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 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
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احتياجات الورش الفنية التابعة لوزارة تعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي لتوريد      
 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.الشق العسكري  –الداخمية 

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعـة وزارة الماليـة / اإلدارة 
فـي غـزة خـأل أوقـات الـدوام الرسـمي مـن أجـل الحصـول تل الهوا بجوار محطة فارس لمبترول العامة لموازم العامة ـ 

 ( شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.300)عمى كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ 
وزارة الماليـة فـي المـوازم  آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختـوم فـي صـندوق العطـاءات بـاإلدارة العامـة

وتفــتا المظــاريف بحضــور ممثمــي المتناقصــين فــي  19/11/2019الموافــق  الثأثــاءيــوم  العاشــرةالســاعة غـــزة هــو 
 .الزمان والمكاننفس 

 

 لجنة العطاءات المركزية
 

 مأحظة:ـ**
 . أجرة اإلعأن في الصحف عمى من يرسو عميه العطاء.1
 . يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى وزارة الماليـة بزـزة )البنـك الـوطني اإلسـأمي(2

% مـن إجمـالي العطـاء ت كتـ مين دخـول ت سـاري 5بمبمـغ  صـادر مـن بنـك البريـد أو سـند دفـع معتمـد أو بنك االنتاج
 يومًا من آخر موعد لتقديم العروض. ستونالمفعول لمدة 

 . تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.3
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار.4
 رفق مع العطاء.. اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أي مبمغ نقدي ي5
 2832761لممراجعة واالستفسار هاتف رقم : . 6
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 انشزوط انعايت 
 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض يٍ قبم املتُاقصني:ـ
يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــى الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ هــذج الوثــائق  .1

ويوقـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدمها ضـمن العـرض كاممـة عمـى أن يتحمـل ويتفهم جميع ما ورد فيهـا ويخـتم 
 كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

تكتب أسـعار العطـاء بالشـيكل عمـى أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم والتزميـف  .2
 والتنزيل والت مين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى.ومصاريف النقل والتحميل 

يعــد المنــاقص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر المحــو أو التعــديل أو الشــطب أو  .3
ويعـاد كتابـة الصـواب  راإلضافة في العرض وكل تصحيا من هذا القبيل يوضع عميه خطين متوازيين بالحبر األحمـ

 زرق أو األسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.بالحبر األ 

يقدم المناقص عرضه مرفقًا بـه الوثـائق المطموبـة مـع تـ مين دخـول العطـاء فـي مزمـف مزمـق ببحكـام ويكتـب عميـه  .4
 83/2019رقـم لممناقصـة الشـق العسـكري  –لتوريـد احتياجـات الـورش الفنيـة التابعـة لـوزارة الداخميـة توريد عطاء 

وكــذلك اســمه وعنوانــه بالكامــل ورقــم الهــاتف والفــاكس ورقــم صــندوق البريــد الخاصــين بــه لترســل إليــه المكاتبــات 
المتعمقة بالعطـاء وعميه تبميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية خطيًا ب ي تزييـر أو تعـديل فـي عنوانـه وعميـه أن 

انها وبخأف ذلـك يحـق لمجنـة العطـاءات أن تهمـل العـرض المقـدم يكتب أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنو 
 منه.

يــودع العــرض مــن قبــل المنــاقص فــي صــندوق العطــاءات المخصــص لهــذا الزــرض لــدى اإلدارة العامــة لمــوازم قبــل  .5
انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عـرض ال يـودع  فـي صـندوق العطـاءات قبـل آخـر موعـد لتقـديم العـروض ال ينظـر 

 اد إلى مصدرج مزمقًا .فيه ويع

يمتزم المناقص ب ن يبقى العرض المقدم منـه نافـذ المفعـول وال يجـوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة سـتين يومـا مـن تـاري   .6
 آخر موعد لتقديم العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
يرفق المناقص مع عرضه ) خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشهادات والوثائق المطموبة منه وهي عمـى النحـو   .1

 التالي:
 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

  المضافة.شهادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة 

عمــى المنــاقص أن يرفــق بعرضــه النســخة األصــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات فنيــة تعــرف بــالموازم  .2
ذا كانـت تمـك العينــات غيـر قابمـة لمنقــل  المعروضـة وكـذلك يقـدم مــع عرضـه العينـات المطموبــة فـي دعـوة العطــاء واا

