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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 وزارة المالية
 لموازم العامة العامة دارةاإل

 اءات المركزيةـلجنة العط
 2012/ 04عطاء رقم

ع ننيءزوكننالوزاتا /ننةزأملبننلزاللااحننيتزا ننيا زر/لزعنننز نن  زننننيءةتزةال كننننتعلنننزارة ازةاليا/ل/اة ننلزةاع 
ز.تاعًيزالب ا زاةالاة فيتزةالاضولزفوزك ةحلزااثيئقزةاع يءزارة ازةا ول

لزارة ازفعلننازةابنن كيتزاةتزةاصت ننيسزاةالحننةللز حننل/ًيزات اننةزفننوزةالبنني كلزفننوز نناةزةاع ننيءزل ةةعنن
زةا لنيلزان ازةااا/نةزةا نياقزة  ضنوزانيا  ةزلننزإبني ازلن ا زةا /ن ةنالاةرمزةاعيللننزةإلةة ازةاعيللزةاليا/لز/ز
صنللزأامنيتزةانةاةمزةا حنلوزلننزأةنلزةاو نالزعلنازك ةحنلزةالاة نفيتزااثنيئقز(9ان ازةاانيف ز زفنوزانرا

ز.ارة ازةاليا/لصر/ لزإاازا/ زلحت ةازتا ةززب/كل(ز300ةاع يءزل يالزةفعزلالغز 
ارة اززةاعيلنلزةالناةرمززةة ايإلآص زلاعةزا االزع اضزة حعي زانياا  زةالصتنامزفنوز ن ةاقزةاع نيءةتزان

اتفننت زةالانني / زمز2011/ز17/11ةاصلنن/ازةالاةفننقز/ننامزاهنن لنننززةااةوننةا ننازةاحننيعلززرانةاليا/ننلزفننوزانن
زةارلينزاةالكينز. فاز يم /نزفوزتاوضا زللثلوزةال

 
 مركزيةلجنة العطاءات ال

 مالحظة:ـ
زعلازلنز/ حازعل/هزةاع يء.زأة ازةإلعلنزفوزةا و ز.1
كفيالزا ك/لزأازب/كزا كوز ية /نزلنزا كزلعتلنةزانةوزارة ازةاليا/نلزا نراز ةاا نكزةانا  وز/ةةزإ فيقزز.2

الالنغزز ية زلنزا كزةاا /ةزةاتياعزاارة ازةات ياتزاتك اااة/يزةالعلاليتزلعتلةزةإلحللو(زأازح ةزةفع
/الننًيزلنننزآصنن زلاعننةززثلثنن/ن"زكتننيل/نزةصننالز"زحنني عزةالفعننالزالننةاززلنننزإةلننياوزةاع ننيءةاا زز 1000

زات ة/مزةاع اض.
زاتبللزةل/عزأ اةعزةا حامزاةاض ةئة.زاياب/كلت ةمزة حعي زز.3
زاة لزةاع يءةتزا/ زللرللزا االزأملزة حعي .ز.4
ز  ةعز/ فقزلعزةاع يء..زةإلةة ازةاعيللزالاةرمزا/ زلحئاالزعنزأعزلالغز5
ز2824368ز-2826990.زالل ةةعلزاةاحتفحي ز يت ز ممز6
ز
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ز
 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

/عننةزةال ننيمسزع ضننهزاأحننعي جزعلننازةاةننةةالزاةا لننياازاةااثننيئقزةال ف ننلزاننةعاازةاع ننيءزاعننةزأنز/ نن أز نناجز .1
ف/هنيزا/صنتمزا/امنعزكيفنلزاثنيئقزةعناازةاع نيءزا/ نةلهيزضنلنزةاعن ضزكيللنلزةااثيئقزا/تفهمزةل/نعزلنيزا ةز

 علازأنز/توللزكيفلزةا تيئجزةالت تالزعلازعةمزم/يلهزاياتةم/قزاةاحتكليلزا ا از و/ول.

علنازأنز/بنللزةاحنع ز حنامزةاةلني كزاةاضن /الزةالضنيفلزاأةنا زةاتونر/مززايابن/كلتكتةزأحنعي زةاع نيءز .2
 اةاتول/لزاةات ر/لزاةاتيل/نزاةل/عزةا حامزاةال ي / زة ص و.زاةات ل/ زال ي / زةا  ل

أازةاتعننة/لزأاززا/عننةزةال ننيمسزع ضننهزل ااعننًيزأازلكتااننًيزاننياوا زة ر قزأازة حنناةزف نن زا/وانن زةالونن .3
ةابنن ةزأازةإلضننيفلزفننوزةاعنن ضزاكننلزت ننو/ زلننننز نناةزةا ا/ننلز/اضننعزعل/ننهزص نن/نزلتنناةر//نزانننياوا ز

 ياوا زة ر قزأازة حاةزا/امعزاةي اهزلنزمالزلنزأة وزةات ا/ة.ة ول زا/عيةزكتيالزةا اةةزا

/ ننةمزةال ننيمسزع ضنننهزل ف ننًيزاننهزةااثنننيئقزةال لااننلزلننعزتنننيل/نزةصننالزةاع ننيءزفنننوزل لنن زل لننقزا وكنننيمز .4
اكااكزةحلهزاع اة هزاياكيللزا ممزز2012/ز04الل يم لز ممأملبلزاللااحيتزا/كتةزعل/هزع يءزتا /ةز
 ن ةاقزةاا /نةزةاصي ن/نزانهزات حنلزإا/نهزةالكيتانيتزةالتعل نلزاياع ننيءزاعل/نهزتال/نننغزةاهيت زاةافيكازا منمز

تعننة/لزفننوزع اة ننهزاعل/ننهزأنز/كتننةزأ/ضننًيزةحننمززالنناةرمز/زارة ازةاليا/ننلزص /ننًيزاننيعزت //نن زأازةاعيلننلزاةإلةة ز
 مزل ه.ةاةةئ ازةاتوز  وتزةاع يءزاع اة هيزااصل زااكز/وقزالة لزةاع يءةتزأنزتهللزةاع ضزةال ة

زةاعيلننلزاةإلةة ز/نناةعزةاعنن ضزلنننزماننلزةال ننيمسزفننوز نن ةاقزةاع ننيءةتزةالص ننسزاهنناةزةا نن ضزاننةوز .5
الاةرمزمالزة تهيءزةالةازةالوةةازاااكزاكلزع ضزاز/اةعزفوز  ةاقزةاع يءةتزمانلزآصن زلاعنةزات نة/مز

 ةاع اضزاز/ ا زف/هزا/عيةزإاازل ة جزل ل ًيز.

لننززحنت/نز/الني/لترمزةال يمسزاينز/ا ازةاع ضزةال ةمزل هز يفازةالفعالزااز/ةارزانهزةا ةناعزع نهزالنةاز .6
زتي /خزآص زلاعةزات ة/مزةاع اض.

زلةازح /ينزةاع يءزحتلزبها . .7
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

ةابنهيةةتزاةااثنيئقزةال لاانلزل نهزا نوز/ فقزةال يمسزلعزع ضنهز زصي نلزإاةزكنينز/بني كز الزلن از(ز .1
زعلازةا وازةاتياو:

 .ز ا ازل ةملزعنزبهيةازلرةاالزةاله لزاكااكزةاح/ ازةااةت/لزالب كل
 .ةاحةلزةاتةي عزأازةا  يعوزالب كل 

 .بهيةازصلاز   زلنزةةئ ازض /الزةاةصلزاض /الزةا /للزةالضيفل 

تيااةنيتزأاز بن ةتزأازلعلالنيتزف /نلزتعن  زعلازةال يمسزأنز/ فقزاع ضهزةا حنصلزة  نل/لزلننزأ/نلزك .2
اةزكي نتزتلنكزةاع/ نيتز ايالاةرمزةالع اضلزاكااكز/ ةمزلعزع ضنهزةاع/ نيتزةال لاانلزفنوزةعناازةاع نيءزاةن
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از/كنانزالة نلزةاع نيءةتزعنةمز ا/ زمياللزال  لزفعل/هزأنز/وةةزلكي هيزاةاامنتزةاناعز/لكننز ؤ/تهنيزف/نهزاةن
 ةا ا زاياع ض.

