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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 9102/ 74  عطاء رقم

خةصننن ابةلرننن ةر  ا طبةعننن الرمنننة عطنننةكامينننري اعنننزاطنننر اا إلد رلا لعةيننن اللنننر زما لعةيننن ا/اتعلنننزارز رلا ليةل ننن 
تبعنننة الصنننةلزارز رلا ليونننوار لير صننن  ااTESTرررنننةاطا ابمنننةرارلرمننن ا ختبنننةراار لتريتنننر ار لننندر  ة ا ليةر ننن 

يعلن ا لشننرية اذ  ا اختصنةصار ليرنن ل اررنني ة ا،ا ليرضنم اينن اير رن ارر ننةااا لعطننةكاللشنررطار لير صنن ة 
تنوا لونر اب نر رايمطن اللنر زما لعةي ننا إلد رلا لعةين ارترغباي ا ليشةري اي اهذ ا لعطنةكاير  عن ارز رلا ليةل ن ا/ا

كايوةبنوادينمايبلن اخن واورانة ا لندر ما لررني اينزاو نوا لمصنرواعلن اير رن ا لير صن ة ارر نةااا لعطنةيةرسا
ا.خز ي ارز رلا ليةل  إل اغ رايرتردلاترردااش يو(ا033)

/ارز رلا ليةل  ا لعةي ا للر زماد رلةإلآخرايرعدالوبرواعررضا ألرعةرابةلظرفا ليخترماي اصيدراا لعطةك  اب
اازلني اغ ا لرةع  ااصبة يزااعشرا ل ةي  هر  ليظةر فابمضرراارت تزا30/37/0309 لير يااا ل   ةك رم

ا لزيةزار لييةزا.ي سايي ل ا لييةاص زاي ا
 

 لموازم العامة العامة دارةاإل                                                            
 مالحظة:ـ

اعل ايزا ررراعل ها لعطةك.او رلا إلع زاي ا لصمفا.0
اوراريداديماورابي ا ايتةجا لرطي ا إلر ي ي ةل ابيي  اوراش  ابيي اصةدرايزا لبي ا  باإريةااا.0

ا   ن زرنةر ا لي عنرواليندلاا$0333بيبلن اايزابي ا لبر دا لتةبمالرز رلا اتصةا ارتييرلر  ةا ليعلرينة 
ا رية ايزاآخرايرعدالتود ما لعررض.

ارتشيوا ي ماوير عا لرررمار لضر اب.ابةلش يوتودما ألرعةراا.0
ال ي ا لعطةك  اغ رايلزي ابوبرواواوا ألرعةر.ا.4
ا. إلد رلا لعةي اللر زماغ رايرارل اعزاو ايبل ايود ا رياايما لعطةك.5
ا0800760للير  ع ار ارت رةراهةتفاراما:اا.6
ا
ا
ا
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ا
 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

ر لييننةذجار لر ننةااا ليريونن ابنندعرلا لعطننةكابعننداوزا وننرواهننذجاا عنندا لييننةاصاعرضننهارورننعةرجاعلنن ا ل نند رو .0
 لر ةااار ت وما ي نماينةاررداي ونةار خنتمار رانمايةين ار نةااادعنرلا لعطنةكار ونديوةاضنيزا لعنرضايةيلن ا

 عل اوزا تميوايةي ا ليتةاجا ليترتب اعل اعدماا ةيهابةلتدا اار ارتييةوابصررلاصم م .

لن اوزا شنيوا لرنعراررنرما ل ينةر ار لضنر ب ا ليضنةي ارو نررا لتمنز ماعابةلشن يوتيتباورنعةرا لعطنةكا .0
 ر لتغل فاريصةر فا ليووار لتمي وار لتيز وار لتأي زار ي ما لرررمار ليصةر فا ألخرى.

