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بعننيلزالونن ا زتززلاانن زرب ئنني قزعزغطنن زص نني زل ننع اب نن زبننياف ازةالوتننا زلننرةا از حزننننطعننوززتعلننوزارة ازةاليا نن 
زةالاضح زفقزر ةس زةالرةا ا.

ز–ل ةجعن زارة ازةاليا ن زةالرة زاةالسجل ز سل يلزات صبزفقزةالوي ر زفقزهذةززذةتزةالوت يصزةألف ة فعلىز
بننياب بزلننوزةونني ازلنن ا زةاطلنن ةوزفننقزصننراززألابةا لننيبزبنن وزةااالنن زةاطننيب زةز–ةإل ة ازةاعيلنن زالننارة زةاعيلنن ز

لبلنن ز فنن زلبيبنناززلننقزر ةسنن زةالاة ننثيتزاالنني  زةالننرة جننازةاح ننابزعقونن بزقاغننيتزةانن اة زةا سننلقزلننوز
آو زلاع زاببابزع اضزةألسعي زبياف ازةالوتا زفقز ند ا زةاعطنيتةتززز.زصل زلست  ا(زو راز100)
تثنننت زازز4012/ز11/10زةالاةفننن زةاولننن  زلنننا هننناززرانارة ازةاليا ننن زفنننقزصنننز-ةاعيلننن اةر زالنننزةاعيلننن ز ة ايإلبننن

ز بيحيز.ةاحي   زعو زلوزفقزدث زةالريوزاةارليوزةاسيع زةالفي يفزبحضا زللللقزةالرةا 
  مالحظة:ـ

ز.ةالرة علىزلوزل سازعل هززقج ازةإلع وزفقزةا حفز.1
كزبدرننقزقازرثيانن زبدر نن زلننوزةابدننكزقازونن ز اال (زز1000لنن ز)بسنند ز فنن زلعتلنن زلننوزغبننازةاب ينن زبلزلجننبزة فنني ز.4

زلاليلزلست  ازالوزالزل سازعل هزةالرة .ز00سي يزةالثعابزال اززةإلس لقةااطدقز
ز.زبياو راتب  زةألسعي زز.0
ز.اجد زةاعطيتةتزةال رري زصل زللرل زبببابزقعلقزةألسعي .2
زاجد زةاعطيتةتزةال رري زصل زلس اا زعوزقيزلبل زدب يزل ف زبياع ضز..ز1
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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ز
ز

 الشروط العامة 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

بعننن زقوز بننن قزهنننذاززاةاالننني  زةال فبننن زبننن عاازةالنننرةا اع ضنننهزاقسنننعي ازعلنننىزةاجننن ةابزاةادلنننيذوززةالنننرةا  عننن ز .1
ا بنن لبيزضنلوزةاعنن ضزريللنن ززوننت زاياغن زريفنن زالني  ز عنناازةالنرةا اةاالني  زايننتثب زجل ن زلننيزا  زفلبنيزاي

 علىزقوزلتحلازريف زةادتي جزةالت تب زعلىزع  زغ يلهزبيات غل زاةالستكليبزب ا از ح ح .

علننىزقوز وننلازةاسننع ز سننا زةاجلنني كزاةاضنن يب زةالضننيف ززاونن رابيززةالننرةا اقسننعي ززللتننر زةالننرةا زبرتيبنن  .4
 اجل  زةا سا زاةال ي يفزةألو ى.

قازةاتعنننن لازقاززع ضننننهزلطباعننننيلزقازلرتابننننيلزبننننياحب زةألر  زقازةألسننننا زفبنننن زا حفنننن زةالحننننازةالننننرةا  عنننن ز .0
ريلوزبنننياحب زةاونننطبزقازةإلضنننيف زفنننقزةاعننن ضزارنننازت نننح  زلنننوزهنننذةزةاببلنننازلاضننن زعل نننهزوطنننلوزلتننناة

 ا عي زرتيب زةا اةبزبياحب زةألر  زقازةألسا زاياغ زبجيدبهزلوزغبازلوزقج ىزةات ايب.ز ةألحل

