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 دًنت فهسطني
 ًسارة املانيت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اإلدارة انعايت نهٌاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 2021/ 20عطاء رقى 
 رخ الباشاتػريج احتياجات حخاسة متحف ق شخح عصاء حكػمي تعمغ وزارة السالية / لجشة العصػػاءات السخكػػدية عغ

تبعًا  "لرالح األمانة العامة لسجمذ الػزراء " خخسانة مدمحة، اعساؿ السباني، أعساؿ القرارة، أعساؿ معجنية، أعساؿ كيخباء
 لمذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء.

فعمى الذخكات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وتخغب في السذاركة في ىحا العصاء مخاجعػة وزارة الساليػة 
في غدة خالؿ أوقات الجواـ الخسسي مغ تل اليػا بجػار محصة فارس لمبتخوؿ / اإلدارة العامة لمػاـز العامة ػ 

( شيكل غيخ مدتخدة تػرد إلػى 022)ت ووثائق العصاء مقابل دفع مبمغ أجل الحرػؿ عمى كخاسة السػاصفا
 خديشة وزارة السالية.

آخخ مػعج لقبػؿ عػخوض األسػعار بػالطخؼ السختػـػ فػي صػشجوؽ العصػاءات بػاإلدارة العامػة المػػاـز / وزارة 
ـ وتفػتح السطػاري   20/22/0202السػافػق  االثشػيغيػػـ  غ صػباح مػ العاشػخة السالية في غػدة ىػػ الدػاعة

 بحزػر مسثمي الستشاقريغ في نفذ الدماف والسكاف .
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 
 يالحظت:ـ

 . أجخة اإلعالف في الرحف عمى مغ يخسػ عميو العصاء.1
كتػمميغ  أو سػشج دفػع صػادر مػغ بشػظ البخيػج ) أو بشظ االنتاج كفالة بشكية مغ البشظ الػششييجب إرفاؽ . 2

 .صالحة لسجة ثالثة شيػر عمى األقل عغ كل عصاء  دوالر  1000بقيسة( عصاء  دخػؿ
 . . تقجـ األسعار بالذيكل وتذسل جسيع أنػاع الخسػـ والزخائب3
 . لجشة العصاءات غيخ ممدمة بقبػؿ أقل األسعار.4
 . www.mof.gov.ps. لإلشالع عمى الكخاسة يخجى مخاجعة مػقع الػزارة 5
 0598967679. لمسخاجعة واالستفدار ىاتف رقع : 6
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزًط انعايت 
 

 أًالً: إعذاد ًحقذيى انعزًض ين قبم املخناقصني:ـ
يعج السشاقز عخضو وأسعاره عمى الججاوؿ والشساذج والػثػائق السخفقػة بػجعػة العصػاء بعػج أف يقػخأ ىػحه الػثػائق  .1

ويػقع كافة وثائق دعػة العصاء ويقجميا ضسغ العػخض كاممػة عمػى أف يتحسػل  ويتفيع جسيع ما ورد فييا ويختع
 كافة الشتائج الستختبة عمى عجـ قيامو بالتجقيق واالستكساؿ برػرة صحيحة.

عمػى أف يذػسل الدػعخ رسػـػ الجسػارؾ وأجػػر التحػديع والتصميػ  ومرػاري  الشقػل  بالذيكلتكتب أسعار العصاء  .2
 . والتحسيل والتشديل والتمميغ وجسيع الخسـػ والسراري  األخخى 

يعج السشاقز عخضو مصبػعًا أو مكتػبًا بالحبخ األزرؽ أو األسػد فقط ويحطخ السحػػ أو التعػجيل أو الذػصب أو  .3
ىػػحا القبيػػل يػضػػع عميػػو خصػػيغ متػػػازييغ بػػالحبخ األحسػػخ ويعػػاد كتابػػة  اإلضػػافة فػػي العػػخض وكػػل ترػػحيح مػػغ

 الرػاب بالحبخ األزرؽ أو األسػد ويػقع بجانبو مغ قبل مغ أجخى الترػيب.
 يقجـ السشاقز عخضو مخفقًا بو الػثائق السصمػبة مع تمميغ دخػؿ العصاء في مصمف مصمق بإحكاـ ويكتب عميو.4

تحف قرخ الباشا" خخسانة مدمحة، اعساؿ السباني، أعساؿ القرارة، أعساؿ معجنية، أعساؿ تػريج احتياجات حخاسة م عصاء
وكحلظ اسسو وعشػانو بالكامل ورقع الياتف  42/2021لمسشاقرة رقع  لرالح األمانة العامة لسجمذ الػزراء كيخباء

بالعصػاء وعميو تبميػػغ اإلدارة العامة والفاكذ ورقع صشجوؽ البخيج الخاصيغ بو لتخسل إليو السكاتبات الستعمقة 
لمػاـز / وزارة السالية خصيًا بمي تصييخ أو تعجيل في عشػانو وعميو أف يكتب أيزًا اسع الجائخة التي شخحت العصاء 

 وعشػانيا وبخالؼ ذلظ يحق لمجشة العصاءات أف تيسل العخض السقجـ مشو.

سخرػز ليػحا الصػخض لػجى اإلدارة العامػة لمػػاـز قبػل يػدع العخض مغ قبل السشاقز فػي صػشجوؽ العصػاءات ال .4
انتيػػاء السػػجة السحػػجدة لػػحلظ وكػػل عػػخض ال يػػػدع  فػػي صػػشجوؽ العصػػاءات قبػػل آخػػخ مػعػػج لتقػػجيع العػػخوض ال 

 يشطخ فيو ويعاد إلى مرجره مصمقًا .
يػمػػا مػػغ  سػػتػف يمتػػـد السشػػاقز بػػمف يبقػػى العػػخض السقػػجـ مشػػو نافػػح السفعػػػؿ وال يجػػػز لػػو الخجػػػع عشػػو لسػػجة  .5

 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.
% وفػػق تقػػجيخ لجشػػة العصػػاءات السخكديػػة يحػػق لػػػزارة الساليػػة انيػػاء 15فػػي حػػاؿ انخفػػاض االسػػعار أكثػػخ مػػغ  .6

 التعاقج أو إعادة الشطخ في األسعار.
 ثانيًا: انشياداث ًاملسخنذاث انزمسيت املطهٌبت:ـ

