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 دولة فمسطيف
 وزارة المالية

 اإلدارة العامة لمواـز العامة
 لجنة العطاءات المركزية

 77/8108عطاء رقـ 
لتوريد اثاث مكتبي لصالح وزارات  عطاء حكوميزية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية

 .لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء تبعاً  ومؤسسات دولة فمسطين
ا العطــاء مراجعــة وزارة فعمــا الشــركات ذات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي  ــذ

صـل  أواـات الـدوا  الرسـمي  تـ  الوـوا بجـوار محطـة فـارس لمبتـرو ــ  لمـواز  العامـةاإلدارة العامـة المالية / 
ايــر مســتردة  شــيك ( 300مــن أجــ  الحصــو  عمــا كراســة المواصــفات ووثــائق العطــاء م ابــ  دفــ  مبمــ   

 .صزينة وزارة الماليةإلا تورد 
وزارة المــواز   العامـة دارةاإلاألســعار بـالظرل المصتـو  فـي صــندوق العطـاءات بـآصـر موعـد ل بـو  عـروض 

وتفـتح المظـاريل بحضـور  33/00/3008الموافـق  الثلثـاء يو  عشر صباحاً  حاديةال و  زةـالمالية في ا
 والمكان.الزمان نفس نااصين في تممثمي الم

 
 

 لجنة العطاءات المركزية 
 

 مالحظة:ػ
 صحل عما من يرسو عميه العطاء.أجرة اإلعلن في ال .0
ســند دفــ  صــادر مــن بنــو البريــد أو  أو بنــو اإلنتــاج مــن البنــو الــوطني يجــة إرفــاق كفالــة بنكيــة .3

  ثلثة شوور عما األا  عن ك  عطاء. $  صالحة لمدة0000ب يمة  كتأمين دصو  عطاء( 
 ت د  األسعار بالشيك  وتشم  جمي  أنواع الرسو  والضرائة. .3
 ت اير ممزمة ب بو  أا  األسعار.لجنة العطاءا .4
 اإلدارة العامة لمواز  اير مسئولة عن أي مبم  ن دي يرفق م  العطاء. .5
 3833760لممراجعة وااستفسار  اتل را  :  .6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

المرف ــة بــدعوة العطــاء بعــد أن ي ــرأ  ــذج يعــد المنــااص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداو  والنمــاذج والوثــائق  .0
الوثائق ويتفو  جميـ  مـا ورد فيوـا ويصـت  ويواـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء وي ـدموا ضـمن العـرض كاممـة 

 عما أن يتحم  كافة النتائج المترتبة عما عد  ايامه بالتدايق وااستكما  بصورة صحيحة.

و  الجمـارو والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزي  عمـا أن يشـم  السـعر رسـ بالشـيك تكتة أسـعار العطـاء  .3
 والتغميل ومصاريل الن   والتحمي  والتنزي  والتأمين وجمي  الرسو  والمصاريل األصرى.

أو التعــدي  أو  يعــد المنــااص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود ف ــط ويحظــر المحــو .3
ال بيــ  يوضــ  عميــه صطــين متــوازيين بـــالحبر الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــ  تصــحيح مـــن  ــذا 

 ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويوا  بجانبه من اب  من أجرى التصوية. راألحم

ي ــد  المنــااص عرضـــه مرف ــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــ  تـــأمين دصــو  العطــاء فـــي مغمــل مغمــق ب حكـــا   .4
ــة فمســطينلصــالح وزارات تبدالية + ال طــ  ااســأثــاث مكتبــي  ويكتــة عميــه عطــاء توريــد   ومؤسســات دول

وكــذلو اســمه وعنوانــه بالكامــ  وراــ  الوــاتل والفــاكس وراــ  صــندوق البريــد  3008/ 37 راــ   لممنااصــة
ـــ   لمــواز  / وزارة الماليــة  العامــة ةاإلدار الصاصــين بــه لترســ  إليــه المكاتبــات المتعم ــة بالعطـــاء وعميــه تبميـ

فـي عنوانـه وعميـه أن يكتـة أيضـًا اسـ  الـدائرة التـي طرحـت العطـاء وعنوانوـا  تعـدي  صطيًا بـأي تغييـر أو
 وبصلل ذلو يحق لمجنة العطاءات أن توم  العرض الم د  منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن ابــ  المنــااص فــي صــندوق العطــاءات المصصــص لوــذا الغــرض لــدى  .5
ــذلو وكــ  عــرض ا يــو  فــي صــندوق العطــاءات ابــ  آصــر موعــد  دع لمــواز  ابــ  انتوــاء المــدة المحــددة ل

 لت دي  العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مغم ًا .

مـن  يومـاً  سـتونيمتز  المنااص بأن يب ا العرض الم د  منه نافذ المفعو  وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لت دي  العروض.

 
 :ػثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة

يرفق المنااص م  عرضه   صاصة إذا كان يشارو ألو  مرة ( الشـوادات والوثـائق المطموبـة منـه و ـي   .0
 عما النحو التالي:

 .صورة مصداة عن شوادة مزاولة المونة وكذلو السيرة الذاتية لمشركة 
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 .السج  التجاري أو الصناعي لمشركة 

 لمضافة.شوادة صمو طرل من دائرة ضريبة الدص  وضريبة ال يمة ا 

عما المنااص أن يرفق بعرضه النسـصة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرل  .3
ذا كانـت تمـو العينـات  بالمواز  المعروضة وكذلو ي د  م  عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان

ا  يكـون لمجنـة العطـاءات عـد  اير اابمة لمن   فعميه أن يحدد مكانوا والواـت الـذي يمكـن رؤيتوـا فيـه وان
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــااص أن يضــــيل أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يراـــة ب ضــــافتوا ويـــرى أنوــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .3
 عرضه.

