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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 0202/ 59قى عطاء ر
 

لزوم أعسال صيانة تبريد وتكييف تؾريد قظع / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي تعمؽ وزارة السالية     
 تبعًا لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء. لرالح وزارة الرحة

في ىذا العظاء مراجعة وزارة السالية/ اإلدارة العامة لمؾازم  فعمى الذركات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وترغب في السذاركة
خالل أوقات الدوام الرسسي مؽ أجل الحرؾل عمى كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل خمف محظة فارس لمبترول العامةـ 

 ( شيكل غير مدتردة تؾرد إلى خزيشة وزارة السالية.300دفع مبمغ )
ىؾ  بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات باإلدارة العامة المؾازم/ وزارة السالية في غـزة آخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار

وتفتح السغاريف بحزؾر مسثمي السشاقريؽ في نفس الزمان  06/2021/ 14االثشيؽيؾم  مؽ صباح الحادية عذر الداعة
 والسكان .

 جلنت انعطاءاث املزكشيت  
 يالحظت:

 مؽ يرسؾ عميو العظاء. . أجرة اإلعالن في الرحف عمى2
. يجب إرفاق كفالة بشكية أو شيػ بشكي مؽ البشػ الؾطشي أو بشػ االنتاج أو بشػ البريد وفي حال تعذر ذلـػ يـتؼ إحزـار 0

تعيد والتزام بالخرؼ مؽ السدـتحقات معتسـد مـؽ الـدائرة الساليـة فـي وزارة الرـحة أو االدارة العامـة لمخزيشـة بـؾزارة الساليـة 
 إجسالي العظاء " كتأميؽ دخؾل " ساري السفعؾل لسدة تدعيؽ يؾمًا مؽ آخر مؾعد لتقديؼ العروض. % مؽ5بقيسة 

 . . تقدم األسعار بالذيكل وتذسل جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب3
 . لجشة العظاءات غير ممزمة بقبؾل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة مؾقع الؾزارة 5
 2598967679رقؼ :  جؾال. لمسراجعة واالستفدار 6
 
 
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

يؼ جسيـع مـا يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجـداول والشسـاذج والؾثـائق السرفقـة بـدعؾة العظـاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الؾثـائق ويـتف .2
ورد فييا ويختؼ ويؾقع كافـة وثـائق دعـؾة العظـاء ويقـدميا ضـسؽ العـرض كاممـة عمـى أن يتحسـل كافـة الشتـائل السترتبـة عمـى عـدم 

 قيامو بالتدقيق واالستكسال برؾرة صحيحة.

التحسيـل والتشزيـل تكتب أسعار العظاء بالذيكل عمـى أن يذـسل الدـعر رسـؾم الجسـارك وأجـؾر التحـزيؼ والتصميـف ومرـاريف الشقـل و  .0
 .والتأميؽ وجسيع الرسؾم والسراريف األخرى 

يعــد السشــاقص عرضــو مظبؾعــًا أو مكتؾبــًا بــالحبر األزرق أو األســؾد فقــ  ويحغــر السحــؾ أو التعــديل أو الذــظب أو اإلضــافة فــي  .3
الحبر األزرق أو األسـؾد ويعـاد كتابـة الرـؾا  بـ رالعرض وكل ترحيح مؽ ىذا القبيل يؾضع عميو خظـيؽ متـؾازييؽ بـالحبر األحسـ

 ويؾقع بجانبو مؽ قبل مؽ أجرى الترؾيب.

تؾريد قظع غيار يقدم السشاقص عرضو مرفقًا بو الؾثائق السظمؾبة مع تأميؽ دخؾل العظاء في مصمف مصمق بإحكام ويكتب عميو عظاء 
وعشؾانو بالكامل ورقؼ الياتف والفاكس  وكذلػ اسسو 59/0202لمسشاقرة رقؼ  لزوم أعسال صيانة لرالح وزارة الرحة تبريد وتكييف

بأي تصيير  ورقؼ صشدوق البريد الخاصيؽ بو لترسل إليو السكاتبات الستعمقة بالعظـاء وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لمؾازم / وزارة السالية خظياً 
ذلػ يحق لمجشة العظاءات أن تيسل العرض  أو تعديل في عشؾانو وعميو أن يكتب أيزًا اسؼ الدائرة التي طرحت العظاء وعشؾانيا وبخالف

 السقدم مشو.

