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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 0202/ 77عطاء رقى 
 
مدارس وزارة التربية تقديؼ خدمة نغافة تعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء     

 تبعًا لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء.والتعميؼ العالي في قظاع غزة 
تـ  اليـؾا وجـؾار ىذا العظاء مراجعة وزارة السالية / اإلدارة العامة لمؾازم العامة ـ في السذاركة في  الراغبيؽفعمى 

في غـزة خـ أ أوقـات الـدوام الرسـسي مـؽ أجـ  الحرـؾأ عمـى كراسـة السؾاصـفات ووثـائق العظـاء  محظة فارس
 ( شيك  غير مدتردة تؾرد إلى خزيشة وزارة السالية.300مقاب  دفع مبمغ )

ــؾازم / وزارة  آخــر مؾعــد لقبــؾأ عــروض ــاإلدارة العامــة الم ــالغرم السختــؾم فــي صــشدو  العظــاءات و األســعار و
م وتفــتا السغــاريض وحزــؾر  18/11/2020السؾافــق  األربعــاءيــؾم  صــباح مــؽ العاشــرةالساليــة فــي غـــزة ىــؾ 

 مسثمي الستشاقريؽ في نفس الزمان والسكان .
 جلُت انعطاءاث املركسيت

 يالحظت:ـ
 الرحف عمى مؽ يرسؾ عميو العظاء.. أجرة اإلع ن في 1
أو سـشد دفـع صـادر مـؽ بشـػ البريـد  أو بشـػ البريـداو بشػ االنتاج  كفالة بشكية مؽ البشػ الؾطشييجب إرفا  . 0

 .عمى األق  أشير 3صالحة لسدة  $1222وكيسة )كتأميؽ دخؾأ( 
 .وتذس  جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب لذيك . تقدم األسعار وا3
 اءات غير ممزمة وقبؾأ أق  األسعار.. لجشة العظ4
ــاء السؾافــق 5 ــؾم الث ث ــة ي ــد جمدــة تسييدي ــر وزارة  17/11/0202. ســيتؼ عق الدــاعة العاشــرة صــبا ًا فــي مق

 .قاعة السؤتسرات -ا الظابق الثالثت  اليؾ  -التربية والتعميؼ العالي
 . www.mof.gov.ps. لإلط ع عمى الكراسة يرجى مراجعة مؾقع الؾزارة 5
 2577445777: . لمسراجعة واالستفدار ىاتف رقؼ6

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

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ
يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجداوأ والشساذج والؾثائق السرفقة بدعؾة العظاء وعـد أن يقـرأ ىـذه الؾثـائق  .1

مــا ورد فييــا ويخــتؼ ويؾقــع كافــة وثــائق دعــؾة العظــاء ويقــدميا ضــسؽ العــرض كاممــة عمــى أن  ويــتفيؼ جسيــع
 يتحس  كافة الشتائج السترتبة عمى عدم قيامو والتدقيق واالستكساأ ورؾرة صحيحة.

 . عمى أن يذس  الدعر جسيع الرسؾم والسراريض األخرى  والذيك تكتب أسعار العظاء  .0

مكتؾبـًا وـالحبر األزر  أو األسـؾد فقـح ويحغـر السحـؾ أو التعـدي  أو الذـظب  يعد السشاقص عرضو مظبؾعًا أو .3
ويعـاد كتاوـة  رأو اإلضافة في العرض وك  ترحيا مؽ ىذا القبي  يؾضع عميـو خظـيؽ متـؾازييؽ وـالحبر األ سـ

 الرؾاب والحبر األزر  أو األسؾد ويؾقع وجانبو مؽ قب  مؽ أجرى الترؾيب.

