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 دونت فهسطني
 وسارة املانُت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 0202/ 88عطاء رقى 

 
رقرص و توريرد وطااعرة اطاترات رقرص تيرادة عن طررح عطراح ومروم   اإلدارة العامة للوازم العامةتعلن وزارة المالية /     
يعلر  الشررمات ذات  ،تاعًا للشروط والمواصفات الموضروة ير  مرا رة ووقرالع العطراحلصالح وزارة النقل والمواصالت  مرماة

ترل مة ير  ىرذا العطراح مراجعرة وزارة الماليرة / اإلدارة العامرة للروازم العامةرر االقتصاص والم جلة ر ميًا وترغب ير  المشرار 
قالل أوتات الدوام الر م  من أجل الوصول عل  مرا رة المواصرفات ووقرالع العطراح مقاارل  اليوا االقرب من موطة يارس

 ( شيمل غير م تردة تورد إل  قزينة وزارة المالية.300ديع مالغ )
/ وزارة المالية ي  غرزة ىو اللوازم عروض األ عار االظرف المقتوم ي  صندوع العطاحات ااإلدارة العامةآقر موعد لقاول 

وتفتح المظاريف اوضور ممقل  المناتصين ي   11/10/2020الموايع  االقنينيوم  صااحمن  الوادية عشرال اعة 
 نفس الزمان والممان .

 
 جلُت انعطاءاث املزكشَت

 يالحظت:ـ
 اإلعالن ي  الصوف عل  من ير و عليو العطاح.. أجرة 1
أو  رند ديرع مرن انرك أو انرك االنتراج  مفالة انمية أو شيك انم  صرادر مرن الانرك الروطن  اإل رالم . يجب إرياع 0

 من آقر موعد لتقديم العروض. قالقة أشير اري المفعول لمدة  $1222الاريد التااع امالغ 
 يع أنواع الر وم والضرالب.. تقدم األ عار االشيمل وتشمل جم3
 . لجنة العطاحات غير ملزمة اقاول أتل األ عار.4
 .اإلدارة العامة للوازم غير م لولة عن أي مالغ نقدي يريع مع العطاح.5
 2598967679رتم :  جوالللمراجعة واال تف ار  .6
 
 
 
 
 



 

 

 انشزوط انعايت 
 

 أوالً: إعذاد وتقذَى انعزوض يٍ قبم املتُاقصني:ـ
المناتص عرضو وأ عاره عل  الجداول والنماذج والوقالع المريقة ادعوة العطاح اعد أن يقرأ ىذه الوقالع يعد  .1

ويتفيم جميع ما ورد يييا ويقتم ويوتع ماية وقالع دعوة العطاح ويقدميا ضمن العرض ماملة عل  أن يتومل 
 يوة.ماية النتالج المترتاة عل  عدم تيامو االتدتيع واال تممال اصورة صو

تمتب أ عار العطاح االشيمل عل  أن يشمل ال عر ر وم الجمارك والضرياة المضاية وأجور التوزيم والتغليف  .0
 ومصاريف النقل والتوميل والتنزيل والتأمين وجميع الر وم والمصاريف األقرى.

عديل أو الشطب أو يعد المناتص عرضو مطاوعًا أو ممتواًا االوار األزرع أو األ ود يقط ويوظر الموو أو الت .3
ويعاد متااة الصواب  راإلضاية ي  العرض ومل تصويح من ىذا القايل يوضع عليو قطين متوازيين االوار األوم

 االوار األزرع أو األ ود ويوتع اجاناو من تال من أجرى التصويب.