 

  ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأميف الدخوؿ في العطاء : .0

زارة ااتصـاات وتكنولوجيـا صـادر مـن بنـو البريـد التـاب  لـو  معتمد يمتز  المنااص أن يرفق بعرضه سند دف 
فـي اـزة  ومؤسسـات دولـة فمسـطينأو عما شك  كفالة أو شيو بنكي صادر من بنو يتعام  م   المعمومات

ســـاري " كتـــأمين دصـــو  "  مـــن إجمـــالي ايمـــة العطـــاء$ دوار 0000 بمبمـــ  ومواف ـــة وزارة الماليـــة عمـــا ذلـــو
ظــر فــي أي عــرض ايــر معــزز بتــأمين دصــو  مــن تــاريخ فــتح المظــاريل وا ين ثــلث شــوورالمفعــو  لمــدة 

العطــاء ع عمـــا أن تعــاد تأمينـــات الـــدصو  فــي العطـــاء إلــا م ـــدميوا مـــن المنااصــين الـــذي لــ  يحـــا  عمـــيو  
بعـد مـدة أسـبوعين مـن تـاريخ آصـر موعـد لت ـدي  العـروضع وكـذلو لمـن أحيـ  عمـيو  العطـاء بعــد أن  العطـاء

 ي وموا بت دي  تأمين حسن التنفيذ.
 ف التنفيذ : تأميف حس .8

يمتــز  المتنــااص الفــائز بالعطــاء أو بــأي جــزء مــن بنــودج بت ــدي  تــأمين حســن التنفيــذ لمعطــاء المحــا  عميــه  .3
 واعتماد ـــا كفالـــة صـــيانة وكفالـــة ســـوء  جزئيـــة ســـواء الترســـية كميـــة أو 0000وايمـــة الكفالـــة أو الشـــيو 

 مصنعية (.
مـي شـك  كفالـة صـادرة مـن بنـو يتعامـ  مـ  وذلو عمي شك  سند دف  معتمد صادر من بنو البريد أو ع .4

يومـًا مـن  05فـي اـزة ومواف ـة وزارة الماليـة عمـي ذلـو وحسـة األصـو  صـل   ومؤسسات دولة فمسطين
تاريخ تبميغه ب ـرار إحالـة العطـاء عميـه مـن ابـ  اإلدارة العامـة لمـواز  عمـي أن يكـون سـاري المفعـو  مـدة 

لـي المتعوـد بعـد تنفيـذ كافـة االتزامـات المترتبـة عميـه بموجـة سريان الع د ع ويعـاد تـأمين حسـن التنفيـذ إ
طمة صطي ت دمـه الـدائرة المسـتفيدة لـةدارة العامـة لمـواز  بـاإلفراج عـن التـأمين  حيـث يـت  إصـدار شـيو 

 ب يمة الكفالة من وزارة المالية لمواز  لمبنو .
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و  من ايمته كما 00004تفاق  بنسبة عند الع د أو اا.يتـ تحصيؿ رسـو طوابع إيرادات دمغة 5   
عن نفس الع د أو ااتفاق كرسو  طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو  00004يت  تحصي  نسبة 

من ايمة الع د أو ااتفاق عما أن  00008الترسية عما الجوة المنفذة ليصبح مجموع المحص  
 صص  من فاتورة المورد عند السداد.ت

 شاممة ضريبة القيمة المضافة )معفاة مف الضريبة(.رابعا : األسعار غير 

 

% وفػؽ تقػدير لجنػة العطػاءات المركزيػة يحػؽ لػوزارة 05خامسػا : فػي حػاؿ انخفػاض ارسػعار مكثػر مػف 
 المالية انهاء التعاقد مو إعادة النظر في األسعار.

 
 

 ًا: فتح العطاءات وتقييمها:سادس
 -:لجنة فتح المظاريؼ -0
مــواز  العامــة لجنــة فــتح مظــاريل العطــاء وت ــو   ــذج المجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور يشــك  مــدير عــا  ال 

 -المنااصين أو ممثميو  في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاذ اإلجراءات التالية:
إثبات عدد المظاريل في محضر فتح المظاريل وكـ  عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه  - أ

وفـــه رامـــًا مسمســـًل عمـــا  يئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه راـــ  العطـــاء وم امـــه عـــدد العطـــاءات وعمـــا مظر 
 الواردة.

ثبات عدد ا.  - ة  تراي  األوراق المرف ة م  العطاء وان

اــراءة اســ  م ــد  العطــاء واألســعار وايمــة التــأمين اابتــدائي الم ــد  مــن كــ  منــااص وذلــو بحضــور   - ت
 المنااصين أو ممثميو .

لمجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــ  وراــة مــن أورااــه التوايــ  مــن رئــيس ا - ث
 وكذلو عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات الساب ة.
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 -:لجنة دراسة وتقييـ العروض -8
ــذين تتكــون مــنو  المجنــة الفنيــة التــي ت ــو  بدراســة  يحــدد مــدير عــا  المــواز  العامــة األشــصاص أو الجوــات ال

ض من النواحي الفنية والمالية وال انونية وت د  توصـياتوا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـذ العرو 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أي عرض اير معزز بتأمين دصو  العطاء.  - أ

المطموبـة عمـا تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وف ـًا لمواصـفات المـواز     - ة
جـــدو  يعـــد لوـــذج الغايـــةع وتصضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزا  المنـــااص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤصذ بعين ااعتبار كفاءة المنااص من الناحيتين المالية والفنية وم درته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
دموا أو الصدمـة التـي يوفر ـا واطـ  الغيـار وورش الصـيانة و كـذلو وسمعته التجارية والتسويلت التـي ي ـ

كونه وكي  أو موزع لوكي  أو تاجرع ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـااص الـذي ا تتـوفر فيـه كـ  أو بعـض 
  ذج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي اد  أرصص األسعار ث  الذي يميه حتا تت  دراسة العروض الم دمة.  - ث

رت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا م ـــد  إذا تــواف - ج
أرصص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد لمصـنل الواحـد بـالرا  

 من اصتلل األسعار.

لدراســة إلــا العــرض فــي حالــة عــد  تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرصــص األســعار تنت ــ  ا - ح
الذي يميـه بالسـعر إلـا أن تصـ  إلـا العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لةحالـة عمـا أن تبـين أسـباة 

 استبعاد العروض األرصص بشك  واضح.

إذا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــ  المنـــااص الـــذي يتضـــمن عرضـــه  - خ
لمحميـةع ثـ  المنـااص الم ـي  بفمسـطين بصـورة دائمـةع ثـ  مـدة التسـمي  ميزات إضافية ث  الم د  لممنتجات ا

 األا  إذا كانت سرعة التسمي  لمصمحة الدائرة المستفيدة.