وـو الؾثـائق السظمؾبـة مـع تـأميؽ دخـؾأ العظـاء فـي م مـف م مـق وب كـام ويكتــب يقـدم السشـاقص عرضـو مرفقـًا  .4
وكــذلػ اســسو  77/0202لمسشاقرــة رقــؼ مــدارس وزارة التربيــة التعمــيؼ العــالي نغافــة تقــديؼ خدمــة عظــاء  عميــو

وعشؾانــو والكامــ  ورقــؼ اليــاتف والفــاكس ورقــؼ صــشدو  البريــد الخاصــيؽ وــو لترســ  إليــو السكاتبــات الستعمقــة 
والعظـــاء وعميــو تبميــــغ اإلدارة العامــة لمــؾازم / وزارة الساليــة خظيــًا وــأ  ت ييــر أو تعــدي  فــي عشؾانــو وعميــو أن 
يكتب أيزًا اسـؼ الـدائرة التـي طر ـع العظـاء وعشؾانيـا وبخـ م ذلـػ يحـق لمجشـة العظـاءات أن تيسـ  العـرض 

 السقدم مشو.

سخرص ليـذا ال ـرض لـدى اإلدارة العامـة لمـؾازم قبـ  يؾدع العرض مؽ قب  السشاقص في صشدو  العظاءات ال .5
انتيــاء الســدة السحــددة لــذلػ وكــ  عــرض ال يــؾدع فــي صــشدو  العظــاءات قبــ  آخــر مؾعــد لتقــديؼ العــروض ال 

 .يشغر فيو 

يؾمـا مـؽ  سـتؾن يمتزم السشاقص وـأن يبقـى العـرض السقـدم مشـو نافـذ السفعـؾأ وال يجـؾز لـو الرجـؾع عشـو لسـدة  .6
 لتقديؼ العروض.تاريخ آخر مؾعد 

% وفــق تقــدير لجشــة العظــاءات السركزيــة يحــق لــؾزارة الساليــة انيــاء 15فــي  ــاأ انخفــاض االســعار أكثــر مــؽ  .7
 التعاقد أو إعادة الشغر في األسعار

 

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
ثـائق السظمؾبـة مشـو وىـي عمـى يرفق السشاقص مع عرضو ) خاصة إذا كان يذارك ألوأ مرة ( الذـيادات والؾ   .1

 الشحؾ التالي:
 .رخرة الحرم والسيؽ الرادرة عؽ بمدية غزة 
 .الدج  التجار  أو الرشاعي لمذركة 

 وسمظة األراضي. شيادة خمؾ طرم مؽ دائرة ضريبة الدخ  وضريبة الكيسة السزافة 

 لتؾضيا عرضو. يرغب وبضافتيا ويرى أنيا ضرورية يحق لمسشاقص أن يزيض أية وثائق أو معمؾمات .0
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 :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
يمتزم السشاقص أن يرفق وعرضو سـشد دفـع معتسـد صـادر مـؽ بشـػ البريـد أو عمـى  :تأميؽ الدخؾأ في العظاء .1

 "عطـاء" كتأيني دخىل  $ 1222وسبمـغ  اإلنتاج أو البشػ الؾطشيشك  كفالة أو شيػ بشكي صادر مؽ بشػ 
، عمــى أن تعــاد تأميشــات الــدخؾأ فــي العظــاء إلــى ز بتــأميؽ دخــؾأ العظــاءعــرض غيــر معــز وال يشغــر فــي أ  

مؽ تاريخ آخر مؾعـد لتقـديؼ العـروض،  شيريؽمقدمييا مؽ السشاقريؽ الذ  لؼ يحاأ عمييؼ العظاء وعد مدة 
 وكذلػ لسؽ أ ي  عمييؼ العظاء وعد أن يقؾمؾا بتقديؼ تأميؽ  دؽ التشفيذ.

