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  لصاحل وزارة الرتبية والتعليم 

 
 

 

 
  ظيراً عشر  الثانيةفي تماـ الساعة  ـ86/88/2819 لموافؽا الثالثاءيوـ  اجتمعت لجنة العطاءات المركزية،

 مف األخوة األعضاء التالية أسماؤىـ:
 

 

 

 رئيسًا ػ لجنة العطاءات المركزية . السيد / عزمي محمد عايش1

 عضوًا ػ لجنة العطاءات المركزية . السيد / رامي أبو سويرح2

  عضوًا. لجنة العطاءات المركزي  أيمف الخالدي. السيد / 3
 عضوًا ػ لجنة العطاءات المركزية  فضؿ برىـو / . السيد4

 ديواف الرقابة اإلدارية والمالية -عضو مراقب  . السيد / إيياب الريس5
   

 

 
 

 2019/ 50 رقمالعطاء في  وذلؾ في مقر اإلدارة العامة لمواـز بوزارة المالية في غزة لمبت
  توريد وشراء مواد ومستلسمات عمليات الصيانة يف املدراش

  لصاحل وزارة الرتبية والتعليم 
 

 
 

 شرح حيثيات العطاء:بعد و  ومحضر المجنة الفنيةتـ إطالع المجنة عمى محضر فتح المظاريؼ 
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 وذلؾ حسب الجدوؿ التالي : (محمد ماجد الضاني ) بنود العطاء عمى  بعض إحالة .1

 الوحدة الصنؼ .ـ
سعر الوحدة 

 مالحظات الترسية بالشيكؿ

4 

توريد عبوات دىاف زيت جدراف مطفي مموف حسب المواصفات الفنية وحاصؿ 
عمى شيادة فحص وجودة سارية المفعوؿ مف وزارة األشغاؿ، بحيث تكوف حجـ 

لتر وتكوف عبوات الدىاف الموردة محكمة اإلغالؽ وسميمة مف  4.5العبوة 
 االنبعاجات أو الثقوب.

 مستمزمات أعماؿ الدىاف  (1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 188 عبوة

11 
توريد مجرود شفرة مع عمبة شفرات مف نوعية جيدة ومعتمدة مف قبؿ جياز 

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 5.58 عدد اإلشراؼ.

12 
انش مف نوعية جيدة ومعتمدة مف قبؿ جياز  2.5توريد فرشاة دىاف مقاس 

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 4 عدد اإلشراؼ. 

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 9 لتر لتر( 1توريد عبوة تنر نوع جيد ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. )حجـ العبوة  14

22 
سـ لزـو الدىاف مف نوع جيد ومعتمد مف جياز 5توريد لفة لزؽ ورؽ عرض 

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  خص والمطابؽاألر  2.58 عدد اإلشراؼ.

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 2.78 عدد توريد فيشة كيربائية )ذكر+ انثى( مف نوع جيد ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 13

14 
برغى( مف  100سـ ) كرتونة تحتوى عمى  7ممـ وطوؿ  5توريد براغي سمؾ 

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  6 كرتونة د ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.نوع جي

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1.38 عدد .اإلشراؼ توريد يػػػد حنفية عصفورة نحاس مف نوع جيد ومعتمدة مف قبؿ جياز 13
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة
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 الضاني تابع محمد ماجد

سعر الوحدة  الوحدة الصنؼ .ـ
 مالحظات الترسية بالشيكؿ

14 
توريد جمدة مخصوص طويمة بيف العمود والنيجارا مف نوع جيد ومعتمدة مف قبؿ 

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ  3 عدد جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

15 
لعربي والعمود مف نوع جيد ومعتمدة توريد جمدة مخصوص قصيرة بيف الكرسي ا

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ  2 عدد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

16 
توريد مربط نحاس طابموف كبير لزـو تثبيت نجارا مف نوع جيد ومعتمد مف قبؿ 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1.58 عدد جياز اإلشراؼ.
 ات أعماؿ الصحية وأدوات سباكةمستمزم

26 
توريد تطويمة بالستيؾ لزـو عمبة التجميع مف نوع خوليوت ومعتمد مف قبؿ 

  (4)جدوؿ رقـ  ؽاألرخص والمطاب 2.28 عدد جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

31 
د مف درجة نوع تيكف اسرائيمي ومعتم 90انش زاوية  0.5توريد كوع حديد قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ  3.58 عدد قبؿ جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

47 
إنش فارغ داخمي مف نوع ايطالي ومعتمد  4/3توريد نبؿ سف طويؿ نحاس قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 6.58 عدد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.
 باكةمستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات س

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 2 متر جوالني 25بربيش  48
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1 متر جوالني 20بربيش  49
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 17 عدد  14مفتاح مواسير مقاس  63
 ات أعماؿ الصحية وأدوات سباكةمستمزم
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 تابع محمد ماجد الضاني

سعر الوحدة  الوحدة الصنؼ .ـ
 مالحظات الترسية بالشيكؿ

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 18 عدد مقص بربيش جوالني  64
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 15 عدد 12مفتاح مواسير مقاس  65
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

5 
كجـ، وال  1توريد أكياس روبة نوع فيترا أبيض ذو تاريخ جديد وزف الكيس 
 توجد بو أي عيوب أو رطوبة معبأ في أكياس محكمة اإلغالؽ.

