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 دولة فلسطين

 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 2019/ 05 عطاء رقم
ومستلزمات  موادتوريد وشراء  عطاء حكوميطرح  زية عنــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية

تبعاً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة لصالح وزارة التربية والتعليم عمليات الصيانة في المدارس 

 .ووثائق العطاء

فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسمياً وترغب  فبي المشباركة فبي ابعا العطباء مرااعبة وزارة 

خبل  ووقبات البدوام  فبي غبزةا بجوار محطة فارس للبتبرو  تل الهوـ  للوازم العامةاإلدارة العامة المالية / 

غيبر  شبيكل( 055ت ووثبائق العطباء مباببل دفبل مبلب   الرسمي من وال الحصبو  علبى كراسبة المواصبفا

 .خزينة وزارة الماليةإلى مستردة تورد 

م / اللببواز العامببة دارةاإلآخببر موعببد لببببو  عببرو  السببعار بببالفر  المقتببوم فببي صببندو  العطبباءات ببب

وتفبتح م  90/50/9502الموافبق  الثلثباءيبوم  ن صبباح مب عشر الثانية او الساعة زةـوزارة المالية في غ

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالمفاريف بحضور ممثلي الم

 لجنة العطاءات المركزية

 

 مالحظة:ـ

 على من يرسو عليه العطاء. وارة اإلعلن في الصحف .0

( عطباء  بنكية من البنب  البوطني وو سبند دفبل صبادر مبن بنب  البريبد  كتب مين دخبو كفالة يج  إرفا   .9

 .صالحة لمدة ثلثة شهور على القل عن كل عطاء  من اامالي العطاء %0ببيمة 

 . وتشمل اميل ونواع الرسوم والضرائ  بالشيكلتبدم السعار  .0

 لجنة العطاءات غير ملزمة بببو  وقل السعار. .4

 . www.mof.gov.ps. لإلطلع على الكراسة يراى مرااعة موقل الوزارة 0

 9609060. للمرااعة واالستفسار ااتف رقم : 6

 
 

 

 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ
والوثبائق المرفببة ببدعوة العطباء بعبد ون يببرو ابعه  يعد المناقص عرضه ووسعاره على الجداو  والنمباذ  .0

الوثائق ويتفهم اميل ما ورد فيها ويقتم ويوقبل كافبة وثبائق دعبوة العطباء ويببدمها ضبمن العبر  كاملبة 

 على ون يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق واالستكما  بصورة صحيحة.

ل السعر رسوم الجمارك وواور التحبزيم والتلليبف ومصباريف على ون يشم بالشيكلتكت  وسعار العطاء  .9

 . النبل والتحميل والتنزيل والت مين واميل الرسوم والمصاريف الخرى

وو التعببديل وو  يعببد المنبباقص عرضببه مطبوعبباً وو مكتوببباً بببالحبر الزر  وو السببود فببب  ويحفببر المحببو .0

 ريوضل عليه خطين متوازيين بالحبر الحمب الشط  وو اإلضافة في العر  وكل تصحيح من اعا الببيل

 ويعاد كتابة الصواب بالحبر الزر  وو السود ويوقل بجانبه من قبل من وارى التصوي .

http://www.mof.gov.ps/
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يبدم المناقص عرضه مرفباً به الوثائق المطلوبة مل ت مين دخو  العطاء في مللف مللق بإحكام ويكت  .4

لصالح وزارة التربية والتعليم ومستلزمات عمليات الصيانة في المدارس  موادتوريد وشراء  عطاء  عليه

وكعل  اسمه وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندو  البريد  05/9502رقم   للمناقصة

ياً القاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعلبة بالعطـاء وعليه تبليــ  اإلدارة العامة للوازم / وزارة المالية خط

ب ي تليير وو تعديل في عنوانه وعليه ون يكت  ويضاً اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبقل  ذل  

 يحق للجنة العطاءات ون تهمل العر  المبدم منه.
للوازم  العامة ةاإلداريودع العر  من قبل المناقص في صندو  العطاءات المقصص لهعا اللر  لدى  .4

فببي صببندو  العطبباءات قبببل آخببر موعببد لتبببديم  ددة لببعل  وكببل عببر  ال يببودع قبببل انتهبباء المببدة المحبب

 العرو  ال ينفر فيه ويعاد إلى مصدره مللباً .

مبن  يومبا سبتونيلتزم المناقص ب ن يببى العر  المبدم منه نافع المفعو  وال يجوز له الراوع عنه لمبدة  .0

 تاريخ آخر موعد لتبديم العرو .

 والمستندات الرسمية المطلوبة:ـثانياً: الشهادات 

يرفق المناقص مل عرضه   خاصة إذا كان يشارك لو  مرة ( الشبهادات والوثبائق المطلوببة منبه وابي   .0

 على النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكعل  السيرة العاتية للشركة 

 .السجل التجاري وو الصناعي للشركة 

  ضريبة الدخل وضريبة البيمة المضافة.شهادة خلو طر  من دائرة 

على المناقص ون يرفق بعرضه النسقة الصبلية مبن ويبة كتالوابات وو نشبرات وو معلومبات فنيبة تعبر   .9

باللوازم المعروضة وكعل  يبدم مل عرضه العينات المطلوببة فبي دعبوة العطباء وإذا كانبت تلب  العينبات 

البعي يمكبن رتيتهبا فيبه وإال يكبون للجنبة العطباءات عبدم  غير قابلة للنبل فعليبه ون يحبدد مكانهبا والوقبت

 النفر بالعر .

 يحق للمناقص ون يضيف وية وثائق وو معلومات يرغ  بإضافتها ويرى ونها ضرورية  لتوضيح عرضه. .0

 

 ثالثاً :  تأمينات وضمانات العطاء :

 تأمين الدخول في العطاء : .1

صادر من بن  البريد التابل لبوزارة االتصباالت وتكنولوايبا  معتمد يلتزم المناقص ون يرفق بعرضه سند دفل

وو على شكل كفالة وو شي  بنكي صادر من بن  يتعامل مبل السبلطة الفلسبطينية فبي غبزة وموافببة  المعلومات

وال ينفبر فبي وي عبر  غيبر " كت مين دخو  "  من إامالي قيمة العطاء %0ببيمة  وزارة المالية على ذل 

  العطاء ، على ون تعاد ت مينات الدخو  فبي العطباء إلبى مببدميها مبن المناقصبين البعي لبم معزز بت مين دخو

بعد مدة وسبوعين من تاريخ آخر موعد لتبديم العرو ، وكعل  لمن وحيبل علبيهم العطباء  يحا  عليهم العطاء

 بعد ون يبوموا بتبديم ت مين حسن التنفيع.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

ئز بالعطاء وو ب ي ازء مبن بنبوده بتببديم تب مين حسبن التنفيبع للعطباء المحبا  عليبه ببيمبة يلتزم المتناقص الفا

