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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 2019/  21 عطاء رقم
تقننم خزمم نن زوقننيزاتالنن  ز ةملنن زيءزننننرحزع ننننزي زعننوز ننننيءةتزةالركنننناجننن زةاع ز/زتعلننوزارة ازةاليا نن 

تبعننننيشزال نننراازاةالاةمنننن يتزةالاةنننث زينننن زكرة ننن زاا نننني  زز اانننن زيل ننن  واصنننياززارة ةتزامننني   ز
ز.ةاع يء

ك زيننن ز نننطةزةاع نننيءز رة عننن زارة ازيعلنننلزةا نننركيتزخةتزة ماصنننيةزاةال نننجل ز  نننل يشزاتر ننن زيننن زةال ننني ز
منل زواانيتزةانماة زةار نل ز نوزو نيززتنيزةاونابزوجناة ز ث ن زيني  الناةر زةاعي  ننزةإل ة ازةاعي  زةاليا  ز/ز

إاننلز  ننرز  ننار ازتننا  ززشنن  ي(ز300ةاثصننا زعلننلزكرة نن زةالاةمنن يتزاا نني  زةاع ننيءز قي)ننيز ينن ز بلنن ز 
ز.مزين زارة ازةاليا  

/زارة ازةاعي  زةالاةر ز ة ايإلأل عي زوياظرفزةالااا زي زمنماقزةاع يءةتزوآمرز اعمزاقبا زعراضزة
ةالظي يفزوثضا ززات ازز26/02/2019ةالاةي ززةاثل يءيا ززمبيح وززع رزةاثيو   ازززانةاليا  زي ز 

زةاز ينزاةال ينز.و سز لثل زةالنياص وزي ز
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

زعللز وزير ازعل هزةاع يء.زاصثفو رازةإلعلنزي زةز.1
واززواز)ننن زة وانني زك يانن ز)نة نن زوازشنن  ز)نةنن زمنني  ز ننوزةابننن زةاننا ن زةإل ننل   جنن زإ يننيقزز.2

 نننني  زز$1000ولبلننن زز نننوز)ننننن زةابرينننمزةاانننيو زانننارة ازة تصنننني تزاتةنااا  نننيزةالعلا نننيتز ننننمز يننن 
ز وزآمرز اعمزااقم خزةاعراض.ز لثزوشورةال عا زالماز

ز.وي اثنيءز ض.ق. (زات ليز ل  زوواةعزةار ا زاةاضرة  زويا   يةأل عي ززتقم ز.3
زاجن زةاع يءةتز  رز لز  زوقبا زوايزةأل عي .ز.4
ز.ةإل ة ازةاعي  زالاةر ز  رز  ئاا زعوزو ز بل زوقم زيري ز  زةاع يء.5
ز2832761اللرة ع زاة  ا  ي ز يتفز اخز:زز.6
ز
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 الشروط العامة 
 

 ديم العروض من قبل المتناقصين:ـأوالً: إعداد وتق

 عننمزةالنننيا زعرةننهزاو ننعي جزعلننلزةاجننمةا زاةانلننيخ زاةاا نني  زةالريقنن ز)ننمعاازةاع ننيءزوعننمزونز قننروز .1
 طجزةاا ي  زايا وخز ل  ز يزا  زي ويزايااخزاياا زكيي زا ي  ز عاازةاع يءزايقم ويزةلوزةاعرضز

 ا ي هزويااما  زاة  اةلي زوصا ازمث ث .زكي ل زعللزونزياثليزكيي زةاناي جزةالارتب زعللزعم 

علنننلزونز  نننليزةا نننعرز  نننا زةاجلننني  زاو نننا زةااثنننزيخزاةاا ل نننفززويا ننن  يتةاننن زو نننعي زةاع نننيءز .2
وي ننننناثنيءززا صننننني يفزةانقنننننيزاةااثل نننننيزاةاانزينننننيزاةااننننني  وزا ل ننننن زةار نننننا زاةالصننننني يفزةألمنننننربز

 . ض.ق. (

وازةااعنمييزز قزوازةأل نا زيقنوزايثظنرزةالثنا عمزةالنيا زعرةنهز  باعنيشزواز  ااًنيشزونياثبرزةألرز .3
وازةا نن  زوازةإلةننيي زينن زةاعننرضزاكننيزتصننث زز ننوز ننطةزةاقب ننيزياةنن زعل ننهزم نن وز انناةري وز

ايعنني زكايونن زةاصنناةبزوننياثبرزةألر قزوازةأل ننا زاياانن زوجيوبننهز ننوزابننيز ننوزو ننربززروننياثبرزةأل لنن
 ةااصاي .