 "ُفيـ تأيني حسٍ انت"قص الفائز والعظاء أو وأ  جزء مؽ بشـؾده بتقـديؼ يمتزم الستشا: تأمين حدن الةنفيذ .0
او كفالـة  وذلـػ عمـى شـك  سـشد دفـع معتسـد صـادر مـؽ بشـػ البريـددوالر  5222لمعظاء السحـاأ عميـو وكيسـة 

يـؾم مـؽ تـاريخ تبمي ـو  15 دب األصؾأ خـ أ اإلنتاج أو البشػ الؾطشي بشكية او شيػ بشكي صادرة مؽ بشػ 
إ الة العظاء عميو مؽ قب  اإلدارة العامة لمؾازم عمى أن يكؾن سار  السفعؾأ مـدة سـريان العقـد، ويعـاد وقرار 

 عميو.تأميؽ  دؽ التشفيذ إلى الستعيد وعد تشفيذ كافة االلتزامات السترتبة 
 

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:رابعاً 
ا مغاريض العظاء وتقؾم ىذه المجشة وفتا العظـاءات يذك  مدير عام المؾازم العامة لجشة فت: لجشة فتا السغاريض -1

 -وحزؾر السشاقريؽ أو مسثمييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء وعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إثبــــات عــــدد السغــــاريض فــــي محزــــر فــــتا السغــــاريض وكــــ  عظــــاء يفــــتا مغروفــــو يزــــع رئــــيس المجشــــة عميــــو  - أ

 وعمى مغروفو رقسًا مدمدً  عمى ىيئة كدر اعتياد  ودظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 ترقيؼ األورا  السرفقة مع العظاء وإثبات عددىا.  - ب

قـراءة اســؼ مقــدم العظــاء واألســعار وقيسـة التــأميؽ االبتــدائي السقــدم مــؽ كـ  مشــاقص وذلــػ وحزــؾر السشاقرــيؽ أو   - ت
 مسثمييؼ.

ؽ رئــيس المجشــة وجسيــع األعزــاء الحاضــريؽ عمــى العظــاء ومغروفــو وكــ  ورقــة مــؽ أوراقــو وكــذلػ عمــى التؾقيــع مــ - ث
 محزر المجشة وعد تدويؽ كافة الخظؾات الداوقة.

يحــدد مـدير عــام المــؾازم العامــة األشـخاص أو الجيــات الــذيؽ تتكــؾن مــشيؼ : لجشـة دراســة وتقيــيؼ العــروض -0
روض مؽ الشـؾا ي الفشيـة والساليـة والقانؾنيـة وتقـدم تؾصـياتيا السشاسـبة لمجشـة المجشة الفشية التي تقؾم بدراسة الع

 -االعتبار: العظاءات السركزية وعد أخذ السعايير التالية في 
 ال يشغر في أ  عرض غير معزز بتأميؽ دخؾأ العظاء.  - أ

عمـى جـدوأ  ة السظمؾبةالخدمتدرس العروض مؽ الشا ية الفشية وحيث تحدد السعايير الفشية وفقًا لسؾاصفات    - ب
يعد ليذه ال اية، وتخزع كافة العروض لشفس السعايير مؽ  يـث التـزام السشـاقص وعرضـو وسؾاصـفات وشـروط 

 دعؾة العظاء.

يؤخــذ وعــيؽ االعتبــار كفــاءة السشــاقص مــؽ الشــا يتيؽ الساليــة والفشيــة ومقدرتــو عمــى الؾفــاء والتزامــات العظــاء   - ت
ــي يؾفرىــا ولم ــ  أو وعــض ىــذه وســسعتو أو الخدمــة الت ــو ك ــؾفر في ــذ  ال تت ــاقص ال ــة اســتبعاد عــرض السش جش

 الستظمبات.



 

 

 مدراس وزارة التربية والتعليم  تقديم خدمة نظافة 79/0202مناقصة 

 

 تبدأ الدراسة والعرض الذ  قدم أرخص األسعار ثؼ الذ  يميو  تى تتؼ دراسة العروض السقدمة.  - ث

في  الة عدم تؾافر الستظمبات في العرض الذ  يتزسؽ أرخص األسعار تشتق  الدراسة إلى العـرض الـذ  يميـو  - ج
لى أن تر  إلى العرض الذ  تتؾافر فيو الستظمبـات لإل الـة عمـى أن تبـيؽ أسـباب اسـتبعاد العـروض والدعر إ

 األرخص وذك  واضا.

