98
 3 3 - 2 عدد 9*9حاوية ورق بالستيك لورق  99
 4.31 4 - 2 عدد ألماني VARTAنوع  AAAحجر  100
 4.31 4 - 2 عدد ألماني VARTAنوع  AA حجر 101
102 

 A4بالستيك شفافيات لمتجميد حجم 
 25 23.61 23.61 2 باكو ورقة أبيض( 100)

بالستيك شفافيات لماكينات التصوير فئة  103
 31 36 28.91 2 باكو 100

 9.51 9 9.61 2 عدد DP 600خرامة وسط رقم  104
 :3 36 27 2 عدد DP 720خرامة كبيرة رقم  105

اسطوانة ضوئية لمنسخ والحفظ مع  106
 CDالحافظة 

 1.59 2 عدد
1.61 
1.91 

1.65 

 1.74 1.71 1.69 2 عدد مع الحافظة DVDاسطوانة  107



State of Palestine  
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

    86-2672382هاتف :  - تل الهوا بالقرب من محطة فارس -غزة  

.mof.gov.pswww 

              

 الكمية الوحدة البيان م

2/3  
 شركة هارد روك 

 سعر الوحدة بالشيكل

9/3  
 شركة مكتبة ومطبعة النهضة

 سعر الوحدة بالشيكل
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    صالحيةشركة محمود 

 سعر الوحدة بالشيكل    
 :1.26 1.21 - 2 عدد سم 40خيط ممفات طول  108
 70خيطان نايمون لمتربيط وزن المفة  109

 جرام
 3.31 2.91 - 2 لفة

110 
-170خيط دبارة نايمون وزن المفة من 

 41 41 - 2 لفة كجم  2

 8 4.61 2 عدد ياردة) قاعدة( 72حامل سموتب  111
5 

5.56 

112 
رقم  12آلة حاسبة كاسيو او ما يعادله 

 28 21 21.61 2 عدد سم 12*10

113 
سكين مشرط معدن لمشرط بالستيك 

 2.85 2.31 2.21 2 عمبة شفر 10عريض فئة 

فرامة ورق + اسطوانات )تفريم طول  114
 11: 2111 2321 2 عدد ورقة  20-15وعرض( عدد 
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