أ/نننلزاثننننيئقزأازلعلالنننيتز/ انننةزا ضننننيفتهيزا/ننن وزأ هننننيزضننن ا /لززاتاضنننن/ زز/ونننقزالل نننيمسزأنز/ضنننن/  .3
 ع ضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .1

 نية زلننزا نكزةاا /نةزةاتنياعزانارة ازةات نياتزاتك اااة/نيززلعتلةز/لترمزةال يمسزأنز/ فقزاع ضهزح ةزةفع
ةالعلاليتيازعلازبكلزكفيالزأازبن/كزا كنوز نية زلننزا نكز/تعيلنلزلنعزةاحنل لزةافلحن / /لزفنوزانراز ةاا نكز

ااز/ ان زفنوزأعزعن ضز"زكتيل/نزةصالز"ززلنزإةلياوزم/للزةاع يءزةاا ز1000الالغزةاا  وزةإلحللو(ز
الزةاع يءز،زعلنازأنزتعنيةزتيل/ نيتزةانةصالزفنوزةاع نيءزإانازل نةل/هيزلننزةال يم ن/نزا/ زلعررزاتيل/نزةص

ةانناعزاننمز/وننيلزعلنن/همزةاع يءاعننةزلننةازأحننااع/نزلنننزتنني /خزآصنن زلاعننةزات ننة/مزةاعنن اض،زاكننااكزالنننزأو/ننلز
زعل/همزةاع يءزاعةزأنز/ الاةزات ة/مزتيل/نزوحنزةات ف/ا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

لالنغزئرزاياع يءزأازايعزةرءزلنزا ناةجزات نة/مزتنيل/نزوحننزةات ف/نازالع نيءزةالونيلزعل/نهز/لترمزةالت يمسزةافي
أازز ية زلننزا نكزةاا /نةزوحنةزة  نالزلعتلةزلنزإةلياوزم/للزةاع يءزاااكزعلازبكلزح ةزةفعل  اعز

علننازبننكلزكفياننلزأازبنن/كزا كننوز ننية زلنننزا ننكز/تعيلننلزلننعزةاحننل لزةافلحنن / /لزفننوزاننراز ةاا ننكزةاننا  وز
/امزلنزتي /خزتال/ هزا  ة زإويالزةاع يءزعل/هزلننزمانلزةإلةة ازةاعيلنلزالناةرمزعلنازأنزز15حللو(ززصللزةإل

،زا/عننيةزتننيل/نزوحنننزةات ف/ننازإاننازةالتعهننةزاعننةزت ف/ننازكيفننلزةااترةلننيتزلننةازحنن /ينزةاع ننة/كننانزحنني عزةالفعننالز
عيلنلزالناةرمزانيإلف ةازعننزةاتنيل/نز و/ن زةالت تالزعل/هزالاةةز لةزص وزت ةلنهزةانةةئ ازةالحنتف/ةازانةةة ازةا

ز/تمزإ ةة زب/كزا /للزةاكفيالزلنزارة ازةاليا/ل(.
 تأمين الصيانة :.3

علوزبكلزكفيالزا ك/لزأازب/كزل ةقز ية زعنزا كززفوزويلز/ت لةزة ل زااكز/ ةمزتيل/نزةا /ي ل
 ية زعننزا نكزةاا /نةزا حنالزلعتلةزاةعزارة ازةاليا/لزا راز ةاا كزةاا  وزةإلحللو(أازح ةزةفعزلعتلةز

%زلننننزم/لنننلزةالننناةرمزةالكفاانننلزانننهزا/عنننيةز ننناةزةاتنننيل/نزإانننوزةالتعهنننةزاعنننةزأنز/ نننامزاكيفنننلز5ت نننلزعننننززا
اةزأصننلزةالتعهننةزات ننة/مزةا نن/ي لز ةااترةلننيتزةالت تاننلزعل/ننهزالاةننةزكتننيةزص ننوزلنننزةاننةةئ ازةالحننتف/ةاز،اةن

ةنن ةءزةا نن/ي لزعلننوزوحننيةزةالتعهننةزاتول/لننهزةال لااننلزف/وننقزالة ننلزةاع ننيءةتزل ننية ازم/لننلزةاتننيل/نز اةن
زف اقزة حعي .

 .ضمانة سوء المصنعية: 4
ت نلزعننزحن لزاكيلنلزم/لنلززأ.زت ةمزكفيالزعةا/لزفوزويلز/ت لةزة لن زاانكزاضنلينزحناءزةال ن ع/لزالنةازا

 ةاع يءز.%زصلحلزعب زاياليئلزلنزم/لتهيزإازإاةزا ةزصل زااكزفوز15ةالاةرمزةالضلا لزلضيفًيزإا/هيز
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ة.زإاةزثاتزحاءزةال  ع/لزفعلوزةالتعهةزةحتاةةلزةالاةرمزالاةرمزأص عزةة/ةازصللزبه /نزكوةزأم وز
،زاالة ننلزةاع ننيءةتزفنن ضزا ةلننلزتت يحننةزلننعزلننةازةحننتاةةلزةالنناةرمزاةاضنن  زاةا ف ننيتزةا يتةننلزعنننزااننكز

ز،ا/عيةزةوتحيةزلةازةاضلي لزلنزتي /خزت ة/مزةالاةرمزةاةة/ةاز.
%زصلحلز15مز/ فازةالتعهةزااكز/تمزتو /لزم/للزةاضلي لزكيلللزالاةةزةاتب /عيتزا/ ية زا.زإاةزا

ززاوحيةزةاصر/ لزا/اةعزةاايموزألي يتز عب زاياليئلزلنزم/للزةالاةرمزةاتوزثاتزحاءزل  ع/تهيزإ/ ةةًة
زةئ از.اب ةءزةالاةرمزعلوزوحيةزةالتعهةزاتول/لهزكيفلزكلفلزةالاةرمزاأعز ف يتزأازض  ز/لوقزاياة

ة.ز/تمزةإلف ةازعنزةاضلي لزاعةزة  ضيءزةالةازةالوةةازاعةمزاها زأعزحاءزاالاةةزكتيةزص وزلنز
زةاةةئ ازةالحتف/ةاز.

/تمزاززلنزم/لتهزكليز0.004ع ةزةاع ةزأازةاتفيقززا حالز.يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   
اعزإ/ ةةةتزأ/ضًيزع ةزةإلويالزأازةات ح/لزعلازعنز فازةاع ةزأازةاتفيقزك حامز اةز0.004تو /لز حالز

ص مزلنزفيتا ازةالا ةزلنزم/للزةاع ةزأازةاتفيقزعلازأنزتز0.008ةاةهلزةال فاازا/ ا زلةلاعزةالو لز
زع ةزةاحةةة.

 :وتقييمها العطاءات فتح: رابعاً 
ز-:لجنة فتح المظاريف -1

لنننة/ زعنننيمزةالننناةرمزةاعيلنننلزاة نننلزفنننت زلاننني / زةاع نننيءزات نننامز ننناجزةالة نننلزافنننت زةاع نننيءةتزاوضنننا زز/نننةعا
ز-ةال يم /نزأازللثل/همزفوزةارلينزاةالكينزةالوةة/نزفوزةعاازةاع يءزاعةزةتصيازةإلة ةءةتزةاتيا/ل:

ل/نهزإثايتزعةةزةالاي / زفوزلوض زفت زةالاي / زاكنلزع نيءز/فنت زلا افنهز/ضنعز ئن/ازةالة نلزع - أ
اعلنننازلا افنننهز ملنننًيزلحلحنننًلزعلننناز /ئنننلزكحننن زةعت/نننيةعزاحننن هز منننمزةاع نننيءزال يلنننهزعنننةةزةاع نننيءةتز

 ةااة ةا.

