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 37/23/3832  التاريخ:
 

 محضر اجتطاع لجظة العظاءات الطركزية
كرم  بتلازين كبفترييب يف هعرباخلبصة  03/2022  رقن ازادة ادل هظبريففتح 

 التببعة ذليئة ادلعببر داحلددة ابو سبمل 
  

 

شتتر الحاديتتة  الستتا ة  ي تطتتا فتت م 37/23/3832الطهافتت   الثالثتتاء يتته  اجتطعتتل لجظتتة العظتتاءات الطركزيتتة
 :هر كال  منبحض ا  صباح

 
 

 رئيسًا ـ جلنة العطاءات املركسية . السيد / أمحد حسه الشنطي1

 عضىًا ـ جلنة العطاءات املركسية . السيد / جرب حجازي2

 عضىًا. جلنة العطاءات املركسية إتراهيم املصري. السيد / 3
 عضىًا ـ جلنة العطاءات املركسية . السيدة/ فاطمة عىض4

 ديىان الرقاتة اإلدارية واملالية -عضى مراقة  يد / إيهاب الريس. الس5
 

 

 

 ة لمهاز  بهزارة الطالية في غزة وذلك في مقر اإلدارة العام
 

 أ طال المجظة : 
 .( مظاريف4تم فتح صظدوق العظاءات بحضهر الشركات الطتقدمة لمعظاء ووجد بداخمه  دد )

التهتا وقتراءة اعاتعار أمتا  الحضتهرج والجتدول التتالي يهءتح أاتطاء قامل المجظة بترقيطها وفتحهتا واثبتات ح
 :    الشركات الطتقدمة وقيطة العروض الطتقدمة بها وأاعارها

 
 

 مالحظات / الطزاوداام الشركة  .

 وليد  رفات الطبيض 1

 حسب الكشف الطرف 

 امفر داي 2

 فتحي مهاى 3

 إبراهيم أبه شطالة 4
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 خهل الطزاودة:كشف تفريغ كفالة د

 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اام البظك نه ها قيطة الكفالة اام الشركة  .

 - - 21/12/2021 بظك البريد اظد بريد دوالر 1000 وليد  رفات الطبيض 1

 - 21/03/2022 21/12/2021 البظك الهطظي كفالة بظكية دوالر 1000 امفر داي 2

 - - 22/12/2021 بظك البريد اظد بريد دوالر 1000 فتحي مهاى 3

 - - 22/12/2021 بظك البريد اظد بريد دوالر 1000 إبراهيم أبه شطالة 4
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 تم تفريغ اعاعار حسب الجدول التالي :

 

 الصظف  .

1/4 
  وليد الطبيض

القيطة االيجارية 
 السظهية بالشيكل

2/4 
  امفر داي

القيطة االيجارية 
 ية بالشيكلالسظه 

3/4 
  فتحي مهاى

القيطة االيجارية 
 السظهية بالشيكل

4/4 
  إبراهيم ابه شطالة
القيطة االيجارية 
 السظهية بالشيكل

 3020 4000 30120 20600 تأجير كافتيريا معبر كر  أبه االم 1

                   


