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 82/38/8888التاريخ:
 

 محزخ اجتساع لجشة العظاءات السخكدية

 28/8888 عطاء رقمال إعادة طرح مظاريففتح 
احتياجات مدرسة الشهيد هاني نعيم السراعية من أعالف  تىريد

   وطيىر داجنة لصاحل وزارة الرتبية والتعليم
   

 الحاديةالداعة ي تسام وفم 82/38/8888 السهافق نثشينل ايهم الجتسعت لجشة العظاءات السخكدية ا
 :بحزهر كال  من صباحا  عذخ 

 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / أمحد حسه الشنطي1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

 عضىًا. جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / أميه اخلالدي3
 ح العطاءاخ املركسيحعضىًا ـ جلن فاطمح عىض/ ج. السيد4

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

 وذلك في مقخ اإلدارة العامة لمهازم بهزارة السالية في غدة .
 
 

 
  أعسال المجشة :

 ( مظاريف .2تم فتح صشجوق العظاءات بحزهر الذخكات الستقجمة لمعظاء ووجج بجاخمو عجد )
مجشة بتخقيسيا وفتحيا وانثبات حالتيا وقخاءة األسعار أمام الحزهر، والججول التالي يهضح أسساء قامت ال

 :سة العخوض الستقجمة بيا وأسعارىاالذخكات الستقجمة وقي
 
 

 مالحظات قيسة العظاء اسم الذخكة م.

 شخكة وليج أبه طهيمة 1
 حدب الكذف السخفق 

 شخكة عساد حسادة واخهانو 2
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 ج

 فريغ كفالة دخول العطاء :كشف ت

 مالحظات تاريخ النتياء تاريخ اإلصجار اسم البشك نهعيا قيسة الكفالة اسم الذخكة م.

 - - - بشك فمدظين شيك شخري دولر 1111 شخكة وليج ابه طهيمة 1

 حجد مبمغ من مدتحقات الذخكة لجى وزارة السالية دولر 1111 شخكة عساد حسادة 2
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 :فخيغ األسعار حدب الججول التاليوتم ت
 

 الكسية الهحجة اسم الرشف الخقم
1/2  

        وليج ابه طهيمةشخكة 
 ذيكلسعخ الهحجة بال 

2/2  
          شخكة عساد حسادة

 ذيكلسعخ الهحجة بال 

1 
 عميقة مخكدة لألبقار " محبب "

٥  ٥٥.٠ ، فدفهر ٥٨.٨ ، كالديهم ٨٣السهاصفات ) بخوتين 
 ٥(٥٨٠ ، رطهبة ٥٥.٠ ، ممح ٥٥.٠ ، زيهت ٣، ألياف 

 
 
 طن

1 

تم الستبعاد لعمم احزار 
 كفالة من الجيات السعتسجة

1645 

2 
 عميقة مخكدة لمعجهل  " محبب "

٥ ، فدفهر ٥٨.٥ ، كالديهم ٨١السهاصفات ) بخوتين  
 ٥ (٥٨٠ ، رطهبة ٥٥.١ ، ممح ٥٣  ، ألياف ٥.٠٠

 
 
 طن

1 1645 

 1320 1 طن قش لألبقار والعجهل والغشام 3

 1750 1 طن بيقا لألبقار والعجهل والغشام 4

 1750 1 طن بخسيم ) تمتان ( 5

6 

 عميقة أغشام وماعد مخكدة
٥ ، مهاد ٥٨.٠ ، كالديهم ٥٠ ، زيهت ٨١السهاصفات ) بخوتين

٥ ، ممح ٥٨٠ ، رطهبة ٥٥.٠٠ ، فدفهر ٢غيخ عزهية 
٥ (٥.٤ 

 

 
 نط

1 1655 



State Of Palestine  
 

   فمدظين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

   82-8218723تف : ها -تل الهوا/ بجوار محطة فارس  -غزة  

www.mof.gov.ps 

              

 الكسية الهحجة اسم الرشف الخقم
1/2  

        وليج ابه طهيمةشخكة 
 ذيكلسعخ الهحجة بال 

2/2  
          شخكة عساد حسادة

 ذيكلسعخ الهحجة بال 

7 
 أسابيع ٣عميقة مخكدة لمبط من عسخ يهم حتى 

-٥٨.٢ ، فدفهر ٥٨.٠ ، كالديهم ٨٣السهاصفات ) بخوتين 
 ٥ (٥٠ ، دىن ٥.٥٠مح ٥ ، م٥٠.٠ ألياف ٨.٣