ال  يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض. فعميه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه واا

 يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرغب ببضافتها ويرى أنها ضرورية  لتوضيا عرضه. .3
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 :ثالثًا: ت مينات وضمانات العطاء
رة يمتزم المناقص أن يرفق بعرضه سـند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزا :ت مين الدخول في العطاء .1

االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعمومـــات أو عمـــى شـــكل كفالـــة أو شـــيك بنكـــي صـــادر مـــن بنـــك يتعامـــل مـــع الســـمطة 
% من إجمالي قيمة العطاء ت كت مين دخول ت وال ينظـر فـي 5الفمسطينية في غزة )البنك الوطني اإلسأمي( بمبمغ 

فــي العطــاء إلــى مقــدميها مــن  أي عــرض غيــر معــزز بتــ مين دخــول العطــاء د عمــى أن تعــاد ت مينــات الــدخول
المناقصين الذي لـم يحـال عمـيهم العطـاء بعـد مـدة أسـبوعين مـن تـاري  آخـر موعـد لتقـديم العـروضد وكـذلك لمـن 

 أحيل عميهم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم ت مين حسن التنفيذ.
تـ مين حسـن التنفيـذ لمعطـاء يمتزم المتناقص الفـائز بالعطـاء أو بـ ي جـزء مـن بنـودج بتقـديم : ت مين حسن التنفيذ .2

% من إجمالي قيمة العطاء وذلك عمى شكل سند دفع معتمد صادر مـن بنـك البريـد حسـب 10المحال عميه بقيمة 
فـي غـزة )البنـك الـوطني  األصول أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسـطينية

رار إحالـة العطـاء عميـه مـن قبـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـى أن يكـون يوم من تاري  تبميزه بق 15خأل  اإلسأمي(
ساري المفعول مدة سريان العقد د ويعاد ت مين حسن التنفيذ إلى المتعهد بعد تنفيذ كافة االلتزامـات المترتبـة عميـه 

تم إصــدار شــيك بموجــب طمــب خطــي تقدمــه الــدائرة المســتفيدة لــلدارة العامــة لمــوازم بــاإلفراج عــن التــ مين )حيــث يــ
 بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.

 

 : األسعار غري شايهت ضزيبت انقيًت املضافت )يعفاة يٍ انضزيبت(. رابعاً 

 

% وفق تقذيز جلُت انعطاءاث املزكشيت حيـق نـىسارة 15: يف حال اخنفاض االسعار أكثز يٍ  خايساً 
 .املانيت اَهاء انتعاقذ أو إعادة انُظز يف األسعار

 

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:سادساً 
ــة بفــتا  :لجنــة فــتا المظــاريف -1 ــة فــتا مظــاريف العطــاء وتقــوم هــذج المجن ــوازم العامــة لجن يــدعو مــدير عــام الم

ــد اتخــاذ اإلجــراءات  ــي دعــوة العطــاء بع ــان المحــددين ف ــي الزمــان والمك ــيهم ف العطــاءات بحضــور المناقصــين أو ممثم
 -التالية:

محضــر فــتا المظــاريف وكــل عطــاء يفــتا مظروفــه يضــع رئــيس المجنــة عميــه وعمــى  إثبــات عــدد المظــاريف فــي - أ
 مظروفه رقمًا مسمسًأ عمى هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددها.  - ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء واا

قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة الت مين االبتدائي المقـدم مـن كـل منـاقص وذلـك بحضـور المناقصـين أو   - ت
 ممثميهم.

التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عمى العطـاء ومظروفـه وكـل ورقـة مـن أوراقـه وكـذلك عمـى  - ث
 محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.
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يحدد مدير عـام المـوازم العامـة األشـخاص أو الجهـات الـذين تتكـون مـنهم المجنـة : اسة وتقييم العروضلجنة در  -2
الفنية التي تقوم بدراسـة العـروض مـن النـواحي الفنيـة والماليـة والقانونيـة وتقـدم توصـياتها المناسـبة لمجنـة العطـاءات 

 المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار:
 أي عرض غير معزز بت مين دخول العطاء. ال ينظر في  - أ

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول يعـد    - ب
لهـذج الزايـةد وتخضـع كافــة العـروض لـنفس المعـايير مــن حيـث التـزام المنـاقص بعرضــه بمواصـفات وشـروط دعــوة 

 العطاء.

تبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته عمـى الوفـاء بالتزامـات العطـاء وسـمعته يؤخذ بعين االع  - ت
التجاريــة والتســهيأت التــي يقــدمها أو الخدمــة التــي يوفرهــا وقطــع الزيــار وورش الصــيانة و كــذلك كونــه وكيــل أو 

 ل أو بعض هذج المتطمبات.موزع لوكيل أو تاجرد ولمجنة استبعاد عرض المناقص الذي ال تتوفر فيه ك

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يميه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  - ث

إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي المجنة الفنية باإلحالة عمى مقدم أرخـص األسـعار  - ج
 أكثر من مورد لمصنف الواحد بالرغم من اختأف األسعار.و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عمى 

في حالـة عـدم تـوافر المتطمبـات فـي العـرض الـذي يتضـمن أرخـص األسـعار تنتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـذي يميـه  - ح
بالســعر إلــى أن تصــل إلــى العــرض الــذي تتــوافر فيــه المتطمبــات للحالــة عمــى أن تبــين أســباب اســتبعاد العــروض 

 ضا.األرخص بشكل وا

إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطموبة يفضـل المنـاقص الـذي يتضـمن عرضـه ميـزات إضـافية  - خ
ثم المقدم لممنتجات المحميةد ثـم المنـاقص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـةد ثـم مـدة التسـميم األقـل إذا كانـت سـرعة 

 التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 تعهذ أو املىرد :ـ:ـ انتشاياث املسابعا
عمى المتعهد الذي أحيل عميه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقـرار اإلحالـة وتوقيـع االتفاقيـة ومـا يمحقهـا  .1

 من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعهد بالتوريد خأل شهر من تاري  استأمه ألمر التوريد. .2

ي شخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  إذن خطـي مـن ال يجوز لممتعهد أن يتنازل أل .3
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطاءات ب ي خسـارة أو ضـرر ناشـن عـن تقـديم عرضـه فـي حالـة  .4
عطـاء عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو إذا ألزـت إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العـروض المقدمـة إليهـا أو إذا لـم تحـل ال
 لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباب.

يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفقــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميهــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــذلك العينــات  .5
 المعتمدة والمذكورة فيه.
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 تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتُفيذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ اإلجزاءاث انتي ثايُا
إذا ت خر المتعهد عن توريد ما التزم به في الموعد المحدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام دائـرة  :فرض غرامة مالية .1

أسـبوع تـ خير %( من قيمة الموازم التي ت خر في توريـدها عـن كـل 1الموازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال تقل عن )
إال إذا تبين أن الت خير في التوريد ناجم عن قوة قاهرة د وفي جميع األحوال عمـى المتعهـد تقـديم إشـعار خطـي وفـوري 

 إلى الجهة المختصة بالظروف واألسباب التي أدت إلى الت خير في التوريد أو منعته من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
متعهد عن تنفيذ التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي ذلـك أو إذا نكل ال :الشراء عمى حساب المتعهد .2

تـــ خر يحـــق لمـــدير عـــام دائـــرة المـــوازم العامـــة إصـــدار القـــرار بشـــراء المـــوازم الممتـــزم بهـــا المتعهـــد بـــنفس الخصـــائص 
ضـافية وأيـة والمواصفات من أي مصدر آخر عمى حساب هذا المتعهد ونفقتـه مـع تحميمـه فـروق األسـعار والنفقـات اإل

خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المسـتفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـى أي إنـذار وال 
 يحق لممتعهد االعتراض عمى ذلك.

