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 28/80/2820التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 15/2019عطاء رقم ال  مظاريففتح 
مستشفياث حمافظتي غزة والشمال إعداد وتقديم وجباث الطعام يف 

  وزارة الصحت لصاحل
 

 الحاديةالساعة ي تمام وفم 28/80/2820 الموافق ثالثاءلايوم الاجتمعت لجنة العطاءات المركزية 
 :بحضور كال  من صباحا  عشر 

 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / أمحد حسه الشنطي1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

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

 ديىان الرقاتح اإلداريح واملاليح -عضى مراقة  يهاب الريس. السيد / إ5
 مندوب وزارج الصحح . السيد/ رائد اخلالدي6
 مندوب وزارج الصحح . السيد/ حامت قىطه7

 

 

 وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة .
 
 

  أعمال المجنة :
 ( مظاريف . 4 دمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتق

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

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة حمدي زقىت 1

   عبدو الهندي شركة 2

   شركة أيمن رامز كموب 3

   شركة سطركو 4
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعها قيمة الكفالة اسم الشركة م.

 - 28/22/2820 28/86/2820 تعهد والتسام دوالر 2888 شركة حمدي زقىت 1

 - 20/22/2820 20/86/2820 تعهد والتسام دوالر 2888 شركة عبدو الهندي 2

 - - 22/86/2820 بنك البريد سند بريد دوالر 2888 شركة أيمن رامز كموب 3

 - 20/22/2820 20/86/2820 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 2888 شركة سطركو 4
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 :فريغ األسعار حسب الجدول التاليوتم ت

  

 الكمية الوحدة البيان م.
2/4 

 حمدي زقىتشركة  

 سعر الوحدة بالشيكل

2/4 

   عبدو الهندي شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

7/4 

    أيمن كموب شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

4/4 

  سطركو شركة
 سعر الوحدة بالشيكل

 842. 28.8 7860 2 1 وجبة اإلفطار 1

 6887 3828 .8870 8838 1 وجبة الغداء 2

  8842 48.8 4820 4828 1 بةوج العشاء 3

 %.خصم  مالحظات

 وأنهت المجنة أعمالها بالتوقيع عمى المحضر ،،
              

 رئيساً        عضىًا                     عضىًا                      عضىًا                    اً عضىًا مراقث             
 مح عىض       أميه اخلالدي      جرب حجازي         أمحد حسه الشنطيإيهاب الريس      فاط                 

 
 مندوب وزارج الصحح             مندوب وزارج الصحح


