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  Date 27/06/2019 التاريخ:

 
 صادر عن لجنة العطاءات المركزية مبدئيةقرار إحالة 

 36/2019رقم العطاء  اخلاص يف
احتياجات مصنع اخلياطة والتجهيسات العسكرية لصاحل وزارة بتىريد اخلاص 

 الداخلية واألمن الىطني
  

في تماام السااعة الحادياة ع ار  27/06/2019 الموافق خميساليوم  اجتمعت لجنة العطاءات المركزية 
 صباحًا من األخوة األعضاء التالية أسماؤىم:

 

 

 

 رئيسًا ا لجنة العطاءات المركزية عايشمحمد عزمي . السيد / 1

 عضوًا ا لجنة العطاءات المركزية رامي أبو سويرح. السيد / 2

 عضوًا. لجنة العطاءات المركزية أيمن الخالدي. السيد / 3
 عضوًا ا لجنة العطاءات المركزية فضل برىوم/  . السيد4

  ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -عضو مراقب  . السيد / إيياب الريس5

 

 
 

 36/2019رقم  وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة لمبت في
زارة بتىريد احتياجات مصنع اخلياطة والتجهيسات العسكرية لصاحل واخلاص 

 الداخلية واألمن الىطني
 

 

  رح حيثيات العطاء:بعد و ومحضر المجنة الفنية تم إطالع المجنة عمى محضر فتح المظاريف 
 

 
 قررت المجنة:**



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

 25من  2الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 

 حسب الجدول التالي : وذلك ( أحمد المقطة  ركة)  بنود العطاء  عمى بعض إحالة  .1
 

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 7 1500 متر قماش جمد رول أسود 24
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 15.90 12500 متر قماش صاعقة كحمي 25

األرخص والمطابق بعد التخفيض و ركة 
الزنط غير ممتزمة بالتوريد حسب كتاب 
االمداد والتجييز والعينة المقدمة منو غير 

 مطابقة

( مستمزمات 1جدول رقم )
 مصنع الخياطة

 15.90 11500 متر قماش صاعقة أسود  26
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 15.90 5000 متر قماش صاعقة صحرواي 27
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 15.90 5000 متر قماش صاعقة زراعي  28
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 15.90 9500 متر قة ثمجيقماش صاع 29
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

 25من  3الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة أحمد المقطة

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 15 20 عمبة إنش 10 ي فر عراو  32
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 ص والمطابقاألرخ 23 100 عمبة بخاخ اسبري 33
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 216 50 كرتونة سم 5لزيق عريض  34
 األرخص والمطابق

 م كل لفت60
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 228 100 كرتونة سم 1.5لزيق رفيع  35
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 200 15 كرتونة لزيق ورق  36
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 11 100 دستة أقالم توش 39
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

 25من  4الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة أحمد المقطة

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 مطابقاألرخص وال 21 100 عمبة مقص تنظيف حديد صغير 43
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 3.65 3000 عدد بكر درزة أسود 44
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 3.65 3000 عدد بكر درزة كحمي 45
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 3.65 2000 عدد بكر درزة جي ي 46
( مستمزمات 1دول رقم )ج

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 3.65 1000 عدد بكر درزة سماوي 47
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 3.65 3000 عدد بكر درزة أبيض 48
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
Ministry of finance  الماليةوزارة 
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 25من  5الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة أحمد المقطة

 الكمية الوحدة الصنف م.
دة سعر الوح
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 15 500 كيموجرام بكر أفرلك أسود 49
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 15 500 كيموجرام بكر أفرلك كحمي 50
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 15 500 كيموجرام بكر أفرلك جي ي 51
( مستمزمات 1قم )جدول ر 

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 7 100 "65دستة " 12ابر أفرلك  54
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.75 5000 متر فزلين أسود 56
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.50 3000 متر فزلين أبيض 58
مات ( مستمز 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
Ministry of finance  الماليةوزارة 
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 25من  6الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة أحمد المقطة