ثايتزعةة ي. - ب  ت م/مزة ا ةقزةال ف لزلعزةاع يءزاةن

مننن ةءازةحنننمزل نننةمزةاع نننيءزاة حنننعي زام/لنننلزةاتنننيل/نزةااتنننةةئوزةال نننةمزلننننزكنننلزل نننيمسزااانننكزاوضنننا ز - خ
 ةال يم /نزأازللثل/هم.

لنننز ئنن/ازةالة ننلزاةل/ننعزة عضننيءزةاويضنن /نزعلننازةاع ننيءزالا افننهزاكننلزا مننلزلنننزأا ةمننهززةاتام/ننع - ث
 اكااكزعلازلوض زةالة لزاعةزتةا/نزكيفلزةاص اةتزةاحيا ل.

ز-:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
/وننةةزلننة/ زعننيمزةالنناةرمزةاعيلننلزة بننصيسزأازةاةهننيتزةاننا/نزتتكننانزلنن همزةالة ننلزةاف /ننلزةاتننوزت ننامزاة ةحننلز
ةاع اضزلنزةا اةووزةاف /لزاةاليا/لزاةا ي ا /لزات ةمزتا ن/يتهيزةال يحنالزالة نلزةاع نيءةتزةال كر/نلزاعنةزأصناز

ز-ةالعي// زةاتيا/لزفوزةاعتاي :
 از/ ا زفوزأعزع ضزا/ زلعررزاتيل/نزةصالزةاع يء.ز - أ
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اةرمزةال لاانلزعلنازتة ازةاعن اضزلننزةا يو/نلزةاف /نلزاو/ن زتونةةزةالعني// زةاف /نلزاف نًيزالاة نفيتزةالنزز - ب
ةنننةالز/عنننةزاهننناجزةا ي/نننل،زاتصضنننعزكيفنننلزةاعننن اضزاننن فازةالعننني// زلننننزو/ننن زةاتنننرةمزةال نننيمسزاع ضنننهز

 الاة فيتزاب ا زةعاازةاع يء.

/ؤصازاع/نزةاعتاي زكفيءازةال يمسزلنزةا يو/ت/نزةاليا/لزاةاف /لزال ة تهزعلازةاافنيءزاياترةلنيتزةاع نيءزز - خ
تنوز/ نةلهيزأازةاصةلنلزةاتنوز/اف  نيزام نعزةا /ني زاا نزةا ن/ي لزازكنااكزاحلعتهزةاتةي /لزاةاتحه/لتزةا

كا هزاك/لزأازلارعزااك/لزأازتية ،زاالة نلزةحنتاعيةزعن ضزةال نيمسزةاناعزازتتناف زف/نهزكنلزأازاعنضز
  اجزةالت لايت.

 تاةأزةاة ةحلزاياع ضزةااعزمةمزأ صسزة حعي زثمزةااعز/ل/هزوتازتتمزة ةحلزةاع اضزةال ةلل.ز - ث

تنناةف تزفنننوزةاعننن ضزكيفنننلزةابنن ا زاةالاة نننفيتزاةاةننناةازتا نننوزةالة ننلزةاف /نننلزايإلويانننلزعلنننازل نننةمززإاة - ج
أ صسزة حعي زازلنزوقزةالة لزةاف /لزأنزتا وزايات ح/لزعلازأكث زلنزلا ةزال ن  زةااةونةزانيا امز

 لنزةصتل زة حعي .

ت ت ننلزةاة ةحننلزإاننازةاعنن ضزفننوزوياننلزعننةمزتنناةف زةالت لاننيتزفننوزةاعنن ضزةانناعز/تضننلنزأ صننسزة حننعي ز - ح
ةااعز/ل/نهزاياحنع زإانازأنزت نلزإانازةاعن ضزةاناعزتتناةف زف/نهزةالت لانيتزاةويانلزعلنازأنزتان/نزأحنايةز

 ةحتاعيةزةاع اضزة  صسزابكلزاةض .

إاةزتحنننياتزةالاة نننفيتزاة حنننعي زاةابننن ا زاةاةننناةازةال لاانننلز/فضنننلزةال نننيمسزةاننناعز/تضنننلنزع ضنننهز - خ
 تةيتزةالول/نل،زثنمزةال نيمسزةال ن/مزافلحن /نزا نا ازةةئلنل،زثنمزلنةازةاتحنل/مزل/رةتزإضيف/لزثمزةال ةمزالل

 ة ملزإاةزكي تزح علزةاتحل/مزال لولزةاةةئ ازةالحتف/ةا.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
علازةالتعهنةزةاناعزأو/نلزعل/نهزةاع نيءزةحنتكليلزإةن ةءةتزةاع نةزةاصنيسزا ن ة زةإلويانلزاتام/نعزةاتفيم/نلز .1

زاليز/لو هيزلنزأا ةقزالحت ةةتزاليزف/هيز أاةل زةاب ةء(.
 /لترمزةالتعهةزاياتا /ةزوحةزةا لةززلنزتي /خزةحتللهز ل زةاتا /ة. .2

از/ةارزاللتعهةزأنز/ت يرلز عزبنصسزآصن زعننزكنلزأازأعزةنرءزلننزةاع نةزةانزةاو نالزعلناززإانز .3
 ص وزلنزاة لزةاع يءةتزةاتوزأوياتزةاع يء.

أازةالا ةزةا ةاعزعلازاة لزةاع يءةتزايعزصحي ازأازض  ز يبئزعننزت نة/مزع ضنهززاز/وقزالل يمس .4
فوزويانلزإاةزلنيز فضنتزاة نلزةاع نيءةتزكنلزةاعن اضزةال ةلنلزإا/هنيزأازإاةزانمزتونلزةاع نيءزعلنازل نةمزأمنلز

 ة حعي زأازإاةزأا تزاة لزةاع يءةتزةعاازةاع يءزفوزأعزامتزأازأعزل وللزةانزاك زة حاية.

الننا ةزاتحننل/مزةالنناةرمزاف ننًيزاللاة ننفيتزاةابنن ا زةالتفننقزعل/هننيزاةانناة ةازفننوزمنن ة زةإلوياننلزاكننااكز/لتننرمزة .5
 ةاع/ يتزةالعتلةازاةالاكا ازف/ه.

ز
ز
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 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا
ةاتنرمزانهزفنوزةالاعنةزةالونةةزفنوزةاع نةز/ونقزالنة/ زإاةزتيص زةالتعهةزعنزتا /ةزلنيز:ززفرض غرامة مالية .1

%(زلننزم/لنلزةالناةرمزةاتنوزتنيص زفنوزتا /نة يز1عيمزةةئ ازةالاةرمزةاعيللزأنز/ف ضزا ةلنلزليا/نلزازت نلزعننز 
عنننزكننلزأحننااعزتننيص/ زإازإاةزتانن/نزأنزةاتننيص/ زفننوزةاتا /ننةز ننيةمزعنننزمنناازمنني  از،زافننوزةل/ننعزة ونناةلزعلنناز

ص ننوزافننا عزإاننازةاةهننلزةالصت ننلزاننياا ا زاة حننايةزةاتننوزأةتزإاننازةاتننيص/ زفننوزةالتعهننةزت ننة/مزإبننعي ز
زةاتا /ةزأازل عتهزلنزااكزات ة/مزليز/ثاتزااك.

