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 19/03/2019 التاريخ:

 
 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  21/9201عطاء رقم  فتح مظاريف
 وتقديم خدمة نقل املساعدات خارجيًا وداخليًا  بتوريداخلاص 

   دولة فلسطنيلصاحل وزارات 
 

 

 

نرة العطراءات اجتمعر  لج ظهررا  عشرر  الثانيةالساعة  ي تمامم وف 19/03/2019الموافق  الثالثاءأنه في يوم 
 المركزية بحضور كال  من :

 
 

 رئيسا  ر لجنة العطاءات المركزية عزمي محمد عايش. السيد / 1

 عضوا  ر لجنة العطاءات المركزية يرحرامي ابو سو . السيد / 2

 عضوا . لجنة العطاءات المركزية أيمن الخالدي. السيد / 3

 ركزيةعضوا  ر لجنة العطاءات الم  برهومفضل  /.السيد4

 عضو مراقب. ديوان الرقابة المالية واإلدارية . السيد/ إيهاب الريس5
  

 

 ة للوازم بوزارة المالية في غزة وذلك في مقر اإلدارة العام
 
 

  أعمال اللجنة :
 ( مظاريف .   1   تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة للعطاء ووجد بداخله عدد )

مها وفتحها واثبات حالتها وقرراءة اسسرعار أمرام الحضرورل والجردول الترالي يوارح أسرماء الشرركات المتقدمرة قام  اللجنة بترقي
 وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :  

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

 شركة سيف ترب 1
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 :فريغ كفالة دخول العطاءكشف ت
 

 

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

 - - 07/11/2019 بنك البريد سند بريد $1000 شركة سيف ترب 1
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 وتم تفريغ اسسعار حسب الجدول التالي :              
 

 الوحدة الصنف .م
1 /1 

 شركة سيف ترب 
 سعر الوحدة بالشيكل

1 

نقل المساعدات أجور وتكاليف تقديم خدمة 
والمواد من معبر كرم أبو سالم إلى مخازن 

 الوزارات في قطاع غزة.

 1250 مشطاح 32جار ومجرور أكثر من 

 1100 مشطاح 24صوص طويل أكثر من 

 1100 مشطاح 22صوص عادي أكثر من 

 900 مشطاح 14رأس أكثر من 

2 

أجور وتكاليف تقديم خدمة نقل المساعدات 
والمواد من معبر رفح البري إلى مخازن الوزارات 

 المختلفة في قطاع غزة.

 900 مشطاح 32جار ومجرور أكثر من 

 800 مشطاح 24صوص طويل أكثر من 

 800 مشطاح 22صوص عادي أكثر من 

 800 مشطاح 14رأس أكثر من 
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 الوحدة الصنف .م
1/1   

    كة سيف تربشر 
 سعر الوحدة بالشيكل

3 
أجور وتكاليف تقديم خدمة نقل المساعدات 

والمواد داخليا في قطاع غزة إلى مخازن الوزارات 
 المختلفة في قطاع غزة.

 900 مشطاح 32جار ومجرور أكثر من 
 620 مشطاح 24صوص طويل أكثر من 
 620 مشطاح 22صوص عادي أكثر من 

 620 مشطاح 14رأس أكثر من 
 

 وأنه  اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر للل
 

 

 رئيسا                عضوا                    عضوا                   عضوا              عضوا  مراقب                 
 عزمي محمد عايش       يرح    سو  بوأرامي          أيمن الخالدي          فضل برهوم     إيهاب الريس                 
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