 
 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ اً خايس

عمى الستعيد الـذ  أ يـ  عميـو العظـاء اسـتكساأ إجـراءات العقـد الخـاص وقـرار اإل الـة وتؾقيـع االتفاقيـة ومـا  .1
 ا  ومدتشدات.يمحقيا مؽ أور 

ال يجؾز لمستعيد أن يتشازأ أل  شخص آخر عؽ كـ  أو أ  جـزء مـؽ العقـد دون الحرـؾأ عمـى  إذن خظـي  .0
 .مؽ لجشة العظاءات 

ال يحق لمسشاقص أو السؾرد الرجؾع عمى لجشة العظـاءات وـأ  خدـارة أو ضـرر ناشـت عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي  .3
إلييـا أو إذا لـؼ تحـ  العظـاء عمـى مقـدم أقـ  األسـعار أو   الة إذا ما رفزع لجشة العظاءات ك  العروض السقدمة

 إذا أل ع لجشة العظاءات دعؾة العظاء في أ  وقع أو أ  مر مة دون ذكر األسباب.
 

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسادساً 
أو قرل  يل   نفيلذتنفيلذ الةاامتتلو اتلت  الو الةااملو اتلة إذا نكل  التةهيلع  لن :عمى  داب الستعيد التشفيذ .1

التهاصفتت التطمهبة والذ وط الهتملة التةهيع بنفس  مى حدتب الةنفيذ  لمجنة التخةرةذلك أو تأخ  يحق 
يللل وأل ااالللهت  والنفضلللتت ايةلللت اة وأيلللة  ملللح تحتيللل   الهطلللتا واعالللةهتنة اتةهيلللع  خللل  الختصللة اللللها  ة يللل

 ط  أو ة   يمحق اتلعائ ة التدةفيعة أو  ائ ة المهازم الهتمة  ون الحتجلة إللى أ   خدتئ  أو مرت يف أو
 .اتعاةهتنة اتةهيع  خ  أو حدب مت ت اه المجنة منتابت   إنذا  وع يحق لمتةهيع اع ة اض  مى ذلك

اات : وىنلت يحلق لمجنلة الهطلتاستبعاد عـرض السـؾرد الـذ  يخـ  والتزاماتـو أو إل ـاء العقـد السبـرم معـو .0
الةلل  أحتلللع الهطللتا اتخللتذ ايجلل ااات اللزمللة احللق التةهيللع اتللت يلل  ذلللك مرللت  ة  اتللة الةللأمين التضللعم مللن 

 ويهةب  التبمغ ي  ىذه الحتلة إي ا ا  لمخاينة الهتمة. مح تضري ه التةهيع أو أ  جاا منو اذك  يةنتاب 
ة تحرللي  ااملللهاا التدلللةحضة ليلللت يللل  ذملللة التنلللتق  أو ويلل  جتالللح ااحلللهاا يحلللق للللعائ ة الملللهازم الهتمللل .3

الته   من اامهاا التدةحضة لذلك التنتق  أو الته   لعى اللهزا ات والييالتت والتسادلتت الحكهمالة أو ملن 
 كفتعتيم.

 
 -: حم اخلالفاث:سابعاً 

تؼ  مـو وديــًا فـي  ـاأ  ــدوث أ  خـ م يشذــأ عـؽ تفدــير أ  بشـد مــؽ البشـؾد الدــاوقة أو مـؽ بشــؾد العقـد فيــ  - أ
 والتفاوض.
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يؾمـًا مـؽ بـدء مفاوضـتيسا لمؾصـؾأ إلـى  ـ   ـؾأ أ  خـ م يتعمـق والعقـد  32إذا لؼ يتسكؽ الظرفـان خـ أ  - ب
يحق أل  مؽ الظرفيؽ    الخ م والمجؾء إلـى السحكسـة السخترـة وتظبيـق القـؾانيؽ واألنغسـة السعسـؾأ بيـا فـي 

 مشاطق الدمظة الؾطشية الفمدظيشية بيذا الذأن.