 

 :ػ التزامات المتعهد مو المورد :ػ سابعا
عما المتعوـد الـذي أحيـ  عميـه العطـاء اسـتكما  إجـراءات الع ـد الصـاص ب ـرار اإلحالـة وتوايـ  ااتفاايـة  .0

  وا من أوراق ومستندات بما فيوا  أوامر الشراء(.وما يمح
 من تاريخ استلمه ألمر التوريد. شوريمتز  المتعود بالتوريد صل   .3

ا يجوز لممتعود أن يتناز  ألي شـصص آصـر عـن كـ  أو أي جـزء مـن الع ـد دون الحصـو  عمـا  إذن  .3
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.
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د الرجوع عما لجنة العطاءات بأي صسارة أو ضرر ناشئ عـن ت ـدي  عرضـه ا يحق لممنااص أو المور  .4
في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـ  العـروض الم دمـة إليوـا أو إذا لـ  تحـ  العطـاء عمـا م ـد  أاـ  

 األسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وات أو أي مرحمة دون ذكر األسباة.

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميوــا والــواردة فــي اــرار اإلحالــة وكــذلو يمتــز  المــورد بتســ .5 مي  المــواز  وف 
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 

 :ػ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ مو عدـ قيامه به:ػثامنا
الموعـد المحـدد فـي الع ـد يحـق لمـدير  إذا تأصر المتعود عن توريد مـا التـز  بـه فـي:  فرض غرامة مالية .0

%( مـن ايمـة المـواز  التـي تـأصر فـي توريـد ا 0عا  دائرة المواز  العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ا ت ـ  عـن  
عــن كــ  أســبوع تــأصير إا إذا تبــين أن التــأصير فــي التوريــد نــاج  عــن اــوة اــا رة ع وفــي جميــ  األحــوا  عمــا 

لــا الجوــة المصتصــة بــالظرول واألســباة التــي أدت إلــا التــأصير فــي المتعوــد ت ــدي  إشــعار صطــي وفــوري إ
 التوريد أو منعته من ذلو وت دي  ما يثبت ذلو.

إذا نك  المتعود عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو اصـر فـي  : الشراء عمى حساب المتعهد .3
ر بشــراء المــواز  الممتــز  بوــا المتعوــد بــنفس ذلــو أو تــأصر يحــق لمــدير عــا  دائــرة المــواز  العامــة إصــدار ال ــرا

الصصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آصـر عمــا حسـاة  ــذا المتعوـد ونف تــه مـ  تحميمــه فـروق األســعار 
ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــواز   والنف ــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو مصــاريل أو عطــ  أو ضــرر يمحــق بال

 حق لممتعود ااعتراض عما ذلو.العامة دون الحاجة إلا أي إنذار وا ي
: و نـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عػرض المػورد الػذخ يخػؿ بالتزاماتػه مو إلغػاء العقػد المبػـر معػه .3

التــي أحالــت العطــاء اتصــاذ اإلجــراءات اللزمــة بحــق المتعوــد بمــا فــي ذلــو مصــادرة ايمــة التــأمين الم ــد  مــن 
المــواز  ايــر المــوردة ويعتبــر المبمــ  فــي  ــذج الحالــة إيــرادًا المتعوــد أو أي جــزء منــه بشــك  يتناســة مــ  ايمــة 

 لمصزينة العامة.
وفــي جميـــ  األحـــوا  يحـــق لـــدائرة المـــواز  العامـــة تحصــي  األمـــوا  المســـتح ة لوـــا فـــي ذمـــة المنـــااص أو  .4

 المورد من األموا  المستح ة لذلو المنااص أو المورد لدى الـوزارات والويئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن
 كفااتو .

 

 -حؿ الخالفات:ًا: تاسع
في حا  حدوث أي صلل ينشأ عن تفسير أي بند من البنود الساب ة أو من بنود الع ـد فيـت  حمـه وديـًا   - أ

 بالتفاوض.
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يومــًا مــن بــدء مفاوضــتوما لموصــو  إلــا حــ  حــو  أي صــلل يتعمــق  30إذا لــ  يــتمكن الطرفــان صــل   - ة
بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطبيـــق ال ـــوانين واألنظمـــة بالع ـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــ  الصـــلل 

 الفمسطينية بوذا الشأن. ومؤسسات دولة فمسطينالمعمو  بوا في مناطق 
  

 شروط متفرقة:ػ :عاشرا

ا اســتعم  المنــااص الغــش أو التلعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو اــا  بنفســه أو بواســطة ذإ .0
شر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه ايرج بطريق مباشر أو اير مبا

إضـــرارًا بالمصـــمحة يمغـــي ع ـــدج فـــي الحـــا  ويصـــادر التـــأمين مـــ  عـــد  اإلصـــل  بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة عما ذلو فضًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المنااصـين وا يسـمح لـه بالـدصو  فـي 

 لفمسطينية  ذا فضًل عن اتصاذ اإلجراءات ال ضائية ضدج عند اااتضاء.منااصات لمسمطة الوطنية ا
إذا أفمـــس المنـــااص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إلغـــاء التعااـــد معـــه دون المجـــوء لم ضـــاء وكـــذلو  .3

 مصادرة مبم  التأمين ك يراد عا  لمصزينة العامة.
أو مــا تب ــا منـه  بتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد إذا تـوفا المنــااص أو المــورد جــاز إلغــاء الع ـد  المبــر  معــه  .3

 في  ذج الحالةبذلو دون الحاجة إلا استصدار حك  اضائي ي ضي بذلو م  رد مبم  التأمين 
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 )األثاث المكتبي( األسعار جدوؿ

 

 الكمية الصنؼ ـ
 سعر الوحدة

 مالحظات بالشيكؿ

  081x81x75 الوجه مف خشب الساندوش: مكتب مدير   .0
 عينة المواز  حسة

 

  061x71x75 الوجه مف خشب الساندوش  : مكتب موظؼ  .8
 حسة عينة المواز 

 

7.  
 شطاولة اجتماعات خشب ساندوي

 حسب المواصفات المدرجة في الشروط الخاصة

841x001x75  

  811x011x75 7.0 احضار كتالوج أو مصطط

7.8 061x71x75  

 ر عينةاحضا  45*61*001 طاولة وسط زجاج  .4

 احضار عينة  45*71*41 (4سكمبمة زجاج ممحؽ لمبند)  .5

 احضار عينة  45*61*001 طاولة وسط خشب  .6

 احضار عينة  45*71*41 (6سكمبمة زجاج ممحؽ لمبند)  .7

 كرسي موظؼ   .8
   ظهر وسط عمى قاعدة نيكؿ متحركة بعجالت

 حسة عينة المواز 
  احضار عينة( أو ما يعادلوا

 كرسي مدير   .9
 عالي عمى قاعدة نيكؿ متحركة بعجالتظهر 

  
 حسة عينة المواز 

  احضار عينة(أو ما يعادلوا 

01.  