إاةز كلزةالتعهةزعنزت ف/ازةاترةليتهزاليزف/نهزةاترةلنهزاياتا /نةزأازم ن زفنوزز:زالشراء عمى حساب المتعهد .2
إ ننةة زةا نن ة زابنن ةءزةالنناةرمزةاللتننرمزاهننيزةالتعهننةزانن فازااننكزأازتننيص ز/وننقزالننة/ زعننيمزةةئنن ازةالنناةرمزةاعيلننلز

ةاص نيئسزاةالاة ننفيتزلننزأعزل ننة زآصن زعلننازوحنيةز نناةزةالتعهنةزا ف تننهزلنعزتول/لننهزفن اقزة حننعي ز
اةا ف ننيتزةإلضننيف/لزاأ/ننلزصحننيئ زأازل نني / زأازع ننلزأازضنن  ز/لوننقزاياننةةئ ازةالحننتف/ةازأازةةئنن ازةالنناةرمز

زإ اة زااز/وقزاللتعهةزةاعت ةضزعلازااك.ةاعيللزةانزةاويةلزإاازأعز
:زا  نيز/ونقزالة نلزةاع نيءةتزاستبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .3

ةاتننوزأوياننتزةاع ننيءزةتصننيازةإلةنن ةءةتزةالرلننلزاوننقزةالتعهننةزالننيزفننوزااننكزل ننية ازم/لننلزةاتننيل/نزةال ننةمزلنننز
حننةزلننعزم/لننلزةالنناةرمزا/نن زةالننا ةازا/عتانن زةالالننغزفننوز نناجزةاوياننلزإ/نن ةةًةزةالتعهننةزأازأعزةننرءزل ننهزابننكلز/ت ي

زالصر/ لزةاعيلل.
افننوزةل/نننعزة وننناةلز/ونننقزانننةةئ ازةالننناةرمزةاعيلنننلزتو نن/لزة لننناةلزةالحنننتو لزاهنننيزفنننوزالنننلزةال نننيمسزأاز .4

كال/نلزأازلننزةالا ةزلنزة لاةلزةالحتو لزاااكزةال يمسزأازةالا ةزاةوزةانارة ةتزاةاه/ئنيتزاةالؤححنيتزةاو
 كفياتهم.

ز
 -حل الخالفات:سابعًا: 

فوزويلزوةا زأعزصل ز/ بيزعنزتفح/ زأعزا ةزلنزةاا اةزةاحيا لزأازلنزا اةزةاع نةزف/نتمزولنهزاة/نًيزز - أ
 اياتفياض.

/الننًيزلنننزاننةءزلفياضننتهليزالا ننالزإاننازوننلزوننالزأعزصننل ز/تعلننقزز30إاةزاننمز/ننتلكنزةا  فننينزصننللز - ب
ونننلزةاصنننل زانننيالةاءزإانننازةالوكلنننلزةالصت نننلزات ا/نننقزةا ننناة /نزاة  النننلززاياع نننةز/ونننقز عزلننننزةا ننن ف/ن

 ةالعلالزاهيزفوزل ي قزةاحل لزةاا  /لزةافلح / /لزاهاةزةابين.

ز
ز
ز
ز
 

ز
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 شروط متفرقة:ـ:ثامنا

ةزةحننتعللزةال ننيمسزةا نننزأازةاتلعننةزفننوزلعيللتننهزأازثاننتزعل/ننهزأ ننهزبنن عزأازمننيمزا فحننهزأازااةحنن لزاإ .1
أازا/ زلايب زعلاز باازأوةزلاافوزأازلحتصةلوزةاحل لزأازعلنازةاتاة نؤزلعنهزا/ جزا  /قزلايب ز

إضننن ة ًةزايال نننلولز/ل نننوزع نننةجزفنننوزةاونننيلزا/ نننية زةاتنننيل/نزلنننعزعنننةمزةإلصنننللزاونننقزةانننارة ازةال ياانننلز
اياتعا/ضيتزةالت تالزعلازااكزفضًلزعنزبن ةزةحنلهزلننزان/نزةال يم ن/نزااز/حنل زانهزايانةصالزفنوز

زةاا  /لزةافلح / /لز اةزفضًلزعنزةتصيازةإلة ةءةتزةا ضيئ/لزضةجزع ةزةامتضيء.زل يم يتزالحل ل
إاةزأفلنننازةال نننيمسزأازةالنننا ةز/ونننقزالة نننلزةاع نننيءةتزإا نننيءزةاتعيمنننةزلعنننهزةانزةالةننناءزال ضنننيءزاكنننااكز .2

زل ية ازلالغزةاتيل/نزك / ةةزعيمزالصر/ لزةاعيلل.
الانن مزلعننهزأازلننيزتا ننازل نهززاتاة/ننهزكتننيةزالا ثننلز/ف/ننةزإاةزتنافازةال ننيمسزأازةالننا ةزةننيرزإا ننيءزةاع نةززة .3

 اااكزةانزةاويةلزإاازةحت ةة زوكمزمضيئوز/ ضوزاااكزلعز ةزلالغزةاتيل/نزفوز اجزةاويال.

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 فضزأعزليةازكيلللزأازأعزةرءزل هيزفوزويلزلصيافتهيزاللاة فيتزةاتوزتمزةاتفنيقززاارة ازةا ول/وقز .1

 عل/هي.

/تمزةحتلمزةالاةةزةالا ةازلنزمالزاة لزةحتلمزلصت نلزالبنكللزاهناةزةا ن ضزاف نًيزاللاة نفيتزاةابن ا ز .2
تزةالعتلنةازاةاتنوز/نتمزةاعيللزاةاصي لزالتعيمةزةااة ةازفوزةعاازةاع يءزام ة زةإلويالزاألن زةاتا /نةزاةاع/ ني

ةن ةءزةاتةنني ةزعل/هنيزايا  / نلزةاتننوزتونةة يزةاةهننلزةالحنتف/ةازأازاة نلزةاحننتلمزالاةنةزاةننينز فو نهيزاةن
 .ف /لزتبكلزاهاةزةا  ضزالع فلزلةوزل يا تهيزاللاة فيتزةال لاالز

خزإانلقز/ةةزعلازةالا ةزةاعلمزاينزليز/ ةلهزلنزع ضزحع زحني عزةالفعنالزالنةازحنتانز/النًيزلننزتني / .3
 ةال يم ل.

أازةاةهنلزةاتنوززعلازةالا ةزةااترةمزاتا /ةزةالاةةزةالتعيمنةزعل/هنيزفنوزةاصنةليتزةالحني ةازانارة ازةا نولزا نرا .4
 ا ًيزالب ا زاةالاة فيتزةااة ةازفوزةال يم لزلتضل يزةا  لزاةاتول/لزاةات ر/لزاليز/ت تةززتوةة يزةاارة ا

زال تزأازل ي / زعلاز ف تهزةاصي ل.علازعلل/يتزةاتا /ةزلنز ف يتزايا لزليز
حنننا ز/نننتمزت حننن/لزأ ننن ي زةال يم نننلزعلنننازأحنننيازأمنننلزة حنننعي زاةال نننياقزاللاة نننفيتزةال لاانننلزاانننارة از .5

%زلنزإةلياوزةاكل/لزةالتعيمةزعل/هيز25ةا ولزةاوقزفوزر/يةازةاكل/يتزةالتعيمةزعل/هيزأازصفضهيزا حالز
 زالاة نفيتزاأحنعي زةاتا /نةزةاناة ةازفنوزةاع نةزاكنلزأازالة ةزإبعي زةالا ةزا ااتهنيزفنوزاانكزاان فازبن از

 اعضزة   ي زصللزفت ازةاتعيمةز.

فننوزةل/ننعزة ونناةلزتكننانزعنن اضزة حننعي زايابنن/كلزةاةة/ننةزابننيلللزالضنن /الزةالضننيفلزلننيزاننمز/نن ةز ننسز .6
زصل زااك.