او كفالبة بنكيبة او شبي  بنكبي صبادرة مبن بنب   صادر من بن  البريد معتمد وذل  على شكل سند دفل  05%

العطباء عليبه يوم من تاريخ تبليله بببرار إحالبة  00حس  الصو  خل   يتعامل مل السلطة الفلسطينية بلزة

، ويعاد تب مين حسبن التنفيبع إلبى  مدة سريان العبدمن قبل اإلدارة العامة للوازم على ون يكون ساري المفعو  

المتعهد بعد تنفيع كافة االلتزامات المترتبة عليه بمواب  طلب  خطبي تبدمبه البدائرة المسبتفيدة لبإلدارة العامبة 

 من وزارة المالية(. السندي  ببيمة للوازم باإلفرا  عن الت مين  حيث يتم إصدار ش

 

وفاات تياادير لجنااة العطاااءات المركزيااة ي اات لااوزارة  %10خامساا : فااي حااال انافااار اكسااعار  كثاار ماان 

 المالية انهاء التعاقد  و إعادة النظر في األسعار
 

 اً: فتح العطاءات وتيييمها:خامس

 -:لجنة فتح المظاريف -1

يشببكل مببدير عببام اللببوازم العامببة لجنببة فببتح مفبباريف العطبباء وتبببوم اببعه اللجنببة بفببتح العطبباءات بحضببور  
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 -المناقصين وو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتقاذ اإلاراءات التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إثبات عدد المفاريف في محضر فتح المفباريف وكبل عطباء يفبتح مفروفبه يضبل رئبيس اللجنبة عليبه  -و

 وعلى مفروفه رقماً مسلسلً على ايئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومبامه عدد العطاءات الواردة.

 ترقيم الورا  المرفبة مل العطاء وإثبات عدداا.  -ب

ء والسببعار وقيمببة التبب مين االبتببدائي المبببدم مببن كببل منبباقص وذلبب  بحضببور قببراءة اسببم مبببدم العطببا  -ت

 المناقصين وو ممثليهم.

التوقيل من رئيس اللجنة واميبل العضباء الحاضبرين علبى العطباء ومفروفبه وكبل ورقبة مبن ووراقبه  -ث

 وكعل  على محضر اللجنة بعد تدوين كافة القطوات الساببة.

 -:لجنة دراسة وتيييم العرور -2

يحببدد مببدير عببام اللببوازم العامببة الشببقاص وو الجهببات الببعين تتكببون مببنهم اللجنببة الفنيببة التببي تبببوم بدراسببة 

العرو  من النواحي الفنية والمالية والبانونية وتبدم توصياتها المناسبة للجنة العطباءات المركزيبة بعبد وخبع 

 -المعايير التالية في االعتبار:

 ت مين دخو  العطاء.ال ينفر في وي عر  غير معزز ب  -و

تدرس العرو  من الناحية الفنيبة بحيبث تحبدد المعبايير الفنيبة وفبباً لمواصبفات اللبوازم المطلوببة علبى    -ب

اببدو  يعببد لهببعه اللايببة، وتقضببل كافببة العببرو  لببنفس المعببايير مببن حيببث التببزام المنبباقص بعرضببه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخع بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنيبة ومبدرتبه علبى الوفباء بالتزامبات العطباء   -ت

وسمعته التجارية والتسهيلت التي يبدمها وو القدمة التبي يوفرابا وقطبل الليبار وورص الصبيانة و كبعل  

ال تتوفر فيه كل وو بعض اعه  كونه وكيل وو موزع لوكيل وو تاار، وللجنة استبعاد عر  المناقص العي

 المتطلبات.

 تبدو الدراسة بالعر  العي قدم ورخص السعار ثم العي يليه حتى تتم دراسة العرو  المبدمة.  -ث

إذا تببوافرت فببي العببر  كافببة الشببروط والمواصببفات والجببودة توصببي اللجنببة الفنيببة باإلحالببة علببى مبببدم  - 

بالترسية على وكثر مبن مبورد للصبنف الواحبد ببالرغم ورخص السعار و من حق اللجنة الفنية ون توصي 

 من اختل  السعار.

في حالة عدم توافر المتطلبات في العر  العي يتضمن ورخص السعار تنتبل الدراسة إلى العر  العي  -ح

يليه بالسعر إلى ون تصل إلى العبر  البعي تتبوافر فيبه المتطلببات لإلحالبة علبى ون تببين وسبباب اسبتبعاد 

 لرخص بشكل واضح.العرو  ا

إذا تسبباوت المواصببفات والسببعار والشببروط والجببودة المطلوبببة يفضببل المنبباقص الببعي يتضببمن عرضببه  -خ

ميزات إضافية ثم المبدم للمنتجبات المحليبة، ثبم المنباقص المببيم بفلسبطين بصبورة دائمبة، ثبم مبدة التسبليم 

 القل إذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.
 

 :ـ التزامات المتعهد  و المورد :ـا سادس

على المتعهد العي وحيل عليه العطاء استكما  إاراءات العبد القاص ببرار اإلحالة وتوقيل االتفاقيبة ومبا  .0

 يلحبها من وورا  ومستندات بما فيها  ووامر الشراء(.

 من تاريخ استلمه لمر التوريد. شهريلتزم المتعهد بالتوريد خل   .9

للمتعهببد ون يتنبباز  لي شببقص آخببر عببن كببل وو وي اببزء مببن العبببد دون الحصببو  علببى  إذن ال يجببوز  .0

 خطي من لجنة العطاءات التي وحالت العطاء.

ال يحق للمناقص وو المورد الراوع على لجنة العطاءات ب ي خسارة وو ضرر ناشب  عبن تببديم عرضبه  .4

هببا وو إذا لببم تحببل العطبباء علببى مبببدم وقببل فببي حالببة إذا مببا رفضببت لجنببة العطبباءات كببل العببرو  المبدمببة إلي

 السعار وو إذا وللت لجنة العطاءات دعوة العطاء في وي وقت وو وي مرحلة دون ذكر السباب.

يلتزم المورد بتسليم اللوازم وفباً للمواصفات والشروط المتفبق عليهبا والبواردة فبي قبرار اإلحالبة وكبعل   .0

 العينات المعتمدة والمعكورة فيه.

 

 :ـ اإلجراءات التي تتاذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ  و عدم قيامه به:ـاسابع
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إذا ت خر المتعهد عن توريد ما التزم به في الموعد المحدد في العبد يحق لمدير عام :  فرر غرامة مالية .0

فبي توريبداا عبن  ( من قيمة اللبوازم التبي تب خر%0دائرة اللوازم العامة ون يفر  غرامة مالية ال تبل عن  

كل وسبوع ت خير إال إذا تبين ون الت خير في التوريد ناام عن قوة قباارة ، وفبي اميبل الحبوا  علبى المتعهبد 

تبديم إشعار خطي وفوري إلبى الجهبة المقتصبة ببالفرو  والسبباب التبي ودت إلبى التب خير فبي التوريبد وو 

 منعته من ذل  وتبديم ما يثبت ذل .