  زتني  وز منا زةاع نيءزين ز  لنفز  لن زو   ني ز قم زةالنيا زعرةهز ريقيشزوهزةاا ي  زةال لاً ز .4
 ااننن زيل ننن  وزاصنننياززارة ةتزتقنننم خزمم ننن زوقنننيزاتالننن  ز ةملننن زامننني   زاي اننن زعل نننهزع نننيءز

اكطا زة لهزاعناةوهزوياةي يزا اخزةاويتفزاةا يكسزا اخزمننماقزةابرينمزز2019/ز21زاللنياص ز اخ
ل هزتبل نن زةإل ة ازةاعي  زالاةر ز/زارة ازةاليا  زةاايم وزوهزاار يزإا هزةال يتبيتزةالاعلق زوياع نيءزاع

م  نننيشزوننني زت   نننرزوازتعنننمييزيننن زعناةونننهزاعل نننهزونز  اننن زو ضنننيشزة نننخزةانننمة رازةااننن ز ر ننن زةاع نننيءز
الفزخا ز ث زالجن زةاع يءةتزونزتوليزةاعرضزةالقم ز نه.  اعناةوويزًا

زةاعي  زاةإل ة زا رضزامبزيا عزةاعرضز وزابيزةالنيا زي زمنماقزةاع يءةتزةالاص زاوطةزة .5
ي زمننماقزةاع نيءةتزابنيزآمنرز اعنمززالاةر زابيزةواويءزةالمازةالثم ازاطا زاكيزعرضز زيا عز

 ااقم خزةاعراضز زينظرزي هزايعي زإالز صم جز  لقيشز.

عننني زيلانننز زةالننننيا زونننينزيبقنننلزةاعنننرضزةالقنننم ز ننننهزويينننطزةال عنننا زا ز جنننارزانننهزةار ننناعزعننننهزالنننماز .6
زي يخزآمرز اعمزااقم خزةاعراض. وزتز  ل  

 
 

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ
ن ز ننهزز .1 يري زةالنيا ز  زعرةهز زميم زإخةزكينز  ني  زألا ز نراز(زةا نوي ةتزاةاا ني  زةال لًا

زا  زعللزةانثازةاايا :
 . زما از صما زعوزشوي از زةاا زةالون زاكطا زةا  رازةاطةت  زال رك
 اجي  زوازةاصنيع زال رك .ةا جيزةا 

 . شوي ازملاز رفز وز ة رازةريب زةامميزاةريب زةاق ل زةالضيي 
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علننلزةالنننيا زونزيرينن زوعرةننهزةان ننا زةألمننل  ز ننوزو نن زكاياا ننيتزوازو ننرةتزواز علا ننيتزين نن ز .2
ن زينن ز عنناازةاع ننيءزا خةزكيونن ز تعنرفزوننيالاةر زةالعراةنن زاكننطا ز قنم ز نن زعرةننهزةاع نننيتزةال لًا

 نيتز  رزاي)ل زالنقيزيعل هزونز ثم ز  يوويزاةااا زةاط ز ل وز ؤياويزي هزا  ز  انزالجن زتل زةاع
 ةاع يءةتزعم زةانظرزوياعرض.

 ثنن زاللنننيا زونز ضنن فزو نن زا نني  زواز علا ننيتزير نن زو ةننيياويزايننربزوووننيزةننرا ي ززاااةنن زز .3
 عرةه.

 

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

مننني  ز نننوز)نننن زةابرينننمزةاانننيو زانننارة ازة تصننني تزز عالنننمزيلانننز زةالننننيا زونزيريننن زوعرةنننهز ننننمز يننن 
ا زينظنننرزيننن زو زعنننرضز  نننرز عنننزرز"زكاننني  وز منننا ز"زز ا  ز1000ولبلننن ززاتةنااا  نننيزةالعلا نننيت

ط زانخز)اي  وز ما زةاع يءز،زعللزونزتعي زتي  نيتزةامما زي زةاع يءزإالز قم  ويز وزةالنياص وزةان
اكنطا زالنوزو  نيزعلن وخزز وزتي يخزآمرز اعمزااقم خزةاعنراض،زو باع ووعمز مازز ثي زعل وخزةاع يء

