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 80/88/2822  التاريخ:
 

 

 محضر اجتطاع لجظة العطاءات الطركزية
 2022/ 69عطاء رقم  مظاريففتح 

 شراء خدمة الرنني املغناطيسي  
 من مستشفيات القطاع اخلاص

الحادي الساعة ي تطام وف م 80/88/2822  الطهافق الثالثاءيهم الجتطعت لجظة العطاءات الطركزية ا
 :من بحضهر كال   صباحا   عشر

 

 رئيطًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح جرب حجازي. الطيد / 1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح حمود عرام. الطيد / 2

 عضىًا. جلنح العطاءاخ املركسيح إتراهين املصري . الطيد / 3
 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح فاطوح عىض/ ج. الطيد4

 ديىاى الرقاتح اإلداريح واملاليح - عضى هراقة الريص هابإي. الطيد / 5
 ج

        هندوب وزارج الصحح                  .الطيد/عثد الىاحد الشيخ6
     هندوب وزارج الصحح                        .الطيد /حمود أتى الىفا7
     هندوب وزارج الصحح                    ثاشعاتراهين /  .الطيد8

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

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

 :طة العروض الطتقدمة بها وأسعارهاالشركات الطتقدمة وقي
 
 

 مالحظات اسم الشركة م.

 مستشفى السالم 1
 حسب الكشف الطرفق

 الطركز الكهيتي لألشعة 2
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 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات تاريخ االنتهاء صدارتاريخ اإل اسم البظك نهعها قيطة الكفالة اسم الشركة م.

 - - 14/11/2122 البظك الهطظي شيك بظكي دوالر 1111 مستشفى السالم 1

 - - 12/11/2122 البظك الهطظي شيك بظكي دوالر 1111 الطركز الكهيتي لألشعة 2
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 :تفريغ األسعار حسب الجدول التاليتم 

لرق
ا

م
 

 الكطية الهحدة اسم الصظف
1/2 

  مستشفى السالم 
 شيكلالسعر بال

2/2 
 الطركز الكهيتي

 شيكلبال السعر

 131 1 عدد فحص رنين مغظاطيسي بدون صبغة 1

 211 1 عدد فحص رنين مغظاطيسي مع صبغة 2 حسب الكشف الطرفق

 31 1 عدد كتابة التقرير الطبي 3
 

،،،أنهت المجظة أعطالها بالتهقيع عمى الطحضرو     

 

       هندوب وزارج الصحح      هندوب وزارج الصحح    صحح       الهندوب وزارج                            
                    اتراهين عثاش                 حمود أتى الىفا               عثد الىاحد الشيخ                             

 
 

 

           رئيطا                                    عضىًا                        عضىًا                عضىًا            عضىًا هراقثًا                      

 حجازي         ضليواى جرب حمود عرام                  إتراهين املصري         إيهاب الريص    فاطوح عىض              


