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 23/07/2019التاريخ:

 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 94/2019عطاء رقم ال  مظاريففتح 
 توريد وشراء مستلسمات عيادات األسنان لصاحل وزارة الرتبية والتعليم 

 
 الحاديةالساعة ي تمام وفم 23/07/2019 الموافق ثالثاءلايوم الاجتمعت لجنة العطاءات المركزية 

 :ور كال  منبحض صباحا  عشر 
 

 رئيسا  ـ لجنة العطاءات المركزية عزمي محمد عايش. السيد/ 1

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية رامي أبو سويرح. السيد/ 2

 عضوا . لجنة العطاءات المركزية أيمن الخالدي. السيد/ 3

 عضوا  ـ لجنة العطاءات المركزية  فضل برهوم السيد/ .4

 عضو مراقب. ديوان الرقابة المالية واإلدارية . السيد/ إيهاب الريس5
 

 

 وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة .
 
 

  أعمال المجنة :
 ( مظاريف . 3 تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )

ألسعار أمام الحضور، والجدول التالي يوضح أسماء قامت المجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقراءة ا
 :  مة العروض المتقدمة بها وأسعارهاالشركات المتقدمة وقي

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة سليلة لألسنان 1

   زهرة البيمسان شركة 2

   ترانس اورينت  شركة 3
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعها قيمة الكفالة كةاسم الشر  م.

 - - 23/07/2019 البنك الوطني شيك بنكي دوالر 1000 شركة سليلة لألسنان 1

 - 23/10/2019 23/07/2019 البنك الوطني كفالة بنكية شيكل 150 زهرة البيمسان شركة 2

 - 23/10/2019 23/07/2019 البنك الوطني ة بنكيةكفال دوالر 1000 ترانس اورينت  شركة 3
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 :فريغ األسعار حسب الجدول التاليوتم ت
  

 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 سليلة لألسنان شركة

 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

  زهرة البيمسان شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

3/3 

 ترانس اورينت  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 ( مستمزمات عيادات األسنان 1رقم )  الجدول

1 k-file (15-40)box 15.50 1 عمبه 
8 

10 
13 

2 h-file (15-40) box 15.50 1 عمبه 
8 

10 
13 

3 k-file (45-80)box 15.50 1 عمبه 
8 

10 
13 

4 h-file (45-80) box 15.50 1 عمبه 
8 

10 
13 

5 
(root canal sealer (endomethazon 

cortisomol 140 1 عمبه - - 

6 polishing brushes 50 0.45 130 1 عدد 

7 finishing amalgam kit 50 16 1 عمبه - 

8 self seal pouch  459*111مقاس    200pcs 38 35 25 1 لفه 

9 ca (oh)2 powder 10 20 1 مرطبان هندي - 
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 ألسنانشركة سليلة ل

 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

 زهرة البيمسان  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

3/3 

 ترانس اورينت  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

10 
round mouth mirror size (4&5) plane 

 ألماني
 - 3 50 1 لفو

11 cotton roll box 18 13 1 عمبو - 

12 
exmination gloves box 100قطعة  

 comfort نوعية
 11 13 10 1 مبوع

13 face masks box 50pcs 6 7 1 عمبو - 

14 
turbine lubricant oil 

500mle 
 40 50 65 1 عمبة

15 
dental aneasthesia without adrenalin box 

1.8ml*50 
 100 110 87 1 عمبو

16 amalgan cap . class 11 230 0 1 عمبو - 

17 
light cure composite kit 

 A1 A2 A3 قطع3
 1 طقم

100 
90 180 

140 

18 boun    ding stacrefill 5ml 60 80 1 عدد - 

19 flssured diamond burs 3ml 3 3.80 1 عدد - 

20 round diamond burs 2 3 3.80 1 عدد 
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 شركة سليلة لألسنان

 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

 زهرة البيمسان  شركة
 لوحدة بالشيكلسعر ا

3/3 

 ترانس اورينت  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

21 inverted cone diamond burs 2 3 3.80 1 عدد 

22 finishing stone burs with different shspe 10 ع قط  - 30 40 1 عمبة 

23 low speed round bur (different size &shape) 8 7.80 1 لفو - 

24 cellulaid strips 20 30 1 بوعم - 

25 temporary filling(provis 40g) 15 22 14 1 عمبة 

26 theracal calcium silicate 70 100 97 1 عبوه 

27 alcohol 70% 12 10 12 1 لتر 

28 guze 45 38 1 كيمو جرام - 

29 cotton 17 19 1 كيمو جرام - 

30 plastic syringe (5ml+10ml) 10012 1 عمبو قطعة 
12 

10 
18 

31 (needle 25g*5/8" (for irrigation100 6 5 1 عمبو قطعة - 
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 شركة سليلة لألسنان