زةاع يءزوعمزونز قا اةز)اقم خزتي  وز  وزةاان  ط.
 تأمين حسن التنفيذ :  .2

يلاز زةالانيا زةا ي ززوياع يءزوازوي ز زءز نوز)ننا جز)اقنم خزتني  وز  نوزةاان  نطزالع نيءزةالثني زعل نهز
ز15مني  ز نوز)نن زةابرينمز  ن زةألمنا زمنل زز عالنمزاخا زعللزش يز ننمز ين ز ا  ز2000وق ل 

يننا ز ننوزتننني يخزتبل  ننهزوقننرة زإ ياننن زةاع ننيءزعل ننهز نننوزابننيزةإل ة ازةاعي نن زالننناةر زعلننلزونز  ننانز ننني  ز
ةاان  نطز وزتي يخزآمرز اعمزااقم خزتي  وز  وزةاان  طز،زايعني زتني  وز  نوززعي ز  ل  ةال عا زالماز

إالزةالاعومزوعمزتن  طزكيي زة اازة يتزةالارتب زعل هزولا  ز ل زم  زتقم هزةامة رازةال ا  مازاإل ة از
زش  زوق ل زةاة يا ز وزارة ازةاليا  (.زإممة ةاعي  زالاةر زويإليرة زعوزةااي  وز   ثزياخز

 ة(.رابعًا : األسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة )معفاة من الضريب

 

% وفق تقدير لجنة العطاءات المركزية يحق لوزارة 15خامسًا : في حال انخفاض االسعار أكثر من 
 .المالية انهاء التعاقد أو إعادة النظر في األسعار

ز
 

 
 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:

ز-:لجنة فتح المظاريف -1
 نطجزةالجنن زو ناززةاع نيءةتزوثضنا زز   يز ميرزعي زةالاةر زةاعي  زاجن زيازز ظي يفزةاع يءزاتقا ز

ز-ةالنياص وزواز لثل وخزي زةاز ينزاةال ينزةالثم يوزي ز عاازةاع يءزوعمزةتايخزةإل رةءةتزةاايا  :
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إ بيتزعم زةالظي يفزي ز ثضرزيناززةالظني يفزاكنيزع نيءز  نازز ظراينهز ضن ز  ن سزةالجنن ز -زو
 هز انننخزةاع نننيءزا قي نننهزعنننم زعل نننهزاعلنننلز ظراينننهز النننيشز  ل نننلشزعلنننلز  ئننن زك نننرزةعا ننني  زو ننن

 ةاع يءةتزةااة  ا.

 ترا خزةألا ةقزةالريق ز  زةاع يءزا  بيتزعم  ي.ز -زب

ارةءازة خز قم زةاع يءزاةأل عي زاا ل زةااي  وزة )امة  زةالقم ز وزكنيز ننيا زاخان زوثضنا زز -زت
 ةالنياص وزواز لثل وخ.

 ظرايهزاكيزا ا ز وزوا ةاهزةاااا  ز وز   سزةالجن زا ل  زةألعضيءزةاثيةريوزعللزةاع يءزاز -زث
 اكطا زعللز ثضرزةالجن زوعمزتمايوزكيي زةاا اةتزةا يوق .

ز-:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
 ثم ز ميرزعي زةالاةر زةاعي  زةألشايةزوازةاجويتزةاطيوزتاةانز نوخزةالجن زةا ن ن زةاان زتقنا ز)م ة ن ز

تام يتويزةالني ب زالجنن زةاع نيءةتزةالركزين زوعنمزةاعراضز وزةاناة  زةا ن  زاةاليا  زاةاقيواو  زاتقم ز
ز-ومطزةالعيي رزةاايا  زي زة عابي :

  زينظرزي زو زعرضز  رز عزرز)اي  وز ما زةاع يء.ز -زو

تنم  زةاعننراضز ننوزةاني  نن زةا ن نن زوث ننثزتثنم زةالعننيي رزةا ن نن زايقننيشزالاةمنن يتزةالنناةر زةال لاًنن ززز -زب
ةاعننراضزاننن سزةالعننيي رز ننوز  ننثزةااننزة زةالنننيا زعلننلز ننما ز عننمزاوننطجزةا ي نن ،زاتاضنن زكيينن ز

 وعرةهزولاةم يتزاشرااز عاازةاع يء.

