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 30/10/2018التاريخ:

 
 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 37/2018عطاء رقـ فتح مظاريؼ 
 توريد أثاث مكتبي + القطع االستبدالية لألثاث المدرسي

 لصالح وزارات ومؤسسات دولة فمسطيف
   

ة العطاءات اجتمعت لجن ا  الحادية عشر صباحالساعة ي تماـ وفـ 30/10/2018 الموافؽ ثالثاءلاأنو في يـو 
 المركزية بحضور كال  مف :

 
 

 رئيسا  ػ لجنة العطاءات المركزية . السيد / عزمي محمد عايش1

 عضوا  ػ لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح2

 عضوا . لجنة العطاءات المركزية . السيد / يعقوب الغندور3
 مركزيةعضوا  ػ لجنة العطاءات ال . السيدة/ فاطمة عوض4

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

 
 وذلؾ في مقر اإلدارة العامة لمواـز بوزارة المالية في غزة .

 
 

  أعماؿ المجنة :
 ( مظاريؼ . 5 تـ فتح صندوؽ العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمو عدد )

ا وفتحيا واثبات حالتيا وقػراءة اسسػعار أمػاـ الحضػورل والجػدوؿ التػالي يوضػح أسػماء الشػركات المتقدمػة قامت المجنة بترقيمي
 وقيمة العروض المتقدمة بيا وأسعارىا :  

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسـ الشركة ـ.

   شركة الشافعي لمتجارة العامة .1

   أثاث معدني وخشبي شركة زقوت .2

   ة وتجارة اسثاثشركة العال لصناع .3

   شركة اإلسي لمتجارة والمفروشات .4

   شركة البيت الممكي لألثاث والديكور .5
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

 مالحظات تاريخ االنتياء تاريخ اإلصدار اسـ البنؾ نوعيا قيمة الكفالة اسـ الشركة ـ.

د كفالةاستبعاد لعدم وجو  شركة الشافعي لمتجارة العامة .1  - 

 - 28/01/2019 30/10/2018 البنؾ الوطني كفالة بنكية $ 2000 أثاث معدني وخشبي شركة زقوت .2

 - 3/01/2019 30/10/2018 البنؾ الوطني كفالة بنكية $ 2000 شركة العال لصناعة وتجارة اسثاث .3

 - 23/01/2019 23/10/2018 البنؾ الوطني كفالة بنكية $ 2000 شركة اإلسي لمتجارة والمفروشات .4

 $ 1000 شركة البيت الممكي لألثاث والديكور .5

 بنؾ البريد سند بريد $ 1000
16/05/2017 

 

29/10/2018 

- - 
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 :فريغ اسسعار حسب الجدوؿ التاليوتـ ت

 الوحدة اسـ الصنؼ الرقـ

1/5 

 شركة الشافعي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

2/5 

 زقوتشركة 
 ؿسعر الوحدة بالشيك

3/5 

 العالشركة 
 سعر الوحدة بالشيكؿ

4/5 

 اإلسيشركة 
 سعر الوحدة بالشيكؿ

5/5 

 البيت الممكيشركة 
 سعر الوحدة بالشيكؿ

 أثاث مكتبي (1)جدوؿ رقـ 
 180x80x75 مكتب مدير: الوجو مف خشب الساندوش .1

 استبعاد لعدـ 
 وجود كفالة

1850 1100 770 740 

 160x70x75 1100 900 622 666 ساندوشمكتب موظؼ: الوجو مف خشب ال .2

3.1 

 طاولة اجتماعات خشب ساندويش
 حسب المواصفات المدرجة في الشروط الخاصة

240x110x75 1350 1100 940 990 

3.2 200x100x75 1250 1000 900 890 

3.3 160x70x75 1150 950 622 700 

 390 375 560 600 45*60*110 طاولة وسط زجاج .4

 160 150 220 250 45*30*40 (4سكمبمة زجاج ممحؽ لمبند) .5

 388 420 550 480 45*60*110 طاولة وسط خشب .6

 166 190 200 250 45*30*40 (6ممحؽ لمبند) خشبسكمبمة  .7

8. 
 كرسي موظؼ

 490 466 700 540  ظير وسط عمى قاعدة نيكؿ متحركة بعجالت

9. 
 كرسي مدير

 580 640 850 690  كؿ متحركة بعجالتظير عالي عمى قاعدة ني
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 الوحدة اسـ الصنؼ الرقـ

1/5 

 شركة الشافعي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

2/5 

 شركة زقوت
 سعر الوحدة بالشيكؿ

3/5 

 شركة العال
 سعر الوحدة بالشيكؿ

4/5 

 شركة اإلسي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

5/5 

 شركة البيت الممكي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

10. 