 كرسي سكرتيرة مو اجتماعات 
ظهر وسط منجد قماش او جمد نوع جيد 

بذراعيف عمي قاعدة متحركة قطر ر يقؿ عف 
 سـ 61

  

 
 احضار عينة
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00.  
 كرسي سكرتيرة 

ظهر وسط منجد قماش مو جمد بدوف ذراعيف 
 سـ 61ي قاعدة متحركة قطر ر يقؿ عف عم

  

 
 احضار عينة

08.  
 كرسي استقباؿ فاخر 

 سـ01الظهر والقاعدة ضغط عالي سماكة 
 ايدخ زاف او نجؿ

  

 

 احضار عينات

 كراسي ارنتظار  .07
 كرسي انتظار نوع ديانا 

  

 

 حسة عينة المواز  
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 كرسي انتظار شيراتوف  .04
   خاصةحسب المواصفات المدرجة في الشروط ال

 
 احضار عينة

 كرسي انتظار  .05
   قاعدة+ ظهر بالستيؾ يصنع مف المواسير 

 
 احضار عينة

06.  
ممـ قاعدة 0.85كرسي محاضرات سمؾ 

ممـ مكسي 01وظهر ورؼ خشب ساندوتش 
 فورميكا الذراع الجانبي ينطوخ

  

 
 احضار عينة

07.  

كرسي محاضرات يصنع مف مواسير معدنية 
ممـ رؼ 0.85ممـ سمؾ 81x81بروفيؿ 

ممـ القاعدة 01جانبي خشب ساندوتش 
 والظهر بالستيؾ والذراع الجانبي ينطوخ

   
 احضار عينة

08.  

مقعد جموس بالستيؾ لشخصيف قاعدة وظهر 
ممـ 85x85بالستيؾ مثبتة عمي بروفيؿ 

ممـ مع اضافة مواسير معدنية 0.85سمؾ 
 خمؼ الظهر لمحماية

  
 

 احضار عينة
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09.  

مشخاص قاعدة مقعد جموس بالستيؾ لثالثة 
وظهر بالستيؾ مثبتة عمي بروفيؿ 

85x85 ممـ مع اضافة 0.85ممـ سمؾ
 مواسير معدنية خمؼ الظهر لمحماية

  

 
 احضار عينة

  81x41x811 شخزانة ممفات خشب ساندوي  .81
 

 حسة عينة المواز 

80.  

قشرة زاف   شخزانة ممفات مف خشب ساندوي
تتكوف مف خمس مرفؼ مف خشب ساندوش 

مرفؼ  7جزء العموخ عمي مسافة ال قشرة زاف
سـ بضمفتيف في 78الفراغ بيف كؿ رؼ ورؼ 

 سـ بداخمها رؼ متحرؾ61األسفؿ مع ارتفاع 

81x41x811   حسة عينة المواز 

88.  
خزانة ممفات مف خشب الساندوش قشرة زاف 

ممـ تتكوف مف خمسة مرفؼ بيف كؿ رؼ  07
 سـ بدوف مبواب .78ورؼ 

 حسة عينة المواز   811*71*81

87.  
دورب صاج عدة مو مالبس مع رؼ عموخ 

ممـ 1.8ومكاف لمتعميؽ لشخصيف صاج سمؾ 
 مع زرفيؿ

55x81x081  احضار كتالوج 

84.  
دورب صاج ضمفتيف مع مربعة مرفؼ صاج 

سـ ممـ مع زرفيؿ نوعية 1.8متحركة سمؾ 
 جيدة 

47x86x097  احضار كتالوج 

 سة عينة المواز ح  65x46x075 مدراج 4خزانة معدنية لمممفات شنف   .85

 احضار كتالوج  65x46x068 مدراج 4)شنف(  شخزانة خشب ساندوي  .86

37.  

 د     عمو  4الوحدة تشمؿ  وحدة مرفؼ معدنية
وكؿ ما يمـز لمتركيب (  91*71)رؼ  5 -ـ 8

)مطموب تفصيؿ ثمف براغي +متالت +كعابيات 
  كؿ قطعة عمى حدة(

91x71x811  احضار عينة 

88.  

فة لواـز التثبيت مف براغي مرفؼ صاج بزوايا وكا
الوحدة تشمؿ  رؼ سوبر 0وكعابيات مع التركيب 

 مرفؼ سوبر مع مذرع وكؿ ما يمـز 5عمود   8
 )مطموب تفصيؿ ثمف كؿ قطعة عمى حدة(

 

 احضار عينة  95*41
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89.  
 مكتب مدير عاـ 

خزانة  –وحدة مدراج  –ممحؽ مكتب  -مكتب
 سـ ممفات011سـ *811

 احضار كتالوج  مستورد

71.  
 مكتب مدير عاـ 

خزانة  –وحدة مدراج  –ممحؽ مكتب  -مكتب
 سـ ممفات011سـ *811

 احضار كتالوج  محمي

70.  
 مكتب وكيؿ / وزير 

خزانة  –وحدة مدراج  –ممحؽ مكتب  -مكتب
 سـ ممفات011سـ *841ثالثة مبواب 

 احضار كتالوج  مستورد

 احضار عينات  مستورد كرسي وكيؿ / وزير فاخر ) مستورد (  .78

77.  

 سـ: 00*00*120وحدة جانبية 
ممحؽ جانبي لممكتب مع ضمفتيف عمى  -

مف خشب  ودرج بالوسط الجوانب
 الساندوش مع كنت زاف 

   عدد

74.  
  00*00طاولة 
   عدد الساندوش مع كنت زاف. -

 
 

 :مالحظة
-09-08-07-06-05-04-03-00-00– 9-8 -7-6-5-4لمبند را    ت دي  عينات  يجة -0

 تواوسيت  إعاد فتح المظاريل اب  موعد مصازن المواز  العامة تسميموا لدي و(  37-38-33
 .النوائية لمعطاءلممنااصين بعد صدور اإلحالة 

 (30-30-39-34-33-3  را   صططات لمبنوديجة ت دي  كتالوجات أو م -3
 نواية الع د .تاريخ  مدة لدى مصازن المواز  العامة حتاسيت  ااحتفاظ بالعينات المعت -7

 .من  ت دي  أكثر من عينتين لمصنل الواحدي -4

 يمن  ت دي  أكثر من سعرين لمصنل الواحد -5
 في حا  ت دي  أكثر من عرض لمصنل الواحد يجة احضار عينات أو سيت  استبعاد العرض . -6
 .يجة ااطلع عما العينات طرل المواز   -7
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 )القطع االستبدالية ( جدوؿ األسعار