ألوؿ مػخة ( الذػيادات والػثػائق السصمػبػة مشػو وىػي عمػى يخفق السشاقز مع عخضو ) خاصػة إذا كػاف يذػارؾ   .2
 الشحػ التالي:

 .صػرة مرجقة عغ شيادة مداولة السيشة وكحلظ الديخة الحاتية لمذخكة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذخكة 

 .شيادة خمػ شخؼ مغ دائخة ضخيبة الجخل وضخيبة القيسة السزافة 

ية مغ أيػة كتالػجػات أو نذػخات أو معمػمػات فشيػة تعػخؼ بػالمػاـز عمى السشاقز أف يخفق بعخضو الشدخة األصم .0
السعخوضة وكحلظ يقجـ مع عخضو العيشات السصمػبة في دعػة العصاء وإذا كانػت تمػظ العيشػات غيػخ قابمػة لمشقػل 
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 فعميو أف يحجد مكانيا والػقت الحي يسكغ رؤيتيا فيو وإال يكػف لمجشة العصاءات عجـ الشطخ بالعخض.

 اقز أف يزي  أية وثائق أو معمػمات يخغب بإضافتيا ويخى أنيا ضخورية  لتػضيح عخضو.يحق لمسش .0

 حأييناث ًضًاناث انعطاء :ثانثًا: 
يمتػػـد السشػػاقز أف يخفػػق بعخضػػو سػػشج دفػػع معتسػػج صػػادر مػػغ بشػػظ البخيػػج التػػابع  :تػػمميغ الػػجخػؿ فػػي العصػػاء .2

لػزارة االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات أو عمى شكل كفالة أو شيظ بشكي صػادر مػغ بشػظ يتعامػل مػع الدػمصة 
" كتػػمميغ دخػػػؿ " وال يشطػػخ فػػي أي  دوالر 2222بقيسػػة الفمدػػصيشية فػػي غػػدة ومػافقػػة وزارة الساليػػة عمػػى ذلػػظ 

عمى أف تعاد تمميشات الجخػؿ في العصاء إلى مقػجمييا مػغ السشاقرػيغ عخض غيخ معدز بتمميغ دخػؿ العصاء 
 .مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض شيخيغالحي لع يحاؿ عمييع العصاء بعج مجة 

دء مػغ بشػػده بتقػجيع تػمميغ حدػغ التشفيػح يمتـد الستشاقز الفػائد بالعصػاء أو بػمي جػ :تمميغ حدغ التشفيح .0
وذلػظ عمػى شػكل سػشج دفػع معتسػج صػادر مػغ بشػظ  % مغ اجسالي العصػاء22لمعصاء السحاؿ عميو بقيسة 

حدػب األصػػؿ  او كفالة بشكية او شيظ بشكي صادرة مغ بشظ يتعامػل مػع الدػمصة الفمدػصيشية بصػدة البخيج
صػػاء عميػو مػػغ قبػل اإلدارة العامػػة لمػػاـز عمػػى أف يكػػػف يػػػـ مػغ تػػاريخ تبميصػو بقػػخار إحالػة الع 20خػالؿ 

 .ساري السفعػؿ مجة سخياف العقج
 

 ًا: فخح انعطاءاث ًحقييًيا:رابع
يذػكل مػجيخ عػاـ المػػاـز العامػة لجشػة فػتح مطػاري  العصػاء وتقػـػ ىػحه المجشػة بفػتح : لجشة فػتح السطػاري  -2

والسكػػاف السحػػجديغ فػػي دعػػػة العصػػاء بعػػج اتخػػاذ اإلجػػخاءات العصػػاءات بحزػػػر السشاقرػػيغ أو مسثمػػييع فػػي الدمػػاف 
 -التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إثبػػات عػػجد السطػػاري  فػػي محزػػخ فػػتح السطػػاري  وكػػل عصػػاء يفػػتح مطخوفػػو يزػػع رئػػيذ المجشػػة عميػػو  - أ
 وعمى مطخوفو رقسًا مدمداًل عمى ىيئة كدخ اعتيادي بدصو رقع العصاء ومقامو عجد العصاءات الػاردة.

 األوراؽ السخفقة مع العصاء وإثبات عجدىا. تخقيع  - ب

قخاءة اسع مقجـ العصاء واألسعار وقيسة التمميغ االبتجائي السقجـ مغ كػل مشػاقز وذلػظ بحزػػر السشاقرػيغ   - ت
 أو مسثمييع.

التػقيع مغ رئػيذ المجشػة وجسيػع األعزػاء الحاضػخيغ عمػى العصػاء ومطخوفػو وكػل ورقػة مػغ أوراقػو وكػحلظ  - ث
 بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.عمى محزخ المجشة 

يحػػجد مػػجيخ عػػاـ المػػػاـز العامػػة األشػػخاص أو الجيػػات الػػحيغ تتكػػػف مػػشيع : لجشػػة دراسػػة وتقيػػيع العػػخوض -0
المجشة الفشية التي تقػـػ بجراسػة العػخوض مػغ الشػػاحي الفشيػة والساليػة والقانػنيػة وتقػجـ تػصػياتيا السشاسػبة لمجشػة 

 -السعاييخ التالية في االعتبار: العصاءات السخكدية بعج أخح
 ال يشطخ في أي عخض غيخ معدز بتمميغ دخػؿ العصاء.  - أ

تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحيث تحػجد السعػاييخ الفشيػة وفقػًا لسػاصػفات المػػاـز السصمػبػة عمػى جػجوؿ    - ب
بسػاصػفات وشػخوط يعج ليحه الصاية، وتخزع كافة العػخوض لػشفذ السعػاييخ مػغ حيػث التػداـ السشػاقز بعخضػو 

 دعػة العصاء.

يؤخػػح بعػػيغ االعتبػػار كفػػاءة السشػػاقز مػػغ الشػػاحيتيغ الساليػػة والفشيػػة ومقجرتػػو عمػػى الػفػػاء بالتدامػػات العصػػاء   - ت
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وسسعتو التجارية والتدييالت التي يقجميا أو الخجمػة التػي يػفخىػا وقصػع ال يػار وورش الرػيانة و كػحلظ كػنػو 
جشػػػة اسػػػتبعاد عػػػخض السشػػػاقز الػػػحي ال تتػػػػفخ فيػػػو كػػػل أو بعػػػس ىػػػحه وكيػػػل أو مػػػػزع لػكيػػػل أو تػػػاجخ، ولم

 الستصمبات.