يؾدع العرض مؽ قبل السشاقص في صشدوق العظاءات السخرص ليذا الصرض لدى اإلدارة العامة قبل انتياء السـدة السحـددة لـذلػ  .4
 . وكل عرض ال يؾدع  في صشدوق العظاءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال يشغر فيو ويعاد إلى مردره مصمقاً 

يؾما مؽ تاريخ آخـر مؾعـد لتقـديؼ  ستؾن يمتزم السشاقص بأن يبقى العرض السقدم مشو نافذ السفعؾل وال يجؾز لو الرجؾع عشو لسدة  .5
 العروض.

التعاقـد أو إعـادة الشغـر  إنيـاء% وفق تقدير لجشة العظاءات السركزيـة يحـق لـؾزارة الساليـة 25أكثر مؽ  األسعارفي حال انخفاض  .6
 في األسعار

 نيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـثا
 يرفق السشاقص مع عرضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمى الشحؾ التالي:  .2

 .صؾرة مردقة عؽ شيادة مزاولة السيشة وكذلػ الديرة الذاتية لمذركة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذركة 

 وسمظة األراضي ؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيسة السزافةشيادة خم. 

عمى السشاقص أن يرفق بعرضو الشدخة األصمية مؽ أية كتالؾجـات أو نذـرات أو معمؾمـات فشيـة تعـرف بـالمؾازم السعروضـة وكـذلػ  .0
ل فعميـو أن يحـدد مكانيـا والؾقـت الـذي يقدم مع عرضو العيشات السظمؾبة في دعؾة العظاء وإذا كانت تمػ العيشات غيـر قابمـة لمشقـ

 يسكؽ رؤيتيا فيو وإال يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 يحق لمسشاقص أن يزيف أية وثائق أو معمؾمات يرغب بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتؾضيح عرضو. .3

  تأييناث وضًاناث انعطاء : ثانثًا:
أو عمـى شـكل كفالـة أو شـيػ مـؽ بشـػ البريـد رفـق بعرضـو سـشد دفـع معتسـد صـادر يمتزم السشاقص أن ي :تأميؽ الدخؾل في العظاء .2

مـؽ إجسـالي قيسـة العظـاء " كتـأميؽ دخـؾل " سـاري السفعـؾل  %5بقيسـة عمى ذلـػ  اإلنتاج أو البشػ الؾطشيبشكي صادر مؽ بشػ 
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عمـى أن تعـاد تأميشـات الـدخؾل  عرض غير معزز بتأميؽ دخؾل العظـاءشيؾر مؽ تاريخ فتح السغاريف وال يشغر في أي  3لسدة 
 .في العظاء إلى مقدمييا مؽ السشاقريؽ الذي لؼ يحال عمييؼ العظاء بعد مدة أسبؾعيؽ مؽ تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ العروض

 يمتزم الستشاقص الفائز بالعظاء أو بأي جزء مؽ بشؾده بتقديؼ تأميؽ حدؽ التشفيذ لمعظاء السحـال عميـو بقيسـة: تأميؽ حدؽ التشفيذ .0
أو عمى شـكل كفالـة أو شـيػ بشكـي صـادر  مؽ بشػ البريدسشد دفع معتسد صادر % مؽ إجسالي قيسة العظاء وذلػ عمى شكل 22

يؾم مؽ تاريخ تبميصو بقرار إحالة العظاء عميـو مـؽ قبـل اإلدارة العامـة لمـؾازم عمـى أن  25خالل اإلنتاج أو البشػ الؾطشي مؽ بشػ 
 .ويعاد تأميؽ حدؽ التشفيذ إلى الستعيد بعد تشفيذ كافة االلتزامات السترتبة عميو لعقدسريان ايكؾن ساري السفعؾل لسدة 

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:اً رابع
يذـكل مـدير عـام المـؾازم العامـة لجشـة فـتح مغـاريف العظـاء وتقـؾم ىـذه المجشـة بفـتح العظـاءات بحزـؾر  -:لجشة فتح السغـاريف -2

 -والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:السشاقريؽ أو مسثمييؼ في الزمان 
إثبــات عــدد السغــاريف فــي محزــر فــتح السغــاريف وكــل عظــاء يفــتح مغروفــو يزــع رئــيس المجشــة عميــو وعمــى مغروفــو رقســًا  - أ

 مدمداًل عمى ىيئة كدر اعتيادي بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 قة مع العظاء وإثبات عددىا.ترقيؼ األوراق السرف  -  

 قراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار وقيسة التأميؽ االبتدائي السقدم مؽ كل مشاقص وذلػ بحزؾر السشاقريؽ أو مسثمييؼ. - ت

التؾقيع مؽ رئيس المجشة وجسيع األعزاء الحاضريؽ عمى العظاء ومغروفو وكل ورقـة مـؽ أوراقـو وكـذلػ عمـى محزـر المجشـة  - ث
 لخظؾات الدابقة.بعد تدويؽ كافة ا

