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 21/05/2019التاريخ:

 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 36/2019عطاء رقم ال مظاريففتح 
 التجهيزات العسكريةتوريد احتياجات مصنع اخلياطة و

 لصاحل وزارة الداخلية واألمن الوطني
 

 ةالحاديالساعة ي تمام وفم 21/05/2019 الموافق ثالثاءلايوم الاجتمعت لجنة العطاءات المركزية 
 :بحضور كال  من صباحا  عشر 

 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية عزمي محمد عايش. السيد/ 1

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية رامي أبو سويرح. السيد/ 2

 عضوا . لجنة العطاءات المركزية أيمن الخالدي. السيد/ 3

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية  فضل برهوم السيد/ .4

 عضو مراقب. ديوان الرقابة المالية واإلدارية سيد/ إيهاب الريس. ال5
 

 

 وذلك في مقر اإلدارة العامة للوازم بوزارة المالية في غزة .
 
 

  أعمال اللجنة :
 مظاريف . (5)تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة للعطاء ووجد بداخله عدد 

التها وقراءة األسعار أمام الحضور، والجدول التالي يوضح أسماء قامت اللجنة بترقيمها وفتحها واثبات ح
 :  مة العروض المتقدمة بها وأسعارهاالشركات المتقدمة وقي

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة أحمد محمد اللقطة وشركاه 1

   شركة الزنط للمنسوجات والتجارة العامة 2

   شركة محمد نبيل نمر المزيني 3

   شركة المحلة الوطنية 4

   شركة سليم للتجارة والصناعة 5
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

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

 - 21/07/2019 2019/05/21 البنك الوطني كفالة بنكية شيكل 54000 شركة أحمد محمد اللقطة وشركاه 1

 - 06/08/2019 07/05/2019 - تعهد والتزام $ 15000 شركة الزنط للمنسوجات والتجارة العامة 2

 - 12/07/2019 2019/05/12 البنك الوطني كفالة بنكية $ 15000 شركة محمد نبيل نمر المزيني 3

 - 11/07/2019 2019/05/12 البنك الوطني كفالة بنكية $ 15000 شركة المحلة الوطنية 4

 - 08/07/2019 2019/05/09 البنك الوطني كفالة بنكية $ 15000 شركة سليم للتجارة والصناعة 5
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 :فريغ األسعار حسب الجدول التاليوتم ت

 الكمية الوحدة البيان م.
1/5 

 أحمد اللقطة شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/5 

 الزنط للمنسوجات
 سعر الوحدة بالشيكل

3/5 

 مد المزينيمح
 سعر الوحدة بالشيكل

4/5 

 المحلة الوطنية
 سعر الوحدة بالشيكل

5/5 

 سليم شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 مصنع الخياطةمستلزمات  (1)جدول رقم 

 - 9.80 9.50 9.70 9.60 59000 متر قماش كحلي 1

 - 9.80 9.50 9.70 9.60 42000 متر قماش أسود 2

 - 22 17 - 17.60 21000 متر قماش جيشي 3

 - 9.80 9.50 9.70 9.60 3500 متر قماش سكني 4

 - 9 8.80 9 8.90 9000 متر قماش صيفي سماوي  5

 - 11.50 11 12 11.60 450 متر قماش بنطلون مكتبي أسود 6

 - 12 11.50 12 11.60 500 متر قماش صيفي ابيض 7

 - 11.50 11 12 11.60 1560 متر قماش بنطلون مكتبي رمادي 8

 - 12 11.50 12 11.60 1800 متر في سكنيقماش صي 9

 - 13 11 12 11.60 7800 متر قماش بنطلون مكتبي أخضر زيتي 10

 - 12 11.50 12 11.60 9000 متر قماش صيفي اخضر 11

 - 13 12 12.40 12.20 1400 متر قماش جلباب كحلي 12
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/5 

 أحمد اللقطة شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/5 

 الزنط للمنسوجات
 سعر الوحدة بالشيكل

3/5 

 مد المزينيمح
 سعر الوحدة بالشيكل

4/5 

 المحلة الوطنية
 سعر الوحدة بالشيكل

5/5 

 سليم شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 - 14 12 12.40 12.20 200 متر قماش جلباب أسود 13