إذا نكل المتعهد عن تنفيع التزاماتبه بمبا فيبه التزامبه بالتوريبد وو قصبر فبي  : لمتعهدالشراء على حساب ا .9

ذل  وو ت خر يحق لمدير عبام دائبرة اللبوازم العامبة إصبدار الببرار بشبراء اللبوازم الملتبزم بهبا المتعهبد ببنفس 

لسببعار القصبائص والمواصببفات مببن وي مصببدر آخببر علببى حسبباب ابعا المتعهببد ونفبتببه مببل تحميلببه فببرو  ا

والنفببات اإلضببافية وويببة خسبائر وو مصبباريف وو عطببل وو ضبرر يلحببق بالببدائرة المسبتفيدة وو دائببرة اللببوازم 

 العامة دون الحااة إلى وي إنعار وال يحق للمتعهد االعترا  على ذل .

التبي : وانا يحق للجنبة العطباءات استبعاد عرر المورد الذي يال بالتزاماته  و إلغاء العيد المبرم معه .0

وحالت العطاء اتقاذ اإلاراءات اللزمة بحق المتعهد بما في ذل  مصادرة قيمة الت مين المبدم مبن المتعهبد وو 

 وي ازء منه بشكل يتناس  مل قيمة اللوازم غير الموردة ويعتبر المبل  في اعه الحالة إيراداً للقزينة العامة.

ل الموا  المستحبة لها في ذمة المناقص وو المبورد وفي اميل الحوا  يحق لدائرة اللوازم العامة تحصي .4

مببن المببوا  المسببتحبة لببعل  المنبباقص وو المببورد لببدى الببوزارات والهيئببات والمؤسسببات الحكوميببة وو مببن 

 كفاالتهم.

 

 -حل الاالفات:اً: ثامن

في حا  حدوث وي خل  ينشب  عبن تفسبير وي بنبد مبن البنبود السباببة وو مبن بنبود العببد فيبتم حلبه وديباً   -و

 بالتفاو .

يوماً من بدء مفاوضتهما للوصو  إلى حل حو  وي خل  يتعلبق بالعببد  05إذا لم يتمكن الطرفان خل   -ب

الببوانين والنفمبة المعمبو  بهبا  يحق لي من الطرفين حل القل  باللجوء إلى المحكمة المقتصبة وتطبيبق

 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهعا الش ن.

  

 شروط متفرقة:ـ :اتاسع
ا استعمل المناقص اللش وو التلع  في معاملته وو ثبت عليه ونه شرع وو قام بنفسبه وو بواسبطة غيبره ذإ .0

وو على التواطؤ معه إضراراً  بطريق مباشر وو غير مباشر على رشوة وحد موظفي وو مستقدمي السلطة

بالمصلحة يللي عبده في الحا  ويصادر التب مين مبل عبدم اإلخبل  بحبق البوزارة المطالببة بالتعويضبات 

المترتبة على ذل  فضلً عن شط  اسمه من بين المناقصين وال يسمح له بالدخو  في مناقصات للسلطة 

 البضائية ضده عند االقتضاء.الوطنية الفلسطينية اعا فضلً عن اتقاذ اإلاراءات 

إذا وفلس المناقص وو المورد يحق للجنة العطاءات إللاء التعاقد معه دون اللجوء للبضاء وكعل  مصادرة  .9

 مبل  الت مين كإيراد عام للقزينة العامة.

ببعل   إذا توفى المناقص وو المورد ااز إللاء العبد  المبرم معه وو ما تببى منه  بتوايه كتاب للورثة يفيبد .0

 دون الحااة إلى استصدار حكم قضائي يبضي بعل  مل رد مبل  الت مين في اعه الحالة.
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 ة ـــروط الااصـــشال
 رفض وي مادة كاملة وو وي ازء منها في حا  مقالفتها للمواصفات التي تم االتفا  عليها. للوزارةيحق  .0

االسبتلم مقتصبة ومشبكلة لهبعا اللبر  وفبباً للمواصبفات والشبروط يتم اسبتلم المبواد المبوردة مبن قببل لجنبة  .9

العامة والقاصبة للتعاقبد البواردة فبي دعبوة العطباء وقبرار اإلحالبة وومبر التوريبد والعينبات المعتمبدة والتبي يبتم 

فحصها وإابراء التجبارب عليهبا بالطريببة التبي تحبدداا الجهبة المسبتفيدة وو لجنبة االسبتلم بمواب  لجبان فنيبة 

شببكل لهببعا اللببر  لمعرفببة مببدي مطاببتهببا للمواصببفات المطلوبببة ويجبب  كببعل  إرفببا  الشببهادات الصببحية ت

في اللف حس  المادة الموردة وبناء علبي طلب   9-0والمقبرية اللزمة من قبل المورد وتؤخع العينات بنسبة 

 من المقتبر عند كل توريد.

ً  ىيجب عل .0  من تاريخ اغالق المناقصة. المورد العلم بأن ما ييدمه من عرر سعر ساري المفعول لمدة ستين يوما

بلببزة او الجهببة التببي تحببدداا الببوزارة طببببا للشببروط والمواصببفات   المسببتلزماتبتوريببد علببي المببورد االلتببزام  .4

يبات التوريبد مبن نفببات باللبة مبا الواردة في المناقصة متضمنا النببل والتحميبل والتنزيبل ومبا يترتب  علبي عمل

 بللت او مصاريف علي نفبته القاصة.

 و للوزارةسو  يتم ترسية وصنا  المناقصة بالتجزئة علي وساس وقل السعار والمطابق للمواصفات المطلوبة  .0

إشبعار من إامالي الكمية المتعاقبد عليهبا لمجبرد  %90الحق في زيادة الكميات المتعاقد عليها وو خفضها بنسبة 

المورد برغبتها في ذل  وبنفس شروط ومواصفات ووسعار التوريد البواردة فبي العببد لكبل وو بعبض الصبنا  

 خل  فترة التعاقد.

 للضريبة المضافة ما لم يرد نص خل  ذل . شاملوفي اميل الحوا  تكون عرو  السعار بالشيكل الجديد  .6

وو في حا  امتناعبه وو عرقلتبه للتوريبد بمبا يمبس بمصبلحة  في حا  مقالفة المورد لكل وو بعض شروط التعاقد .0

وو يعر  مصالحها للضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيع والراوع عليه بالتعويض  الوزارة

عن كل عطل وو ضرر لحق بها كما ون لها الحق في الحصو  علي المواد التي يتقلف المورد عن توفيراا مبن 

يبه فبي السبعر او الشبراء ببالطر  التبي تراابا محبببة لمصبلحتها وإللباء التعاقبد مبل ودفبل فبرو  المورد البعي يل

مصاريف إدارية من ضمانته البنكية وليس للمورد العي خالف وي شرط من شروط  %05السعار مضافاً إليها 

الببة باسبترداد كفالبة التعاقد وو تقلف عن وو عرقل عمليبات التوريبد الحبق فبي المطالببة ب يبة تعويضبات وو المط

حسن التنفيع وو المطالبة بفرو  السعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تل  المواد بسعر وقل مبن سبعر المناقصبة 

العي تم التعاقد بموابه وفي حا  عدم كفاية الضمانة لتلطية فرو  السعار لوزارة الماليبة الحبق فبي خصبم وي 

 مبال  تتببي من مستحباته لديها.