وهنـا يحــق لمجنـة العطــاءات التــي : اسـتبعاد عــرض المـورد الــذي يخــل بالتزاماتـه أو إلزــاء العقـد المبــرم معــه .3
تخاذ اإلجراءات الأزمة بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة الت مين المقدم من المتعهـد أو أي جـزء أحالت العطاء ا

 منه بشكل يتناسب مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبمغ في هذج الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.
لهــا فــي ذمــة المنــاقص أو المــورد مــن وفــي جميــع األحــوال يحــق لــدائرة المــوازم العامــة تحصــيل األمــوال المســتحقة  .4

 األموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتهم.
 حم اخلالفاث:: تاسعا

فــي حــال حـــدوث أي خــأف ينشــ  عـــن تفســير أي بنــد مـــن البنــود الســابقة أو مـــن بنــود العقــد فيـــتم حمــه وديـــًا  - أ
 بالتفاوض.

يومـًا مـن بـدء مفاوضـتهما لموصـول إلـى حـل حـول أي خـأف يتعمـق بالعقـد يحـق  30يتمكن الطرفان خأل  إذا لم - ب
ألي مــن الطــرفين حــل الخــأف بــالمجوء إلــى المحكمــة المختصــة وتطبيــق القــوانين واألنظمــة المعمــول بهــا فــي منــاطق 

 السمطة الوطنية الفمسطينية بهذا الش ن.
 شزوط يتفزقت: :عاشزا

ــرج  إذا اســتعمل .1 ــام بنفســه أو بواســطة غي ــه شــرع أو ق ــه أو ثبــت عميــه أن ــاقص الزــش أو التأعــب فــي معاممت المن
بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر عمـــى رشــوة أحــد مــوظفي أو مســتخدمي الســـمطة أو عمــى التواطــؤ معــه إضـــرارًا 

عويضـات المترتبـة بالمصمحة يمزـي عقـدج فـي الحـال ويصـادر التـ مين مـع عـدم اإلخـأل بحـق الـوزارة المطالبـة بالت
عمــى ذلــك فضــًأ عــن شــطب اســمه مــن بــين المناقصــين وال يســما لــه بالــدخول فــي مناقصــات لمســمطة الوطنيــة 

 الفمسطينية هذا فضًأ عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضدج عند االقتضاء.
ذلك مصـادرة مبمـغ إذا أفمس المناقص أو المورد يحق لمجنة العطاءات إلزـاء التعاقـد معـه دون المجـوء لمقضـاء وكـ .2

 الت مين كبيراد عام لمخزينة العامة.
إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلزاء العقد  المبرم معه أو ما تبقـى منـه  بتوجيـه كتـاب لمورثـة يفيـد بـذلك دون  .3

 الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ الت مين في هذج الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت 
 

 رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منها في حال مخالفتها لممواصفات التي تم االتفاق عميها. الداخميةلوزارة يحق  .1

% وخاليـة مـن أي عيـوب فـي المصـنعية أو فـي المـادة 100يمتزم المناقص أن تكون المواد المـوردة جديـدة بنسـبة  .2
 وتبعًا لممواصفات المذكورة في الكراسة.

الموردة مـن قبـل لجنـة اسـتأم مختصـة ومشـكمة لهـذا الزـرض وفقـًا لممواصـفات والشـروط العامـة يتم استأم المواد  .3
جـراء  والخاصة لمتعاقد الواردة في دعوة العطاء وقرار اإلحالـة وأمـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم فحصـها واا

بموجـب لجـان فنيـة تشـكل لهـذا الزـرض  التجارب عميها بالطريقة التي تحـددها الجهـة المسـتفيدة أو لجنـة االسـتأم
 لمعرفة مدى مطابقتها لممواصفات المطموبة .

 يجب عمى المورد العمم ب ن ما يقدمه من عرض سعر ساري المفعول لمدة ستون يومًا من تاري  إغأق المناقصة. .4

طبقـًا لمشـروط تحـددها الـوزارة بزـزة أو الجهـة التـي  وزارة العمـلفـي عمى المورد االلتزام بتوريد المواد المتعاقـد عميهـا  .5
المناقصة متضمنا النقل والتحميل والتنزيل وما يترتب عمى عمميـات التوريـد مـن نفقـات بالزـة  يوالمواصفات الواردة ف

 مصاريف عمى نفقته الخاصة. أوما بمزت 
 فـيالحـق  العمـللوزارة سوف يتم ترسية أصناف المناقصة عمى أساس أقل األسعار والمطابق لممواصفات المطموبة و  .6

المــورد  إشــعارالكميــة المتعاقــد عميهــا لمجــرد  إجمــالي% مــن 25خفضــها بنســبة  أوزيــادة الكميــات المتعاقــد عميهــا 
خــأل فتــرة  األصــنافبعــض  أوالعقــد لكــل  فــيالتوريــد الــواردة  وأســعارذلــك وبــنفس شــروط ومواصــفات  فــيبرغبتهــا 
 التعاقد .