ورا لتعنند واوراا عنندا لييننةاصاعرضننهايطبرعننة اوراييتربننة ابننةلمبرا ألزرااورا ألرننردايوننطار مظننرا ليمننر .0
ضاريننواتصننم زاينننزاهننذ ا لوب ننوا رضننماعل ننهاخطنن زايتننر ز  زابنننةلمبرا لشننطباورا إلضننةي اينن ا لعننرا

 ر عةدايتةب ا لصر بابةلمبرا ألزرااورا ألرردار راماب ةيبهايزاابوايزاو رىا لتصر ب.ار ألمي

 ونندما لييننةاصاعرضنننهايريوننة ابننها لر نننةااا ليطلربنن ايننماتنننأي زادخننروا لعطننةكايننن ايغلننفايغلننااب مينننةما .4
لصنننننةلزارز رلا ليونننننوار لتريتنننننر ا ابةلرننننن ةر  ار لننننندر  ة ا ليةر ننننن اخةصننننن لرمنننننة اطبةعننننن ر يتنننننباعل نننننها
رينننذل ا رنننيهارعير ينننهابةليةينننواررانننما لونننةتفار ل نننةيساررانننماا0309/ا47اللييةاصننن ارانننمر لير صننن  ا

للنر زما/اا لعةين ال إلد راصيدراا لبر دا لخةصن زابنهالتررنواإل نها لييةتبنة ا ليتعلون ابةلعطننةكارعل نهاتبل ننن ا
تعد واي اعير يهارعل هاوزا يتباو ضة ا رما لد ارلا لت اطرم ا لعطةكاارز رلا ليةل  اخط ة ابأ اتغ  راور

 رعير يوةاربخ فاذل ا ماالل ي ا لعطةك  اوزاتويوا لعرضا ليودماييه.

ا لعةينن ال إلد را ننردعا لعننرضايننزاابننوا لييننةاصاينن اصننيدراا لعطننةك  ا ليخصننصالوننذ ا لغننرضالنندىا .5
ينن اصننيدراا لعطننةك  اابننواآخننرايرعنندااللننر زماابننوا يتوننةكا لينندلا ليمننددلالننذل اريننواعننرضااا ننردعا

 لتود ما لعررضااا يظراي هار عةداإل ايصدرجايغلوة ا.

ينزاارنت زا رينة لتزما لييةاصابأزا بو ا لعرضا ليودماييهايةيذا لي عرواراا  رزالنها لر نرعاعينهاليندلا .6
اررض.تةر خاآخرايرعدالتود ما لع

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

 رياا لييةاصايماعرضها)اخةص اإذ ايةزا شةر األروايرلا(ا لشنوةد  ار لر نةااا ليطلربن ايينهارهن اا .0
اعل ا ليمرا لتةل :

 . اصررلايصدا اعزاشوةدلايز رل ا ليوي اريذل ا لر رلا لذ ت  اللشري
 . لر وا لت ةر اورا لصيةع اللشري  

 . شوةدلاخلراطرفايزاد ارلاضر ب ا لدخوارضر ب ا لو ي ا ليضةي 
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عل ا لييةاصاوزا رياابعرضها ليرنخ ا ألصنل  اينزاو ن ايتةلر نة اورايشنر  اورايعلرينة ايي ن اتعنرفا .0
ذ ايةين اتلن ا لع ينة ا بةللر زما ليعررض اريذل ا ودمايماعرضنها لع ينة ا ليطلربن اين ادعنرلا لعطنةكار ن

اا ينرزالل ين ا لعطنةك  اعندماغ رااةبل الليووايعل  هاوزا مدداييةيوةار لران ا لنذ ا يينزاره تونةاي نهار ن
  ليظرابةلعرض.

 مننناالليينننةاصاوزا ضنننن فاو ننن ار ننننةاااورايعلرينننة ا رغنننباب ضننننةيتوةار نننرىاويوننننةاضنننررر  االترضنننن زا .0
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

صنةدراينزابين ا لبر ندا لتنةبمالنرز رلا اتصنةا ارتييرلر  نةاايعتيدابعرضهاريداديما لتزما لييةاصاوزا ريا
وراعل اشيواي ةل اوراش  ابيي اصةدرايزابي ا تعةيوايما لرلط ا ل لرط ي  اي اغزلا) لبين اا ليعلرية 