فنقزلللنفزلللن زباحرني زا رتنبززةالنرةا اع ضهزل فبيلزبهزةاالي  زةالطلابن زلن زتننللوز ونابززةالرةا  ب  ز .2
ارنذاكزةسنلهزاعداةدنهزبياكيلنازا غن زةابنيتفزز4012/ز00ز غن زلاا زعزغط زص ي زل ع ب  زززلرةا اعل هز

اعل ننهزتبللنننن زةإل ة اززةالننرةا ااةاثننيك زا غنن ز نند ا زةاب ينن زةاوي ننلوزبننهزات سننازةا ننهزةالريتبننيتزةالتعلبنن ز
ةاعيل زالاةر ز/زارة ازةاليا  زوط يلزبنيزتللل زقازتع لازفقزعداةدهزاعل نهزقوز رتنبزق ضنيلزةسن زةان ة  ازةاتنقز

 اةدبيزائو ازذاكز ح زالجد زةاعطيتةتزقوزتبلازةاع ضزةالب  زلده.اعدزةالرةا اط حتز

الناةر ززةاعيلن زاةإل ة زفنقز ند ا زةاعطنيتةتزةالو نصزابنذةزةالن ضزان ىززةالنرةا لا عزةاع ضزلنوزغبناز .5
فنننقز ننند ا ززبلجلننن زةانننارة ةتزةاحرال ننن زةاج لننن زغبنننازةدتبنننيتزةالننن ازةالحننن  ازانننذاكزارنننازعننن ضزالزلنننا عز

 ع زاتب   زةاع اضزالزلدف زف هزا عي زةاىزل   ازلللبيلز.ةاعطيتةتزغبازآو زلاز

لنوززلنا زعلناز10بنوزلببىزةاع ضزةالب  زلدهزديفذزةالثعنابزاالزلجنارزانهزةا جناعزعدنهزالن اززةالرةا للتر ز .1
زتي يخزآو زلاع زاتب   زةاع اض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

قوزل فنن زلننن زع ضنننهزةاونننبي ةتزاةاالننني  زةالطلابنن زلدنننهزاهنننقزعلنننقزةادحنننازةذةزرنننيوزوننن ر ززةالنننرةا زللتننر ز .1
زةاتياق:

 . ةاسجازةاتجي يزقازةا ديعقزالو ر 

 .  للتر زةالرةا زةالتب  زاللرةا ازةذةزريوزووصزة في ز ا ازةابا 

قلننيزةذةزرننيوزةالتبنن  زهننازارلننازعننوزةاوننوصزةا ةصننبزبيانن وابزاللننرةا ازفلجننبزعل ننهزة فنني زاريانن ز سننل  ز .4
 لاغع زقلي زريتبزةاع بزا ا ازاهايته.
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 : المزاودةثالثًا :  تأمينات وضمانات 

 : المزاودةتأمين الدخول في  .0
 نني  زلننوزبدننكزةاب ينن زةاتننيب زاننارة ازةالت ننيالتزاتكداااج ننيززلعتلنن زقوزل فنن زبع ضننهزسنند ز فنن زللتننر زةالننرةا 
)ةابدنكززلن زةاسنلط زةاثلسنطلد  زفنقزصنراقازعلىزورازرثيا زقازو كزبدرقز ي  زلوزبدكزلتعيلناززةالعلاليت
زاالزلدفنن زفننقزقي"زرتنننللوز وننابز"ز اال ز(1000)زبلبلنن زالاةفبنن زارة ازةاليا نن زعلننىزذاننكز(ةإلسنن لقةاناطدقز

بزفقزةالرة زةاىزلب للبيزلنوزةالنرةا لوز،زعلىزقوزتعي زتنللديتزةا واززع ضزصل زلعررزبتنللوز وابزةالرة 
ل ازقسباعلوزلوزتي يخزآو زلاع زاتب   زةاع اض،زارذاكزالوزقحلنازعلنلب ززبع زةاذيزا ز حيبزعللب زةالرة 

 ةالرة .
ز
 

 وتقييمها: رابعًا: فتح المزاودة
ز-:لجنة فتح المظاريف أواًل:
تثننت زةاعنن اضزلننوزغبننازةالجدنن زةالوننرل زابننذةزةالنن ضزاتبننا زهننذازةالجدنن زبثننت زةالننرةا ازفننقزةارلننيوزاةالرننيوزز

