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  Date 2019 /23/07 التاريخ:

 

 صادر عن لجنة العطاءات المركزية مبدئيةقرار إحالة 
 44/2019رقم العطاء  اخلاص يف
 مواد غذائية طازجة وجممدةاخلاص بتوريد 

 لصاحل وزارتي الصحة والداخلية 
 10/10/9191حىت تاريخ  10/18/9109للفرتة من تاريخ 

  
 

 
فا  تماام السااعة الحادياة ع ار  23/07/2018 الموافا  ثالثااءاليوم ، اجتمعت لجنة العطاءات المركزية

 صباحًا من األخوة األعضاء التالية أسماؤىم:
 

 

 

 رئيسًا ا لجنة العطاءات المركزية عايشمحمد عزم  . السيد / 0

 عضوًا ا لجنة العطاءات المركزية رام  أبو سويرح. السيد / 9

 نة العطاءات المركزيةعضوًا. لج أيمن الخالدي. السيد / 1
 عضوًا ا لجنة العطاءات المركزية فضل برىوم/  . السيد4

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

 

 

 44/2019رقم  وذلك ف  مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية ف  غزة لمبت ف 
 مدةمواد غذائية طازجة وجماخلاص بتوريد 

 لصاحل وزارتي الصحة والداخلية 
 10/10/9191حىت تاريخ  10/18/9109للفرتة من تاريخ 

 
 

 

  رح حيثيات العطاء:بعد و ومحضر المجنة الفنية تم إطالع المجنة عمى محضر فتح المظاريف 
 

 
 قررت المجنة:**
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 082832761بالقرب من محطت فارس للبترول فاكش رقم   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 

 ول التال  :حسب الجد وذلك ( ركة سيف الدين أبو عيطو)  بنود العطاء  عمى  بعضإحالة  .1
 

 الكمية الوحدة الصنف م.
 سعر الوحدة
 بال يكل

 الترسية

 أرخص المطاب  7.10 1 كجم جبنة فيتا )محم ( من نوع ىيا 4

 
 

 حسب الجدول التال  : وذلك ( ركة كويك تريد)  بنود العطاء  عمى بعض إحالة . 9
 

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 الترسية

 6.99 1 كجم مدة م كمةخضار مج 9
 األرخص والمطاب 
 فحص عند االستالم
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 حسب الجدول التال  : وذلك ( ركة الوطن األمين )  بنود العطاء  عمى بعض إحالة . 1
 

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 الترسية

 األرخص والمطاب  22 1 كجم صدر دجاج 14

 طاب األرخص والم 13.49 1 كجم دجاج 15

 
 حسب الجدول التال  : وذلك ( التحرير ركة )  بنود العطاء  عمى بعض إحالة  . 4

 

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 الترسية

 10.67 1 كجم جبنة بمدية )بيضاء( 2
 أرخص المطاب 

 %حميب جاف3حميب طازج+

 جج7 1 كجم عمب لبنة 5
 ج

 بعد التخفيض أرخص المطاب 

 األرخص والمطاب  3.87 1 كجم التحريرمن نوع  مطحونحمص  6
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 حسب الجدول التال  : وذلك ( ركة دياب البمعاوي)  بنود العطاء  عمى بعض إحالة .  5

 

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 الترسية

 األرخص والمطاب  9.90 1 كرتونة بيض 1

 6.89 1 كجم بازيالء مجمدة 10
 والمطاب  األرخص 

 الفحص عند االستالم
 
 حسب الجدول التال  : وذلك (عماد حمادة  ركة)  بنود العطاء  عمى بعض إحالة .  6

 

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 الترسية

 األرخص والمطاب  2.30 1 عمبة )أك ن(جبنة صفراء  7
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 حسب الجدول التال  : وذلك (ندي ركة عبدو الي)  بنود العطاء  عمى بعض إحالة . 7

 

 الكمية الوحدة الصنف م.
سعر الوحدة 
 بال يكل

 الترسية

13 
 (4،نمرة7لحمة مجمدة ) نمرة

 % من كل نوع50 
 األرخص والمطاب  20 1 كجم

 
 حسب الجدول التال  : وذلك ( ركة ىان  عطا اهلل)  بنود العطاء  عمى بعض إحالة . 8

 

 الكمية الوحدة الصنف م.
عر الوحدة س

 بال يكل
 الترسية

 أرخص المطاب  5.78 1 كجم جبنة فيتا )مصرية(  من نوع جرين الند 3

 األرخص والمطاب  6.55 1 كجم المقدسيةمن نوع مرتديال أصابع  12
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 :** قرارات المجنة

حساااااااب الجااااااادول ذكورة ال اااااااركات الماااااااقاااااااررت لجناااااااة العطااااااااءات المركزياااااااة الموافقاااااااة عماااااااى توصاااااااية المجناااااااة الفنياااااااة بالترساااااااية عماااااااى  -
 أعاله .

توصاااااااية المجناااااااة الفنياااااااة ب ل ااااااااء البناااااااود لعااااااادم قاااااااررت لجناااااااة العطااااااااءات المركزياااااااة الموافقاااااااة عماااااااى  ( 1118 )قااااااام ود ر بالنسااااااابة لمبنااااااا -
 الحاجة 

 

ى المحضر ،،وأنيت المجنة أعماليا بالتوقيع عم  
 

 

 
 

 رئيساً           عضوًا                  عضوًا مراقب           عضوًا              عضوًا                    
 عايشمحمد عزم           رام  أبو سويرح      أيمن الخالدي        فضل برىومإيياب الريس                     

 
 