 تبجأ الجراسة بالعخض الحي قجـ أرخز األسعار ثع الحي يميو حتى تتع دراسة العخوض السقجمة.  - ث

اإلحالػػة عمػػى مقػػجـ أرخػػز إذا تػػػافخت فػػي العػػخض كافػػة الذػػخوط والسػاصػػفات والجػػػدة تػصػػي المجشػػة الفشيػػة ب - ج
غ حػق المجشػة الفشيػة أف تػصػي بالتخسػية عمػى أكثػخ مػغ مػػرد لمرػشف الػاحػج بػالخغع مػغ اخػتالؼ ماألسعار و 
 األسعار.

في حالة عجـ تػافخ الستصمبات في العخض الحي يتزسغ أرخز األسعار تشتقػل الجراسػة إلػى العػخض الػحي يميػو  - ح
تبػيغ أسػباب اسػتبعاد العػخوض بالدعخ إلى أف ترل إلى العػخض الػحي تتػػافخ فيػو الستصمبػات لإلحالػة عمػى أف 

 األرخز بذكل واضح.

إذا تدػػاوت السػاصػػفات واألسػػعار والذػػخوط والجػػػدة السصمػبػػة يفزػػل السشػػاقز الػػحي يتزػػسغ عخضػػو ميػػدات  - خ
إضافية ثػع السقػجـ لمسشتجػات السحميػة، ثػع السشػاقز السقػيع بفمدػصيغ برػػرة دائسػة، ثػع مػجة التدػميع األقػل إذا 

 .الجائخة السدتفيجة كانت سخعة التدميع لسرمحة
 

 :ـ انخشاياث املخعيذ أً املٌرد :ـخايساً 
عمػػى الستعيػػج الػػحي أحيػػل عميػػو العصػػاء اسػػتكساؿ إجػػخاءات العقػػج الخػػاص بقػػخار اإلحالػػة وتػقيػػع االتفاقيػػة ومػػا  .2

 يمحقيا مغ أوراؽ ومدتشجات بسا فييا )أوامخ الذخاء(.
 مغ تاريخ استالمو ألمخ التػريج. شيخيمتـد الستعيج بالتػريج خالؿ  .0

ال يجػز لمستعيج أف يتشػازؿ ألي شػخز آخػخ عػغ كػل أو أي جػدء مػغ العقػج دوف الحرػػؿ عمػى  إذف خصػي  .0
 مغ لجشة العصاءات التي أحالت العصاء.

ال يحق لمسشاقز أو السػػرد الخجػػع عمػى لجشػة العصػاءات بػمي خدػارة أو ضػخر ناشػم عػغ تقػجيع عخضػو فػي  .2
رفزت لجشة العصاءات كل العخوض السقجمة إلييا أو إذا لع تحل العصاء عمى مقجـ أقػل األسػعار أو إذا حالة إذا ما 

 ألصت لجشة العصاءات دعػة العصاء في أي وقت أو أي مخحمة دوف ذكخ األسباب.

ظ العيشػات يمتـد السػرد بتدميع المػاـز وفقػًا لمسػاصػفات والذػخوط الستفػق عمييػا والػػاردة فػي قػخار اإلحالػة وكػحل .0
 السعتسجة والسحكػرة فيو.

 

 :ـ اإلجزاءاث انخي حخخذ ضذ املخعيذ يف حانت انخأخري يف انخنفيذ أً عذو قيايو بو:ـاً سادس
إذا تػمخخ الستعيػج عػغ تػريػج مػا التػـد بػو فػي السػعػج السحػجد فػي العقػج يحػق لسػجيخ عػاـ دائػخة : فخض غخامة مالية .2

%( مغ قيسة المػاـز التي تمخخ في تػريجىا عغ كل أسبػع تمخيخ إال إذا 2ال تقل عغ )المػاـز العامة أف يفخض غخامة مالية 
تبيغ أف التمخيخ في التػريج ناجع عغ قػة قاىخة ، وفي جسيػع األحػػاؿ عمػى الستعيػج تقػجيع إشػعار خصػي وفػػري إلػى الجيػة 

 لظ وتقجيع ما يثبت ذلظ.السخترة بالطخوؼ واألسباب التي أدت إلى التمخيخ في التػريج أو مشعتو مغ ذ
إذا نكل الستعيج عغ تشفيح التداماتو بسػا فيػو التدامػو بالتػريػج أو قرػخ فػي ذلػظ  :الذخاء عمى حداب الستعيج .0

أو تمخخ يحػق لسػجيخ عػاـ دائػخة المػػاـز العامػة إصػجار القػخار بذػخاء المػػاـز السمتػـد بيػا الستعيػج بػشفذ الخرػائز 
ونفقتو مع تحسيمػو فػخوؽ األسػعار والشفقػات اإلضػافية  دػاب ىػحا الستعيػج والسػاصفات مغ أي مرجر آخػخ عمػى ح
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وأية خدائخ أو مراري  أو عصل أو ضػخر يمحػق بالػجائخة السدػتفيجة أو دائػخة المػػاـز العامػة دوف الحاجػة إلػى أي 
 إنحار وال يحق لمستعيج االعتخاض عمى ذلظ.

وىشػا يحػق لمجشػة العصػاءات التػي  :قج السبـخ معػواستبعاد عخض السػرد الحي يخل بالتداماتو أو إلصاء الع .3
أحالت العصاء اتخاذ اإلجخاءات الالزمة بحق الستعيج بسا في ذلظ مرادرة قيسػة التػمميغ السقػجـ مػغ الستعيػج أو أي 

 جدء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة المػاـز غيخ السػردة ويعتبخ السبمغ في ىحه الحالة إيخادًا لمخديشة العامة.
األحػاؿ يحق لجائخة المػاـز العامة تحريل األمػاؿ السدػتحقة ليػا فػي ذمػة السشػاقز أو السػػرد مػغ  وفي جسيع .2

 األمػاؿ السدتحقة لحلظ السشاقز أو السػرد لجى الػزارات والييئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفاالتيع.

