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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 الماليةوزارة 
 لموازم العامة العامة دارةاإل

 1021/ 21  عطاء رقم
خةصننن ابةلرننن ةر  ا طبةعننن الرمنننة عطنننةكامينننري اعنننزاطنننر اا إلد رلا لعةيننن اللنننر زما لعةيننن ا/اتعلنننزارز رلا ليةل ننن 

تبعننةلاللوننررطار لير صننمة ا لير ننم ار لنندر تة ا لرةر نن اريلصننوارأننةررسالتننرلالصننةللارز رلا لر نن ار لير صنن  ا
أعلنناا لوننرية اذ  ا اختصننةصار ليرننتل اررنني ةلارتراننةاأنن ا ليوننةري اأنن ا ننذ ا،اررثننة وا لعطننةكاأنن اير رنن 

 لرينة ابنراا لرل ندا لطنةبوا  ر ن ابنةل رةاينزا ونةرلاللنر زما لعةي ننا إلد رلا لعةين ا لعطةكاير تع ارز رلا ليةل  ا/ا
زالتننن ا لمصنننر اعلنننااير رننن اخننن  الر نننة ا لننندر ما لررنني ايننن(ا9انننرةابننراا لظنننةأرا اأننن اانننزلايننرررا لط نننر ز

ا.خز ر ارز رلا ليةل   لااا رايرتردلاترردااو ي (ا033 لير صمة اررثة وا لعطةكاي ةب ادأعايبلغا 
/ارز رلا ليةل  ا لعةي ا للر زماد رلةإلآخرايرعدال بر اعررضا  رعةرابةلظرفا ليخترماأ اصردروا لعطةك  اب

ا لخي سا لير أوااظهريزااعورا لمةد   را لرةع اازلنأ اا  ليظةر فابم رراارتمتلا42/11/4311 رم
ا لزيةزار لييةزا.رمساييثل ا ليرة ص زاأ ا

 
 لموازم العامة العامة دارةاإل                                                            

 مالحظة:ـ
اعلاايزا ررراعل ها لعطةك.الترلا إلع زاأ ا لصمفا.1
يزابرنكا لبر نداال ابري  الراو كابري اصةدرايزا لبركا لرطر ا إلر ي الرارردادأعيمة تةا رأةواا.4

 رينةلاينزاآخنرااث ثن زرنةر ا ليمعنر اليندلاا$1333بيبلنغاا لتةبعالرز رلا اتصةا ارتيررلرت ةا ليعلرية 
ايرعدالت د ما لعررض.

ارتوي اتي عالرر عا لرررمار ل ر  ة.ابةلو ي ت دما  رعةراا.0
التر ا لعطةك  اا رايلزي اب بر ال  ا  رعةر.ا.2
ا. إلد رلا لعةي اللر زماا راير رل اعزال ايبلغار د ا رأوايعا لعطةك.5
ا4942069ا-4946993للير تع ار ارتمرةرا ةتفار ما:اا.6
ا
ا
ا
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ا
 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

علنناا لتنند ر ار لريننةذاار لرثننة وا ليرأ نن ابنندعرلا لعطننةكابعنندالزا  ننرلا ننذ ا عنندا ليرننة صاعر ننهارلرننعةر ا .1
 لرثة وار تمهماتي نعاينةاررداأ هنةار خنتمار ر نعايةأن ارثنة وادعنرلا لعطنةكار  نديهةا نيزا لعنرضايةيلن ا

 علاالزا تمي ايةأ ا لرتة جا ليترتب اعلااعدما  ةيهابةلتد  وار ارتيية ابصررلاصم م .

علناالزا وني ا لرنعراررنرما لتينةركار ل نر ب ا لي نةأ ارلتنررا لتمنز ماابةلون ي كاتيتةالرنعةرا لعطنة .4
 ر لتغل فاريصةر فا لر  ار لتمي  ار لترز  ار لتأي زارتي عا لرررمار ليصةر فا  خرى.

لرا لتعنند  الراا عنندا ليرننة صاعر ننهايطبرعننةلالراييتربننةلابننةلمبرا  زروالرا  رننرداأ ننطار مظننرا ليمننر .0
ةأ اأنن ا لعننرضارينن اتصننم لاينننزا ننذ ا ل ب نن ا ر ننعاعل ننهاخطنن زايتننر ز  زابنننةلمبرا لوننطةالرا إل نن

 ر عةدايتةب ا لصر ةابةلمبرا  زروالرا  رردار ر عابتةربهايزا ب ايزالترىا لتصر ة.ار  مي

