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 22/28/2822  التاريخ:
 

 

 محزر اجتساع لجشة العطاءات السركزية

 2021/ 68عطاء رقم ال  مظاريففتح 
 ضريبت الدخل –وزارة املاليت لصاحل  وطباعت وتوريد ملف أرشيف كرتونتوريد 

  
 الحادي عذرالداعة ي تسام وف م 22/28/2822 السهافق االثشينيهم الجتسعت لجشة العطاءات السركزية ا

 :بحزهر كال  من احا  صب
 

 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 ابهإي. السيد / 5
 ج

 وذلك في مقر اإلدارة العامة للهازم بهزارة السالية في غزة .
  أعسال اللجشة :

 ( مظاريف . 3 تم فتح صشدوق العطاءات بحزهر الذركات الستقدمة للعطاء ووجد بداخله عدد )
قراءة األسعار أمام الحزهر، والجدول التالي يهضح أسساء قامت اللجشة بترقيسها وفتحها واثبات حالتها و 

 :سة العروض الستقدمة بها وأسعارهاالذركات الستقدمة وقي
 
 

 مالحظات اسم الذركة م.

 مطبعة امهاج 1

 شركة االرقم للتجارة 2 حدب الكذف السرفق 

 شركة ومكتبة ومطبعة الشهزة 3
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 ج

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

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

 - - 11/11/2121 البشك الهطشي شيك بشكي دوالر 1111 مطبعة امهاج 1

 - - - - نقدي دوالر 1111 شركة االرقم للتجارة 2

 - - 11/10/2121 البشك الهطشي شيك بشكي دوالر 1111 شركة ومكتبة ومطبعة الشهزة 3
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 :فريغ األسعار حدب الجدول التاليتتم 

 الكسية الهحدة الرشف م.

1/3  
 مطبعة

  امهاج 
 سعر الهحدة بالذيكل

2/3  
 شركة

 االرقم 
 سعر الهحدة بالذيكل 

3/3  
مكتبة ومطبعة  شركة

 الشهزة
 سعر الهحدة بالذيكل

 
1 

 طباعة وتهريد ملف أرشيف كرتهن 
 سم30سم*33مقاس السلف  -
 جرام 330ورق دوبلكس -
لهن )اسهد واخزر( على وجه  2الطباعة  -

 واحد فقط 
 يهجد تقهية على وسط السلف -
 السلف مخرم -
 ( في وسط السلف لثشيهbigيهجد ضربة ) -

 0.20 300000 ملف
0.330 
0.310 

0.30 

  
،،،أنهت اللجشة أعسالها بالتهقيع على السحزرو   

 

                      رئيسا       عضىًا                                  عضىاً                 عضىاً             اً عضىًا مراقث                           

 أميه اخلالدي      جرب حجازي         أمحد حسه الشنطي      فاطمح عىض    إيهاب الريس                                 


