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 28/80/2820التاريخ:

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 55/2019عطبء رقم ال  مظبريففتح 
 استئجبر حبفالث لنقل طبلببث املدرست الشرعيت خببنيونس 

 لصبحل وزارة األوقبف والشئون الدينيت 
 

 الحادية الساعةي تمام وفم 28/80/2820 الموافق ثالثاءلايوم الاجتمعت لجنة العطاءات المركزية 
 :بحضور كاًل من صباحاً عشر 

 

 رئيسًا ـ جلىح العطاءاخ املركسيح . السيد / أمحد حسه الشىطي1

 عضىًا ـ جلىح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

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

 ديىان الرقاتح اإلداريح واملاليح -عضى مراقة  إيهاب الريسم.. السيد / 5
 مىدوب وزارج األوقاف والشؤون الديىيح . السيد/ تىفيق وثهان6

 
 

 وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة .
 
 

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

قامت المجنة بترقيميا وفتحيا واثبات حالتيا وقراءة األسعار أمام الحضور، والجدول التالي يوضح أسماء الشركات 
 :  مة العروض المتقدمة بيا وأسعارىاالمتقدمة وقي

 
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

   شركة باصات خانيىنش 1

   بو عمبةشركة أ 2

   شركة التفاضل 3

   شركة توفيق قشطة وأوالده 4

   شركة محمد أبو عمبة 5

   شركة ايمياء الطيبة 6

   شركة سيارات غزه والقرى الجنوبية 7
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 

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

 كفالة قديمة - 26/80/2820 بنك البريد سند بريد دوالر 2888 شركة باصات خانيىنش 1

 كفالة قديمة - 23/22/2820 بنك البريد سند بريد دوالر 2888 شركة أبو عمبة 2

 كفالة قديمة - 20/22/2828 بنك البريد سند بريد دوالر 2888 شركة التفاضل 3

 كفالة قديمة - 22/22/2826 بنك البريد سند بريد دوالر 2888 شركة توفيق قشطة وأوالده 4

 كفالة قديمة - 21/22/2828 بنك البريد سند بريد دوالر 2888 شركة محمد أبو عمبة 5

 - 82/22/2820 82/80/2820 تعيد والتزام دوالر 2888 شركة ايمياء الطيبة 6

 كفالة قديمة - 23/22/2820 نك االنتاجب شيك بنكي دوالر 2888 سيارات غزه والقرى الجنوبية شركة 7
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 :فريغ األسعار حسب الجدول التاليوتم ت
  

 الكمية الوحدة البيان م.

2/3 

شركة 

باصات 

 خانيىنش  

سعر الوحدة 
 بالشيكل

2/3 

أبو  شركة
 عمبة   

سعر الوحدة 
 بالشيكل

7/3 

 شركة
 التفاضل  
سعر الوحدة 

 بالشيكل

1/3 

توفيق  شركة
   قشطة وأوالده
سعر الوحدة 

 بالشيكل

0/3 

محمد  شركة
    أبو عمبو

سعر الوحدة 
 بالشيكل

8/3 

إيمياء  شركة
    الطيبة

سعر الوحدة 
 بالشيكل

3/3 

 شركة
  سيارات غزة

سعر الوحدة 
 بالشيكل

( يبدأ من منطقة الزنة الى عبسان الجديدة 1المنطقة الشرقية ) 1
 780 208 728 708 720 781 708 1 حافمة مدرسة ثم العودة .ثم الفراحين  ثم عبسان الكبيرة وينتيي الى ال

( يبدأ من منطقة العودة ثم محطة بيمول ثم 5المنطقة الشرقية ) 5
 الجندي ثم منطقة الخواطرة معن وينتيي بالمدرسة ثم العودة.

 780 786 787 708 788 780 718 1 حافمة

فترق المطاحن منطقة البمد : يبدأ بالبمد ثم السطر الغربي ثم م 3
 780 780 786 708 780 788 - 1 حافمة ثم السطر الشرقي ثم التحمية وينتيي بالمدرسة ثم العودة .

المعسكر ثم المشروع ثم البمد ثم قيزان النجار ثم جورة الموت  4
 788 728 786 708 728 728 - 1 حافمة وينتيي بالمدرسة ثم العودة .

ثم األوروبي ثم شارع صالح العمور يبدأ من منطقة العمور  5
 780 787 728 708 721 786 208 1 حافمة الدين وينتيي بالمدرسة ثم العودة .

 وأنيت المجنة أعماليا بالتوقيع عمى المحضر ،،
 

 رئيساً        عضىًا                  عضىًا                عضىًا                  اً عضىًا مراقث  مىدوب وزارج األوقاف  

 أمحد حسه الشىطي  إيهاب الريس   فاطمح عىض     أميه اخلالدي   جرب حجازي                                        