يحدد مدير عـام المـؾازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـذيؽ تتكـؾن مـشيؼ المجشـة الفشيـة التـي تقـؾم  :لجشة دراسة وتقييؼ العروض -0
ة بدراسة العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاسـبة لمجشـة العظـاءات السركزيـة بعـد أخـذ السعـايير التاليـ

 -في االعتبار:
 ال يشغر في أي عرض غير معزز بتأميؽ دخؾل العظاء.  - أ

تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحيـ  تحـدد السعـايير الفشيـة وفقـًا لسؾاصـفات المـؾازم السظمؾبـة عمـى جـدول يعـد ليـذه الصايـة     -  
 عؾة العظاء.وتخزع كافة العروض لشفس السعايير مؽ حي  التزام السشاقص بعرضو بسؾاصفات وشروط د

يؤخــذ بعــيؽ االعتبــار كفــاءة السشــاقص مــؽ الشــاحيتيؽ الساليــة والفشيــة ومقدرتــو عمــى الؾفــاء بالتزامــات العظــاء وســسعتو التجاريــة   - ت
والتدييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يؾفرىا وقظع الغيار وورش الريانة و كذلػ كؾنو وكيل أو مؾزع لؾكيل أو تاجر  ولمجشة 

 السشاقص الذي ال تتؾفر فيو كل أو بعض ىذه الستظمبات.استبعاد عرض 

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثؼ الذي يميو حتى تتؼ دراسة العروض السقدمة.  - ث

إذا تؾافرت في العرض كافة الذـروط والسؾاصـفات والجـؾدة تؾصـي المجشـة الفشيـة باإلحالـة عمـى مقـدم أرخـص األسـعار و مـؽ حـق  - ج
 شية أن تؾصي بالترسية عمى أكثر مؽ مؾرد لمرشف الؾاحد بالرغؼ مؽ اختالف األسعار.المجشة الف

في حالة عدم تؾافر الستظمبـات فـي العـرض الـذي يتزـسؽ أرخـص األسـعار تشتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـذي يميـو بالدـعر إلـى أن  - ح
 عاد العروض األرخص بذكل واضح.ترل إلى العرض الذي تتؾافر فيو الستظمبات لإلحالة عمى أن تبيؽ أسبا  استب

إذا تدــاوت السؾاصــفات واألســعار والذــروط والجــؾدة السظمؾبــة يفزــل السشــاقص الــذي يتزــسؽ عرضــو ميــزات إضــافية ثــؼ السقــدم  - خ
لمسشتجات السحمية  ثؼ السشـاقص السقـيؼ بفمدـظيؽ برـؾرة دائسـة  ثـؼ مـدة التدـميؼ األقـل إذا كانـت سـرعة التدـميؼ لسرـمحة الـدائرة 

 يدة.السدتف

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـخايساً 
عمـى الستعيــد الــذي أحيــل عميــو العظــاء اســتكسال إجــراءات العقـد الخــاص بقــرار اإلحالــة وتؾقيــع االتفاقيــة ومــا يمحقيــا مــؽ أوراق  .2

 ومدتشدات بسا فييا )أوامر الذراء(.
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 مؽ تاريخ استالمو ألمر التؾريد. حدب الظمبيمتزم الستعيد بالتؾريد  .0

 يجؾز لمستعيد أن يتشازل ألي شخص آخر عؽ كل أو أي جزء مؽ العقـد دون الحرـؾل عمـى  إذن خظـي مـؽ لجشـة العظـاءات ال .3
 التي أحالت العظاء.

ال يحق لمسشاقص أو السؾرد الرجؾع عمى لجشة العظاءات بأي خدـارة أو ضـرر ناشـن عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي حالـة إذا مـا رفزـت  .4
دمة إلييا أو إذا لؼ تحل العظاء عمى مقدم أقل األسعار أو إذا ألصت لجشة العظاءات دعؾة العظاء في لجشة العظاءات كل العروض السق

 أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسبا .

