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 30/04/2019التاريخ:

 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 32/2019عطاء رقم ال مظاريففتح 
 يف معرب كرم أبو ساملنظافة الاخلاص بتقديم خدمة 

 

 ظهرا  عشر  الحاديةالساعة ي تمام وفم 30/04/2019 الموافق ثالثاءلايوم الاجتمعت لجنة العطاءات المركزية 
 :بحضور كال  من

 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية عزمي محمد عايش/ . السيد1

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية رامي أبو سويرح. السيد/ 2

 عضوا . لجنة العطاءات المركزية أيمن الخالدي. السيد/ 3

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية  فضل برهوم السيد/ .4

 قابة المالية واإلداريةعضو مراقب. ديوان الر  . السيد/ إيهاب الريس5
 

 

 وذلك في مقر اإلدارة العامة للوازم بوزارة المالية في غزة .
 
 

  أعمال اللجنة :
 مظاريف .( 5)تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة للعطاء ووجد بداخله عدد 
جـدول التـالي يو ـح أسـماء الشـركات المتقدمـة قامت اللجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقـراءة اسسـعار أمـام الحضـورل وال

 وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :  
 

 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة فهمي اسليم وأوالده 1

   شركة كريستال الخليج 2

   شركة عزيز محمود الهندي 3

   شركة سلفر داي 4

   شركة سطركو 5
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 العطاء :كشف تفريغ كفالة دخول 
 

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

 - 21/07/2019 22/04/2019 البنك الوطني كفالة بنكية $ 1000 شركة فهمي اسليم وأوالده 1

 - - 23/04/2019 البنك الوطني الشيك البنكي $ 1000 شركة كريستال الخليج 2

 - 23/07/2019 23/04/2019 البنك الوطني كفالة بنكية $ 1000 محمود الهندي شركة عزيز 3

 - 23/07/2019 23/04/2019 - تعهد والتزام $ 1000 شركة سلفر داي 4

 - 23/06/2019 23/04/2019 البنك الوطني كفالة بنكية $ 1000 شركة سطركو 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : فريغ اسسعار حسب الجدول التاليوتم ت
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 عدد العمال البيان م.

1/ 

 فهمي اسليم شركة
سعر العامل الواحد 
 بالشيكل شامل المواد

2/ 

 كريستال الخليج شركة
سعر العامل الواحد 
 بالشيكل شامل المواد

3/ 

 عزيز الهندي شركة
سعر العامل الواحد 
 بالشيكل شامل المواد

4/ 

 سلفر داي شركة
سعر العامل الواحد 
 بالشيكل شامل المواد

5/ 

 سطركو ةشرك
سعر العامل الواحد 
 بالشيكل شامل المواد

1 
 تقديم خدمة النظافة
 في معبر كرم ابو سالم

5 737 750 917 715 908 

 
 

 أنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر  للل        
 

 

 رئيسا                  عضوا                     عضوا                        عضوا                 عضوا  مراقب                   
 عزمي محمد عايش            رامي ابو سويرح            أيمن الخالدي            فضل برهوم         إيهاب الريس        
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