يؤمننطزوعنن وزة عابنني زك ننيءازةالنننيا ز ننوزةاننني  ا وزةاليا نن زاةا ن نن زا قم تننهزعلننلزةاايننيءزوياازة ننيتزز -زت
ةاع نننيءزا نننلعاهزةااجي يننن زاةاا نننو لتزةااننن ز قنننم ويزوازةاام ننن زةااننن زياير نننيزاا ننن زةا  ننني زاا  ز

صنن يو زازكننطا زكاوننهزاك ننيزواز ننارعزااك ننيزوازتنني ر،زاالجننن زة ننابعي زعننرضزةالنننيا زةاننط ز زةا
 تاايرزي هزكيزوازوعضز طجزةالا لبيت.

 تبموزةام ة  زوياعرضزةاط زام زو م زةأل عي ز خزةاط زيل هز الزتاخز  ة  زةاعراضزةالقم  .ز -زث

 زةالجن زةا ن ن زويإل يان زعلنلز قنم زإخةزتاةيرتزي زةاعرضزكيي زةا راازاةالاةم يتزاةاجا ازتام -ز 
و م زةأل عي زاز وز ن زةالجنن زةا ن ن زونزتامن زوياار ن  زعلنلزوكثنرز نوز نا  زالصننفزةااة نمز

 ويار خز وزةمالفزةأل عي .

يننن ز ياننن زعنننم زتننناةيرزةالا لبنننيتزيننن زةاعنننرضزةانننط زياضنننلوزو مننن زةأل نننعي زتناقنننيزةام ة ننن زإانننلز -زح
انلزةاعنرضزةانط زتاناةيرزي نهزةالا لبنيتزاإل يان زعلنلزونزةاعرضزةاط زيل هزويا عرزإانلزونزتصنيزإ

 تب وزو بيبزة ابعي زةاعراضزةأل م زو  يزاةةز.

إخةزت ياتزةالاةم يتزاةأل عي زاةا راازاةاجا ازةال لاً ز  ضيزةالنيا زةاط زياضلوزعرةنهز -زخ
 ننخز ننمازز  ننزةتزإةننيي  ز ننخزةالقننم زاللناجننيتزةالثل نن ،ز ننخزةالنننيا زةالقنن خزو ل نن  وزوصننا از ة لنن ،

 ةاا ل خزةألايزإخةزكيو ز رع زةاا ل خزالصلث زةامة رازةال ا  ما.
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 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
علنننلزةالاعونننمزةانننط زو  نننيزعل نننهزةاع نننيءزة ننناةلي زإ نننرةءةتزةاعقنننمزةاانننيةزوقنننرة زةإل ياننن زاتاا ننن ز .1

زة ت يا  زا يزيلثقويز وزوا ةقزا  انمةتزوليزي ويز واة رزةا رةء(.
 يلاز زةالاعومزويااا يمزمل ز ل انزيا يشز وزتي يخزة ال هزأل رزةااا يم. .2

 ز جارزاللاعونمزونزياننير زأل زشنا زآمنرزعنوزكنيزوازو ز نزءز نوزةاعقنمز انزةاثصنا زعلنلزز .3
 إخنزم  ز وزاجن زةاع يءةتزةاا زو يا زةاع يء.

 ز ثنن زاللنننيا زوازةالننا  زةار نناعزعلننلزاجننن زةاع ننيءةتزونني زم نني ازوازةننر زويشنن زعننوزتقننم خز .4
عرةهزي ز يا زإخةز يز يض زاجن زةاع يءةتزكيزةاعراضزةالقم  زإا ويزوازإخةزاخزتثيزةاع يءزعللز
 قننم زواننيزةأل ننعي زوازإخةزوا نن زاجننن زةاع ننيءةتز عنناازةاع ننيءزينن زو زاانن زوازو ز ر لنن ز انزخكننرز

  بيب.ةأل

يلاز زةالا  ز)ا ل خزةالاةر زايقيشزاللاةم يتزاةا راازةالا  زعل ويزاةااة  ازي زانرة زةإل يان زاكنطا ز .5
 ةاع نيتزةالعالمازاةالطكا ازي ه.