  نندما ليرننة صاعر نننهايرأ ننةلابننها لرثنننة وا ليطلربنن ايننعاتنننأي زادخننر ا لعطننةكاأننن ايغلننفايغلننواب مينننةما .2
خةصنن ابةلرنن ةر  ار لنندر تة ا لرةر نن اريلصننوارأننةررسالتننرلالصننةللارز رلا لرمننة ا طبةعننر يتننةاعل ننها

ريذلكا رنيهارعرر رنهابةليةين ارر نما لهنةتفار لمنةيسارر نماا4314/ا14الليرة ص ار م لر  ار لير ص  ا
ر زما/اللنا لعةين ال إلد راصردروا لبر دا لخةصن زابنهالتررن ا ل نها لييةتبنة ا ليتعل ن ابةلعطننةكارعل نهاتبل نننغا

تعد  اأ اعرر رهارعل هالزا يتةال  ةلا رما لد  رلا لت اطرم ا لعطةكاارز رلا ليةل  اخط ةلابأ اتغ  رالر
 رعرر رهةاربخ فاذلكا مواللتر ا لعطةك  الزاتهي ا لعرضا لي دمايره.

ا لعةينن ال إلد را ننردعا لعننرضايننزا بنن ا ليرننة صاأنن اصننردروا لعطننةك  ا ليخصننصالهننذ ا لغننرضالنندىا .5
أنن اصننردروا لعطننةك  ا بنن اآخننرايرعنندااما بنن ا رتهننةكا لينندلا ليمننددلالننذلكارينن اعننرضااا ننردعاللننر زا

 لت د ما لعررضااا رظراأ هار عةدا لاايصدر ايغل ةلا.

ينزاارنت زا رينة لتزما ليرة صابأزا ب اا لعرضا لي دمايرهارةأذا ليمعر اراا ترزالنها لرتنرعاعرنهاليندلا .6
اتةر خاآخرايرعدالت د ما لعررض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

 رأوا ليرة صايعاعر ها اخةص ا ذ ايةزا وةركا ر ايرلا(ا لونهةد  ار لرثنة وا ليطلربن ايرنهار ن اا .1
اعلاا لرمرا لتةل :

 . اصررلايصد  اعزاوهةدلايز رل ا ليهر اريذلكا لر رلا لذ ت  اللوري
 . لرت ا لتتةر الرا لصرةع اللوري  

 خلراطرفايزاد  رلا ر ب ا لدخ ار ر ب ا ل  ي ا لي ةأ .وهةدلا 
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علاا ليرة صالزا رأوابعر ها لررنخ ا  صنل  اينزال ن ايتةلرتنة الرارونر  الرايعلرينة اأر ن اتعنرفا .4
ذ ايةرن اتلنكا لع رنة ا بةللر زما ليعرر  اريذلكا  دمايعاعر نها لع رنة ا ليطلربن اأن ادعنرلا لعطنةكار ن

اا ينرزاللترن ا لعطنةك  اعندماا را ةبل اللر  اأعل هالزا  مدداييةرهةار لر ن ا لنذ ا يينزاره تهنةاأ نهار ن
  لرظرابةلعرض.

 منننوالليرنننة صالزا  نننن فال ننن ارثننننة والرايعلرينننة ا رانننةاب  ننننةأتهةار نننرىالرهننننةا نننررر  االتر نننن لا .0
 عر ه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .2

صنةدراينزابرنكا لبر ندا لتنةبعالنرز رلا اتصنةا ارتيررلرت نةاايعتيدارردادأعا لتزما ليرة صالزا رأوابعر ه
لراعلااوي ايمةل الراو كابري اصةدرايزابركا تعةي ايعا لرلط ا لملرط ر  اأ اازلا  لبرنكاا ليعلرية 

راا رظننراأنن ال اعننرضاا ننرايعننززابتننأي زادخننر ا"ايتننأي زادخننر ا"اا$1333بيبلننغا لننرطر ا إلرنن ي (ا
علننناالزاتعننةداتأي رنننة ا لننندخر اأنن ا لعطنننةكا لننااي ننندي هةاينننزا ليرة صنن زا لنننذ الننما منننة اعلننن هما لعطننةكا،ا
بعندايندلالرنبرع زاينزاتنةر خاآخنرايرعندالت ند ما لعنررض،ارينذلكالينزالم ن اعلن هما لعطنةكابعنندالزاا لعطنةك

ا  رير ابت د ماتأي زامرزا لترم ذ.
 تأمين حسن التنفيذ :  .1

لرابأ اتزكايزابررد ابت د ماتأي زامرزا لترم نذاللعطنةكا ليمنة اعل نهاب  ين ا لتزما ليترة صا لمة زابةلعطةكا
لرااصنةدراينزابرنكا لبر ندامرنةا  صنر ايعتيندا%ايزا تيةل ا  ي ا لعطةكارذلكاعلااوي ارردادأع13

