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 27/88/2802التاريخ:
 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية

 45/2020عطاء رقم ال إعادة طرح مظاريففتح 
الخاص بطباعة وتوريد لوحات خاصة بالسيارات والدراجات النارية 

 TESTوالتوكتوك ووسائط االبحار ولوحة اختبار 
 لصالح وزارة النقل والمواصالت 

 

 الحاديةالساعة ي تمام وفم 27/88/2828 الموافق ثالثاءلايوم الة جتمعت لجنة العطاءات المركزيا

 :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 محمد سليم. السيد/ 4

 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -عضو مراقب  الريس هابإي. السيد / 5
 مندوب وزارة النقل والمواصالت . السيد / عالء الخضري6

 ج

 وذلك في مقر اإلدارة العامة للوازم بوزارة المالية في غزة .
 

 

   أعمال اللجنة :

 ( مظاريف .6ح صندوق العطاءات بحضور الشركات المتقدمة للعطاء ووجد بداخله عدد )تم فت

قامت اللجنة بترقيمها وفتحها واثبات حالتها وقراءة األسعار أمام الحضور، والجدول التالي يوضح أسماء الشركات 

 :مة العروض المتقدمة بها وأسعارهاالمتقدمة وقي
 

 ظاتمالح قيمة العطاء اسم الشركة م.

 مازن فضل العشي 1

 حسب الكشف المرفق 

 فضل سعيد العشي 2

 شركة ضامن 3

 محمد النزلي 4

 أشرف حسن السيد 5

 شركة إنجاز تك )أحمد الخطيب( 6
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البنك نوعها قيمة الكفالة اسم الشركة م.

 - 22/10/2121 22/10/2121 بنك االنتاج كفالة بنكية دوالر 0111 مازن فضل العشي 1

 - 22/10/2121 22/10/2121 البنك الوطني كفالة بنكية دوالر 0111 فضل سعيد العشي 2

 - 20/10/2121 22/10/2121 بنك االنتاج كفالة بنكية دوالر 0111 شركة ضامن 3

 - 01/10/2121 01/10/2121 البنك الوطني بنكية كفالة دوالر 0111 محمد النزلي 4

 - - - - نقدي دوالر 0111 أشرف حسن السيد 5

 - - 01/10/2121  شيك بنكي دوالر 0111 شركة إنجاز تك )أحمد الخطيب( 6

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فريغ األسعار حسب الجدول التاليوتم ت
 

http://www.mof.gov.ps/
http://www.mof.gov.ps/


State Of Palestine  
 

   فلسطين

 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 

              

 الكمية الوحدة الصنف م.

0/0  

مازن فضل 

  العشي

سعر الوحدة  

 شيكلبال

2/0  

فضل سعيد شركة 

 العشي

سعر الوحدة  

 شيكلبال

2/0  

   ضامن شركة

سعر الوحدة  

 شيكلبال

4/0  

   محمد النزلي

سعر الوحدة  

 شيكلبال

1/0  

 أشرف السيد

سعر الوحدة  

 شيكلبال

0/0  

   إنجاز تك شركة

سعر الوحدة  

 شيكلبال

 00 1 وحةل لوحة مركبة )حسب المواصفات الفنية( 1
00 

22 
21 19.80 14.50 18 

 18 5 10 18 22 01 1 لوحة (لوحة دراجة )حسب المواصفات الفنية 2

 18 5 10 18 22 02 1 لوحة (لوحة توكتوك )حسب المواصفات الفنية 3

5 

 سم 75/23لوحة مركبة 

 

 

 

 00 2 لوحة
00 

22 
21 19.80 10 18 
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 الكمية الوحدة الصنف م.

0/0  

مازن فضل 

 العشي 

سعر الوحدة  

 شيكلبال

2/0  

فضل سعيد شركة 

 العشي

سعر الوحدة  

 شيكلبال

2/0  

   ضامن شركة

سعر الوحدة  

 شيكلبال

4/0  

   محمد النزلي

سعر الوحدة  

 شيكلبال

1/0  

 أشرف السيد

سعر الوحدة  

 شيكلبال

0/0  

   إنجاز تك شركة

سعر الوحدة  

 شيكلبال

4  

لوحة تمييز وسائط ابحار حسب 
 ات التالية:المواصف

أن تكون أرضية اللوحة باللون األصفر  -2

 عاكسة للضوء 

أن تكون الكتابة باللون األسود  -2

 وعاكس للضوء 

سم  28يكون ارتفاع الحرف واألرقام  -7

 سم  2سم وأقصر مسافة بينهم 4عرض 

 سم  28سم وارتفاع  38طول اللوحة  -5

سم من جميع  4عمل حرف على بعد  -4

 النواحي 

 2تكون اللوحة من األلمنيوم وبسمك  -8

 ملم

 

 

 

 

  

 18 20 25 21 11 00 2 لوحة
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 الكمية الوحدة الصنف م.

0/0  

مازن فضل 

 العشي 

سعر الوحدة  

 شيكلبال

2/0  

فضل سعيد شركة 

 العشي

سعر الوحدة  

 شيكلبال

2/0  

   ضامن شركة

سعر الوحدة  

 شيكلبال

4/0  

   محمد النزلي

سعر الوحدة  

 شيكلبال

1/0  

 رف السيدأش

سعر الوحدة  

 شيكلبال

0/0  

   إنجاز تك شركة

سعر الوحدة  

 شيكلبال

8    

حسب   "TEST"لوحة تمييز اختبار
 المواصفات:

 سم  22* سم  73طول اللوحة -2

 ملم  2السمك -2

 اللون المعتمد أزرق + أحمر -7

 فسفور أبيض -5

 00 2 لوحة
21 

22 
21 20 15 18 

 ج

  

بالتوقيع على المحضر ،،وأنهت اللجنة أعمالها   

 

          عضواً                    اً عضوًا مراقبمندوب وزارة النقل والمواصالت                                 
       محمد سليم               إيهاب الريس عالء الخضري                                                           

                                            
 عضوًا                        رئيساً           عضوًا                                                  

 أيمن الخالدي      جبر حجازي         أحمد حسن الشنطي                                       
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