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 82/82/2822  التاريخ:
 

 

 محزر اجتساع لجشة العطاءات السركزية

   22/2822 عطاء رقمال مظاريففتح 
   مواد غازاث طبيت لصاحل وزارة الصحت توريد 

 
 العاشرة الداعة ي تسام وف م 10/82/2822 السهافق نثشينل ايهم الجتسعت لجشة العطاءات السركزية ا

 :بحزهر كال  من صباحا  
 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح / أمحد حسه الشنطي. السيد 0

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

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

 قاتح اإلداريح واملاليحديىان الر -عضى مراقة  الريس هابإي. السيد / 5
 ج

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

 ( مظاريف . 3 تم فتح صشدوق العطاءات بحزهر الذركات الستقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )
جدول التالي يهضح أسساء قامت المجشة بترقيسها وفتحها وانثبات حالتها وقراءة األسعار أمام الحزهر، وال

 :سة العروض الستقدمة بها وأسعارهاالذركات الستقدمة وقي
 
 

 مالحظات اسم الذركة م.

 شركة الغرين 0

 سيميهشنشركة آيز  2 حدب الكذف السرفق 

 شركة صشدوقة 3
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 ج

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات تاريخ النتهاء دارتاريخ اإلص اسم البشك نهعها قيسة الكفالة اسم الذركة م.

 - 31/14/2120 30/10/2120 بشك النتاج كفالة بشكية دولر 0411 شركة الغرين 0

 - - 30/10/2120 بشك البريد سشد بريد شيكل 0111 سيميهشن شركة آيز 2

 حجز كفالة من مدتحقات الذركة لدى وزارة السالية دولر 0611 شركة صشدوقة 3
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 :فريغ األسعار حدب الجدول التاليتم ت                
 

 

 الكسية هحدةال اسم الرشف الرقم
1/3  

  الغرين شركة  
 سعر الهحدة بالدولر

2/3  
  آيز سميهشنشركة  

 دولرسعر الهحدة بال

3/3  
 صشدوقةشركة   

 سعر الهحدة بالذيكل

 140 175 109 50 عدد BHUعمبة أكدجين داخمية كاممة  1

 25 - 12.50 10 عدد قمب داخمي لعمبة األكدجين الخارجية 2

 110 - 49 20 عدد وجه عمبة أكدجين دائري  3

 60 - 6 20 عدد نبل مع صامهلة لمفمهميتر ومشظم األكدجين 4

5 Diamond Dual Y Oxygen 
Outlets Adapter 190 165 189 10 عدد 

6 DIN Dual Y Oxygen Outlets 
Adapter 190 - 189 10 عدد 

 80 - 58 10 عدد محبس اسطهانة أكدجين صغيرة أمريكي 7

 70 - 57 10 عدد انش 2/1محبس محطة أكدجين يدوية  8
 
 
 



State Of Palestine  
 

   فمدطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

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

www.mof.gov.ps 

              

 الكسية هحدةال اسم الرشف الرقم
1/3  

 شركة  الغرين  
 سعر الهحدة بالدولر

2/3  
 شركة آيز سميهشن  

 سعر الهحدة بالدولر

3/3  
 دوقةشركة  صش 

 سعر الهحدة بالذيكل

 70 - 49 10 عدد انش 4/3محبس محطة أكدجين يدوية  9

 490 - 490 10 عدد مشظم ضغط مشخفض لألكدجين 10

 790 - 590 10 عدد مشظم ضغط مرتفع لألكدجين 11

 20 - 5 50 عدد جمدة قمب عمب الغازات الطبية 12

رندلة بالستيك لسشظم األكدجين األمريكي  13
 رالرغي

 20 - 6.80 50 عدد

 4 4 1.90 100 عدد جمدة وصمة اسطهانة أكدجين 14

 

 وأنهت المجشة أعسالها بالتهقيع عمى السحزر ،،

 
 رئيساً        عضىًا                               عضىاً                     عضىاً              اً عضىًا مراقث              
 أميه اخلالدي      جرب حجازي         أمحد حسه الشنطي       فاطمح عىض     ريس   إيهاب ال               


