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 37/23/3832  التاريخ:
 

 محزر اجتساع لجشة العطاءات السركزية
 قصر العدلتأجري كافترييا باخلاصة  04/2022  رقم ازادة امل مظاريففتح 

  
 

الحاديتتة  ذتتر الدتتا ة  ي تستتا فتت م 37/23/3832السهافتت   الثالثتتاء يتته  اجتسعتتل لجشتتة العطتتاءات السركزيتتة
 :هر كال  منبحز ا  صباح

 
 

 رئيسًا ـ جلنة العطاءات املركسية حسه الشنطي . السيد / أمحد1

 عضىًا ـ جلنة العطاءات املركسية . السيد / جرب حجازي2

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

 اإلدارية واملالية ديىان الرقاتة -عضى مراقة  . السيد / إيهاب الريس5
 

 

 

 ة لمهاز  بهزارة السالية في غزة وذلك في مقر اإلدارة العام
 

 أ سال المجشة : 
 .( مظاريف4تم فتح صشدوق العطاءات بحزهر الذركات الستقدمة لمعطاء ووجد بداخمه  دد )

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

 
 

 مالحظات / السزاودا م الذركة  .

 نافذ خزاع  ابد  1

 حدب الكذف السرف 

  بد هللا الخطيب 2

 رفي  طهطح 3

 دمحم اربيع 4
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 كذف تفريغ كفالة دخهل السزاودة:
 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار ا م البشك ه هان قيسة الكفالة ا م الذركة  .

 - - 26/12/2021 بشك البريد  شد بريد دوالر 1000 نافذ خزاع  ابد  1

 - - - - نقدي شيكل 3100   بد هللا الخطيب 2

 - - 27/12/2021 بشك البريد  شد بريد دوالر 1000 رفي  طهطح 3

 - - 27/12/2021 بشك البريد  شد بريد دوالر 1000 دمحم ربيع 4
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 تم تفريغ ار عار حدب الجدول التالي :

 

 الرشف  .

1/4 
  نافذ  ابد

القيسة االيجارية 
 الدشهية بالذيكل

2/4 
   بد هللا الخطيب
القيسة االيجارية 
 الدشهية بالذيكل

3/4 
  رفي  طهطح

القيسة االيجارية 
 الدشهية بالذيكل

4/4 
  دمحم ربيع
يجارية القيسة اال

 الدشهية بالذيكل

 تأجير كافتيريا قرر العدل. 1
10500 

شيكل كهرباء  250+ 
 شهريا

12000 14100 15130 

                   


