
State Of Palestine  
 

   فمدظين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

 

   86-2672382هاتف :  -محطة فارس تل الهوا/ بجوار  -غزة  

www.mof.gov.ps 

  

 

 22/82/2822  التاريخ:
 

 

 محزر اجتساع لجشة العظاءات السركزية

   21/2822 عطاء رقمالإعادة طرح  مظاريففتح 
   توريد خسانة مالبس لصاحل وزارة الصحة

 
 العاشرة الداعة ي تسام وف م 11/82/2822 السهافق نثشينل ايهم الجتسعت لجشة العظاءات السركزية ا

 :بحزهر كال  من صباحا  
 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح لسيد / أمحد حسه الشنطي. ا1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

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

 ن الرقاتح اإلداريح واملاليحديىا -عضى مراقة  الريس هابإي. السيد / 5
 ج

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

 ( مظاريف . 2 تم فتح صشدوق العظاءات بحزهر الذركات الستقدمة لمعظاء ووجد بداخمه عدد )
، والجدول التالي يهضح أسساء قامت المجشة بترقيسها وفتحها وانثبات حالتها وقراءة األسعار أمام الحزهر

 :سة العروض الستقدمة بها وأسعارهاالذركات الستقدمة وقي
 
 

 مالحظات اسم الذركة م.

 حدب الكذف السرفق  شركة ماجيك تاتش 1
 شركة السي 2
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 ج

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات نتهاءتاريخ ال  تاريخ اإلصدار اسم البشك نهعها قيسة الكفالة اسم الذركة م.

 حجز مبمغ من مدتحقات الذركة لدى وزارة السالية شيكل 5555 شركة ماجيك تاتش 1

 شركة السي 2
 - 114/54/2521 11/51/2521 البشك الهطشي كفالة بشكية شيكل 5555
 حجز مبمغ من مدتحقات الذركة لدى وزارة السالية شيكل 696
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 :فريغ األسعار حدب الجدول التاليتم ت
 

 

 الكسية هحدةال اسم الرشف الرقم
1/2  

 شركة ماجيك تاتش  
 سعر الهحدة بالذيكل

2/2  
   السي شركة 

 سعر الهحدة بالذيكل

2 

ضلفة صفلي ٤ضلفة علوي + ٤(صم 08×288×228ضلف مقاس) 6"توريد خزانة مالبش 
 باملواصفات التالية:

ممم ممبس فهرميكا مظفي لهن زان من 17زمف مرشهعة من خذب ساندوش سسك الجهانب وال-2
 سم عمى الحهاف.2سم وعرض 1.7الهجه الخارجي وأبيض من الداخل مع عسل كشت زان سسك 

 ممم ممبس فهرميكا لهن أبيض من الداخل. 6الظهر خذب أبمكاج سسك  -2
ممم ممبس فهرميكا لهن 17األرفف والقهاطع الداخمية مرشهعة من خذب الداندوش سسك  -3

 أبيض عمى الهجهين والحهاف.
لكل  3كل ضمفة من الخزانة تحتهي عمى رف داخمي وعالقة مالبس، ويتم تركيب رزات عدد -4

ي أو األهرامات ضمفة مفرالت ايظالي جك من نهعية مستازة ويتم تركيب زرفيل خزانة طقتين ايظال
 أصمي نثقيل لكل ضمفة مع يد نجل نثقيمة.

 يتم تثبيت ألهاح الخذب عن طريق البراغي والغراء والسجابد الحديدية حدب األصهل. -5
لكل خزانة ويذسل دهان كشت الزان حدب األصهل )وجه  6والبشد يذسل تركيب أرجل بالستيك عدد 

 ب تقديم عيشة لالعتساد قبل التهريد.سشدق سمر+وجه لزور+وجه ورنيش(.مالحظة/ مظمه 

 1094 1090 200 عدد

 

 وأنهت المجشة أعسالها بالتهقيع عمى السحزر ،،

 
 رئيساً        عضىًا                               عضىاً                     عضىاً              اً عضىًا مراقث              
 أميه اخلالدي      جرب حجازي         أمحد حسه الشنطي       اطمح عىضف     إيهاب الريس                  