الدفل المورد لباء ما قام بتوريده مبن مبواد طببباً للشبروط والمواصبفات البواردة بالمناقصبة خبل  ثلثبون يكون  .6

يوماً من تباريخ تببديم الفبواتير والورا  الدالبة علبي تمبام وحسبن التوريبد طببباً للشبروط والمواصبفات البواردة 

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

 المدة المحددة له بما يتناس  والمصلحة العامة يحق للجنة العطاءات تمديد العطاء عن .2
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 مستلزمات  عمال الدهان (1)رقم جدول 

 الكمية الوحدة الصنـــــــــفاســـــــــم  رقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

1 

توريد عبوات دهان لزوم السبورات حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة 

لتر  0ف ص وجودة سارية المفعول من وزارة األشغال، ب يث تكون حجم العبوة 

 اكنبعاجات  و الثيوب.وتكون عبوات الدهان الموردة م كمة اإلغالق وسليمة من 

    عبوة

2 

توريد عبوات ملتينة جدران حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة ف ص 

كجم  22وجودة سارية المفعول من وزارة األشغال، ب يث تكون حجم العبوة 

 وتكون عبوات الملتينة الموردة م كمة اإلغالق وسليمة من اكنبعاجات  و الثيوب.

    عبوة

3 

توريد عبوات ملتينة مائية مياومة للبكتيريا والرطوبةلزوم السبورات حسب 

المواصفات الفنية وحاصل على شهادة ف ص وجودة سارية المفعول من وزارة 

لتر وتكون عبوات الملتينة الموردة م كمة  11األشغال، ب يث تكون حجم العبوة 

 اإلغالق وسليمة من اكنبعاجات  و الثيوب.

    عبوة

4 

توريد عبوات دهان زيت جدران مطفي ملون حسب المواصفات الفنية وحاصل على 

شهادة ف ص وجودة سارية المفعول من وزارة األشغال، ب يث تكون حجم العبوة 

لتر وتكون عبوات الدهان الموردة م كمة اإلغالق وسليمة من اكنبعاجات  و  4.0

 الثيوب.

    عبوة

0 

توريد عبوات دهان زيت جدران كمع ملون حسب المواصفات الفنية وحاصل على 

شهادة ف ص وجودة سارية المفعول من وزارة األشغال، ب يث تكون حجم العبوة 

لتر وتكون عبوات الدهان الموردة م كمة اإلغالق وسليمة من اكنبعاجات  و  4.0

 الثيوب.

    عبوة

6 

سم فرو من نوعية جيدة ) ناب  ول ( ومعتمدة  15توريد وحدة متكاملة من رول 

روكت فرو  3من قبل جهاز اإلشراف، ب يث ت توي كل وحدة على يد الرول وعدد 

 غيار.

    عدد

7 
سم نوعية سويدى مع سمولة ( من نوعية 35توريد رول فرو كبير سوبركريل ) 

 جيدة ومعتمدة من قبل جهاز اإلشراف.
    عدد

1 

توريد عبوات دهان سوبر كريل ابيض داخلي حسب المواصفات الفنية وحاصل على 

شهادة ف ص وجودة سارية المفعول من وزارة األشغال، ب يث تكون حجم العبوة 

لتر وتكون عبوات الدهان الموردة م كمة إلغالق وسليمة من اكنبعاجات  و  11

 الثيوب

    عبوة

9 
جيدة ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف، ب يث يتم توريد عبوات صبغة لون من نوع 

 ت ديد األلوان عند التوريد.
    عدد

15 
من نوعية جيدة) شمشوم  و تمساح(  125توريد ورق برداخ اسود ناعم نمرة 

 متر.75ومعتمدة من قبل جهاز اإلشراف، ب يث تكون طول اللفة 
    لفة

11 
جيدة ومعتمدة من قبل جهاز توريد مجرود شفرة مع علبة شفرات من نوعية 

 اإلشراف.
    عدد

12 
انش من نوعية جيدة ومعتمدة من قبل جهاز  2.0توريد فرشاة دهان مياس 

 اإلشراف. 
    عدد

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

13 
 1من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف. )حجم العبوة  توريد عبوات تربنتينة

 لتر(
    لتر

    لتر لتر( 1توريد عبوة تنر نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف. )حجم العبوة  14

10 
توريد ورق شفوف خشن  حمر من نوعية جيدة ومعتمدة من قبل جهاز اإلشراف، 

 متر. 30ب يث تكون طول اللفة 
    لفة

16 

توريد عبوات دهان بوليسيد ابيض حسب المواصفات الفنية وحاصل على شهادة 

لتر  11ف ص وجودة سارية المفعول من وزارة األشغال، ب يث تكون حجم العبوة 

 وتكون عبوات الدهان الموردة م كمة اإلغالق وسليمة من اكنبعاجات  و الثيوب.

    عبوة

17 

من نوع جيد )كالسيوم  صلى ( ومعتمد من قبل  توريد عبوات من  كياس بولوفيرة

جهاز اإلشراف، ب يث تكون األكياس م كمة اإلغالق وك ت توي على مواد 

 كجم( 1مت جرة بسبب الرطوبة  و سوء التازين. )وزن العبوة 

    عبوة

11 
ملم  ومعتمد  225(  و ما يعادله للصد  سعة SMITHتوريد بااخ سبريه نوع )

 اإلشراف.من قبل جهاز 
    عدد

19 
توريد عبوات دهان همر فنش لزوم ال ديد المجلفن من نوع معتمد وحسب 

المواصفات الفنية وحاصل على شهادة ف ص وجودة سارية المفعول من وزارة 
    عبوة
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األشغال، وتكون عبوات الدهان الموردة م كمة اإلغالق وسليمة من اكنبعاجات  و 

 لتر( 4.05الثيوب. )حجم العبوة 

25 

توريد عبوات دهان اساس اندر كوت من نوع معتمد وحسب المواصفات الفنية 

وحاصل على شهادة ف ص وجودة سارية المفعول من وزارة األشغال، ب يث تكون 

لتر وتكون عبوات الدهان الموردة م كمة اإلغالق وسليمة من  4.0حجم العبوة 

 اكنبعاجات  و الثيوب.

