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 38/86/8839التاريخ:

 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 73/2019عطاء رقم الإعادة طرح  مظاريففتح 
 توريد مطبوعاث لصاحل وزارة الصحت

 
 الحاديةالساعة ي تمام وفم 38/86/8839 الموافق ثالثاءلايوم الاجتمعت لجنة العطاءات المركزية 

 :بحضور كال  من صباحا  عشر 
 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية مي محمد عايشعز . السيد/ 3

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية رامي أبو سويرح. السيد/ 8

 عضوا . لجنة العطاءات المركزية أيمن الخالدي. السيد/ 1

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية  فضل برهوم السيد/ .4

 المالية واإلدارية عضو مراقب. ديوان الرقابة . السيد/ إيهاب الريس5
 

 

 وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة .
 
 

  أعمال المجنة :
 ( مظاريف . 8 تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )
ول التالي يوضح أسماء قامت المجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقراءة األسعار أمام الحضور، والجد

 :  مة العروض المتقدمة بها وأسعارهاالشركات المتقدمة وقي
 

 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   المكتبة العامرية ومطابع الفنانين 1

   شركة بال بيرج 2

 



State Of Palestine  
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

   88-8818763هاتف :  - / بجوار محطة فارستل الهوا -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 
 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 

 مالحظات تاريخ االنتهاء صدارتاريخ اإل اسم البنك نوعها قيمة الكفالة اسم الشركة م.

 - - 06/05/2019 بنك البريد سند بريد $3888 المكتبة العامرية ومطابع الفنانين 1

 - - - - نقدي $3888 شركة بال بيرج 2
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 :فريغ األسعار حسب الجدول التاليوتم ت
  

 

 الكمية الوحدة البيان م.
3/8 

 المكتبة العامرية
 شيكلسعر الوحدة بال

8/8 

 بال بيرج شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 4485 4448 8888 عدد وصفة أدوية مراقبة )قائمة أولى( في مرافق الحكومة 3

 9458 8479 3888 عدد دفتر وصفة حقنة أدوية مراقبة )قائمة أولى( القطاع الحكومي 8

1 
 سجل األدوية المراقبة المصروفة من المستودعات والصيدليات المركزية

 التابعة لممؤسسة الحكومية
 4498 5488 3888 عدد

4 
سجل األدوية المراقبة المصروفة في األقسام أو الصيدليات التابعة 

 لممؤسسة الحكومية
 4498 5488 3888 عدد

 4491 5481 3888 عدد سجل األدوية المراقبة )قائمة ثانية( الرعاية األولية الصيدلية الخارجية 5

 44985 5484 3888 عدد سجل األدوية المراقبة )قائمة ثانية( اإلدارة العامة لمصخة النفسية 6

 5418 6488 3888 عدد وصفة أدوية مراقبة )قائمة أولى( المستشفيات والعيادات الخاصة  7

 9478 9483 3888 عدد دفتر وصفة حقنة أدوية مراقبة )قائمة أولى( القطاع الخاص 8

 4498 5448 3888 عدد المحظورة والمخدرة لمصيدليات سجل األدوية 9
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 الكمية الوحدة البيان م.
3/8 

 المكتبة العامرية
 سعر الوحدة بالشيكل

8/8 

 بال بيرج شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

38 
سجل األدوية المراقبة المصروفة من المستودعات والصيدليات المركزية 

 التابعة لممؤسسة الصحية
 4493 5481 3888 عدد

33 
سجل األدوية المراقبة المصروفة في األقسام أو الصيدليات التابعة 

 لممؤسسة
 4494 5418 3888 عدد

 
 

 

 أنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر  ،،،
 

 

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

 
 
 
  