ةزالننيز/لننازفننوزوننيلزلصيافننلزةالننا ةزاكننلزأازاعننضزبنن ا زةاتعيمننةزأازفننوزوننيلزةلت يعننهزأازع ملتننهزالتا /نن .7
زكفيانننلزوحننننزةات ف/نننال نننية اززةاليا/نننلال نننلولزارة ازةا نننولزأاز/عننن ضزل نننياوهيزالضننن  ز/ونننقزانننارة از

اةا ةنناعزعل/ننهزاننياتعا/ضزعنننزكننلزع ننلزأازضنن  زاوننقزاهننيزكلننيزأنزاهننيزةاوننقزفننوزةاو ننالزعلننازةالنناةةز
تننوزت ة ننيزلو  ننلزةاتننوز/تصلنن زةالننا ةزعنننزتاف/  ننيزلنننزةالننا ةزةانناعز/ل/ننهزفننوزةاحننع زأازةابنن ةءزاننيا  قزةا

ا نننيءزةاتعيمنننةزلعنننهزاةفنننعزفننن اقزة حنننعي زلضنننيفًيزإا/هنننيز %زل ننني / زإةة /نننلزلننننزضنننلي تهز10ال نننلوتهيزاةن
ةاا ك/ننلزاانن/ازاللننا ةزةانناعزصننيا زأعزبنن  زلنننزبنن ا زةاتعيمننةزأازتصلنن زعنننزأازع مننلزعلل/ننيتزةاتا /ننةز

أازةال ياالزاف اقزة حعي زإاةززاكفيالزوحنزةات ف/ةاوقزفوزةال ياالزاي/لزتعا/ضيتزأازةال ياالزايحت ةةةز
تلك تزةاارة ازلنزتاف/ زتلكزةالاةةزاحع زةملزلنزحع زةال يم لزةااعزتنمزةاتعيمنةزالاةانهزافنازونيلزعنةمز

زةاوقزفوزص مزأعزلاياغزتتا ازلنزلحتو يتهزاة/هي.زةاليا/لكفي/لزةاضلي لزات  /لزف اقزة حعي زاارة از
زحنت/نةجزلنزلناةةز ا نًيزالبن ا زاةالاة نفيتزةاناة ةازايال يم نلزصنللز/كانزةاةفعزاللا ةزا يءزليزميمزاتا / .8

/النًيزلنننزتنني /خزت ننة/مزةافناةت/ زاة ا ةقزةاةةاننلزعلننازتلننيمزاوحنننزةاتا /نةز ا ننيزالبنن ا زاةالاة ننفيتزةانناة ةاز
زا و/فلزةاب ا زاةالاة فيت.ز
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انةةءزأعزأحنايةزلنيزي صسزع اضزة حعي زأازأعزع ضزحع زأص زاةانزإاة لزةاع يءةتزا/ زللرللزا .9
 ةةمزااكز/و قزل لوتهيز.

 لةازح /ينز اةزةاع يءزحتلزأبه . .11

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 المواصفات الفنية
 سم 51×  111بشكير وجه  -اسم الصنف : -1

زZ0010015 -رقم الصنف :
 -المواصفات :

 زم نزز.100ل  اعزلنزص/ زز% 

 حم.50حمزاع ضلز100 الزةاابك/ ز 

  /ز%ز.5ز-ةمز+أاز200زارنزةاابك
 ز65ل حاازعل/هزص زاةوةز ااوزلكتاةزعل/لزارة ازةا ولزةافلح / /لزاح لزةإل تياز،ز الزةا ح/جز

 حمز.ز5حمزأ ض/لزةا ح/جزاانزأصض زفيت زاةاكتيالزاانزأا/ضزاأ ض/لزةا ح/جز

 . /ز  / لزةات ل
 ةااعز/توللزةا سز.ززكلزعب ازم عزفوزك/از ي/لانزالنزثمزفوزك ةت/نز ل /لزالنزةاك تانزةال او 

ز
 :ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزمالحظـــــة

ز5حمز70×زز50ا/تزلصةازأااةنززز-ةحمزةا   ز:ز-2
 Z0010070ز- ممزةا   ز:

زز-:زالمواصفات
 زااا/حت ز50%زم نز+ز50ل  اعلزلنزملينز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز.ز 

 ةمز.ز160ز–ةمزز140ارنزاةوةزلت زل اعزليزا/نز 

  زص/ ز.زز34ز–ز32عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

  زص/ ز.ز26ز–ز24عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 حمز.ز5أ ض/نلزةا ايعلزلزةافلح / /لزني ازارة ازةا ونلزاص زاةوةز ااوزعانل ااع 

  حمزز10يزث /لزةةصل/لزا الزحمزااهز70×50ل يازةا  علزةااةوةازلزنلزاةاتف /نةاص/ي
 اوفازةالصةازلنزةاص اازلنزةاا/تز.

 زاة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزز20تاضعزكلز زةةصلزك/از ي/لانز، م عل
 النزةاك تانزةال اوزةااعز/توللزةا سز.

 

ز:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةمالحظـــــة
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زحمز120×زز120فا لزعلل/يتزلةارززز-ةحمزةا   ز:ز-3
 Z0010255رقم الصنف  

زز-المواصفات:
 زااا/حت ز50%زم نز+ز50ل  اعلزلنزملينزةصض زةالانز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز 

 .از/تيث زةالانزاةا لينزايالاةةزةاك/ل/يئ/لزاةاتع /مزةالحتعلللزفوزارة ازةا ولز 

 ةمز.ز160ز–ةمزز140ارنزاةوةزلت زل اعزليزا/نز 

  زص/ ز.زز34ز–ز32عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

  زص/ ز.ز26ز–ز24عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

  حمزراة/ي يزلص/ لزز90×90حمزاةاثي /لزز120×120ةاص/ي لزعاي ازعنزم عت/نزة ااازل ياز ا ةاتف /ل
 فوزل ت  زأضلعزةا  علزة ااازز.

 علزفوزةةصلزك/از ي/لانز،زاة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنزةاك تانزم ز20تاضعزكلز
زةال اوزةااعز/توللزةا سز.ز

 ا:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةمالحظـــــ

 
 سم 91×  91فوطة عمميات مجوز  -اسم الصنف : -4

 Z0010260رقم الصنف  

  -المواصفات :
 زااا/حت ز50%زم نز+ز50ل  اعلزلنزملينزةصض زةالانز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز 

 .از/تيث زةالانزاةا لينزايالاةةزةاك/ل/يئ/لزاةاتع /مزةالحتعلللزفوزارة ازةا ولز 

 ةمز.ز160ز–ةمزز140ارنزاةوةزلت زل اعزليزا/نز 

  زص/ ز.زز34ز–ز32عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

  زص/ ز.ز26ز–ز24عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 حمزلص/ لزعلازةا  علزز63×63حمزاةاثي /لزز90×90ةاص/ي لزعاي ازعنزم عت/نزة ااازل ياز ا ةاتف /ل
 از.ة ااازاراة/ي يزفوزل ت  زة ضلعزال  علزة اا

 زاة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنزةاك تانزز20تاضعزكلز زفوزةةصلزك/از ي/لانز، م عل
 ةال اوزةااعز/توللزةا سز

زإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةزمالحظـــــة:الرجاء
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 سم  75×  75فوطة عمميات مجوز  -اسم الصنف: -5

زZ0010265رقم الصنف
زز-:المواصفات 

 زااا/حت ز50%زم نز+ز50ل  اعلزلنزملينزةصض زةالانز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز 

 .از/تيث زةالانزاةا لينزايالاةةزةاك/ل/يئ/لزاةاتع /مزةالحتعلللزفوزارة ازةا ولز 

 ةمز.ز160ز–ةمزز140ارنزاةوةزلت زل اعزليزا/نز 

 زص/ ز.زز34ز–ز32لنز عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعز) 

  زص/ ز.ز26ز–ز24عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 حمزلص/ لزعلازةا  علزز47×47حمزاةاثي /لزز75×75ةاص/ي لزعاي ازعنزم عت/نزة ااازل ياز ا ةاتف /ل
 ة ااازاراة/ي يزفوزل ت  زة ضلعزال  علزة اااز.

