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 22/28/2822  التاريخ:
 

 

 محضر اجتماع لجنة العطاءات المركزية
 2022/ 79عطاء رقم إعادة طرح  مظاريففتح 

 توريد أقراص صلبت للنسخ االحتياطي
 لصاحل وزارة االتصاالث وتكنولوجيا املعلوماث

 
الحادي  الساعةي تمام وف م 22/28/2822  المهافق الثالثاءيهم الجتمعت لجنة العطاءات المركزية ا

 :بحضهر كال  من صباحا   عشر
 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح جرب حجازي. السيد / 1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح حمود عرام. السيد / 2

 عضىًا. جلنح العطاءاخ املركسيح إتراهين املصري . السيد / 3
 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح فاطوح عىض/ ج. السيد4

 ديىاى الرقاتح اإلداريح واملاليح -عضى هراقة  الريس هابإيالسيد / . 5
 ج

 وذلك في مقر اإلدارة العامة لمهازم بهزارة المالية في غزة .
  أعمال المجنة :

 مظاريف . (2تم فتح صندوق العطاءات بحضهر الشركات المتقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )
حالتها وقراءة األسعار أمام الحضهر، والجدول التالي يهضح أسماء  قامت المجنة بترقيمها وفتحها واثبات

 :مة العروض المتقدمة بها وأسعارهاالشركات المتقدمة وقي
 
 

 مالحظات اسم الشركة م.

 شركة عين التكنهلهجيا 1
 حسب الكشف المرفق

 شركة تقنيات بيسان 2
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 ج

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البنك نهعها لكفالةقيمة ا اسم الشركة م.

  4/81/2822 84/18/2822 البنك الهطني كفالة بنكية دوالر 1085 شركة عين التكنهلهجيا 1

 حجز مبمغ من مستحقات الشركة لدى وزارة المالية دوالر 1638 شركة تقنيات بيسان 2
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 :لجدول التاليتفريغ األسعار حسب اتم 
2/2 

 تقنيات بيسان
Price$ 

1/2 
 شركة عين التكنهلهجيا

Price$ 
Q. Specification No 

313 273 8 
4TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled for backup 

(black or purple) 
Dell PowerEdge R510 متهافق مع سيرفر 

1 

2142 2172 14 

Dell HD 1.92TD SSD MixUse 12Gbps 512 2.5in Hot-Plug AG Drive Dell 
Power Vault ME408 متهافق مع جهاز 

 خاصة بكل قرص لمتركيب في Caddy مع تهفير 
 Dell Power Vault ME4084 الجهاز 

2 

 

،،،أنهت المجنة أعمالها بالتهقيع عمى المحضرو     

 
 

 

           رئيسا                                    عضىًا                        عضىًا                   عضىًا         عضىًا هراقثًا                              

 حجازي         سليواى جرب حمود عرام                  إتراهين املصري         إيهاب الريس    فاطوح عىض                      


