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 80/22/2822  التاريخ:
 

 

 محزر اجتساع لجشة العطاءات السركزية

 2021/ 08عطاء رقم ال إعادة طرح مظاريففتح 
   مطبوعاث لصاحل وزارة الصحت توريد

الداعة ي تسام وف م 80/22/2822 السؽافق الخسيسيؽم الجتسعت لجشة العطاءات السركزية ا 
 :بحزؽر كال  مؼ صباحا   الحادي عذر

 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح / أمحد حسه الشنطي . السيد1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

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

 رقاتح اإلداريح واملاليحديىان ال -عضى مراقة  الريس هابإي. السيد / 5
 ج

 وذلغ في مقر اإلدارة العامة لمؽازم بؽزارة السالية في غزة .
  أعسال المجشة :

 ( معاريف .6تػ فتح صشدوق العطاءات بحزؽر الذركات الستقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )
دول التالي يؽضح أسساء قامت المجشة بترقيسها وفتحها واثبات حالتها وقراءة األسعار أمام الحزؽر، والج

 :سة العروض الستقدمة بها وأسعارهاالذركات الستقدمة وقي
 
 

 مالحعات اسػ الذركة م.

 مطبعة الشهزة 1

 حدب الكذف السرفق 

 مكتبة صالحية 2

 ياسر شريػ 3

 شركة األرقػ التجارية 4

 شركة ابشاء جسيل حبؽش 5

 شركة بال بيرج 6
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 ج

 العطاء : كشف تفريغ كفالة دخول
 مالحعات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسػ البشغ نؽعها قيسة الكفالة اسػ الذركة م.

 شيغ بشكي دوالر 1111 مطبعة الشهزة 1
بشغ االنتاج 

 الفمدطيشي
14/11/2121 - - 

 - 26/11/2122 28/11/2121 البشغ الؽطشي كفالة بشكية دوالر 1111 مكتبة صالحية 2

 - - 14/11/2121 بشغ البريد سشد بريد دوالر 1111 ياسر شريػ 3

 - - نقدي دوالر 1111 شركة األرقػ التجارية 4

 - - 14/11/2121 بشغ البريد سشد بريد دوالر 1111 شركة ابشاء جسيل حبؽش 5

 - - 27/11/2121 بشغ البريد سشد بريد دوالر 1111 شركة بال بيرج 6
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 :لتاليفريغ األسعار حدب الجدول اتتػ 

 الكسية الؽحدة الرشف م.

1 /6 
 مطبعة الشهزة
سعر الؽحدة 

 بالذيكل

2 /6 
 مكتبة صالحية 
سعر الؽحدة 

 بالذيكل

3 /6 
  ياسر شريػشركة 

سعر الؽحدة 
 بالذيكل

4 /6 
   األرقػ شركة

سعر الؽحدة 
 بالذيكل

5 /6 
  شحبؽ  أبشاءشركة 

سعر الؽحدة 
 بالذيكل

6 /6 
  بال بيرجشركة 

سعر الؽحدة 
 الذيكلب

 0.19 - 0.22 - - 0.30 30,000 عدد 66/42تذكرة مرضى العشاية السركزة  1

 1.10 - 1.80 - - 1.25 1,000 عدد 21*  14.5مذكرة مكتب عادية  2

 1.25 - 1.15 - - 1.60 1,000 عدد 20,5*  9,5مذكرة مكتب عادية  3

 5.90 - 7.14 - - 8 700 عدد طمب تحزير جرعات عالج كيسياوي  4

 DRUG STOCK دفتر طمب صيدلية 5
REqUISITION 6.25 - - - - 8 300 عدد 

6 
 BLOOD دفتر طمب تحميل دم

TRANSFUSION 
REqUEST 

 11.80 - 14.33 - - 16 300 عدد

 - 0.79 0.055 55/1000 90 0.082 300,000 عدد 4ظروف تعقيػ رقػ 7

 - 0.65 0.035 33/1000 50 0.049 300,000 عدد 109ظروف أدوية رقػ 8

 - 0.89 0.055 57/1000 86 0.09 250,000 عدد 106ظروف تعقيػ  9
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 الكسية الؽحدة الرشف م.

