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  Date 88/84/2818   التاريخ:

 
 قرار إحالة مبدئية صادر عن لجنة العطاءات المركزية

 77/8708رقم بخصوص العطاء  
 الخاص بتوريد مواد وأدوات نظافة لصالح وزارات دولة فمسطين

  10/08/8708 إلى 70/70/8708لمفترة من   
 

 
 
 

 

اجتمعييت المجنيية المكونيية ميين األخييوة  حادييية ع يير صييباحاً الوفييي تمييام السيياعة  88/84/2818 لموافيي ا حييداألفييي يييوم 
 األعضاء التالية أسماؤىم:

 

 
 

  

 رئيسًا ي لجنة العطاءات المركزية  . السيد / عزمي محمد عايش0

 عضوًا ي لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح8

 عضوًا. لجنة العطاءات المركزية . السيد / يعقوب الغندور1
 عضوًا ي لجنة العطاءات المركزية السيدة/ فاطمة عوض. 4

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

 

 
 

 77/8708رقم  في عطاء وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة لمبت
 طينالخاص بتوريد مواد وأدوات نظافة لصالح وزارات دولة فمس

  10/08/8708 إلى 70/70/8708لمفترة من   
 

 
 

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

 
قررت المجنة 
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 حسب الجدول التالي : وذلك ( محمود عميرة ركة ) بنود العطاء عمى  بعضإحالة  .1

 

 الجدول الترسية كلسعر الوحدة بال ي الكمية الوحدة الصنف م

تايد بودرة لممغاسل بدون رغوة مع رائحة بعبوات  7
 ) من نوع زوىر ( محكمة االغال 

( ك ف 1جدول رقم ) أرخص المطاب  6.35 1 كجم
 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  5.60 1 عدد مجرود حديد 39
 أدوات ومواد نظافة

 األرخص والمطاب  1.20 1 عدد عصاة مكنسة 41
( ك ف 1جدول رقم )

 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  5.90 1 عدد مكنسة خ نة 42
 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  1.99 1 عدد ق اطة نوع جيد 44
 أدوات ومواد نظافة

تساوت األسعار تم  4.20 1 قطعة قطع( 10اسفنج لمجمي بميفة فئة ) 45
 اختيار العينة األفضل

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة

 4 1 عدد فر اة تنظيف بالط )بالستيك( 50
تساوت األسعار تم 
 اختيار العينة األفضل

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  لماليةاوزارة 

General  Supplies Department لجنة العطاءات المركزية 
 

 17من  3الصفحة 

 2832761-08بالقرب مه محطت فارش للبترول فاكص  -تل الهىا  -غسة  

  www.mof.gov.ps 
 

 تابع  ركة محمود عميرة

 الجدول يةالترس سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  2.20 1 عدد سمة ميمالت بالستيك صغيرة 51
 أدوات ومواد نظافة

4 
 نايمون لتغميف الوجبات الغذائية 

 سم45م ( عرض  145-140)ك/
 (صافي نايمون) 

 35 1 كيمو
( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  

 مواد منزلية بالستيك

 الم اطيح/لفة نايمون لتغميف 10
 كجم 1.3وزن  

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  25 1 كيمو
 مواد منزلية بالستيك

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  0.15 1 عدد صحن بالستيك كبير لمرة واحدة 13
 مواد منزلية بالستيك

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  0.12 1 عدد صحن بالستيك صغير لمرة واحدة 14
 مواد منزلية بالستيك

 عمبة بالستيك  فافة مع غطاء محكم  15
( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  0.28 1 عمبة ممم 200

 مواد منزلية بالستيك

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  8 1 عدد ممم نوع جيد200مصاصة أطفال بالستيك  20
 مواد منزلية بالستيك
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 رةتابع  ركة محمود عمي
 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

عمبة بالستيك مقوى حجم نصف لتر مع غطاء  24
( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  0.90 1 عمبة يتحمل درجة الحرارة 

