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 محزر اجتساع لجشة العطاءات السركزية

   23/2822 عطاء رقمال مظاريففتح 
  تىريد مهماث طبيت لصاحل وزارة الصحت

 
بحزهر كال   صباحا   العاشرة الداعة ي تسام وف م 11/82/2822 السهافق نثشينل ايهم الجتسعت لجشة العطاءات السركزية ا

 :من
 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح الشنطي. السيد / أمحد حسه 1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

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

 يح واملاليحديىان الرقاتح اإلدار -عضى مراقة  الريس هابإي. السيد / 5
 ج

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

 ( مظاريف . 5 تم فتح صشدوق العطاءات بحزهر الذركات الستقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )
يهضح أسساء الذركات الستقدمة  قامت المجشة بترقيسها وفتحها وانثبات حالتها وقراءة األسعار أمام الحزهر، والجدول التالي

 :سة العروض الستقدمة بها وأسعارهاوقي
 
 

 مالحظات اسم الذركة م.

 شركة آيز سميهشن 1

 حدب الكذف السرفق 

 شركة هاي مهديكه 2

 شركة ليسكس 3

 شركة الزنط 4

 شركة التهريدات والخدمات الطبية 5
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :
 مالحظات تاريخ النتهاء تاريخ اإلصدار اسم البشك نهعها قيسة الكفالة كةاسم الذر  م.

 كفالة قديسة - 22/11/2222 بشك البريد سشد بريد شيكل 3453 شركة آيز سميهشن 1

 - - 12/21/2221 البشك الهطشي شيك بشكي شيكل 3222 شركة هاي مهديكه 2

 ركة لدى وزارة الساليةحجز مبمغ من مدتحقات الذ شيكل 5222 شركة ليسكس 3

 حجز مبمغ من مدتحقات الذركة لدى وزارة السالية شيكل 10222 شركة الزنط 4

 حجز مبمغ من مدتحقات الذركة لدى وزارة السالية شيكل 14222 شركة التهريدات والخدمات الطبية 5
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 :فريغ األسعار حدب الجدول التاليتم ت
 

 

 الكسية هحدةال الرشفاسم  الرقم
1/5  

 آيز سمهيهشنشركة  
 سعر الهحدة بالذيكل

2/ 5 
 هاي مهديكهشركة  

 سعر الهحدة بالذيكل

3/5  
 ليسكس شركة 

 سعر الهحدة بالذيكل

4/5  
 الزنطشركة  

 سعر الهحدة بالذيكل

5/5  
 التهريدات والخدماتشركة  

 سعر الهحدة بالذيكل

1 TRACHEOSTOMY TUBE WITH CUFF 8.5MM ID PCS 50 87 17 - 13 - 

2 BACTRIA VIRAL FILTER (SINGLE USE) (FILTA 
GUARD BREATING FILTER 22Fl/22 M / 15 F-/ 1944 PCS 10,000 7 4.21 

2.88 - 3.38 
8 11.60 

3 Peripherally Inserted Central Catheter  (PICC) Kit 100 267 
285 - 345 

450 413 - 

4 
Non – Invasive Ventilation Full Facial Mask for CPAP 
size (medium 3.5 tall , 3.25 wide) and (large 4.25 

tall , 3.25 wide) 
PCS 500 - 

124 
196 110 174 212 

5 
Non – Invasive Ventilation Nasal Mask for CPAP size 
(medium 2 tall , 1.75 wide) and (large 2.25 tall , 2 

wide) 
PCS 300 - 

111 
144 - 193 150 

6 High Flow Nasal Cannula Therapy Device 
 PCS 50 - - - - 120 

 

 وأنهت المجشة أعسالها بالتهقيع عمى السحزر ،،
 رئيساً        عضىًا                               عضىاً                     عضىاً              اً عضىًا مراقث                

 أميه اخلالدي      جرب حجازي         أمحد حسه الشنطي       فاطمح عىض     إيهاب الريس                  