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

وزتا ينمز نيزةاانز زونهزين زةالاعنمزةالثنم زين زةاعقنمز ثن زإخةزتنيمرزةالاعونمزعن:ززفرض غرامـة ماليـة .1
%(ز نوزا لن زةالناةر زةاان زتنيمرز1الميرزعي ز ة نرازةالناةر زةاعي ن زونز  نرضز رة ن ز يا ن ز زتقنيزعنوز 

ي زتا يم يزعوزكيزو باعزتيم رزإ زإخةزتب وزونزةاايم رزي زةااا يمزوي خزعوزاناازاني راز،زاين ز ل ن ز
قنم خزإشنعي زم ن زاينا  زإانلزةاجون زةالااصن زونياظرافزاةأل نبيبزةاان زو تزةأل اة زعللزةالاعومزت

زإالزةاايم رزي زةااا يمزواز نعاهز وزخا زاتقم خز يزيثب زخا .
إخةزوةيزةالاعومزعوزتن  طزةاازة يتهزوليزي هزةاازة هزويااا يمزوازاصرزز:زالشراء على حساب المتعهد .2

ةر زةاعي ن زإمنمة زةاقنرة زو نرةءزةالناةر زةاللانز ز)ونيزةالاعونمزي زخا زوازتيمرز ث زالنميرزعني ز ة نرازةالناز
)ن سزةااصي  زاةالاةم يتز وزو ز صم زآمرزعللز  يبز طةزةالاعومزاو قاهز ن زتثل لنهزينراقز
ةأل ننعي زاةان قننيتزةإلةننيي  زاو نن زم نني رزواز صنني يفزوازع ننيزوازةننر زيلثنن زوياننمة رازةال ننا  مازواز

زي  زإالزو زإوطة زا ز ث زاللاعومزة عارةضزعللزخا . ة رازةالاةر زةاعي  ز انزةاث
:زا ننننيز ثننن زالجنننن زاســـتبعاد عـــرض المـــورد الـــذم يخـــ  بالتزاماتـــه أو إلعـــاء العقـــد المبـــرم معـــه .3

ةاع نننيءةتزةااننن زو ياننن زةاع نننيءزةتانننيخزةإل نننرةءةتزةالر ننن زوثننن زةالاعونننمزولنننيزيننن زخاننن ز صننني  ازا لننن ز
هزو  يزياني ن ز ن زا لن زةالناةر ز  نرزةالنا  ازايعابنرزةالبلن زةااي  وزةالقم ز وزةالاعومزوازو ز زءز ن

زي ز طجزةاثيا زإيرة ةشزالازين زةاعي  .
اي ز ل  زةأل اة ز ث زامة رازةالاةر زةاعي  زتثص يزةأل ناة زةال ناثق زاونيزين زخ ن زةالننيا زواز .4

الؤ  يتزةاث ا   زوازةالا  ز وزةأل اة زةال اثق زاطا زةالنيا زوازةالا  زامبزةاارة ةتزاةاو ئيتزاة
  وزك ي توخ.
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ز
 -ح  الخالفات:سابعًا: 

ي ز ي ز ماثزو زملفزين يزعوزت   رزو ز)نمز وزةابنا زةا يوق زواز وز)نا زةاعقنمزي ناخز لنهزز -زو
 ا  يشزوياا ياض.

يا ننيشز ننوز)ننمءز  ياةنناوليزالامننا زإاننلز ننيز ننا زو زمننلفزز30إخةزاننخزيننال وزةا ريننينزمننل ز -زب
 ننوزةا ننري وز ننيزةااننلفزوننيالجاءزإاننلزةالث لنن زةالااصنن زات ب نن زةاقنناةو وززياعلنن زوياعقننمز ثنن زأل 

 اةألوظل زةالعلا ز)ويزي ز ني  زةا ل  زةاا ن  زةا ل   ن  ز)وطةزةا ين.

زز
 شروط متفرقة:ـز:ثامنا

ة ننناعليزةالننننيا زةا نننعزوازةاالعننن زيننن ز عي لانننهزواز بننن زعل نننهزوونننهزشنننرعزوازاننني ز)ن  نننهزواززةخإ .1
 بيشرزواز  رز بيشرزعللز شاازو مز اظ  زواز  اام  زةا ل  زوازعلنلزز)اة   ز  رجزو ري 

ةاااة ننؤز عننهزإةننرة ةشزويالصننلث زيل نن زعقننمجزينن زةاثنني زايصنني  زةاانني  وز نن زعننم زةإلمننل زوثنن ز
ةاننارة ازةال يابنن زويااعايضننيتزةالارتبنن زعلننلزخانن زيضننلشزعننوزشنن  زة ننلهز ننوز)نن وزةالنياصنن وزا ز

ال ننل  زةاا ن نن زةا ل نن  ن  ز ننطةزيضننلشزعننوزةتاننيخزةإل ننرةءةتزز  ننلززاننهزوياننمما زينن ز نياصننيت
زةاقضي   زةمجزعنمزة ااضيء.