 مواد منزلية بالستيك
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 جدول التالي :حسب ال وذلك ( أحمد عميرة  ركة)  بنود العطاء عمى إحالة بعض  .2

 

 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

12 
جم ( قطع صمبة  60صابون يد ) 

من  ومتجانسة التركيب ليا رائحة مقبولة
 Fax نوع 

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  0.63 1 عدد
 أدوات ومواد نظافة

 أرخص المطاب  11.85 1 عبوة من نوع بميدج اسبريو تنظيف المكاتب 24
( ك ف 1جدول رقم )

 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  16.48 1 باكو Lovely لفة ( 32ور  تواليت ناعم ) 27
 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  1.33 1 عدد سم 80/50ممسحة ارض مقاس  48
 أدوات ومواد نظافة

21 
 بيرة بالستيك  فافة بدون  وائبممعقة ك
 أرخص المطاب  0.059 1 عدد لمرة واحدة من نوع عوفكو 

( ك ف 2جدول رقم )
 مواد منزلية بالستيك

 ج
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 حسب الجدول التالي : وذلك (  ال معة المضيئة  ركة) بنود العطاء عمى إحالة بعض  .3

 

 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

 أرخص المطاب  6.50 1 لتر () كمفىرث لىن زهر معطر لرائحة الغسيل 9
( ك ف 1جدول رقم )

 أدوات ومواد نظافة

 1 لتر %9-7كمور سائل التركيز من  15
 األرخص  3 

 فحص عه االضتالم

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة

 %9-7كمور سائل التركيز من  16
 جالون

 ألرخص ا 9.50 1 لتر 4 

 فحص عه االضتالم

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة

 األرخص  2.75 1 لتر %18-9كمور سائل التركيز من  17

 فحص عه االضتالم

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة

18 

لتر( 1معجون تنظيف ) ارضيات أخضر ( )
% 15-18تركيز المادة الفعالة حد أدني 

ثر بالمنتوج وعبوات وعبوات ال تؤثر وال تتأ
محكمة االغال  المنتج متجانس ذا رائحة 
مقبولة ذو قوام متماسك ودرجة الحموضة 

6.5-8 

 األرخص  5.20 1 عبوة

 فحص عه االضتالم

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة
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 تابع  ركة ال معة المضيئة

 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

 ممم  ( 588اسبريو معطر لجو الغرف ) 32

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  3.40 1 عبوة مه وىع وود ريالكص
 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  2.70 1 عدد فر اة حمام بقاعدة 36
 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) طاب األرخص والم 2.50 1 عدد سم 48ق اطة مجمى )بالستيك( طول  37
 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  0.90 1 عدد مجرود )بالستيك ( 38
 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  7 1 عدد  فاطة حوض جمد مع اليد 48
 أدوات ومواد نظافة

تم  تساوت األسعار 5.50 1 عدد ) خ ب ( مكنسة ناعمة 43
 اختيار العينة األفضل

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة

 األرخص والمطاب  0.70 1 عدد سمك جمي زمبرك حجم كبير 46
( ك ف 1جدول رقم )

 أدوات ومواد نظافة
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 تابع  ركة ال معة المضيئة

 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

 3 1 عدد سم 18عرض م  1اسكتش برايت طول  54
تساوت األسعار تم اختيار 

مع االلتزام  العينة األفضل
 متر1بالمقاس 

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  1.70 1 عدد وتكس ثالث قطع ألوان 55
 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  13 1 كيلى سم 25*28ظرف نايمون  فاف  3
 مواد منزلية بالستيك

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  4.70 1 متر متر 2نايمون أبيض عرض  8
 مواد منزلية بالستيك

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  14 1 كيلى سم 18*28ظرف نايمون  فاف  9
 مواد منزلية بالستيك

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  0.039 1 عدد سم 188كبايات بالستيك بدون غطاء حجم  11
 مواد منزلية بالستيك

