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 21/88/3833  التاريخ:
 

 محزر اجتساع لجشة العظاءات السركزية
 2022/ 23  رقم سادة امل مظاريففتح 

لصاحل  – لوضع ماكينات املشردبات الساخنةاملستشفيات يف  أماكن تأجري
 دزار  الصحة 

 

 ذتتر  الحاديتتةالدتتا ة  ي تستتا فتت م 21/88/3833السهافتت   الثالثتتاء يتته  اجتسعتتل لجشتتة العظتتاءات السركزيتتة
 :هر كال  منبحز ا  صباح

 
 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح حجازي سليواى جرب. السيد / 1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح حمود عرام. السيد / 2

 عضىًا. جلنح العطاءاخ املركسيح إتراهين املصري. السيد / 3
 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيدج/ فاطوح عىض4

 السيد / إيهاب الريس. 5
 .السيد/حموىد أتى جهل6

 ديىاى الرقاتح اإلداريح واملاليح -عضى هراقة 
 هندوب وزارج الصحح

 

 

 

 ة لمهاز  بهزارة السالية في غزة وذلك في مقر اإلدارة العام
 

 أ سال المجشة : 
 .ظاريف( م6تم فتح صشدوق العظاءات بحزهر الذركات الستقدمة لمعظاء ووجد بداخمه  دد )

قامل المجشة بترقيسها وفتحهتا واثبتات حالتهتا وقتراءة ار تعار أمتا  الحزتهرو والجتدول التتالي يه تح أ تساء 
 :    الذركات الستقدمة وقيسة العروض الستقدمة بها وأ عارها

 
 

 مالحظات / السزاودا م الذركة  .

 رائد مه ى 1

 حدب الكذف السرف 

 فتحي صبحي مه ى 2

 شريف قديح 3

 دمحم  زمي أبه دقة 4

  اصم مه ى 5

 وليد السبيض 6
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 كذف تفريغ كفالة دخهل السزاودة:

 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار ا م البشك نه ها قيسة الكفالة ا م الذركة  .

   18/07/2022 بشك البريد  شد بريد دوالر 500 رائد مه ى 1

   19/07/2022 بشك البريد يد شد بر  دوالر 500 فتحي صبحي مه ى 2

   19/07/2022 بشك البريد  شد بريد دوالر 500 شريف قديح 3

   19/07/2022 بشك البريد  شد بريد دوالر 500 دمحم  زمي أبه دقة 4

   19/07/2022 بشك البريد  شد بريد دوالر 500  اصم مه ى 5

   19/07/2022 بشك البريد  شد بريد دوالر 500 وليد السبيض 6
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 تم تفريغ ار عار حدب الجدول التالي :

 

 الكسية الهحدة البيان الرقم

1/6 
 رائد مه ى

قيسة اإليجار 
الدشهي 
بالذيكل 
 )لمساكيشة

 الهاحدة( 

2/6 
 فتحي مه ى
قيسة اإليجار 
الدشهي 
بالذيكل 
)لمساكيشة 
 الهاحدة(

3/6 
 شريف قديح
قيسة اإليجار 
الدشهي 
بالذيكل 
 )لمساكيشة

 حدة(الها 

4/6 
 دمحم أبهدقة

قيسة اإليجار 
الدشهي 
بالذيكل 
 )لمساكيشة 
 الهاحدة(

5/6 
  اصم مه ى
قيسة اإليجار 
الدشهي 
بالذيكل 
 )لمساكيشة 
 الهاحدة(

6/6 
 وليد السبيض
قيسة اإليجار 
الدشهي 
بالذيكل 
 )لمساكيشة 
 الهاحدة(

 3500 2000 5300 2600 - - 3  دد مجسع الذفاء الظبي 1

 - - 5500 3500 8500 10000 2  دد مجسع ناصر الظبي 2

 - 1100 - - - 3002 2  دد مدتذفى شهداء ارقرى 3

 - - - 6000 8500 - 2  دد مدتذفى غزة اروربي 4

 - - - - - 1500 2  دد السدتذفى اإلندونيدي 5

 - 2200 -  - - 1  دد مدتذفى الشجار 6
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 الكسية الهحدة البيان الرقم

1/6 
 د مه ىرائ

قيسة اإليجار 
الدشهي 
بالذيكل 
 )لمساكيشة

 الهاحدة( 

2/6 
 فتحي مه ى
قيسة اإليجار 
الدشهي 
بالذيكل 
)لمساكيشة 
 الهاحدة(

3/6 
 شريف قديح
قيسة اإليجار 
الدشهي 
بالذيكل 
 )لمساكيشة

 الهاحدة( 

4/6 
 دمحم أبهدقة

قيسة اإليجار 
الدشهي 
بالذيكل 
 )لمساكيشة 
 الهاحدة(

5/6 
  اصم مه ى
قيسة اإليجار 
الدشهي 
بالذيكل 
 )لمساكيشة 
 الهاحدة(

6/6 
 وليد السبيض
قيسة اإليجار 
الدشهي 
بالذيكل 
 )لمساكيشة 
 الهاحدة(

 - 1200 - 500 - - 1  دد مدتذفى الهالل االماراتي 7

 - - - - - - 1  دد مدتذفى بيل حانهن  8

 - - - - - - 1  دد مدتذفى الرنتيدي التخرري 9

 - - - - - - 1  دد العيهن مدتذفى  10

 600 - - - - - 1  دد مدتذفى الشرر لألطفال 11

وأنهل المجشة أ سالها بالتهقيع  مى السحزر وو     
 

 رئيساً     عضىًا                               عضىًا                 عضىًا                        عضىًا هراقثًا            هندوب وزارج الصحح        
       حجازي     سليواى  جرب  حمود عرام                     إتراهين املصري    فاطوح عىض         إيهاب الريس                حموىد أتى جهل           