  
 : شزوط يتفزقت:ـثايناً 

إذا استعس  السشاقص ال ش أو الت عب في معاممتـو أو ثبـع عميـو أنـو شـرع أو قـام بشفدـو أو بؾاسـظة غيـره  .1
وظريـق مباشــر أو غيــر مباشـر عمــى رشــؾة أ ــد مـؾعفي أو مدــتخدمي الدــمظة أو عمـى التؾاطــؤ معــو إضــرارًا 

ــأميؽ مــع عــدم  ــي الحــاأ ويرــادر الت ــده ف ــة والتعؾيزــات والسرــمحة يم ــي عق ــؾزارة السظالب اإلخــ أ وحــق ال
السترتبة عمى ذلػ فزً  عؽ شظب اسسو مؽ بـيؽ السشاقرـيؽ وال يدـسا لـو والـدخؾأ فـي مشاقرـات لمدـمظة 

 الؾطشية الفمدظيشية ىذا فزً  عؽ اتخاذ اإلجراءات القزائية ضده عشد االقتزاء.
التعاقـد معـو دون المجـؾء لمقزـاء وكـذلػ مرـادرة  إذا أفمس السشاقص أو السؾرد يحـق لمجشـة العظـاءات إل ـاء .0

 مبمغ التأميؽ كبيراد عام لمخزيشة العامة.
إذا تؾفى السشاقص أو السؾرد جاز إل اء العقد  السبرم معو أو مـا تبقـى مشـو  بتؾجيـو كتـاب لمؾرثـة يفيـد بـذلػ  .3

 الة.دون الحاجة إلى استردار  كؼ قزائي يقزي بذلػ مع رد مبمغ التأميؽ في ىذه الح
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 انشـــزوط اخلاصـــت 
 

نذاط الذركة وترفع تقرير  أداءتقؾم المجشة السخترة السذكمة مؽ إدارة الؾزارة واإلشرام والستاوعة عمى  .1
 دور  والخرؾص.

ؽ لمذركة  دب التؾضيا السرفق يااللتزام وجسيع السيام اليؾمية السظمؾبة مؽ عساأ الشغافة التاوع .2
لى ان جسيع السؾاد السدتخدمة واألدوات اإلشارة إ   وزارة التربية والتعميؼ معوالعظاء والسعد مؽ قب

ذرفة عمى ويمتزم الستعيد والحرؾأ عمى مؾافقة الجية الس الذركةال زمة لعسمية الشغافة عمى  داب 
 .مؾاد الشغافة السدتخدمة

فة العامة دون السداس وعدد تؾفير عدد العساأ  دب  اجة الؾزارة  يث تقؾم الذركة بتؾفير مذرم لمشغا .3
 .واالتفا  مع الؾزارة عمى السدارس العساأ عمى أن يتؼ تؾزيعيؼ 

خ أ  أن تقؾم واستبدالو مؽ  ق المجشة السخترة استبعاد أ  مؽ مشتدبي الذركة والسؾقع وعمى الذركة .4
 ( ساعة.24)
عؽ عسره ال يزيد السظمؾبة وأن لمكيام وأعساأ  عدم استخدام مؾعفيؽ قاصريؽيمتزم مؽ يرسؾ عميو العظاء و .5

 .سشة 50
فييا خمؾ مؽ  وشيادة خمؾ أمراض وساوب زار شيادة  دؽ سير وسمؾك  العظاءيمتزم مؽ يرسؾ عميو  .6

، عمى أن يكؾن السدارسالجيات السخترة لجسيع العامميؽ في اعساأ الشغافة داخ  مؽ  19مرض كؾفيد 
 .العامميؽ السدتخدميؽ الئقيؽ جدديًا وعقمياً 

مع صؾرة ىؾية لمعساأ السشؾ  كذفا وأسساء العامميؽ والعام ت : بتقديؼ العظاءمؽ يرسؾ عميو متزم ي .7
 .االعتراض عمى آ  مؽ السدتخدميؽولمجشة الحق في  تذ يميؼ 

