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 27/88/2802التاريخ:
 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 37/2828 عطاء رقمال إعادة طرح مظاريففتح 
 توريد أجهزة كهربائية 

 لصالح وزارات دولة فلسطين
 
 الحاديةالساعة ي تمام وفم 27/88/2828 الموافق ثالثاءلايوم الجتمعت لجنة العطاءات المركزية ا

 :بحضور كال  من صباحا  عشر 
 

 رئيسًا ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / أحمد حسن الشنطي1

 عضوًا ـ لجنة العطاءات المركزية . السيد / جبر حجازي0

 عضوًا. لجنة العطاءات المركزية . السيد / أيمن الخالدي3
 عضوًا ـ لجنة العطاءات المركزية . السيدة/ فاطمة عوض4

 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية - عضو مراقب الريس هابإي. السيد / 5
  

 ج

 وذلك في مقر اإلدارة العامة للوازم بوزارة المالية في غزة .
 

 

   أعمال اللجنة :

 ( مظاريف .1تم فتح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة للعطاء ووجد بداخله عدد )

مام الحضور، والجدول التالي يوضح أسماء قامت اللجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقراءة األسعار أ

 :مة العروض المتقدمة بها وأسعارهاالشركات المتقدمة وقي
 

 مالحظات قيمة العطاء اسم الشركة م.

 حسب الكشف المرفق  شركة طالل مرتجى 1
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 ج

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات ريخ االنتهاءتا تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعها قيمة الكفالة اسم الشركة م.

 - 01/10/0101 01/11/0101 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 0111 شركة طالل مرتجى 1
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 :فريغ األسعار حسب الجدول التاليوتم ت
 

 الكمية الوحدة الصنف م.

0/0  

 شركة طالل مرتجى

 شيكلسعر الوحدة بال 

2 

 ن مياه فوريسخا

 سخان ستانلس. -

 لتر. 28السعة  -

 هيرتز. 38 –فولت  228 -

 مزود بحنفية ومؤشر إلظهار مستوى الماء. -

 مزود بمفتاح تشغيل وحماية. -

 210 1 عدد

2 

 تلفون مكتب

- Caller ID speaker phone. 

- English / Arabic selectable. 

- Maximum 90 incoming call memories including name 

and number. 

- Built in phone book with memories. 

- LCD contrasts adjustable (5 level). 

- Digital lock. 

- Music hold. 

- Display Time, date and week. 

- Work without Battery. 

 1 عدد
84 
54 
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 الكمية الوحدة الصنف م.

0/0  

 شركة طالل مرتجى

 شيكلسعر الوحدة بال 

7 

 تلفون ال سلكي

- Clear voice. 

- Battery work 150hr. 

- Maximum 40 incoming call memories including name 

and number. 

- Built in phone book with memories. 

- Display Time, date and week. 

 210 1 عدد

4 

 ".18مراوح كهربائية عامود 

- 18" industrial stand Fan. 

- Can install on Floor or Wall. 

- Watt: 100 W. 

- 3 Metal Blades (Stan steel) 

- 3 Speed rotary switch. 

- Metal safety guard. 

- Oscillating function 

- Stan steel body. 

 1 عدد
88 

130 

3 

 مروحة سقف

- 56" Ceiling Fan- sweep. 

- Color: White. 

- 85 Watt. 

- 5 speed Regulator. 

- 3 straight / Curved metal blades. 

 1 عدد
164 
124 

8 
 شعلة مع والعة. 7رش غاز ستانلس ستيل ف

 رأس نحاس -
 123 1 عدد
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 الكمية الوحدة الصنف م.

0/0  

 شركة طالل مرتجى

 شيكلسعر الوحدة بال 

3 

 ساخن –ثالجة بارد 

- Voltage at 50Hz: 220V. 

- Include Plastic tank. 

- Tank size: 15 liter. 

- Heating and cooling 

- Gas: R134 

 395 1 عدد

6 

 قدم 12ثالجة 

- Volume: 12Cu.Ft = 336 Liter. 

- Refrigerant type: R134-A 

- Guarantee business : (1 year) 

- Finish: (White) 

- Defrost system: Fridge / Freezer: Automatic defrost. 

- Capacity (fridge/freezer): (9.2/2.8) Cu.Ft 

 1 عدد
795 

1195 

9 

 ثالجة مكتب 8 قدم:

- Brand name & Well Know Manufacture 

- Volume: 6Cu.Ft = 150 Liter. 

- Refrigerant type: R134-A 

- Guarantee business : (1 year) 

- Finish: (White) 

- Defrost system: Fridge / Freezer: Automatic defrost. 
 

 

 

 

 1 
399 
419 
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 الكمية الوحدة الصنف م.

0/0  

 شركة طالل مرتجى

 شيكلسعر الوحدة بال 

28 

 كهربائية برميلمكنسة 
 فولت. 228 -

 وات. 2688 -

 لتر. 20سعة البرميل ال تقل عن  -

 البرميل مصنوع من الستانستيل. -

 مزودة بفلتر ضد الغبار. -

 1 عدد
299 
195 

22 

 ( أو ما يعادله:TBMمكنسة كهربائية برميل نوع )
 ماتور. 7 -

 وات. 2888 -

 لتر. 68سعة  -

 البرميل والملحقات مصنوع من الستانستيل. -

 بفلتر ضد الغبار.مزودة  -

 1 885 

21 

 بوصة   38تلفزيون ملون 

- Brand name & Well Know Manufacture. 