 و.يمتزم السؾرد بتدميؼ المؾازم وفقًا لمسؾاصفات والذروط الستفق عمييا والؾاردة في قرار اإلحالة وكذلػ العيشات السعتسدة والسذكؾرة في .5
 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسادسا

إذا تأخر الستعيد عؽ تؾريد ما التزم بو في السؾعد السحدد في العقد يحق لسدير عام دائرة المؾازم العامـة أن   فرض غرامة مالية: .2
ي تــأخر فـي تؾريـدىا عــؽ كـل أسـبؾع تــأخير إال إذا تبـيؽ أن التـأخير فــي %( مـؽ قيســة المـؾازم التـ2يفـرض غرامـة ماليـة ال تقــل عـؽ )

التؾريد ناجؼ عؽ قؾة قاىرة   وفي جسيع األحؾال عمـى الستعيـد تقـديؼ إشـعار خظـي وفـؾري إلـى الجيـة السخترـة بـالغروف واألسـبا  
 التي أدت إلى التأخير في التؾريد أو مشعتو مؽ ذلػ وتقديؼ ما يثبت ذلػ.

إذا نكل الستعيد عؽ تشفيذ التزاماتو بسا فيو التزامو بالتؾريد أو قرـر فـي ذلـػ أو تـأخر يحـق لسـدير  حدا  الستعيد:الذراء عمى  .0
عــام دائــرة المــؾازم العامــة إصــدار القــرار بذــراء المــؾازم السمتــزم بيــا الستعيــد بــشفس الخرــائص والسؾاصــفات مــؽ أي مرــدر آخــر عمــى 

روق األسعار والشفقـات اإلضـافية وأيـة خدـائر أو مرـاريف أو عظـل أو ضـرر يمحـق بالـدائرة حدا  ىذا الستعيد ونفقتو مع تحسيمو ف
 السدتفيدة أو دائرة المؾازم العامة دون الحاجة إلى أي إنذار وال يحق لمستعيد االعتراض عمى ذلػ.

اءات التـي أحالـت العظـاء اتخـاذ وىشـا يحـق لمجشـة العظـ :استبعاد عـرض السـؾرد الـذي يخـل بالتزاماتـو أو إلصـاء العقـد السبـرم معـو .3
اإلجراءات الالزمة بحق الستعيد بسا في ذلػ مرادرة قيسة التأميؽ السقدم مؽ الستعيد أو أي جزء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة المـؾازم 

 غير السؾردة ويعتبر السبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.
تحريل األمؾال السدتحقة ليا فـي ذمـة السشـاقص أو السـؾرد مـؽ األمـؾال السدـتحقة  وفي جسيع األحؾال يحق لدائرة المؾازم العامة .4

 لذلػ السشاقص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاالتيؼ.

 -: حم اخلالفاث:سابعا
 مو وديًا بالتفاوض.في حال حدوث أي خالف يشذأ عؽ تفدير أي بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ ح - أ

يؾمًا مؽ بدء مفاوضتيسا لمؾصؾل إلى حل حؾل أي خالف يتعمـق بالعقـد يحـق ألي مـؽ الظـرفيؽ  32إذا لؼ يتسكؽ الظرفان خالل  -  
حل الخالف بـالمجؾء إلـى السحكسـة السخترـة وتظبيـق القـؾانيؽ واألنغسـة السعسـؾل بيـا فـي مشـاطق الدـمظة الؾطشيـة الفمدـظيشية بيـذا 

 الذأن.
 شزوط يتفزقت:ـ :ثايناً 

إذا استعسل السشاقص الصش أو التالعب في معاممتو أو ثبت عميو أنو شرع أو قام بشفدو أو بؾاسظة غيره بظريق مباشر أو غير  .2
مباشــر عمــى رشــؾة أحــد مــؾعفي أو مدــتخدمي الدــمظة أو عمــى التؾاطــؤ معــو إضــرارًا بالسرــمحة يمصــي عقــده فــي الحــال ويرــادر 

ل بحق الـؾزارة السظالبـة بالتعؾيزـات السترتبـة عمـى ذلـػ فزـاًل عـؽ شـظب اسـسو مـؽ بـيؽ السشاقرـيؽ وال التأميؽ مع عدم اإلخال 
 يدسح لو بالدخؾل في مشاقرات لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية ىذا فزاًل عؽ اتخاذ اإلجراءات القزائية ضده عشد االقتزاء.

قـد معـو دون المجـؾء لمقزـاء وكـذلػ مرـادرة مبمـغ التـأميؽ كـإيراد إذا أفمس السشاقص أو السؾرد يحق لمجشة العظاءات إلصـاء التعا .0
 عام لمخزيشة العامة.