إخةزويلسزةالنيا زوازةالا  ز ث زالجنن زةاع نيءةتزإا نيءزةااعيانمز عنهز انزةالجناءزالقضنيءزاكنطا ز .2
ز صي  از بل زةااي  وزك يرة زعي زالازين زةاعي  .

اعقنمززةالبنر ز عنهزواز نيزتبقننلز ننهزز)اا  نهزكانيبزالا  نن زإخةزتنايلزةالننيا زوازةالنا  ز نيرزإا ننيءزة .3
   ننمز)ننطا ز انزةاثي نن زإاننلزة اصننمة ز  ننخزاضنني  ز قضنن ز)ننطا ز نن ز  ز بلنن زةاانني  وزينن ز ننطجز

 ةاثيا .

ز
ز
ز
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 الشروط الخاصة
ز

 .وازةانقيزةامةمل ز) وزةالثييظيتزةانقيز وز عي)رزا يعز زازةالزةامةمي .1

  عبرزكر زو)از ياخزيقو.زتةل  زةانقيزت ليزةار ا زي  .2

 ازةااثل يزازةاانزييزةانقيز  ليزةااال  زازةانقي .3

 ج زة اازة زويالاةم يتزةالطكا ازي زكرة  زةاع يءزاو زت   رزويالاةم يتز ج زتاةن ثهزين ز .4
 عرضزةا رك ز.

زةانقننننيزاةااالنننن  شنننني يزاز  ننننرزشنننني يزةاضننننريب زةالضننننيي زشنننني يزا لنننن ززويا نننن  يةا ننننعرزةالقننننم ز .5
 او  ز  ا زومرب.او رازةاعلي ززاةاانزييزاثل يزاةااام يةااززةاجلرك 

 ةالاقم  وزاوطجزةالنياص ز وزةال ا ل وزةالرمص وزةال م يوزالاازة يتزةاضريب  .ونز  انز .6

از ز نننن ززةاليا نننن ةاثنننن زينننن زإا ننننيءزةالنياصنننن زكي لنننن ز عابنننني ةتزميمنننن ز)ننننارة ازةاليا نننن زاننننارة از .7
%ز25يزةاث زين زريني از نمازةاعقنمزوازإوقيمنويز)اةان زالل ارك وزي زة عارةضزعللزخا زكليزااو

  وزإ ليا زا ل زةاعقمز.

وث ثز  قيزعلرزز ول زةانقيزاةااثل يزاةاانزييتلاز زةا رك زوعم زة اامة زعلي زايمريوزأل ةءز .8
  ن زز.ز18ةاعي يزوازةاعي ل زةالنا زت   لوخزعوز

ولولنن زز زونني ز ننوز ن ننًا هزةاعنني ل وزتلاننز زةا ننرك زويال ننئاا  زةاةي لنن زعننوزو نن زإمننيو زعلننيزتلثنن .9
كلننيزونز قنننااوخزكلوننيزكي نننن ز ننيزكيونن ز ننن ز ننرفزةا نننرك زةاننط ز لنننبوخززةانقننيزاةااثل ننيزاةاانزيننني

ازياثلنيزةا نرك زةال نئاا  زةالمو ن زاةاجني  ن زين ز ني ززةاليا ن اشن لوخز نوزمنل زعقنمجز ن زارة از
 واز  اام  وي.ز اا زيل   وارة ةتزت ب زو ز وز ن اً هزوضر ز ي  زواز عنا زاللالةيتز

إ نرةءزتق ن خزشني يزأل ةءزةا نرك زكنيز ل ن زوشنورزازإخةز بن زاونيز نوزز اان زيل ن  و ث زاارة ةتز .10
منننل زةال ننني مةتزةا اصننن  زازتقننني يرزةالجنننينزةالااصصننن زونزةا نننرك زانننمزوم قننن زيننن زتثق ننن ز

ةاثن زين ززةاليا   ازةأل مةفزةاا زتخزةااعيامز عهز وزو لويزا   زو  ي زازشراازةاعقمزي نزاارة
 إا يءزةاعقمز  زةا رك زاز صي  ازةاضليو زةابنة  .

