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 28/05/2019التاريخ:

 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 38/2019عطاء رقم ال مظاريففتح 
 ( FM 200توفري نظام اطفاء احلريق )

 لصاحل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 

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

 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية عزمي محمد عايش. السيد/ 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

 عضو مراقب. ديوان الرقابة المالية واإلدارية يهاب الريس. السيد/ إ5
 

 

 وذلك في مقر اإلدارة العامة للوازم بوزارة المالية في غزة .
 
 

  أعمال اللجنة :
 مظاريف . (2)تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة للعطاء ووجد بداخله عدد 

وقـراءة اسسـعار أمـام الحضـورل والجـدول التـالي يواـح أسـماء الشـركات المتقدمـة قامت اللجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها 
 وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :  

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة الغصين للتجارة والصناعة 1

   شركة النظم الميكانيكية الحديثة 2
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 

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

 - 06/08/2019 06/05/2019 بنك االنتاج كفالة بنكية $1000 شركة الغصين للتجارة والصناعة 1

2 
شركة النظم الميكانيكية الحديثة/ 

 - - 14/05/2019 بنك البريد سند بريد $1000 فارس فتوح
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 :فريغ اسسعار حسب الجدول التاليوتم ت
  

 الكمية الوحدة البيان م.
1/2 

 الغصين شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/2 

 النظم الحديثة شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 1900 2100 2200 1 4جهاز إنذار حريق وزن  1

 1100 1090 1200 1 جهاز انذار حريق 2

 100 108 120 10 كاشف دخان  3

 100 90 100 2 برك جراس  4

 270 315 350 2 جرس خارجي 5

 140 160 180 1 جرس داخلي  6

 55 45 50 3 لمبة اشارة  7

 FM 1 7120 6950 8500ك  16طفاية حريق  8

 FM 1 5400 5150 8000ك  13طفاية حريق  9

 FM 1 2160 1970 5800ك  6طفاية حريق  10
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/2 

 لغصينا شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

2/2 

 النظم الحديثة شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 1300 1290 1350 مقطوعة شبكة لكواشف الدخان والمواسير واسالك النظام 11

 440 470 500 1 جهاز اتصال اتودايلر 12

 
 

 

 أنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر  للل
 

 

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