راا يظننراينن او اعننرضاغ ننرايعننززابتننأي زادخننروا"ايتننأي زادخننروا"اا$0333بيبلنن ا لننرطي ا إلرنن ي (ا
طننةكا،اعلننن اوزاتعننةداتأي ينننة ا لننندخرواينن ا لعطنننةكاإلنن ايوننندي وةاينننزا لييةاصنن زا لنننذ الننما منننةواعلننن وما لع

بعندايندلاورنبرع زاينزاتنةر خاآخنرايرعندالتوند ما لعنررض،ارينذل الينزاوم نواعلن وما لعطنةكابعننداوزاا لعطنةك
ا ورير ابتود ماتأي زامرزا لتي  ذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .9

ا0333يبل العطةكاورابأ ا زكايزابيردجابتود ماتأي زامرزا لتي  ذاللعطةكا ليمةوا لتزما ليتيةاصا ل ةازابة
وراعلن اشنيواي ةلن اوراشن  ابيين ااصةدرايزابين ا لبر ندامرنبا ألصنروايعتيداعل اشيواريداديمادرار

 رمايزاتنةر خاا05صةدرايزابي ا تعةيوايما لرلط ا ل لرط ي  اي اغزلا) لبي ا لرطي ا إلر ي (ااخ وا
 يدلارنر ةزا لعوندتبل غهابور راإمةل ا لعطةكاعل هايزاابوا إلد رلا لعةي اللر زماعل اوزا يرزارةر ا لي عروا

تعودابعداتي  ذايةي ا التز ية ا ليترتب اعل نهابير نباطلنباخطن اتودينها،ار عةداتأي زامرزا لتي  ذاإل ا لي
 لند ارلا ليرنت  دلالننةد رلا لعةين اللننر زمابنةإلير جاعننزا لتنأي زا)م ننيا نتماإصنند راشن  ابو ينن ا لي ةلن ايننزارز رلا

ا ليةل  (.
 تأمين الصيانة :.3

وراش  ايصدااصةدراعزابي ااعل اشيواي ةل ابيي  اي امةوا تطلبا أليراذل ا ودماتةي زا لص ةي 
يعتيدالد ارز رلا ليةل  ابغزلا) لبي ا لرطي ا إلر ي (وراريداديمايعتيداصةدراعنزابين ا لبر ندابيرنب ا

%اينننزاا يننن ا للنننر زما ليي رلننن النننهار عنننةداهنننذ ا لتنننأي زاإلننن ا ليتعوننندابعنننداوزا ونننرمابيةيننن ا5تونننواعنننزااا
ذ اوخننوا ليتعونندابتونند ما لصنن ةي ا التز يننة ا ليترتبنن اعل ننهابير ننبايتننةباخطنن ايننزا لنند ا رلا ليرننت  دلا،ر ن

 ليطلربنن اي منناالل ينن ا لعطننةك  ايصننةدرلاا ينن ا لتننأي زار ن ننر كا لصنن ةي اعلنن امرننةبا ليتعونندارتمي لننها
ايرراا ألرعةر.

ا
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 .ضمانة سوء المصنعية: 7
بيةينواا ين اتونواعنزارني ااو.اتودماي ةل اعدل  اي امةوا تطلبا ألينراذلن الضنيةزارنركا ليصنيع  اليندلاا

 %اخير اعشرابةليةا ايزاا يتوةاإااإذ اررداخ فاذل اي ا لعطةكا.05 للر زما ليضيري ايضةية اإل وةا
ب.اإذ ا ب ارركا ليصيع  ايعل ا ليتعودا رتبد وا للر زمابلر زماوخر ا د دلاخ واشور زايمداواص ا

لضننررار لي وننة ا ليةت نن اعننزاذلنن ا،ارلل ينن ا لعطننةك  ايننرضاغر ينن اتتيةرننبايننماينندلا رننتبد وا للننر زمار 
ا،ر عةدا مترةبايدلا لضيةي ايزاتةر خاتود ما للر زما ل د دلا.