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  0.09 1 عدد ممم188كبايات كرتون بدون غطاء حجم  12
 مواد منزلية بالستيك
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 حسب الجدول التالي : وذلك (  سطركو  ركة) بنود العطاء عمى إحالة بعض  .4

 

 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

 27 1 لتر X(5/1)منظف لألرض لمحضانة سمكسين  10
 األرخص 

 فحص عن االستالم
( ك ف 1جدول رقم )

 أدوات ومواد نظافة

 األرخص  29 1 لتر Mمنظف لأليدي لمحضانة سمكسين  11
 فحص عن االستالم

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة

 3.70 1 لتر %12جمي سائل تركيز  صابون 13
 األرخص 

 فحص عن االستالم

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة

 %12صابون جمي سائل تركيز  14
 جالون

 األرخص  11.90 1 لتر 4 
 فحص عن االستالم

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة

ك ف ( 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  4 1 عدد لتر 4جالون حجم  19
 أدوات ومواد نظافة

25 

مناديل ور  ناعم )كيمو غرام( ومصنعة من 
% جافة وال يكون ليا أي 100السميموز النقي 

رائحة غير مقبولة والحواف مقطوعة بإنتظام 
 من نوع أبو العوف ومستقيمة القص

( ك ف 1جدول رقم ) أرخص المطاب  9.90 1 باكو
 أدوات ومواد نظافة
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 تابع  ركة سطركو

 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

 3.62 1 عدد جم250كمينكس ناعم وزن  26
 أرخص المطاب 

مع االلتزام بالمقاس 
 المطموب

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة

33 
-%10سائل تنظيف كرسي المرحاض تركيز 

% عبوات محكمة االغال  بطاقة البيان 15
 سائل متجانس مستوفية ال روط

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  5.50 1 عبوة
 أدوات ومواد نظافة

34 
معجون جمي ان يكون لو رائحة مقبولة 
والعبوات محكمة االغال  وبطاقة البيان 

 مستوفية ال روط
 16.50 1 عبوة

( ك ف 1جدول رقم ) أرخص المطاب  سات
 أدوات ومواد نظافة

 مصفاة زاوية لممجمى  47
( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  27 1 عدد ستانسل ستيل أو نورستا()

 أدوات ومواد نظافة

49 

-7مل( درجة الحموضة  588اسبريو تنظيف زجاج )
يكون محموال معمقا ومتجانسا عند التحريك البسيط  11

% يجب أن يكون المنتج ذا 2يجب أال يقل الحجم عن 
وبطاقة البيان  رائحة مقبولة ويكون سيل االستعمال
 مستوفية ال روط

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  4.90 1 عبوة
 أدوات ومواد نظافة
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 تابع  ركة سطركو

 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  10.43 1 كيلى اكياس نايمون 7
 مواد منزلية بالستيك
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 حسب الجدول التالي : وذلك (   أبناء جميل حبوش  ركة ) إحالة بعض بنود العطاء عمى  .5

 

 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

 األرخص والمطاب  0.50 1 عدد سم 12*3.5*8اسفنج قطع لألطفال  1
( ك ف 1جدول رقم )

 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  0.50 1 عدد سم 0.5*20*20المركزة  ليفة اسفنج لمعناية 2
 أدوات ومواد نظافة

 األرخص والمطاب  5 1 عدد فر اة لتنظيف أنابيب المختبر 3
( ك ف 1جدول رقم )

 أدوات ومواد نظافة

 ( ك ف1جدول رقم ) األرخص والمطاب  7 1 لتر )جانسيو(  امبو أطفال بدون دموع نوع جيد 4
 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  5 1 عدد فر اة لتنظيف مصاصات االطفال 5
 أدوات ومواد نظافة

 مزيل لبقع الدم –انزيم بودرة لمغسالة  8
 )بربرات صوديوم صافية (

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  12 1 كجم
 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  7.28 1 كجم ممح خ ن بموري 21
 أدوات ومواد نظافة
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 تابع  ركة أبناء جميل حبوش

