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 22/22/2828 التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  30/2829رقم عطاء إعادة طرح  فتح مظاريف
 لصاحل وزارة الصحت توريد أقمشت وملبوساث

 
اجتمعت لجنة  ا  الحادية عشر صباحالساعة  ي تمامم وف 22/11/2018الموافق  لخميساأنه في يوم 

 العطاءات المركزية بحضور كال  من :
 
 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية عايشمحمد . السيد / عزمي 1

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح2

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

 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -قب عضو مرا . السيد / إيهاب الريس5
 مندوب وزارة الصحة   سفيان سامي الكجك. السيد/ 6

 ة لموازم بوزارة المالية في غزة وذلك في مقر اإلدارة العام
 
 

  أعمال المجنة :
 ( مظاريف . 5  تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )

بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقـراءة اسسـعار أمـام الحضـورل والجـدول التـالي يوضـح أسـماء الشـركات المتقدمـة  قامت المجنة
 وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :  

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة المحمة الوطنية 1

   شركة محمد نبيل المزيني 2

   الشركة العربية التجارية 3

   شركة الزنط لممنسوجات 4

   شركة سميم لمتجارة والصناعة 5
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

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

 - 18/12/2018 18/11/2018 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 1000 شركة المحمة الوطنية 1

 - 18/12/2018 18/11/2018 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 1000 شركة محمد نبيل المزيني 2

 - 17/12/2018 18/11/2018 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 1000 الشركة العربية التجارية 3

 - 18/12/2018 18/11/2018 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 1000 شركة الزنط لممنسوجات 4

 - 19/12/2018 14/11/2018 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 1000 شركة سميم لمتجارة والصناعة 5
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 وتم تفريغ اسسعار حسب الجدول التالي :

 الكمية الوحدة البيان م

1/6  
شركة المحمة  

 الوطنية
سعر الوحدة 

 بالشيكل

2/6 
محمد نبيل  شركة

 المزيني
عر الوحدة س

 بالشيكل

3/6 
العربية شركة ال

 التجارية
سعر الوحدة 

 بالشيكل

4/6 
الزنط شركة 

 لممنسوجات
سعر الوحدة 

 بالشيكل

5/6 
 سميمشركة 

سعر الوحدة 
 بالشيكل

 - 8.10 8.20 8.70 8.50 1 متر طولي قماش بوبمين ألوان  2
 - 8.40 8.50 8.40 8.20 1 متر قماش أخضر لمعمميات  2

7 
أزرق خاص بالعناية قماش 

 المركزة 
 - 8.40 8.50 8.40 8.20 1 متر

4 
مرتبة اسفنج مع البيت 

 سم  190*90*9
 127 134 135 125 140 1 عدد

5 
فاولير  1/2مرتبة اسفنج 

 سم مع البيت  190*85*9
 134 134 132 125 140 1 عدد

6 
قماش لمستائر ألوان عرض 

 سم  300سم ل  280من  
 - 11.20 11.40 11.70 12 1 متر

 - 9.40 9.50 9.30 9.50 1 متر طولي قماش أبيض درل 7

 - 4.90 5 5.20 5.30 1 متر قماش دامور خاص باالكفان 8
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 الكمية الوحدة البيان م

1/6  
شركة المحمة  

 الوطنية
سعر الوحدة 

 بالشيكل

2/6 
محمد نبيل  شركة

 المزيني
سعر الوحدة 

 بالشيكل

3/6 
العربية شركة ال

 التجارية
سعر الوحدة 

 بالشيكل

4/6 
الزنط شركة 

 لممنسوجات
سعر الوحدة 

 بالشيكل

5/6 
 سميمشركة 

سعر الوحدة 
 بالشيكل

9 
مرتبة اسفنج لالستقبال 

 سم 190*60*6قطعتين  
 66 618 69 65 70 1 عدد

120 

 - 7.40 7.50 8 7 1 عدد سم 50*100بشكير وجه  28

 - 7.40 7.50 8 7 1 عدد سم 40*100فوطة يد  22

22 
بطانية صوف صناعي مفرد 

 سم  160*220
 - 49 50 48 47 1 عدد

 - 78 80 100 175 1 عدد مرتبة هوائية بالستيك  27

 - 109 110 100 4200 1 عدد كمبرسور كهربائي تايواني 24

 - 14.80 15 12 16 1 متر طولي قماش بالستيك لمفرشات  25

 - 8.10 8.20 8.70 8.50 1 متر طولي قماش بويمين مطبع  26
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 الكمية الوحدة البيان م

1/6  
شركة المحمة  

 الوطنية
سعر الوحدة 

 بالشيكل

2/6 
محمد نبيل  شركة

 المزيني
سعر الوحدة 

 بالشيكل

3/6 
العربية شركة ال

 التجارية
سعر الوحدة 

 بالشيكل

4/6 
الزنط شركة 

 لممنسوجات
سعر الوحدة 

 بالشيكل

5/6 
 سميمشركة 

سعر الوحدة 
 بالشيكل

27 
قماش بالستيك أبيض عرض 

 سم  140
 - 14.80 15 17 14 1 متر

 (قسم الخياطة من الكمف)احتياجات 
 - - - 18 17.80 1 متر سم  3مغيط عرض  2

 - - - 4.50 4.40 1 بكرة خيط درزة ألوان  2

 - - - 20 19 1 بكرة خيط أوفرلوك 7

 - - - 4.50 4 1 دستة ابرة عرواي 4

 - - - 4.50 4 1 دستة ابرة زراير 5

6 
سم مع حبل  5مغيط عرض 

 داخل المغيط 
 - - - 20 19 1 متر

 - - - 0.60 0.50 1 متر طولي  حشوة لمستائر بالستيك  7

 - - - 8 7 1 عدد رجل ماكنة درزة  8

 - - - 8 7 1 عدد اسنان ماكنة درزة 9



State of Palestine  
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

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

www.mof.gov.ps 

              

 الكمية الوحدة البيان م

1/6 
شركة المحمة 

 الوطنية
سعر الوحدة 

 يكلبالش

2/6 
محمد نبيل  شركة

 المزيني
سعر الوحدة 

 بالشيكل

3/6 
العربية شركة ال

 التجارية
سعر الوحدة 

 بالشيكل

4/6 
الزنط شركة 

 لممنسوجات
سعر الوحدة 

 بالشيكل

5/6 
 سميمشركة 

سعر الوحدة 
 بالشيكل

 - - - 3 2 1 عدد مقص لمتنظيف لقسم الخياطة  28

 - - - 6 5.50 1 عدد ممقط أفرلوك 22

 - - - Liter 1 12 13 زيت لماكنات الخياطة  22

 - - - 3 2.50 1 عدد شفرة ماكنة عرواي 27

 - - - 1.50 1 1 عدد مكوك ماكنة درزة  24

 - - - 7 7 1 عدد بيت مكوك ماكنة درزة 25

 - - - 19 17 1 عدد كمتش لماتور ماكنة الخياطة  26

 1 عدد جرن ماكنة خياطة درزة  27
45 
35 40 - - - 

 

 وأنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر للل
 

 رئيسا        عضوا  مراقب           عضوا                عضوا                   عضوا               مندوب وزارة الصحة      
 عزمي محمد عايش         مي أبو سويرحرا يعقوب الغندور             فاطمة عوضإيهاب الريس                                  

 