 - 14 12 12.40 12.20 200 ترم قماش جلباب جيشي 14

 - 21 21.50 22 21.60 10500 كيلوجرام قماش ابيض صيفي 15

 - 19 18.50 19 18.60 16500 كيلوجرام قماش ابيض شتوي  16

 - 9 8 - 8.40 250 متر قماش منديل جورجيت سكني 17

 - 9 8 - 8.40 200 متر قماش منديل جورجيت زيتي 18

 - 5.50 5 5 5.20 1500 متر قماش فسفوري أخضر 19

 - 5.50 5 5 5.20 1500 متر قماش فسفوري برتقالي 20

 - 5.50 5 5 5.20 2000 متر قماش بنما للزي المكتبي 21

 - 3.50 3.10 3.30 3.20 20500 متر قماش بطانة 22

 - 2.20 2 - 2.20 1000 متر قماش بطانة جلباب ستان 23

 - 8 7.20 - 7 1500 متر قماش جلد رول أسود 24

 - 19 17.40 13.40 16.70 12500 متر قماش صاعقة كحلي 25

 - 19 17.40 13.40 16.70 11500 متر قماش صاعقة أسود  26
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/5 

 أحمد اللقطة شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/5 

 الزنط للمنسوجات
 سعر الوحدة بالشيكل

3/5 

 مد المزينيمح
 سعر الوحدة بالشيكل

4/5 

 المحلة الوطنية
 سعر الوحدة بالشيكل

5/5 

 سليم شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 - 19 17.40 13.40 16.70 5000 متر قماش صاعقة صحرواي 27

 - 19 17.40 13.40 16.70 5000 متر قماش صاعقة زراعي  28

 - 19 17.40 13.40 16.70 9500 متر قماش صاعقة ثلجي 29

 - 9 8 - 12.20 200 متر قماش جلباب بني جورجيت 30

 - 9 8 - 12.20 200 متر قماش منديل بيج جورجيت 31

 - - 19 18 15 20 علبة إنش 10شفر عراوي  32

 - - 25 23.50 23 100 علبة بخاخ اسبري  33

 - - 230 230 216 50 كرتونة سم 5لزيق عريض  34

 - - 245 240 228 100 كرتونة سم 1.5لزيق رفيع  35

 - - 370 210 200 15 كرتونة لزيق ورق  36

 - - 9.90 9.25 9.30 3000 كيلوجرام نايلون " كيس كبير " 37

 - - 12 11.25 11.50 4000 كيلوجرام نايلون سلفان 38

 - - 22 - 11 100 دستة أقالم توش 39

 - - 10 - 10 300 دستة قلم جاف أزرق  40
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/5 

 أحمد اللقطة شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/5 

 الزنط للمنسوجات
 سعر الوحدة بالشيكل

3/5 

 مد المزينيمح
 سعر الوحدة بالشيكل

4/5 

 المحلة الوطنية
 سعر الوحدة بالشيكل

5/5 

 سليم شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 - - 4 - 4.50 100 دستة قلم رصاص 41

 - - 45 37 38 100 عدد " 8مقص يد حديد  42

 - - 22 22 21 100 علبة مقص تنظيف حديد صغير 43

 - - - 3.70 3.65 3000 عدد بكر درزة أسود 44

 - - - 3.70 3.65 3000 عدد بكر درزة كحلي 45

 - - - 3.70 3.65 2000 عدد بكر درزة جيشي 46

 - - - 3.70 3.65 1000 عدد بكر درزة سماوي  47

 - - - 3.70 3.65 3000 عدد بكر درزة أبيض 48

 - - - 16 15 500 كيلوجرام بكر أفرلك أسود 49

 - - - 16 15 500 كيلوجرام بكر أفرلك كحلي 50

 - - - 16 15 500 كيلوجرام بكر أفرلك جيشي 51

 - - - 14.80 15 500 كيلوجرام بكر أفرلك سماوي  52

 - - - 13.80 14 1000 كيلوجرام بكر أفرلك أبيض 53

 - - - 7.30 7 100 "65دستة " 12ابر أفرلك  54
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/5 

 أحمد اللقطة شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/5 

 الزنط للمنسوجات
 سعر الوحدة بالشيكل

3/5 

 مد المزينيمح
 سعر الوحدة بالشيكل

4/5 

 المحلة الوطنية
 سعر الوحدة بالشيكل

5/5 

 سليم شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 - - 15 16 - 3500 متر مربع قماش شادر  55