إومرام ويمترب عليرو يقدم المناتص عرضرو مريقرًا ارو الوقرالع المطلوارة مرع ترأمين دقرول العطراح ير  مغلرف مغلرع ا .4
 0202/ 88للمناتصررة رتررم لصررالح وزارة النقررل والمواصررالت و رقررص مرماررة توريررد وطااعررة اطاتررات رقررص تيررادة 

ومررذلك ا ررمو وعنوانررو االمامررل ورتررم اليرراتف والفررامس ورتررم صررندوع الاريررد القاصررين اررو لتر ررل إليررو المماتاررات 
وازم / وزارة المالية قطيرًا ارأي تغييرر أو تعرديل ير  عنوانرو وعليرو أن المتعلقة االعطراح وعليو تاليررغ اإلدارة العامة لل

يمتب أيضًا ا م الدالرة الت  طروت العطاح وعنوانيرا واقرالف ذلرك يورع للجنرة العطراحات أن تيمرل العررض المقردم 
 منو.

م تال انتيراح يودع العرض من تال المناتص ي  صندوع العطاحات المقصص ليذا الغرض لدى اإلدارة العامة للواز  .5
المدة الموددة لذلك ومل عرض ال يودع  ي  صندوع العطاحات تال آقر موعد لتقديم العرروض ال ينظرر ييرو ويعراد 

 إل  مصدره مغلقًا .

يلتزم المناتص اأن ياق  العررض المقردم منرو نايرذ المفعرول وال يجروز لرو الرجروع عنرو لمردة  رتين يومرا مرن تراري   .6
 آقر موعد لتقديم العروض.

% ويع تقدير لجنة العطاحات المرمزية يوع لوزارة الماليرة انيراح التعاترد أو 15ي  وال انقفاض اال عار أمقر من  .7
 .إعادة النظر ي  األ عار

 ثاًَُا: انشهاداث واملستُذاث انزمسُت املطهىبت:ـ
منو وىر  علر  النورو يريع المناتص مع عرضو ) قاصة إذا مان يشارك ألول مرة ( الشيادات والوقالع المطلواة   .1

 التال :
 .صورة مصدتة عن شيادة مزاولة المينة ومذلك ال يرة الذاتية للشرمة 
 .ال جل التجاري أو الصناع  للشرمة 

 .شيادة قلو طرف من دالرة ضرياة الدقل وضرياة القيمة المضاية 

ينيررة تعرررف ارراللوازم  علرر  المنرراتص أن يريررع اعرضررو الن ررقة األصررلية مررن أيررة متالوجررات أو نشرررات أو معلومررات .0
ذا مانررت تلررك العينررات غيررر تاالررة للنقررل  المعروضررة ومررذلك يقرردم مررع عرضررو العينررات المطلواررة يرر  دعرروة العطرراح وا 

ال يمون للجنة العطاحات عدم النظر االعرض.  يعليو أن يودد ممانيا والوتت الذي يممن رؤيتيا ييو وا 



 

 

 .اإضايتيا ويرى أنيا ضرورية  لتوضيح عرضويوع للمناتص أن يضيف أية وقالع أو معلومات يرغب  .3

 

 :ثانثًا: تأيُُاث وضًاَاث انعطاء
علر  شرمل أو يلتزم المناتص أن يريع اعرضو  ند ديع معتمرد صرادر مرن انرك الاريرد : تأمين الدقول ي  العطاح .1

" مترأمين دقرول " وال  دوالر 1222الانرك الروطن  اإل رالم  امالرغ االنتراج أو مفالة أو شيك انم  صرادر مرن انرك 
ينظر ي  أي عرض غير معزز اتأمين دقول العطاح ، عل  أن تعاد تأمينات الدقول ي  العطراح إلر  مقردمييا مرن 

 .من تاري  آقر موعد لتقديم العروض يوماً  62المناتصين الذي لم يوال علييم العطاح اعد مدة 
يلترزم المتنراتص الفرالز االعطراح أو ارأي جرزح مرن انروده اتقرديم ترأمين و رن التنفيرذ للعطراح : تأمين و ن التنفيذ .2

وذلك علر  شرمل  رند ديرع معتمرد صرادر مرن انرك الاريرد أو علر  شرمل مفالرة أو  دوالر 5222الموال عليو اقيمة 
يغرو اقررار إوالرة العطراح يوم من تراري  تال 15قالل   انك االنتاج أو الانك الوطن  اإل الم شيك انم  صادر من 