 مستمزمات الترميـ( 5)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ تفاوض 4.28 عدد

2 
/عادي( ذو جودة عالية ومعتمدة مف جياز ممـ)كبس 6توريد ريشة باطوف قطر

 اإلشراؼ.
 العدد ومستمزمات األعماؿ (6)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1.58 عدد

3 
ممـ )كبس/عادي( ذو جودة عالية ومعتمدة مف  8توريد ريشة باطوف قطر

 جياز اإلشراؼ.
 العدد ومستمزمات األعماؿ (6)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1.88 عدد

4 
ممـ )كبس/عادي( ذو جودة عالية ومعتمدة مف جياز  10د ريشة باطوف توري

 اإلشراؼ.
 العدد ومستمزمات األعماؿ (6)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 2.88 عدد

5 
ممـ )كبس/عادي( ذو جودة عالية ومعتمدة مف جياز  12توريد ريشة باطوف 

 تمزمات األعماؿالعدد ومس (6)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 3.58 عدد اإلشراؼ.

7 
إنش صناعة ألمانية ومعتمدة مف  7توريد حجر قص حديد حجـ كبير مقاس 

 العدد ومستمزمات األعماؿ (6)جدوؿ رقـ  ؽاألرخص والمطاب 5 عدد قبؿ جياز اإلشراؼ.

8 
إنش صناعة ألمانية ومعتمدة مف  7مقاس  توريد حجر قص باطوف حجـ كبير

 العدد ومستمزمات األعماؿ (6)جدوؿ رقـ  ؽ أرخص المطاب 6 عدد جياز اإلشراؼ.
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 تابع محمد ماجد الضاني

سعر الوحدة  الوحدة الصنؼ .ـ
 مالحظات الترسية بالشيكؿ

11 
ومعتمدة مف قبؿ  إسرائيميةممـ صناعة  2.5توريد أسياخ لحاـ نورستا مقاس 

 عدد جياز اإلشراؼ.
55 

1.88  

 سعر السيخ

 ومستمزمات األعماؿ العدد (6)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ  88 عدد فرد بويو خاصو بالدىاف/ نوعية ممتازة 1

 89 عدد مقدح كيربائي/ نوعية ممتازة 5
/ أرخص المطابؽ

 السعر بعد التفاوض
 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ 

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ   أرخص المطابؽ 18 عدد زرادية عادية 18

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ  12 عدد شاكوش جمد 12

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 29 عدد يد لماكنو المحاـ 16

 صيانةعدد ثابتة لورش ال (7)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ  12 عدد نيتـ ماكينة 18

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 11.58 لتر بوية سكني  لمحديد نوعية ممتازة  1

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ  2 عدد نبؿ مقدح لمرأس الثماني 24

 3.58 عدد مختمفةفرشاة لمبوية مقاسات  32
/ أرخص المطابؽ

 السعر بعد التفاوض
 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ 
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 وذلؾ حسب الجدوؿ التالي : (شركة محمود سيد قويدر)إحالة بعض بنود العطاء عمى  .2

 الوحدة الصنؼ .ـ
سعر الوحدة 

 بالشيكؿ
 مالحظات الترسية

7 
ممـ مف نوع جيد ومعتمد مف  4سـ سمؾ  4توريد كرتونة براغي )ألؼ برغي( 

 قبؿ جياز اإلشراؼ.
 ( 2)جدوؿ رقـ  بؽأرخص المطا 25 كرتونة

 مستمزمات أعماؿ النجارة واألبواب
 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 7 عدد توريد كماشة مف نوع جيد ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 17

6 
متر مف نوع جيد ومعتمدة مف قبؿ  2.50توريد زاوية المنيـو لوف ابيض طوؿ 

 مستمزمات الترميـ( 5)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 3.48 عدد جياز اإلشراؼ.

 العدد ومستمزمات األعماؿ (6)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1 عدد ممـ ذو جودة عالية ومعتمدة مف جياز اإلشراؼ. 4توريد ريشة حديد قطر  1

 243 عدد حجر قص جمخ كبير) صاروخ ( 3
/ السعر أرخص المطابؽ

 بعد التفاوض
 دد ثابتة لورش الصيانةع (7)جدوؿ رقـ 

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 45 عدد زرادية كبس 9

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 12 عدد شاكوش طوبار  11

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 7 عدد كماشة 13

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ للمتر 24 عدد ممـ 25متر (  5كابؿ ليد المحاـ )  15

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 458 عدد جاكسوف خشب  17

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 188 عدد دباسو ىواء 19

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 8.25 عدد كعب بالستيؾ لطاولة طالب  3
 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 8.19 عدد زطمة بالستيؾ لكرسي طالب 5
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 تابع شركة محمود قويدر

سعر الوحدة  الوحدة الصنؼ .ـ
 بالشيكؿ

 مالحظات الترسية

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  والمطابؽ األرخص 8.19 عدد زطمة بالستيؾ لكرسي طالب لمرجؿ 6

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 8.19 عدد بالستيؾ لكرسي معمـ لمرجؿ زطمة 7

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 8.19 عدد بالستيؾ لكرسي معمـ لمجنب زطمة 8

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 48 لفة 36برداخ أحمر  18

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 38 لفة برداخ أسود ناعـ نوعية شمشوف أصمي 11

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1.48 قرص CP36أقراص سنفرة  12

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1.48 قرص CP24أقراص سنفرة  13

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 38 كرتونة 3.5/5براغي  14

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 25 كرتونة 2/5براغي  15

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 13 كرتونة قفازات بالستيؾ طبية 17

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 2 عدد غيرحجر قص لدسؾ ص 26

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 4 عدد حجر قص لدسؾ كبير 27

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1.58 باكو ريش مشرط 28

 واد خاـ مستيمكةم (8)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 3 عدد فرشاة سمؾ يد خشب لمحديد 33

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 138 عدد حقيبة اسعافات اولية  36
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 وذلؾ حسب الجدوؿ التالي : ( محيط الصبرةشركة  )إحالة بعض بنود العطاء عمى  .3

 الوحدة الصنؼ .ـ
سعر الوحدة 

 بالشيكؿ
 مالحظات الترسية

7 
ـ نوعية سويدى مع سمولة ( مف نوعية جيدة س30توريد روؿ فرو كبير سوبركريؿ ) 
 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 18 عدد ومعتمدة مف قبؿ جياز اإلشراؼ.

