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 21/80/2802التاريخ:

 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 73/2020عطاء رقم ال مظاريففتح 
بتىريد أثاث خشبي و أجهسة كهربائيت وكراسي بالستيك  اخلاص

 لصاحل وزارة الصحت

 
 الحاديةالساعة ي تمام وفم 21/80/2828 الموافق ثالثاءلايوم الجتمعت لجنة العطاءات المركزية ا

 :بحضور كال  من صباحا  عشر 
 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / أمحد حسه الشنطي1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي0

 عضىًا. جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / أميه اخلالدي3
 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيدج/ فاطمح عىض4

 ديىان الرقاتح اإلداريح واملاليح -عضى مراقة  الريس هابإي. السيد / 5
 

 وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة .
 
 

  أعمال المجنة :
 ( مظاريف .7تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمو عدد )

ة األسعار أمام الحضور، والجدول التالي يوضح أسماء قامت المجنة بترقيميا وفتحيا واثبات حالتيا وقراء
 :مة العروض المتقدمة بيا وأسعارىاالشركات المتقدمة وقي

 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة سعيد المتبولي 2

   مجموعة شركات ضبان 2

   شركة ماجيك تاتش 3

   شركة االسي 4

   شركة البيت الممكي 5

صناعي الحديثالمجمع ال 6    

   شركة زقوت 7
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات تاريخ االنتياء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعيا قيمة الكفالة اسم الشركة م.

1 
 المتبولي عبد الوىاب  شركة سعيد

  - 26/80/2828 البريدبنك  سند بريد شيكل 2878 سممان وأوالده

ن"جنرال لوكس " ضبا 2   - 21/80/2828 البنك الىطني شيك بنكي شيكل 27888 

  23/86/2828 21/80/2828 بنك االنتاج كفالت بنكيت شيكل 22888 شركة ماجيك تاتش 3

 شركة االسي 4
 حجس مبلغ من مستحقاث الشركت لدي وزارة الماليت شيكل27888

  26/86/2828 26/80/2828 البنك الىطني كفالت بنكيت دوالر 2888

  28/86/2828 26/80/2828 البنك الىطني كفالت بنكيت شيكل28888 شركة البيت الممكي 5

  - 26/80/2828 البريدبنك  سند بريد شيكل28886 المجمع الصناعي الحديث 6

 حجس مبلغ من مستحقاث الشركت لدي وزارة الماليت شيكل  28888 شركة زقوت 7
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 :عار حسب الجدول التاليفريغ األسوتم ت
  

 الكمية الوحدة الصنف م.

1/7 
 سعيد المتبولي

 سممان
سعر الوحدة 

 بالشيكل

2/7 
شركات ضبان 
 " جنرال لوكس"
سعر الوحدة 

 بالشيكل

3/7 
ماجيك شركة 

 تاتش
سعر الوحدة 

 بالشيكل

4/7  
 شركة

االسي سعر  
الوحدة 
 بالشيكل

5/7  
 شركة البيت

 الممكي 
سعر الوحدة 

 بالشيكل

6/7  
المجمع 

 الصناعي 
سعر الوحدة  

 بالشيكل

7/7 
 شركة 
 زقوت

سعر الوحدة 
 بالشيكل

 الخاص باألثاث "1جدول رقم "

2 
ضمف متساوية خشب  ساندويش قشرة زان  4خزانة 

 42*82*022"قفل لكل ضمفة   مقاس 
 933 - 054 عدد

090 

009 505 590434 050 

040 

2 
 قشرة زان تشمل كمودينا مع عجالت خشب ساندويش

 42*42*72مقاس ضمفة  درج مع مفتاح+
 905 990434 915 905 951 903 - 54 عدد

 " الخاص باألجيزة الطيبة2جدول رقم " 

 023 093 - - - 934 - 54 عدد قدم 6ثالجة  7

 11 13 - - - 55 - 944 عدد مروحة كهربائية على حامل 7
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 الكمية الوحدة الصنف م.

1/7 
 سعيد المتبولي

 سممان
سعر الوحدة 

 بالشيكل

2/7 
شركات ضبان 
 " جنرال لوكس"
سعر الوحدة 

 بالشيكل

3/7 
شركة ماجيك 

 تاتش
سعر الوحدة 

 بالشيكل

4/7  
 شركة

االسي سعر  
الوحدة 
 بالشيكل

5/7  
 شركة البيت

 الممكي 
سعر الوحدة 

 بالشيكل

6/7  
المجمع 

 الصناعي 
سعر الوحدة  

 بالشيكل

7/7 
 شركة 
 زقوت

سعر الوحدة 
 بالشيكل

 " الخاص بالبالستيك3جدول رقم "

2 
 طاولة بالستيك لتناول الطعام 

 سم 72سم*112مقاس 
 949434 995 39 - 944 34 244 عدد

995 

54 

 29 444 عدد كرسي بالستيك مفرد بذراعين 2
29 

- 20 94 21434 29 
24 

 22 044 عدد كرسي بالستيك مفرد بدون ذراعين 7
24 

- 9345 23 25424 91414 
91 

 وأنيت المجنة أعماليا بالتوقيع عمى المحضر ،،

 

 رئيساً           عضىًا                            عضىاً                     عضىاً             اً عضىًا مراقث               
 فاطمح عىض       أميه اخلالدي      جرب حجازي         أمحد حسه الشنطي     إيهاب الريس                  


