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 23/80/2822  التاريخ:
 

 

 محضر اجتطاع لجظة العطاءات الطركزية

 2021/ 68عطاء رقم ال مظاريففتح 
 صاحل وزارة الصحتلغازاث طبيت  توريد

 

 الحادي عشرالساعة ي تطام وف م 23/80/2822 الطهافق االثظينيهم الجتطعت لجظة العطاءات الطركزية ا
 :بحضهر كال  من صباحا  

 

 رئيسًا ـ جلنة العطاءات املركسية حسه الشنطي. السيد / أمحد 1

 عضوًا ـ جلنة العطاءات املركسية . السيد / جرب حجازي2

 عضوًا. جلنة العطاءات املركسية . السيد / أميه اخلالدي3
 عضوًا ـ جلنة العطاءات املركسية فاطمة عوض/ ة. السيد4

 دارية ااملاليةديوان الرقاتة اإل -عضو مراقة  الريس هابإي. السيد / 5
 ج

 وذلك في مقر اإلدارة العامة لمهازم بهزارة الطالية في غزة .
  أعطال المجظة :

 ( مظاريف .2 تم فتح صظدوق العطاءات بحضهر الشركات الطتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )
الي يهضح أسطاء قامت المجظة بترقيطها وفتحها واثبات حالتها وقراءة األسعار أمام الحضهر، والجدول الت

 :طة العروض الطتقدمة بها وأسعارهاالشركات الطتقدمة وقي
 تم فتح الطظاريف لعدم الجدوى من اعادة الطرح

 
 

 مالحظات اسم الشركة م.

 شركة الغصين 1
 حسب الكشف الطرفق 

 شركة القظاعة 2
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 ج

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار البظكاسم  نهعها قيطة الكفالة اسم الشركة م.

 - 22/12/2121 22/10/2121 البظك الهطظي االسالمي كفالة بظكية دوالر 1111 شركة الغصين 1

  - حجز  من الطستحقات لدى وزارة الطالية دوالر 1111 شركة القظاعة 2
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   :فريغ األسعار حسب الجدول التاليت

 الكطية الهحدة الصظف م.
1 /2 
 الغصين شركة

 سعر الهحدة بالشيكل

2 /2 
 القظاعة شركة

 سعر الهحدة بالشيكل

 Kg 10,000 43 42.80 نيتروز 1

 Kg 1,000 26 27 غاز ثاني أكسيد الكربهن  2

 Liter 1,000 29 29.5 نيتروجين سائل 3

 Kg 100 330 335 غاز أثمين أوكسيد 4

 42 40 18 كهب نيتروجين جاف 5

 