18 
مف نوعية جيدة) شمشوـ أو تمساح( ومعتمدة مف  120توريد ورؽ برداخ اسود ناعـ نمرة 

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 48 لفة متر.70قبؿ جياز اإلشراؼ، بحيث تكوف طوؿ المفة 

15 
توريد ورؽ شفوؼ خشف أحمر مف نوعية جيدة ومعتمدة مف قبؿ جياز اإلشراؼ، بحيث 

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 188 لفة متر. 35تكوف طوؿ المفة 

17 
السيـو أصمى ( ومعتمد مف قبؿ جياز توريد عبوات مف أكياس بولوفيرة مف نوع جيد )ك

اإلشراؼ، بحيث تكوف األكياس محكمة اإلغالؽ وال تحتوي عمى مواد متحجرة بسبب الرطوبة 
 كجـ( 1أو سوء التخزيف. )وزف العبوة 

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 3 عبوة

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)ؿ رقـ جدو أرخص المطابؽ 4 عدد قرص حديد جمخ شفشوؼ خشب 24

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 4 عدد قرص حديد جمخ شفشوؼ ناعـ 25

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 2 عدد قرص ورؽ جمخ شفشوؼ  26

باب كامؿ خشب/حديد مف نوع والي ايطالي اصمى الصنع ومعتمد مف قبؿ جياز توريد زرفيؿ  1
 57 عدد اإلشراؼ.

/ السعر أرخص المطابؽ
 بعد التفاوض

 ( 2)جدوؿ رقـ 

 مستمزمات أعماؿ النجارة واألبواب

تركي ومعتمد مف قبؿ جياز  Dojnoralتوريد زوج مقابض أبواب مف نوع دوجنوراؿ ثقيؿ  2
 68 عدد اإلشراؼ.

/ السعر أرخص المطابؽ
 بعد التفاوض

 ( 2)جدوؿ رقـ 

 مستمزمات أعماؿ النجارة واألبواب

 ( 2)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 288 زوج اسرائيمي ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.توريد زوج مقابض باب مالتي لوؾ نوع "راؼ بريح"  3

 مستمزمات أعماؿ النجارة واألبواب
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 شركة محيط الصبرة تابع

سعر الوحدة  الوحدة الصنؼ .ـ
 مالحظات الترسية بالشيكؿ

لزوـ األبواب الخشبية مف نوع جيد ومعتمد مف قبؿ جياز سـ  12توريد سحاب باب طوؿ  4
 ( 2)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 3.5 عدد اإلشراؼ.

 مستمزمات أعماؿ النجارة واألبواب

توريد مفصالت )رزات يميف ويسار( دفتر ستانمس ستيؿ مف نوع جيد ومعتمد مقبؿ جياز  5
 ( 2)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 9 زوج اإلشراؼ.

 مستمزمات أعماؿ النجارة واألبواب

ممـ  مف نوع جيد معتمد مف قبؿ جياز  4سـ سمؾ  3توريد كرتونة )ألؼ برغي( براغي  6
 ( 2)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 18 كرتونة اإلشراؼ

 مستمزمات أعماؿ النجارة واألبواب

ىرتز،  50فولت /  220وات ،  20متر، قوة  1.20( طوؿ LEDتوريد لمبة نيوف ليد ) 1
 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  بؽاألرخص والمطا 8.58 عدد (  مف نوع جيد ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.120LM/W-90وشدة إنارة )

ىرتز( نوع فياكاه إسرائيمي ومعتمد مف قبؿ  50فولت /  220وات ) 100جرس مدرسة قوة  11
 ؿ الكيرباءمستمزمات أعما (3)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 198 عدد جياز اإلشراؼ

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 3 عدد توريد مفؾ تستر مف نوع جيد ومعتمد مقبؿ جياز اإلشراؼ. 16

متر مف نوع جيد ومعتمد مف قبؿ جياز  3سـ وطوؿ  3توريد مجرى بالستيؾ عرض  22
 ؿ الكيرباءمستمزمات أعما (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 3 عدد اإلشراؼ.

ممـ مف نوع جيد ومعتمد  12سـ سمؾ  12توريد فجؿ حديد ) فمبس ( لزـو المراوح طوؿ  28
 1.48 عدد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.

 / أرخص المطابؽ
 السعر بعد التفاوض

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ 

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 18 عدد ؿ جياز اإلشراؼممـ مف نوع جيد ومعتمد مف قب 4سـ وسمؾ 3توريد كرتونة براغي طوؿ  29

فجمة( ومعتمد مف قبؿ  100ممـ )تحتوى العبوة عمى  6توريد عبوة فجؿ بالستيكية قطر  33
 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1.98 عدد جياز اإلشراؼ.
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 مالحظات الترسية بالشيكؿ

ذكر مربع مف نوع ألف لزطـ النحاس مصنوع مف الفوالذ ومعتمد مف  توريد مفتاح مفؼ نحاس 24
  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 13 عدد قبؿ جياز اإلشراؼ.

 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 428 عدد حصاف 1مضخة ماء نوع سبروني  58
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

1 
كجـ، وال  50ذو تاريخ جديد وزف الكيس  N42.5ريد كيس اسمنت بورتالندي عادي تو 

توجد بو أي عيوب أو رطوبة معبأ في أكياس محكمة االغالؽ، والسعر يشمؿ النقؿ لمموقع 
 وتوفير مشطاح لتشويف االسمنت ونايموف لحفظو مف الرطوبة والعوامؿ الجوية.

