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 80/28/2822  التاريخ:
 

 

 محضر اجتطاع لجظة العطاءات الطركزية

 2021/ 67عطاء رقم ال إعادة طرح مظاريففتح 
 صيانة مولد لصاحل وزارة الصحة 

 
 

 الحادي عشرالساعة ي تطام وف م 80/28/2822 الطهافق االثظينيهم الجتطعت لجظة العطاءات الطركزية ا
 :بحضهر كال  من صباحا  

 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح أمحد حسه الشنطي . السيد /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

 اتح اإلداريح واملاليحديىان الرق -عضى مراقة  الريس هابإي. السيد / 5
 ج

 وذلك في مقر اإلدارة العامة للهازم بهزارة الطالية في غزة .
  أعطال اللجظة :

 ( مظاريف .2تم فتح صظدوق العطاءات بحضهر الشركات الطتقدمة للعطاء ووجد بداخله عدد )
ل التالي يهضح أسطاء قامت اللجظة بترقيطها وفتحها واثبات حالتها وقراءة األسعار أمام الحضهر، والجدو

 :طة العروض الطتقدمة بها وأسعارهاالشركات الطتقدمة وقي
 
 

 مالحظات اسم الشركة م.

 شركة كساب 1
 حسب الكشف الطرفق 

 شركة الجرارات الفلسطيظية 2
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 ج

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات نتهاءتاريخ اال  تاريخ اإلصدار اسم البظك نهعها قيطة الكفالة اسم الشركة م.

 - - 15/11/2121 بظك البريد سظد بريد دوالر 1111 شركة كساب 1

 - - 22/10/2121 بظك البريد سظد بريد دوالر 1111 شركة الجرارات الفلسطيظية 2
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   :فريغ األسعار حسب الجدول التاليتوتم 

 

 الكطية الهحدة الصظف م.
1/2  
 كساب شركة

 بالشيكل سعر الهحدة

2/2  
 الجرارات الفلسطيظية شركة

 سعر الهحدة بالشيكل

1 
عطل عطرة كاملة لطهلد كهرباء نهع كاتربلر 

ميجا فهلت امبير في مجطع  1.21قدرته 
 الشفاء الطبي 

 100000 100000 1 عدد

 

،،،أنهت اللجظة أعطالها بالتهقيع على الطحضرو   

 

 

                      رئيسا       عضىًا                                  عضىاً                 عضىاً             اً عضىًا مراقث                          

 أميه اخلالدي      جرب حجازي         أمحد حسه الشنطي      فاطمح عىض    إيهاب الريس                             


