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 26/22/2826 التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  13/2822رقم عطاء  فتح مظاريف
 وزارتي املالية والداخليةمطبوعات لصاحل توريد 

 
اجتمعت لجنة  ا  الحادية عشر صباحالساعة  ي تمامم وف 81/82/2081الموافق  لخميساأنه في يوم 

 العطاءات المركزية بحضور كال  من :
 
 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية عايشمحمد لسيد / عزمي . ا8

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

 
 

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

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

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة العفيفي لمشنط والمغمفات 8

   مطبعة الحمبي  2

   المكتبة العامرية  3
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعها فالةقيمة الك اسم الشركة م.

  00/08/2080 80/82/2081 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 8000 شركة العفيفي لمشنط والمغمفات 8

  - 88/82/2081 بنك البريد سند بريد دوالر 8000 مطبعة الحمبي  2

 كفالة قديمة - 20/03/2081 البريدبنك  سند بريد دوالر 8000 المكتبة العامرية  3
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 وتم تفريغ اسسعار حسب الجدول التالي :              

 الكمية الوحدة البيان م
1/3 

 شركة زياد العفيفي 
 بالشيكلسعر الوحدة 

2/3 
  مطبعة الحمبي

 بالشيكلسعر الوحدة 

3/3 
  المكتبة العامرية

 بالشيكلسعر الوحدة 

2 

 االت ماليةدفتر ايص
  نموذج 25يتكون الدفتر من  -
 يقسم الى خمسة أقسام. أفقيا   مخرم النموذج  -
 سم 22*      32مقاس الدفتر  -
صور مكربنة ألوان  3من أصل و كل نموذج يتكون  -

 يتم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية. 
 يحمل الدفتر أرقام متسمسمة والتخريم ليزر. -

 2705 5735 - 0888 دفتر

2 

 فتر طوابع ايراداتد
 A4مقاد الدفتر  -
 طابع 50في الصفحة الواحدة  -
ورقات ليصبح عدد  10الدفتر الواحد يتكون من  -

 طابع. 500الطوابع في الدفتر الواحد 
 يحمل الدفتر ارقام متسمسمة لكل دفتر ولكل طابع -
 التخريم ليزر)طول + عرض في كل ورقة( -

 - - - 6000 دفتر
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 الكمية الوحدة البيان م
1/3 

 شركة زياد العفيفي
 بالشيكلسعر الوحدة 

2/3 
 مطبعة الحمبي

 بالشيكلسعر الوحدة 

3/3 
 المكتبة العامرية

 بالشيكلسعر الوحدة 

7 

 دفع -دفتر الكشف الدوري 
 سم 10سم   *  20مقاس الدفتر   -
 نموذج 50يتكون الدفتر من  -
 يتكون النموذج  من أصل وصورة مكربنة -
 ارقام متسمسمة ال يحمل.  لون 2الطباعة  -

 0708 2778 - 1 دفتر

0 

 دفتر دعوة حضور
 سم 13سم *  11مقاس الدفتر  -
 نموذج 25الدفتر يتكون من  -
 صورة مكربنة 2يتكون النموذج من اصل و  -
 التخريم ليزر.  يحمل الدفتر ارقام متسمسمة -

 5727 2725 - 1 دفتر

5 

 دفتر مخالفات مرورية
 نموذج 25يتكون الدفتر من  -
 موذج افقيايخرم الن -
 سم 11سم  *  25مقاس الدفتر  -
 صور مكربنة 3يتكون الدفتر من أصل و  -
 يحمل الدفتر أرقام متسمسمة  -
 التخريم ليزر -

 0726 0778 - 1 دفتر
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 الكمية الوحدة البيان م
1/3 

 شركة زياد العفيفي
 بالشيكلسعر الوحدة 

2/3 
 مطبعة الحمبي

 بالشيكلسعر الوحدة 

3/3 
 المكتبة العامرية

 بالشيكلر الوحدة سع

8 

 ورق شيكات  مالية ) وزارة االتصاالت(
    A4مقاس الورق  -
 جم 130  -حجم الورق   -
 الطباعة فرز لون -
 (L)تخريم ليزر حرف  -

 872273 - - 1 نموذج

3 

 دفاتر ارساليات رمل
 سم   10سم  *   20مقاس الدفتر  -
 وصل 25يتكون الدفتر من  -
 صور مكربنة .. 3يتكون من أصل و  -
 تخريم ليزرال -
 يحمل الدفتر ارقام متسمسمة -

 2772 2735 - 1 دفتر

6 

 دفتر محضر ضبط
 A4مقاس الدفتر  -
 وصل. 25يتكون الدفتر من  -
 صور مكربنة. 2يتكون كل وصل من أصل و  -
 التخريم ليزر -
 يحمل أرقام متسمسمة. -