    عبوة

21 

توريد عبوات دهان سلك من نوع معتمد وحسب المواصفات الفنية وحاصل على 

شهادة ف ص وجودة سارية المفعول من وزارة األشغال، ب يث تكون حجم العبوة 

لتر وتكون عبوات الدهان الموردة م كمة اإلغالق وسليمة من اكنبعاجات  و  11

 الثيوب.

    عدد

22 
الدهان من نوع جيد ومعتمد من جهاز  سم لزوم0توريد لفة لزق ورق عرر 

 اإلشراف.
    عدد

    عدد توريد بايلة دهان بالستيكية من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف. 23
    عدد قرص حديد جلخ شفشوف خشب 24
    عدد قرص حديد جلخ شفشوف ناعم 20
    عدد قرص ورق جلخ شفشوف  26

 

 

 
 

 مستلزمات  عمال النجارة واألبواب  (2)جدول رقم 
 

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف رقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

1 
توريد زرفيل باب كامل خشب/حديد من نوع والي ايطالي اصلى 

 الصنع ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

 
  

2 
توريد زوج ميابض  بواب من نوع دوجنورال ثييل 

Dojnoral .تركي ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف 
 عدد

 

  

3 
توريد زوج ميابض باب مالتي لوك نوع "راف بريح" 

 اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

 

  

4 
سم لزوم األبواب الاشبية من نوع  12توريد س اب باب طول 

 جيد ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

 

  

0 
)رزات يمين ويسار( دفتر ستانلس ستيل من توريد مفصالت 

 نوع جيد ومعتمد ميبل جهاز اإلشراف.
 زوج

 

  

6 
ملم  من نوع  4سم سمك  3توريد كرتونة ) لف برغي( براغي 

 جيد معتمد من قبل جهاز اإلشراف
 كرتونة

 

  

7 
ملم من نوع  4سم سمك  4توريد كرتونة براغي ) لف برغي( 

 اإلشراف.جيد ومعتمد من قبل جهاز 
 كرتونة
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1 
توريد سلندر زرفيل من نوع والي ن اس  صلي ومعتمد من 

 قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مستلزمات  عمال الكهرباء (3)جدول رقم 

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

1 

 225وات ،  25متر، قوة  1.25( طول LEDتوريد لمبة نيون ليد )

 (  من نوع جيد125LM/W-95هرتز، وشدة إنارة ) 05فولت / 

 ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.

    عدد

2 
 مبير( نوع جيفز إيطالي  صلي ومعتمد من  15توريد مفتاح كهربائي )

 قبل جهاز اإلشراف.
    عدد

3 
إيطالي  صلي ومعتمد من قبل  مفتاح نوع جيفز 2توريد وجه مفتاح سعة 

 جهاز اإلشراف.
    عدد

4 
متر ( ومعتمد  155ملم ن اس نوع اييتك ) طول  2.0توريد لفات سلك 

 من قبل جهاز اإلشراف.
    لفة

0 
متر ( ومعتمد  155ملم ن اس نوع اييتك ) طول  1.0توريد لفات سلك 

 من قبل جهاز اإلشراف.
    لفة

6 
 مبير )ابريز(من نوع جيفز إيطالي  صلي  16توريد مارج كهربائي 

 ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
    عدد

7 
هرتز، وشدة إنارة  05فولت/ 12W  ،220( قوة LEDتوريد لمبة ليد )

(1555LM/W.من ننوع جيد ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف ) 
    عدد

    عدد ومعتمدة ميبل جهاز اِشراف. VENOUSتوريد دواية سيف نوع  1

    عدد ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف. CHMCتوريد مفتاح مروحة سيف نوع 9

    متر ملم نوع اييتك ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف 2.0*3توريد كابل بندل  15

11 
 هرتز( نوع فياكاه 05فولت /  225وات ) 155جرس مدرسة قوة 

 إسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف
    عدد

12 
 و اييتك ومعتمد من قبل جهاز  XLPملم نوع 16*4توريد كابل 

 اإلشراف
    متر

13 
توريد فيشة كهربائية )ذكر+ انثى( من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز 

 اإلشراف.
    عدد

14 
 155سم ) كرتونة ت توى على  7ملم وطول  0توريد براغي سمك 

 برغى ( من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
    كرتونة

    باكو توريد تب نوع تمساح ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف. 10
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    عدد توريد مفك تستر من نوع جيد ومعتمد ميبل جهاز اإلشراف. 16

    عدد توريد كماشة من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف. 17

    مشط من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف. 2مشط كلمن رقم توريد  11

19 
مفتاح نوع جيفز إيطالي  صلي ومعتمد من قبل  1توريد وجه مفتاح سعة 

 جهاز اإلشراف.
    عدد

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

25 
مفتاح من نوع جيفز إيطالي  صلي ومعتمد من  3توريد وجه مفتاح سعة 

 قبل جهاز اإلشراف.
    عدد

21 
نوع جيفز إيطالي  صلي  36توريد طابلون كهربائي بالستيك سعة   

(Top System.ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف ) 
    عدد

22 
ومعتمد متر من نوع جيد  3سم وطول  3توريد مجرى بالستيك عرر 

 من قبل جهاز اإلشراف.
    عدد

23 
 و اييتك ومعتمد من قبل جهاز  XLPملم نوع  2.05*3توريد كابل 

 اإلشراف
    م.ط

24 

كامل )مجوز( مكون من صاج جاعش  صلي طول  LEDتوريد نيون 

هرتز،  05فولت /  225وات ،  25قوة  LEDمتر، ولمبة  1.25

(  من نوع جيد مع جميع مسلتزمات 125LM/W-95وشدة إنارة )

 التشغيل.

    عدد

20 
 مبير( نوع جيفز إيطالي  صلي ومعتمد من قبل  15توريد مفتاح فكسل )

 جهاز اإلشراف.
    عدد

    عدد  مبير( صيني نوع قديم 15توريد مفتاح كهربائي ) 26

27 
إيطالي  صلي ومعتمد من قبل  نوع جيفز 3توريد قاعده بالستيك سعه 

 جهاز اإلشراف.
    عدد

21 
ملم من  12سم سمك  12توريد فجل حديد ) فلبس ( لزوم المراوح طول 

 نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
    عدد

29 
ملم من نوع جيد ومعتمد من  4سم وسمك 3توريد كرتونة براغي طول 

 قبل جهاز اإلشراف
    عدد

    م.ط ملم نوع اييتك ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.1×2توريد سلك بندل  35

31 
 مبير نوع جيفيز إيطالي  صلي ومعتمد  16توريد ابريز خارجي كامل 

 من قبل جهاز اإلشراف.
    عدد

32 
توريد ضاغط جرس نوع جيفيز إيطالي  صلي ومعتمد من قبل جهاز 

 اإلشراف.
    عدد

33 
فجلة(  155ملم )ت توى العبوة على  6بالستيكية قطر توريد عبوة فجل 

 ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
    عدد

    عدد سم 125توريد لمبة نيون عادي  34
    عدد توريد كرتونة ستارتر عادي 30
    م.ط ملم نوع اييتك ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.2.0×3توريد سلك بندل  36
    عدد معتمد من جهاز اكشراف W 15( بيوة LEDتوريد كشاف ) 37