 عدد
688 

 لشيك38

 للكيس

 مستمزمات الترميـ( 5)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ

ممـ لزوـ الجدراف لوف أبيض،  6وبسمؾ  20*20توريد بالط سيراميؾ أسباني نخب أ مقاس  2
 ستمزمات الترميـم( 5)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 27 2ـ منتظـ األبعاد وخالي مف التشوىات.

3 
ممـ لزوـ  8وبسمؾ  40*40توريد بالط سيراميؾ أسباني مقاوـ لالنزالؽ نخب أ مقاس 

األرضيات، منتظـ األبعاد وخالي مف التشوىات. بحيث يتـ تحديد األلواف مف قبؿ جياز 
 اإلشراؼ.

 مستمزمات الترميـ( 5)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 38 2ـ

4 
ئيمى ذو تاريخ جديد، وال توجد بو أي عيوب أو رطوبة معبأ في توريد أكياس شيت اسرا

أكياس محكمة االغالؽ، والسعر يشمؿ النقؿ لمموقع وتوفير مشطاح لمتشويف ونايموف لحفظو 
 مف الرطوبة والعوامؿ الجوية.

 مستمزمات الترميـ( 5)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 34 كيس

تيكيا ) يمنع استخداـ حصمة الكسارات( مقاس توريد بموؾ اسمنتي مفرغ مصنعا اتوما 7
 مستمزمات الترميـ( 5)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 3 عدد منتظـ الشكؿ وخالي مف التشوىات. 2كجـ/سـ 35سـ، وقوة تحمؿ  40×20×20

توريد حصمة بازلت أسود متدرجة لزوـ أعماؿ المزايكو، حسب التدرج الذي يحدده جياز  8
 مستمزمات الترميـ( 5)جدوؿ رقـ  رخص والمطابؽاأل  498 طف اإلشراؼ.
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 بالشيكؿ

 مالحظات الترسية

كجـ، بحيث ال يتـ التوريد إال بعد اعتماد  23توريد أكياس مف كوارس، بحيث تكوف بوزف  9
 مستمزمات الترميـ( 5)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 11 كيس جياز االشراؼ.

10 
بو أي عيوب أو رطوبة كجـ، وال توجد  50توريد اسمنت ابيض ذو تاريخ جديد وزف الكيس 

معبأ في أكياس محكمة االغالؽ، والسعر يشمؿ النقؿ لمموقع وتوفير مشطاح لتشويف 
 االسمنت ونايموف لحفظو مف الرطوبة والعوامؿ الجوية.

 مستمزمات الترميـ( 5)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 73 كيس

11 
توريد عبوة الصؽ رخاـ )ديبؽ( مع منشؼ مف نوع مورموريت صناعة إيطالية، بحيث تكوف 

كجـ وتكوف العبوات الموردة محكمة اإلغالؽ وسميمة مف االنبعاجات أو  6حجـ العبوة 
 الثقوب وغير منتيية الصالحية.

 مستمزمات الترميـ( 5)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 85 عبوة

12 
ممـ نوع باسكار أو ما يعادلو بمعدؿ 4توريد لفات مف البولوبيد لزـو عزؿ الرطوبة سمؾ 

المغطى بحبيبات صخرية بيضاء لزوـ األسطح خالية مف أي عيوب أو تمزقات  2كجـ /ـ4
 ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.

سعر لفت   248 2ـ

 متر 18
 مستمزمات الترميـ( 5)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ

لتر ومعتمد مف قبؿ  16توريد عبوات أساس لزوـ البيتوميف مف نوع فمنكوت حجـ العبوة  13
 مستمزمات الترميـ( 5)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 128 عدد جياز اإلشراؼ

كجـ صناعة تركية أو ما يعادلو ومعتمدة  5مـ وزف  2.5توريد كرتونة أسياخ لحاـ مقاس 6
 العدد ومستمزمات األعماؿ (6)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 46 كرتونة مف جياز اإلشراؼ.

توريد رزات حديدية مف الحديد المجمفف حجـ كبيرلزوـ األبواب الخارجية لممدارس معتمدة مف  9
 العدد ومستمزمات األعماؿ (6)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 7 جوزة جياز اإلشراؼ

يطالي ومعتمدة مف قبؿ جياز إنش صناعة إ 7توريد ألماظة دسؾ كبير مقاس  13
 اإلشراؼ.

 العدد ومستمزمات األعماؿ (6)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 12 عدد
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إنش صناعة إيطالي ومعتمدة مف قبؿ جياز  4.5توريد ألماظة دسؾ صغير مقاس  14
 العدد ومستمزمات األعماؿ (6)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 7 عدد اإلشراؼ.

