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 30/10/2018التاريخ:

 
 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 36/2018عطاء رقم ال مظاريففتح 
 أجيزة كيربائيةتوريد 

 ات دولة فمسطينلصالح وزار 
 

اجتمعت لجنة العطاءات  اً الحادية عشر صباحالساعة ي تمام وفم 30/10/2018 الموافق ثالثاءلاأنو في يوم 
 المركزية بحضور كاًل من :

 
 

 رئيسًا ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / عزمي محمد عايش1

 عضوًا ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح2

 عضوًا. لجنة العطاءات المركزية . السيد / يعقوب الغندور3
 عضوًا ـ لجنة العطاءات المركزية . السيدة/ فاطمة عوض4

 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -ب عضو مراق . السيد / إيياب الريس5
 

 
 وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة .

 
 

  أعمال المجنة :
 مظاريف .(  2 )تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمو عدد 

مـام الحضـورو والجـدول التـالي يوضـح أسـماء الشـركات المتقدمـة قامت المجنة بترقيميا وفتحيا واثبات حالتيا وقـراءة اسسـعار أ
 وقيمة العروض المتقدمة بيا وأسعارىا :  

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   طالل عطا مرتجى وشركاهشركة  .1

   شركة السقا لألجيزة الكيربائية .2



Palestinian National Authority 
 

   فمسطين

 السلطة الوطنية الفلسطينية
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee نة العطاءات المركزيةلج 
 

   08-2832761هاتف :  - تل الهوا -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

 مالحظات تاريخ االنتياء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعيا الةقيمة الكف اسم الشركة م.

$ 1000 شركة طالل عطا مرتجى وشركاه .1  - 21/10/2019 21/10/2018 بنك االنتاج كفالة بنكية 

$ 1000 شركة السقا لألجيزة الكيربائية .2  - 30/01/2019 30/10/2018 البنك الوطني كفالة بنكية 
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 : غ اسسعار حسب الجدول التاليفريوتم ت
  

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
1/2 

 طالل مرتجىشركة 
 سعر الوحدة بالشيكل

2/2 

 السقاشركة 
 سعر الوحدة بالشيكل

.1 

 فاكس متعدد الوظائف 
multifunction ( fax / copier / printer / scanner )) 

- Reception Modes: Auto/ Manual 

- Printing method: Laser 

- Printing Speed : Up to  24cpm 

- Paper Tray Capacity: 250 sheets 

- Resolution: up to 600 x 600 dbi 

- Memory Size: 32 MB 

- Local Interface : Hi-speed USB2.0 

- Modem Rate: 33.600 bps 

- Handset: Standard 

- Document Size: A4 paper 

- Automatic Document: 20 sheets 

- Auto Redial: yes 

- 1 Year Warranty  

 - - 1 عدد

.2 

 سخان مياه فوري

 سخان ستانمس. -
 لتر. 20السعة  -
 ىيرتز. 50 –فولت  220 -
 مزود بحنفية ومؤشر إلظيار مستوى الماء. -
 مزود بمفتاح تشغيل وحماية. -

 - 249 1 عدد
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
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 طالل مرتجىشركة 
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 السقاشركة 

.3 

 تمفون عادي
- Caller ID speaker phone. 

- English / Arabic selectable. 

- Maximum 90 incoming call memories including 

name and number. 

- Built in phone book with 45 memories. 

- LCD contrasts adjustable (5 level). 

- Digital lock. 

- Music hold. 

- Display Time, date and week. 

 65 62 1 عدد

.4 

 تمفون ال سمكي
- Clear voice. 

- Battery work 150hr. 

- Maximum 40 incoming call memories including 

name and number. 

- Built in phone book with 20 memories. 

- Display Time, date and week. 

 240 245 1 عدد

.5 

الفراشة مصنوعة من الستانمس ستيل+ شباك " 20وح كيربائية عامود مرا
.الحماية  

- 18" industrial stand Fan. 

- Can install on Floor or Wall. 

- Watt: 100 W. 

- 3 Metal Blades. 

- 3 Speed rotary switch. 

- Metal safety guard. 

- Oscillating function 

- Stan steel body. 

 79 96 1 عدد
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
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 طالل مرتجىشركة 
2/2 

 السقاشركة 

.6 

 مروحة سقف

- 56" Ceiling Fan- sweep. 

- Color: White. 

- 85 Watt. 

- 5 speed Regulator. 

- 3 straight / Curved metal blades. 