 .عليو من تال اإلدارة العامة للوازم عل  أن يمون  اري المفعول مدة  ريان العقد
 : فتح انعطاءاث وتقًُُها:اً رابع

يرردعو مرردير عررام اللرروازم العامررة لجنررة يررتح مظرراريف العطرراح وتقرروم ىررذه اللجنررة افررتح  :لجنررة يررتح المظرراريف -1
ممقلررييم يرر  الزمرران والممرران الموررددين يرر  دعرروة العطرراح اعررد اتقرراذ اإلجررراحات العطرراحات اوضررور المناتصررين أو 

 -التالية:
إقاررات عرردد المظرراريف يرر  موضررر يررتح المظرراريف ومررل عطرراح يفررتح مظرويررو يضررع رلرريس اللجنررة عليررو وعلرر   - أ

 مظرويو رتمًا م ل اًل عل  ىيلة م ر اعتيادي ا طو رتم العطاح ومقامو عدد العطاحات الواردة.

قاات عددىا.ت  - ب  رتيم األوراع المريقة مع العطاح وا 

تراحة ا م مقدم العطاح واأل عار وتيمة التأمين االاتردال  المقردم مرن مرل منراتص وذلرك اوضرور المناتصرين أو   - ت
 ممقلييم.

التوتيع من رليس اللجنة وجميع األعضاح الواضررين علر  العطراح ومظرويرو ومرل ورترة مرن أوراترو ومرذلك علر   - ث
 اللجنة اعد تدوين ماية القطوات ال ااقة.موضر 

يوردد مردير عرام اللروازم العامرة األشرقاص أو الجيرات الرذين تتمرون مرنيم اللجنرة : لجنة درا ة وتقييم العروض -0
الفنية التر  تقروم ادرا رة العرروض مرن النرواو  الفنيرة والماليرة والقانونيرة وتقردم توصرياتيا المنا راة للجنرة العطراحات 

 -اعد أقذ المعايير التالية ي  االعتاار:المرمزية 
 ال ينظر ي  أي عرض غير معزز اتأمين دقول العطاح.  - أ

تدرس العروض من الناوية الفنية اويث تودد المعرايير الفنيرة ويقرًا لمواصرفات اللروازم المطلوارة علر  جردول يعرد    - ب
اعرضررو امواصررفات وشررروط دعرروة  ليررذه الغايررة، وتقضررع مايررة العررروض لررنفس المعررايير مررن ويررث التررزام المنرراتص

 العطاح.

يؤقذ اعين االعتاار مفاحة المناتص من الناويتين المالية والفنيرة ومقدرترو علر  الويراح االتزامرات العطراح و رمعتو   - ت
التجارية والت ييالت الت  يقدميا أو القدمة الت  يويرىا وتطع الغيار وورش الصيانة و مذلك مونو وميرل أو مروزع 

 جر، وللجنة ا تاعاد عرض المناتص الذي ال تتوير ييو مل أو اعض ىذه المتطلاات.لوميل أو تا

 تادأ الدرا ة االعرض الذي تدم أرقص األ عار قم الذي يليو وت  تتم درا ة العروض المقدمة.  - ث



 

 

 رعار اإلوالة علر  مقردم أرقرص األإذا توايرت ي  العرض ماية الشروط والمواصفات والجودة توص  اللجنة الفنية ا - ج
 من وع اللجنة الفنية أن توص  االتر ية عل  أمقر من مورد للصنف الواود االرغم من اقتالف األ عار.و 

يرر  والررة عرردم تررواير المتطلاررات يرر  العرررض الررذي يتضررمن أرقررص األ ررعار تنتقررل الدرا ررة إلرر  العرررض الررذي يليررو  - ح
علرر  أن تاررين أ ررااب ا ررتاعاد العررروض اال ررعر إلرر  أن تصررل إلرر  العرررض الررذي تتررواير ييررو المتطلاررات ل والررة 

 األرقص اشمل واضح.

