
State of palestine 
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

 

 :2-66;4:47فاكس >   :2-2;;4:48هاتف  –برج انىنيذ  -غزة  

www.mof.gov.ps 

  

 

 

 :423/;2/ 35 التاريخ:

 
 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

  13/2012مزاودة رقم  مظاريففتح 
 تأجير أماكن في المستشفيات لوضع ماكينات المشروبات الساخنة 

 لصالح وزارة الصحة 
 

 

 

اجتمعههت لجنههة  ا  الحاديههة  شههر صههباحالسهها ة  ي تمههامم وفهه :423/;35/2الموافهه   الخمههيسأنههف فههي يههوم 
 لعطاءات المركزية بحضور كال  من :ا

 
 

 رئيسا  ه لجنة العطاءات المركزية . السيد /  زمي محمد  ايش1

  ضوا  ه لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح2

  ضوا . لجنة العطاءات المركزية . السيد / يعقوب الغندور3
 زية ضوا  ه لجنة العطاءات المرك . السيدة/ فاطمة  وض4

 وان الرقابة اإلدارية والماليةيد - ضو مراقب  . السيد / إيهاب الريس5
 مندوب وزارة الصحة محمود جبر أبو جهل. السيد/ 6
 

 ة لموازم بوزارة المالية في غزة وذلك في مقر اإلدارة العام
 
 

  أ مال المجنة :
 .( مظاريف  6  داخمف  دد )ووجد ب مزاودةات بحضور الشركات المتقدمة لمتم فتح صندو  العطاء

قامت المجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقهراءة اسسهعار أمهام الحضهورل والجهدول التهالي يوضهح أسهماء الشهركات المتقدمهة 
 وقيمة العروض المتقدمة بها وأسعارها :  

 
 

 مالحظات مزاودةقيمة ال مزاوداسم ال م.

   سهيل صبحي موسى 3

    اصم كمال موسى 4

   بالل يوسف أبو  ون 5

   شركة سمفر داي 6

   شركة هاي موديكو 7

  محمد صبحي موسى 8
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 المزاودة :كشف تفريغ كفالة دخول 
 

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البنك نو ها قيمة الكفالة اسم الشركة م.

 - - - - نقدي شيكم 6222 سهيل صبحي موسى 3

 - - :423/;35/2 بنك انبريذ سند بريد شيكم 6222 سى اصم كمال مو  4

 - - - - نقدي شيكم 6222 بالل يوسف أبو  ون 5

 - :34/34/423 :423/;34/2 انبنك انىطني كفالة بنكية شيكم 6222 شركة سمفر داي 6

 - :35/34/423 :423/;35/2 انبنك انىطني كفالة بنكية شيكم 6222 شركة هاي موديكو 7

 - - :423/;35/2 بنك انبريذ سند بريد شيكم 6222 حي موسىمحمد صب 8
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 وتم تفريغ اسسعار حسب الجدول التالي :       

 انكميت انىحذة انبيان انرقم

1/6 
 سهيل موسى

االيجار السنوي 
 بالشيكل

2/6 
  اصم موسى

االيجار السنوي 
 بالشيكل

3/6 
 بالل أبو  ون 
االيجار السنوي 

 بالشيكل

4/6 
 مفر دايس

االيجار السنوي 
 بالشيكل

5/6 
 إيهاب حسين

االيجار السنوي 
 بالشيكل

6/6 
 موسى محمد

االيجار السنوي 
 بالشيكل

 - 3;363 722; 43222 - 34722 5 عذد مجمع انشفاء انطبي 3

 36222 3;363 32722 38222 - 37522 3 عذد مجمع ناصر بخانيىنس 4

 - - 4272 4222 6222 - 3 عذد مستشفى اننصر نألطفال 5

 42222 4;373 32722 44222 - 42722 4 عذد مستشفى غزة األوروبي 6

 - - 72;4 6222 7922 - 4 عذد مستشفى االنذونيسي 7

 - - - 9222 8222 - 3 عذد مستشفى انهالل اإلماراتي)رفح( 8

 - - - 32222 322; - 3 عذد مستشفى أبى يىسف اننجار 9

 - - 6872 4222 6222 - 3 ذدع مستشفى  شهذاء األقصى :
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 انكميت انىحذة انبيان انرقم

1/6 
 سهيل موسى

االيجار السنوي 
 بالشيكل

2/6 
  اصم موسى

االيجار السنوي 
 بالشيكل

3/6 
 بالل أبو  ون 
االيجار السنوي 

 بالشيكل

4/6 
 سمفر داي

االيجار السنوي 
 بالشيكل

5/6 
 إيهاب حسين

االيجار السنوي 
 بالشيكل

6/6 
 محمد موسى

االيجار السنوي 
 بالشيكل

 - - - 3222 - - 3 عذد مستشفى انعيىن ;

 - - 5272 6222 7222 - 3 عذد مستشفى انرنتيسي 32

 - - - 5222 - - 3 عذد مستشفى انذرة 33

 - - - 3222 - - 3 عذد مستشفى بيت حانىن 34

 

 وأنهت المجنة أ مالها بالتوقيع  مى المحضر للل
 

 
 

 

 رئيسا           ضوا                         ضوا                  ضوا                  ضوا  مراقب        صحة     مندوب وزارة ال   
  زمي محمد  ايش          رامي أبو سويرح يعقوب الغندور                فاطمة  وض   إيهاب الريس                                   