 
 -: حم اخلالفاث:سابعاً 

لبشػػػد الدػػابقة أو مػػغ بشػػػد العقػػج فيػػتع حمػػو وديػػًا فػػي حػػاؿ حػػجوث أي خػػالؼ يشذػػم عػػغ تفدػػيخ أي بشػػج مػػغ ا  - أ
 بالتفاوض.

يػمًا مغ بجء مفاوضتيسا لمػصػؿ إلى حل حػؿ أي خالؼ يتعمق بالعقػج يحػق  02إذا لع يتسكغ الصخفاف خالؿ  - ب
ألي مغ الصخفيغ حل الخالؼ بالمجػء إلى السحكسة السخترة وتصبيػق القػػانيغ واألنطسػة السعسػػؿ بيػا فػي مشػاشق 

 الػششية الفمدصيشية بيحا الذمف. الدمصة

  
 : شزًط يخفزقت:ـثايناً 

إذا استعسل السشػاقز الصػر أو التالعػب فػي معاممتػو أو ثبػت عميػو أنػو شػخع أو قػاـ بشفدػو أو بػاسػصة غيػخه  .2
بصخيػػق مباشػػخ أو غيػػخ مباشػػخ عمػػى رشػػػة أحػػج مػػػضفي أو مدػػتخجمي الدػػمصة أو عمػػى التػاشػػؤ معػػو إضػػخارًا 

ه في الحاؿ ويرادر التمميغ مع عجـ اإلخالؿ بحػق الػػزارة السصالبػة بالتعػيزػات الستختبػة بالسرمحة يمصي عقج
عمى ذلظ فزاًل عغ شػصب اسػسو مػغ بػيغ السشاقرػيغ وال يدػسح لػو بالػجخػؿ فػي مشاقرػات لمدػمصة الػششيػة 

 الفمدصيشية ىحا فزاًل عغ اتخاذ اإلجخاءات القزائية ضجه عشج االقتزاء.
و السػػػرد يحػػق لمجشػػة العصػػاءات إلصػػاء التعاقػػج معػػو دوف المجػػػء لمقزػػاء وكػػحلظ مرػػادرة إذا أفمػذ السشػػاقز أ .0

 مبمغ التمميغ كإيخاد عاـ لمخديشة العامة.
إذا تػفى السشاقز أو السػرد جاز إلصػاء العقػج  السبػـخ معػو أو مػا تبقػى مشػو  بتػجيػو كتػاب لمػرثػة يفيػج بػحلظ  .0

 حلظ مع رد مبمغ التمميغ في ىحه الحالة.دوف الحاجة إلى استرجار حكع قزائي يقزي ب
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 انشـــزًط اخلاصـــت 
 ىا في حاؿ مخالفتيا لمسػاصفات التي تع االتفاؽ عمييا. رفس أي مادة كاممة أو أي جدء مغ لمػزارةيحق  .2
العامػة يتع استالـ السػاد السػردة مغ قبل لجشة االستالـ مخترة ومذكمة ليحا الصخض وفقًا لمسػاصػفات والذػخوط  .0

والخاصة لمتعاقج الػاردة في دعػة العصاء وقخار اإلحالة وأمخ التػريج والعيشات السعتسػجة والتػي يػتع فحرػيا وإجػخاء 
التجارب عمييا بالصخيقة التي تحجدىا الجية السدتفيجة أو لجشة االسػتالـ بسػجػب لجػاف فشيػة تذػكل ليػحا الصػخض 

ب كػحلظ إرفػاؽ الذػػيادات الرػحية والسخبخيػة الالزمػػة مػغ قبػػل لسعخفػة مػجي مصابقتيػػا لمسػاصػفات السصمػبػة ويجػػ
 في األلف حدب السادة السػردة وبشاء عمي شمب مغ السختبخ عشج كل تػريج. 0-2السػرد وتؤخح العيشات بشدبة 

مػػغ تػػاريخ اغػػالؽ  السػػػرد العمػػع بػػمف مػػا يقجمػػو مػػغ عػػخض سػػعخ سػػاري السفعػػػؿ لسػػجة سػػتيغ يػمػػاً  ىيجػػب عمػػ .0
 السشاقرة.

بصػدة او الجيػة التػي تحػجدىا الػػزارة شبقػا لمذػخوط والسػاصػفات الػػاردة   السدػتمدماتبتػريػج لسػرد االلتػداـ عمي ا .2
فػػي السشاقرػػة متزػػسشا الشقػػل والتحسيػػل والتشديػػل ومػػا يتختػػب عمػػي عسميػػات التػريػػج مػػغ نفقػػات بالصػػة مػػا بمصػػت او 

 مراري  عمي نفقتو الخاصة.

 و لمػػزارةسػؼ يتع تخسية أصشاؼ السشاقرة بالتجدئة عمػي أسػاس أقػل األسػعار والسصػابق لمسػاصػفات السصمػبػة  .0
% مغ إجسالي الكسية الستعاقج عمييػا لسجػخد إشػعار 00الحق في زيادة الكسيات الستعاقج عمييا أو خفزيا بشدبة 

ػاردة في العقج لكػل أو بعػس األصػشاؼ خػالؿ السػرد بخغبتيا في ذلظ وبشفذ شخوط ومػاصفات وأسعار التػريج ال
 فتخة التعاقج.

 لمزخيبة السزافة ما لع يخد نز خالؼ ذلظ. شاملو في جسيع األحػاؿ تكػف عخوض األسعار بالذيكل الججيج  .6

في حاؿ مخالفة السػرد لكل أو بعس شخوط التعاقػج أو فػي حػاؿ امتشاعػو أو عخقمتػو لمتػريػج بسػا يسػذ بسرػمحة  .7
يعخض مرالحيا لمزخر يحق لػزارة السالية مرادرة كفالة حدػغ التشفيػح والخجػػع عميػو بػالتعػيس عػغ أو  الػزارة

كػل عصػػل أو ضػخر لحػػق بيػا كسػػا أف ليػا الحػػق فػي الحرػػػؿ عمػي السػػػاد التػي يتخمػػف السػػرد عػػغ تػفيخىػا مػػغ 
لتعاقػػج مػػع ودفػػع فػػخوؽ السػػػرد الػػحي يميػػو فػػي الدػػعخ او الذػػخاء بػػالصخؽ التػػي تخاىػػا محققػػة لسرػػمحتيا وإلصػػاء ا