 23 ددع نظارة لحاـ رأس  15
األرخص والمطابؽ/ 
 السعر بعد التفاوض

 العدد ومستمزمات األعماؿ (6)جدوؿ رقـ 

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 95 عدد حجر قص جمخ صغير ) صاروخ ( 2

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 258 عدد ؿ يميف مع شاخف بطاريةمقدح خشب شما 4

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 958 عدد انش/ مع تقديـ عينة  20شفاط ىواء فاز ونوؿ  6

 تة لورش الصيانةعدد ثاب (7)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 18 عدد طقـ مفكات ) مربع + عادي ( 7

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 24 عدد طقـ مفاتيح شؽ رنؽ 8

 عدد ثابتة لورش الصيانة (7)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 228 عدد مقدح ىوائي / يعمؿ عمى اليواء الكمبرسو 20

 مواد خاـ مستيمكة (8)رقـ جدوؿ  األرخص والمطابؽ 8.28 عدد زطمة بالستيؾ لطاولة طالب 4

 3.58 عدد قفازات قماش 9
أرخص المطابؽ/ 
 السعر بعد التفاوض

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ 

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 14 كرتونو سـ1براغي سف ساج  16

 خاـ مستيمكة مواد (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 9 عدد كمامة سوداء خاصة بالدىاف 18
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 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 4 عدد فمتر كمامة دىاف 19

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 8 باكو كمامات طبية لموجو 20

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 46 باكو كيمو5كو يحتوى عمى كؿ با 3.25سياخ لحاـ  21

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 46 باكو كيمو 5كؿ باكو يحتوى عمى  2.5سياخ لحاـ  22

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 2 عدد راس مقدح ثماني 23

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 9 عمبة حـوصابوف مزيؿ لمش 25

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 29 عدد روب عمؿ لوف ازرؽ غامؽ نوعية قماش ممتازة 29

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 83 عدد بوستار لمعمؿ نوعية ممتازة 30

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 83 عدد ممتازة حذاء كعب طبي نوعية 31

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 3 عدد نظارة شفاؼ تغطى كامؿ العيف تشبو نظارة الغوص 34

 23 عدد واقي لحاـ لموجو 35
األرخص والمطابؽ/ 
 السعر بعد التفاوض

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ 

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 4 متر تحو ضيقو لمبويةشبؾ ف 37

 4.58 عدد حديدة الظير الخاصة بكرسي السكرتير 38
األرخص والمطابؽ/ 
 السعر بعد التفاوض

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ 
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 :وذلؾ حسب الجدوؿ التالي  ( شركة أبناء حمداف عابد )إحالة بعض بنود العطاء عمى  .4

 الوحدة الصنؼ .ـ
سعر الوحدة 

 بالشيكؿ
 مالحظات الترسية

1 

توريد عبوات دىاف لزـو السبورات حسب المواصفات الفنية وحاصؿ عمى 
شيادة فحص وجودة سارية المفعوؿ مف وزارة األشغاؿ، بحيث تكوف حجـ 

لتر وتكوف عبوات الدىاف الموردة محكمة اإلغالؽ وسميمة مف  5العبوة 
 و الثقوب.االنبعاجات أ

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 138 عبوة

2 

توريد عبوات ممتينة جدراف حسب المواصفات الفنية وحاصؿ عمى شيادة 
فحص وجودة سارية المفعوؿ مف وزارة األشغاؿ، بحيث تكوف حجـ العبوة 

كجـ وتكوف عبوات الممتينة الموردة محكمة اإلغالؽ وسميمة مف  22
 االنبعاجات أو الثقوب.

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 68 عبوة

3 

توريد عبوات ممتينة مائية مقاومة لمبكتيريا والرطوبة لزـو السبورات حسب 
المواصفات الفنية وحاصؿ عمى شيادة فحص وجودة سارية المفعوؿ مف 

كوف عبوات الممتينة لتر وت 18وزارة األشغاؿ، بحيث تكوف حجـ العبوة 
 الموردة محكمة اإلغالؽ وسميمة مف االنبعاجات أو الثقوب.

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 85 عبوة

5 

توريد عبوات دىاف زيت جدراف المع مموف حسب المواصفات الفنية وحاصؿ 
وف عمى شيادة فحص وجودة سارية المفعوؿ مف وزارة األشغاؿ، بحيث تك

لتر وتكوف عبوات الدىاف الموردة محكمة اإلغالؽ  4.5حجـ العبوة 
 وسميمة مف االنبعاجات أو الثقوب.

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 98 عبوة
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 شركة أبناء حمداف عابد تابع

 الوحدة الصنؼ .ـ
سعر الوحدة 

 مالحظات الترسية بالشيكؿ

6 

سـ فرو مف نوعية جيدة ) نخب أوؿ (  10روؿ  توريد وحدة متكاممة مف
ومعتمدة مف قبؿ جياز اإلشراؼ، بحيث تحتوي كؿ وحدة عمى يد الروؿ 

 روالت فرو غيار. 3وعدد 
 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 8 عدد

8 

توريد عبوات دىاف سوبر كريؿ ابيض داخمي حسب المواصفات الفنية 
ة فحص وجودة سارية المفعوؿ مف وزارة األشغاؿ، بحيث وحاصؿ عمى شياد
لتر وتكوف عبوات الدىاف الموردة محكمة إلغالؽ  18تكوف حجـ العبوة 

 وسميمة مف االنبعاجات أو الثقوب

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 98 عبوة

9 
ز اإلشراؼ، توريد عبوات صبغة لوف مف نوع جيدة ومعتمد مف قبؿ جيا

 بحيث يتـ تحديد األلواف عند التوريد.
 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 2 عدد

13 
توريد عبوات تربنتينة مف نوع جيد ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. )حجـ 

 لتر( 1العبوة 
 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 7 لتر

16 

ات دىاف بوليسيد ابيض حسب المواصفات الفنية وحاصؿ عمى توريد عبو 
شيادة فحص وجودة سارية المفعوؿ مف وزارة األشغاؿ، بحيث تكوف حجـ 

لتر وتكوف عبوات الدىاف الموردة محكمة اإلغالؽ وسميمة مف  18العبوة 
 االنبعاجات أو الثقوب.

