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 28/22/2828 التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  41/2828رقم عطاء  فتح مظاريف
 لصاحل وزارة الصحةشراء خدمة التوليد 

 )خاصة حمافظة غسة والشمال( 
 

اجتمعههت لجنههة  ا  الحاديههة ع ههر  هه احالسههاعة  م تمههامم  فهه 81/81/1081الم افهه  الثالثههاء أنههف فههم يهه م 
 ر كال  من :العطاءات المركزية  حض  

 
 

 رئيسا  ه لجنة العطاءات المركزية عايشمحمد . السيد / عزمم 8

 عض ا  ه لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامم أ   س يرح1

 عض ا . لجنة العطاءات المركزية . السيد / يعق ب الغند ر3
 عض ا  ه لجنة العطاءات المركزية . السيدة/ فاطمة ع ض4

 دي ان الرقا ة اإلدارية  المالية -عض  مراقب  الريس . السيد / إيهاب5
 ة لم ازم   زارة المالية فم غزة  ذلك فم مقر اإلدارة العام

 
 

 
  أعمال المجنة :

 ( مظاريف .  3  تم فتح  ند   العطاءات  حض ر ال ركات المتقدمة لمعطاء   جد  داخمف عدد )
راءة األسهعار أمهام الحضه را  الجهد ل التهالم ي ضهح أسهماء ال هركات المتقدمهة قامت المجنة  ترقيمها  فتحها  اث ات حالتها  قه

  قيمة العر ض المتقدمة  ها  أسعارها :  
 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم ال ركة م.

   المريض الخيريةجمعية ا دقاء  8

   مجمع ال حا ة الط م 1

   مست فم الحم  الد لم 3

   جمعية الخدمة العامة 4

   تحاد لجان العمل ال حما 5

   مست فم الكرامة 6
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 ك ف تفريغ كفالة دخ ل العطاء :
 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإل دار اسم ال نك ن عها قيمة الكفالة اسم ال ركة م.

      د الر 8000 المريض الخيريةجمعية ا دقاء  2

      د الر 8000 مجمع ال حا ة الط م 2

      د الر 8000 م  الد لممست فم الح 7

      د الر 8000 جمعية الخدمة العامة 4

      د الر 8000 اتحاد لجان العمل ال حم 5

      د الر 8000 مست فم الكرامة 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



State of Palestine  
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

    88-2872762هاتف :  - تل الهوا بالقرب من محطة فارس -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

  تم تفريغ األسعار حسب الجد ل التالم :              

 الم يت الخدمة م

1/6 
 جمعية ا دقاء 
 المريض الخيرية
سعر ال حدة 
  ال يكل

2/6 
مجمع 
ال حا ة 
 الط م سعر
ال حدة 
  ال يكل

3/6    
مست فم 
الحم  الد لم 
سعر ال حدة 
  ال يكل

4/6 
جمعية 
الخدمة 
العامة سعر 
ال حدة 
  ال يكل

5/6 
اتحاد لجان 
العمل 

ال حم سعر 
ال حدة 
  ال يكل

6/6 
مست فم 
سعر الكرامة 

ال حدة 
  ال يكل

 االت الحمل غير الخطرال الدة الط يعية لح 2
 ساعات 6
  حد ادنم 

190 180 185 190 200 200 

 ال الدة القي رية)المرة الثانية فقط( 2
 ساعة 24

  حد ادنم
1000 950 740 1000 1000 1000 

 عمميات الت سيع  الكحت 7
 ساعات3
  حد ادنم 

210 230 200 210 250 200 

 

 ضر ااا أنهت المجنة أعمالها  الت قيع عمى المح
 

 

 رئيسا        عض ا  مراقب           عض ا                عض ا                   عض ا                                   
  عزمم محمد عايش         رامم أ   س يرح يعق ب الغند ر             فاطمة ع ضإيهاب الريس                            
                                         