علننااونني ايمةلنن الراونن كابرينن اصننةدرايننزابرننكا تعةينن ايننعا لرننلط ا لملرننط ر  اأنن ااننزلا  لبرننكا لننرطر ا
 رمايزاتةر خاتبل غهاب ر را مةل ا لعطةكاعل هاينزا بن ا إلد رلا لعةين اللنر زماعلناالزاا15 ا إلر ي (ااخ 

،ار عنةداتننأي زامرننزا لترم نذا لنناا ليتعهنندابعنداترم ننذايةأنن ا التز يننة ا يندلارننر ةزا لع نند ينرزارننةر ا ليمعننر ا
مابنةإلأر ااعنزا لتنأي زا م ن ا ليترتب اعل هابيرتةاطلةاخط ات دينها لند  رلا ليرنتم دلالنةد رلا لعةين اللنر زا

ا تما صد راو كاب  ي ا ليمةل ايزارز رلا ليةل  (.
 تأمين الصيانة :.3

عل اوي ايمةل ابري  الراو كايصدواصةدراعزابركااأ امة ا تطلةا  يراذلكا  دماتةي زا لص ةر 
برنكا لبر ندابررنب ايعتيدالد ارز رلا ليةل  ابغزلا  لبركا لرطر ا إلر ي (لرارردادأعايعتيداصةدراعنزا

%اينننزا  يننن ا للنننر زما لييمرلننن النننهار عنننةدا نننذ ا لتنننأي زا لننن ا ليتعهننندابعننندالزا  نننرمابيةأننن ا5ت ننن اعنننزااا
ذ الخنن ا ليتعهنندابت نند ما لصنن ةر ا  التز يننة ا ليترتبنن اعل ننهابيرتننةايتننةةاخطنن ايننزا لنند  رلا ليرننتم دلا،ر ن

تننر كا  لصنن ةر اعلنن امرننةةا ليتعهنندارتمي لننها ليطلربنن اأ مننواللترنن ا لعطننةك  ايصننةدرلا  ينن ا لتننأي زار ن
اأرروا  رعةر.

ا
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 .ضمانة سوء المصنعية: 4
ل.ات دمايمةلن اعدل ن اأن امنة ا تطلنةا  ينراذلنكال نيةزارنركا ليصنرع  اليندلاات ن اعنزارنر ابيةين ا  ين ا

 %اخير اعورابةلية  ايزا  يتهةا اا ذ اررداخ فاذلكاأ ا لعطةكا.15 للر زما لي يرر اي ةأةلا ل هةا
ة.ا ذ اثب ارركا ليصرع  اأعل ا ليتعهدا رتبد  ا للر زمابلر زمالخر اتد دلاخ  اوهر زايمدال ص ا
،ارللترنن ا لعطننةك  اأننرضاار ينن اتترةرننةايننعاينندلا رننتبد  ا للننر زمار ل ننررار لرم ننة ا لرةتتنن اعننزاذلننكا

ا،ر عةدا مترةةايدلا ل يةر ايزاتةر خات د ما للر زما لتد دلا.
%اخير ا15يتعهداذلكا تماتمص  ا  ي ا ل يةر ايةيل ابيرتةا لتور عة ار صةدراا.ا ذ الما رمذا ل

عورابةلية  ايزا  ي ا للر زما لت اثب ارركايصرع تهةا  ر د لاالمرةةا لخز ر ار ردعا لبة  اليةرة ا
الور كا للر زماعل امرةةا ليتعهدارتمي لهايةأ ايلم ا للر زمارل ارم ة الرا ررا لموابةلد  رلا.

 تما إلأر ااعزا ل يةر ابعدا ر  ةكا ليدلا ليمددلارعدماظهررال ارركاربيرتةايتةةاخط ايزااد.
ا لد  رلا ليرتم دلا.

 تماراايزا  يتهاييةا30332عردا لع دالرا اتمةواابررب ا.يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   
عزارمسا لع دالرا اتمةوايرررماطر بعا  ر د  ال  ةلاعردا إلمةل الرا لترر  اعلااا30332تمص  اررب ا

خصمايزاأةتررلا ليرردايزا  ي ا لع دالرا اتمةواعلاالزاتا30339 لته ا ليرمذلال صبلايتيرعا ليمص ا
اعردا لرد د.