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 15 20 عمبة إنش 2\1 فر عراوي  59
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 15 20 عمبة إنش 3\4 فر عراوي  60
( مستمزمات 1جدول رقم )
 نع الخياطةمص

 األرخص والمطابق 15 20 عمبة إنش 5\8 فر عراوي  61
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 7 20 دستة 16ابر أفرلك  62
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 35 30 عمبة إنش 10برداخ سن كيرباء  63
( مستمزمات 1جدول رقم )

 خياطةمصنع ال

 األرخص والمطابق 0.027 هليىن عدد إزرار أسود 64
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

 25من  7الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة أحمد المقطة 

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 0.027 هليىن عدد إزرار كحمي 65
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.027 200000 عدد إزرار جي ي 66
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.027 20000 عدد إزرار سكني 67
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.027 120000 عدد إزرار بني 68
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.016 150000 عدد اويإزرار سم 69
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.18 2000 عدد إزرار جمباب أسود خارجي 70
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

 25من  8الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة أحمد المقطة

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 0.18 4000 عدد جمباب كحمي خارجيإزرار  71
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.18 2000 عدد إزرار جمباب جي ي خارجي 72
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.163 20000 عدد سحاب أسود 73
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.163 21000 عدد سحاب كحمي 74
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.163 5000 عدد سحاب جي ي 75
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.70 5000 عدد سحاب بالستيك أسود 76
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
Ministry of finance  الماليةوزارة 
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 25من  9الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 ة أحمد المقطةتابع  رك

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 0.70 5000 عدد سحاب بالستيك لون بيجي 77
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 6 50 دستة 14ابر أفرلك رقم  78
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 6 50 دستة 16رلك رقم ابر أف 79
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 6 50 "68دستة " 18ابر أفرلك رقم  80
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 5.90 100 دستة 16ابر أزرار رقم  81
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 5.10 200 دستة 12ة رقم ابر درز  82
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة
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 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة أحمد المقطة

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 5.10 200 "71دستة " 14ابر درزة رقم  83
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 5.10 200 دستة 16زة رقم ابر در  84
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 5.10 200 دستة 18ابر درزة رقم  85
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 7.80 20 دستة 12ابر أبرات رقم  86
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 7.80 20 دستة 14ات رقم ابر أبر  87
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 180 50 لفة لفات ورق لمرسم 88
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة
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 25من  11الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة أحمد المقطة

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 43 30 عدد مون بوليستريد مكوى بخار تف 90
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 3.50 50 عدد ق اط ماكينة درزة 91
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 34 50 عدد جرن ماكينة درزة 92
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 3.50 100 عدد زةطبمة ماكينة در  93
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 4.20 100 عدد بيت مكوك 94
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.18 180000 متر سم 2.5سيرت عرض  95
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
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 25من  12الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة أحمد المقطة

 الكمية الوحدة الصنف .م
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 0.35 50000 متر سم 5سيرت عرض  96
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.68 20000 عدد سحاب سن ناعم 97
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 رول قماش نمر ومقاسات 98
 500لفة / 
 األرخص والمطابق 4.50 650 نمرة

( مستمزمات 1جدول رقم )
 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 1.10 200 فرخ ورق بروستل 99
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.43 5000 متر سحاب ناعم رول 101
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 0.07 10000 عدد سوستة سحاب ناعم 102
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة
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 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة
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 تابع  ركة أحمد المقطة

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 147 9500 عدد حذاء عسكري طويل  103
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 84 350 عدد حذاء نسائي  105
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 بعد التخفيض األرخص والمطابق 80 350 عدد سويتر نسائي  107
( مستمزمات 1جدول رقم )

 مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 8.30 13000 عدد كسكيت مبطن 1
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 بعد التخفيض األرخص والمطابق 54 10000 عدد بموزة رييعي 2
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 األرخص والمطابق 3.80 10000 عدد  عار كتف دائري ُمطرز 3
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية
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 تابع  ركة أحمد المقطة

