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 23/80/2822  التاريخ:
 

 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 2021/ 62عطاء رقم ال مظاريففتح 
 أدوية ومستلزمات طبيةتوريد 

 لصاحل اخلدمات الطبية العسكرية  
 

 الحادي عذرالداعة ي تمام وف م 23/80/2822 المهافق االثنينيهم الجتمعت لجنة العطاءات المركزية ا
 : منبحضهر كل   صباحا  

 

 رئيسًا ـ جلنة العطاءات املركسية . السيد / أمحد حسه الشنطي1

 عضىًا ـ جلنة العطاءات املركسية . السيد / جرب حجازي2

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

 ديىان الرقاتة اإلدارية واملالية -مراقة عضى  الريس هابإي. السيد / 5
 ج

 وذلك في مقر اإلدارة العامة لمهازم بهزارة المالية في غزة .
  أعمال المجنة :

 ( مظاريف .4 تم فتح صندوق العطاءات بحضهر الذركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )
أمام الحضهر، والجدول التالي يهضح أسماء قامت المجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقراءة األسعار 

 :مة العروض المتقدمة بها وأسعارهاالذركات المتقدمة وقي
 
 

 ملحظات اسم الذركة م.

 شركة نضال سختيان 1

 حدب الكذف المرفق 
 معامل الذرق االوسط 2

 الذركة المتطهرة 3

 شركة انترفارم 4
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 ج

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 ملحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البنك نهعها قيمة الكفالة الذركةاسم  م.

  - 27/30/2321 بنك البريد سند بريد شيكل   3563 شركة نضال سختيان 1

  حجز مبمغ من المدتحقات لدى وزارة المالية شيكل 6733 معامل الذرق االوسط 2

  - 27/30/2321 لبريدبنك ا سند بريد شيكل 4433  الذركة المتطهرة 3

البنك الهطني  كفالة بنكية شيكل 1323 شركة انترفارم 4
  26/12/2321 27/30/2321 االسلمي
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   :فريغ األسعار حدب الجدول التاليت
3/4 

 شركة انترفارم
 سعر

 الهحدة 
 بالذيكل 

3/4 
 الذركة المتطهرة

 سعر 
 الهحدة

 بالذيكل 

2/4 
معامل الذرق 

 االوسط
لهحدة سعر ا

 بالذيكل

1/4 
شركة نضال 

 سختيان
سعر الهحدة 

 بالذيكل

Qu. Unit Item No 

- 108 149 144 50 BOX/1000TAB. METRONIDAZOLE  250MG/ t. 1 

- 286 290 - 30 BOX/1000TAB. CIPROFLOXACINE 500MG/ t. 2 

1320 748 1250 - 20 BOX/1000CAP. AZITHROMYCIN  500MG/cap. 3 

- 480 1150 165 20 BOX/1000CAP. AZITHROMYCIN  250MG/cap. 4 

- 152 - 175 50 BOX/1000TAB. IBUPROFEN 400MG/ t. 5 

- 3.48 4.45 6.75 2000 BOT. METRONIDAZOLE  125MG/ 5ML/ sp. 6 

- 3.20 4.90 9.25 2500 BOT. AZITHROMYCIN  200MG /5ML/ sp.     
(22.5ml)OR  (15ml) 7 
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3/4 
 رفارمشركة انت
 سعر

 الهحدة 
 بالذيكل 

3/4 
 الذركة المتطهرة

 سعر 
 الهحدة

 بالذيكل 

2/4 
معامل الذرق 

 االوسط
سعر الهحدة 

 بالذيكل

1/4 
شركة نضال 

 سختيان
سعر الهحدة 

 بالذيكل

Qu. Unit Item No 

- 3.80 2.98 - 2000 BOT. PARACETAMOL  125MG/5ML/ sp. 
(100ml) 

8 

- 3.20 2.98 3.50 2000 BOT. IBUPROFEN 100MG/5ML/ sp. 
(100ml) 9 

- - 3.20 4.15 2000 TUBE 

BETAMETHASONE  VALERATE 
0.1%& GENTAMYCIN  /  /OR ALIKE( 
ANTI BIOTIC & CORTICOSTEROIDE   

CREAM . 

10 

 


