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  Date 84/87/2819  التاريخ:

 
 قرار إحالة مبدئية صادر عن لجنة العطاءات المركزية

 38/9281رقن خبصوص العطاء  
 (FM 200)بتوفري نظام اطفاء احلريق اخلاص 

 لصاحل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا ادلعلوهات
 
 

 

 
  ظهرا  عشر  الثانيةفي تمام الساعة  م84/87/2819 لموافقا الخميسيوم  اجتمعت لجنة العطاءات المركزية،

 ألعضاء التالية أسماؤهم:من األخوة ا
 

 

 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / عزمي محمد عايش1

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح2

  عضوا . لجنة العطاءات المركزي  أيمن الخالدي. السيد / 3
 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية  فضل برهوم/  . السيد4

 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -عضو مراقب  السيد / إيهاب الريس .5
   

 

 
 

 38/9281رقن العطاء في  وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة لمبت
 لصاحل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا ادلعلوهات (FM 200)بتوفري نظام اطفاء احلريق اخلاص 

 
 
 

 شرح حيثيات العطاء:بعد و  ةومحضر المجنة الفنيتم إطالع المجنة عمى محضر فتح المظاريف 
 

 
قررت المجنة
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 3من  2الصفحة 

 www.mof.gov.ps              88-2832761هاتف :  -لهوا تل ا -غزة 
 

 

 حسب الجدول التالي : وذلك ( شركة الغصين) بنود العطاء عمى إحالة  .1

 الترسية سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة الصنف م

 2188 1 عدد 4جهاز انذار حريق وزن  1

 ألرخص والمطابقا

 1898 1 عدد جهاز انذار حريق 2

 188 18 عدد كاشف دخان  3

 98 2 عدد برك جراس 4

 315 2 عدد جرس خارجي 5

 168 1 عدد جرس داخمي 6

 45 3 عدد لمبة اشارة 7

 6958 1 عدد FM  ك 16طفاية حريق  8

 5158 1 عدد FM ك  13طفاية حريق  9

 1978 1 عدد FM ك  6طفاية حريق  18

 1298 مقطوعة مقطوعة شبكة لكواشف الدخان والمواسير وأسالك النظام 11

 478 1 عدد جهاز اتصال اتودايمر 12
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 3من  3الصفحة 
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 قرارات لجنة العطاءات: **
عمى شيكل  21205)) بسعر اجمالي ب الجدول أعاله،حس شركة الغصينالموافقة عمى توصية المجنة الفنية بالترسية عمى المركزية  قررت لجنة العطاءات - 

  .التوريد والتركيبأن يشمل السعر 
 

 

 أنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر  ،،، 
 

 

 رئيسا          عضوا                       عضوا                 عضوا                 عضوا  مراقب                    
 عزمي محمد عايش          و سويرحرامي أب           أيمن الخالدي          فضل برهوم   إيهاب الريس                    

 


