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 30/10/2012التاريخ:

 
 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 2018/ 34عطاء رقم ال مظاريففتح 
 وطباعة بطاقات رخص القيادة ورخص مركبةتوريد 

 لصالح وزارة النقل والمواصالت
 

اجتمعت لجنة العطاءات  ا  الحادية عشر صباحالساعة ي تمام وفم 30/10/2012 الموافق ثالثاءلاأنو في يوم 
 لمركزية بحضور كال  من :ا
 

 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / عزمي محمد عايش1

 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  لسيد / إيياب الريس. ا5
 

 
 وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة .

 
 

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

بات حالتيا وقـراءة اسسـعار أمـام الحضـورل والجـدول التـالي يوضـح أسـماء الشـركات المتقدمـة قامت المجنة بترقيميا وفتحيا واث
 وقيمة العروض المتقدمة بيا وأسعارىا :  

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة ضامن لمتأمين واالستثمار .1

   شركة سيتي تك .2

   شركة تقنيات بيسان .3

   ظمة المعموماتشركة المستقبل سن .4
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

 مالحظات تاريخ االنتياء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعيا قيمة الكفالة اسم الشركة م.

 - - 09/09/2018 بنك االنتاج شيك بنكي $ 1000 شركة ضامن لمتأمين واالستثمار .1

 - - - - نقدي $ 1000 شركة سيتي تك .2

 - - 29/10/218 البنك الوطني شيك بنكي $ 1000 ات بيسانشركة تقني .3

 - - - - نقدي $ 1000 شركة المستقبل سنظمة المعمومات .4
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 : فريغ اسسعار حسب الجدول التاليوتم ت
  

الر
 قم

 الكمية الوحدة اسم الصنف
1/4 

 شركة ضامن
 سعر الوحدة بالشيكل

2/4 

 شركة سيتي تك
 سعر الوحدة بالشيكل

3/4 

 تقنيات بيسان
 سعر الوحدة بالشيكل

4/4 

 شركة المستقبل
 سعر الوحدة بالشيكل

1 

 سم 8.5سم *  8.8بطاقة قيادة  بالستيكية 
 6البند رقم حسب المالحظات المرفقة أعاله  
 من الشروط الخاصة

 0 0.70 1 عدد
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 سم 8.5سم*  8.8بطاقة مركبة  بالستيكية 
 7البند رقم رفقة أعاله  حسب المالحظات الم

 من الشروط الخاصة
 0 0.70 1 عدد
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 أنيت المجنة أعماليا بالتوقيع عمى المحضر  للل        
 

 

 رئيسا          عضوا                       عضوا                 عضوا                 عضوا  مراقب                    
 عزمي محمد عايش          رامي أبو سويرح يعقوب الغندور               فاطمة عوض   الريس        إيياب             

 
 
 
  