 زفوزةةصلزك/از ي/لانز،ز20تاضعزكلز اة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنزةاك تانززم عل
 . ةال اوزةااعز/توللزةا س

ز:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةمالحظـــــة
 سم 91×  91فوطة عمميات مفرد  -اسم الصنف : -6

 Z0010275رقم الصنف

زز-:زالمواصفات
 زااا/حت ز50%زم نز+ز50ل  اعلزلنزملينزةصض زةالانز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز 

زاز
 .تيث زةالانزاةا لينزايالاةةزةاك/ل/يئ/لزاةاتع /مزةالحتعلللزفوزارة ازةا ولز/ 

 ز%ز5-ة ةمز+أازز150ارنزاةوةزلت زل اعزليزا/نز. 

  زص/ ز.زز34ز–ز32عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 زص/ ز.ز26ز–ز24ةزح ت/لت زل اعزلنز عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةو) 

 حمزا/كانزز1ةاص/ي لزعاي ازعنزم علزلنزةا لينزلث /لزلنزأضلعهيزة  اعلزاث /لزع ضز ا  /لةاتف
 حمز.ز90×90 يفوزةال ياز

 ةةصلزك ةت/نز ل /لززالنزثمزم علزفوزةةصلزك/از ي/لانز،زز50تاضعزكلز. 

ز
ز:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةمالحظـــــة



 

 04صفحح الصحح وزارج لصالخ وملثىساخ أقمشح تىريد2402 / 44رقم عطاء

 

 سم 91×  65فوطة عمميات مفرد   -اسم الصنف : -7

 Z0010280رقم الصنف

ز
  -المواصفات :

 زااا/حت ز50%زم نز+ز50ل  اعلزلنزملينزةصض زةالانز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز 

 .از/تيث زةالانزاةا لينزايالاةةزةاك/ل/يئ/لزاةاتع /مزةالحتعلللزفوزارة ازةا ولز 

 ةمز.ز160ز–ةمزز140اةوةزلت زل اعزليزا/نزارنز 

  زص/ ز.زز34ز–ز32عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

  زص/ ز.ز26ز–ز24عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 حمزا/كانزز1ةاص/ي لزعاي ازعنزم علزلنزةا لينزلث /لزلنزأضلعهيزة  اعلزاث /لزع ضز ا ةاتف /ل
 حمز.ز65×65 ياز يفوزةال

 زاة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنزةاك تانزز20تاضعزكلز زفوزةةصلزك/از ي/لانز، م عل
زةال اوزةااعز/توللزةا سز

ز
ز:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةمالحظـــــة

 سم 121×  161مالية سرير صغيرة    -اسم الصنف : -8

 Z0010355رقم الصنف : 
زز-:زالمواصفات

 زااا/حت ز50%زم نز+ز50ل  اعلزلنزملينز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز.ز 

 .از/تيث زةالانزاةا لينزايالاةةزةاك/ل/يئ/لزع ةزةا ح/لز 

 .ةا  بلزاة ااةنزةاصي لزاارة ازةا ولز 

 ةمز.ز160ز–ةمزز140ارنزاةوةزلت زل اعزليزا/نز 

  زص/ ز.زز34ز–ز32ل اعزلنز زعةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت) 

  زص/ ز.ز26ز–ز24عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 ز زكل زلك  ا زةإل تيا زح ل زلع زةافلح / /ل زةا ول زارة ا زعاي ا ز اا/ين زلتاةر/ين زاص ين حمزز65ل ااعل
 حمز.ز5اأ ض/لزةا ايعلز
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 زةا لينزل ياز زلن زم عل زعن زعاي ا زاةاتف /ل زاعز120×160ةاص/ي ل زةل/عزحم زلن زةاث /يتزلصي ل ة
 حمزز1ة   ة زاث /لزاع ضز

 تاضعزكلزصلحلزم عزفوزةةصلزك/از ي/لانز،زاة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنزةاك تانز
 ةال اوزةااعز/توللزةا سز.

 لل/لز.زز60إاازز50كلزك تا لزاةوةازف/هيزلنز 

زز
ز:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةمالحظـــــة

 سم 161×  251مالية سرير كبيرة    -الصنف :اسم  -9

 Z0010365رقم الصنف : 
 

زز-:زالمواصفات
 زااا/حت ز50%زم نز+ز50ل  اعلزلنزملينز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز.ز 

 .از/تيث زةالانزاةا لينزايالاةةزةاك/ل/يئ/لزع ةزةا ح/لزفوزل حللزةا ولز 

 اارة ازةا ولز.ةا  بلزاة ااةنزةاصي لز 

 ةمز.ز160ز–ةمزز140ارنزاةوةزلت زل اعزليزا/نز 

  زص/ ز.زز34ز–ز32عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

  زص/ ز.ز26ز–ز24عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 حمزأ ض/لزز65لك  ازكلزل ااعلزاص /نزلتاةر/ينز اا/ينزعاي ازارة ازةا ولزةافلح / /لزلعزح لزةإل تياز
 حمز.ز5ةا ايعلز

 اعةزةاث /يتزلصي لزلنزةل/عزة   ة زز160×250ةاص/ي لزاةاتف /لزعاي ازعنزم علزلنزةا لينزل ياز
 حمز.ز1اث /لزاع ضز

 تاضعزكلزصلحلزم عزفوزةةصلزك/از ي/لانز،زاة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنزةاك تانز
 ةال اوزةااعز/توللزةا سز.

 لل/لز.ز60إاازز50 تا لزاةوةازف/هيزلنزكلزك 

زللوانننننل:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ة
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 سم 151×  241مالية عمميات مجوز)طبقتين(    -اسم الصنف : -11
 Z0010385رقم الصنف : 

  -المواصفات :
 زااا/حت ز50%زم نز+ز50ل  اعلزلنزملينزةصض زةالانز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز 

 .از/تيث زةالانزاةا لينزايالاةةزةاك/ل/يئ/لزاةاتع /مزةالحتعلللزفوزارة ازةا ولز 

 ةمز.ز160ز–ةمزز140ارنزاةوةزلت زل اعزليزا/نز 

  زص/ ز.زز34ز–ز32عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 زص/ ز.ز26ز–ز24ح ت/لت زل اعزلنز عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةز) 

 حمزز.ز50حمزاايا الزلة ارازكلزز80عاي ازعنزم عت/نزلض ات/نزة/ةًةزلة ارازاياع ضزكلز 

 حمز.زز65ل ااعلزاص /نز اا/ينزلتاةر/ينزعاي ازارة ازةا ولزةافلح / /لزلعزح لزةإل تيازلك  ازكلز 

 فوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنزةاك تانزتاضعزكلزصلحلزم عزفوزةةصلزك/از ي/لانز،زاة ك/يازتاضعز
 ةال اوزةااعز/توللزةا سز.

ز:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةمالحظـــــة
 سم 151×  251مالية عمميات مفرد   -اسم الصنف : -11

 Z0010390 -المواصفات :
 الموصفات:

 زااا/حت ز50%زم نز+ز50ل  اعلزلنزملينزةصض زةالانز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز 

 .از/تيث زةالانزاةا لينزايالاةةزةاك/ل/يئ/لزاةاتع /مزةالحتعلللزفوزارة ازةا ولز 

 ةمز.ز160ز–ةمزز140ارنزاةوةزلت زل اعزليزا/نز 

  زص/ ز.زز34ز–ز32عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 زص/ ز.ز26ز–ز24 ت/لت زل اعزلنز عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح) 

 حمز.زز65ل ااعلزاص /نز اا/ينزلتاةر/ينزعاي ازارة ازةا ولزةافلح / /لزلعزح لزةإل تيازلك  ازكلز 

 حمزا/كانزز1ةاص/ي لزعاي ازعنزم علزلنزةا لينزلث /لزلنزأضلعهيزة  اعلزاث /لزع ضز ا ةاتف /ل
 حمز.ز150×250 يفوزةال ياز

 زم عزفوز زاة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنزةاك تانزتاضعزكلزعب ا ةةصلزك/از ي/لانز،
زةال اوزةااعز/توللزةا سز.ز

زةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةمالحظـــــة:
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 سم 191×  351مالية عمميات مفتوحة   -اسم الصنف : -12

