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 28/05/2019التاريخ:

 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 34/2019عطاء رقم ال مظاريففتح 
 بتوريد بطاريات جافة لصاحل وزارات دولة فلسطنياخلاص 

 
 

 ظهرا  عشر  الحاديةالساعة ي تمام وفم 28/05/2019 الموافق ثالثاءلايوم الاجتمعت لجنة العطاءات المركزية 
 :بحضور كال  من

 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية عزمي محمد عايشالسيد/ . 1

 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

 ن الرقابة المالية واإلداريةعضو مراقب. ديوا . السيد/ إيهاب الريس5
 

 

 وذلك في مقر اإلدارة العامة للوازم بوزارة المالية في غزة .
 
 

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

 وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :  
 

 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   ورشة المعراج الفنية 1

   ورشة اليازجي 2

   شركة اليازجي 3
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

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

 كفالة قديمة - 26/10/2014 بنك البريد سند بريد $1000 ورشة المعراج الفنية 1

 كفالة قديمة - 24/04/2018 بنك البريد سند بريد $1000 ورشة اليازجي 2

 - - - - نقدي $1000 شركة اليازجي 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : التاليفريغ اسسعار حسب الجدول وتم ت
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 :بالبطاريات الجافة الخاصجدول ال .1
  

 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 ورشة المعراج
 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

 ورشة اليازجي
 سعر الوحدة بالشيكل

3/3 

 اليازجي شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 130 110 100 1 عدد أمبير 20بطارية جاف  1

 390 350 380 1 عدد أمبير 45بطارية جاف  2

 440 410 400 1 عدد أمبير 60بطارية جاف  3

 550 500 520 1 عدد أمبير 75بطارية جاف  4

 650 615 600 1 عدد أمبير 90بطارية جاف  5

 700 620 650 1 عدد أمبير 100بطارية جاف  6

 770 730 750 1 عدد أمبير 110بطارية جاف  7

 920 900 890 1 عدد أمبير 130بطارية جاف  8

 1040 1018 1000 1 عدد أمبير 150بطارية جاف  9

 1100 1030 1050 1 عدد أمبير 180بطارية جاف  10
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 :(Battery And Inverters) الخاصجدول ال .2
3/3 

 اليازجي شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

 ورشة اليازجي
 سعر الوحدة بالشيكل

1/3 

 ورشة المعراج
 سعر الوحدة بالشيكل

 م.  الصنف الوصف الوحدة الكمية

 عدد 1 300 320 350

Brand &model  ـــــــــــــــــــــــــــ 
Type: Gel  / Voltage: 12 V 
Capacity : 50 h 
Cyclic usage : ›1200 Cycles / 
Weight : ›15 Kg 
Production Date : at most 4 
months Max 
1 Years Full Warranty 

Battery For 
Inverters 

 عدد 1 600 590 650 1

Brand &model  ـــــــــــــــــــــــــــ 
Type: Gel  / Voltage: 12 V 
Capacity :  100 AH 
Cyclic usage : ›1200 Cycles / 
Weight : ›30 Kg 
Production Date : at most 4 
months Max 
1 Years Full Warranty 

 عدد 1 1100 1120 1200

Brand &model  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
Type: Gel  / Voltage: 12 V 
Capacity : 200 h 
Cyclic usage : › 1200 Cycles / 
Weight : › 60 Kg 
Production Date : at most 4 
months Max    
1 Years Full Warranty 
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3/3 

 اليازجي شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

 ورشة اليازجي
 لشيكلسعر الوحدة با

1/3 

 ورشة المعراج
 سعر الوحدة بالشيكل

 م.  الصنف الوصف الوحدة الكمية

 عدد 1 600 - 700

Brand &model  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
Output power : 1 KVA  
Input AC Voltage : 180-260 
V,50/60Hz 
INPUT DC Voltage : 12 V 
Output Voltage: 220 V ± 3% 
Efficiency : ›85% 
Wave From :sine Wave 
Charger : ›12 Ah Built in 
Charger  

 على يحتوي ال الكتروني االنفيرتر: مالحظة
   (Transformator)محول

Inverters 2 

 عدد 1 1300 - 1400

Brand &model  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
Output power : 2 KVA  
Input AC Voltage : 180-260 
V,50/60Hz 
INPUT DC Voltage : 24 V 
Output Voltage: 220 V ± 3% 
Efficiency : ›90% / Wave 
From :sine Wave 
Charger : ›15 Ah Built in 
Charger  

 على يحتوي ال الكتروني االنفيرتر: مالحظة
   (Transformator)محول
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3/3 

 اليازجي شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

 ورشة اليازجي
 بالشيكلسعر الوحدة 

1/3 

 ورشة المعراج
 سعر الوحدة بالشيكل

 م.  الصنف الوصف الوحدة الكمية

 عدد 1 1400 - 1500

Brand &model  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
Output power : 3 KVA 
Input AC Voltage : 180-260 
V,50/60 Hz 
INPUT DC Voltage : 24 V 
Output Voltage: 220 V ± 3% 
Efficiency : ›90% 
Wave From :sine Wave 
Charger : ›18 Ah Built in 
Charger 

 على يحتوي ال الكتروني االنفيرتر: مالحظة
 (Transformator)محول

Inverters 3 

 أنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر     
 

 

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