%اخير ا05ج.اإذ الما ي ذا ليتعوداذل ا تماتمص واا ي ا لضيةي ايةيل ابير با لتشر عة ار صةدرا
 لبةا اويةية اعشرابةليةا ايزاا ي ا للر زما لت ا ب ارركايصيع توةاإ ر د  االمرةبا لخز ي ار ردعا

الشر كا للر زماعل امرةبا ليتعودارتمي لهايةي ايل  ا للر زمارو اي وة اوراضررا لماابةلد ارلا.
يتةباخط ايزااد.ا تما إلير جاعزا لضيةي ابعدا يوضةكا ليدلا ليمددلارعدماظورراو ارركاربير ب

ا لد ارلا ليرت  دلا
ا

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
ا-:المظاريفلجنة فتح  -0
يننند راعننةما للنننر زما لعةينن ال يننن ايننتزايظنننةر فا لعطننةكارتونننرماهننذجا لل يننن اب ننتزا لعطنننةك  ابمضنننرراا نندعرا

ا- لييةاص زاورايي ل وماي ا لزيةزار لييةزا ليمدد زاي ادعرلا لعطةكابعدا تخةذا إل ر ك  ا لتةل  :
ضنماران سا لل ين اعل نهاإ بة اعددا ليظةر فاي ايمضرايتزا ليظةر فارينواعطنةكا  نتزايظررينها  -او

رعلننن ايظررينننهاراينننة ايرلرننن  اعلننن اه اننن ايرنننرا عت نننةد ابرنننطهارانننما لعطنننةكاريوةينننهاعنننددا لعطنننةك  ا
  لر ردل.

 ترا ما ألرر اا ليريو ايما لعطةكار ن بة اعددهة.ا -اب

اننر كلا رننمايونندما لعطننةكار ألرننعةرارا ينن ا لتننأي زا ابتنند ا ا ليونندمايننزايننواييننةاصارذلنن ابمضننرراا -ا 
 ورايي ل وم. لييةاص زا

 لترا ننمايننزارانن سا لل ينن ار ي ننما ألعضننةكا لمةضننر زاعلنن ا لعطننةكاريظرريننهاريننواررانن ايننزاورر اننها -اي
اريذل اعل ايمضرا لل ي ابعداتدر زايةي ا لخطر  ا لرةبو .

 

ا-:لجنة دراسة وتقييم العروض -9
 نن ا لتنن اتوننرمابدر رنن ا منندداينند راعننةما للننر زما لعةينن ا ألشننخةصاورا ل وننة ا لننذ زاتتيننرزايننيوما لل ينن ا ل ي

 لعررضايزا لير م ا ل ي  ار ليةل  ار لوةيري  ارتودماترصن ةتوةا لييةرنب الل ين ا لعطنةك  ا ليريز ن ابعنداوخنذا
ا- ليعة  را لتةل  اي ا اعتبةر:

 اا يظراي او اعرضاغ رايعززابتأي زادخروا لعطةك.ا -او
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 اريونة الير صن ة ا للنر زما ليطلربن اعلن اتدرسا لعنررضاينزا ليةم ن ا ل ي ن ابم نياتمنددا ليعنة  را ل ي ناا -اب
 ننندروا عننندالونننذجا لغة ننن ،ارتخضنننمايةيننن ا لعنننررضالننني سا ليعنننة  راينننزام نننيا لتنننز ما ليينننةاصابعرضنننها

 بير ص ة ارشررطادعرلا لعطةك.

 هخذابع زا اعتبةراي ةكلا لييةاصايزا ليةم ت زا ليةل  ار ل ي  اريودرتهاعل ا لرينةكابةلتز ينة ا لعطنةكاا -ا 
رريعتها لت ةر  ار لترو   ا لتن ا ونديوةاورا لخدين ا لتن ا ريرهنةاراطنما لغ نةرارررشا لصن ةي اراينذل ا

ااتتنريراي نهاينواورابعنضاايريهاري واورايرزعالري واوراتة ر،ارلل ين ا رنتبعةداعنرضا ليينةاصا لنذ 
 هذجا ليتطلبة .

 تبدوا لدر ر ابةلعرضا لذ اادماورخصا ألرعةرا ما لذ ا ل هامت اتتمادر ر ا لعررضا ليودي .ا -اي

إذ اتننر ير ايننن ا لعنننرضايةيننن ا لشننررطار لير صننن ة ار ل نننردلاترصننن ا لل ينن ا ل ي ننن ابةإلمةلننن اعلننن ايوننندما -اج
بةلترر  اعل اوي رايزايررداللصنيفا لر مندابنةلرغماورخصا ألرعةرارايزاماا لل ي ا ل ي  اوزاترص ا

 يزا خت فا ألرعةر.