- Display: SMART 4k UHD LED 30 “ 

- Screen Resolution: 3840*2160 P 

-  IPS 

-  RESEVER BI 

-  PROCESSOR DUAL CORE 

-  PICTURE WIZARD III 

-  CLEAR VOICE II 

-  VOLTAGE: 100-240V 

-  SMART ENERGY SAVING 

-  CONNCTIVITY: HDMI-LAN-USB-AV IN OUT 

-  WARRANTY : 1 YEAR 

 مرفق مع الشاشة حامل ثابت -

 

 

 

 

 

 1030 1 عدد
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 الكمية الوحدة الصنف م.

0/0  

 شركة طالل مرتجى

 شيكلسعر الوحدة بال 

27 

 بوصة 48شاشة 

- Brand name & Well Know Manufacture. 

- Display: SMART 4k UHD LED 40 “ 

- Screen Resolution: 3840*2160 P 

- IPS 

- RESEVER BI 

- PROCESSOR DUAL CORE 

- PICTURE WIZARD III 

- CLEAR VOICE II 

- VOLTAGE: 100-240V 

- SMART ENERGY SAVING 

- CONNCTIVITY: HDMI-LAN-USB-AV IN OUT 

- WARRANTY : 1 YEAR 
 مرفق مع الشاشة حامل ثابت -

 1 685 

24 

 طن مع التركيب 2مكيف هواء 

- SPLIT UNIT. 

- 22888 B.T.U  

- 7.3 KWh. 

- 220V  1 PH. 

- 50 Hz – 800 cfm  

- GAS: R410. 

- ON/OFF Switch and Remote control 
السعر يشمل جميع أعمال التوريد والتركيب وفقا لمواصفات المهندس المختص  -

 وتشمل مفتاح مكيف والمجاري البالستيك والكوابل الكهربائية واألمان.

 

 

 

 

 1 عدد
1630 
1390 
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 الكمية الوحدة الصنف م.

0/0  

 شركة طالل مرتجى

 شيكلسعر الوحدة بال 

23 

 طن مع التركيب 2.3مكيف هواء 

- SPLIT UNIT. 

- 26888 B.T.U  

- 3.2 KWh. 

- 220V  1 PH. 

- 50 Hz – 800 cfm  

- GAS: R410. 

- ON/OFF Switch and Remote control 

لمختص السعر يشمل جميع أعمال التوريد والتركيب وفقا لمواصفات المهندس ا -

 وتشمل  مفتاح مكيف والمجاري البالستيك والكوابل الكهربائية واألمان.

 1 عدد
2470 
2090 

28 

 طن مع التركيب 2مكيف هواء 

- SPLIT UNIT. 

- 2400 B.T.U  

- 7 KWh. 

- 220V  1 PH. 

- 50 Hz – 800 cfm  

- GAS: R410. 

- ON/OFF Switch and Remote control 

ركيب وفقا لمواصفات المهندس المختص السعر يشمل جميع أعمال التوريد والت -

 وتشمل  مفتاح مكيف والمجاري البالستيك والكوابل الكهربائية واألمان.

 1 عدد
3430 
2900 
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 الكمية الوحدة الصنف م.

0/0  

 شركة طالل مرتجى

 شيكلسعر الوحدة بال 

23 

 

LCD برجكتور 

- Lumens: 3600  

- Projection System: 3LCD Technology, RGB liquid 
crystal shutter 

- Resolution (Native): XGA 1024 x 768  

- Throw Ratio: 1.48-1.77  

- Contrast: 15,000  

- Technology: LCD  

- HDMI Inputs: 1  

- Lamp Life (Est.): 10000  

 - 1 عدد
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26 

 ديجتال رسيفر

- Fully compliant with dvb-t / t2 and h.264, MPEG-4, 
MPEG-2 standards, the maximum flow rate is at 
least 50 mbit / s TV box voltage: DC 5v  

- Support 3D interface, sleep timer, support teletext 
/ subtitles / multiple languages. 

- Powerful and efficient 7-day epg function, USB 2.0 
For PVR, timeshift, software upgrades, pal / ntsc 
auto conversion 

- interface:USB2. 0 HDMI  

- remote control  

- battery: 2 x batteries (not included)  

- adapter input voltage: 100-240vac 50/60hz  

- output voltage: 5v 2a  

- video output resolution: 
480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p 

-  audio codec: WMA, MP3, AAC... , 

 1 عدد
90 
80 
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 الكمية الوحدة الصنف م.

0/0  

 شركة طالل مرتجى

 شيكلسعر الوحدة بال 

 - 1 عدد آلة حاسبة بشاشة ورول  تتسع الثني عشر رقما   29

 

 
  

 وأنهت اللجنة أعمالها بالتوقيع على المحضر ،،
 
 

 رئيساً        عضوًا                               عضواً                     عضواً             اً عضوًا مراقب               
 فاطمة عوض       أيمن الخالدي      جبر حجازي         أحمد حسن الشنطي     إيهاب الريس                  
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