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 30/10/2012التاريخ:

 
 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 2018/ 33 عطاء رقمفتح وبت في ال
 توريد خبز لصالح وزارتي الصحة والداخمية

 

   
اجتمعت لجنة العطاءات  ا  الحادية عشر صباحالساعة ي تمام وفم 30/10/2012 الموافق ثالثاءلاأنه في يوم 

 المركزية بحضور كال  من :
 

 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية لسيد / عزمي محمد عايش. ا1

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح2

 عضوا . لجنة العطاءات المركزية . السيد / يعقوب الغندور3
 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية . السيدة/ فاطمة عوض4

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

 
 وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة .

 
 

  أعمال المجنة :
 مظاريف .(  2 )تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد 

الحضـور  والجـدول التـالي يوضـح أسـماء الشـركات المتقدمـة  قامت المجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقـراءة اسسـعار أمـام
 وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :  

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   مخبز السمطان اآللي .1

   مخبز الدوحة اسلي .2
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

 مالحظات تاريخ االنتهاء يخ اإلصدارتار  اسم البنك نوعها قيمة الكفالة اسم الشركة م.

 - 01/28/2019 28/10/2018 البنك الوطني كفالة بنكية $2000 مخبز السمطان اآللي .1

 - 01/28/2019 28/10/2018 البنك الوطني كفالة بنكية $2000 مخبز الدوحة اسلي .2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Palestinian National Authority 
 

   فمسطين

 السلطة الوطنية الفلسطينية
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

   02-2232721هاتف 4  - تل الهوا -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 : فريغ اسسعار حسب الجدول التاليوتم ت
  

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
1/2 

 مخبز السمطان
 نسبة الخصم%

2/2 

 مخبز الدوحة
 نسبة الخصم%

 %10 %11 1 كيمو نسبة الخصم عمى سعر وزارة االقتصاد 1

 

 ** قرار المجنة:
 %11قررت لجنة العطاءات المركزية بالترسية عمى مخبز السمطان اآللي بنسبة خصم  -

 

 لتوقيع عمى المحضر     أنهت المجنة أعمالها با        
 

 

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

 
 
 

 مصادقة وكيل وزارة الداخمية                                      صادقة وكيل وزارة الصحة م