إذا ت اوت المواصفات واأل عار والشروط والجرودة المطلوارة يفضرل المنراتص الرذي يتضرمن عرضرو ميرزات إضرايية  - خ
قم المقدم للمنتجرات الموليرة، قرم المنراتص المقريم افل رطين اصرورة دالمرة، قرم مردة الت رليم األترل إذا مانرت  ررعة 

 لمصلوة الدالرة الم تفيدة. الت ليم
 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـخايساً 

عل  المتعيد الذي أويل عليو العطاح ا تممال إجراحات العقرد القراص اقررار اإلوالرة وتوتيرع االتفاتيرة ومرا يلوقيرا  .1
 من أوراع وم تندات اما يييا )أوامر الشراح(.

 من تاري  ا تالمو ألمر التوريد. ينأ اوعيلتزم المتعيد االتوريد قالل  .0

ال يجوز للمتعيد أن يتنازل ألي شرقص آقرر عرن مرل أو أي جرزح مرن العقرد دون الوصرول علر   إذن قطر  مرن  .3
 لجنة العطاحات الت  أوالت العطاح.

ال يوع للمناتص أو المورد الرجوع عل  لجنة العطراحات ارأي ق رارة أو ضررر ناشرت عرن تقرديم عرضرو ير  والرة  .4
ريضت لجنة العطراحات مرل العرروض المقدمرة إلييرا أو إذا لرم تورل العطراح علر  مقردم أترل األ رعار أو إذا ألغرت إذا ما 

 لجنة العطاحات دعوة العطاح ي  أي وتت أو أي مرولة دون ذمر األ ااب.

ك العينررات يلتررزم المررورد ات ررليم اللرروازم ويقررًا للمواصررفات والشررروط المتفررع علييررا والررواردة يرر  ترررار اإلوالررة ومررذل .5
 المعتمدة والمذمورة ييو.

 :ـ اإلجزاءاث انتٍ تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتُفُذ أو عذو قُايه به:ـسادساً 
إذا تأقر المتعيد عن توريد ما التزم او ي  الموعد الموردد ير  العقرد يورع لمردير عرام دالررة  :فزض غزايت يانُت .1

%( من تيمة اللوازم الت  تأقر ير  توريردىا عرن مرل أ راوع ترأقير 1 تقل عن )اللوازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال
إال إذا تاين أن التأقير ي  التوريد ناجم عن توة تاىرة ، وي  جميرع األوروال علر  المتعيرد تقرديم إشرعار قطر  ويروري 

 .ك وتقديم ما يقات ذلكإل  الجية المقتصة االظروف واأل ااب الت  أدت إل  التأقير ي  التوريد أو منعتو من ذل
: إذا نمل المتعيرد عرن تنفيرذ التزاماترو امرا ييرو التزامرو االتوريرد أو تصرر ير  ذلرك أو انشزاء عهً حساب املتعهذ .0

ترررأقر يورررع لمررردير عرررام دالررررة اللررروازم العامرررة إصررردار القررررار اشرررراح اللررروازم الملترررزم ايرررا المتعيرررد ارررنفس القصرررالص 
و اب ىرذا المتعيرد ونفقترو مرع توميلرو يرروع األ رعار والنفقرات اإلضرايية وأيرة والمواصفات من أي مصدر آقر عل  

ق الر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلورع االردالرة الم رتفيدة أو دالررة اللروازم العامرة دون الواجرة إلر  أي إنرذار وال 
 يوع للمتعيد االعتراض عل  ذلك.

وىنا يوع للجنرة العطراحات التر  أوالرت  :انعقذ املربو يعهاستبعاد عزض املىرد انذٌ خيم بانتشاياته أو إنغاء  .3
العطاح اتقاذ اإلجراحات الالزمة اوع المتعيد امرا ير  ذلرك مصرادرة تيمرة الترأمين المقردم مرن المتعيرد أو أي جرزح منرو 

 اشمل يتنا ب مع تيمة اللوازم غير الموردة ويعتار المالغ ي  ىذه الوالة إيرادًا للقزينة العامة.