والسدئؾلية الكاممة عؽ أية إصاوات عس  تمحق وأ  مؽ مشدؾبيو العامميؽ  العظاءيمتزم مؽ يرسؾ عميو  .8
قيؼ كميا كائشة ما كانع ىي طرم الذركة التي جمبتيؼ كسا وتتحس  الذركة السدئؾلية والسؾقع كسا أن  قؾ 

 .السدارسالسدنية والجشائية في  اأ تدبب أ  مؽ مشدؾبيو وزرر ماد  أو معشؾ  لسستمكات 
االدعاء بؾجؾد خدارة مؽ جراء التعاقد وال يحق لو السظالبة وأ  تعؾيض  العظاءال يحق لسؽ يرسؾ عميو  .9

يمتفع لسث  ىذه االدعاءات لكؾنيا تتشاقض مع  رية السؾرد في تقدير السقاب  الساد  لسا يقؾم وو مؽ ولؽ 
 أعساأ وفي اختيار طريقة السذاركة في العرض مؾضؾع العقد.

وإذا ثبع ليا مؽ خ أ السذاىدات الذخرية  الؾزارة تقييؼ أداء الذركة شيرياً  في يحق لمجشة السخترة .10
قع في تحقيق األىدام التي تؼ التعاقد معيا مؽ أجمو و دب أ كام وشروط العقد فبن أن الذركة قد أخف

لمجشة السخترة الحق في طمب فدخ العقد مع الذركة أو خرؼ جزء مؽ مدتحقات الذركة والتعاقد مع مؽ 
 يميو في الدعر مع تحسيمو  كافة التبعات القانؾنية والسالية السترتبة عمى ذلػ.

 معامميؽ رجاأ ونداء.ل تؾفير ز  خاص ومسيز العظاء ارسؾ عمييتي تالذركة ال متزمت .11
، مؽ الداعة الثامشة والشرف صبا ًا و تى  دب ما تراه الؾزارة مشاسباً و سبؾع أيام واأل 6أيام العس   .12

 .ويتؼ خرؼ أيام االجازات والعظ  الرسسية الراوعة والشرف مداءاً 
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 يف انشروط اخلاصت: 0تىضيح انبُد رقى * **
 

 املهاو انيىييت املطهىبت يٍ عًال انُظافت )انتابعني نشركاث انُظافت( يف املدارش
 :تشغيض الدا ات ومسرات السدرسة -

الربا ية  وعد االسترا ات وفي نياية دوام الفترة والكراسي في الدا ات / السغ تالسعرشات وتظييرتشغيض  -
 .والسدائية

 السخررة ليا. حاوياتالووضعيا وظريقة آمشة في  القسامةتجسيع  -
 ض السدا ات الخزراء/ غير السبمظة وتشغيض العذب واستخدام السعدات.تشغي -
 تشغيض مداخ  السدارس وتظيير االبؾاب. -
 تظيير الدياج الحديد  الذ  يحيح والسدا ات الخزراء ــــ إن وجد ـــــ -

 تشغيض وتظيير ال رم الدراسية:
 .وبعد الفترة السدائية فترة الربا يةوعد ال الرفية ال رم وتظييرتشغيض كشس و  -

 والتشغيض يكؾن كالتالي:
 .اتاألرضي كشس -1
 غد  أرضيات الرفؾم مرتيؽ أسبؾعيًا. -2
 .وخذب الحسايةػ مدا الذبابي -3
 متر. 2عمى ارتفاع  الحؾائحرش وتظيير  -4
 .رش الظاوالت والكراسي والسظيرات ومدحيا جيدا مؽ اثر الرش -5
 سقاوض.وتظيير ال األبؾابتشغيض  -6
 الداخ  والخارج.مؽ تشغيض الذبابيػ  -7
 سفاتيا الكيربائية.التشغيض  -8
 تفريغ س أ السيس ت مؽ الرفؾم وعد ك  فترة وتجسيعيا في  اوياتيا. -9

 :السسرات
السظمة عمى  اإلذاعةوالذبابيػ ومشرة   والسزايكؾ والحؾائحالسسرات ويذس  الدرابزيؽ الحديد  وتظييرتشغيض  -

 .السسرات والدا ة
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 راث انصحيت:اندو
 تشغيض وشظف وتظيير الدورات الرحية الخاصة والظمبة والسعمسيؽ وعد ك  استرا ة وبعد نياية فترة الدوام

 )الربا ية والسدائية(.
 مختبرات )العمؾم والحاسؾب( والسكتبة والسرافق اإلدارية في السدرسة.

