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 80/82/2822  التاريخ:
 

 

 محضر اجتطاع لجظة العظاءات الطركزية

 20/2822عطاء رقم ال  إعادة طرح مظاريففتح 
بتىريد احتياجات مدرسة الشهيد هاني نعيم السراعية من أعالف  اخلاص 

 وطيىر داجنة لصاحل وزارة الرتبية والتعليم
 

 الحادي عشرالساعة ي تطام وف م 80/82/2822  الطهافق الثالثاءيهم الجتطعت لجظة العظاءات الطركزية ا
 :بحضهر كال  من صباحا  

 

 ـ جلىح العطاءاخ املركسيح رئيسا   . السيد / أمحد حسه الشىطي1

 عضىا  ـ جلىح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

. جلىح العطاءاخ املركسيح إتراهيم املصري . السيد / 3  عضىا 
 عضىا  ـ جلىح العطاءاخ املركسيح فاطمح عىض/ ج. السيد4

 حديىان الرقاتح اإلداريح واملالي -عضى مراقة  الريس هابإي. السيد / 5
 مىدوب وزارج الرتتيح والتعليم السيد/ حممد حسىوه.6

 ج

 وذلك في مقر اإلدارة العامة لمهازم بهزارة الطالية في غزة .
  أعطال المجظة :

 ( مظاريف .2تم فتح صظدوق العظاءات بحضهر الشركات الطتقدمة لمعظاء ووجد بداخمه عدد )
ءة األسعار أمام الحضهر، والجدول التالي يهضح أسطاء قامت المجظة بترقيطها وفتحها واثبات حالتها وقرا

 :طة العروض الطتقدمة بها وأسعارهاالشركات الطتقدمة وقي
 
 

 مالحظات اسم الشركة م.

 شركة الضياء االبيض 1
 حسب الكشف الطرفق 

 شركة عطاد حطادة 2

https://www.mof.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=1932:%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%B1%D9%82%D9%85-102-2021-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&catid=38&Itemid=207
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 ج

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار م البظكاس نهعها قيطة الكفالة اسم الشركة م.

 - - 13/11/2122 البظك الهطظي شيك بظكي دوالر 1111 شركة الضياء االبيض 1

 - - 27/12/2121 بظك البريد سظد بريد دوالر 1111 شركة عطاد حطادة 2
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 :فريغ األسعار حسب الجدول التاليتتم 

 الكطية الهحدة الصظف م.

1/2  
 شركة 

   الضياء االبيض
 السعر بالشيكل

2/2  
 شركة 

   عطاد حطادة
 السعر بالشيكل

 احتياجات قسم األبقار

1 
 "عميقة مركزة لألبقار "محبب

٪  ، 0.5٪ ، فسفهر 1.1٪ ، كالسيهم 18الطهاصفات ) بروتين 
٪(13٪ ، رطهبة 0.3٪ ، ممح 2.5٪ ، زيهت8ألياف   

 1830 1850 1 طن

برسيم(عميقة مالئة ) 2  1700 1400 1 طن 

(قشعميقة مالئة ) 3  1370 1300 1 طن 

 احتياجات قسم األغظام والطاعز

1 
 عميقة مركزة

٪ ، مهاد  1.30 ٪ ، كالسيهم3٪ ، زيهت  16 الطهاصفات ) بروتين
٪ (0.9٪ ، ممح 13٪ ، رطهبة 0.44٪ ، فسفهر 7غير عضهية   

 1830 1900 1 طن

 1850 1900 1 طن عميقة مالئة )بيقا( 2
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 الكطية الهحدة الصظف م.

1/2 
 شركة 

 الضياء االبيض  
 السعر بالشيكل

2/2  
 شركة 

 عطاد حطادة  
 السعر بالشيكل

 احتياجات قسم الظيهر الداجظة

 عمف مركز 1
 1500 1450 1 طن مهاصفات )خمظة عمفية مكهنة من ذرة مجروش ، شعير، ذرة صيظية ، قطح(

 احتياجات قسم األرانب

1 
 عمف مركز 

٪ ، 1.5٪ ، ألياف 13٪ ، رطهبة 3.5٪ ، زيهت 16الطهاصفات ) بروتين 
٪(0.65٪، ممح 0.6٪ ، فسفهر 0.8٪ ، كالسيهم 7.5رماد   

 1830 2100 1 طن

 احتياجات قسم الدجاج الالحم

 3.20 3.50 1 عدد صهص )كهب( 1

2 

 عمف دجاج الحم 
 مهاصفات: من نهع ماتطهر أو عظبر

3000% وطاقة 22وتين عمف بادئ بر -1  
3200% وطاقة 20عمف نامي بروتين  -2  

 2550 2700 1 طن
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 الكطية الهحدة الصظف م.

1/2 
 شركة 

 الضياء االبيض  
 السعر بالشيكل

2/2  
 شركة 

 عطاد حطادة  
 السعر بالشيكل

 احتياجات قسم الدجاج البياض

 دجاج بياض 1
 لهمان( –لهجههرن يهم من نهع  105الطهاصفات ) دجاج بياض عطر 

 28 23 1 عدد

2 

 عمف دجاج بياض "محبب"
٪، 12.5٪ ، رماد 4.5٪ ، سميمهز 4٪ ، زيهت 17الطهاصفات ) بروتين 

مهاد غير ٪ ، 0.35٪ ، ممح13٪ ، رطهبة 0.50٪ ، فسفهر3.60كالسيهم 
 ( ، أضافة صبغة كاروتين ٪5، ألياف  ٪11عضهية 

 1800 1750 1 طن

 22 18 1 ظة رب كرتهن فارغ لمبيض 3
 

،،،أنهت المجظة أعطالها بالتهقيع عمى الطحضرو   
 
 

               رئيسا          عضىا                                   عضىا                  عضىا              ا  عضىا  مراقث    مىدوب وزارج الرتتيح والتعليم        
       

 جرب حجازي         أمحد حسه الشىطي      إتراهيم املصري      فاطمح عىض    إيهاب الريس   ىوح                 حممد حس                     