 
 طن

1 

تم الستبعاد لعمم احزار 
 كفالة من الجيات السعتسجة

1700 

 أسابيع حتى الشزج ٣عميقة مخكدة لمبط من عسخ  8
 1700 1 طن ٥(٥٥.٥٠ ، ممح ٥٥.٠ ، فدفهر٨٠-٨٠السهاصفات ) بخوتين 

9 
 خخوف عداف

،  السهاصفات ) المهن أبيض ، صهف نيجخو ، الحيل عمى شكل سبعة
 العسخ سشة ، خالي من األمخاض والعيهب (

 
 2000 1 عجد

10 

 حسالت عداف
السهاصفات ) العسخ سشة ،أعذار الذيخ الثاني او الثالث ، صهف 

نيجخو ، الحيل عمى شكل سبعة ،خالية من األمخاض والعيهب ، المهن 
 أبيض (

 
 عجد

1 1980 

 بحرة سسك بمظي نيمي أحسخ 11
 عجد

1 0.5 

 )بمظي نيمي( مدتهرد اسخائيمي ٨عمف تدسين سسك نسخة  12
 

 5500 1 طن 

 )بمظي نيمي( مدتهرد اسخائيمي ٥عمف تدسين سسك نسخة  13
 

 طن
1 

 
5500 
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 الكسية الهحجة اسم الرشف الخقم
1/2  

        وليج ابه طهيمةشخكة 
 ذيكلسعخ الهحجة بال 

2/2  
          شخكة عساد حسادة

 ذيكلسعخ الهحجة بال 

14 

 عمف أرانب 
٥ ، ألياف ٥٨٠ ، رطهبة ٥٠.٠ ، زيهت ٨٣السهاصفات ) بخوتين 

٥، ممح ٥٥.١ ، فدفهر ٥٥.٣ ، كالديهم ٥٢.٠ ، رماد ٨٥.٠
٥( ٥.١٠ 

 
 طن

1 

 

1670 

 1380 1 طن  خمظة حسام وفق السعايخ الستعارف عمييا  15

 1380 1 طن خمظة دجاج بمجي وفق السعايخ الستعارف عمييا  16

17 
يهم يتم قص  ٨٥٠دجاج بياض أبيض المهن ساللة ىاي لين عسخ 

مشقاره قبل التدميم حاصل عمى جسيع التظعيسات الالزمة وخالي من 
 يهم . ٨٥٠األمخاض مع ضسان البجء في إعظاء اول بيزة في عسخ 

 
 25.5 1 عجد

18 

  عمف نامي لمججاج البياض لالستيالك من عسخ يهم حتى بجاية اإلنتاج
 ) بيخغيهت (

٥ ، ألياف ٥٥.١ ، فدفهر ٥٥.٤ ، كالديهم ٨٠السهاصفات ) بخوتين 
 ٥ ( ٥٥.٠ ، ممح ٥٨٠ ، رطهبة ٥٠.٠ ، مهاد غيخ عزهية ٥.٠

 
 طن 

1 1570 

19 

 عمف دجاج بياض 
٥ ، رماد ٥٠.٠ ، سميمهز ٥٠ ، زيهت ٨٢السهاصفات ) بخوتين 

، ممح  ٥٨٠٥ ، رطهبة ٥٥.٠ ، فدفهر ٥٠.١، كالديهم ٨٥.٠
 (  ٥٠٥ ، مشغشيد ح م ٥.٠٠

 
 طن 

1  1580 
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 الكسية الهحجة اسم الرشف الخقم
1/2  

        وليج ابه طهيمةشخكة 
 ذيكلسعخ الهحجة بال 

2/2  
          شخكة عساد حسادة

 ذيكلسعخ الهحجة بال 
 1 عجد صهص لحم عسخ يهم خالي من العيهب واألمخاض 20

 

3 

 2490 1 طن ٨خة عمف تدسين صهص لحم نس 21

 2490 1 طن ٥عمف تدسين صهص لحم نسخة   22

 2490 1 طن ٠عمف تدسين صهص لحم نسخة   23

 1090 1 طن شعيخ حب 24

 1080 1 طن ذرة حب 25

 1090 1 طن شعيخ مجخوش 26

 1080 1 طن ذرة مجخوشة 27

28 
، ٨،٥،٠،٠عمف تدسين لظيهر الحبش  حدب الحتياج من نسخة 

 2500 1 طن لمسعايخ الستعارف عمييا وفقا

 وأنيت المجشة أعساليا بالتهقيع عمى السحزخ ،،

 رئيساً        عضىًا                               عضىاً                     عضىاً             اً عضىًا مراقث              
 خلالدي      جرب حجازي         أمحد حسه الشنطيأميه ا       فاطمح عىض     إيهاب الريس                  