 اء والرابؾن.والكام  )شعب، وغرم إدارية، ومسرات..(  والس ةتشغيض وشظف السدرس -
 تشغيض السكان يؾميًا وعد ك  فترة. -
 مدا وتظيير االثاث وعد نياية ك   رة. -
 تظيير ك  ما تر  إليو أيد  الظمبة. -
تفقد السرافق العامة في السبشى والتأكد وذك  خاص مؽ إطفاء األنؾار وإقفاأ صشابير الساء وتفقد جسيع  -

 . السرافق قب  الس ادرة

 :السؾاد السظمؾب تؾفيرىا
 % مع مراعاة أن كسية االستخدام في السبشى السدرسي تختمف عؽ السرافق الرحية.5كمؾر ندبة تركيز  .1
 ، وصابؾن سائ  لأليد  و دب ما تظمبو إدارة السدرسةصابؾن أرضيات .2
 ،الدلؾ القذاطة، ،)مث  السكشدة تؾفير جسيع األدوات ال زمة في عسمية تشغيض وتعكيؼ مرافق السدرسة .3

 (......  ماكيشة الرش والتعكيؼ الخسا ، اسالس،الدمة 

 املطهىبت عًال انُظافتأعداد 

 السجسؾع أنثى ذكر السديرية م
 58 13 45 شساأ غزة  .1
 52 12 40 غرب غزة  .2
 109 23 86 شر  غزة  .3
 32 6 26 الؾسظى  .4
 41 9 32 خانيؾنس  .5
 41 10 31 شر  خانيؾنس  .6
 32 7 25 رفا  .7

 365 80 285 السجسؾع
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 األسعارانكًياث وجذول 

 

 انكًيت انبياٌ و.
 املبهغ بانشيكم

 نهعايم انىاحد  
 شهريا   شايم يىاد انُظافت

 يالحظاث

1 
 تقديى خديت َظافت

ملدارش وزارة انرتبيت 
 وانتعهيى

1   
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 
ـ ورفتي مسثً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية رقؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا السؾقع أدناه ــــ 
 ــ والتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة ـــــــــــــــــــــــــــــــش عؽ

مـؽ شـروط عامـة وخاصـة  0202/ 77 ا ورد بؾثائق العظاء السظـروح رقـؼ.   وأنشي قرأت وتفيسع كافة م1
 .قانؾنيًا بتمػ الذروط والسؾاصفاتومؾاصفات وألتزم التزاما 

يؾمـا مـؽ  ستيؽكسا ألتزم وأن يبقى العرض السقدم مشي سار  السفعؾأ وال يجؾز لي الرجؾع عشو لسدة  .  0
 تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ العروض.

.  وكـذلػ ألتـزم بتؾريـد األصـشام السحالـة عمـى وسؾجـب العظـاء السـذكؾر أعـ ه والتـي يـتؼ طمبيـا مـؽ قبـ  3
ع العقـد واسـت م أوامـر التؾريـد عمـى أن تكـؾن تمـػ األصـشام وذلًػ مـؽ تـاريخ تؾقيـ يؾما ستيؽخ أ ؾزارة ال

 السؾردة مؽ قبمي وفقًا لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عمييا في ىذا العظاء.
 وىذا إقرار وتعيد مشي بذلػ أقر وألتزم وك  ما ورد وو دون أ  ض ح أو إكراه .     

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـؼ السشــاقــص :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقؼ السذت   السرخص :ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــؾان :ـــــــــــــــــــ
 ــــــرقؼ الجؾاأ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـؼ الياتـف :ـــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـؼ الفاكس : ـــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــ

                          
 