ا
 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:

ا-:لجنة فتح المظاريف -2
يننند راعننةما للنننر زما لعةينن الترننن اأننتلايظنننةر فا لعطننةكارت نننرما ننذ ا للترننن ابمننتلا لعطنننةك  ابم نننرراا نندعرا

ا- ليرة ص زالراييثل هماأ ا لزيةزار لييةزا ليمدد زاأ ادعرلا لعطةكابعدا تخةذا إلتر ك  ا لتةل  :
للترن اعل نها ثبة اعددا ليظةر فاأ ايم راأتلا ليظةر فارين اعطنةكا منتلايظررأنها  نعار ن سا  -ال

رعلننناايظررأنننهار ينننةلايرلرننن لاعلننناا   ننن ايرنننرا عت نننةد ابرنننطهار نننما لعطنننةكاري ةينننهاعنننددا لعطنننةك  ا
  لر ردل.

ثبة اعدد ة.ا -اة  تر  ما  رر وا ليرأ  ايعا لعطةكار ن

 ننر كلا رننماي نندما لعطننةكار  رننعةرار  ينن ا لتننأي زا ابتنند   ا لي نندمايننزاينن ايرننة صارذلننكابم ننرراا -ا 
 . ليرة ص زالراييثل هم

 لتر  ننعايننزار نن سا للترنن ارتي ننعا  ع ننةكا لمة ننر زاعلنناا لعطننةكاريظررأننهارينن ارر نن ايننزالرر  ننها -ا 
 ريذلكاعلاايم را للتر ابعداتدر زايةأ ا لخطر  ا لرةب  .

ا
ا
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ا-:لجنة دراسة وتقييم العروض -1
ت ننرمابدر رنن ا منندداينند راعننةما للننر زما لعةينن ا  وننخةصالرا لتهننة ا لننذ زاتتيننرزايننرهما للترنن ا لمر نن ا لتنن ا

 لعررضايزا لرر م ا لمر  ار ليةل  ار ل ةررر  ارت دماترصن ةتهةا ليرةرنب اللترن ا لعطنةك  ا ليريز ن ابعندالخنذا
ا- ليعة  را لتةل  اأ ا اعتبةر:

 اا رظراأ ال اعرضاا رايعززابتأي زادخر ا لعطةك.ا -ال

لير صنمة ا للنر زما ليطلربن اعلنااتدرسا لعنررضاينزا لرةم ن ا لمر ن ابم ن اتمنددا ليعنة  را لمر ن ارأ نةلااا -اة
تننندر ا عننندالهنننذ ا لغة ننن ،ارتخ نننعايةأننن ا لعنننررضالنننرمسا ليعنننة  راينننزام ننن ا لتنننز ما ليرنننة صابعر نننها

 بير صمة اروررطادعرلا لعطةك.

 هخذابع زا اعتبةرايمةكلا ليرة صايزا لرةم ت زا ليةل  ار لمر  اري درتهاعلاا لرأنةكابةلتز ينة ا لعطنةكاا -ا 
 لتره   ا لتن ا  نديهةالرا لخدين ا لتن ا رأر نةار طنعا لغ نةرارررشا لصن ةر اراينذلكارريعتها لتتةر  ارا

يررهاري  الرايرزعالري  الراتةتر،ارللترن ا رنتبعةداعنرضا ليرنة صا لنذ اااتتنرأراأ نهاين الرابعنضا
  ذ ا ليتطلبة .

  لي دي .تبدلا لدر ر ابةلعرضا لذ ا دمالرخصا  رعةراثما لذ ا ل هامتااتتمادر ر ا لعررضاا -ا 

 ذ اتننر أر اأننن ا لعنننرضايةأننن ا لوننررطار لير صنننمة ار لتنننردلاترصننن ا للترنن ا لمر ننن ابةإلمةلننن اعلنننااي ننندما -اا
لرخصا  رعةرارايزاموا للتر ا لمر  الزاترص ابةلترر  اعلااليثرايزايررداللصنرفا لر مندابنةلراما

 يزا خت فا  رعةر.

لرخننصا  رننعةراترت نن ا لدر رنن ا لنناا لعننرضاأنن امةلنن اعنندماتننر أرا ليتطلبننة اأنن ا لعننرضا لننذ ا ت ننيزا -ا 
 لذ ا ل نهابةلرنعرا لناالزاتصن ا لناا لعنرضا لنذ اتتنر أراأ نها ليتطلبنة الةمةلن اعلناالزاتبن زالرنبةةا

  رتبعةدا لعررضا  رخصابوي ار  ل.