سعر الوحدة  لكميةا الوحدة الصنؼ المطموب ـ.
 بالشيكؿ

السعر ارجمالي 
 بالشيكؿ

1 

 6ح ز طالبٌن طاولة

 طالبٌن طاولة تنفٌذ فً المطلوبة والمواصفات الشروط

 ح- ز

 6 التالٌة الشروط وضمن األبعاد حسب تصنع

 
 6 المعدنً الهٌكل

 ملم 02×02 و 02×02 قٌاس بروفٌل حدٌد من ٌصنع. 1

 ملم 1.01 سماكة

 متواصل بشكل ببعضها المعدنٌة جزا األ جمٌع تلحم. 0

 الطاولة اتزان بشرط األصول حسب ومتٌن

 2O0 المطلوب اللحام نوع. 3

 0 عدد ملم 1 قطر مبروم حدٌد للشنطة عالقة تركب. 0

 حسب) دبل مثنٌة سم 10 العالقة طول الجانبٌن، على

 (الطلب

 أغطٌة بواسطة البروفٌل نهاٌات جمٌع تغلق. 1

 بالستٌكٌة

 رفع أجل من األرجل فً بالستٌكٌة أكعاب بترك. 2

 غاطسة صاج سن ببراغً وتثبت األرض عن الحدٌد

 6 الطاولة وجه

"  نوع من ملم 13 سماكة ساندوٌش خشب من ٌصنع. 3

 تقل ال سماكة فورماٌكا ملبس سم 111×01 قٌاس"  أ

 سكنً لون العلوي الوجه ، الوجهٌن على ملم 2.4 عن

 الموصل الفورماٌكا وأ الخشب ٌستخدم وال فاتح

( بروبلٌن بولً) البالستٌك من برواز للوجه ٌركب. 4

 3 عن تقل ال سماكة خاصة قوالب فً الحقن بواسطة

 بشكل الوجه مع البرواز تماسك بشرط أسود لون ملم

 . الجهات جمٌع من سماكته وتساوي متٌن

 النقل أثنا  لحفظه ناٌلون أو بجٌالتٌن الوجه ٌلف. 5

 والتخزٌن

 ببراغً المعدنً الهٌكل على الطاولة وجه ٌثبت. 12

  من التثبٌت وٌتم 10 عدد سم 3.1 فئة خشن صاج سن

 األسفل

 6 الدهان

 من تنظٌفها بعد المعدنٌة األجزا  جمٌع تدهن. 11

 اإللكتروستاتٌك بودرة نوع من حراري بدهان الزٌوت

 3212 610 اللون

 ٌةعمل فً األوتوماتٌكً الرش طرٌقة تستخدم. 10

 حرارٌة أفران داخل التسخٌن ثم الدهان

 فً والتخزٌن والتسلٌم والتجمٌع الدهان ٌجب. 13

 والشمس كالغبار الطقس لعوامل مكشوفة غٌر أماكن

 3=  الطاولة ارتفاع

 1 عدد
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنؼ المطموب ـ.
 بالشيكؿ

السعر ارجمالي 
 بالشيكؿ

0 

 

 و هـ طالبٌن طاولة
 طاولة تنفٌذ فً المطلوبة والمواصفات وطالشر

 و هـ طالبٌن
 

 6 التالٌة الشروط ضمن تصنع
 

 6 المعدنً الهٌكل

 02×02 و 02×02 قٌاس بروفٌل حدٌد من ٌصنع. 1

 . ملم 1.01 سماكة ملم

 بشكل ببعضها المعدنٌة األجزا  جمٌع تلحم. 0

 . األصول حسب ومتٌن متواصل

 . 2O0 المطلوب اللحام نوع. 3

 أغطٌة بواسطة البروفٌل نهاٌات جمٌع تغلق .0

 . بالستٌكٌة

 رفع أجل من األرجل فً بالستٌكٌة أكعاب تركب. 1

 . صاج سن ببراغً وتثبت األرض عن الحدٌد

 6 الطاولة وجه

 نوع من ملم 13 سماكة ساندوٌش خشب من ٌصنع. 2

 2.4 سماكة فورماٌكا ملبس سم 111×01 قٌاس"  أ" 

 . سكنى للونا ، الوجهٌن على ملم

( بروبلٌن بولً) البالستٌك من برواز للوجه ٌركب. 3

 3 عن تقل ال سماكة خاصة قوالب فً الحقن بواسطة

 بشكل الوجه مع البرواز تماسك بشرط أسود لون ملم

 . الجهات جمٌع من سماكته وتساوي متٌن

 ببراغً المعدنً الهٌكل على الطاولة وجه ٌثبت. 4

 من التثبٌت وٌتم 10 عدد سم 3.1 فئة صاج سن

 . األسفل

 . الجانبٌن على 0 عدد للشنطة عالقة تركب. 5

 

 6 الدهان

 من تنظٌفها بعد المعدنٌة األجزا  جمٌع تدهن. 12

 من المعدنً باألثاث خاص حراري بدهان الزٌوت
 relsaEtcatats rtcelE اإللكتروستاتٌك بودرة نوع

 . 616r OO 3212 اللون

 عملٌة فً األوتوماتٌكً الرش طرٌقة تستخدم. 11

 . حرارٌة أفران داخل التجفٌف ثم الدهان

 فً والتخزٌن والتسلٌم والتجمٌع الدهان ٌجب. 10

  والشمس كالغبار الطقس لعوامل مكشوفة غٌر أماكن

 سم 32=  الطاولة ارتفاع

 1 عدد
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنؼ المطموب ـ.
 بالشيكؿ

السعر ارجمالي 
 بالشيكؿ

7 

 

 6دٌكل – ح ز طالب كرسً

 

 : المعدنً الهٌكل          :التالٌة الشروط ضمن ٌصنع

 سماكة ملم 19 ، 25 قطر حدٌد مواسٌر من ٌصنع. 1

 25 حدٌد مواسٌر من األرجل تصنع حٌث ، ملم 1.5

 من الخلفً األفقً والحامل والظهر والقاعدة ملم
 ملم19 مواسٌر

 2O2 لحام بعضهاب المعدنٌة األجزاء جمٌع تلحم. 2

 اتزان بشرط األصول حسب ومتٌن متواصل بشكل
 الكرسً

 على باألرجل والظهر القاعدة مواسٌر تجمٌع ٌتم. 3

 األفقٌة العوارض
 أوفالً بروفٌل حدٌد من األفقٌة العوارض  تصنع. 4

 ملم 1.25 سماكة ملم 20/10

 رفع أجل من األرجل فً بالستٌكٌة أكعاب تركب. 5

 ضاألر عن الحدٌد
 

 6 الكرسً وقاعدة ظهر

 