 و اجتماعاتكرسي سكرتيرة أ
قاعدة  ىظير وسط منجد قماش او جمد نوع جيد بذراعيف عم

 سـ 60متحركة قطر ال يقؿ عف 
 

 استبعاد لعدـ 
 وجود كفالة

220 
170 

150 

140 

180 
179 

11. 

 كرسي سكرتيرة
ظير وسط منجد قماش أو جمد بدوف ذراعيف عمي قاعدة 

 سـ 60متحركة قطر ال يقؿ عف 
 210 

160 

140 

130 

170 
179 

12. 

 كرسي استقباؿ فاخر
 سـ10الظير والقاعدة ضغط عالي سماكة 

 ايدي زاف او نجؿ
 450 400 450 420 

 75 72 74.50 75  كرسي انتظار نوع ديانا: راالنتظاكراسي  .13

14. 
 كرسي انتظار شيراتوف

 80 - 74 75  حسب المواصفات المدرجة في الشروط الخاصة

15. 
ممـ قاعدة وظير ورؼ خشب 1.25كرسي محاضرات سمؾ 

 150 - 129 135  ممـ مكسي فورميكا الذراع الجانبي ينطوي10ساندوتش 

16. 

كرسي محاضرات يصنع مف مواسير معدنية بروفيؿ 
20x20 ممـ رؼ جانبي خشب ساندوتش 1.25ممـ سمؾ

 ممـ القاعدة والظير بالستيؾ والذراع الجانبي ينطوي10
 128 118 - 140 
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 الوحدة صنؼاسـ ال الرقـ

1/5 

 شركة الشافعي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

2/5 

 شركة زقوت
 سعر الوحدة بالشيكؿ

3/5 

 شركة العال
 سعر الوحدة بالشيكؿ

4/5 

 شركة اإلسي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

5/5 

 شركة البيت الممكي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

17. 

مقعد جموس بالستيؾ لشخصيف قاعدة وظير بالستيؾ مثبتة 
ممـ مع اضافة 1.25ممـ سمؾ 25x25عمي بروفيؿ 

 مواسير معدنية خمؼ الظير لمحماية
 

 

- 280 270 260 

18. 

مقعد جموس بالستيؾ لثالثة أشخاص قاعدة وظير بالستيؾ 
ممـ مع اضافة 1.25ممـ سمؾ 25x25مثبتة عمي بروفيؿ 

 مواسير معدنية خمؼ الظير لمحماية
 350 330 310 340 

 80x40x200 800 790 600 598 شخزانة ممفات خشب ساندوي .19

20. 

قشرة زاف تتكوف مف   خزانة ممفات مف خشب ساندويش
خمس أرفؼ مف خشب ساندوش قشرة زاف الجزء العموي 

سـ 38أرفؼ الفراغ بيف كؿ رؼ ورؼ  3عمي مسافة 
 سـ بداخميا رؼ متحرؾ60بضمفتيف في اسسفؿ مع ارتفاع 

80x40x200 950 660 522 560 

21. 
ممـ تتكوف  17ممفات مف خشب الساندوش قشرة زاف خزانة 

 سـ بدوف أبواب .38مف خمسة أرفؼ بيف كؿ رؼ ورؼ 
80*30*200 780 880 412 440 

22. 
دوالب صاج عدة أو مالبس مع رؼ عموي ومكاف لمتعميؽ 

 ممـ مع زرفيؿ 0.8لشخصيف صاج سمؾ 
55x80x180 1250 1222 - 1600 

23. 
بعة أرفؼ صاج متحركة سمؾ دوالب صاج ضمفتيف مع أر 

 سـ ممـ مع زرفيؿ نوعية جيدة0.8
43x86x193 900 888 - 1100 
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 الوحدة اسـ الصنؼ الرقـ

1/5 

 شركة الشافعي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

2/5 

 شركة زقوت
 سعر الوحدة بالشيكؿ

3/5 

 شركة العال
 سعر الوحدة بالشيكؿ

4/5 

 شركة اإلسي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

5/5 

 الممكيشركة البيت 
 سعر الوحدة بالشيكؿ

 65x46x135 أدراج 4خزانة معدنية لمممفات شنف  .24

 استبعاد لعدـ 
 وجود كفالة

960 930 - 1100 

 65x46x162 - 700 722 720 أدراج 4خزانة خشب ساندويش )شنف(  .25

26. 