إذا تؾفى السشاقص أو السؾرد جـاز إلصـاء العقـد  السبـرم معـو أو مـا تبقـى مشـو  بتؾجيـو كتـا  لمؾرثـة يفيـد بـذلػ دون الحاجـة إلـى  .3
 استردار حكؼ قزائي يقزي بذلػ مع رد مبمغ التأميؽ في ىذه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 

 ىا في حال مخالفتيا لمسؾاصفات التي تؼ االتفاق عمييا. رفض أي مادة كاممة أو أي جزء مؽلمؾزارة يحق  .2
يتؼ استالم السؾاد السؾردة مؽ قبل لجشة االستالم مخترة ومذكمة ليذا الصرض وفقًا لمسؾاصفات والذروط العامة والخاصـة  .0

اء وقـرار اإلحالـة وأمـر التؾريـد والعيشـات السعتسـدة والتـي يـتؼ فحرـيا وإجـراء التجـار  عمييـا لمتعاقد الؾاردة في دعـؾة العظـ
بالظريقة التي تحددىا الجية السدتفيدة أو لجشـة االسـتالم بسؾجـب لجـان فشيـة تذـكل ليـذا الصـرض لسعرفـة مـدي مظابقتيـا 

 0-2زمة مؽ قبل السـؾرد وتؤخـذ العيشـات بشدـبة لمسؾاصفات السظمؾبة ويجب كذلػ إرفاق الذيادات الرحية والسخبرية الال 
 في األلف حدب السادة السؾردة وبشاء عمي طمب مؽ السختبر عشد كل تؾريد.

 مؽ تاريخ اغالق السشاقرة. السؾرد العمؼ بأن ما يقدمو مؽ عرض سعر ساري السفعؾل لسدة ستيؽ يؾماً  ىيجب عم .3

جيـــة التــي تحـــددىا الــؾزارة طبقـــا لمذــروط والسؾاصـــفات الــؾاردة فـــي بصــزة او البتؾريــد السدـــتمزمات الســؾرد االلتـــزام  ىعمــ .4
السشاقرة متزسشا الشقل والتحسيل والتشزيل وما يترتـب عمـي عسميـات التؾريـد مـؽ نفقـات بالصـة مـا بمصـت او مرـاريف عمـي 

 نفقتو الخاصة.

الحـق فـي ولمـؾزارة السظمؾبـة أسـاس أقـل األسـعار والسظـابق لمسؾاصـفات  ىسؾف يتؼ ترسية أصشاف السشاقرة بالتجزئة عمـ .5
% مؽ إجسالي الكسية الستعاقد عمييا لسجرد إشعار السؾرد برغبتيـا فـي 05زيادة الكسيات الستعاقد عمييا أو خفزيا بشدبة 

 ذلػ وبشفس شروط ومؾاصفات وأسعار التؾريد الؾاردة في العقد لكل أو بعض األصشاف خالل فترة التعاقد.

 شامل لمزريبة السزافة ما لؼ يرد نص خالف ذلػ.و األسعار بالذيكل الجديد في جسيع األحؾال تكؾن عروض  .6

أو الـؾزارة في حال مخالفة السؾرد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتشاعو أو عرقمتـو لمتؾريـد بسـا يسـس بسرـمحة  .7
ؾيض عـؽ كـل عظـل أو ضـرر يعرض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة السالية مرادرة كفالة حدؽ التشفيذ والرجـؾع عميـو بـالتع

لحق بيا كسا أن ليا الحق في الحرؾل عمي السؾاد التي يتخمف السؾرد عـؽ تؾفيرىـا مـؽ السـؾرد الـذي يميـو فـي الدـعر او 
% مرـاريف إداريـة 22عار مزـافًا إلييـا الذراء بالظرق التي تراىا محققة لسرمحتيا وإلصاء التعاقـد مـع ودفـع فـروق األسـ

مؽ ضسانتو البشكية وليس لمسؾرد الذي خالف أي شرط مؽ شـروط التعاقـد أو تخمـف عـؽ أو عرقـل عسميـات التؾريـد الحـق 
في السظالبة بأية تعؾيزات أو السظالبة باسـترداد كفالـة حدـؽ التشفيـذ أو السظالبـة بفـروق األسـعار إذا تسكشـت الـؾزارة مـؽ 

ػ السـؾاد بدــعر أقـل مــؽ ســعر السشاقرـة الــذي تـؼ التعاقــد بسؾجبـو وفــي حــال عـدم كفايــة الزـسانة لتصظيــة فــروق تـؾفير تمــ
 األسعار لؾزارة السالية الحق في خرؼ أي مبالغ تتبقي مؽ مدتحقاتو لدييا.