ز-يتويذزةإلج ةتةتزةاتيا  :بزقز عاازةالرة زاتبا زةالجد زفةالح  لوز
 ثننت زلف افننهز ضنن ز  نن  زةالجدنن زعل ننهزز ازلننرةةلبننيتزعنن  زةالفنني يفزفننقزلحضنن زفننت زةالفنني يفزارنناز -ق

زةالنننرةا ةتالبيلنننهزعننن  ززهل ننن زرسننن زةعت ننني يزبسنننطهز غننن زةالنننرةا ااعلنننىزلف افنننهز غلنننيلزلسلسننن لزعلنننىز
 ةااة  ا.

لبيتزع  هي.زةالرةا ال زت غ  زةألا ة زةال فب زز -ب  اة 

 .زلرةا اةألسعي زاغ ل زةاتنللوزةالبت ة قزةالب  زلوزراززةالرة ةس زلب  زتسجلازز -ت

الف افننهزارننازا غنن زلننوزقا ةغننهزةالننرةا ازةاتاغ نن زلننوز  نن  زةالجدنن زاجل نن زةألعضننيتزةاحيضنن يوزعلننىز -ث
 ارذاكزعلىزلحض زةالجد زبع زت ايوزريف زةاوطاةتزةاسيبب .

ز
ز
ز

ز-:لجنة دراسة وتقييم العروض ثانيًا :
زةالب ل زافبيلزاليزللق:زةاع اضزتبا زةالجد زةاسيبب زب  ةس ز

 ةالرة .الزلدف زفقزقيزع ضزصل زلعررزبتنللوز وابز -ق

 التنك زلوزل يزةاترة زةالرةا زبع ضهزبلاة ثيتزاو ا ز عاازةالرة .ت   زةاع اضززز -ب
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لننت ز  ةسنن زعنن اضزةألسننعي زالكننازحلننثزقدننهزةذةزلننيزتنناف تزفننقزةاجبنن زةالننرةا ازةالتب لنن زاللننرة زةاونن ا زز -ت
 ةألسعي .زبنعلىةالطلاب زلت زةإلحيا زعلقزةالتب  ز

ةألسنبيبزا اوزةاحن زبنيالعت ةضزلنوزغبناززةالتبن  ززةب ةت ح زالجد زةستبعي زةالتب  زبنعلقزةألسعي ز اوز -ث
 اللرة .

ةألسعي زا ح زابيزع  زةب ةتزةألسبيبزا اوزةاح زبيالعت ةضزلوزغبازةالتب  ززعلىللرل زبنةالجد زصل زز -و
 اللرةا .

 ح زاإل ة ازةاعيل زالاةر زةاعيل زةاليتزةالرةا ازدبي  يلز،زفقزقيزاغتز اوزةاحيج زإلب ةتزةألسبيبزاالز ح ز -ح
زعلقزذاكزلطلبيل.زةالعت ةضاللتب للوزاللرةا از

 

 :ـالمزاود ثالثًا:ـ التزامات 
بعن زةالدتبنيتزلننوززةسنتكليبزةجنن ةتةتزةاعبن زةاونيصزاتاغ ن زةالتثيغ نن ةالنرة زةانذيزقحلننازعل نهززعلنىزةالنرةا  .1

زعلل  زةات س  زلبيو ا.ز
قوزلتدننيربزأليزوننوصزآونن زعننوزرننازقازقيزجننرتزلننوزةاعبنن ز اوزةاح ننابزعلننىزةذوززالزلجننارزاللننرةا  .4

ةاعيل زالاةر زةاعيل زةاتنقزقحيانتزعل نهزةالنرة زلن زةالحتثنيلزبريلنازحبنا زةإل ة ازافبنيلززةإل ة السب زلوززوطق
 زالعب زةأل لق.