% مراري  إدارية مغ ضسانتو البشكية وليذ لمسػػرد الػحي خػالف أي شػخط مػغ شػخوط 22األسعار مزافًا إلييا 
التعاقػج أو تخمػػف عػػغ أو عخقػػل عسميػات التػريػػج الحػػق فػػي السصالبػػة بميػة تعػيزػػات أو السصالبػػة باسػػتخداد كفالػػة 

سكشت الػزارة مغ تػػفيخ تمػظ السػػاد بدػعخ أقػل مػغ سػعخ السشاقرػة حدغ التشفيح أو السصالبة بفخوؽ األسعار إذا ت
الحي تع التعاقج بسػجبو وفي حاؿ عجـ كفاية الزسانة لتصصيػة فػخوؽ األسػعار لػػزارة الساليػة الحػق فػي خرػع أي 

 مبالغ تتبقي مغ مدتحقاتو لجييا.

والسػاصفات الػاردة بالسشاقرة خػالؿ ثالثػػف يػمػًا يكػف الجفع السػرد لقاء ما قاـ بتػريجه مغ مػاد شبقًا لمذخوط  .8
مػغ تػػاريخ تقػػجيع الفػػاتيخ واألوراؽ الجالػػة عمػػي تسػػاـ وحدػغ التػريػػج شبقػػًا لمذػخوط والسػاصػػفات الػػػاردة برػػحيفة 

 الذخوط والسػاصفات .

 يحق لمجشة العصاءات تسجيج العصاء عغ السجة السحجدة لو بسا يتشاسب والسرمحة العامة .9
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 اخلزسانت املسهحتأعًال  (2)رقى جذًل 
 

 انكًيت انٌحذة اســـــــــى انصنـــــــــف رقى
سعز انٌحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

1 

تعتبخ السالحطات/األعساؿ السجونة أدناه محسمة عمى البشػد السجرجة تحت ىحا الباب )ا الوؿ( ، وىي ممدمة 
 لمسقاوؿ )وتذسل تػريج السػاد والتشفيح( ، والسالحطات / األعساؿ ىي :

جسيع أعساؿ الخخسانة السدمحة والعادية تذسل الصػبار وحجيج التدميح شبقا لمسخصصات وتػجييات  -1
 سيشجس السذخؼ جسيع أعساؿ الخخسانة السخبخية تتع عمى نفقة السقاوؿ.ال
جسيع أعساؿ الخخسانة تذسل التػريج مغ مرشع حاصل عمى شيادة الجػدة مغ ىيئة السػاصفات  -2

 والسقاييذ الفمدصيشية أو وزارة األشصاؿ العامة واالسكاف.

الفشية لألعساؿ اإلنذائية والسعسارية جسيع األعساؿ يجب أف تتع حدب السخصصات والسػاصفات  - 3
)السػاصفات الفشية العامة( والسػاصفات الخاصة والذخوط العامة والخاصة وتعميسات السيشجس السذخؼ وأي 

 وثائق أخخى تخز السذخوع وتتعمق بيحا الباب.

    

1.1 
الخخسانية والكذفات لدـو صب األعسجة والحداـ العمػي  B250بالستخ السكعب/ تػريج وصب خخسانة مدمحة 

 والدعخ يذسل التمسيدات الكيخبية حدب السػاصفات والسخصصات وتعميسات السيشجس السذخؼ. 
   12 2ـ

بانشيكم  اإلمجايلانسعز    
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 املبانييسخهشياث أعًال  (0)جذًل رقى 
 

 يالحظاث سعز انٌحذة بانشيكم انكًيت انٌحذة اســـــــــى انصنـــــــــف رقى

0 

 والتشفيح(، والسالحطات / األعساؿ ىي :تعتبخ السالحطات/األعساؿ السجونة أدناه محسمة عمى البشػد السجرجة تحت ىحا الباب )الثاني(، وىي ممدمة لمسقاوؿ )وتذسل تػريج السػاد 
( ألي مخصصات/رسػمات قج تكػف غيخ واضحة أو بحاجة إلى تػضيح )وذلظ حدب تعميسات السيشجس السذخؼ( قبل البجء بالتشفيح بػقت Shop Drawingsعمى السقاوؿ تقجيع مخصصات تشفيحية ) -1

 مغ السيشجس السذخؼ خصيًا. واعتسادىاكافي 
 ة أو وزارة األشصاؿ العامة واالسكاف.جسيع أعساؿ البشاء تذسل التػريج مغ مرشع حاصل عمى شيادة الجػدة مغ ىيئة السػاصفات والسقاييذ الفمدصيشي -2
ت الفشية مغ السفخغ بكافة مقاساتو قبل الذخوع بمعساؿ البشاء العتسادىا نطخيًا، ومغ ثع التمكج مغ اجتياز العيشات لمفحػصات السصمػبة حدب السػصفا اإلسسشتيعمى السقاوؿ تقجيع عيشات مغ الصػب  -3

 خالؿ فحريا بالسختبخ.
أعساؿ البشاء مغ )رمل وأسسشت ومياه مػاد مميشة معتسجة(، السرشعية ، إجخاء كافة الفحػصات السصمػبة، التحسيل  مدتمدماتذسل كافة السػاد السصمػبة لتشفيح البشػد مثل: الصػب وكافة أعساؿ البشاء ت -4

 نة مغ رمل وإسسشت ومػاد مميشة معتسجة حدب ما ىػ مػضح بالسػاصفات الفشية.مكػ  إسسشتيةوالتشديل ورفع ونقل الصػب إلى أماكغ العسل، خخسانة الذخابات، البشاء يكػف بسػنة 
 يـػ مغ ترشيعو. 28ال يدسح باستعساؿ الصػب قبل مزي  -5
 معالجة الججراف بالساء بعج إتساـ أعساؿ البشاء والتمكج مغ جفافيا.  -6
 سذخؼ قبل البجء بالعسل.مغ السيشجس ال واعتسادىاعمى السقاوؿ تشفيح وبشاء حائط كامل كعيشة  -7
 يجب أف ال يتعجى زمغ الخمصة األسسشتية عغ نرف ساعة بعج إضافة الساء عمييا. -8