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 4.20 10000 عدد ر صدر رائري ُمطرز عا 4
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 األرخص والمطابق 5.80 18000 زوج رتب مطرزة 5
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 بعد التخفيض األرخص والمطابق 55 50 عدد بدلة رياضية 6
( مستمزمات 2جدول رقم )
 زات العسكريةالتجيي

 األرخص والمطابق 5 1500 متر قماش بوليستار أو ستان  7
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 بعد التخفيض األرخص والمطابق 165 300 عدد بدلة رسمية 8
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 مطابقاألرخص وال 14.20 15500 عدد قايش عريض متعدد األلوان 11
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية
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www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة أحمد المقطة

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 13.90 9000 عدد باريو كبس مع  عار النسر 12
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 األرخص والمطابق 10.90 5000 عدد قايش رفيع 13
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 بعد التخفيض األرخص والمطابق 1.70 6000 متر قماش ستان لتفصيل عمم 14
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 األرخص والمطابق 0.22 11000 عدد قفل بالستيك حجم صغير 17
( مستمزمات 2جدول رقم )

 لعسكريةالتجييزات ا

 األرخص والمطابق 0.45 15000 عدد قفل بالستيك حجم وسط 18
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 األرخص والمطابق 0.70 15000 عدد قفل بالستيك حجم كبير 19
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

 25من  16الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة أحمد المقطة

 الكمية الوحدة الصنف م.
دة سعر الوح
 بال يكل

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابق 7.70 500 متر جمد رول  فاف 22
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 لفة  قيطان جدل  24
 األرخص والمطابق 20 350 متر( 100)

( مستمزمات 2جدول رقم )
 التجييزات العسكرية
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 25من  17الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 حسب الجدول التالي : وذلك ( زنط لممنسوجاتال  ركة)  بنود العطاء  عمى بعض إحالة . 2
 

 مالحظات الترسية بال يكلسعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنف م.

 األرخص والمطابق 9.25 3000 كيموجرام نايمون " كيس كبير " 37
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 11.25 4000 كيموجرام نايمون سمفان 38
 ( 1) جدول رقم

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 37 100 عدد " 8مقص يد حديد  42
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 14.80 500 كيموجرام بكر أفرلك سماوي 52
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 13.80 1000 كيموجرام بكر أفرلك أبيض 53
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 5.30 600 متر فزلين قميص سماوي كبس 57
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 90 100 لفة متر 2ورق ممون عرض  89
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة



State Of Palestine 
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 ة فلسطيندول
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 25من  18الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة الزنط لممنسوجات

 مالحظات الترسية بال يكلسعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنف م.

 األرخص والمطابق 113 8500 عدد حذاء مكتبي  104
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة
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 25من  19الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 حسب الجدول التالي : وذلك ( ركة محمد المزيني)  بنود العطاء  عمى بعض إحالة . 3
 

 مالحظات لترسيةا بال يكلسعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنف م.

 األرخص والمطابق 9.50 59000 متر قماش كحمي 1
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 9.50 42000 متر قماش أسود 2
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 17 21000 متر قماش جي ي 3
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 9.50 3500 متر قماش سكني 4
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 8.80 9000 متر قماش صيفي سماوي 5
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 11 450 متر قماش بنطمون مكتبي أسود 6
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 11.50 500 متر ش صيفي ابيضقما 7
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
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 25من  20الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة محمد المزيني

 مالحظات الترسية بال يكلسعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنف م.

 األرخص والمطابق 11 1560 متر قماش بنطمون مكتبي رمادي 8
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 11.50 1800 متر ماش صيفي سكنيق 9
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 11 7800 متر قماش بنطمون مكتبي أخضر زيتي 10
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 11.50 9000 متر قماش صيفي اخضر 11
 ( 1جدول رقم )
 لخياطةمستمزمات مصنع ا

 األرخص والمطابق 12 1400 متر قماش جمباب كحمي 12
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 12 200 متر قماش جمباب أسود 13
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 12 200 متر قماش جمباب جي ي 14
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
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 25من  21الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة محمد المزيني

 مالحظات الترسية بال يكلسعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنف م.