رؼ  5 -ـ 2عمود   4وحدة أرفؼ معدنية الوحدة تشمؿ 
( وكؿ ما يمـز لمتركيب براغي +متالت +كعابيات  90*30)

 )مطموب تفصيؿ ثمف كؿ قطعة عمى حدة(
90x30x200 360 340 - 420 

27. 

أرفؼ صاج بزوايا وكافة لواـز التثبيت مف براغي وكعابيات 
أرفؼ  5 عمود  2الوحدة تشمؿ  رؼ سوبر 1مع التركيب 

 سوبر مع أذرع وكؿ ما يمـز
 )مطموب تفصيؿ ثمف كؿ قطعة عمى حدة(

40*95 570 550 - 620 

28. 

 مكتب مدير عاـ
سـ 200خزانة  –وحدة أدراج  –ممحؽ مكتب  -مكتب

 سـ ممفات100*
 2600 2750 2700 2750 مستورد

29. 

 مكتب مدير عاـ
سـ 200خزانة  –وحدة أدراج  –ممحؽ مكتب  -مكتب

 سـ ممفات100*
 2400 2200 2200 2490 محمي

30. 

 مكتب وكيؿ / وزير
خزانة ثالثة أبواب  –وحدة أدراج  –ممحؽ مكتب  -مكتب

 سـ ممفات100سـ *240
 3500 3200 3600 2950 مستورد
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 الوحدة اسـ الصنؼ الرقـ

1/5 

 شركة الشافعي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

2/5 

 شركة زقوت
 سعر الوحدة بالشيكؿ

3/5 

 العالشركة 
 سعر الوحدة بالشيكؿ

4/5 

 شركة اإلسي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

5/5 

 شركة البيت الممكي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

 مستورد كرسي وكيؿ / وزير فاخر ) مستورد ( .31

 استبعاد لعدـ 
 وجود كفالة

1200 890 850 950 

32. 

 سـ: 40*70*120وحدة جانبية 
ب ودرج ممحؽ جانبي لممكتب مع ضمفتيف عمى الجوان

 بالوسط مف خشب الساندوش مع كنت زاف
 380 345 358 750 عدد

 250 270 250 250 عدد الساندوش مع كنت زاف. 40*40طاولة  .33

 أثاث مدرسي (2)جدوؿ رقـ 
 عدد )المواصفات حسب الكراسة( طاولة طالبيف ز ح .1

 استبعاد لعدـ 
 وجود كفالة

129 127 - 145 

 130 - 126 129 عدد المواصفات حسب الكراسة()طاولة طالبيف ىػ و .2

 75 - 69 68 عدد ديكؿ )المواصفات حسب الكراسة( – ح ز طالب كرسي .3

 70 - 67 65 عدد ديكؿ )المواصفات حسب الكراسة( – و ىػ طالب كرسي .4

 199 - 198 210 عدد الفصؿ )المواصفات حسب الكراسة( غرفة في معمـ طاولة .5

6. 
  75×45×110 خشب اسوبح طاولة

 340 344 396 450 عدد )المواصفات حسب الكراسة(

7. 
 عيوف  10 خشب لممعمميف خزانة

 870 799 880 1200 عدد )المواصفات حسب الكراسة(
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 الوحدة اسـ الصنؼ الرقـ