 وشاممة لمضريبة المضافة ما لم يرد نص خأف ذلك. بالشيكل الجديدجميع األحوال تكون عروض األسعار  يف .7
وزارة و عرقمته لمتوريد بمـا يمـس بمصـمحة أحال امتناعه  يحال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو ف يف .8

ويض عـن والرجـوع عميـه بـالتع كفالـة حسـن التنفيـذمصـادرة  الماليـةلمضرر يحق لـوزارة  اأو يعرض مصالحه الداخمية
الحصول عمى المـواد التـي يتخمـف المـورد عـن توفيرهـا مـن المـورد  فيكل عطل أو ضرر لحق بها كما أن لها الحق 

لزاء التعاقد معه ودفع فـروق األسـعار مضـافًا  يالشراء بالطرق الت أوالسعر  فيالذي يميه  تراها محققة لمصمحتها واا
تخمـف  أوشـرط مـن شـروط التعاقـد  أيس لممـورد الـذي خـالف مـن ضـمانته البنكيـة ولـي إدارية% مصاريف 10 إليها
ــد الحــق  أوعــن  ــات التوري ــل عممي ــيعرق ــة باســترداد  ف ــة تعويضــات أو المطالب ــة ب ي ــذالمطالب ــة حســن التنفي أو  كفال

تــم التعاقــد  الــذيالمطالبــة بفــروق األســعار إذا تمكنــت الــوزارة مــن تــوفير تمــك المــواد بســعر اقــل مــن ســعر المناقصــة 
مبـالغ تتبقـى مـن أي خصـم  فـيالحـق  الماليـةلـوزارة  األسـعاروفـى حـال عـدم كفايـة الضـمانة لتزطيـة فـروق  بموجبه

 مستحقاته لديها.
يومـًا مـن  سـتينيكون الدفع لممورد لقاء ما قام بتوريدج من مواد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصـة خـأل  .9

تاري  تقديم الفواتير واألوراق الدالـة عمـى تمـام وحسـن التوريـد طبقـا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بصـحيفة الشـروط 
   .والمواصفات

عـروض األسـعار أو أي عـرض سـعر أخـر ودون إبـداء أي أسـباب مـا دام ذلـك  لجنة العطـاءات غيـر ممزمـة بـ رخص .10
 يحقق مصمحتها .
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 رجذول انكًياث واألسعا

  احملذدة. 1
سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 بالشيكل
 االجمالي السعر

 مأحظات بالشيكل

    150 عدد ممم 2سمك  40×80برفيل  1

    150 عدد ممم 2سمك  40×40برفيل  2

    50 عدد ممم 2سمك  30×30 برفيل 3

    250 عدد ممم 2سمك  20×20برفيل  4

    20 عدد ممم 2سمك  2.5×2.5برفيل  5

    50 عدد ممم ممس 16مبروم  6

    10 عدد ممم ممس 12مبروم  7

    260 عدد سم ثقيل 4زاوية  8

    10 عدد سم خفيف 4زاوية  9

    20 عدد ممم 3 10*10برفيل  10

    50 عدد م 3طول  5×40مبسط  11

    50 عدد م 3طول  5×20مبسط  12

    20 عدد ممم2 2*4برفيل  13

    400 عدد م 3طول  5×30مبسط  14

    50 عدد م 3طول  5×50مبسط  15

    4000 كيمو صاج حديد حسب الطمب 16

    300 متر 0.5زينكو سكوريت  17

    700 متر 0.4زينكو سكوريت  18

  السعر االجمالي بالشيكل
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  ُجزة. امل2

