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 22/22/2826 التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  40/2822رقم عطاء إعادة طرح  فتح مظاريف
 لصاحل وزارة الصحة مواد خمربيةتوريد 

 
اجتمعت لجنة  ا  الحادية عشر صباحالساعة  ي تمامم وف 22/11/2018الموافق  لخميساأنه في يوم 

 العطاءات المركزية بحضور كال  من :
 
 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية عايشمحمد السيد / عزمي . 1

 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
 ة لموازم بوزارة المالية في غزة وذلك في مقر اإلدارة العام

 
 

  أعمال المجنة :
 ( مظاريف .  1  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.

   التوريدات والخدمات الطبية 1
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

 مالحظات نتهاءتاريخ ال  تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعها قيمة الكفالة اسم الشركة م.

 - 15/2/2012 18/11/2018 بنك اسردن كفالة بنكية شيكل 20888 التوريدات والخدمات الطبية 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              
 
 
 
 
 



State of Palestine  
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

    86-2672382هاتف :  -تل الهوا بالقرب من محطة فارس  -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 وتم تفريغ اسسعار حسب الجدول التالي : 

 الكمية الوحدة البيان م

1/1  
 شركة التوريدات والخدمات الطبية 

 مدة التوريد بمد المنشأ الشركة المصنعة سعر الوحدة بالشيكل

1 Diluent 1700,3700 Kit/20L 320 410 Abbott USA 4- 8 
weeks 

2 Detergent 1700,3700 Kit/20L 130 424 Abbott USA 4- 8 
weeks 

3 Lytic A gent 1700 Kit/3.8Lit 60 1440 Abbott USA 4- 8 
weeks 

 

 المحضر     وأنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى
 

 

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