1/5 

 شركة الشافعي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

2/5 

 شركة زقوت
 سعر الوحدة بالشيكؿ

3/5 

 شركة العال
 لوحدة بالشيكؿسعر ا

4/5 

 شركة اإلسي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

5/5 

 شركة البيت الممكي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

8. 
 لمختبر الحاسوب كرسي

 عدد )المواصفات حسب الكراسة(

 استبعاد لعدـ 
 وجود كفالة

180 155 180 179 

 110 111 130 130 مربع متر ستائر سف ستريب )المواصفات حسب الكراسة( .9

 70 - 75 72 عدد في الفصؿ)المواصفات حسب الكراسة( معمـ كرسي .10

 700 630 750 590 عدد سـ)المواصفات حسب الكراسة(180 خشب جمسات طاولة .11

 150 - 128 124 عدد كرسي محاضرات ديكؿ .12

 القطع االستبدالية (3)جدوؿ رقـ 
 عدد وجو طاولة طالبيف .1

 استبعاد لعدـ 
 وجود كفالة

58 57 - - 

 - - 62 64 عدد وجو طاولة معمـ حسب العينة .2

 - - 18 16.50 طقـ ح(-قاعدة وظير كرسي طالب )ز .3

 - - 9.50 9 عدد ح(-قاعدة كرسي طالب )ز .4

 - - 12 10.50 عدد ح(-ظير كرسي طالب )ز .5

 - - 16 16.50 طقـ و( -قاعدة  وظير كرسي طالب )ىػ  .6

 - - 8.50 9 عدد و( -ب )ىػ قاعدة كرسي طال .7

 - - 8.50 10 عدد و(-ظير كرسي طالب )ىػ .8

 - - 25 26 طقـ و( -قاعدة  وظير كرسي طالب ديكؿ )ىػ  .9
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 الوحدة اسـ الصنؼ الرقـ

1/5 

 شركة الشافعي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

2/5 

 شركة زقوت
 سعر الوحدة بالشيكؿ

3/5 

 شركة العال
 سعر الوحدة بالشيكؿ

4/5 

 ركة اإلسيش
 سعر الوحدة بالشيكؿ

5/5 

 شركة البيت الممكي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

 طقـ ح(-قاعدة وظير كرسي طالب ديكؿ )ز .10

 استبعاد لعدـ 
 وجود كفالة

28 29 - - 

 14 15 12.50 18 متر ) الموف حسب الطمب ( جمد خاص بالكراسي .11

 99 50 28.50 38 عدد قاعده حديد حجـ كبير لمكرسي .12

 70 45 18 30 عدد قاعده حديد حجـ صغير لمكرسي .13

 54 50 28 30 عدد يطالي أو يعادلياأ  جؾ كرسي .14

 60 60 28 40 عدد قاعده خماسيو بالستيؾ لكرسي موظؼ .15

 50 50 28 30 عدد قاعده خماسيو بالستيؾ لكرسي سكرتير .16

 6 5 2.80 5 عدد أصمي عجؿ كرسي موظؼ .17

 25 20 26 25 عدد يد كرسي موظؼ .18

 18 20 26 20 عدد يد كرسي سكرتير .19

20. 
خشب  طقـ كرسي ديانا )ارضيو خشب + ظير خشب(

 18 - 16 25 طقـ + غطاء خمفي بالستيؾ ممـ نخب أوؿ17سندويش 

 35 - 21 38 عدد قاعده حديد لكرسي السكرتير بدوف ايدي .21

22. 

ستيؾ داخمي وخارجي مع طقـ ظير كرسي سكرتير بال
البراغي الخاصة وىي عبارة عف صمولة شوكة مع البرغي 

 +حديدة الظير 
 40 - 29 65 طقـ
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 الوحدة اسـ الصنؼ الرقـ

1/5 

 شركة الشافعي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

2/5 

 شركة زقوت
 سعر الوحدة بالشيكؿ

3/5 

 شركة العال
 سعر الوحدة بالشيكؿ

4/5 

 شركة اإلسي
 شيكؿسعر الوحدة بال

5/5 

 شركة البيت الممكي
 سعر الوحدة بالشيكؿ

 متر الكراسي نوعية جيدة قماش لتنجيد .23

 استبعاد لعدـ 
 وجود كفالة

18 11 17 12 

 40 - 23 45 عدد قاعده حديد لكرسي السكرتير بدوف ايدي مع ذراع الظير .24

25. 
ممـ نخب أوؿ+  17قاعدة كرسي سكرتير خشب سندويش 

 40 - 23 45 طقـ ؾ لمكرسي قاعدة بالستي

 0.60 - 0.28 4 عدد برغي+ صمولة شوكة لقاعدة الكرسي   .26
 

 أنيت المجنة أعماليا بالتوقيع عمى المحضر  للل        
 

 

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

 