 

 
 

 مستلزمات  عمال الص ية و دوات السباكة  (4)جدول رقم 
 

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

1 

لتر  7كاملة لزوم كرسي )افرنجي/ بلدي( سعة  توريد صندوق نيجارا

مع الماسورة الااصة بالكرسي اكفرنجي والعربي من نوع 

PLASON .ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف 

 عدد
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00 

2 
انش من نوع تبيسا ايد مغلفة  5.0توريد حنفية كروم )ثييل( قطر 

 طويلة ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

3 
إنش من نوع تبيسا ومعتمد من قبل  5.0توريد م بس ن اس زاوية 

 جهاز اإلشراف.
 عدد

   

    عدد توريد سيفون مغسلة من نوع تركي ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.  4

0 
متر( من نوع  1توريد شطاف بالستيك كامل )كبسة + بربيش 

 دولفين ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

6 
ثييل ومعتمد من قبل  KINGتوريد غطاء كرسي بالستيك نوع 

 جهاز اإلشراف.
 عدد

   

7 
سم من نوع فيترا مع ما يلزم من سيفون  05توريد مغسلة مياس 

 مغسلة نوع تركي وبراغي التثبيت ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

1 
ومعتمد  LGTنوع  12*12توريد مصفايه ستانلس ستيل مياس 

 من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

9 
توريد يد حنفية كروم ثييلة من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز 

 اإلشراف.
 عدد

   

15 
توريد قلب حنفية ن اس مربع نوع تبيسا ومعتمد من قبل جهاز 

 اإلشراف.
 عدد

   

11 
متر نوع تبيسا ومعتمد من قبل جهاز  1توريد بربيش نيجارا طول 

 اإلشراف.
 عدد

   

12 
انش صنع إيطالي  صلي ومعتمد من  1توريد عوام ن اس كامل قطر 

 قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

13 
توريد يـــد حنفية عصفورة ن اس من نوع جيد ومعتمدة من قبل 

 جهاز اإلشراف.
 عدد

   

14 
من نوع جيد  توريد جلدة ماصوص طويلة بين العمود والنيجارا

 ومعتمدة من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

10 
توريد جلدة ماصوص قصيرة بين الكرسي العربي والعمود من نوع 

 جيد ومعتمدة من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

 

  

16 
توريد مربط ن اس طابلون كبير لزوم تثبيت نجارا من نوع جيد 

 ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

 

  

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

17 
سم(  صلي ومعتمدة 2-سم  1.0 -سم  1توريد وصلة ن اس مياس )

 من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

11 
إنش ومعتمد من قبل جهاز  5.0توريد شمسة ستانلس ستيل 

 اإلشراف.
 عدد

   

19 
متر  25) صفر( من نوع جيد طول توريد لفة تفلون حجم كبير 

 لفة(ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف. 25)الكرتونة تتوي 
 كرتونة

   

25 
إنش كامل )شامل الصواميل( من  1توريد نبل ن اس سن طويل قطر 

 نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

21 
إسرائيلي  إنش نوع تيكن 5.0إنش الى  1توريد وصلة حديد م ول 

 ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

    عدد إنش ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف. 5.0توريد عوام مياه بالستيك  22

23 
انش نوع  وروبي ومعتمد من قبل جهاز  1توريد كوع حديد قطر 

 اإلشراف.
 عدد

   

24 
الن اس  توريد مفتاح مفف ن اس ذكر مربع من نوع  لن لزطم

 مصنوع من الفوكذ ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

20 

وات األصلي صناعة  155توريد دسك حجم صغير نوع بوش قوة 

 لمانية شامالً جميع اليطع واككسسوارات الااصة به ومعتمد من 

 قبل جهاز اإلشراف.

 عدد

 
  

26 
ومعتمد  توريد تطويلة بالستيك لزوم علبة التجميع من نوع خوليوت

 من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

    عددإنش من نوع تيبيسا ومعتمد من  5.0توريد شبر سيفون نجارة قطر  27
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 قبل جهاز اإلشراف.

21 
توريد سيفون زنبرك لزوم المجلى صناعة تركي ومعتمد من قبل 

 جهاز اإلشراف.
 عدد

   

29 
ومعتمد من إنش صناعة تركي  4توريد زنبرك كرسي افرنجي قطر 

 قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

    عدد توريد  صابع سيلكون من نوع فيترا ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف. 35

31 
درجة نوع تيكن  95انش زاوية  5.0توريد كوع حديد قطر 

 اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

32 
سم نوع 15انش مسنن من الطرفين طول  5.0توريد نبل حديد قطر 

 تيكن اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

33 
سم نوع 05انش مسنن من الطرفين طول  5.0توريد نبل حديد قطر 

 تيكن اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

34 
سم نوع 15انش مسنن من الطرفين طول  5.0توريد نبل حديد قطر 

 تيكن اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

30 
انش من نوع تيكن اسرائيلي ومعتمد من  5.0توريد تي حديد قطر 

 قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

36 
انش من نوع تيكن اسرائيلي ومعتمد من  5.0توريد كوع حديد قطر 

 قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

37 
انش من نوع ايطالي ومعتمد من قبل  1توريد راس ن اس قطر 

 جهاز اإلشراف. 
 عدد

   

31 
 انش نوع تيكن 5.0إنش الى  3/4توريد ت ويلة حديد من قطر 

 اسرائيلي ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

39 
ملم مصنوع من مادة البولي ايثيلين  16توريد بربيش جوكني قطر 

 بار، ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف. 25يت مل ضغط 
 م.ط

   

45 

توريد كرسي افرنجي كامل من نوع فيترا مع ما يلزم من غطاء 

ثييل وبراغي تثبيت من نوع مياوم للصد   KINGكرسي من نوع 

مع جميع  Plasonمع توريد صندوق طرد )سيفون( كامل من نوع 

ما يلزم ليكون جاهز للعمل، وجميع المواد تكون حسب المواصفات 

 ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.

 عدد

 

  

41 
تركي  من نوع بولسان mm 25توريد كوع عوام )بالستيك( قطر 

 ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

   

42 
انش من نوع بولسان تركي ومعتمد 1انش/2توريد راس بالستيك 

 من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

 

  

43 
انش من نوع بولسان تركي  4/3ملم،  20توريد ر س بالستيك 

 ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

 
  

44 
انش من نوع بولسان تركي ومعتمد من  1توريد شبر بالستيك قطر 

 قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

 
  

40 
ملم  خضر، من نوع بوليسان تركي 20توريد تي بالستيك قطر 

 ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

 
  

46 
 انش مصنوع من مادة البولي ايثيلين 1توريد بربيش بالستيك قطر 

 بار، ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف. 16يت مل ضغط 
 م.ط.