 ذ اترنننةر ا لير صنننمة ار  رنننعةرار لونننررطار لتنننردلا ليطلربننن ا م ننن ا ليرنننة صا لنننذ ا ت نننيزاعر نننها -اخ
ثما لي دمالليرتتة ا ليمل ن ،اثنما ليرنة صا لي ن مابملرنط زابصنررلاد  ين ،اثنمايندلا لترنل ماي ز  ا  ةأ  ا

     ا ذ ايةر اررع ا لترل ماليصلم ا لد  رلا ليرتم دل.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
رتر  نعا اتمة  ن اعلاا ليتعهندا لنذ الم ن اعل نها لعطنةكا رنتيية ا تنر ك  ا لع ندا لخنةصاب نر را إلمةلن ا .1

اريةا لم هةايزالرر واريرترد  ابيةاأ هةا لر يرا لور ك(.
 يزاتةر خا رت يها يرا لترر د.ا زلربرع لتزما ليتعهدابةلترر داخ  ا .4

اا ترزالليتعهدالزا ترةز ا  اونخصاآخنراعنزاين الرال اتنزكاينزا لع ندادرزا لمصنر اعلنااا ذزا .0
 طةك.خط ايزالتر ا لعطةك  ا لت المةل ا لع
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اا موالليرة صالرا ليرردا لرترعاعلاالتر ا لعطةك  ابأ اخرةرلالرا ررارةوئاعنزات ند ماعر نها .2
أ امةلن ا ذ اينةارأ ن الترن ا لعطنةك  اين ا لعنررضا لي دين ا ل هنةالرا ذ النماتمن ا لعطنةكاعلنااي ندمال ن ا

 يرا  ربةة.  رعةرالرا ذ اللغ التر ا لعطةك  ادعرلا لعطةكاأ ال ار  الرال ايرمل ادرزاذ

 لتننزما ليننرردابترننل ما للننر زمارأ ننةلاللير صننمة ار لوننررطا ليتمننواعل هننةار لننر ردلاأنن ا ننر را إلمةلنن اريننذلكا .5
  لع رة ا ليعتيدلار ليذيررلاأ ه.

ا
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا

 ليتعهداعزاترر داينةا لتنزمابنهاأن ا ليرعندا ليمندداأن ا لع ندا منواليند را ذ اتأخرا:اافرض غرامة مالية .1
%(اينزا  ين ا للنر زما لتن اتنأخراأن اترر ند ةا1عةماد  رلا للر زما لعةي الزا مرضاار ين ايةل ن ااات ن اعنزا 

عننزاينن الرننبرعاتننأخ را اا ذ اتبنن زالزا لتننأخ راأنن ا لترر نندارننةتماعننزا ننرلا ننة رلا،ارأنن اتي ننعا  مننر  اعلنناا
 ليتعهنندات نند ما وننعةراخطنن ارأننرر ا لنناا لتهنن ا ليختصنن ابننةلظررفار  رننبةةا لتنن الد ا لنناا لتننأخ راأنن ا

ا لترر دالرايرعتهايزاذلكارت د مايةا ثب اذلك.
 ذ اري ا ليتعهداعزاترم ذا لتز يةتهابيةاأ نها لتز ينهابةلترر ندالرا صنراأن اا:االشراء عمى حساب المتعهد .4

  ننرلا للننر زما لعةينن ا صنند را ل ننر رابوننر كا للننر زما ليلتننزمابهننةا ليتعهنندابننرمساذلننكالراتننأخرا مننوالينند راعننةماد
 لخصنة صار لير صننمة اينزال ايصنندراآخنراعلنناامرنةةا ننذ ا ليتعهنداررم تننهاينعاتمي لننهاأنرروا  رننعةرا
ر لرم ننة ا إل ننةأ  ارل نن اخرننة رالرايصننةر فالراعطنن الرا ننررا لمننوابةلنند  رلا ليرننتم دلالراد  ننرلا للننر زما

ا ادرزا لمةت ا لاال ا رذ راراا موالليتعهدا اعتر ضاعلااذلك. لعةي
:ار رنةا منواللترن ا لعطنةك  ااستبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .0

 لتنن المةلنن ا لعطننةكا تخننةذا إلتننر ك  ا ل زينن ابمننوا ليتعهنندابيننةاأنن اذلننكايصننةدرلا  ينن ا لتننأي زا لي نندمايننزا
ل اتننزكايرننهابونني ا ترةرننةايننعا  ينن ا للننر زماا ننرا ليننرردلار عتبننرا ليبلننغاأنن ا ننذ ا لمةلنن ا  ننر د لا ليتعهنندالرا

اللخز ر ا لعةي .
رأنن اتي نننعا  منننر  ا منننوالننند  رلا للنننر زما لعةيننن اتمصنن  ا  ينننر  ا ليرنننتم  الهنننةاأننن اذيننن ا ليرنننة صالرا .2

له  نة ار ليهررنة ا لميري ن الراينزا ليرردايزا  ير  ا ليرتم  الذلكا ليرة صالرا ليرردالدىا لنرز ر  ار 
 يمةاتهم.