وسني ازقازضن  زديوننزعنوزتبن   زع ضنهزفنقزحيان زةاقزةإل ة ازةاعيل زالناةر زبننيزةا جاعززاللرةا الز ح ز .0
ةألسنعي زقاززقغناعلنىزلبن  ززرة ةالنةاعن اضزةالب لن زةالبنيزقازةذةزان زتحناززقازبعنضزرناةالجدن زةذةزليز فضتز

 عنننناازةالننننرة زفننننقزقيزاغننننتزقازقيزل حلنننن ز اوزذرنننن زةألسننننبيبزاالزلت تننننبزعلننننقزةالجدنننن زقيزلجدنننن زةاةذةزقالننننتز
 ةاترةليتزلي   زلبيبازذاك.

دنكز،زعلنقزقوز رناوزةان ف زان يزباللبلن زةالتعيغن زعل نهزون بزقسنباعزلنوزتبل لنهزبنذاكزبيا ف ززةالرةا للتر ز .2
زارة ازةاليا  ةاب ي زفقزحسيبز

 

ز
 -حل الخالفات:: رابعاً 

فقزحيبزح اثزقيزو ازلدونزعوزتثسل زقيزبدن زلنوزةابدنا زةاسنيبب زقازلنوزبدنا زةاعبن زفلنت زحلنهزا  نيلزز -ق
 بياتثياض.

لالننيلزلننوزبنن تزلثياضننتبليزالا ننابزةاننىزحننازحننابزقيزونن ازلتعلنن زز00ةذةزانن زلننتلروزةاط فننيوزونن بز -ب
ةاوننن ازبنننيالجاتزةانننىزةالحرلننن زةالوت ننن زاتطبلننن زةابننناةدلوزاةألدفلننن زبياعبننن ز حننن زأليزلنننوزةاطننن فلوزحننناز

ز زةااطد  زةاثلسطلد  زببذةزةاونو.ةالعلابزببيزفقزلديط زةاسلط
ز
ز
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ز
 شروط متفرقة:ـز:خامساً 

ةالشزقازةات عبزفقزلعيللتهزقازلبنتزعل نهزقدنهزون عزقازغني زبدثسنهزقازباةسنط زصلن اززةالرةا ةستعلاززةذة .1
ةاعننيلللوزفننقزةإل ة ازةاعيلنن زالنناةر زبونننوزةاعنن ضززبط ينن زلبيونن زقازصلنن زلبيونن زعلننىز ونناازقحنن زلننافثق

للننقزعبنن ازفننقزةاعيلنن زا حنن زالجدنن زةالننرةا ةتزقوزتعلننىزةاتاةطننهزلعننهزةضنن ة ةلزبيال ننلح ززةالبنن  زلدننهزقا
ةالبن  زلدنهزاابنيزقوزتح لنهزلنوزةالونت ةكزفنقزلنرةا ةتزقون يزاللن ازةاتنقزتحن  هيزةاحيبزا  ني  زةاتننللوز

ز اوزةإلو بزبحببيزبيالطياب زبياتعا ضزعوزرازعطازاض  زاح زببيزج ةتزذاك.
ز.ةاليتزةاتعيغ زلعهز اوزةالجاتزالبضيتززةاعطيتةت ح زالجد ززةالرةا ةذةزقفل ز .4
ةالننيتزةاعبنن ززةالبنن  زلعننهزقازلننيزتببننىزلدننهززبتاج ننهزرتننيبزالا لنن ز ثلنن زبننذاكز اوززجننيرزةالننرةا ةذةزتننافىز .0

 اىزةست  ة زحر زغضي قز بضقزبذاك.ةاحيج زة
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 الشروط الخاصة

 

 ح زاارة ازةاليا  زاجد زةاب  زبياتجر  زةأل ديازقازرل يتبيزبلوزقكل زلوزلرةا زاذاكزبليزلتديسبزل زةال لح ز .1
 .ةاعيل ز

زاجد ز .4 ز/ زةاليا   زارة ا زغبا زلو ز ح   زحسيب زفق زلا ع زدب ة زةالع اض  زةأل ديا زاتسل   زتحللا زغبا زلو زةا ف  لت 
 .زززززززززززززززززززززززززززززززززز.زززززززززززززززززززززززززززةاعطيتةتزةال رري ز