 
  

47 
إنش فارغ داخلي من نوع  4/3توريد نبل سن طويل ن اس قطر 

 ايطالي ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 عدد

 
  

    متر جوكني 20بربيش  41
    متر جوكني 25بربيش  49
    عدد ن اس 25على  3/4راس  05
    عدد ن اس 20على  3/4راس  01

    عدد ن اس 20/20/20تي  02
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 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

    عدد تركي ن اس 32/32وصلة  03

    عدد 3/4انش على  1م ول بوشنغ  04

    عدد انش ذكر 1م بس  00

    عدد 3/4م بس  06

    عدد سم 10برغي سيفون مغسلة  07

    عدد حصان 1مضاة ماء نوع سبروني  01

    م.ط "2مواسير  09

    م.ط بريش زراعي مع المرابط 65

    عدد توريد سيفون زنبرك لزوم مغسلة  61

    عدد توريد حنفية رقبة وزة من نوع جيد ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف  62

    عدد  14مفتاح مواسير مياس  63

    عدد بربيش جوكني ميص  64
    عدد 12مفتاح مواسير مياس  60

66 
متر( من نوع  1توريد شطاف بالستيك كامل )كبسة + بربيش 

 دولفين ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.
 م.ط

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مستلزمات الترميم   (0)جدول رقم 

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر 

الوحدة 

 بالشيكل

 مالحظات
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1 

 05ذو تاريخ جديد وزن الكيس  N42.5توريد كيس اسمنت بورتالندي عادي 

كجم، وك توجد به  ي عيوب  و رطوبة معبأ في  كياس م كمة اكغالق، والسعر 

يشمل النيل للموقع وتوفير مشطاح لتشوين اكسمنت ونايلون ل فظه من الرطوبة 

 والعوامل الجوية.

 عدد

 

  

2 
ملم لزوم الجدران  6وبسمك  25*25بالط سيراميك  سباني ناب   مياس  توريد

 لون  بيض، منتظم األبعاد وخالي من التشوهات.
 2م

   

3 

ملم  1وبسمك  45*45توريد بالط سيراميك  سباني مياوم لالنزكق ناب   مياس 

من لزوم األرضيات، منتظم األبعاد وخالي من التشوهات. ب يث يتم ت ديد األلوان 

 قبل جهاز اإلشراف.

 2م
 

  

4 

توريد  كياس شيت اسرائيلى ذو تاريخ جديد، وك توجد به  ي عيوب  و رطوبة معبأ 

في  كياس م كمة اكغالق، والسعر يشمل النيل للموقع وتوفير مشطاح للتشوين 

 ونايلون ل فظه من الرطوبة والعوامل الجوية.

 كيس
 

  

0 
كجم، وك توجد  1 بيض ذو تاريخ جديد وزن الكيس توريد  كياس روبة نوع فيترا 

 به  ي عيوب  و رطوبة معبأ في  كياس م كمة اإلغالق.
 عدد

   

6 
 متر من نوع جيد ومعتمدة من قبل 2.05توريد زاوية المنيوم لون ابيض طول 

 .جهاز اإلشراف
 عدد

   

7 

 () يمنع استادام حصمة الكسارات توريد بلوك اسمنتي مفرغ مصنعا اتوماتيكيا

منتظم الشكل وخالي من  2كجم/سم 30سم، وقوة ت مل  45×25×25مياس 

 .التشوهات

 عدد
 

  

1 
ي دده  توريد حصمة بازلت  سود متدرجة لزوم  عمال المزايكو، حسب التدرج الذي

 .جهاز اإلشراف
 طن

   

9 
بعد  ك يتم التوريد إككجم، ب يث  23توريد  كياس من كوارس، ب يث تكون بوزن 

 .اعتماد جهاز اكشراف
 كيس

   

15 

 كجم، وك توجد به  ي عيوب 05توريد اسمنت ابيض ذو تاريخ جديد وزن الكيس 

 و رطوبة معبأ في  كياس م كمة اكغالق، والسعر يشمل النيل للموقع وتوفير 

 .لتشوين اكسمنت ونايلون ل فظه من الرطوبة والعوامل الجوية مشطاح

 كيس
 

  

11 

 توريد عبوة كصت رخام )ديبت( مع منشف من نوع مورموريت صناعة إيطالية،

كجم وتكون العبوات الموردة م كمة اإلغالق وسليمة  6ب يث تكون حجم العبوة 

 .اكنبعاجات  و الثيوب وغير منتهية الصالحية من

 عبوة
 

  

12 

ملم نوع باسكار  و ما يعادله 4لزوم عزل الرطوبة سمك  توريد لفات من البولوبيد

المغطى ب بيبات صارية بيضاء لزوم األسطح خالية من  ي  2كجم /م4بمعدل 

 عيوب  و تمزقات ومعتمد من قبل جهاز اإلشراف.

 2م
 

  

13 
لتر ومعتمد  16حجم العبوة  توريد عبوات  ساس لزوم البيتومين من نوع فلنكوت

 من قبل جهاز اإلشراف
 عدد

   

 العدد ومستلزمات األعمال    (6)جدول رقم 

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.

سعر 

الوحدة 

 بالشيكل

 مالحظات

    عدد ملم ذو جودة عالية ومعتمدة من جهاز اإلشراف. 4توريد ريشة حديد قطر  1

2 
ملم)كبس/عادي( ذو جودة عالية ومعتمدة من  6باطون قطرتوريد ريشة 

 جهاز اإلشراف.
 عدد

   

3 
ملم )كبس/عادي( ذو جودة عالية ومعتمدة من  1توريد ريشة باطون قطر

 جهاز اإلشراف.
 عدد

   

4 
ملم )كبس/عادي( ذو جودة عالية ومعتمدة من جهاز  15توريد ريشة باطون 

 اإلشراف.
 عدد

   

0 
ملم )كبس/عادي( ذو جودة عالية ومعتمدة من جهاز  12باطون توريد ريشة 

 اإلشراف.
 عدد

   

6 
كجم صناعة تركية  و ما  0مم وزن  2.0توريد كرتونة  سياخ ل ام مياس

 يعادله ومعتمدة من جهاز اإلشراف.
 كرتونة

   

7 
إنش صناعة  لمانية ومعتمدة من  7توريد حجر قص حديد حجم كبير مياس 

 اإلشراف.قبل جهاز 
 عدد

   

1 
إنش صناعة  لمانية ومعتمدة من  7توريد حجر قص باطون حجم كبيرمياس 

 جهاز اإلشراف.
 عدد

   

9 
توريد رزات حديدية من ال ديد المجلفن حجم كبيرلزوم األبواب الاارجية 

 للمدارس معتمدة من جهاز اإلشراف
 جوزة
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15 
صغير معتمدة من جهاز توريد رزات حديدية من ال ديد المجلفن حجم 

 اإلشراف.
 جوزة

   

11 
ملم صناعة إسرائليىة ومعتمدة من قبل  2.0توريد  سياخ ل ام نورستا مياس 

 جهاز اإلشراف.
 عدد

   

12 

غاز  توريد فرد نارلزوم البيتومين )الزفتة(، ب يث يشمل السعر توريد بربيش

بار ومرابط ووصلة ن اس وجميع ما يلزم  15ايطالي الصنع يت مل ضغط 

 ليكون الفرد جاهز لالستادام. 

