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 49/1428/ 40 التاريخ:

 
 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 قصر العدلبتمزيم كافتيريا  ة( الخاص11/8201رقم ) مزاودةال فتح مظاريف
  

 

 

 

الحاديقة ةرقر السقاةة  ي تمقامم وفق40/49/1428الموافق   ثالثاءالفي يوم  اجتمعت لجنة العطاءات المركزية
 بحضور كال  من : ا  صباح

 
 

 رئيسا  ق لجنة العطاءات المركزية ةايش محمد / ةزمي . السيد1

 ةضوا  ق لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح2

 ةضوا . لجنة العطاءات المركزية . السيد / يعقوب الغندور3
 ةضوا  ق لجنة العطاءات المركزية . السيدة/ فاطمة ةوض4

 ة اإلدارية والماليةابان الرقديو  -ةضو مراقب  . السيد / إيهاب الريس5
 

 

 
 ة لموازم بوزارة المالية في غزة وذلك في مقر اإلدارة العام

 
 

  أةمال المجنة :
 .مظاريف(   7   )تم فتح صندو  العطاءات بحضور الرركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه ةدد 

الحضقور  والجقدول التقالي يوضقح أسقماء الرقركات المتقدمقة قامت المجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وققراءة اسسقعار أمقام 
 وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :  

 
 

 مالحظات رضقيمة الع اسم الرركة م.

   ةبد الكريم السك 2

   أبو معيم صفوت  1

   محمود ةميرة  3

   كريستال الخميج  0

   سمفر داي  5

   أبو رامي ةابد 6

   نهاد الروا 7
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 : كرف تفريغ كفالة دخول العرض

 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوةها قيمة الكفالة اسم الرركة م.

 - - - - نقدي دوالر  2444 ةبد الكريم السك 2

 - - 19/48/1428 بنك البريد سند بريد دوالر 2444 أبو معيم صفوت  1

 - - - - نقدي والرد 2444 محمود ةميرة  3

 - - 19/48/1428 البنك الىطني شيك بنكي دوالر 2444 كريستال الخميج  0

 - 41/24/1428 41/49/1428 البنك الىطني كفالت بنكيت دوالر 2444 سمفر داي  5

 - 34/49/1428 34/48/1428 البنك الىطني كفالت بنكيت دوالر 2444 أبو رامي ةابد 6

 - - - - نقدي دوالر  2444 نهاد الروا 7
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 وتم تفريغ اسسعار حسب الجدول التالي :
 

 الصنف م.

1/7  
 ةبد الكريم السك 

القيمة اإليجارية 
 السنوية بالريكل

2/7  
 أبو معيم صفوت 

القيمة اإليجارية 
 السنوية بالريكل

3/7 
 محمود ةميرة 
القيمة اإليجارية 
 السنوية بالريكل

4/7 
كريستال 

 يج الخم
القيمة اإليجارية 
 السنوية بالريكل

5/7 
 سمفر داي 

القيمة اإليجارية 
 السنوية بالريكل

6/7 
 أبو رامي ةابد 

القيمة اإليجارية 
 السنوية بالريكل

7/7 
 نهاد الروا 

القيمة اإليجارية 
 السنوية بالريكل

تأجير كافتيريا مجمع قصر  1
 17970 22222 22222 20100 3600 العدل

15950* 36000 10000 
- 
 ج

 وأنهت المجنة أةمالها بالتوقيع ةمى المحضر    
 

 

 رئيسا      ةضوا  مراقب           ةضوا                ةضوا                   ةضوا                                    
 ةزمي محمد ةايش         ي أبو سويرحرام يعقوب الغندور             فاطمة ةوضإيهاب الريس                            

 
 

 