 

 

ميررع األورروال يوررع لرردالرة اللرروازم العامررة توصرريل األمرروال الم ررتوقة ليررا يرر  ذمررة المنرراتص أو المررورد مررن ويرر  ج .4
 األموال الم توقة لذلك المناتص أو المورد لدى الوزارات والييلات والمؤ  ات الومومية أو من مفاالتيم.

 
 -: حم اخلالفاث:سابعاً 

 الانود ال ااقة أو من انود العقد ييتم ولو وديًا االتفاوض. ي  وال ودوث أي قالف ينشأ عن تف ير أي اند من - أ

يومرًا مرن اردح مفاوضرتيما للوصرول إلر  ورل ورول أي قرالف يتعلرع االعقرد يورع  32إذا لم يتممن الطريران قرالل  - ب
ألي مررن الطررريين وررل القررالف ارراللجوح إلرر  الموممررة المقتصررة وتطايررع القرروانين واألنظمررة المعمررول ايررا يرر  منرراطع 

 طة الوطنية الفل طينية ايذا الشأن.ال ل

  
 شزوط يتفزقت:ـ :ثايُاً 

إذا ا تعمل المناتص الغش أو التالعب ي  معاملتو أو قات عليو أنو شرع أو تام انف و أو اوا رطة غيرره اطريرع  .1
مااشر أو غير مااشر عل  رشوة أود موظف  أو م تقدم  ال لطة أو عل  التواطؤ معرو إضررارًا االمصرلوة يلغر  
عقده ي  الوال ويصادر التأمين مع عدم اإلقالل اوع الوزارة المطالاة االتعويضات المترتارة علر  ذلرك يضراًل عرن 
شطب ا مو من اين المناتصين وال ي مح لو االدقول ي  مناتصرات لل رلطة الوطنيرة الفل رطينية ىرذا يضراًل عرن 

 اتقاذ اإلجراحات القضالية ضده عند االتتضاح.
ص أو المورد يوع للجنرة العطراحات إلغراح التعاترد معرو دون اللجروح للقضراح ومرذلك مصرادرة مالرغ إذا أيلس المنات .0

 التأمين مإيراد عام للقزينة العامة.
متراب للورقرة يفيرد ارذلك دون  منرو اتوجيرومعرو أو مرا تاقر   العقرد الماررمإذا توي  المنراتص أو المرورد جراز إلغراح  .3

 اذلك مع رد مالغ التأمين ي  ىذه الوالة.الواجة إل  ا تصدار ومم تضال  يقض  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 انشزوط اخلاصت

 
 يجب االلتزام االمواصفات المذمورة ي  مرا ة المناتصة وأي تغير االمواصفات يجب توضيوو ي  عرض الشرمة. .1

 إوالة المناتصة موودة واودة. .0

المطلواة وال ترتم اإلوالرة النياليرة إال مرن يجب عل  الشرمة الموردة تقديم عينات عن الاطاتات اجميع المواصفات  .3
 قالل الوصول عل  عينة جاىزة لال تقدام مطااقة للمواصفات المطلواة.

يتم التن يع ما اين الشرمة الت  يتم تر ية المناتصة علييا والوزارة اقصوص شمل الاطاتة والمعلومرات المطلروب  .4
 إدراجيا االاطاتة.

 قيار.يتم توديد ال عر اشمل منفصل لمل  .5

 اطاتة  نويًا. 920222اطاتة يوميًا امعدل  722 – 522تويير جميع اإلممانات الالزمة لصناعة  .6

يجررب علرر  الشرررمة أن تقرروم اتررويير المعرردات الالزمررة، الطااعررات والم ررتيلمات  لمرامررز الترررقيص ومرامررز الفوررص  .7
 عل  النوو اآلت :

 مرامز إلصدار اطاتات المرماات يقط. 4 .8

 اطاتات المرماات والقيادة. مرامز إلصدار 5 .9

يجررب علرر  الشرررمة أن تقرردم الوررل المقترررح اشررمل متمامررل وتوضرريح آليررة الصررناعة والمعرردات الم ررتقدمة اشررمل   .12
 مفصل.