ا
 -حل الخالفات:سابعًا: 

أ امة امدر ال اخ فا روأاعزاتمر رال ابردايزا لبرردا لرةب  الرايزابرردا لع نداأ نتماملنهارد نةلاا -ال
 بةلتمةرض.
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 ريننةلايننزابنندكايمةر ننتهيةاللرصننر ا لنناامنن امننر ال اخنن فا تعلننواا03 ذ الننما ننتييزا لطرأننةزاخنن  ا -اة
بةلع ننندا منننوا  اينننزا لطنننرأ زامننن ا لخننن فابنننةللتركا لننناا ليمييننن ا ليختصننن ارتطب نننوا ل نننر ر زار  رظيننن ا

ا ليعير ابهةاأ ايرةطوا لرلط ا لرطر  ا لملرط ر  ابهذ ا لوأز.
 شروط متفرقة:ـا:ثامنا

بر رننط ا ا رننتعي ا ليرننة صا لغننشالرا لت عننةاأنن ايعةيلتننهالراثبنن اعل ننهالرننهاوننرعالرا ننةمابرمرننهالراذ  .1
ا ر ابطر وايبةورالراا رايبةوراعلاارورلالمدايرظم الرايرتخدي ا لرلط الراعلناا لتر طنهايعنها
  نننر ر لابةليصنننلم ا لغننن اع ننند اأننن ا لمنننة ار صنننةدرا لتنننأي زاينننعاعننندما إلخننن  ابمنننوا لنننرز رلا ليطةلبننن ا

ةلندخر اأن ابةلتعر  ة ا ليترتب اعلااذلكاأ  لاعزاونطةا رنيهاينزابن زا ليرة صن زاراا رنيلالنهاب
ايرة صة اللرلط ا لرطر  ا لملرط ر  ا ذ اأ  لاعزا تخةذا إلتر ك  ا ل  ة   ا د اعردا ا ت ةك.

 ذ الألنننسا ليرنننة صالرا لينننرردا منننواللترننن ا لعطنننةك  ا لغنننةكا لتعة ننندايعنننهادرزا للتنننركالل  نننةكارينننذلكا .4
ايصةدرلايبلغا لتأي زاي  ر داعةماللخز ر ا لعةي .

ليننررداتننةزا لغننةكا لع نداا ليبننرمايعننهالرايننةاتب نناايرنهاابترت ننهايتننةةاللررثنن ا م نندا ذ اتنرأاا ليرننة صالرا  .0
 بذلكادرزا لمةت ا لاا رتصد راميما  ة  ا    ابذلكايعاردايبلغا لتأي زاأ ا ذ ا لمةل .

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا

  ةـــروط الخاصـــشال
يننزال اع ننرةاأنن ا ليصننرع  الراأنن ا%ارخةل نن ا111 لتننزما ليننرردالزاتيننرزا ليننر دا ليننرردلاتد نندلابررننب ا .1

 ا ليةدلارتبعةلاللير صمة ا ليذيررلاأ اير ر ا لعطةك.
 لتهن ا لتن اتمندد ةاالرابغنزلا لر ن ار لير صن  رز رلاأن اعلاا ليرردا التنز مابترر ندا لينر دا ليتعة نداعل هنةا .2

 ليرة صن ايت نيرةا لر ن ار لتمي ن ار لترز ن ارينةا ترتنةاعلنااا طب ةلاللونررطار لير صنمة ا لنر ردلاأنا لرز رل
ايصةر فاعلاارم تها لخةص .الرعيل ة ا لترر دايزارم ة ابةلغ ايةابلغ ا

 لر ن النرز رلاعلاالرةسال  ا  رعةرار ليطةبواللير صنمة ا ليطلربن ارااررفا تماترر  الصرةفا ليرة ص  .3
 ليي ن ا ليتعة نداا تينةل %اينزا45خم هةابررنب االرل هةاز ةدلا ليي ة ا ليتعة داعاأ  لمواار لير ص  
 لع نندااأنن  لترر نندا لننر ردلاارلرننعةرذلننكاربننرمساوننررطارير صننمة ااأنن  ليننرردابرابتهننةاا وننعةرعل هننةاليتننردا

 خ  اأترلا لتعة دا.ا  صرةفبعضاالرلي ا

لننما ننردارننصاروننةيل الل ننر ب ا لي ننةأ ايننةاابةلونن ي ا لتد نندتي ننعا  مننر  اتيننرزاعننررضا  رننعةراا أنن .4
 خ فاذلك.