يؾمــًا مــؽ  ســتؾن  يكــؾن الــدفع الســؾرد لقــاء مــا قــام بتؾريــده مــؽ مــؾاد طبقــًا لمذــروط والسؾاصــفات الــؾاردة بالسشاقرــة خــالل .8
لــؾاردة برــحيفة الذــروط تــاريخ تقــديؼ الفــؾاتير واألوراق الدالــة عمــي تســام وحدــؽ التؾريــد طبقــًا لمذــروط والسؾاصــفات ا

 .والسؾاصفات

 .يحق لمجشة العظاءات تسديد العظاء عؽ السدة السحددة لو بسا يتشاسب والسرمحة العامة .9
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 صفحة                                                                                                                                                     

 يتيزفق املىاصفاث انفناألسعار وانكًياث وجذول 
سعز انىحذة  انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى

 بانشيكم
انسعز االمجايل 

 يالحظاث بانشيكم

1 Compressor 12000 BTU/hr – Rotary – R22 22 عدد    

2 Compressor 12000 BTU/hr – Rotary – R410a 13 عدد    

3 Compressor 18000 BTU/hr – Rotary – R22 7 عدد    

4 Compressor 18000 BTU/hr – Rotary – R410a 16 عدد    

5 Compressor 24000 BTU/hr – Rotary – R22 19 عدد    

6 Compressor 24000 BTU/hr – Rotary – 1PH - R410a 17 عدد    

7 Compressor 30000 BTU/hr – Rotary – R22 7 عدد    

8 Compressor 30000 BTU/hr – Rotary – R410a 8 عدد    

9 Compressor 36000 BTU/hr – Rotary –3PH -  R22 6 عدد    

11 Compressor 36000 BTU/hr – Rotary –3PH -  R410a 5 عدد    

11 Compressor 36000 BTU/hr – Reciprocating (Piston) –3PH -  R22 4 عدد    

12 Compressor 48000 BTU/hr – Rotary –3PH -  R22 5 عدد    
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سعز انىحذة  انكًيت انىحذة ى انصنفاس انزقى
 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 يالحظاث بانشيكم

13 Compressor 48000 BTU/hr – Rotary –3PH -  R410a 5 عدد    

14 Compressor 48000 BTU/hr – Scroll –3PH -  R410a 3 عدد    

15 Compressor 54000 BTU/hr – Rotary –3PH -  R22 2 عدد    

16 Compressor 54000 BTU/hr – Rotary –3PH -  R410a 2 عدد    

17 Compressor 60000 BTU/hr – Scroll –3PH -  R22 10 عدد    

18 Compressor 60000 BTU/hr – Scroll –3PH -  R410a 9 عدد    

19 Compressor 120000 BTU/hr – Scroll –3PH -  R407a 9 عدد    

21 Compressor 258000 BTU/hr – Scroll –3PH -  R410a 
(00PPG000471003A) 

    2 عدد

    1 عدد R134aحصان غاز  1/8 ثالجة   كمربسور 21

    1 عدد R134aحصان غاز  1/6 ثالجة   كمربسور 22

    4 عدد R134aحصان غاز  1/5 ثالجة   كمربسور 23

    6 عدد R134aحصان غاز  1/4 ثالجة   كمربسور 24

    11 عدد R134aحصان غاز  1/3 ثالجة   سوركمرب  25
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سعز انىحذة  انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 يالحظاث بانشيكم

    8 عدد R134aحصان غاز  1/2 ثالجة   كمربسور 26

    5 عدد R22حصان غاز  1/2 ثالجة   كمربسور 27

ددع R502حصان غاز  1/2 ثالجة   كمربسور 28  3    

    6 عدد R404aحصان غاز  1/2 ثالجة   كمربسور 29

    8 عدد R134aحصان غاز  3/4 ثالجة   كمربسور 31

    3 عدد R22حصان غاز  3/4 ثالجة   كمربسور 31

    3 عدد R502حصان غاز  3/4 ثالجة   كمربسور 32

    3 عدد R404aحصان غاز  3/4 ثالجة   كمربسور 33

    3 عدد R134aحصان غاز  1 ثالجة   كمربسور 34

    5 عدد R22حصان غاز  1 ثالجة   كمربسور 35

    3 عدد R502حصان غاز  1كمربسور  ثالجة   36

37 R404a     حصان غاز 1كمربسور  ثالجة     3 عدد 

38 R22     حصان غاز 1.5كمربسور  ثالجة     3 عدد 

39 R22     حصان غاز 3/1كمربسور  ثالجة     3 عدد 
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سعز انىحذة  انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 يالحظاث بانشيكم