  وف يتم تر ية أصناف المناتصة عل  أ اس أتل األ عار والمطااقة للمواصفات المطلواة.  .11
 اموايقة وزارة النقل والمواصالت.يوع للمورد إضاية أي قيارات للوماية األمنية   .10

يتم طااعة جميع الاطاتات القاصة االمرماات الومومية مجانًا ومذلك رقص القيادة والمرماات التر  تقارت يقردانيا   .13
 ادوالر الترقيص أو المماتب الفنية لشرطة المرور.

 مدة العقد عامين تاال للتوديد ااتفاع الطريين.  .14

 الاديلة لتشغيل المعدات والطااعات اجميع المرامز. تلتزم الشرمة اتويير الطاتة  .15

 ي  وال طااعة أي اطاتة غير مطااقة للمواصفات يتم قصم تيمتيا االمامل وتوويليا ل يراد العام.  .16

 تملفة تصميم الاطاتة تتوملو الشرمة الموردة.  .17

 ة.إيراد الاطاتات ال يتم توويلو لو اب الشرمة الموردة إال اعد موايقة الوزار   .18

 جياز. 32تويير عدد أجيزة للفوص لشرطة المرور اود أدن    .19

 

 

 

 

 



 

 

 أوالً بطاقاث رخص انقُادة:
 انعزض األول )يطابق ملا هى يعًىل به بانضفت انغزبُت(

 يىاصفاث انبطاقاث: -
 % اول  مراونات. 122 -1

100% Poly Carbonated. 

  ’’ISO 3.375’’ * 2.125المعيار  -0

ISO Standard 3.375’’ * 2.125’’ 
 

 %10مع ن اة زيادة أو نقصان ال تزيد عن  μ 810 مامة الاطاتة  -3

Thickness: 810 μ with tolerate of +/- 10%  
 

 َظاو األياٌ يف انبطاقت يٍ املصُع:  -
 صورة قالقية األاعاد )شعار ال لطة الفل طينية( -1

Hologram (Palestinian Authority Logo)  

 العلم يجب أن يمون ملون(  –نايذة أمنية )شعار ال لطة الفل طينية  2 -2

2 Window security (Palestinian Authority Logo – the flag should be in color)  
 طااعة النصوص الدتيقة )ال لطة الفل طينية( -3

Microtext printing (Palestinian Authority) 

 عل  الجانب القلف  للاطاتةا تقدام األشعة يوع الانف جية  -4

UV on back side (Palestinian Authority Logo) 

 منقوش االليزر شعار ال لطة الفل طينية إضاية ال  الرتم الت ل ل   -5

Laser engraving in back side (serial no.)  
 

 َظاو األياٌ يف يزحهت طباعت انبطاقاث وممُشاث أخزي:  -
 القيادة.صورة طيفية مع رتم رقصة  -1

Ghost image with driving license number  

 شعار العلم الفل طين  اارز وملموس. -2

Tactile Palestine flag  

 صورة الليزر تمون تاالة للتغير ي  والة انعما يا. -3

CLI (Changeable laser image)  
 

 يالحظاث: -
  تقنية الطااعة يجب ان تمون االليزرLaser engraving. 
 نوات عل  الاطاتة، وي  وال عطايا قالل ىذه الفترة، يتم تاديليا مجانًا. 5ضمانة  يجب تويير  

 .طااعة عل  الوجيين 

 رتم م ل ل لمل اطاتة 

  رمزQR يوتوي ايانات ويع ما يتفع عليو 



 

 

 انعزض انثاٍَ: )رخصت انقُادة(

 .pre- printed م مطاوعة األرضية اشمل م اع  5.4 م *  8.5وجم الاطاتة الاال تيمية   -