ينن امةلنن اعنندماتننر يرا ليتطلبننة اينن ا لعننرضا لننذ ا تضننيزاورخننصا ألرننعةراتيتوننوا لدر رنن اإلنن ا لعننرضا -ا 
 لذ ا ل نهابةلرنعراإلن اوزاتصنواإلن ا لعنرضا لنذ اتتنر يراي نها ليتطلبنة الةمةلن اعلن اوزاتبن زاورنبةبا

 ألرخصابشيوار ضز. رتبعةدا لعررضا 

إذ اترنننةر ا لير صننن ة ار ألرنننعةرار لشنننررطار ل نننردلا ليطلربننن ا  ضنننوا ليينننةاصا لنننذ ا تضنننيزاعرضنننها -اخ
ي ز  اإضةي  ا ما ليودماللييت ة ا ليمل ن ،ا نما ليينةاصا ليون ماب لرنط زابصنررلاد اين ،ا نمايندلا لترنل ما

  ألاواإذ ايةي اررع ا لترل ماليصلم ا لد ارلا ليرت  دل.
 

 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـخامسا 
عل ا ليتعوندا لنذ اوم نواعل نها لعطنةكا رنتييةواإ نر ك  ا لعوندا لخنةصابونر را إلمةلن ارترا نما ات ةا ن ا .0

اريةا لمووةايزاورر ااريرتيد  ابيةاي وةا)ور يرا لشر ك(.
 يزاتةر خا رت يهاأليرا لترر د.ا زوربرع لتزما ليتعودابةلترر داخ وا .0

لليتعوداوزا تيةزواأل اشنخصاآخنراعنزاينواوراو ا نزكاينزا لعوندادرزا لمصنرواعلن ااإذزااا  رزا .0
 خط ايزال ي ا لعطةك  ا لت اومةل ا لعطةك.

اا مااللييةاصاورا ليرردا لر رعاعل ال ي ا لعطةك  ابأ اخرةرلاوراضررايةشئاعنزاتوند ماعرضنها .4
ونةاوراإذ النماتمنوا لعطنةكاعلن ايوندماوانواي امةلن اإذ اينةاريضن ال ين ا لعطنةك  اينوا لعنررضا ليودين اإل 

  ألرعةراوراإذ اولغ ال ي ا لعطةك  ادعرلا لعطةكاي او ارا اوراو ايرمل ادرزاذيرا ألربةب.

 لتننزما ليننرردابترننل ما للننر زماريوننة اللير صنن ة ار لشننررطا ليت ننااعل وننةار لننر ردلاينن ااننر را إلمةلنن اريننذل ا .5
  لع ية ا ليعتيدلار ليذيررلاي ه.

 

ا
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 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـاسادس
إذ اتأخرا ليتعوداعزاترر داينةا لتنزمابنهاين ا ليرعندا ليمندداين ا لعوندا منااليند را:اافرض غرامة مالية .0

تنأخراين اترر ندهةا%(اينزاا ين ا للنر زما لتن ا0عةماد ارلا للر زما لعةي اوزا  رضاغر ين ايةل ن اااتونواعنزا)
عننزايننواورننبرعاتننأخ راإااإذ اتبنن زاوزا لتننأخ راينن ا لترر نندايننة ماعننزااننرلااننةهرلا،ارينن ا ي ننما ألمننر واعلنن ا
 ليتعوننداتونند ماإشننعةراخطنن اريننرر اإلنن ا ل ونن ا ليختصنن ابننةلظررفار ألرننبةبا لتنن اود اإلنن ا لتننأخ راينن ا

ا لترر داوراييعتهايزاذل ارتود مايةا  ب اذل .
إذ اييوا ليتعوداعزاتي  ذا لتز يةتهابيةاي نها لتز ينهابةلترر نداورااصنراين اا:ااب المتعهدالشراء عمى حس .0