 Z0010395رقم الصنف : 
زز-:المواصفات 

 زااا/حت ز50%زم نز+ز50ل  اعلزلنزملينزةصض زةالانز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز 

 .از/تيث زةالانزاةا لينزايالاةةزةاك/ل/يئ/لزاةاتع /مزةالحتعلللزفوزارة ازةا ولز 

 ةمز.ز160ز–ةمزز140ارنزاةوةزلت زل اعزليزا/نز 

 زص/ ز.زز34ز–ز32لنز عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعز) 

  زص/ ز.ز26ز–ز24عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 حمزلنزةل/عز1حمزلث /لزاع ضزز190×350  / لزةاص/ي لزاةاتف /لز وزعاي ازعنزم علزملينزل ياز
حمزلثاتلزز50×70ة ضلعزلا االزأازا/ زلا االزاع ضزةا  علزافوزل ت فهيزم علزملينزل ياز

حمزاايم ازع ضزز40فوزل ت  زةا  علزةاكا/ ازافوزل ت  زةا  عت/نزفتولزا/ضيا/لزةابكلزا الز
×زحمز16حمزاعل/هيزا يءزلةارزل ياز الزز8النزأحفلزةافتولزةاا/ضيا/لزفتولزبقزا الززحمز18

 حمزلنزاةة/لزةا  علزةا  / از.ز10ع ضز

 تاضعزكلزصلحلزم عزفوزةةصلزك/از ي/لانز،زاة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنزةاك تانز
زةال اوزةااعز/توللزةا سز.

زلزةاتا /ة:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمامالحظـــــة
 بدلة ممرض بيضاء ) جاكيت + بنطمون (  -اسم الصنف : -13

 Z0060047 -المواصفات :
 زااا/حت ز50%زفحكارةز+ز50ل  اعلزلنزملينزة لزأا/ضز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز 

 ز.5ز–أازز +ةمزز200ارنزاةوةزلت زل اعز% 

  زص/ ز.زز34ز–ز31عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

  زص/ ز.ز20ز–ز18عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 عاي ازعنزل /الزةا/ضز+زا  لانزةا/ض 

 .ل ااعز علازةا ة ز يو/لزةا/حي زبعي زارة ازةا ولزةافلح / /لز 

 ل يحيتزلصتلفلز.  / لزةاص/ي لزاةاتف /لزوحةزع/ لزةالصرنزاز 
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 تاضعزكلزصلحلزاةلزفوزةةصلزك/از ي/لانز،زاة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنز
زةاك تانزةال اوزةااعز/توللزةا سز.

زللوانننننل:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ة
 

زاةالزلل ضلزا/ضيءز زفحتينز+زا  لانز(زز-ةا   ز:زاسم -14
 Z0060053رقم الصنف

  -المواصفات :
 زااا/حت ز50%زفحكارةز+ز50ل  اعلزلنزملينزة لزأا/ضز% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز 

 ز.5ز–أازز +ةمزز200ارنزاةوةزلت زل اعز% 

  زص/ ز.زز34ز–ز31عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

  زص/ ز.ز20ز–ز18عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 عاي ازعنزمل/سز+زا  لانزكمزةا/ض 

 .ل ااعز علازةا ة ز يو/لزةا/حي زبعي زارة ازةا ولزةافلح / /لز 

 .لزةاص/ي لزاةاتف /لزوحةزع/ لزةالصرنزال يحيتزلصتلفلز /   

 تاضعزكلزصلحلزاةلزفوزةةصلزك/از ي/لانز،زاة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنز
 .ةاك تانزةال اوزةااعز/توللزةا سز

 :ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةمالحظـــــة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 09صفحح الصحح وزارج لصالخ وملثىساخ أقمشح تىريد2402 / 44رقم عطاء

 

 

 

 

 

 

زاسم الصنف : بدلة لمعمال لون بني قميص + بنطمون-15
 Z0060055رقم الصنف : 

 المواصفات :
 زم نز50%زااا/حت ز+ز50ل  اعلزلنزملينزة لز% 

 زز5ز–ةمز+زةاز180ارنزاةوةزلت ز% 

 34-32 اا/لزز2حم1عةةزةاص/ا ز 

ز26-24ع ض/لزز2حم1عةةزةاص/ا زززز
 ةالانزا وزة ةلزاةوةاز 

 ز2علازةاة ةز+زة/ةزصلفوزفل/تزعةةزز2ةاتف /لزاةاص/ي لز:زا  لانزعيةعزة/الزعةةز
 لعزر زةاكل زلعزوبااز+زتلك/نزعلازعلميتزةاكل ز

 حمز.2حمزاةانزل ة/تز،زث /لزةا ةلز22ع ضزةا ةلزفتولز 

فوز ة زةا ل/سزلنزز2فوزةا ل/سزة/الزعةةزةا ل/سز:زتف /لزمل/سزعيةعزكمز ا/لز
زحمز6حمز،زا يءزةاة/الز16حمز الز14ةعلازلعزا ي/لزلعزر ز/زةاة/الزع ضز

 زل ااعزعلازةاة/الزبعي زارة ازةا ولزةافلح / /لز
زكلزصلحلزاةلزةةصلزك/از ي/لانزالنزثمزةةصلزك ت/نز ل /ل

 

ز:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةمالحظـــــة
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 مريول طبيب أبيض كم طويل  -اسم الصنف :-16
 Z0060480رقم الصنف

  -المواصفات :
 زااا/حت ز50+ززم ن%ز50ز يعمزل  اعلزلنزملينزة لزأا/ض% 

 ة ةلزةالانزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز 

 ز.5ز–أازز +ةمزز200ارنزاةوةزلت زل اعز% 

  زص/ ز.ز34ز–ز31عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

  زص/ ز.ز20ز–ز18عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 .ل ااعز علازةا ة ز يو/لزةا/حي زبعي زارة ازةا ولزةافلح / /لز 

 كليز/لوز:  / لزةاص/ي لزاةاتف /لز 

o .ةل/عزةال يحيتزةال لاالزوحةزةا ايمزةاعيالوز 

o الحيفيتزلتحيا/لزا/اةةزايعلازةا ة زلنزعاي ازعنزل /الزلفتا زلنزة ليمزاعةةزصلحلزأر ة ز
حمزل ااعزعلازةاة/ةزبعي زارة ازةا ولزةافلح / /لز14حمزاع ضز15ةا يو/لزةا/ح وزة/ةز الز

حمزلنزز7حمزاع ضزمالزةال ز/الزز17حمزاع ضزز16ة/ةزل ياز الزز2النزة حفلزعةةز
 حمز.ز3زحمزالنزة   ة ز5.5أعلازةاة/ةزةاثلثلز ةازابكلزلثل زلنزةااح ز الز

o حمز.ز3ث /لزفتولزةاكمز 

o حمز.ز24اه زةال ز/الزلنزأعلازاول زالنزأحفلزأاول زاعب ازحمزز/اةةزف بنلزا الز 

o لنزأحفلزةال ز/الززحمزاةا الزوحةزةال يازةال لاةزلعزفتول5/اةةزفوزةااه زورةمزاع ضز
 حمز.2حمزاث /لزةال ز/الزلنزأحفلزز30ا الز

 ي/لانز،زاة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنزتاضعزكلزعب ازم عزفوزةةصلزك/از 
زةاك تانزةال اوزةااعز/توللزةا سز.