تنر كا لتتنةرةاعل هنةاليعرأن ايند ايطةب تهنةاللير صنمة ابةلطر  ن ا .5  تماأمصا للر زما ليرردلاينزا ليتعهندار ن
ا لت اتمدد ةا لد  رلا ليرتم دلالرالتر ا ارت مابيرتةالتةزاأر  اتوي الهذ ا لغرض.

لترر نندابيننةا يننساراعر لتننهاللمننة ا يترةعننهاا مننة ايخةلمنن ا ليننرردالينن الرابعننضاوننررطا لتعة نندالراأننا أنن .6
يمةلنن امرننزايصننةدرلاا ليةل نن لرا عننرضايصننةلمهةالل ننررا مننوالننرز رلاارز رلا لر نن ار لير صنن  بيصننلم ا
 لمصننر اعلنناااأنن ر لرتننرعاعل ننهابننةلتعر ضاعننزاينن اعطنن الرا ننررالمننوابهننةاييننةالزالهننةا لمننواا لترم ننذ

تر  ةايم  ن اا  لور كابةلطروا لتالر لرعرااأ دا لذ ا ل ها لير دا لت ا تخلفا ليررداعزاترأ ر ةايزا ليررا
لغنننةكا لتعة ننندايعنننهاردأنننعاأنننرروا  رنننعةراي نننةأةلا ينننزا نننيةرتهاا د ر ننن %ايصنننةر فا13ا ل هنننةليصنننلمتهةار ن

عر نن اعيل ننة ا لترر ننداالرتخلننفاعننزاالروننرطايننزاوننررطا لتعة ننداال  لبري نن ارلنن سالليننرردا لننذ اخننةلفا
لرا ليطةلب ابمرروا  رعةرا ذ اايمةل امرزا لترم ذة الرا ليطةلب ابةرترد دا ليطةلب ابأ  اتعر  اأ  لموا

تنما لتعة ندابيرتبنهارأناامنة اعندماا لذ تيير ا لرز رلايزاترأ راتلكا لير دابرعرا   ايزارعرا ليرة ص ا
ا هة.يبةلغاتتب اايزايرتم ةتهالدل اخصمااأ  لمواا ليةل  لرز رلاا  رعةريمة  ا ل يةر التغط  اأرروا

اث ثنرز يرزا لدأعالليرردال ةكايةا ةمابترر د ايزاير داطب ةلاللوررطار لير صمة ا لر ردلابةليرة ص اخن  ا .7
 رينةلايننزاتننةر خات نند ما لمنر ت رار  رر وا لد لنن اعلننااتيننةمارمرننزا لترر نداطب ننةاللوننررطار لير صننمة ا لننر ردلا

اا.بصم م ا لوررطار لير صمة 
عررضا  رعةرالرال اعرضارعرالخراردرزا بند كال الرنبةةاينةااأرخصلتر ا لعطةك  اا رايلزي اب .8

 د ماذلكا م وايصلمتهة.
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ا
 المواصفات الفنية

  تةاطبعاوعةرا ليرتجاخلفا للرم ا. .1

 رما للرم ا لعةدلا"الليريبة ا"ا.x11رما52ي ةسا للرم ا .2

 رما.x12رم21ي ةسا للرم اللدر ت ا لرةر  ا .3

 يلما.1 للرم ايزا  لرير رما لخةلصاريكا .4

 رما.7.7 رتمةعا لر ما .5

 رما.3ا2/1عرضا لر ما .6

 يلماعل ا    ا.ا2ريكا لر ما .7

 تيرزا لورط ا لمةصل اب زا  ر ةماأ اررطا رتمةعارطرا  ر ةما. .8

   ر ةماأ ا للرم ا لر مدلاتيرزايترةر  ا ليرةأة ا. .9

 رما.1.3 ليرةأ اب زا لر مار آلخرا .11

 يلما.ا11يلمارعرضاا16رالطر ا طبعاعل ا للرم اوعةرا لرلط ابطر   امم .11

 يلماربرمساريكا  ر ةما.ا3بةرلاعزابرر زاعرضا طةرا للرم اع يرزا .12

 ير صمة ا  لرير رمايزا لررعا لغ را ةب الليرراعردا ليبسا. .13

 يلمات ر بةلاراا يرزاأ ا للرم امر فامةدلا.11زر  ةا للرم اتيرزايرتد رلابرصفا طرا .14

 درت ا.ا251ر رلاعزاطر وا  أر زابدرت اي ر  ااات  اعزاصم لا  لرير رما يرزايودردابم .15

ريرتر ةلاراا ظهراعل هال ارتركالراترر ابعداتري ةا ليةدلا لعةير االيلرة لرطلا لخةرت اللرم ا يرزا .16
 عل ها.

