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 80/82/2828التاريخ:

 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 21/2020عطاء رقم الإعادة طزح  مظاريففتح 
 بتوفري طزود غذائية وعينية اخلاص

 لصاحل وسارة التنمية االجتماعية 
 

 

 الحاديةالساعة ي تمام وف 80/82/2828 الموافق خميسلايوم الاجتمعت لجنة العطاءات المركزية 
 :بحضور كال  من صباحا  عشر 

 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / أمحد حسه الشنطي1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

 عضىًا. جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / أميه اخلالدي3
 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيدج/ فاطمح عىض4

 ديىان الرقاتح اإلداريح واملاليح -عضى مراقة  الريس هابإي. السيد / 5
 

 وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة .
 
 

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

ءة األسعار أمام الحضور، والجدول التالي يوضح أسماء قامت المجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقرا
 :مة العروض المتقدمة بها وأسعارهاالشركات المتقدمة وقي

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركت أبناء جميل حبىش 1

   شركت سطركى 2

   شركت كىيك تريد 3

   شركت هاني عطا هللا 4
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 ء :كشف تفريغ كفالة دخول العطا

 

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

 - 80/82/2822 80/82/2828 بنك االنتاج كفالت بنكيت دوالر 2888 شركت أبناء جميل حبىش 1

 - 78/82/2828 78/22/2820 البنك الىطني كفالت بنكيت دوالر 288 شركت سطركى 2

يدشركت كىيك تر 3  - - 72/22/2820 البنك الىطني شيك بنكي دوالر 288 

 - - - - نقدي دوالر 288 شركت هاني عطا هللا 4
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 :فريغ األسعار حسب الجدول التاليوتم ت
  

 الكمية الوحدة صنفال م.
1/4  

 أبناء جميل حبوش شركة
 بالشيكل سعر الوحدة

2/4  
     سطركو  شركة

 بالشيكل سعر الوحدة

3/4  
    كويك تريد شركة

 بالشيكل سعر الوحدة

4/4  
  هاني عط اهلل شركة 

 بالشيكل سعر الوحدة

2 
 طرد المواد الغذائية

 مكونات الطرد حسب الكشف المرفق
 149.50 133.56 1 عدد

198.50 131 138 
158 

2 
 طرد المواد العينية )الغير غذائية(

 مكونات الطرد حسب الكشف المرفق
 1 دعد

369 
373 

382 
483 37.40 440 

540 
 

 وأنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر ،،
              

 رئيساً        عضىًا                               عضىاً                     عضىاً             اً عضىًا مراقث               
 ىض       أميه اخلالدي      جرب حجازي         أمحد حسه الشنطيفاطمح ع     إيهاب الريس                  