 فاتح سكنً اللون ، اللٌن البالستٌك من ٌصنع. 6

  الظهر مواسٌر على الكرسً ظهر ٌثبت. 7

 وتثبت الحدٌد مواسٌر على الكرسً قاعدة تركب. 8

 الغرض لهذا مشكلة فوالذٌة صاج قطعة بواسطة
 : الدهان

 من تنظٌفها بعد المعدنٌة األجزاء جمٌع تدهن. 9

 بودرة نوع من حراري انبده الزٌوت
 7016 610 اللون اإللكتروستاتٌك

 عملٌة فً األوتوماتٌكً الرش طرٌقة تستخدم. 10

 . حرارٌة أفران داخل التسخٌن ثم الدهان

 فً والتخزٌن والتسلٌم والتجمٌع الدهان ٌجب. 11

 كالغبار الطقس لعوامل مكشوفة غٌر أماكن
 . والشمس

 سم 00=  كرسًال عرض  سم 46=   الكرسً ارتفاع

 1 عدد

  



 

                                              ومؤسسات دولة ف لسطينلصالح وزارات   ستبدالية  +القطع اال توريد أثاث مكتبي 77/8108عطاء رقم  
 07صفحة   

 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنؼ المطموب ـ.
 بالشيكؿ

السعر ارجمالي 
 بالشيكؿ

4 

 6دٌكل – و هـ طالب كرسً

 كرسً تنفٌذ فً المطلوبة والمواصفات الشروط
 و هـ طالب
 : التالٌة الشروط ضمن ٌصنع

 6 المعدنً الهٌكل

 سماكة 19 ، 25 قطر حدٌد مواسٌر من ٌصنع. 1

 تصنع حٌث ، ملم 1.5 سماكة ملم  18 ،  ملم 1.25

 والظهر والقاعدة ملم 25 حدٌد مواسٌر من األرجل

 من الخلفً األفقً والحامل ملم 18 مواسٌر من

 . ملم19 مواسٌر

 بشكل ببعضها المعدنٌة األجزاء جمٌع تلحم. 2

 . األصول حسب ومتٌن متواصل

 على لباألرج والظهر القاعدة مواسٌر تجمٌع ٌتم. 3

 .  األفقٌة العوارض

 . 2O2 المطلوب اللحام نوع. 4

 أوفالً بروفٌل حدٌد من األفقٌة العوارض  تصنع. 5

 . ملم 1.25 سماكة ملم 20/10

 رفع أجل من األرجل فً بالستٌكٌة أكعاب تركب. 6

 .  األرض عن الحدٌد

 6 الكرسً وقاعدة ظهر

 . سكنى اللون ، اللٌن البالستٌك من ٌصنع. 7

  الظهر مواسٌر على الكرسً ظهر ٌثبت. 8

 وتثبت الحدٌد مواسٌر على الكرسً قاعدة تركب. 9

 . الغرض لهذا مشكلة فوالذٌة صاج قطعة بواسطة

 6 الدهان

 من تنظٌفها بعد المعدنٌة األجزاء جمٌع تدهن. 10

 من المعدنً باألثاث خاص حراري بدهان الزٌوت
 itatlortlelEt droPao اإللكتروستاتٌك بودرة نوع

 . 616i OO 7016 اللون

 عملٌة فً األوتوماتٌكً الرش طرٌقة تستخدم. 11

 . حرارٌة أفران داخل التجفٌف ثم الدهان

 فً والتخزٌن والتسلٌم والتجمٌع الدهان ٌجب. 12

 كالغبار الطقس لعوامل مكشوفة غٌر أماكن
 . والشمس

 سم 42=   الكرسً ارتفاع

 سم 40=  الكرسً عرض

 سمx 25 سم34 ظهر     سمx 37 سم37 قاعدة

 

 1 عدد
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5 

 6الفصل غرفة فً معلم طاولة

 معلم طاولة تنفٌذ فً المطلوبة والمواصفات الشروط

 الشروط ضمن األبعاد حسب تصنع الفصل غرفة فً

 6 التالٌة

 6 المعدنً الهٌكل

 02×02 و 02×02 قٌاس بروفٌل حدٌد من ٌصنع. 1

 ملم 1.01 سماكة ملم

 بشكل ببعضها المعدنٌة األجزا  جمٌع تلحم. 0

 الطاولة اتزان بشرط األصول حسب ومتٌن متواصل

 2O0 المطلوب اللحام نوع. 3

 أغطٌة بواسطة البروفٌل نهاٌات جمٌع تغلق. 0

 بالستٌكٌة

 رفع أجل من األرجل فً بالستٌكٌة أكعاب تركب. 1

 صاج سن ببراغً وتثبت األرض عن الحدٌد

 6 الطاولة وجه

 نوع من ملم 13 سماكة ساندوٌش خشب من ٌصنع. 2

 ال سماكة فورماٌكا ملبس سم112×10 قٌاس"  أ" 

 لون العلوي الوجه الوجهٌن، على ملم 2.4 عن تقل

 الفورماٌكا أو الخشب ٌستخدم وال فاتح سكنً

 الموصل

( بروبلٌن بولً) البالستٌك من برواز للوجه ٌركب. 3

 3 عن تقل ال سماكة خاصة قوالب فً الحقن بواسطة

 بشكل الوجه مع البرواز تماسك بشرط أسود لون ملم

 الجهات جمٌع من سماكته وتساوي متٌن

 التقل أثنا  لحفظه ناٌلون أو بجٌالتٌن الوجه ٌلف. 4

 التخزٌن أو

 ببراغً المعدنً الهٌكل على الطاولة وجه ٌثبت. 4

 من التثبٌت وٌتم 10 عدد سم 3.1 فئة صاج سن

 األسفل

 ومواصفات نوع نفس من ًأمام وجه ٌركب. 5

 ببراغً المعدنً الهٌكل على وٌثبت العلوي الوجه

 من التثبٌت عملٌة وتتم 12 عدد سم 3.1 صاج سن

 الداخل

 6 الدهان

 من تنظٌفها بعد المعدنٌة األجزا  جمٌع تدهن. 12

 بودرة نوع من حراري بدهان الزٌوت

 3212 610 اللون اإللكتروستاتٌك

 عملٌة فً األوتوماتٌكً الرش طرٌقة تستخدم. 11

 . حرارٌة أفران داخل التسخٌن ثم الدهان

 فً والتخزٌن والتسلٌم والتجمٌع الدهان ٌجب. 10

 والشمس كالغبار الطقس لعوامل مكشوفة غٌر أماكن

 سم 34=  الطاولة ارتفاع

 