سم 31×31×61فلرت بكترياي للمكيفات  41     111 عدد 

سم 31×61×61فلرت بكترياي للمكيفات  41     170 عدد 

سم 5×31×61فلرت بكترياي للمكيفات  42     180 عدد 

سم 5×61×61كيفات فلرت بكترياي للم 43     130 عدد 

سم 53×61×61فلرت كيس مع إطار صاج للمكيفات  44     100 عدد 

سم 36×61×61فلرت كيس مع إطار صاج للمكيفات  45     100 عدد 

سم 53×31×61فلرت كيس مع إطار صاج للمكيفات  46     100 عدد 

سم 5×31×45فلرت كرتون للمكيفات  47     130 عدد 

سم 5×45×61تون للمكيفات فلرت كر  48     80 عدد 

    50 عدد سم 5×31×45للمكيفات  (Bag Filter)فلرت كيس  49

    50 عدد سم 5×31×61للمكيفات  (Bag Filter)فلرت كيس  51

    50 عدد سم 5×45×61للمكيفات  (Bag Filter)فلرت كيس  51

    50 عدد سم 5×61×61للمكيفات  (Bag Filter)فلرت كيس  52

سم 9×61×122فلرت بكترياي للمكيفات  53     68 عدد 
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سعز انىحذة  انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 يالحظاث بانشيكم

سم 9×76.2×122فلرت بكترياي للمكيفات  54     68 عدد 

سم 5×29×118فلرت غبار كرتون للمكيفات  55     100 عدد 

سم 5×31×45اج للمكيفات فلرت غبار مع إطار ص 56     130 عدد 

سم 5×31×61فلرت غبار مع إطار صاج للمكيفات  57     130 عدد 

سم 5×45×61فلرت غبار مع إطار صاج للمكيفات  58     130 عدد 

سم 5×61×61فلرت غبار مع إطار صاج للمكيفات  59     230 عدد 

    80 عدد سم 2.5×31×45للمكيفات  (Bag Filter)فلرت كيس مع إطار صاج  61

    150 عدد سم 2.5×31×61للمكيفات  (Bag Filter)فلرت كيس مع إطار صاج  61

    130 عدد سم 2.5×45×61للمكيفات  (Bag Filter)فلرت كيس مع إطار صاج  62

    250 عدد سم 2.5×61×61للمكيفات  (Bag Filter)فلرت كيس مع إطار صاج  63

جرام 15جمفف ثالجة منزلية  64     90 عدد 

جرام 25جمفف ثالجة منزلية  65     100 عدد 

جرام 41جمفف ثالجة منزلية  66     70 عدد 

انش 4/1جمفف للتكييف والتربيد  67     30 عدد 
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سعز انىحذة  انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 يالحظاث بانشيكم

انش 8/3جمفف للتكييف والتربيد  68     40 عدد 

انش 2/1جمفف للتكييف والتربيد  69     20 عدد 

انش 8/5جمفف للتكييف والتربيد  71     10 عدد 

جرام 31جمفف ثالجة منزلية  71     50 عدد 

سم 35حصان كاملة بشبك قطر  11/1مروحة خارجية  72     1 عدد 

سم 35حصان كاملة بشبك قطر  6/1مروحة خارجية  73     1 عدد 

سم 35حصان كاملة بشبك قطر  4/1روحة خارجية م 74     1 عدد 

سم 41قطر   -فاز سحب  1 –حصان كاملة بشبك  4/1مروحة خارجية  75     7 عدد 

سم 45حصان كاملة بشبك قطر  4/1مروحة خارجية  76     7 عدد 

سم 45قطر   -فاز سحب  1 –حصان كاملة بشبك  3/1مروحة خارجية  77     1 عدد 

سم 51حصان كاملة بشبك قطر  3/1حة خارجية مرو  78     7 عدد 

سم 51حصان كاملة بشبك قطر  2/1مروحة خارجية  79     1 عدد 

سم 63فاز قطر  3حصان كاملة بشبك  1مروحة خارجية  81     32 عدد 

حصان 2/1مروحة مكيف مركزي داخلية كاملة مع التوربني قدرة  81     15 عدد 
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سعز انىحذة  انكًيت حذةانى اسى انصنف انزقى
 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 يالحظاث بانشيكم

سم 31حصان كاملة بشبك قطر  11/1مروحة خارجية  82     15 عدد 

حصان 2/1ماتور مروحة توربني داخلي ملكيف مركزي قدرة  83     10 عدد 

حصان 1ماتور مروحة توربني داخلي ملكيف مركزي قدرة  84     10 عدد 

وات 35-31مروحة توربني لوحدة داخلية معلقة  ماتور 85     10 عدد 

وات 16ماتور مروحة ثالجة بدون ريشة قدرة  86     20 عدد 

وات 18ماتور مروحة ثالجة بدون ريشة قدرة  87     40 عدد 

    R134a  Kg 1,544غاز فريون  88

    R22  Kg 771.2غاز فريون  89

    R404a  Kg 330.8غاز فريون  91

    R407a  Kg 169.5غاز فريون  91

    R410a  Kg 615غاز فريون  92

    R600a  Kg 95غاز فريون  93

انش للتربيد والتكييف 4/1مواسري حناس  94  Kg 150    

انش للتربيد والتكييف 16/5مواسري حناس  95  Kg 140    
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 24صفحة  
 