 .  dpi 300الطااعة ملونة عل  وجو واود ادرجة وضوح ال تقل عن  -

 لشعار ال لطة.  Hologramمدرج او  وجو واودشفاية عل   Laminationطاقة وماية  -

 . pre- printedضمن اطاتة ال   MICRO TESTو   UVالاطاتات شاملة لوماية من نوع  -

ن، عل  أرضية شرفاية صرايية، يجرب أن يمرون الشرعار متطرااع شعار ال لطة الوطنية ملون مطاوع عل  الوجيي -
 من الجيتين ادون أي انوراف

2 windows security (Palestinian Authority Logo in color) 

، مع تويير شيادة ضمان من المصنع االمواد الم تقدمة PETixنوع المادة المصنعة للاطاتة ىو  -
  نوات عل  الاطاتة. 5وضمانة لمدة 

 مت ل ل موفور االليزر رتم -

 يوتوي الايانات و ب ما يتفع عليو. QR Codeرمز  -

  
  :املزكباث بطاقاث يىاصفاث ثاَُاً   

 .pre- printed م مطاوعة األرضية اشمل م اع  5.4 م *  8.5وجم الاطاتة الاال تيمية  -

 .dpi300الطااعة أ ود وأايض عل  الوجيين ادرجة وضوح ال تقل عن  -

 لشعار ال لطة .  Hologramمدرج او  عل  الوجيينشفاية  Laminationطاقة وماية  -

 . pre- printedضمن اطاتة ال   MICRO TESTو    UVالاطاتات شاملة لوماية من نوع  -

شعار ال لطة الوطنية ملون مطاوع عل  الوجيين، عل  أرضية شفاية صايية، يجب أن يمون الشعار متطااع  -
 من الجيتين ادون أي انوراف

2 windows security (Palestinian Authority Logo in color) 

 .، مع تويير شيادة ضمان من المصنع االمواد الم تقدمةPVC + PETنوع المادة المصنعة للاطاتة ىو  -
 وضمانة ال تقل عن  نة عل  الاطاتة.

 .رتم مت ل ل موفور االليزر -

 يوتوي الايانات و ب ما يتفع عليو. QR Codeرمز  -

 



 

 

 جذول انكًُاث واألسعار
 

 مالوظة : 
 . و ب العينة طرف وزارة المالية / اللوازم العامة 

 . العطاح غير تاال لتجزلة 

 انسعز اإلمجايل بانشُكم سعز انىحذة بانشُكم انكًُت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف و.

1 

 اطاتة رقص تيادة
 مطااع لما ىو معمول او االضفة الغراية

 و ب المالوظات المريقة أعاله 
   1 عدد

2 

  م 5.4 م *  8.5اال تيمية اطاتة تيادة 
 و ب المالوظات المريقة أعاله 

  PETixنوع المواد الم تقدمة ي  الاطاتة 
   1 عدد

3 

  م 5.4 م*  8.5اطاتة مرماة اال تيمية 
 و ب المالوظات المريقة أعاله 

  PVC + PETنوع المواد الم تقدمة ي  الاطاتة 
   1 عدد

  ال عر اإلجمال  االشيمل

  اإلجمال  االوروفال عر 



 

 

 

 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

أقر أنا الموقع أدناه _________________ ىوية رقم ___________________ بصفتي  
 شركة _____________________ بالتــالي:  ممثاًل عن

من شروط عامة وخاصة  88/2222. بأنني قرأت وتفيمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم 1
 ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

نو لمدة ستون يوما . كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع ع2
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

.  وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عمى بموجب العطاء المذكور أعاله والتي يتم طمبيا من قبل 3
وزارة النقل والمواصالت خالل أسبوعين وذلك من تاريخ توقيع العقد واستالم أوامر التوريد عمى أن 

 ردة من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطاء.تكون تمك األصناف المو 
 وىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه .     

 ا م المنرراتررص :ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 المشتغل المرقص :رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتم 

 رررررررررالعرنررروان :رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتم الجوال :رررررررررررر

 رررترم الياترف :ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررترم الفامس :ررررررررررررر

 ررررررررررررالتاري :ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر



 

 

 