ذلنن اوراتننأخرا منناالينند راعننةماد اننرلا للننر زما لعةينن اإصنند را لوننر رابشننر كا للننر زما ليلتننزمابوننةا ليتعونندابنني سا
راا ألرننعةرا لخصنةاصار لير صنن ة اينزاو ايصنندراآخنراعلنن امرنةباهننذ ا ليتعونداري وتننهاينماتمي لننهاينرا

ر لي وننة ا إلضننةي  ارو نن اخرننةاراورايصننةر فاوراعطننواوراضننررا لمنناابةلنند ارلا ليرننت  دلاوراد اننرلا للننر زما
ا لعةي ادرزا لمة  اإل او اإيذ راراا ماالليتعودا اعتر ضاعل اذل .

ك  ا:ارهينةا مناالل ين ا لعطنةاستبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو  للـاء العقـد المبـرم معـه .0
 لتنن اومةلنن ا لعطننةكا تخننةذا إل ننر ك  ا ل زينن ابمنناا ليتعونندابيننةاينن اذلنن ايصننةدرلاا ينن ا لتننأي زا ليونندمايننزا
 ليتعوننداوراو ا ننزكاييننهابشننيوا تيةرننبايننماا ينن ا للننر زماغ ننرا ليننرردلار عتبننرا ليبلنن اينن اهننذجا لمةلنن اإ ننر د  ا

اللخز ي ا لعةي .
تمصنن وا ألينننر وا ليرنننتمو الونننةايننن اذيننن ا ليينننةاصاورارينن ا ي نننما ألمنننر وا مننناالننند ارلا للنننر زما لعةيننن ا .4

 ليرردايزا ألير وا ليرتمو الذل ا لييةاصاورا ليرردالدىا لنرز ر  ار لو انة ار ليهررنة ا لميري ن اوراينزا
اي ةاتوم.
 -حل الخالفات:سابعًا: 

ملنهارد نة اي امةوامدرياو اخ فا يشأاعزات ر راو ابيدايزا لبيردا لرةبو اورايزابيردا لعونداي نتماا -او
 بةلت ةرض.

 ريننة ايننزابنندكاي ةرضننتويةاللرصننرواإلنن امننوامننرواو اخنن فا تعلننااا03إذ الننما ننتييزا لطريننةزاخنن وا -اب
بةلعوننندا منننااأل اينننزا لطنننري زامنننوا لخننن فابنننةلل ركاإلننن ا ليمييننن ا ليختصننن ارتطب ننناا لونننر ي زار أليظيننن ا

ا ليعيروابوةاي اييةطاا لرلط ا لرطي  ا ل لرط ي  ابوذ ا لشأز.
 شروط متفرقة:ـا:اثامن

 ا رننتعيوا لييننةاصا لغننشاورا لت عننباينن ايعةيلتننهاورا بنن اعل ننهاويننهاشننرعاورااننةمابي رننهاورابر رننط اذإ .0
غ رجابطر اايبةشراوراغ رايبةشراعل ارشرلاومدايرظ  اورايرتخدي ا لرلط اوراعلن ا لتر طنهايعنها

 إلخننن وابمننناا لنننرز رلا ليطةلبننن اإضنننر ر  ابةليصنننلم ا لغننن اعوننندجايننن ا لمنننةوار صنننةدرا لتنننأي زاينننماعننندما
بةلتعر ضة ا ليترتب اعل اذل ايض  اعزاشنطبا رنيهاينزابن زا لييةاصن زاراا رنيزالنهابةلندخرواين ا
اييةاصة اللرلط ا لرطي  ا ل لرط ي  اهذ ايض  اعزا تخةذا إل ر ك  ا لوضةا  اضدجاعيدا ااتضةك.
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 لتعةاننندايعنننهادرزا لل نننركاللوضنننةكارينننذل ااإذ اويلنننسا ليينننةاصاورا لينننرردا مننناالل يننن ا لعطنننةك  اإلغنننةك .0
ايصةدرلايبل ا لتأي زاي  ر داعةماللخز ي ا لعةي .