)ننمي ز  يابنن زةا ننرك زو لنن زمننرفزة نناثقياهزاقننيءزةااننم يتزةالقم نن ز  نن ززةاليا نن تلاننز زارة از .11
 (زيا يز وزتي يخزتقم خزةال ياب زعللزونزت ااي زةالصا يتزةاايا  :60ةاعقمزمل ز 

 ال ز وزومثيبزةاعلا زشورييشزاة صي زة زةريب  ييتا از. 

 ك ننفزتاةنن ث زاللنناة زاةال ننيعمةتزةاانن زانني ز)نقلوننيزاتال صننويزاوارةووننيزوازو جي وننيزاعننم ز
 ةا  ي ةتزةاا زاي  ز)نقلويزاةأل يكوزةاا زوقل زةا وي.

 .مصخزةريب ز وزةالنب زمي  زعوزةريب زةاممي 

 . ملاز رفز وزةريبا زةامميزاةاجلي  زاةال ا 

 ز.ةا ئانزة  اليع   ظيتز وزارة ازم يبزت   هز  زةالل
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  جدول األسعار

 

 الوحدة البيــــــــان الرقم
 ةسعر الوحد

 مالحظات
 شيكل

1 

و ا زاتةيا فزتقم خزمم  زوقنيزةال نيعمةتز
اةالاة ز وز عبرزكنر زو)ناز نياخزإانلز انيرنز

زا يعز زا.زةاارة ةتزي 

زز مشطاح 32جار ومجرور أكثر من 
زز مشطاح 24أكثر من صوص طويل 

زز مشطاح 22صوص عادي أكثر من 
زز مشطاح 14رأس أكثر من 

2 

و ا زاتةيا فزتقم خزمم  زوقنيزةال نيعمةتز
اةالننناة ز نننوز عبنننرز ينننززةابنننر زإانننلز انننيرنز

زةاارة ةتزةالاال  زي زا يعز زا.

زز مشطاح 32جار ومجرور أكثر من 
زز مشطاح 24صوص طويل أكثر من 

زز مشطاح 22أكثر من  صوص عادي
زز مشطاح 14رأس أكثر من 

3 

و ا زاتةيا فزتقم خزمم  زوقنيزةال نيعمةتز
اةالننناة ز ةمل نننيزيننن زا نننيعز نننزازإانننلز انننيرنز

زةاارة ةتزةالاال  زي زا يعز زا.

زز مشطاح 32جار ومجرور أكثر من 
زز مشطاح 24صوص طويل أكثر من 
زز مشطاح 22صوص عادي أكثر من 

زز مشطاح 14ثر من رأس أك
 

 

 : السعر يشمل أعمال التحميل والتنزيل سواء بالرافعة الشوكية أو بواسطة العمال . مالحظة
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

وصنن ا ز لننثلشزعننوززشننرك ززننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اينن ز اننخزنننننننننننننزننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننواننرزووننيزةالاانن زو وننيجزننننننننننننننز
زنننننننزويااننيا :ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ي ن ز وزشراازعز21/2019.زززويون زاروتزات ول زكيي ز يزا  ز)ا ي  زةاع يءزةال راحز اخز1
زاميم زا اةم يتزاوااز زةاازة يزايواو يشز)ال زةا راازاةالاةم يتز.

عني ز.زززكليزوااز زوينزيبقلزةاعرضزةالقم ز ن ز ي  زةال عا زا ز جارزان زةار ناعزعننهزالنماز2
ز وزتي يخزآمرز اعمزااقم خزةاعراض.ز  ل  

 زوعلجزاةاط زياخز لبهز نوزةالثيا زعللزولا  زةاع يءزةالطكازز)اقم خزةاام  .زززاكطا زوااز ز3
زةاام ن ةنانزتمل ز ل نانزيا نيشز نوزإمنمة زو نرزةااا ينمزةاا ن زعلنلزونزز اا زيل   وارة ةتز
ز وزابل زايقيشزاللاةم يتزاةا راازةالنصاةزعل ويزي ز طةزةاع يء.زاةالا  

زا طةزإارة زاتعومز ن ز)طا زوارزاوااز زو يز يزا  زوهز انزو زة وزوازإكرةجز.زززز
ز

ز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتع  المرخص :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــ

 ـــــرقم الجوال:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــــ

زززززززززززززززززززززززززز
ز

ز