 األرخص والمطابق 18.50 16500 كيموجرام قماش ابيض  توي 16
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 8 250 متر قماش منديل جورجيت سكني 17
 ( 1جدول رقم )
 الخياطة مستمزمات مصنع

 األرخص والمطابق 8 200 متر قماش منديل جورجيت زيتي 18
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 بعد التخفيض األرخص والمطابق 5 1500 متر قماش فسفوري أخضر 19
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 بعد التخفيض األرخص والمطابق 5 1500 متر قماش فسفوري برتقالي 20
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 بعد التخفيض األرخص والمطابق 5 2000 متر قماش بنما لمزي المكتبي 21
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 3.10 20500 متر قماش بطانة 22
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة



State Of Palestine 
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 25من  22الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 تابع  ركة محمد المزيني

 مالحظات الترسية بال يكلسعر الوحدة  الكمية لوحدةا الصنف م.

 األرخص والمطابق 2 1000 متر قماش بطانة جمباب ستان 23
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 8 200 متر قماش جمباب بني جورجيت 30
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 8 200 متر قماش منديل بيج جورجيت 31
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 بعد التخفيض األرخص والمطابق 9.80 300 دستة قمم جاف أزرق 40
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 4 100 دستة قمم رصاص 41
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 15 3500 متر مربع قماش  ادر  55
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 10 1000 متر قماش مريول لون كحمي 100
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
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 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 حسب الجدول التالي : وذلك ( ركة المحمة الوطنية)  بنود العطاء  عمى بعض إحالة . 4
 

 مالحظات الترسية بال يكلحدة سعر الو  الكمية الوحدة الصنف م.

 األرخص والمطابق 21 10500 كيموجرام قماش ابيض صيفي 15
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 األرخص والمطابق 87 18000 عدد سويتر عسكري  106
 ( 1جدول رقم )

 مستمزمات مصنع الخياطة

 بعد التخفيض بقاألرخص والمطا 39 3000 عدد كيموجرام 2.5حرام مفرد وزنو  9
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 األرخص والمطابق 95 4000 عدد أفرىول 20
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية
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 حسب الجدول التالي : وذلك ( ركة سميم)  بنود العطاء  عمى بعض إحالة . 5
 

 مالحظات رسيةالت بال يكلسعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنف م.

 األرخص والمطابق 6 3000 عدد مخدة اكريالن 10
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 األرخص والمطابق 101 3000 عدد فر ة ضغط عالي مع الوجو بسحاب 15
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 (1عينة رقم ) لمطابقاألرخص وا 3.10 6000 متر قماش لتفصيل وجو فر ة ديولين 16
( مستمزمات 2جدول رقم )

 التجييزات العسكرية

 7.20 25000 متر سم 100سم وعرض  1اسفنج سمك  21

 أرخص المطابق
اصفنج ضغط وصط لىن أبيض طىل 

200x100x1 

( مستمزمات 2جدول رقم )
 التجييزات العسكرية

 األرخص والمطابق 16 200 كيمو سم 1أكريالن سمك  23
( مستمزمات 2)جدول رقم 

 التجييزات العسكرية

 
 
 



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 ة فلسطيندول
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

 25من  25الصفحة 

 082832761بالقرب هن هحطت فارس للبترول فاكش رقن   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 :** قرارات المجنة

 ال اااااااركات الماااااااذكورة حساااااااب الجاااااااداولقاااااااررت لجناااااااة العطااااااااءات المركزياااااااة الموافقاااااااة عماااااااى توصاااااااية المجناااااااة الفنياااااااة بالترساااااااية عماااااااى  -
 أعاله .

 ج

 

ى المحضر ،،وأنيت المجنة أعماليا بالتوقيع عم  
 
 

 

 
 

 رئيساً           عضوًا               عضوًا                        عضوًا مراقب           عضواً              
 عايشمحمد عزمي          رامي أبو سويرح      أيمن الخالدي        فضل برىومإيياب الريس                     

 