 لسقجمة تذسل اآلتي:جسيع أعساؿ البشاء يتع تشفيحىا شبقا لمسخصصات والسػاصفات الفشية لمسذخوع وحدب األصػؿ اليشجسية ومػافقة السيشجس السذخؼ. واألسعار ا
 لمبمػؾ البمجي السرست. 2كجع/سع 75لمبمػؾ السفخغ و 2كجع/سع 35وفحريا لمحرػؿ عمى قػة كدخ ال تقل عغ تقجيع عيشات • 
 تػريج وتذػيغ ورفع السػاد لألدوار السختمفة.• 
 جسيع األعساؿ الػاردة بالذخوط الفشية والسػاصفات العامة  • 
 يجب أف تذسل األسعار ألعساؿ البمػؾ • 
 مع  مع األعسجة كل مجماكيغ8Ф2سع و بذكل متجرج عمى أف يتع تذخيكيا أفقيا بمسياخ 20-15األعسجة والججراف مغعسل صبة خخسانية بيغ •
 جسيع األعساؿ الػاردة بالذخوط الفشية والسػاصفات العامة والخاصة ليحه األعساؿ تعتبخ جدء ال يتجدأ مغ متصمبات البشػد التالية.•

 بموؿأوال  األخخى الصػبة والصػبة يجب التكحيل واغالؽ الخصػط بيغ -11
 يجب رش الحجخ بالساء كسا يجب قبل االستعساؿ وبعج البشاء لسجة ثالث أياـ متتالية وبسعجؿ مختيغ يػميًا عمى األقل.  -12
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 الكيل ىشجسي لجسيع األعساؿ السشفحة. -13
ذائية والسعسارية )السػاصفات الفشية العامة( والسػاصفات الخاصة والذخوط العامة والخاصة وتعميسات السيشجس جسيع األعساؿ يجب أف تتع حدب السخصصات والسػاصفات الفشية لألعساؿ اإلن - 14

 السذخؼ وأي وثائق أخخى تخز السذخوع وتتعمق بيحا الباب.

0.0 

الدعخ و  2كجع/سع 35، وقػة تحسل سع40*20*20مقاس  اأوتػماتيكيمفخغ مرشعا  إسسشتيبشاء بمػؾ تػريج و 
، والدعخ يذسل عسل حداـ خخساني عمػي فػؽ الججار السػنة والفحز وكل ما يمـد لمعسلالتػريج والبشاء و يذسل 
القائسة قبل الربة. والدعخ يذسل  باألعسجةسع حدب السخصصات ويتع تذخيكيا  15سع وارتفاع 20بعخض 

 التمسيدات الكيخبية حدب السػاصفات والسخصصات وتعميسات السيشجس السذخؼ. 

   120 0م

بانشيكم اإلمجايلانسعز    
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 انقصارةيسخهشياث أعًال  (0)جذًل رقى 
 انكًيت انٌحذة اســـــــــى انصنـــــــــف و.

سعز انٌحذة 
 يالحظاث بانشيكم

0 

 نهًقاًل )ًحشًم حٌريذ املٌاد ًانخنفيذ( ، ًاملالحظاث / األعًال ىي :حعخرب املالحظاث/األعًال املذًنت أدناه حمًهت عهى انبنٌد املذرجت حتج ىذا انباب )انثانث( ، ًىي يهشيت 
( ألي مخصصات/رسػمات قج تكػف غيخ واضحة أو بحاجة إلى تػضيح )وذلظ حدب تعميسات السيشجس السذخؼ( قبل البجء بالتشفيح بػقت كافي Shop Drawingsعمى السقاوؿ تقجيع مخصصات تشفيحية ) -1

 مغ السيشجس السذخؼ خصيًا. واعتسادىا
 بحلظ ويسشع الخمط في أي مكاف آخخ. يجب خمط السػنة السدتخجمة لجسيع أعساؿ القرارة بػاسصة خالط ميكانيظ أو بػاسصة العساؿ عمى أف تتع عسمية الخمط داخل صشجوؽ معجني خاص -2
، إسسشتيةخوزات الخخسانة الطاىخة ، إزالة قصع الخذب ونحػىا، قز األسالؾ، إزالة السداميخ، إغالؽ أي فتحات في الحػائط بسػنة تشطي  الحػائط مغ بقايا أعساؿ الخخسانة والبشاء ويذسل ذلظ : إزالة ب -3

 أعساؿ القرارة. الستقباؿتشطي  وتييئة األسصح بحيث تكػف جاىدة 
 لخصية مغ السيشجس السذخؼأخح السػافقة ا يجب أف ال يتع االنتقاؿ مغ الػجو  إلى الػجو الحي يميو إال بعج -4
، وكحلظ تػريج وتخكيب شبظ معجني مجمفغ بيغ الخخسانة والبمػؾ وفػؽ تمسيدات الكيخباء والسياه وخالفو وحدب ما ىػ مػضح زوايا السبشى الجاخمية والخارجيةتخكيب زوايا قرارة مجمفشة لجسيع حػاؼ و   -5

 بالسػاصفات الفشية.
 ارجية تذسل تػريج وتخكيب وفظ الدقاالت والبقـػ لمحػائط الجاخمية والػاجيات وحيثسا لـد األمخ.أعساؿ القرارة الجاخمية والخ -6
 رمل( لجسيع الحػائط الجاخمية.2أسسشت:  1سع وبشدب خمط )40 بارتفاعممع مكػنة مغ وجو واحجة 5وعسل قرارة )مخحاه /مخشة( بدسظ  تشفيحيجب  -7
 تذسل رشقة مدسار عمى كامل السداحات السخاد قرارتيا.  قف والحػائطجسيع أعساؿ القرارة  الجاخمية لألس -8
 .واعتسادىاعمى السقاوؿ عسل عيشة مغ القرارة لحائط كامل قبل الذخوع بمعساؿ القرارة  -9
 أياـ عمى األقل قبل الذخوع في الػجو الحي يميو. 3عمى السقاوؿ معالجة كل وجو قرارة بالسياه لسجة  -10
 سي لجسيع األعساؿ السشفحة.الكيل ىشج -11
صة والذخوط العامة والخاصة وتعميسات السيشجس السذخؼ وأي جسيع األعساؿ يجب أف تتع حدب السخصصات والسػاصفات الفشية لألعساؿ اإلنذائية والسعسارية )السػاصفات الفشية العامة( والسػاصفات الخا - 12