 تلصوا ليةدلاا لعةير امرةاتعل ية ا ليةدلا لعةير ا. .17

 -: لييررة ا لمرتريتر  ا  رعيةسا ل رك( .18

 ل ركاأ ا للرم ابر عاتد دايعايصدرا ل ركا لخةصامرةا لطر   ا ليرصرأ اأ ارورلا للترن ا لدرل ن ا -
 ما.1982لرر االة ةكل

بن زايرينزاز ر  ا اريرةراترتهابوي اتيرزاأ هاز ر ن ا اريرنةراز ر ن ا لرر ن ايترة  نت زاأن ا لخنطا لر صن ا -
 .ا إل ةكل لريرذااريصدرا

  لترظ فارااتتأثراخ  اترظ فا لر ةرلا.تتمي ا للرم اير داالز تةا .19

 تتمي ا بةةا ليةكا ليةللاخةص اأ ا ليرةطوا لر  ع ا رةا لبمرا.الز تةا .21

  تةالزاتممصا للرم ال  لايزاخ  اتعر هةالل ركا ليبةورايزاخ  ا رةرلا ر  ا. .21

  ب زا للرم ا. تةالزااا يرزا رةكا رمصة اب زا ليةدلا لعةير الل ركا .22

  لذ ا د زابها لر مامرةايةاتمدد ا لرز رلاراا تعرضاللتلفا. للرزا .23
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 ررع  ا لد ةزايطةبواللير صمة ا لدرل  ا ليعتيدلا. .24

  لد ةزا تةالزا غط ا لمرفار لر مابةليةي ا. .25

  صةزار ةماتيةيةلابدرزال از ةدلالرارمر فا لد ةزا تةالزاتيرزامةدلاريطةب  المر فا لمررفار   .26

ةالزا ب نن ا لعننةيساأنن اد خنن ا  يننةيزا ليغلمنن ايننزا  مننرفار  ر ننةمايلتصنن تةزاتنن عرنندايننبسا  ر ننةما .27
 بةللرم ا.

 يدلارر ةزا لعطةكارت اوهررايزاتةر خاصدررا إلمةل ا لرهة   ا.ا .28

 
 

 جدول الكميات واألسعار
ا

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل

  1 لرم ا( لير صمة ا لمر   مرةا اللير رمالرم ايريب  1

  1 لرم ا(لرم ادر ت ا مرةا لير صمة ا لمر  ا 2

3 
اطبةع ايلصوار ةرلا عيري اد خل ارخةرت (ا

ا( مرةا لير صمة ا لمر  
  1 يلصو

  1 أةررساأةررساي ئا مرةا لير صمة ا لمر  ( 4
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 يمردل(اريذلكاتي عا  صرةف لرم ا لرمدلا
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

انل رالرةا لير عالدرة اننننننننننننننا ر  ار مانننننننننننننابصمت اييث لاعزااوري انننننننننننننننننننننننننننننننننابةلتننةل :ا
يننزاوننررطاعةينن اا14/4314 ليطننرر ار ننمااا.ااابننأرر ا ننرل ارتمهينن ايةأنن ايننةارردابرثننة وا لعطننةك1

ارخةص ارير صمة ارللتزما لتز يةا ةررر ةلابتلكا لوررطار لير صمة ا.
.اااييننةاللتننزمابننأزا ب نناا لعننرضا لي نندمايرنن ارننةر ا ليمعننر اراا تننرزالنن ا لرتننرعاعرننهالينندلارننترزا4

ا ريةايزاتةر خاآخرايرعدالت د ما لعررض.
يزاااااطلبهةا تماليمةل اعلاابيرتةا لعطةكا ليذيررالع  ار لت ريذلكاللتزمابترر دا  صرةفا .اا0

 لترر نداعلناالزاالر ينر رنت ماتر  نعا لع ندارااينزاتنةر خاخ  الربرعارذلكارز رلا لر  ار لير ص   ب ا
اتيرزاتلكا  صرةفا ليرردلايزا بل ارأ ةلاللير صمة ار لوررطا ليرصرصاعل هةاأ ا ذ ا لعطةك.

اتعهداير ابذلكال رارللتزمابي ايةارردابهادرزال ا غطالرا ير  ا.ر ذ ا  ر راراااااا
ا

ا
 اسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ                                 

 رقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ                                 
 ــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــ                                 

 رقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ                                 
 رقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــ                                     

 التاريـــخ :ــــــــــــــــــــ                                 
اااااااااااااااااااااااااا

ا
ا

ا
ا
ا
ا