 

 1 عدد
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنؼ المطموب ـ.
 بالشيكؿ

السعر ارجمالي 
 بالشيكؿ

6 

 

 316×01×112 خشب حاسوب طاولة

 طاولة تنفٌذ فً المطلوبة والمواصفات الشروط
 :حاسوب

 :التالٌة الشروط ضمن تصنع

 زان قشرة ملبس ساندوٌش خشب من تصنع. 1

 الجهة عدا ما الظهر ذلك فً بما ملم 17 سماكة

 جمٌع فً الموصل الخشب ٌستخدم وال الٌمنى
 الطاولة أجزاء

 من الوجه داٌر على سم 3 ضبعر برواز ٌركب. 2

 ملم 34 السماكة لتصبح أسفل

 على سحاب ورف عامودي قاطع تركٌب ٌتم. 3

 فً للماوس( سكة/بٌله مسلوت) معدنٌة مجاري

 الجهة فً المفاتٌح للوحة سحاب ورف الٌمنى الجهة
 وٌتم الجانبٌن ارتفاع بنفس الطاولة وظهر الٌسرى

 أعلى فً للقفل( دائرٌة) سم 3 بقطر فتحتٌن عمل

 . والوجه للظهر الٌسرى الجهة

 الخشب حواف لجمٌع زان خشب قشاط عمل ٌتم. 4

 .الرفوف ذلك فً بما ملم 10 عن تقل ال سماكة

 الداخل من الخشب أوجه جمٌع وتنعٌم صنفرة ٌتم. 5

 حسب اللون)  األصول حسب والدهان والخارج

 ( الطلب

 

 المع ورنٌش وطبقة

 بالستٌكٌة كعابأ الطاولة أسفل فً ٌثبت. 6

 لكل برغى 2 عدد براغى بواسطة 6 عدد(مسطرة)

 . مسطرة

 عرض معدنٌة زواٌا بواسطة الطاولة تجمٌع ٌتم. 7

  سم3.5

 لحماٌتها جٌالتٌن أو بناٌلون الطاولة تغلٌف ٌجب. 8

 والتخزٌن النقل عند
 أماكن فً والتخزٌن والتجمٌع الدهان ٌتم أن ٌجب. 9

 والشمس كالغبار الطقس لعوامل مكشوفة غٌر
 

 6الطاولة أبعاد

 سم 110: الطــــول

 سم 45: العـرض

 سم 75: االرتفاع

 

 1 عدد
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنؼ المطموب ـ.
 بالشيكؿ

السعر ارجمالي 
 بالشيكؿ

7 

 6عٌون 12 خشب للمعلمٌن خزانة

 خزانة تنفٌذ فً المطلوبة والمواصفات الشروط
 الشروط ضمن تصنع عٌون 10 خشب للمعلمٌن

 :التالٌة

  زان قشرة ملبس ساندوٌش خشب من تصنع. 1

 فً الموصل الخشب ٌستخدم وال. ملم 17 سماكة

 الخزانة أجزاء جمٌع
 سماكة أول نخب أبلكاش من الخزانة ظهر ٌصنع. 2

 ملم 4

 بواسطة متماثلة وحدات 10 إلى الخزانة تقسم. 3

 الهٌكل خشب سماكة نفس من مشلح خشب
  ًالخارج

 سم 1 عن تقل ال سماكة زان كانت تركٌب ٌتم. 4

 الرفوف ذلك فً بما األمامٌة الخزانة أحرف لجمٌع
 .الدفات وأحرف والقاطع

 او Rakoll غراء بواسطة الظهر تثبٌت عملٌة تتم. 5

 . مسمار 30 عن ٌقل ال عدد ومسامٌر ٌعادله ما

 بواسطة منفصلة طب دفة وحدة لكل ٌركب. 6

 وزرفٌل ،2 عدد ٌعادله ما او Hettish نوع مفصالت

 النوع من معدنً ومقبض الممتاز النوع من طقتٌن
 جرام 35 عن المقبض وزن ٌقل ال بحٌث الممتاز

 والمقبض الزرفٌل من عٌنة تقدٌم ٌجب"  فضى لون

 .سم 5×10 قٌاس بطاقة وحامل"  

  بنً لون بالستٌك أرجل 4 عدد للخزانة ٌركب. 7

 "عٌنة قدٌمت ٌجب. "  سم10 ارتفاع

 6انالده

 فٌها بما الخشب أوجه جمٌع وتنعٌم صنفرة ٌتم.8

 .الداخل من الخزانة وظهر والسقف القواطع

 من الخزانة وظهر الخشب أوجه جمٌع دهان ٌتم.9

 وطبقة( الطلب حسب اللون) األصول حسب الداخل

 .المع ورنٌش

 فً والتخزٌن والتجمٌع الدهان ٌتم أن ٌجب. 10

 كالغبار الطقس لعوامل فةمكشو غٌر أماكن
 .والشمس

 جٌالتٌن أو بناٌلون الخزانة تغلٌف ٌجب. 11

 .التخزٌن أو النقل عند لحماٌتها

 6ـاداألبع

 -األرجل بدون- سم 200=    الخزانــــــة ارتفاع

 سم  80=  الخزانــــــــة عرض

 سم  40=   الخزانـــــــــة  عمق

 1 عدد
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سعر الوحدة  كميةال الوحدة الصنؼ المطموب ـ.
 بالشيكؿ

السعر ارجمالي 
 بالشيكؿ

4 

 6الحاسوب لمختبر كرسً

 كرسً تنفٌذ فً المطلوبة والمواصفات الشروط
 سكرتٌر

 :التالٌة الشروط ضمن ٌصنع

 6 المعدنً الهٌكل

 القاعدة منجد عجالت خمس بقاعدة دوار كرسً. 1

 والظهر
 ونالل" المعدن او المقوى البالستٌك من القاعدة. 2

 " أسود

( البالطة) ٌدوي تحكم جهاز بواسطة ٌعمل. 3

 ما او إٌطالً) ممتاز نوع والخفض للرفع( جاك)و

 (لتركٌب قبل عٌنة تقدٌم ٌجب( )ٌعادله

 تحرٌك فً التحكم المعدنٌة البالطة بواسطة ٌمكن. 4

 واألمام للخلف الظهر مٌالن
 6 والقاعدة الظهر

 عدنٌةم قطعة بواسطة بالقاعدة مثبت الظهر.5

 . المقوى البالستٌك من وغطاء

 ضغط إسفنج  باستخدام منجدة والقاعدة الظهر. 6

 6 عن تقل ال سماكة للظهر 28 و للقاعدة 32 عالً

 عٌنة تقدٌم ٌجب سم
 خاص" سمٌك بنما" قماش مكسً والقاعدة الظهر. 7

 حسب واللون الجٌد النوع من المكتبً باألثاث
 الطلب

 (نجٌدالت قبل عٌنة تقدٌم ٌجب)