 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

 سم 70*50كيس نايمون  نطة  5
 األرخص والمطاب  10.50 1 كيمو لون ابيض  فاف 

 60-55الكيمو من 
( ك ف 2جدول رقم )
 بالستيك مواد منزلية
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 حسب الجدول التالي : وذلك (  كريستال الخميج  ركة ) بنود العطاء عمى إحالة بعض  .6

 

 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

6 
 كجم 5-1مسحو  غسيل برغوة عبوة من 

 األرخص والمطاب  6 1 كجم (اسبي ل زين)
( ك ف 1جدول رقم )
 نظافة أدوات ومواد

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  0.60 1 عدد () ميريتماكينة حالقة لمرة واحدة نوع جيد 22
 أدوات ومواد نظافة

 األرخص والمطاب  1.90 1 عدد مصيدة الصقة مع طعم لجذب الفئران 23
( ك ف 1جدول رقم )

 أدوات ومواد نظافة

 90م حسب وزن المفة 25ور  تواليت  28
( ك ف 1جدول رقم ) أرخص المطاب  1.50 1 عدد جرام

 أدوات ومواد نظافة

سم وزن  22.5متر *127ور  يد كبير  29
( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  12 1 عدد كجم 1.32المفة 

 أدوات ومواد نظافة

سم وزن  60متر * 127ور  ب كير  30
 كجم 3.375

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  27 1 عدد
 ومواد نظافة أدوات

( ك ف 1جدول رقم ) األرخص والمطاب  15 1 عبوة مل( 500مبيد اسبريو لمح رات ) 31
 أدوات ومواد نظافة
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 تابع  ركة كريستال الخميج

 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

ك ف ( 1جدول رقم ) أرخص المطاب  6 1 عدد سطل ماء صغير )بالستيك طري ( 35
 أدوات ومواد نظافة

53 
لتر( تركيزه 1ماء نار مركز )سائل( )سعة 

% وبطاقة البيان مستوفية 15-18
 ال روط

 األرخص والمطاب  4.90 1 لتر
 بعد التخفيض

( ك ف 1جدول رقم )
 أدوات ومواد نظافة

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  3.30 1 عدد كيمو 1مرطبان بالستيك بغطاء سعة  16
 اد منزلية بالستيكمو 

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  4.50 1 عدد كيمو 2مرطبان بالستيك بغطاء سعة  17
 مواد منزلية بالستيك

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  5 1 عدد كيمو 3مرطبان بالستيك بغطاء سعة  18
 مواد منزلية بالستيك

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  6.50 1 عدد كيمو 5مرطبان بالستيك بغطاء سعة  19
 مواد منزلية بالستيك

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  1.58 1 عدد صواني بالستيك حجم وسط 22
 مواد منزلية بالستيك
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 تابع  ركة كريستال الخميج

 الجدول الترسية سعر الوحدة بال يكل الكمية الوحدة الصنف م

( ك ف 2جدول رقم ) األرخص والمطاب  25 1 عدد ستيك (حامل صحون وكاسات )بال 23
 مواد منزلية بالستيك
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 قرارات المجنة :

 ال ركات حسب الجدول أعاله.قررت لجنة العطاءات الموافقة عمى توصية المجنة الفنية بالترسية عمى  -

( من جدول المواد 6، 8، 0( من جدول مواد النظافة، والبنود )58، 87البنود )بإلغاء قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة عمى توصية المجنة الفنية  -
 البالستيكية لعدم الحاجة إلييا.

 
-    

 

 ،،،  وأنيت المجنة أعماليا بالتوقيع عمى المحضر 
 

 
 

 

 رئيساً           عضوًا مراقب           عضوًا               عضوًا                  عضوًا                            
 عزمي محمد عايش         رامي أبو سويرح يعقوب الغندور             فاطمة عوضإيياب الريس                            

 


