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 21/80/2822  التاريخ:
 

 

 محزر اجتساع لجشة العظاءات السركزية

   00/2822 عطاء رقمالإعادة طرح  مظاريففتح 
 لصاحل وزارة الصحة  مواد جنارةتوريد ب 

 
الحادي الداعة ي تسام وف م 21/80/2822 السهافق نثشينل ايهم الجتسعت لجشة العظاءات السركزية ا

 :بحزهر كال  من صباحا   عذر
 

 رئيسًا ـ جلنة العطاءات املركسية السيد / أمحد حسه الشنطي .1

 عضىًا ـ جلنة العطاءات املركسية . السيد / جرب حجازي2

 عضىًا. جلنة العطاءات املركسية . السيد / أميه اخلالدي3
 عضىًا ـ جلنة العطاءات املركسية فاطمة عىض/ ة. السيد4

 ىان الرقاتة اإلدارية واملاليةدي -عضى مراقة  الريس هابإي. السيد / 5
 ج

 وذلك في مقر اإلدارة العامة لمهازم بهزارة السالية في غزة .
  أعسال المجشة :

 ( مظاريف .1تم فتح صشدوق العظاءات بحزهر الذركات الستقدمة لمعظاء ووجد بداخمه عدد )
، والجدول التالي يهضح أسساء قامت المجشة بترقيسها وفتحها وانثبات حالتها وقراءة األسعار أمام الحزهر

 :سة العروض الستقدمة بها وأسعارهاالذركات الستقدمة وقي
 
 

 مالحظات اسم الذركة م.

 حدب الكذف السرفق  الذسعة السزيئة 1
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 ج

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات تاريخ النتهاء تاريخ اإلصدار اسم البشك نهعها قيسة الكفالة اسم الذركة م.

  11/16/2121 11/14/2121 البشك الهطشي كفالة بشكية شيكل 15111 الذسعة السزيئة 1
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 :فريغ األسعار حدب الجدول التاليتم ت
 

 

 الكسية الهحدة اسم الرشف الرقم

1/8   
 شركة الذسعة السزيئة   

 سعر الهحدة بالذيكل

 29 630 2م مم 6أبمكاج  2

 49 150 2م مم 71أبمكاج  2

 59.50 1380 2م مم وجه فهرميكا 71أبمكاج  7

 69 240 2م مم وجهان فهرميكا 71أبمكاج  0

 19 1140 2م مم 8.0فهرمايكا ألهان  5

 5.40 500 عدد سم53مجرى سكة درج طهل  8

 0.95 2500 عدد مفرمة إيظالي 3

 0.94 1000 عدد زر كسديشه مع البرغي 6

 9.44 2500 عدد رجل بالستيك لمخزانات 1

 Liter 170 15.50 غراء أبيض 28
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 الكسية الهحدة اسم الرشف الرقم
1/8   

 شركة الذسعة السزيئة   
 سعر الهحدة بالذيكل

 Liter 119 15.30 غراء سريع 22

 0.014 2000 عدد مم 5.3× 76برغي خذب  22

 0.018 2000 عدد مم 4× 76برغي خذب  27

 0.012 33000 عدد مم 4× 70برغي خذب  20

 0.195 14000 عدد مم 4×23برغي خذب  25

 0.15 2000 عدد مم 4×58برغي خذب  28

 42 4 عدد ريذة قذبرة فهرمايكا 23

 0.90 310 مذط سم 3دبهس دباسة  26

 kg 17 17.40 سم 5مدامير  21

 0.32 60 مذط سم 5دبهس دباسة  28

 42 .0 60 مذط سم 2دبهس دباسة  22
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 الكسية الهحدة اسم الرشف الرقم
1/8   

 شركة الذسعة السزيئة   
 سعر الهحدة بالذيكل

سم، طهل  2×2زاوية حديد لتجسيع الخذب  22
 ممم7سم، سسك 5.3

 0.145 7000 عدد

 2.90 12 عدد ممم 4ريذة حديد  27

 10 عدد بهكس مغشاطيس لمسقدح 20
7 
15 

 2.80 100 عدد بهز مفك لرأس السقدح 25

 6.30 600 عدد زرفيل درج ) طقسين ( 28

 1.25 600 عدد يد خزانه نيكل 23

 0.42 600 عدد عالقه بالستيك نرف دائريه لحامل الدتائر 26

 0.55 1000 عدد كعب بالستيك 78

 