ز
ز:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةمالحظـــــة

ز
ز
ز
ز
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زأا/ضزكمز ا/لزل /الز ا/الزز-ةحمزةا   ز:-17
 :ز-ةالاة فيتزZ0060485 

ز
 زااا/حت ز50%زم نز+ز50زعمل  اعلزلنزملينزة لزأا/ضز ي% 

 ز.5ز–أازز +ةمزز200ارنزاةوةزلت زل اعز% 

  زص/ ز.زز34ز–ز31عةةزةاص/ا زةا اا/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

  زص/ ز.ز20ز–ز18عةةزةاص/ا زةاع ض/لزفوزاةوةزح ت/لت زل اعزلنز) 

 ة ةلزةالانزة ا/ضزاةوةازفوزكلزةاكل/لزافوز فازةا  علز.ز 

 ةا ولزةافلح / /لز.ل ااعز علازةا ة ز يو/لزةا/حي زبعي زارة از 

 :لزةاص/ي لزاةاتف /لزكليز/لوز /   

 .ةل/عزةال يحيتزةال لاالزوحةزةا ايمزةاعيالوز 

 زلنز زةا ة  زايعلا زا/اةة زالحيفيتزلتحيا/ل زأر ة  زصلحل زاعةة زة ليم زلن زلفتا  زل /ال زعن عاي ا
 / /لزحمزل ااعزعلازةاة/ةزبعي زارة ازةا ولزةافلح14حمزاع ضز15ةا يو/لزةا/ح وزة/ةز الز

حمزلنزأعلازز7حمزاع ضزمالزةال /الزز17حمزاع ضزز16ة/ةزل ياز الزز2النزة حفلزعةةز
 حمز.ز3حمزالنزة   ة زز5.5ةاة/ةزةاثلثلز ةازابكلزلثل زلنزةااح ز الز

 حمز.ز3ث /لزفتولزةاكمز 

 حمز.ز24اه زةال /الزلنزأعلازاول زالنزأحفلزةالول زاعب ازحمز/اةةزف بنلزا الز 

 حمزاةا الزوحةزةال ينزةال لاةزلعزفتولزلنزأحفلزةال /الزا الز5اه زورةمزاع ضز/اةةزفوزةا
 حمز.ز2حمزاث /لزةال /الزلنزأحفلزز25

تاضعزكلزعب ازم عزفوزةةصلزك/از ي/لانز،زاة ك/يازتاضعزفوزةةصلزك ةت/نز ل /لزالنزةاك تانزةال اوز
زةااعز/توللزةا سز.

ز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22صفحح الصحح وزارج لصالخ وملثىساخ أقمشح تىريد2402 / 44رقم عطاء

 

 اسم الصنف : مريول مفتوح رجالي لممرضي - 18
 Z0060535رقم الصنف : 

 المواصفات 
 لاة فيتزةا لينزل ياقزال فيلز 

 ةاص/ي لزاةاتف /لز:ز ازعاي ازعنزل /الزلفتا زلنزةاصل زاةانزمالز 

 حمز1ةا الزب / زع ضز 

 حمز130 الزةال /الز 

 حمز1ةاكمز /ةلمز.زث /لزةاكمز 

 حمزم علزاةوةاز73ع ضزةا ة ز 

 حمز يفوز58ةااه زم عت/نزع ضز 

 زحمز20حمز الزةاورةمز20حمزالحيفلز4فوزةااه زورةمزعةةز
ÚÏÑßäØßÑÊ ßÑáÎÇÏÑÚá ÑãÚÔÑíÚÑáÎÇÏÑÚØÞáÔÑÔÚ áßز.ز

ز
ز:ةا ةيءزإوضي زع/ لزمالزةاتا /ةمالحظـــــة

 

 .بالستيك هوائية مرتبة :الصنف اسم -19
 

.Z0090285الصنف رقم 
 

  نفخهما يتم الثالستيك من طثقتين عن عثارج الثالستيك من سرير مرتثح عن عثارج
 كهرتائى كمثروسىر طريق عن

 

 

 

 كمبرسور تايوانى:  اسم الصنف -21

00902Z91.رقم الصنف 

عثارج عن كمثروسىر يعمل على الكهرتاء ويخرج هىاء عن طريق فتحتين من الجانة وله مفتاح 

  لتحديد كميح الهىاء الخارجح من الجهاز وصناعه تايىانى.    
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 م 3.11 - 2.81من  رضلمستائر عقماش  -اسم الصنف : -

 64Z00500رقم الصنف : 

 

 

عاي ازعنزملينزالحتيئ ز اعزة/ةززثلثلزةااةنز ا/ج/ةر ق/ةصض (زا/كانزع ضزةا لينز/ت ةا ز
 لت زز0.00ةااززز0..0لنزز

 
 

 

 

 

 

 

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز



 

 24صفحح الصحح وزارج لصالخ وملثىساخ أقمشح تىريد2402 / 44رقم عطاء

 

زجدول الكميات واألسعار 
ز

 الكمية الوحدة اسم الصنف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل

اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    1 عدد سم 51*111بشكير وجه  1

    1 عدد سم 71*51بيت مخدة الوان  2

    1 عدد سم 121*121فوطة لمعمميات مجوز  3

    1 عدد سم 91*91فوطة لمعمميات مجوز  4

    1 عدد سم 75*75فوطة لمعمميات مجوز  5

    1 عدد سم 91*91فوطة لمعمميات مفرد 6

    1 عدد سم 91*65فوطة لمعمميات مفرد 7

    1 عدد سم صغيرة  121*161مالية سرير  8

    1 عدد كبيرة  سم 161*251مالية سرير  9

    1 عدد سم 151*241عمميات مجوزمالية  11

    1 عدد سم  151*251عمميات مفردمالية  11

    1 عدد سم 191*351عمميات مفتوحة مالية  12

    1 عدد بدلة ممرض بيضاء )جاكيت + بنطمون( 13

    1 عدد بدلة ممرضة بيضاء )فستان + بنطمون( 14

    1 عدد بدلة لمعمال لون بنى )قميص + بنطمون( 15

    1 عدد مريول طبيب ابيض كم طويل 16

    1 عدد مريول طبيبة ابيض كم طويل 17

    1 عدد مريول مفتوح لممرضى  18

    1 عدد مرتبة هوائية بالستيك 19

    1 عدد يعادلة او تايوانى كمبرسوركهربائ 21

    1 عدد قماش لمستائر الشباك مقاسات مختمفة  21

    ةاحع زةإلةلياوزاياب/كل
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزا فتوزللثًلزعنززننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننز ا/لز ممزنننننننننننننننننننأم زأ يزةالامعزأة يجزز
زننننننننننننننننننننننزاياتننياو:ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب كلزنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ابنننن ا زعيلننننلزز04/2012.زززانننني  وزمنننن أتزاتفهلننننتزكيفننننلزلننننيزا ةزااثننننيئقزةاع ننننيءزةال نننن ا ز مننننمزز1
زاأاترمزةاترةليزمي ا /ًيزاتلكزةاب ا زاةالاة فيتز.اصي لزالاة فيتز

.زززكلننيزأاتننرمزاننينز/ا ننازةاعنن ضزةال ننةمزل ننوزحنني عزةالفعننالزااز/ةننارزاننوزةا ةنناعزع ننهزالننةازحننتانز2
ز/اليزلنزتي /خزآص زلاعةزات ة/مزةاع اض.

اهننيلنز لز/ننتمزاكننااكزأاتننرمزاتا /ننةزة  نن ي زةالوياننلزعلننازالاةننةزةاع ننيءزةالنناكا زأعننلجزاةاتننو.زز3
ةاتا /ننةزعلننازأنزتكننانزتلننكززأاةلنن ةحننتلمزتام/ننعزةاع ننةزاززلنننزتنني /خزارة ازةا ننولصللزبننه زاااننكماننلز

زة   ي زةالا ةازلنزمالوزاف ًيزاللاة فيتزاةاب ا زةال  اسزعل/هيزفوز اةزةاع يء.
زا اةزإم ة زاتعهةزل وزاااكزأم زاأاترمزاكلزليزا ةزاهزةانزأعزض  زأازإك ةجز.ززززز
ز

ز
 اسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ                                 

 رقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ                                 
 العـنـــوان :ـــــــــــــــــــ                                 

 ــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــ                                 
 رقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــ                                     

 التاريـــخ :ــــــــــــــــــــ                                 
ز

ز
ز
ز