 دىافمستمزمات أعماؿ ال ( 1)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 68 عبوة
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 شركة أبناء حمداف عابد تابع

سعر الوحدة  الوحدة الصنؼ .ـ
 بالشيكؿ

 مالحظات الترسية

18 
ممـ   220( أو ما يعادلو لمصدأ سعة SMITHتوريد بخاخ سبريو نوع )

 ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 7 عدد

19 

ىمر فنش لزوـ الحديد المجمفف مف نوع معتمد وحسب  توريد عبوات دىاف
المواصفات الفنية وحاصؿ عمى شيادة فحص وجودة سارية المفعوؿ مف 

وزارة األشغاؿ، وتكوف عبوات الدىاف الموردة محكمة اإلغالؽ وسميمة مف 
 لتر( 4.50االنبعاجات أو الثقوب. )حجـ العبوة 

 زمات أعماؿ الدىافمستم ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 95 عبوة

28 

توريد عبوات دىاف اساس اندر كوت مف نوع معتمد وحسب المواصفات 
الفنية وحاصؿ عمى شيادة فحص وجودة سارية المفعوؿ مف وزارة األشغاؿ، 

لتر وتكوف عبوات الدىاف الموردة محكمة  4.5بحيث تكوف حجـ العبوة 
 اإلغالؽ وسميمة مف االنبعاجات أو الثقوب.

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 78 عبوة

21 

توريد عبوات دىاف سمؾ مف نوع معتمد وحسب المواصفات الفنية وحاصؿ 
عمى شيادة فحص وجودة سارية المفعوؿ مف وزارة األشغاؿ، بحيث تكوف 

لتر وتكوف عبوات الدىاف الموردة محكمة اإلغالؽ وسميمة  18حجـ العبوة 
 أو الثقوب. مف االنبعاجات

 عبىتين  278 عدد

 لتر  9

 أرخص المطابؽ
 نىع عربيت

 مستمزمات أعماؿ الدىاف ( 1)جدوؿ رقـ 

 مواد خاـ مستيمكة (8)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 78 تنكة  21تنر  2
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 :وذلؾ حسب الجدوؿ التالي ( الحداد إخواف لمتجارة والصناعةشركة  )إحالة بعض بنود العطاء عمى  .5
 

 الوحدة لصنؼا .ـ
سعر الوحدة 

 مالحظات الترسية بالشيكؿ

2 
أمبير( نوع جيفز إيطالي أصمي ومعتمد مف قبؿ جياز  10توريد مفتاح كيربائي )

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  5 عدد اإلشراؼ.

3 
جياز مفتاح نوع جيفز إيطالي أصمي ومعتمد مف قبؿ  2توريد وجو مفتاح سعة 

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  3.58 عدد اإلشراؼ.

4 
متر ( ومعتمد مف قبؿ  100ممـ نحاس نوع اييتؾ ) طوؿ  2.5توريد لفات سمؾ 

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  88 لفة جياز اإلشراؼ.

5 
متر ( ومعتمد مف قبؿ  100ع اييتؾ ) طوؿ ممـ نحاس نو  1.5توريد لفات سمؾ 

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  58 لفة جياز اإلشراؼ.

6 
أمبير )ابريز(مف نوع جيفز إيطالي أصمي ومعتمد مف  16توريد مخرج كيربائي 

 كيرباءمستمزمات أعماؿ ال (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  5 عدد قبؿ جياز اإلشراؼ.

7 
ىرتز، وشدة إنارة  50فولت/ 12W  ،220( قوة LEDتوريد لمبة ليد )

(1000LM/W.مف ننوع جيد ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ ) مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  5 عدد 

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  بؽ األرخص والمطا 2 عدد ومعتمدة مقبؿ جياز ِاشراؼ. VENOUSتوريد دواية سقؼ نوع  8

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  18 عدد ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. CHMCتوريد مفتاح مروحة سقؼ نوع 9
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 شركة الحداد إخواف لمتجارة والصناعةتابع 

 الوحدة الصنؼ .ـ
سعر الوحدة 

 مالحظات الترسية بالشيكؿ

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ  3 متر ممـ نوع اييتؾ ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ 2.5*3توريد كابؿ بندؿ  18

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  23.58 متر أو اييتؾ ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ XLPممـ نوع 16*4توريد كابؿ  12

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ  6.78 باكو توريد تب نوع تمساح ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 15

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  2 مشط مف نوع جيد ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 2توريد مشط كممف رقـ  18

19 
مفتاح نوع جيفز إيطالي أصمي ومعتمد مف قبؿ جياز  1عة توريد وجو مفتاح س

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  3.58 عدد اإلشراؼ.

28 
مفتاح مف نوع جيفز إيطالي أصمي ومعتمد مف قبؿ  3توريد وجو مفتاح سعة 

 عماؿ الكيرباءمستمزمات أ (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  3.58 عدد جياز اإلشراؼ.

21 
 Topنوع جيفز إيطالي أصمي ) 36توريد طابموف كيربائي بالستيؾ سعة   

System.مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  178 عدد ( ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ 

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  3 ـ.ط أو اييتؾ ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ XLPممـ نوع  2.50*3توريد كابؿ  23

24 

متر،  1.20كامؿ )مجوز( مكوف مف صاج جاعش أصمي طوؿ  LEDتوريد نيوف 
-90ىرتز، وشدة إنارة ) 50فولت /  220وات ،  20قوة  LEDولمبة 
120LM/W.مف نوع جيد مع جميع مسمتزمات التشغيؿ  ) 

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)قـ جدوؿ ر  األرخص والمطابؽ  58 عدد
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 شركة الحداد إخواف لمتجارة والصناعةتابع 

 الوحدة الصنؼ .ـ
سعر الوحدة 

 مالحظات الترسية بالشيكؿ

25 
أمبير( نوع جيفز إيطالي أصمي ومعتمد مف قبؿ جياز  10توريد مفتاح فكسؿ )

 اؿ الكيرباءمستمزمات أعم (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  7.58 عدد اإلشراؼ.