 - - 1 0.77 0.75 5000 متر فزلين أسود 56

 - - 6 5.30 5.50 600 متر فزلين قميص سماوي كبس 57

 - - 1 0.55 0.50 3000 متر فزلين أبيض 58

 - - - 16 15 20 علبة إنش 2\1شفر عراوي  59

 - - - 16 15 20 علبة إنش 3\4شفر عراوي  60

 - - - 16 15 20 علبة إنش 5\8شفر عراوي  61

 - - - 7.30 7 20 دستة 16ابر أفرلك  62

 - - - 45 35 30 علبة إنش 10برداخ سن كهرباء  63

 - - - 0.028 0.027 مليون عدد إزرار أسود 64

 - - - 0.028 0.027 مليون عدد إزرار كحلي 65

 - - - 0.028 0.027 200000 عدد إزرار جيشي 66

 - - - 0.028 0.027 20000 عدد إزرار سكني 67

 - - - 0.028 0.027 120000 عدد إزرار بني 68
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/5 

 أحمد اللقطة شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/5 

 الزنط للمنسوجات
 سعر الوحدة بالشيكل

3/5 

 مد المزينيمح
 سعر الوحدة بالشيكل

4/5 

 المحلة الوطنية
 سعر الوحدة بالشيكل

5/5 

 سليم شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 - - - 0.017 0.016 150000 عدد إزرار سماوي  69

 - - - 0.185 0.18 2000 عدد إزرار جلباب أسود خارجي 70

 - - - 0.185 0.18 4000 عدد إزرار جلباب كحلي خارجي 71

 - - - 0.185 0.18 2000 عدد إزرار جلباب جيشي خارجي 72

 - - 0.18 0.17 0.163 20000 عدد سحاب أسود 73

 - - 0.18 0.17 0.163 21000 عدد سحاب كحلي 74

 - - 0.18 0.17 0.163 5000 عدد سحاب جيشي 75

 - - 0.80 0.72 0.70 5000 عدد سحاب بالستيك أسود 76

 - - 0.80 0.72 0.70 5000 عدد بالستيك لون بيجيسحاب  77

 - - - 7.30 6 50 دستة 14ابر أفرلك رقم  78

 - - - 7.30 6 50 دستة 16ابر أفرلك رقم  79

 - - - 7.30 6 50 "68دستة " 18ابر أفرلك رقم  80

 - - - 7 5.90 100 دستة 16ابر أزرار رقم  81

 - - - 5.50 5.10 200 دستة 12ابر درزة رقم  82
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/5 

 أحمد اللقطة شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/5 

 الزنط للمنسوجات
 سعر الوحدة بالشيكل

3/5 

 مد المزينيمح
 سعر الوحدة بالشيكل

4/5 

 المحلة الوطنية
 سعر الوحدة بالشيكل

5/5 

 سليم شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 - - - 5.50 5.10 200 "71دستة " 14ابر درزة رقم  83

 - - - 5.50 5.10 200 دستة 16ابر درزة رقم  84

 - - - 5.50 5.10 200 دستة 18ابر درزة رقم  85

 - - - 9 7.80 20 دستة 12ابر أبرات رقم  86

 - - - 9 7.80 20 دستة 14ابر أبرات رقم  87

 - - - 185 180 50 لفة لفات ورق للرسم 88

 - - - 90 92 100 لفة متر 2ورق ملون عرض  89

 - - - 45 43 30 عدد يد مكوى بخار تفلون بوليستر 90

 - - - 3.80 3.50 50 عدد قشاط ماكينة درزة 91

 - - - 45 34 50 عدد جرن ماكينة درزة 92

 - - - 3.80 3.50 100 عدد طبلة ماكينة درزة 93

 - - - 4.50 4.20 100 عدد بيت مكوك 94

 - - - 0.195 0.18 180000 متر سم 2.5سيرت عرض  95

 - - - 0.36 0.35 50000 متر سم 5سيرت عرض  96

http://www.mof.gov.ps/
http://www.mof.gov.ps/


State Of Palestine  
 

   فلسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

   08-2832761هاتف :  -تل الهوا/ بجوار محطة فارس  -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 الكمية الوحدة البيان م.
1/5 

