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 80/28/2822  التاريخ:
 

 

 محزر اجتساع لجشة العظاءات السركزية

 2021/ 62عطاء رقم ال إعادة طرح مظاريففتح 
 طبيت للخذماث الطبيت العسكريت تتوريذ أقمش

 ""وزارة الذاخليت واألمن الوطني
 

 ادي عذرالحالداعة ي تسام وف م 80/28/2822 السهافق االثشينيهم الجتسعت لجشة العظاءات السركزية ا
 :بحزهر كال  من صباحا  

 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / أمحد حسه الشنطي1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

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

 ديىان الرقاتح اإلداريح واملاليح -عضى مراقة  الريس هابإيلسيد / . ا5
 ج

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

 ( مظاريف .3 تم فتح صشدوق العظاءات بحزهر الذركات الستقدمة لمعظاء ووجد بداخمه عدد )
حالتها وقراءة األسعار أمام الحزهر، والجدول التالي يهضح أسساء  قامت المجشة بترقيسها وفتحها واثبات

 :سة العروض الستقدمة بها وأسعارهاالذركات الستقدمة وقي
 
 

 مالحظات اسم الذركة م.

 أحسد نبيل السزيشي 1

 شركة سميم 2 حدب الكذف السرفق 

 شركة السحمة الهطشية 3
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 ج

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

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

  22/12/2121 22/10/2121 البشك الهطشي كفالة بشكية دوالر 1111 أحسد نبيل السزيشي 1

  22/12/2121 22/10/2121 البشك الهطشي كفالة بشكية دوالر 1111 شركة سميم 2

 حجز مبمغ من السدتحقات لدى وزارة السالية كلشي 3221 شركة السحمة الهطشية 3
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   :فريغ األسعار حدب الجدول التاليت

 الكسية الهحدة الرشف م.
1/3 

 شركة احسد السزيشي
 سعر الهحدة بالذيكل 

2/3 
 شركة اسميم

 سعر الهحدة بالذيكل

3/3 
 شركة السحمة الهطشية
 سعر الهحدة بالذيكل

 31 - 29 1500 عدد شرشف سرير 1

 11 - 10 300 عدد 100*100فهط عسميات  2

 290 150 عدد زي إسعاف 3
360 

- 380 

 6.50 - 6 360 عدد فهط عسميات يد 4

 32 - 30 500 عدد بدلة زرقاء 5

 35 - 33 180 عدد جاون طبيب عسميات 6

 28.50 - 28 1000 عدد مريهل أبيض 7

 68 - 65 130 عدد شرشف مفتهح من الهسط 8
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 الكسية الهحدة الرشف م.
1/3 

 شركة احسد السزيشي
 سعر الهحدة بالذيكل 

2/3 
 شركة اسميم

 سعر الهحدة بالذيكل

3/3 
 شركة السحمة الهطشية
 سعر الهحدة بالذيكل

 8 12.50 9 200 عدد مخدة 9

 20 - 20 250 عدد 120*120فهط مجهز  10

 11.50 - 11 250 عدد 90*90فهط مجهز  11

 35 150 عدد وجه فرشة جمد 12
45 

37 48 

 23 - 22 250 عدد جاون مريض 13

 4 1.50 3 300 عدد وجه مخدة 14

 48 70 عدد زي عسال 15
35 

- 50 

 6.50 - 6 250 عدد 70*70فهط مفرد  16

 9 - 8 700 عدد بذكير 17
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 الكسية الهحدة الرشف م.
1/3 

 شركة احسد السزيشي
 سعر الهحدة بالذيكل 

2/3 
 شركة اسميم

 الهحدة بالذيكلسعر 

3/3 
 شركة السحمة الهطشية
 سعر الهحدة بالذيكل

 32 - 30 420 عدد بدلة خزراء 18

 20 - 18 200 عدد أحذية عسميات 19

 15 - 13 450 عدد شرشف سرير صغير 20

 28 - 25 220 عدد بشظمهن والدة 21

 90 73 85 100 عدد فرشة 22

 44 40 42 500 عدد حرامات 23

 44 - 42 90 عدد يض حريسيبدلة تسر  24

،،وأنهت المجشة أعسالها بالتهقيع عمى السحزر  

 

                      رئيسا       عضىًا                                  عضىاً                 عضىاً             اً عضىًا مراقث                        

 أميه اخلالدي      جرب حجازي         أمحد حسه الشنطي      فاطمح عىض      إيهاب الريس                           