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  5.58 عدد أمبير( صيني نوع قديـ 10توريد مفتاح كيربائي ) 26

27 
نوع جيفز إيطالي أصمي ومعتمد مف قبؿ جياز  3توريد قاعده بالستيؾ سعو 

 اإلشراؼ.
 كيرباءمستمزمات أعماؿ ال (3)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ  2.48 عدد

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  8.88 ـ.ط ممـ نوع اييتؾ ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.1×2توريد سمؾ بندؿ  38

31 
أمبير نوع جيفيز إيطالي أصمي ومعتمد مف قبؿ  16توريد ابريز خارجي كامؿ 

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  7.58 عدد جياز اإلشراؼ.

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ  12 عدد توريد ضاغط جرس نوع جيفيز إيطالي أصمي ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 32

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ  2.68 عدد سـ 120توريد لمبة نيوف عادي  34

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 12 كرتونة ستارتر 25العلبت / يد كرتونة ستارتر عادي تور  35

 مستمزمات أعماؿ الكيرباء (3)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 188 عدد معتمد مف جياز االشراؼ W 80( بقوة LEDتوريد كشاؼ ) 37
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 :وذلؾ حسب الجدوؿ التالي ( لسكسؾ وشركاهبشير اشركة  )إحالة بعض بنود العطاء عمى  .6
 

 الوحدة الصنؼ .ـ
سعر الوحدة 

 بالشيكؿ
 مالحظات الترسية

1 

لتر مع الماسورة  7توريد صندوؽ نيجارا كاممة لزـو كرسي )افرنجي/ بمدي( سعة 
ومعتمد مف قبؿ جياز  PLASONالخاصة بالكرسي االفرنجي والعربي مف نوع 

 اإلشراؼ.
  (4)جدوؿ رقـ  المطابؽاألرخص و  148 عدد

 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

2 
انش مف نوع تبيسا ايد مغمفة طويمة ومعتمد  0.5توريد حنفية كرـو )ثقيؿ( قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 17 عدد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

3 
ف نوع تبيسا ومعتمد مف قبؿ جياز إنش م 0.5توريد محبس نحاس زاوية 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 8 عدد اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 2.68 عدد توريد سيفوف مغسمة مف نوع تركي ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.  4
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

5 
متر( مف نوع دولفيف ومعتمد مف  1شطاؼ بالستيؾ كامؿ )كبسة + بربيش توريد 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 5.48 عدد قبؿ جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 22 عدد ثقيؿ ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. KINGتوريد غطاء كرسي بالستيؾ نوع  6
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

7 
سـ مف نوع فيترا مع ما يمـز مف سيفوف مغسمة نوع  50توريد مغسمة مقاس 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 184 عدد تركي وبراغي التثبيت ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

8 
ومعتمد مف قبؿ جياز  LGTنوع  12*12قاس توريد مصفايو ستانمس ستيؿ م

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 7 عدد اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة
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 تابع شركة بشير السكسؾ وشركاه

سعر الوحدة  الوحدة الصنؼ .ـ
 بالشيكؿ

 مالحظات الترسية

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 3.58 عدد إلشراؼ.توريد يد حنفية كرـو ثقيمة مف نوع جيد ومعتمد مف قبؿ جياز ا 9
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 3 عدد توريد قمب حنفية نحاس مربع نوع تبيسا ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 18
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 2.58 عدد ع تبيسا ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.متر نو  1توريد بربيش نيجارا طوؿ  11
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

12 
انش صنع إيطالي أصمي ومعتمد مف قبؿ جياز  1توريد عواـ نحاس كامؿ قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 33 عدد اإلشراؼ.
 باكةمستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات س

17 
سـ( أصمي ومعتمدة مف قبؿ 2-سـ  1.5 -سـ  1توريد وصمة نحاس مقاس )

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1.38 عدد جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 8.68 عدد إنش ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 0.5توريد شمسة ستانمس ستيؿ  18
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

19 
متر )الكرتونة تتوي  20توريد لفة تفموف حجـ كبير )أصفر( مف نوع جيد طوؿ 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 24 كرتونة لفة(ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 20
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

28 
إنش كامؿ )شامؿ الصواميؿ( مف نوع جيد  1توريد نبؿ نحاس سف طويؿ قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 12 عدد ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

21 
إنش نوع تيكف إسرائيمي ومعتمد مف  0.5إنش الى  1توريد وصمة حديد محوؿ 

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 5 عدد قبؿ جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة
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 تابع شركة بشير السكسؾ وشركاه

سعر الوحدة  الوحدة الصنؼ .ـ
 بالشيكؿ

 مالحظات الترسية

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 2.98 عدد إنش ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 0.5توريد عواـ مياه بالستيؾ  22
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 4.58 عدد انش نوع أوروبي ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 1توريد كوع حديد قطر  23
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

27 
إنش مف نوع تيبيسا ومعتمد مف قبؿ جياز  0.5توريد شبر سيفوف نجارة قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 8.58 عدد اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 3.88 عدد توريد سيفوف زنبرؾ لزـو المجمى صناعة تركي ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 28
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

29 
إنش صناعة تركي ومعتمد مف قبؿ جياز  4توريد زنبرؾ كرسي افرنجي قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 8 عدد شراؼ.اإل
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 8.68 عدد توريد أصابع سيمكوف مف نوع فيترا ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 38
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