 1 عدد

  

5 

 سترٌب سن ستائر

 تركى قماش حدٌث، كفر مع أبٌض الومنٌوم جسر
 الجنزٌر علٌه، المتفق حسب واللون فاخر، نوع

 ارتداد عمل مع اللٌزر، بمكٌنة القماش قص حدٌد،
 اتجاه كل من سم 25 بمقدار الشباك برواز حول

 للشباك المربع المتر سعر على سعره تحمٌل وٌتم
 الداخلٌة حرفهأ مقاس حسب

 

 1 مربع متر
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 6الفصل فً معلم كرسً

 كرسً تنفٌذ فً المطلوبة والمواصفات الشروط
 معلم

 : التالٌة الشروط ضمن ٌصنع

 : المعدنً الهٌكل

 1.25 سماكة ملم  20×20 بروفٌل حدٌد من ٌصنع. 1

 ملم
 بشكل ببعضها المعدنٌة األجزاء جمٌع تلحم. 2

 اتزان بشرط األصول حسب ومتٌن متواصل
 الكرسً

 1 عدد
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 2O2 المطلوب اللحام نوع. 3

 بروفٌل حدٌد من األفقٌة العوارض  تصنع. 4

 ملم 1.25 سماكة ملم 25×15

 أغطٌة بواسطة البروفٌل نهاٌات جمٌع تغلق. 5

 بالستٌكٌة
 رفع أجل من األرجل فً بالستٌكٌة أكعاب تركب. 6

 األرض عن الحدٌد
 : الكرسً وقاعدة ظهر

 عن تقل ال بسماكة  المقوى الستٌكالب من ٌصنع. 7

 فاتح سكنً اللون ، ملم  5

 42×43 القاعدة ومساحة   سم 22×43 الظهر مساحة

 سم
 سم 3.5 صاج سن ببراغً الكرسً ظهر ٌثبت. 8

 الخلف من 2 عدد

 سم 3.5 صاج سن ببراغً الكرسً قاعدة تثبت. 9

 األسفل  من 2 عدد

 : الدهان

 من تنظٌفها بعد ةالمعدنٌ األجزاء جمٌع تدهن. 10

 بودرة نوع من حراري بدهان الزٌوت
 اإللكتروستاتٌك

 7016 610 اللون

 عملٌة فً األوتوماتٌكً الرش طرٌقة تستخدم. 12

 حرارٌة أفران داخل التسخٌن ثم الدهان
 فً والتخزٌن والتسلٌم والتجمٌع الدهان ٌجب. 13

 كالغبار الطقس لعوامل مكشوفة غٌر أماكن
 .والشمس

 :داألبعا

 سم 46=   الكرسً ارتفاع

  سم 48=  الكرسً عرض
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 6سم241 خشب جلسات طاولة

 طاولة تنفٌذ فً المطلوبة والمواصفات الشروط
 :جلسات

 :التالٌة الشروط ضمن تصنع

 

 زان قشرة ملبس ساندوٌش خشب من تصنع. 1

 فً الموصل الخشب ٌستخدم وال  ملم 17 سماكة

 الطاولة أجزاء جمٌع
 داٌر أسفل على سم 3 بعرض برواز ٌركب .2

 من الجانبٌٌن للحاملٌن سم 9 بعرض برواز الوجه

 .ملم 34 السماكة لتصبح والخلف األمام

 تقل ال سماكة للحواف زان خشب قشاط عمل ٌتم. 3

 1 عدد
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 .ملم 10 عن

 الوجه خشب نفس من األوسط الحامل ٌصنع. 4

 الجنبٌن فاعارت بنفس الحامل وٌكون ، .الجانبٌن ارتفاع وبنفس

 حسب والدهان الخشب أوجه وتنعٌم صنفرة ٌتم. 5

 .المع ورنٌش وطبقة( الطلب حسب اللون) األصول

 بالستٌكٌة أكعاب الحوامل أسفل فً ٌثبت. 6

 .حامل لكل"  2"  عدد(مسطرة)

 حدٌد مجابد بواسطة الطاولة أجزاء تجمٌع ٌتم. 7

 . مجابد 8 عن تقل ال األصول حسب

 لحماٌتها جٌالتٌن أو بناٌلون طاولةال تغلٌف ٌجب. 8

 .والتخزٌن النقل عند

 أماكن فً والتخزٌن والتجمٌع الدهان ٌتم أن ٌجب. 9

 .والشمس كالغبار الطقس لعوامل مكشوفة غٌر

 :األبعـــــــــــاد

 سم180: الطــــول

 سم 70: العـرض

 سم 75: االرتفاع

 

 :مالحظة

 تعميـ يتـ معاينتها قبؿ موعد تعبئة األسعار.العينات طرؼ وزارة التربية وال .0
 العينات ممزمة وليست توصيؼ. .8
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــــــ بصفتي ممثًل عن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وية را  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا الموا  أدناج ــــــــ 
 ـــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ــــــــــــــــــــــــ

مــن شــروط عامــة  3008/ 37بوثــائق العطــاء المطــروح راــ   .   بــأنني اــرأت وتفومــت كافــة مــا ورد 0
 وصاصة ومواصفات وألتز  التزاما اانونيًا بتمو الشروط والمواصفات .

يوما  ستين.   كما ألتز  بأن يب ا العرض الم د  مني ساري المفعو  وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة 3
 من تاريخ آصر موعد لت دي  العروض.

من     طمبوا يت  وريد األصنال المحالة عما بموجة العطاء المذكور أعلج والتيوكذلو ألتز  بت.  3
 أوامــراســتل  توايــ  الع ــد و  وذلــًو مــن تــاريخ ثلثــين يومــاصــل   ومؤسســات دولــة فمســطينوزارات ابــ  

التوريــد عمــا أن تكــون تمــو األصــنال المــوردة مــن ابمــي وف ــًا لممواصــفات والشــروط المنصــوص عميوــا 
 العطاء.في  ذا 
 و ذا إارار وتعود مني بذلو أار وألتز  بك  ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .     
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