1 /6 
 مطبعة الشهزة
سعر الؽحدة 

 بالذيكل

2 /6 
 مكتبة صالحية 
سعر الؽحدة 

 بالذيكل

3 /6 
 شركة ياسر شريػ 

سعر الؽحدة 
 بالذيكل

4 /6 
 شركة األرقػ  
سعر الؽحدة 

 بالذيكل

5 /6 
 حبؽش بشاءأشركة 

سعر الؽحدة 
 بالذيكل

6 /6 
 شركة بال بيرج 

سعر الؽحدة 
 بالذيكل

 - 0.69 0.037 43/1000 65 0.067 500,000 عدد 104ظروف تعقيػ رقػ 10

 - 0.59 0.035 30.9/1000 49 0.049 500,000 عدد 102ظروف تعقيػ رقػ 11

 6.90 - 7 - - 7.50 700 عدد سجل أحؽال مرضى السدتذفى 12

 - 0.52 0.355 290/1000 - 0.35 20,000 عدد 36/26ظروف مراسالت  13

 - 1.70 0.20 177/1000 195 0.21 150,000 عدد 107ظروف تعقيػ رقػ 14

 - 0.59 0.35 335/1000 - 0.35 10,000 عدد 32*42ظروف مراسالت  15

 0.092 - 0.079 0.13 - 0.11 50,000 عدد كرت فحص الدائق 16

 11.80 - 13.90 15 - 13 500 عدد طبي قزائيدفتر تقرير  17

18 
PAPER C.T.G  ROLL/CENT 
MONITOR 152*MM/14.4 

MT B 4305 BAO 
BOOK 600 - - 13 - - - 

19 PAPER C.T.G  ROLL/CENT  
150-2.7.90 

BOOK 1,200 - - 12.30 - - - 
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 الكسية الؽحدة الرشف م.

1 /6 
 مطبعة الشهزة
سعر الؽحدة 

 بالذيكل

2 /6 
 كتبة صالحية م

سعر الؽحدة 
 بالذيكل

3 /6 
 شركة ياسر شريػ 

سعر الؽحدة 
 بالذيكل

4 /6 
 شركة األرقػ  
سعر الؽحدة 

 بالذيكل

5 /6 
 حبؽش أبشاءشركة 

سعر الؽحدة 
 بالذيكل

6 /6 
 شركة بال بيرج 

سعر الؽحدة 
 بالذيكل

20 Avalon F M 30 BOOK 2,000 - - 7.30 - - - 

21 Econet Modicalel Smart 3  
152mm*30m 

 - - - 23 - - 500 لفة

22 
PAPER E .C. G 6 CHANNEL 

210 MM 
DELTA 60 

roll 200 - - 25.70 - - - 

23 

PAPER E .C. G 6 CHANNEL 
210x280x200 

MM  FOR CARDIOLINE - 
DELTA 60 plus 

BOOK 400 - - 45 - - - 

24 Welch Allyn 21*28cm BOOK 500 - - 47  - - 

25 Tempo BOOK 500 - - 8.30  - - 

 14 - 10.50 15 - 22 500 عدد دفتر تبميغ وفاة 26

 6.90 - 9.50 - - 10 600 عدد سجل السشررف اليؽمي 27
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 الكسية الؽحدة الرشف م.

1 /6 
 مطبعة الشهزة
سعر الؽحدة 

 بالذيكل

2 /6 
 مكتبة صالحية 
سعر الؽحدة 

 بالذيكل

3 /6 
 شركة ياسر شريػ 

سعر الؽحدة 
 لذيكلبا

4 /6 
 شركة األرقػ  
سعر الؽحدة 

 بالذيكل

5 /6 
  شحبؽ  أبشاءشركة 

سعر الؽحدة 
 بالذيكل

6 /6 
 شركة بال بيرج 

سعر الؽحدة 
 بالذيكل

 10 - 15 - - 10 120 عدد سجل السشررف الذهري  28

 8.85 - 10.50 8.90 - 10 2,000 دفتر دفتر إحالة لمسرضى 29

  
،،،يع عمى السحزرأنهت المجشة أعسالها بالتؽقو   

 

                      رئيسا       عضىًا                                  عضىاً                 عضىاً             اً عضىًا مراقث                        

 أمحد حسه الشنطي      أميه اخلالدي      جرب حجازي         فاطمح عىض    إيهاب الريس                             