إذ اتنري ا لييننةاصاورا ليننرردا ننةزاإلغننةكا لعونداا ليبننرمايعننهاورايننةاتبونن ايينهاابتر  ننهايتننةباللرر نن ا   نندا .0
 ةل .بذل ادرزا لمة  اإل ا رتصد راميمااضةا ا وض ابذل ايماردايبل ا لتأي زاي اهذجا لم

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
  ةـــروط الخاصـــشال

%ارخةل نن ايننزاو اع ننرباينن ا ليصننيع  اوراينن ا111 لتننزما ليننررداوزاتيننرزا ليننر دا ليننرردلا د نندلابيرننب ا .1
 ا ليةدلارتبعة اللير ص ة ا ليذيررلاي اير ر ا لعطةك.

 ل ون ا لتن اتمنددهةااورابغنزلار لير صن  ا ليونورز رلاين اعل ا ليرردا التنز مابترر ندا لينر دا ليتعةانداعل ونةا .2
 لييةاصن ايتضنييةا ليونوار لتمي نوار لتيز نوارينةا ترتنباعلن اا طبوة اللشنررطار لير صن ة ا لنر ردلاينا لرز رل

ايصةر فاعل اي وتها لخةص .اورعيل ة ا لترر دايزاي وة ابةلغ ايةابلغ ا
 ليونوالنرز رلار ليطةبااللير صن ة ا ليطلربن اراعل اورةساواوا ألرعةرااررفا تماترر  اوصيةفا لييةاص  .3

 ليي ن ا ليتعةاندااإ ينةل %اينزا05خ ضوةابيرنب ااورز ةدلا ليي ة ا ليتعةاداعل وةااي  لمااار لير ص  
 لعونندااينن  لترر نندا لننر ردلاارورننعةرذلنن اربنني ساشننررطارير صنن ة ااينن  ليننرردابرغبتوننةااإشننعةرعل وننةالي ننردا

  لتعةادا.خ وايترلاا ألصيةفبعضااورليوا

رشننةيل اللضننر ب ا ليضننةي ايننةالننما ننردايننصاابةلشنن يوا ل د نند ي ننما ألمننر واتيننرزاعننررضا ألرننعةراا ينن .4
 خ فاذل .

 تمايمصا للر زما ليرردلاينزا ليتعوندار ن نر كا لت نةرباعل ونةاليعرين ايند ايطةبوتونةاللير صن ة ابةلطر ون ا .5
ازايي  اتشيوالوذ ا لغرض. لت اتمددهةا لد ارلا ليرت  دلاورال ي ا ارت مابير بال ة

لترر نندابيننةا يننساراعرالتننهالومننةوا يتيةعننهاا مننةوايخةل نن ا ليننررداليننواورابعننضاشننررطا لتعةاننداورايننا ينن .6
ي ةلنن امرننزايصننةدرلاا ليةل نن ورا عننرضايصننةلموةاللضننررا منناالننرز رلاارز رلا ليوننوار لير صنن  بيصننلم ا
 لمصننرواعلنن ااينن ر لر ننرعاعل ننهابننةلتعر ضاعننزايننواعطننواوراضننررالمنناابوننةاييننةاوزالوننةا لمننااا لتي  ننذ

تر هةايموون اا  لشر كابةلطراا لتاور لرعرااي  لير دا لت ا تخلفا ليررداعزاتري رهةايزا ليرردا لذ ا ل ها
لغنننةكا لتعةاننندايعنننهاردينننماينننرراا ألرنننعةرايضنننةية ا ضنننيةيتهااينننزاإد ر ننن %ايصنننةر فا03اإل ونننةليصنننلمتوةار ن

عراننواعيل ننة ا لترر نندااورتخلننفاعننزااورشننرطايننزاشننررطا لتعةانندااو  لبيي نن ارلنن سالليننرردا لننذ اخننةلفا
ورا ليطةلب اب رراا ألرعةراإذ ااي ةل امرزا لتي  ذ ليطةلب ابأ  اتعر ضة اورا ليطةلب ابةرترد دااي  لماا

تنما لتعةاندابير بنهارين امنةواعندماا  لذتييي ا لرز رلايزاتري راتل ا لير دابرعرا اوايزارعرا لييةاص ا
ايبةل اتتبو ايزايرتموةتهالد وة.و اخصمااي  لمااا ليةل  لرز رلاا ألرعةري ة  ا لضيةي التغط  ايرراا

