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 22/28/2822  التاريخ:
 

 

 محضر اجتطاع لجظة العطاءات الطركزية

 2021/ 63عطاء رقم ال  مظاريففتح 
 توريد اسطوانات ومنظمات أكسجني 

 لصاحل وزارة الصحة
  

 الحادي عشرالساعة ي تطام وف م 22/28/2822 الطهافق االثظينيهم الجتطعت لجظة العطاءات الطركزية ا
 :بحضهر 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 هابإي. السيد / 5
 ج

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

 ( مظاريف .2تم فتح صظدوق العطاءات بحضهر الشركات الطتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )
هر، والجدول التالي يهضح أسطاء قامت المجظة بترقيطها وفتحها واثبات حالتها وقراءة األسعار أمام الحض

 :طة العروض الطتقدمة بها وأسعارهاالشركات الطتقدمة وقي
 
 

 مالحظات اسم الشركة م.

 شركة القظاعة 1
 حسب الكشف الطرفق 

 شركة الغصين 2
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات النتهاءتاريخ ا تاريخ اإلصدار اسم البظك نهعها قيطة الكفالة اسم الشركة م.

 حجز مبمغ من الطستحقات لدى وزارة الطالية شيكل 0666 شركة القظاعة 1

 - 16/61/2622 16/16/2621 البظك الهطظي كفالة بظكية شيكل 0666 شركة الغصين 2
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 :فريغ األسعار حسب الجدول التاليتتم 

 الكطية الهحدة الصظف م.
1/2  
 القظاعة شركة

 سعر الهحدة بالشيكل

2/2  
 الغصين شركة

 سعر الهحدة بالشيكل

 لتر كبيرة  40اسطهانة أكسجين  1
 1340 1330 75 عدد "مطمهب إحضار عيظة من رأس االسطهانة"

 مظظم اسطهانة أكسجين طبي  2
 245 254 75 عدد "مطمهب احضار عيظة

  
،،،أنهت المجظة أعطالها بالتهقيع عمى الطحضرو   

 

                      رئيسا       عضىًا                                  عضىاً                 عضىاً             اً عضىًا مراقث                        

 أميه اخلالدي      جرب حجازي         أمحد حسه الشنطي      فاطمح عىض    إيهاب الريس                             


