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  Date 22/00/2012التاريخ: 
 

 عن لجنة العطاءات المركزيةصادر  قرار إحالة مبدئية
 43/2019رقم خبصوص العطاء 

 اخلاص بتوريد مواد غذائية جافة لصاحل وزارات ومؤسسات دولة فلسطني
 13/01/2020إىل  01/08/2019للفرتة من 

 
 
 

 

مين  ظهيرا  عشير  الثانييةفي  تميام السياعة ، م22/07/2019 لموافقا االثنينيوم  اجتمعت لجنة العطاءات المركزية،
 األخوة األعضاء التالية أسماؤهم:

 

 

 

 رئيسا  ي لجنة العطاءات المركزية . السيد / عزم  محمد عايش1

 عضوا  ي لجنة العطاءات المركزية . السيد / رام  أبو سويرح2

  عضوا . لجنة العطاءات المركزي  أيمن الخالدي. السيد / 3
 عضوا  ي لجنة العطاءات المركزية  فضل برهوم/  . السيد4

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

 

 
 

 43/2019رقم العطاء ف   وذلك ف  مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية ف  غزة لمبت
 ت ومؤسسات دولة فلسطنياخلاص بتوريد مواد غذائية جافة لصاحل وزارا

 13/01/2020إىل  01/08/2019للفرتة من 

 

 
 شرح حيثيات العطاء:بعد و  ومحضر المجنة الفنيةتم إطالع المجنة عمى محضر فتح المظاريف 

 

 
قررت المجنة 
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 :حسب الجدول التال  وذلك ( هان  عطا اهلل وولده ) شركة بنود العطاء عمىإحالة بعض  .1

سعر الوحدة  يةالكم الوحدة الصنف م
 الجدول الترسية بالشيكل

 جدول المواد الغذائية الجافة أرخص المطابق 49394 1 عدد Halva/ جرام صاف  30-20 حالوة سمسم قطع وزن 2

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 3995 1 كجم حمص حب 5

 المواد الغذائية الجافة جدول أرخص المطابق 1929 1 عمبة فول معمبات/ نوع بيونير 11

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 4975 1 كجم ممح طعام/ اسرائيم  28

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 79 1 كجم حب هان حب 34

 ذائية الجافةجدول المواد الغ أرخص المطابق 1988 1 كجم طن وزن كيمو خاص وزارة الصحة 5مع تغميف / سكر 38

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق/ تخفيض 25945 1 كجم شاي/ نوع بيونير 39

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 9935 1 كجم / نوع كنورشوربة ماج  42

 ةجدول المواد الغذائية الجاف األجود/ السعر بعد التخفيض 6 1 كجم Eltatمربى/ نوع  46

48 
 النعمة جم 200 2/3 كمية/  مرتديال عمب
 جم سنيىرة 800 1/3كمية 

 11945 1 كجم
/ السعر بعد أرخص المطابق

 التخفيض
 جدول المواد الغذائية الجافة

 جدول المواد البالستيكية أرخص المطابق 4969 1 عمبة عمبة ألمونيوم مع غطاء كرتون مسمفن حجم وسط 3
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 :حسب الجدول التال  وذلك ( عبدو الهنديشركة  )عمى  بنود العطاءالة بعض إح .2

 الجدول الترسية شيكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة الصنف م

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 2954 1 لتر %5/ تركيز خل 23

 
 
 

 :حسب الجدول التال   وذلك ( أبناء جميل حبوش ) شركةبنود العطاء عمى إحالة بعض  .3
 

 الجدول الترسية شيكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة الصنف .م

 جدول المواد البالستيكية األرخص والمطابق 49253 1 متر سمفان 1

2 
كمكل ابيض نق  مع ثالث حجرات 

 )الب توب ( داخمها
 جدول المواد البالستيكية أرخص المطابق 49236 1 عمبة
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 :حسب الجدول التال  وذلك ( دياب البمعاوي ) شركة إحالة بعض بنود العطاء عمى .4

 

 الجدول الترسية شيكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة الصنف .م

 جدول المواد الغذائية الجافة أرخص المطابق 12984 1 كجم / نوع الوسامطحينة بيضاء 12

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 3974 1 كجم حمض ليمون 26

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 23 1 كجم / نوع ميمكب كامل الدسمحمي 37

 
 

 حسب الجدول التال  : وذلك (شركة الوطن األمين ) إحالة بعض بنود العطاء عمى  .5

 الجدول الترسية شيكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة الصنف .م