 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

 االجمالي السعر
 بالشيكل

 مأحظات

    300 عدد جك كرسي 1

    200 عدد قاعدة مع ظهر كرسي موظف 2

    100 عدد قاعدة مع ظهر كرسي مدير 3

    300 عدد خماسية مع عجال 4

    300 عدد بأطة حديد 5

    300 جوز ايدي ثقيمة 6

 جمد اسود 7
 لفة

 متر 50
10    

    50 عدد مكتب طقمعجل كرسي  8

    300 لوح ممم16بني  mdfخشب  9

    50 لوح موزينيت عريض 10

    60 لوح سم 90ابمكاج  11

    120 عدد موزنيت بني رفيع 12

    50 لتر سندك سمر 13

    50 لتر لكر + منشف 14

    10 تنكة 11تنر  15

    150 عدد ممم 8دكت سندوتش مشما  16

    40 عدد ممم 17دكت سندوش  17

  السعر االجمالي بالشيكل
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 ألملىَيىو. ا3
 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 
 بالشيكل

 االجمالي السعر
 مأحظات بالشيكل

    2000 كيمو 7000لمنيوم أ 1

    150 عدد رزات المنيوم ابيض 2

    30 عدد فأخ بأستيك ابيض 3

    30 عدد فيبر بيجلوح  4

    10 لفة لفة جمد فيبر 5

    100 جوز يد كيب بأستيك 6

    10 عدد / نوع كنج 7000لفة شعر  7

 ممتينة 8
 كرتونة

    30 عمبة 24 

    400 عدد 7000قفل ياباني  9

    5 كرتونة طقم100كرتونة  7000عجل  10

    50 لفة 7000جمد اسود  11

    10 عدد 7000مفتاح  12

 كمبس ابيض 13
 ربطة

    10 عمود 25 

14 
 زجاج إسأمي مبرز

 م 2.5× م  2.00 
    100 لوح

15 
 ممم 4زجاج سادة 

 م 2.5× م  3.25 
    50 لوح

  السعر االجمالي بالشيكل
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 انذهاٌ. 4
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

 االجمالي السعر
 مأحظات بالشيكل

1 
 سوبر لك زيت مصري 

    100 لتر عالي الجودة

2 
سوبر جريل خارجي مصري عالي 

 الجودة
 برميل

    20 لتر 18 

3 
سوبر جريل داخمي مصري عالي 

 الجودة
 برميل

    120 لتر 18 

4 
 سوبر بندرول مصري 

 عالي الجودة
 برميل

 لتر 10 
20    

5 
 سوبر سمك مصري 

 عالي الجودة
 برميل

    15 لتر 10 

    200 لتر همر فنش عالي الجودة 6

 تربنتين 7
 تنكة

    30 لتر 18 

 ممتينة جدران غزة 8
 جالون 

    50 لتر 18

    50 لتر اساس حديد سكني عالي الجودة 9

    25 تنكة يإسرائيم 21تنر  10

  السعر االجمالي بالشيكل

 

 االسفُج. 5
سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 بالشيكل
 االجمالي السعر

 مأحظات بالشيكل

    60 لوح 27×200×100 سم 6 اسفنج 1

    60 لوح 28×200×100سم  3اسفنج  2

    30 لوح 29×200×100 سم 1 اسفنج 3

  السعر االجمالي بالشيكل
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

 

ــــــ بصفتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه ــــــــ 
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عامـة وااصــة مـن شـروط  83/2019بـننني قـرأت وتفيمـت كامـة مـا ورد بوثـاطا اللطــاح المطـروح رقـم .  1
 ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

.   كما ألتزم بنن يبقى اللرض المقدم مني ساري المفلول وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة ستون يوما من 2
 تاريخ آار موعد لتقديم اللروض.

مـن قبـل  طمبيـا يـتم المـذكور أعـاله والتـيوكذلك ألتـزم بتوريـد انصـنال المةالـة عمـى بموجـب اللطـاح .  3
التوريـد عمـى أن تكـون تمـك انصـنال  أوامـراستالم توقيع اللقد و  من تاريخ وذلك شيراالل  الدااميةوزارة 

 الموردة من قبمي ومقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا مي ىذا اللطاح.
 .و دون أي ضغط أو إكراهل ما ورد بوىذا إقرار وتليد مني بذلك أقر وألتزم بك     
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