 وثائق أخخى تخز السذخوع وتتعمق بيحا الباب.
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 انكًيت انٌحذة اســـــــــى انصنـــــــــف و.
سعز انٌحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

0.1 

مع لكافة األسصح مكػنة مغ ثالثة أوجو ، الػجو األوؿ عبارة عغ  20تػريج وتشفيح قرارة الدػر مغ الجية الجاخمية بدسظ 
، رمل( 1أسسشت :  1مكػف مغ )مدسار ، الػجو الثاني عبارة عغ رشقة رمل(2اسسشت :  1باشػف مكػف مغ ) وجو
 األخيخ عبارة عغ وجو بصانة خذغ )تقخيج(. وذلظ حدب السػاصفات وتعميسات السيشجس السذخؼ . والػجو

   260 2ـ

0.2 

-2)قخقسير( بدسظ  اإليصاليةالخارجي( مغ الذمختو  اإلنياءتػريج وتشفيح قرارة الدػر مغ الجية الجاخمية)شبقة 
والدعخ يذسل المػف الحي يحجده السيشجس السذخؼ بحيث تكػف جسيع السػاد واألصباغ أصمية نخب )أ( وجاىدة   ممع3

الترشيع ومغ مرانع معتسجة مغ وزارة األشصاؿ العامة واإلسكاف أو حاصمة عمى اعتساد ىيئة السػاصفات والسقاييذ 
  زمة قبل البجء في التشفيح وذلظ حدب تعميسات السيشجس السذخؼ .. ويجب عسل الفحػصات الال الفمدصيشية

   150 2ـ

0.3 
 باإلسسشتسع والدعخ يذسل جسيع مػاد التخكيب والتشفيح 7تػريج وتشفيح وتخكيب حجخ أثخي )تخاثي( رممي بدسظ ال يقل عغ 

   150 2ـ األبيس ويجب عسل كحمة وفق تعميسات وارشادات السيشجس السذخؼ.

  انسعز االمجايل بانشيكم 
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  املعذنيتعًال األيسخهشياث  (2)جذًل رقى 
 يالحظاث سعز انٌحذة بانشيكم انكًيت انٌحذة اســـــــــى انصنـــــــــف و.

4 

 السػاد والتشفيح( ، والسالحطات / األعساؿ ىي :تعتبخ السالحطات/األعساؿ السجونة أدناه محسمة عمى البشػد السجرجة تحت ىحا الباب ، وىي ممدمة لمسقاوؿ )وتذسل تػريج 
 مع.3سع بصبقة زفتة بيزاء باردة وكحلظ الجدء السالصق لمججار مع تثبيت الحمػؽ بدوايا مغ الحجيج السجمفغ سسظ 10 أوؿتذسل األعساؿ الحمق والزمف والجىاف وكحلظ دىاف الحمػؽ  ·
 مع.3سع بصبقة زفتة بيزاء باردة وكحلظ الجدء السالصق لمججار مع تثبيت الحمػؽ بدوايا مغ الحجيج السجمفغ سسظ 10 أوؿتذسل األعساؿ الحمق والزمف والجىاف وكحلظ دىاف الحمػؽ  ·
أما أبػاب الكبذ فيي دىاف  زيتي عبارة عغ وجو أساس )سانجؾ سيمخ (  جو األخيخ ورنيرالػ الجىاف ألبػاب السجاخل  بػجو أساس )سانجكذ سمخ( ووجييغ لدور ألساني أصمي حدب الخقع السصمػب و  ·

 ووجييغ معجػف ووجو انجركػت ووجييغ زيت مصفي و كل ذلظ حدب الػاصفات وتعميسات السيشجس السذخؼ .
 يخجشأ ين يخطهباث انبنٌد انخانيت مجيع األعًال انٌاردة بانشزًط انفنيت ًاملٌاصفاث انعايت ًاخلاصت هلذه األعًال حعخرب جشء ال

4.1 
فظ و إعادة تخكيب حجيج الحساية لمدػر القائع والدعخ يذسل إعادة الجىاف حدب تعميسات السيشجس السذخؼ 

سع( وعشج 10*10مع والبخاغي عشج السقصع الػسصي )بخوفيل  6والتثبيت ببالشات مغ الحجيج السجمفغ سسظ 
 في الدياج القائع ةمتزخر مشاشق  أيالشيايات والدعخ يذسل معالجة 

   1 مقطوع

4.2 

ألماكغ االعسجة مع ربط حجيج الججيج  تػريج وتخكيب حجيج مجمفغ لدـو استكساؿ حجيج الحساية لمدػر وصػالً 
ببالشات  األعسجةمع مثبت عمى   3*100*100بالحجيج القجيع، والدعخ يذسل بخوفايل مجمفغ رئيدي  مقصع 

 مع )نفذ أبعاد حجيج حساية الدػر القائع(، 2*30*30ومقاشع حجيج مجمفغ ، مع 4*150*150مقصع  
 تعميسات السيشجس السذخؼ.يت ببخاغي فيمبذ حدب السػاصفات و والدعخ يذسل الجىاف والتثب

   30 م.ط

4.3 

مع  3*40*40البخوفيل السجمفغ مقصع   مرشعة مغ سع 346*240بػابة ضمفتيغ مقاس  تػريج وتخكيب
مع   3مع والحمق بعخض الحائط مغ الحجيج السجمفغ سسظ  12*12لسخبع السدسط السجمفغ مقصع والحجيج ا

والدحابات والجىاف حدب السػاصفات وكل ما يمـد  الجيكػر والدرفيل والقفل أعساؿب والدعخ يذسل تػريج وتخكي
 وذلظ حدب السػاصفات والسخصصات وتعميسات السيشجس السذخؼ .

   1 عدد

االمجايل بانشيكمانسعز    
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 أعًال انكيزباءيسخهشياث  (0)جذًل رقى 
 يالحظاث انسعز بانشيكم اســـــــــى انصنـــــــــف و.