32 
سـ نوع تيكف 80طرفيف طوؿ انش مسنف مف ال 0.5توريد نبؿ حديد قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 7.58 عدد اسرائيمي ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

33 
سـ نوع تيكف 50انش مسنف مف الطرفيف طوؿ  0.5توريد نبؿ حديد قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  مطابؽاألرخص وال 4.88 عدد اسرائيمي ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

34 
سـ نوع تيكف 10انش مسنف مف الطرفيف طوؿ  0.5توريد نبؿ حديد قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1.28 عدد اسرائيمي ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة
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 ركاهتابع شركة بشير السكسؾ وش

سعر الوحدة  الوحدة الصنؼ .ـ
 بالشيكؿ

 مالحظات الترسية

35 
انش مف نوع تيكف اسرائيمي ومعتمد مف قبؿ جياز  0.5توريد تي حديد قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 3.58 عدد اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

36 
مي ومعتمد مف قبؿ جياز انش مف نوع تيكف اسرائي 0.5توريد كوع حديد قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 1.88 عدد اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 38 عدد انش مف نوع ايطالي ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.  1توريد راس نحاس قطر  37
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

38 
انش نوع تيكف اسرائيمي ومعتمد  0.5إنش الى  3/4يمة حديد مف قطر توريد تحو 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1.98 عدد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

39 
ممـ مصنوع مف مادة البولي ايثيميف يتحمؿ ضغط  16توريد بربيش جوالني قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 1.58 ـ.ط اإلشراؼ.بار، ومعتمد مف قبؿ جياز  20
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

48 

توريد كرسي افرنجي كامؿ مف نوع فيترا مع ما يمـز مف غطاء كرسي مف نوع 
KING  )ثقيؿ وبراغي تثبيت مف نوع مقاـو لمصدأ مع توريد صندوؽ طرد )سيفوف

يكوف جاىز لمعمؿ، وجميع المواد تكوف مع جميع ما يمـز ل Plasonكامؿ مف نوع 
 حسب المواصفات ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ.

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 388 عدد
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

41 
مف نوع بولساف تركي ومعتمد مف قبؿ  mm 20توريد كوع عواـ )بالستيؾ( قطر 

  (4)جدوؿ رقـ  ؽاألرخص والمطاب 1.18 عدد جياز اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

42 
انش مف نوع بولساف تركي ومعتمد مف قبؿ جياز 1انش/2توريد راس بالستيؾ 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 4 عدد اإلشراؼ.
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة
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 تابع شركة بشير السكسؾ وشركاه

 الوحدة الصنؼ .ـ
دة سعر الوح
 بالشيكؿ

 مالحظات الترسية

43 
انش مف نوع بولساف تركي ومعتمد مف قبؿ  4/3ممـ،  25توريد رأس بالستيؾ 

 األرخص والمطابؽ 1.18 عدد جياز اإلشراؼ.
  (4)جدوؿ رقـ 

 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

44 
انش مف نوع بولساف تركي ومعتمد مف قبؿ جياز  1توريد شبر بالستيؾ قطر 

 األرخص والمطابؽ 4.58 عدد اإلشراؼ.
  (4)جدوؿ رقـ 

 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

45 
ممـ أخضر، مف نوع بوليساف تركي ومعتمد مف قبؿ 25توريد تي بالستيؾ قطر 

 األرخص والمطابؽ 2.88 عدد جياز اإلشراؼ.
  (4)جدوؿ رقـ 

 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

46 
انش مصنوع مف مادة البولي ايثيميف يتحمؿ ضغط  1ش بالستيؾ قطر توريد بربي

 بار، ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ. 16
  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 4.18 ـ.ط.

 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 4 عدد نحاس 20عمى  3/4راس  58
 سباكةمستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات 

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 5.58 عدد نحاس 25عمى  3/4راس  51
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 19 عدد نحاس 25/25/25تي  52
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)رقـ جدوؿ  األرخص والمطابؽ 2.58 عدد 3/4انش عمى  1محوؿ بوشنغ  54
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة
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 تابع شركة بشير السكسؾ وشركاه

سعر الوحدة  الوحدة الصنؼ .ـ
 بالشيكؿ

 مالحظات الترسية

 األرخص والمطابؽ 17.58 عدد انش ذكر 1محبس  55
  (4)جدوؿ رقـ 

 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  ؽاألرخص والمطاب 9.58 عدد 3/4محبس  56
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 1 عدد سـ 15برغي سيفوف مغسمة  57
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 3.78 ـ.ط "2مواسير  59
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 8.68 ـ.ط لمرابطبريش زراعي مع ا 68
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  األرخص والمطابؽ 2.68 عدد توريد سيفوف زنبرؾ لزـو مغسمة  61
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة

  (4)جدوؿ رقـ  أرخص المطابؽ 38 عدد توريد حنفية رقبة وزة مف نوع جيد ومعتمد مف قبؿ جياز اإلشراؼ  62
 مستمزمات أعماؿ الصحية وأدوات سباكة
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 قرارات لجنة العطاءات: **
 الشركات حسب الجدوؿ أعاله.الموافقة عمى توصية المجنة الفنية بالترسية عمى المركزية  قررت لجنة العطاءات - 
 الفنية باستبعاد شركة الشمعة المضيئة ألنو لـ يمتـز بإحضار العينات.قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة عمى توصية المجنة  - 

 

 

 أنيت المجنة أعماليا بالتوقيع عمى المحضر  ،،، 
 

 

 رئيساً         عضوًا                      عضوًا                عضوًا                عضوًا مراقب                    
 عزمي محمد عايش          رامي أبو سويرح           أيمف الخالدي          فضؿ برىـو         إيياب الريس              

 