 عدد
 

  

13 
إنش صناعة إيطالي ومعتمدة من قبل جهاز  7توريد  لماظة دسك كبير مياس 

 اإلشراف.
 عدد

   

14 
إنش صناعة إيطالي ومعتمدة من قبل  4.0دسك صغير مياس  توريد  لماظة

 جهاز اإلشراف.
 عدد

   

    عدد نظارة ل ام ر س  10

    عدد إيد ل ام كبس  16

 

 
 عدد ثابتة لورش الصيانة     (7)جدول رقم 

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

    نوعية ممتازة بالدهانفرد بويه خاصه  1

    نوعية ممتازة حجر قص جلخ صغير ) صاروخ ( 2

    نوعية ممتازة حجر قص جلخ كبير) صاروخ ( 3

    نوعية ممتازة ميدح خشب شمال يمين مع شاخن بطارية 4

    نوعية ممتازة ميدح كهربائي 0

 انش 25شفاط هواء فاز ونول  6
نوعية ممتازة 

 مع تيديم عينة
   

    نوعية ممتازة طيم مفكات ) مربع + عادي ( 7

    نوعية ممتازة طيم مفاتيح شت رنت 1

    نوعية ممتازة زرادية كبس 9

    نوعية ممتازة زرادية عادية 15

    نوعية ممتازة شاكوش طوبار  11

    نوعية ممتازة شاكوش جلد 12

    نوعية ممتازة كماشة 13

    ممتازةنوعية  بربيش هواء 14

     متر ( 0كابل ليد الل ام )  10

    نوعية ممتازة يد لماكنه الل ام 16

    بوش جاكسون خشب  17

    نوعية ممتازة ماكينه نيتم 11

     دباسه هواء 19

 ميدح هوائي  25

يعمل على 

الهواء 

 الكمبرسه
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 ( مواد خام مستهلكة1جدول رقم )
      

 الكمية الوحدة الصنـــــــــفاســـــــــم  م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

1 
بوية سكني  لل ديد نوعية ممتازة مع 

 تيديم عينه
   لتر

 كل عبؤة حديد ت توي 

 لتر حسب العينة 0على 

   تنكة  21تنر  2
 كل تنكة حديد ت توي 

 لتر 16على 

 حسب العينة   عدد كعب بالستيك لطاولة طالب  3

 حسب العينة   عدد بالستيك لطاولة طالبزطمة  4

 حسب العينة   عدد زطمة بالستيك لكرسي طالب 0

 حسب العينة   عدد زطمة بالستيك لكرسي طالب للرجل 6

 حسب العينة   عدد زطمه بالستيك لكرسي معلم للرجل 7

 حسب العينة   عدد زطمه بالستيك لكرسي معلم للجنب 1

 العينةحسب    عدد قفازات قماش 9

   لفة 36برداخ  حمر  15
مع ت ديد كمية كل لفة 

 بالمتر

   لفة برداخ  سود ناعم نوعية شمشون  صلي 11
مع ت ديد كمية كل لفة 

 بالمتر

 نوعية ممتازة   قرص CP36 قراص سنفرة  12

 نوعية ممتازة   قرص CP24 قراص سنفرة  13

   كرتونة 3.0/0براغي  14
 ت توي كل كرتونة 

 برغي 1555على 

   كرتونة 2/0براغي  10
 ت توي كل كرتونة 

 برغي 1555على 

   كرتونه سم1براغي سن ساج  16
 ت توي كل كرتونة 

 برغي 1555على 

 نوعية ممتازة   كرتونة قفازات بالستيك طبية 17

 نوعية ممتازة   عدد كمامة سوداء خاصة بالدهان 11

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

 نوعية ممتازة   عدد فلتر كمامة دهان 19

 تستادم في العمليات الجراحية   باكو كمامات طبية للوجه 25

 نوعية ممتازة  صلية   باكو كيلو0كل باكو ي توى على  3.20سياخ ل ام  21
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 نوعية ممتازة  صلية   باكو كيلو 0كل باكو ي توى على  2.0سياخ ل ام  22

 نوعية ممتازة  صلية   عدد راس ميدح ثماني 23

 نوعية  صلية   عدد نبل ميدح للر س الثماني 24

 روائح ماتلفة   مرطبان صابون مزيل للش وم 20

 نوعية ممتازة   عدد حجر قص لدسك صغير 26

 نوعية ممتازة   عدد حجر قص لدسك كبير 27

 ريش 15ي توي الباكو على    باكو ريش مشرط 21

 XL - 5XLمياسات من    عدد روب عمل لون ازرق غامت نوعية قماش ممتازة 29

 مياسات ماتلفه   عدد بوستار للعمل نوعية ممتازة 35

 مياسات ماتلفه   عدد حذاء كعب طبي نوعية ممتازة 31

 انش 0 - 4 -3   عدد فرشاة للبوية مياسات ماتلفه 32

 نوعية ممتازة   عدد يد خشب لل ديد فرشاة سلك 33

34 
نظارة شفاف تغطى كامل العين تشبه نظارة 

 الغوص
 نوعية ممتازة   عدد

 نوعية ممتازة   عدد واقي ل ام للوجه 30

   عدد حييبة اسعافات اولية  36
ت توى على جميع المواد اكولية 

 لالسعافات

    متر شبك فت ه ضييه للبوية 37

    عدد الظهر الااصة بكرسي السكرتيرحديدة  31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 
ــــــــــ اوية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقر ونا الموقل ودناه ــــ 

ـــ بصفتي ممثلً عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 9502/ 05.   ب نني قروت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم  0

 من شروط عامة وخاصة ومواصفات وولتزم التزاما قانونياً بتل  الشروط والمواصفات . 

 سبتين.   كما ولتزم ب ن يببى العر  المببدم منبي سباري المفعبو  وال يجبوز لبي الرابوع عنبه لمبدة 9

 يوما من تاريخ آخر موعد لتبديم العرو .

مبن   طلبهبا يبتم بموا  العطاء المبعكور وعبله والتبيوكعل  ولتزم بتوريد الصنا  المحالة على .  0

التوريبد علبى ون تكبون تلب   ووامراستلم توقيل العبد و وذلً  من تاريخ ثلثين يوماخل   الوزارةقبل 

 الصنا  الموردة من قبلي وفباً للمواصفات والشروط المنصوص عليها في اعا العطاء.

 تزم بكل ما ورد به دون وي ضل  وو إكراه .واعا إقرار وتعهد مني بعل  وقر وول     

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــ

 

 

 
 


