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 22/22/2826 التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  01/2822رقم عطاء إعادة طرح  فتح مظاريف
 مطبوعاث لصاحل وزارة الصحتتوريد 

 
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 د / عزمي . السي1

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح2

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

 وان الرقابة اإلدارية والماليةدي -عضو مراقب  . السيد / إيهاب الريس5
 ة لموازم بوزارة المالية في غزة وذلك في مقر اإلدارة العام

 
 

  أعمال المجنة :
 ( مظاريف .  4  تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )

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

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   إسماعيل شريم المكتبة العامرية 1

   شركة بال بيرج 2

   شركة محمود صالحية 3

   شركة أبناء جميل حبوش 4
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 :كشف تفريغ كفالة دخول العطاء 
 

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

 - - 26/22/2826 بنك البريد سند بريد دوالر 2888 إسماعيل شريم المكتبة العامرية 2

 - - 26/22/2826 بنك البريد سند بريد دوالر 2888 شركة بال بيرج 2

 - 26/22/2826 26/22/2826 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 2888 شركة محمود صالحية 7

 - - - - نقدي دوالر 2888 شركة أبناء جميل حبوش 4
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 وتم تفريغ اسسعار حسب الجدول التالي :              

 الكمية الوحدة البيان م
1/4  

 المكتبة العامرية 
 بالشيكلسعر الوحدة 

2/4 
 بال بيرج شركة

 بالشيكلوحدة سعر ال

3/4 
 محمود صالحيةشركة 

 بالشيكلسعر الوحدة 

4/4 
 أبناء جميل حبوششركة 

 بالشيكلسعر الوحدة 

 - 2426 8468 84842 78888 عدد دفتر روشتة عالج عادية  2

 - 8422 8422 84862 08888 عدد سم  23*11ظروف مراسالت  2

 - 84882 84838 84832 288888 ورقة A3نموذج صرف دواء بنظام الجرعة  7

 - 2420 2 27 088 عدد سجل أحوال مرضى المستشفى  4

 - 8480 - 84842 488888 عدد 2ظروف تعقيم رقم  0

 - 7408 - - 2888 عدد ممف موظف ببيانات حركة موظف  8

 - 84800 84826 8482343 08888 عدد سم  5*9ليبل الصق لمحاليل اسورام   3

 - 84820 - 8422 288888 ددع ممف الرعاية اسولية  6

 - 8420 8426 - 28888 عدد بطاقة مريض مزمن 2

 - 8426 848230 84828 28888 عدد كرت فحص السائق 28

 - 28448 2 - 2088 عدد دفتر وصفات مخدرة حكومية وخاصة  22

 - 24420 22 6484 788 عدد دفتر تقرير طبي قضائي  22

 - 24448 20 24468 788 عدد دفتر تبميغ وفاة  27
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 الكمية الوحدة البيان م
1/4  

 المكتبة العامرية 
 بالشيكلسعر الوحدة 

2/4 
 بال بيرج شركة

 بالشيكلسعر الوحدة 

3/4 
 محمود صالحيةشركة 

 بالشيكلسعر الوحدة 

4/4 
 أبناء جميل حبوششركة 

 بالشيكلسعر الوحدة 
 - 24760 7428 2474 08888 عدد ممف طبي لممستشفيات )سري( 24

 - 2 2428 2462 2888 عدد 21*14.5مذكرة مكتب عادية  20

 - 28428 22408 2428 2888 عدد دفتر شهادات خروج مرضى  28

 - 22448 28488 22 2888 دفتر دفتر احالة لممرضى 23

 - 84843 - 84842 488888 عدد 103ظروف تعقيم رقم  26

 - 84264 - 84242 288888 عدد ظروف أشعة كبيرة نايمون  22

 - 84844 - 84842 488888 عدد 102ظروف تعقيم رقم  28

22 
PAPER C.T.G ROLL/CENT 

150-2.7.90 
Book 688 2478 - - - 

22 
PAPER C.T.G ROLL/CENT 

MONITOR 152*90MM/14.4 MT 
B 4305 BAO 

Book 088 27428 - - - 

27 E.C.G 6 chaunel 8 cm  roll 788 0468 - - - 

24 MT- 516 Toitu 151*150*200 Book 788 26 - - - 

20 Tempo Book 088 24468 - - - 
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 الكمية الوحدة البيان م
1/4  

 المكتبة العامرية 
 بالشيكلسعر الوحدة 

2/4 
 بال بيرج شركة

 بالشيكلسعر الوحدة 

3/4 
 محمود صالحيةشركة 

 بالشيكلسعر الوحدة 

4/4 
 أبناء جميل حبوششركة 

 بالشيكلسعر الوحدة 

28 
 22لون ابيض وزن  20*20ورق تعقيم 

 جم طبي 
 23422 28 - 28448 2888 باكو

23 
 22لون ابيض وزن  25*25ورق تعقيم 

 جم طبي 
 28422 20 - 20408 2888 باكو

26 
 22لون ابيض وزن  30*30ورق تعقيم 

 جم طبي 
 76422 44448 - 74438 2488 باكو

22 
 22لون ابيض وزن  40*40ورق تعقيم 

  جم طبي
 82422 42448 - 04428 288 باكو

 

 
 وأنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر    

 
 

 رئيسا        عضوا  مراقب           عضوا                عضوا                   عضوا                                   
 عزمي محمد عايش         رامي أبو سويرح عقوب الغندور     ي        فاطمة عوضإيهاب الريس                            