 125 169 1 عدد

 140 120 1 عدد شعمة مع والعة. 3فرش غاز ستانمس ستيل  7.

.8 

 ساخن –ثالجة بارد 

- Voltage at 50Hz: 220V. 

- Include Plastic tank. 

- Tank size: 15 liter. 

- Heating and cooling 

- Gas: R134 

 425 399 1 عدد

.9 

 قدم 12ثالجة 
- Volume: 12Cu.Ft = 336 Liter. 

- Refrigerant type: R134-A 

- Guarantee business : (1 year) 

- Finish: (White) 

- Defrost system: Fridge / Freezer: Automatic defrost. 

- Capacity (fridge/freezer): (9.2/2.8) Cu.Ft 

 - 1299 1 عدد

.10 

 مكنسة كيربائية برميل
 وات. 1800-    فولت. 220 -
 لتر. 20سعة البرميل ال تقل عن  -
 البرميل مصنوع من الستانستيل. -
 مزودة بفمتر ضد الغبار. -

 220 289 1 عدد
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
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 طالل مرتجىشركة 
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 السقاشركة 

.11 

 مع ريموت . LEDبوصة  32تمفزيون ممون 
Display 

- Size Inch (cm) :32 (107.33cm) 

- 1920 x 1080 Resolution 

Audio 
- 10W x 2 Sound Output (RMS) 

- Dolby Digital Plus / Dolby Pulse 

- DTS Studio Sound 

- DTS Premium Audio 5.1 

- Down Firing + Full Range Speaker Type 

Video 
- 100 Clear Motion Rate 

- Picture Engine : HyperReal Engine 

- Dynamic Contrast Ratio : Mega 

- Wide Colour Enhancer (Plus) available 

- Film Mode available 

- Natural Mode Support 

Input &Output 
- Component In (Y / Pb / Pr) x 1 ea 

- Composite In (AV) x 1 (Common Use for 

Component Y) ea 

- Digital Audio Out (Optical) X 1 ea 

- HDMI x 2 ea 

- RF In (Terrestrial / Cable Input) x 1 ea 

- USB x 1 ea 

- Headphone x 1 ea 

- Scart x 1 ea 

- CI Slot x 1 ea 

 1 عدد

690 

 

590 

 

499 

 

1099 

590 
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.12 

 طن مع التركيب 1مكيف ىواء 
- SPLIT UNIT. 

- 12000 B.T.U  

- 3.5 KWh. 

- 220V  1 PH. 

- 50 Hz – 800 cfm  

- GAS: R410. 

- ON/OFF Switch and Remote control 

السعر يشمل جميع أعمال التوريد والتركيب وفقا لمواصفات  -
والمجاري البالستيك  OZ/ONالميندس المختص وتشمل مفتاح 

 الكوابل الكيربائية واسمان.و 

 1650 1499 1 عدد

.13 

 طن مع التركيب 1.5مكيف ىواء 
- SPLIT UNIT. 

- 18000 B.T.U  

- 5.2 KWh. 

- 220V  1 PH. 

- 50 Hz – 800 cfm  

- GAS: R410. 

- ON/OFF Switch and Remote control 

السعر يشمل جميع أعمال التوريد والتركيب وفقا لمواصفات  -
والمجاري البالستيك  OZ/ONالميندس المختص وتشمل مفتاح 

 الكوابل الكيربائية واسمان.و 

 2350 2199 1 عدد
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
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 طالل مرتجىشركة 
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 السقاشركة 

.14 

 طن مع التركيب 2مكيف ىواء 
- SPLIT UNIT. 

- 2400 B.T.U  

- 7 KWh. 

- 220V  1 PH. 

- 50 Hz – 800 cfm  

- GAS: R410. 

- ON/OFF Switch and Remote control 

السعر يشمل جميع أعمال التوريد والتركيب وفقا لمواصفات  -
لبالستيك والمجاري ا OZ/ONالميندس المختص وتشمل مفتاح 

 الكوابل الكيربائية واسمان.و 

 2945 2849 1 عدد

 - - 1 عدد آلة حاسبة بشاشة ورول  تتسع الثني عشر رقماً  15.

 - - 1 عدد ورقات(  10فرامة ورق حجم صغير ) 16.

 
 

 أنيت المجنة أعماليا بالتوقيع عمى المحضر  ووو        
 

 

 رئيساً         عضوًا                      عضوًا                عضوًا                عضوًا مراقب                    
 عزمي محمد عايش          رامي أبو سويرح يعقوب الغندور               اطمة عوضف   إيياب الريس                    

 