 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

 زهرة البيمسان  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

3/3 

 ترانس اورينت  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

32 mirror handleألمالي hahnekratt 8 13 1 ددع - 

33 matrix retainer ألمالي hahnekratt 18 45 1 عدد - 

34 eugenol oil 30ml 30 18 1 عبوه - 

35 form cresol 15 ml 40 25 1 عبوه - 

36 barbed brooshes (10-40) sheet 10 pcs 12 18 1 فرخ - 

37 (paper point (15-40 8.50 8 10 1 عمبو 

38 (gutta percha (15-40 8.50 8 10 1 عمبو 

39 (gutta percha (45-80 8.50 8 10 1 عمبو 

40 glassionomer filling 100 90 110 1 عمبو 

41 copalvarnich 15ml 1 عمبة - - - 

42 finishing comp kit 50 50 1 عمبو - 
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 شركة سليلة لألسنان

 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

 زهرة البيمسان  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

3/3 

 ترانس اورينت  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

43 
short dental needle 

c-k ject 100pcs 
 - 18 17 1 عمبو

44 
long dental needle 
c-k ject 100pcs 

 - 18 17 1 عمبو

45 
saliva ejectors 

100pcs (Dochem) 
 10 13 11 1 باكو

46 
articulating paper box 

12pads/box 
 28 25 27 1 عمبو

47 
wedges 

fixing wooken  100pcs 
 17 18 45 1 عمبو

48 matrix band roll 1 m 20 8 1 لفو - 

49 
dental aneasthesia with adrenlln box 

2% 
 87 87 84 1 عمبو

50 acid eatching 12.50 10 10 1 مرطبان 

51 calcium hydroxide paste 50 45 1 عبوه - 

52 zinc phosphate cement 10 48 1 عمبو - 

53 (lantula size (25mm 20 20 25 1 عمبو 
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 شركة سليلة لألسنان

 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

 زهرة البيمسان  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

3/3 

 ترانس اورينت  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

54 normal saline 7 6 1 مرطبان - 

55 tobical aneasthesia  gel) 35 35 30 1 مرطبان 

56 
polishing past 

spectra fresh orange 75gm 
 20 40 1 مرطبان

30 

70 

57 file hoders 80 40 1 عدد - 

58 diagnostic probe medesy italy 1 عدد 
17 

8 - 
9 

59 college tweezers medesy italy 1 عدد 
25 

8 - 
9 

60 amalgam condenser medesy italy 1 عدد 
25 

8 - 
9 

61 carver ورقة الشجر medesy italy 1 عدد 
30 

8 - 
12 

62 cement spatula medesy italy 1 عدد 
25 

8 - 
8 

63 
high speed hand pice turbine bush bottel 

enrgylife دة عامضمان لم  
 1 عدد

450 
180 

750 350 

300 
350 
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 شركة سليلة لألسنان

 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

 زهرة البيمسان  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

3/3 

 ترانس اورينت  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 أجهزة تحتاجها عيادات األسنان

1 

ntal suction :External de-1 

-Ac 220v – 50 Hz – 12 V.DC. 

-Input power : 44 V.A 

-Max negpressure = > 0.075 

MPa. 

-Pumping rate > 15 L/Min. 

-Reservoir volume : 1000 ML 

- 1 3240 - 476 

2 

Amalgamator-2 

-220v . 50Hz 

-40 w 

-4200-5000 R.P.M 

- 1 1350 

700 
- 540 
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 شركة سليلة لألسنان

 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

 زهرة البيمسان  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

3/3 

 ترانس اورينت  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

3 

Turbine -3 

high speed handpiece 

(400.000 R.P.M)  super air 

-fiber optic-led- 

-push button 

-3 spray 2/4 holes 

Noise-free & stable- 

- 1 450 

550 
- 750 

4 

ray sensor-X-4 

-external dimension (mm) : 

32x44 (size2) 1,5 

-power : usb 2, (54 , 4.25 

min) 

-Image transfer time : <3 

sec. 

-cable length >2m 

- 1 10800 

10000 
- 10800 



State Of Palestine  
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

   08-2832761هاتف :  -تل الهىا/ بجىار محطة فارس  -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 شركة سليلة لألسنان

 بالشيكلسعر الوحدة 

2/3 

 زهرة البيمسان  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

3/3 

 ترانس اورينت  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

5 

Turbine -5 

low speed air turbine 

Single water spray 

Noise-free & stable 

135 C Autoclavable, suitable 

for both steam and  

chemical autoclave 

- 1 370 - 250 

6 

saliva ejector -6 

(24 vdc  10w) 

(gem-b33) 

(gem - so) 
- 1 - - 12 
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 الكمية الوحدة البيان م.
1/3 

 شركة سليلة لألسنان

 سعر الوحدة بالشيكل

2/3 

 زهرة البيمسان  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

3/3 

 ترانس اورينت  شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

7 

 جهاز كمبريسور هواء -7

No : I   بدون زيت 

توا 058 -  

  يفصل كل دقيقتين ونصف -

  ضمان لمدة سنة ونصف -

لتر 08سعته  -  

- 1 3060 - 4320 

 
 

 

 أنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر  ،،،
 

 

 رئيسا                  عضوا                     عضوا                        عضوا                 عضوا  مراقب                   
 عزمي محمد عايش            رامي ابو سويرح            أيمن الخالدي            فضل برهوم         إيهاب الريس        

 
 
 
  