ا   نرز يرزا لديمالليرردالوةكايةااةمابترر دجايزاير داطبوة اللشررطار لير ص ة ا لر ردلابةلييةاص اخن وا .7
ر ألرر اا لد لنن اعلنن اتيننةمارمرننزا لترر نداطبوننةاللشننررطار لير صنن ة ا لننر ردلاا رينة ايننزاتننةر خاتونند ما ل نر ت ر
اا.بصم   ا لشررطار لير ص ة 

عررضا ألرعةراوراو اعرضارعراوخراردرزاإبند كاو اورنبةباينةااأرخصل ي ا لعطةك  اغ رايلزي اب .8
 د ماذل ا مواايصلمتوة.

ا
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سعر لوحة 
 االلمونيوم
 بالشيكل

سعر لوحة 
 الصاج

 بالشيكل

  1 لوحة لوحة مركبة )حسب المواصفات الفنية( 1
 

  1 لوحة (لوحة دراجة )حسب المواصفات الفنية 2
 

  1 لوحة (لوحة توكتوك )حسب المواصفات الفنية 3
 

  1 لوحة سم 34/17لوحة مركبة  4
 

5  

 لوحة تمييز وسائط ابحار حسب المواصفات التالية:
 أن تكون أرضية الموحة بالمون األصفر عاكسة لمضوء  -1
 أن تكون الكتابة بالمون األسود وعاكس لمضوء  -2
سم 5سم عرض  10يكون ارتفاع الحرف واألرقام  -3

 سم  2وأقصر مسافة بينهم 
 سم  26سم وارتفاع  70طول الموحة  -4
 سم من جميع النواحي  5عمل حرف عمى بعد  -5
 مم  1تكون الموحة من األلمنيوم وبسمك  -6

  1 لوحة

 

6    

 حسب المواصفات:  "TEST"لوحة تمييز اختبار 
 سم  22سم *  37طول الموحة   -1
 ممم  1السمك  -2
 المون المعتمد أزرق + أحمر  -3
 فسفور أبيض  -4

  1 لوحة

 

 
 .ا اط عاعل ا لع ي اطرفا للر زما لعةي   با:  مالحظة*

اي ردل(اريذل ا ي ما ألصيةف)لرم ا لرمدلا
 ر لير ص  ا. لترر داي ارز رلا ليووا 

 .ا ارعةراتشيوا لترر دادرزاتري با
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ننننننابص ت ايي   اعزااشري اننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناهر  اراماننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننواراويةا ليراماوديةجانننننننننننننا
اننننننننابةلتننةل :نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

يننزاشننررطاعةينن اا47/0309ا.ااابننأيي ااننرو ارت وينن ايةينن ايننةارردابر ننةااا لعطننةكا ليطننرر اراننما0
ارخةص ارير ص ة ارولتزما لتز يةااةيري ة ابتل ا لشررطار لير ص ة ا.

.اااييننةاولتننزمابننأزا بونن ا لعننرضا ليونندمايينن ارننةر ا لي عننرواراا  ننرزالنن ا لر ننرعاعيننهالينندلارننترزا0
ا ريةايزاتةر خاآخرايرعدالتود ما لعررض.

يزاااااطلبوةا تمار با لعطةكا ليذيرراوع جار لت ريذل اولتزمابترر دا ألصيةفا ليمةل اعل ابي.اا0
 لترر نداعلن اوزااور ينر رنت ماترا نما لعوندارااينزاتنةر خاخ واوربرعارذل ارز رلا ليووار لير ص  ابوا

اتيرزاتل ا ألصيةفا ليرردلايزاابل اريوة اللير ص ة ار لشررطا لييصرصاعل وةاي اهذ ا لعطةك.
اوارارولتزمابيوايةارردابهادرزاو اضغطاوراإير جا.ارهذ اإار رارتعودايي ابذل ااااا
ا

ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتلل المرخص :ـــــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــرقم الجوال:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ                                 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــ                                 

اااااااااااااااااااااااااا
ا
ا
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