 3726 8 - 1 دفتر
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 الكمية الوحدة البيان م
1/3 

 شركة زياد العفيفي
 بالشيكلسعر الوحدة 

2/3 
 مطبعة الحمبي

 بالشيكلسعر الوحدة 

3/3 
 المكتبة العامرية

 بالشيكلسعر الوحدة 

2 

 دفتر محضر استالم عينات
 A4مقاس الدفتر  -
 وصل. 25يتكون الدفتر من  -
 صور مكربنة. 2يتكون كل وصل من أصل و  -
 التخريم ليزر -
 يحمل أرقام متسمسمة. -

 3722 8 - 1 دفتر

28 

 دفتر محضر تحريز
 A4اس الدفتر مق -
 وصل. 25يتكون الدفتر من  -
 صور مكربنة. 2يتكون كل وصل من أصل و  -
 التخريم ليزر -
 يحمل أرقام متسمسمة. -
 

 67822 8 - 1 دفتر
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 الكمية الوحدة البيان م
1/3 

 شركة زياد العفيفي
 بالشيكلسعر الوحدة 

2/3 
 مطبعة الحمبي

 بالشيكلسعر الوحدة 

3/3 
 المكتبة العامرية

 بالشيكل سعر الوحدة

22 

 دفتر ارساليات معبر كرم ابو سالم 
 سم 12سم  *  22مقاس الدفتر  -
 وصل 25يتكون الدفتر من  -
 صور مكربنة 4يتكون كل وصل من أصل و  -
 التخريم ليزر -
 يحمل الدفتر أرقام متسمسمة -

 6722 7775 - 1 دفتر

22 

 دفتر ارساليات المعبر المصري
 سم 12سم  *  22مقاس الدفتر  -
 وصل 25دفتر من يتكون ال -
 صور مكربنة 4يتكون كل وصل من أصل و  -
 التخريم ليزر -
 يحمل الدفتر أرقام متسمسمة -

 6722 7775 - 1 دفتر
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 الكمية الوحدة البيان م
1/3 

 شركة زياد العفيفي 
 بالشيكلسعر الوحدة 

2/3 
 مطبعة الحمبي 

 بالشيكلسعر الوحدة 

3/3 
 المكتبة العامرية 

 بالشيكلسعر الوحدة 

27 

 نموذج حصر كميات
  نموذج 25يتكون الدفتر من  -
 يخرم النموذج أفقيا . -
 سم   5..1*      30مقاس الدفتر  -
 .صور  2من أصل و كل نموذج يتكون  -
 يحمل الدفتر أرقام متسمسمة والتخريم ليزر. -

 6726 0735 - 1 دفتر

20 

 ورق شيكات  مالية )وزارة المالية(
    A4مقاس الورق  -
 جم 130  -حجم الورق   -
 الطباعة فرز لون -
 لون الورق بيج.  (L)تخريم ليزر حرف  -

 872778 - - 1 نموذج

25 

 دفتر اعالن حضور لممحكمة )خيار غرامة(
  نموذج 25يتكون الدفتر من  -
 يخرم النموذج أفقيا . -
 سم   11*      24مقاس الدفتر  -
 .صور  3من أصل و كل نموذج يتكون  -
 يم ليزر.يحمل الدفتر أرقام متسمسمة والتخر  -

 5758 - - 1 دفتر
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 الكمية الوحدة البيان م
1/3 

 شركة زياد العفيفي 
 بالشيكلسعر الوحدة 

2/3 
 مطبعة الحمبي 

 بالشيكلسعر الوحدة 

3/3 
 المكتبة العامرية 

 بالشيكلسعر الوحدة 

28 

 دفتر حضور لممحكمة )الئحة اتهام(
  نموذج 25يتكون الدفتر من  -
 يخرم النموذج أفقيا . -
 سم   15*      23الدفتر  مقاس -
 .صور  3من أصل و كل نموذج يتكون  -
 يحمل الدفتر أرقام متسمسمة والتخريم ليزر. -

 8708 - - 1 دفتر

 - - - 1 عدد نموذج بطاقة هوية 23

 - - 87822 1 عدد غالف هوية أبيض شفاف 26

 8700 - 87062 1 عدد غالف هوية أخضر 22

 - - - 1 عدد نماذج شهادات ميالد 28

 وأنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر    
 

 

 رئيسا        عضوا                عضوا                   عضوا                    عضوا  مراقب                           
 عزمي محمد عايش         سويرحرامي أبو  يعقوب الغندور             فاطمة عوضإيهاب الريس                             