5 

 تػريج وتخكيب جسيع األعساؿ الكيخبائية وفقًا لمسقاييذ الجولية  والسخصصات والسػاصفات الفشية وتعميسات السيشجس السذخؼ.لاألعساؿ الكيخبائية تذسل ا
 ( وعيشات لجسيع السػاد الكيخبائية الالزمة لتشفيح السذخوع العتسادىا مغ السيشجس السذخؼ قبل الذخوع في التشفيح. Shop Drawingsعمى السقاوؿ تقجيع مخصصات تشفيحية )

 ( في نياية العسل.  As builtتقجيع مخصصات حدب التشفيح )
 التالي:لتعميسات السيشجس السذخؼ واألسعار تذسل  وفقاً  بمي تصييخ في أعساؿ الكيخباءيمتـد السقاوؿ 

 التػريج والتخكيب.
 )  يتشاسب مع عجد وحجع الكػابل.بسا  1””¾ ،  مػاسيخ )ميخوـر

 لمخبط. تػصيل الكػابل وجسيع ما يمـد
 عمب التجسيع و السخابط و البخاغي وأشخاؼ الشياية.

 جسيع الفحػصات )االختبارات( السصمػبة.
 وجسيع ما يمـد إلنجاز العسل حدب السخصصات وججاوؿ الكسيات والسػاصفات وتعميسات السيشجس السذخؼ. 

مغ عمب التجسيع والتثبيت  واسالؾ الفيجيػ وأدوات التػصيل الالزمة وصػال الى التذصيل الكامل وحدب تعميسات  ـما يمد ويذسل الدعخ كل  الجاخمية والخارجية لقرخ الباشا تمسيذ نطاـ كاميخات السخاقبة -كاميخات السخاقبة 
 السيشجس السذخؼ

5.1 

CCTV System Supply , install and commissioning Complete Closed Circuit Television (CCTV) system as described 
in Specification below  including  coloured rigid PVC conduits 20mm dia., pull box, Cables,pull wire, switch boxes, 
fixing screws, ceiling rose from appropriate distribution board to camera point internal and/or external as 
specified and detailed on drawings / engineer structions. All PVC conduits, trunking should be inflammable type. 
The price shall also include all required other accessories, material and/or works that may be needed   for the 
successful completion of work to the satisfaction of the engineer. All works and materials shall be approved by 
the engineer prior to placing orders.:(Type is HIKVISION or equiv.) 

 
لمتػصيل مغ الدػر الى السبشى القائع  "2وبخابير شخشػري  األمخمع سكبة حجيج اف لـد  50تذسل جسيع االعساؿ السجنية مغ حفخ وردـ ومشاىل قصخ  أيزا األسعار

  بيغ الشطاـ القائع والشطاـ السقتخح وكحلظ كػابل الخبط
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 يالحظاث انسعز بانشيكم اســـــــــى انصنـــــــــف و.

5.2 

 والسجاري البالستيكية والبخابير وكل ما يمـد لمتػصيل والتذصيل إنتخنتمغ كابل  FTP, CAT6Aميجا بيكدل مع ما يمـد   6تػريج وتخكيب كاميخا مخاقبة خارجية 
 

 DS-2CD2T63G0-I5/I8بخقع  
•High quality imaging with 6 MP resolution 
•Efficient H.265+ compression technology 

•Clear imaging against strong back light due to 120 dB true WDR technology 
•Water and dust resistant (IP67) 

•Robust structure design with full metal materials. 

  

5.3 

 التالية: تػريج وتخكيب جياز تحكع خاص بكاميخات السخاقبة حدب السػاصفات
 

• DS-7716NI-K4/16P   
 16 channel IP cameras can be connected•  
Supports decoding H.265+/H.265/H.264+/H.264 video•  formats 
 4K high-definition live view, storage and playback 
•  cameras can be connected 
1 HDMI and 1 VGA interfaces: both interfaces support•  independent video output.4 HDDs for continuous video 
recording 
Compatible with third-party network cameras•  
• Plug & Play with 16 Power-over-Ethernet  
(PoE) interfaces 

 .لمتػصيل والتذصيل تيخا مع كل ما يمـد 8ىارد  4 وإضافةويذسل البشج كحلظ راؾ بالسقاس السشاسب 

 1عجد SG350X-24-Port Gigabit CISCO POE Switch Port Gigabit switch البشج كحلظ تػريج وتخكيب  ويذسل

  

5.4 
" وعمبة التمسيذ وجسيع 1.25إلى الصخؼ التي سيتع تخكيب شاشات العخض فييا والدعخ يذسل البخابير البالستيظ  تالكاميخامغ مشصقة تجسيع  HDتػريج وتخكيب كابل  

   تعميسات السيشجس السذخؼ . صيل وذلظ حدب السخصصات السخفقة و لػاـز التذصيل والتػ 

   LED 52  ”Samsung Full HD Smart, 4Kخاصة بالكاميخات حدب السػاصفات:تػريج وتخكيب شاشة مخاقبة  5.5

بانشيكم اإلمجايلانسعز    
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 إقـــــــزار ًانخــــــــــــــشاو

 

ػػػ برفتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىػية رقع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأدناه ػػػػأقخ أنا السػقع  
 ػػػػػػ بالتػػالي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسثاًل عغ  شخكة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مغ شػخوط عامػة  0202/ 20.   بمنشي قخأت وتفيست كافة ما ورد بػثائق العصاء السصخوح رقع  2
 وخاصة ومػاصفات وألتـد التداما قانػنيًا بتمظ الذخوط والسػاصفات .

 سػتيغلي الخجػػع عشػو لسػجة  .   كسا ألتـد بمف يبقى العخض السقجـ مشي ساري السفعػؿ وال يجػز0
 يػما مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

.  وكحلظ ألتـد بتػريج األصشاؼ السحالة عمى بسػجب العصاء السحكػر أعاله والتي يتع شمبيا  مغ 0
وذلًظ مغ تاريخ تػقيع العقج واستالـ أوامخ التػريج عمى أف تكػف تمظ  ثالثيغ يػماخالؿ  الػزارةقبل 

 لسػردة مغ قبمي وفقًا لمسػاصفات والذخوط السشرػص عمييا في ىحا العصاء.األصشاؼ ا
 وىحا إقخار وتعيج مشي بحلظ أقخ وألتـد بكل ما ورد بو دوف أي ضصط أو إكخاه .     

 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػع السشػػاقػػز :ػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقع السذتصل السخخز :ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعػشػػػػاف :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػرقع الجػاؿ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػف :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػع الي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػع الفاكذ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػػػخ :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 
 


