
State Of Palestine  
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance الماليةرة وزا 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

 

   08-2832761هاتف :  - تل الهىا/ بجىار محطة فارس -غزة  

www.mof.gov.ps 

  

 

 04/09/2018التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  30/8201 عطاء رقمفتح مظاريف 
داجنة  راعية من أعالف وطيو بتوريد احتياجات مدرسة ىاني نعيم الثانوية الزر  الخاص

 وزارة التربية والتعميم  لصالح
 

 

العطاءات اجتمعت لجنة  ا  ة عشر صباحالحاديالساعة ي تمام وفم 04/09/2018 الموافق ثالثاءلاأنو في يوم   
 :المركزية بحضور كال  من

 
 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / عزمي محمد عايش1

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح2

 عضوا . لجنة العطاءات المركزية . السيد / يعقوب الغندور3
 وا  ـ لجنة العطاءات المركزيةعض . السيدة/ فاطمة عوض4

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

 
 وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة .

 
 

  أعمال المجنة :
 . ( مظاريف 3 تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمو عدد )

قامت المجنة بترقيميا وفتحيا واثبات حالتيا وقـراءة اسسـعار أمـام الحضـورل والجـدول التـالي يوضـح أسـماء الشـركات المتقدمـة 
 وقيمة العروض المتقدمة بيا وأسعارىا :  

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة داماك الزيتون .1

   شركة عماد حمادة واخوانو .2

   ليد عمي أبو طويمةشركة و  .3



Palestinian National Authority 
 

   فمسطين

 لسطينيةالسلطة الوطنية الف
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

   08-2832761هاتف :  - تل الهىا -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

 مالحظات تاريخ االنتياء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعيا قيمة الكفالة اسم الشركة م.

 - - - بنك االنتاج شخصيةكفالة  شيكل 3650 )حاتم ياسين( شركة داماك الزيتون .1

 - - 30/08/2018 البنك الوطني نكيةكفالة ب دوالر 1000 شركة عماد حمادة واخوانو .2

 - - - بنك فمسطين كفالة شخصية دوالر 1000 شركة وليد عمي أبو طويمة .3
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 : فريغ اسسعار حسب الجدول التاليوتم ت

 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 شركة داماك الزيتون
 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 
 شركة عماد حمادة 

 شيكلسعر الوحدة بال

3/3 
 شركة وليد أبو طويمة
 سعر الوحدة بالشيكل

1 

كجم  244خمطة أعالف لمعجول واسبقار وفقا  لممكونات التالية:
كجم شعير مطحون  258كجم نخالةل  252%ل 46صويا بروتين 

 كجم مسحوق كالسيوم 13ل كجم ذرة مطحونة سكري 223سكريل 
 مين )بريميكس( كجم مسحوق فيتا 1.3ل كجم ممح طعام 8)كوارتز(ل 

 1830 1800 1800 1 طن

2 

 244 :التالية لممكونات وفقا   والماعز  لألغنام أعالف خمطة
 كسر شعير كجم 258 نخالةل كجم 252 ل%46 بروتين صويا كجم

 كالسيوم مسحوق كجم 13 ل(مجروشة) كسر ذرة كجم 223 ل(مجروش)
 (يكسبريم) فيتامين مسحوق كجم 1.3 طعامل ممح كجم 8 ل(كوارتز)

 1830 1800 1800 1 طن

 3 2.8 2400 1 عدد واسمراض العيوب من خالي الحم دجاج صوص 3

 2650 2600 2300 1 طن %23 بروتين أيامل 20 جيل حتى الصوص لتسمين عمف 4

 2650 2600 2200 1 طن %21.5 أيامل بروتين 28 جيل حتى الصوص لتسمين عمف 5

 بروتين والبيعل التسويق جيل حتى الصوص لتسمين عمف 6
 2650 2600 2200 1 طن 19%

7 
 يومل 105 عمره المون أبيض ىورن لج ساللة بياض دجاج
 الالزمة التحصينات جميع عمى حاصل التسميمل قبل منقاره يقص

 لالجدري لالكوريزا لالكولي نيوكاسيل ل الجمبورو) اسمراض ضد
 29 26 1800 1 عدد
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 شركة داماك الزيتون
 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 
 شركة عماد حمادة 
 سعر الوحدة بالشيكل

3/3 
 شركة وليد أبو طويمة
 سعر الوحدة بالشيكل

 بروتين والبيعل التسويق جيل حتى الصوص لتسمين عمف 6
 2650 2600 2200 1 طن 19%

7 

 يومل 105 عمره المون أبيض ىورن لج ساللة بياض دجاج
 التحصينات جميع عمى حاصل التسميمل قبل رهمنقا يقص

 لالكوريزا لالكولي نيوكاسيل ل الجمبورو) اسمراض ضد الالزمة
 لالجدري

 29 26 1800 1 عدد

8 

 يوم 105 عمر من لالستيالك البياض لمدجاج نامي عمف
 -% 15 بروتين:  التالية لممكونات وفقا    اإلنتاج بداية حتى
 غيؤ مواد -% 0.5 اسلياف -% 0.60 فسفور -% 0.9 كمس

 %0.30 ممح -% 13 رطوبة -% 3 زيوت -% 5.5 عضوية

 1850 1800 1800 1 طن

9 

 : التالية لممكونات وفقا   البياض لمدجاج عمف
 ل% 4.5 كمي سيميموز ل% 4.0 كمية زيوت ل% 17.0 كمي بروتين

 ل% 13.0 رطوبة ل% 0.5 فسفور ل% 3.6 كالسيوم ل% 12.5 رماد
 50.0 م ح منغنيز ل% 0.35 طعام ممح

 1850 1800 1800 1 طن

 1460 1400 1500 1 طن الشوائب من خالية تبن  –مائية عميقة 10

 6500 6300 40000 1 طن السائدة المعيارية لممواصفات وفقا   1 نمرة لألسماك مركز عمف 11
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 شركة داماك الزيتون
 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 
 ركة عماد حمادة ش

 سعر الوحدة بالشيكل

3/3 
 شركة وليد أبو طويمة
 سعر الوحدة بالشيكل

 5100 5000 9000 1 طن السائدة المعيارية لممواصفات وفقا   2 نمرة لألسماك مركز عمف 12

13 
 : التالية لممواصفات وفقا   أرانب عمف

 ل%10.50 ألياف ل%13.0 ماء ل%3.5 زيوت ل%0 .18 بروتين
 %0.65 ممح ل%0.60 فسفور ل%0.80 كالسيوم ل%7.50 رماد

 1800 1780 1800 1 طن

 1270 1250 1300 1 طن حب شعير 14

 1180 1150 1300 1 طن حب ذرة 15

 
 

 أنيت المجنة أعماليا بالتوقيع عمى المحضر  للل        
 

 

 رئيسا          عضوا                          عضوا              عضوا                 عضوا  مراقب                    
 عزمي محمد عايش          رامي أبو سويرح يعقوب الغندور               فاطمة عوض   إيياب الريس                    

 
 
 