 جدول المواد الغذائية الجافة أرخص المطابق 2948 1 عمبة جم400/ بيونير صمصة 41
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 :حسب الجدول التال  وذلك ) شركة جرين برادايس (إحالة بعض بنود العطاء عمى  .6
 

 الجدول الترسية شيكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة الصنف .م

 35994 1 كجم / قهوة برادايسبن مطحون 36
أرخص المطابق/ بعد 

 ةجدول المواد الغذائية الجاف التخفيض

 
 
 

 :حسب الجدول التال  وذلك ( عيادة الريف ) شركة إحالة بعض بنود العطاء عمى  .7
 

 الجدول الترسية شيكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة الصنف .م

 جدول المواد الغذائية الجافة أرخص المطابق 4914 1 لتر / أوكران  نوع الشراعزيت طعام لتر 21

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 14 1 كجم سمسم 27

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 25 1 كيمو مرمية 51
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 :حسب الجدول التال  وذلك ( كويك تريد ) شركةإحالة بعض بنود العطاء عمى  .8

 الجدول الترسية شيكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة الصنف .م
 الجدول الخاص بمواد النظافة أرخص المطابق 13994 1 كجم خاص وزارة الصحة جم10تغميف / زعتر 1
 الجدول الخاص بمواد النظافة بعد الطبخ/ أرخص المطابق 4932 1 كجم 030/ أمشري أرز 3
 الجدول الخاص بمواد النظافة األرخص والمطابق 2973 1 كجم عدس مجروش 8
 الجدول الخاص بمواد النظافة أرخص المطابق 5929 1 كجم فاصوليا بيضاء 9
 الجدول الخاص بمواد النظافة األرخص والمطابق 7994 1 كجم بهار كاري 16
 الجدول الخاص بمواد النظافة األرخص والمطابق 12994 1 كجم سماق 22
 الجدول الخاص بمواد النظافة األرخص والمطابق 2914 1 كجم كربونة 25
 الجدول الخاص بمواد النظافة مطابقاألرخص وال 12939 1 كجم كمون 29
 الجدول الخاص بمواد النظافة األرخص والمطابق 9959 1 كجم فبركة 31
 الجدول الخاص بمواد النظافة األرخص والمطابق 8969 1 كجم عصفر 32
 الجدول الخاص بمواد النظافة األرخص والمطابق 9969 1 كجم قرفة 34
 الجدول الخاص بمواد النظافة مطابقاألرخص وال 14929 1 كجم زنجبيل 35
 الجدول الخاص بمواد النظافة األرخص والمطابق 2937 1 كجم طحين أبيض 44
 الجدول الخاص بمواد النظافة أرخص المطابق 5984 1 كجم / نوع جنةسمنة 43
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 :حسب الجدول التال  وذلك ( سمير ورائد حمادة) شركة إحالة بعض بنود العطاء عمى  .9
 

 الجدول الترسية شيكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة نفالص .م

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 14 1 كجم بهار دجاج 13

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 13954 1 كجم بهار كباب 14

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 13994 1 كجم بهار أرز 15

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 12934 1 كجم بهار طبيخ 17

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 12994 1 كجم بهار تايمندي 18

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 12984 1 كجم بهار شاورما 19

 جدول المواد الغذائية الجافة قاألرخص والمطاب 12974 1 كجم فمفل أسمر 24

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 9974 1 كجم قرنفل 33

 جدول المواد الغذائية الجافة األرخص والمطابق 12 1 كجم ورق غار 45
 



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

General  Supplies Department لجنة العطاءات المركزية 
 

 8من  8الصفحة 

 www.mof.gov.ps              08-2832761هاتف :  -تل الهىا  -غزة 
 

 قرارات لجنة العطاءات: **
 أعاله.كات حسب الجدول قررت لجنة العطاءات الموافقة عمى توصية المجنة الفنية بالترسية عمى الشر  -
 المجنة بإلغائها لعدم الحاجة إليها. ةتوصيقررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة عمى  (50, 49, 47, 44, 27, 20, 10, 7, 6)بالنسبة لمبنود رقم  -

وزارتي  الصيحة والداخميية لحضيور عمميية  بالنسبة لمبهارات والبن قررت لجنية العطياءات المركزيية الموافقية عميى توصيية المجنية الفنيية بحضيور منيدوب مين -
 الطحن وتمت الموافقة من قبل الشركات عمى ذلك.

 

 

 أنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر  ،،، 
 

 

 رئيسا          عضوا                       عضوا                 عضوا                 عضوا  مراقب                    
 عزم  محمد عايش          رام  أبو سويرح          أيمن الخالدي           فضل برهوم   إيهاب الريس                    

 