 .تسل زةأل ديازلوزةاارة ازافبيزالو ا زةااة  ازفقزر ةس زةالرةا ازاغ ة زةإلحيا ز .0

زقسباعزاةح زفب زالزصل زلوز .2 زقغ يهي زةالرةا زب ف زةأل ديازةاتقز ستزعل هزاعلىزحسيبهزةاويصزو بزل ا للتر 
ذةزا زللتر زةالرةا زةاذيز ستزعل هزةالرةا ازب ف زهذازةال ديازو بز تي يخزةوعي ازتحتزةو ةازةالجد زةالرلث زبذاكزاة 

ز:ززةال ازةالوي زةالبيزقع ازتتوذزةإلج ةتةتزةاتيا  
 .ةالتثي زعل هز..زةوطي ازبرتيبزوطقزاتدثلذزليزت زق

ز.ازعلىزلرةا زآو زل زتحللازةالرةا زةالستدرفزبريف زةاث اغيتزاةادثبيتزةإل ة ي زةألو ىز.تحيبزةالرةا .زب
ز سىز.5 زةاذي زةالرةا  زفت ززللتر  زعلل   زلو زةالدتبيت زبع  زعب  زبتاغ   زبعضزةأل ديا زقا زةالرة  عل ه

ةالفي يفزاةابتزاةات س  زاالز ح زإل ة ازةاعيل زالاةر زل ي  ازغ ل زرثيا زةا وابزفقزةالرةا از اوزةاح ز
زق ي زز10بيالعت ةضزلوزغبلهزاتكاوزل ازةاعب ز

زبن.1 زةالطياب  زةالرة  زةاذيز سىزعل ه يزو اليتزعلىزةاكل يتزةالبيع زأليزسببزلوزالز ح زاللرةا 
زةألسبيبز

ز.فقزحياازاجا زريي ازقازدبصزفقزةاكل يتزةالذرا ازبرواازلت زةعتلي زةالاجا زفعل يزز.7
ارة ازةاليا  زصل زلس اا زعوزقيزقض ة زقازوسي  زتب زاألوويصزةالو يوزقلديتزابع زدبازةابضيع ز.ز0

دليزتب زةالس اا  زعلىزةالرةا زة زز.زاذيز ستزعل هزةالرةا ازةازجرتزلدبيززاة 
لتحلازةالرةا زةاذيز ستزعل هزةالرةا ازقازجرتزلدبيزبنجا زةادبازاةاتحللازلوزةالريوزةالاجا زبهزةالاة زز.9

ز.ةالع اض زالب  ز
زةاعيل زالاةر زةا ليبزب وزةااال ززاالح ابزعلىزقيزلعلاليتزق.ز10 ةستثسي ةتز لروزةاحضا زةاىزةإل ة ا

ز.ب زةألابزبياب بزلوزةوي ازل ا زةاطل ةوزصرازةاطي
ز
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  الكميات واألسعار جدول
 

 الكمية الوحدة الصنف م
سعر 
 الوحدة
 بالدوالر

 مالحظات

   1 عدد  kva 044مولد كهربائي قدرة  1

   1 عدد طبلون كهرباء مصعد 2

   1 عدد ماتور مصعد  3

  المبلغ االجمالي
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

للل لزعوززو ر زننننزب ثتقزننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزها  ز غ زنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقغ زقديزةالاغ زق ديازننننننننننننز
زننننننننزبياتننياق:ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ببننن زاةاوي ننن زز4012/ز00بننننددقزغننن قتزاتثبلنننتزريفننن زلنننيزا  زبالننني  زةالنننرةا ازةالط احننن ز غننن زز .1
زبتلكزةاو ا .زلوزو ا زعيل زاوي  زاقاتر زةاترةليلزغيداد يلزلاا ةتزرب ئي   ز

.زززرليزقاتر زبنوزلببىزةاع ضزةالب  زلدقزسي يزةالثعابزاالزلجارزاقزةا جاعزعدهزال ازل لاوزلاليز4
زلوزتي يخزآو زلاع زاتب   زةاع اض.

حضي زرثيا زحسوزةاتدثلذزاةالاترة زبو ا زةالرةا ازاةاعب زةاويصزببي.ز0 ز.ززارذاكزقاتر زبتاغ  زةاعب زاة 
ز

 هكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراب وتعهد مني بذلك أقر وألتزم وهذا إقرار زززز
 اسم المزاود :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشتغل مرخص للشركات :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: رقم هوية األفراد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيع والختم :التو 