 أحمد اللقطة شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/5 

 الزنط للمنسوجات
 سعر الوحدة بالشيكل

3/5 

 مد المزينيمح
 سعر الوحدة بالشيكل

4/5 

 المحلة الوطنية
 سعر الوحدة بالشيكل

5/5 

 سليم شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 - - - 0.72 0.68 20000 عدد سحاب سن ناعم 97

 500لفة /  رول قماش نمر ومقاسات 98
 - - - 5 4.50 650 نمرة

 - - - 1.30 1.10 200 فرخ ورق بروستل 99

 - - 10 11 10.40 1000 متر قماش مريول لون كحلي 100

 - - - 0.45 0.43 5000 متر سحاب ناعم رول 101

 - - - 0.075 0.07 10000 عدد سوستة سحاب ناعم 102

 147 9500 عدد حذاء عسكري طويل  103
157 

179 
235 240 - 

 - 125 125 113 115 8500 عدد حذاء مكتبي  104

 - - 90 85 84 350 عدد حذاء نسائي  105

 - 87 90 - 88 18000 عدد ي سويتر عسكر  106

 - 84 100 85 84 350 عدد سويتر نسائي  107
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/5 

 أحمد اللقطة شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/5 

 الزنط للمنسوجات
 سعر الوحدة بالشيكل

3/5 

 مد المزينيمح
 سعر الوحدة بالشيكل

4/5 

 المحلة الوطنية
 سعر الوحدة بالشيكل

5/5 

 سليم شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 مستلزمات التجهيزات العسكرية (2)جدول رقم 

 - 9 8.70 8.40 8.30 13000 عدد كسكيت مبطن 1

 - 65 62 59 57 10000 عدد بلوزة رييعي 2

 - 4.40 4.20 3.90 3.80 10000 عدد شعار كتف دائري ُمطرز 3

 - 4.40 4.50 4.40 4.20 10000 عدد ر صدر رائري ُمطرزشعا 4

 - 6 6 5.90 5.80 18000 زوج رتب مطرزة 5

 - 140 135 - 127 50 عدد بدلة رياضية 6

 - 5.50 6.50 5.50 5 1500 متر قماش بوليستار أو ستان  7

 - 200 205 - 197 300 عدد بدلة رسمية 8

 - 47 50 43 43.50 3000 عدد كيلوجرام 2.5حرام مفرد وزنه  9

 6 8 8.50 7.70 7.80 3000 عدد مخدة اكريالن 10

 - 14.50 15.20 15 14.20 15500 عدد قايش عريض متعدد األلوان 11

 - 14.50 15 14 13.90 9000 عدد باريه كبس مع شعار النسر 12

 - 11.10 12 12 10.90 5000 عدد قايش رفيع 13

 - 2.30 2 2.20 2 6000 متر قماش ستان لتفصيل علم 14

 101 - 110 109 106 3000 عدد فرشة ضغط عالي مع الوجه بسحاب 15
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/5 

 أحمد اللقطة شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/5 

 الزنط للمنسوجات
 سعر الوحدة بالشيكل

3/5 

 مد المزينيمح
 سعر الوحدة بالشيكل

4/5 

 المحلة الوطنية
 سعر الوحدة بالشيكل

5/5 

 سليم شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 3.10 4.30 5 4.50 4.40 6000 متر قماش لتفصيل وجه فرشة ديولين 16

 - - - 0.30 0.22 11000 عدد قفل بالستيك حجم صغير 17

 - - - 0.50 0.45 15000 عدد قفل بالستيك حجم وسط 18

 - - - 0.75 0.70 15000 عدد قفل بالستيك حجم كبير 19

 - 95 96 99 98 4000 عدد أفرهول 20

 7.20 - - 3.90 4 25000 متر سم 100سم وعرض  1اسفنج سمك  21

 - - 8.50 8 7.70 500 متر جلد رول شفاف 22

 16 - - 24 23 200 كيلو سم 1أكريالن سمك  23

 لفة  قيطان جدل  24
 - - - 22 20 350 متر( 100)

 قيع على المحضر  ،،،أنهت اللجنة أعمالها بالتو 

 رئيسا                  عضوا                     عضوا                        عضوا                 عضوا  مراقب            مندوب وزارة الداخلية 
 د عايشعزمي محم            رامي ابو سويرح            أيمن الخالدي            فضل برهوم         إيهاب الريس                 خالد التتري 

 
 

http://www.mof.gov.ps/
http://www.mof.gov.ps/