سعز انىحذة  انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
 بانشيكم

إلمجايل انسعز ا
 يالحظاث بانشيكم

انش للتربيد والتكييف 8/3مواسري حناس  96  Kg 170    

انش للتربيد والتكييف 2/1مواسري حناس  97  Kg 170    

انش للتربيد والتكييف 8/5مواسري حناس  98  Kg 220    

انش للتربيد والتكييف 4/3مواسري حناس  99  Kg 150    

ربيد والتكييفانش للت 8/7مواسري حناس  111  Kg 120    

    120 مرت طويل أنبوب شعري للثالجات 111

    120 مرت طويل أنبوب شعري للمكيفات 112

انش 8/5خرطوم تصريف ماء حلزوين للمكيفات  113     1,100 مرت طويل 

انش 4/3خرطوم تصريف ماء حلزوين للمكيفات  114     700 مرت طويل 

انش 6شرشور( جمرى ىواء معزول مرن ) 115     120 مرت طويل 

انش 8جمرى ىواء معزول مرن )شرشور(  116     150 مرت طويل 

انش  8/3عزقة  117     60 عدد 

انش  2/1عزقة  118     75 عدد 

انش  8/5عزقة  119     75 عدد 

انش  4/3عزقة  111     65 عدد 
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 25صفحة  
 

سعز انىحذة  انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
 بانشيكم

اإلمجايل انسعز 
 يالحظاث بانشيكم

سم 5شرب زفتة للتربيد والتكييف عرض  111     70 مرت طويل 

    65 عدد شرب لفة للمواسري للتربيد والتكييف 112

    15 عدد )فوم( علبة عازل بولرييتان للثالجات 113

مرت 1عازل الصق جلد لصاج التكييف عرض  114     50 مرت طويل 

وملفة الصق أملوني 115     59 عدد 

انش 8/3عازل مواسري للتكييف  116     190 مرت طويل 

انش 2/1عازل مواسري للتكييف  117     190 مرت طويل 

انش 8/5عازل مواسري للتكييف  118     190 مرت طويل 

انش 4/3عازل مواسري للتكييف  119     190 مرت طويل 

    20 عدد أوفرلود ثالجة 121

ددع ريليو ثالجة 121  20    

    30 عدد RUN 2 UFمكثف  122

    40 عدد RUN 2.5 UFمكثف  123

    40 عدد RUN 3 UFمكثف  124
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 26صفحة  
 

سعز انىحذة  انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 يالحظاث بانشيكم

    60 عدد RUN 4 UFمكثف  125

    60 عدد RUN 5 UFمكثف  126

    60 عدد RUN 6 UFمكثف  127

    30 عدد RUN 8 UFمكثف  128

    60 عدد RUN 10 UFمكثف  129

    40 عدد RUN 15 UFمكثف  131

    40 عدد RUN 20 UFمكثف  131

    60 عدد RUN 30 UFمكثف  132

    60 عدد RUN 35 UFمكثف  133

    60 عدد RUN 40 UFمكثف  134

    70 عدد RUN 45 UFمكثف  135

    70 عدد RUN 50 UFثف مك 136

    70 عدد RUN 60 UFمكثف  137

درجة 75/+81-ترموستات ثالجة الكرتوين  138     10 عدد 

درجة 121/+51-ترموستات ثالجة الكرتوين  139     10 عدد 
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 27صفحة  
 

سعز انىحذة  انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 يالحظاث بانشيكم

جة ثلجترموستات ثال 141     30 عدد 

    30 عدد No Frostترموستات ثالجة  141

درجة 31+/31ترموستات علبة لثالجة عرض للتجميد والتربيد  142     40 عدد 

    30 عدد ترموستات يدوي للمكيفات 143

144 Room Thermostat ERT50 40 عدد    

145 Room Thermostat With Remote Control  ERT100 60 عدد    

    30 عدد No Frostاتمير ثالجة  146

    40 عدد رميوت لتشغيل مجيع املكيفات 147

    32 عدد ساعة قياس حرارة الكرتونية للثالجات 148

    60 عدد لوحة حتكم ملكيف كاملة مع رميوت 149

    22 عدد -1psi  500ساعة شحن غاز تربيد وتكييف ضغط مرتفع  151

    36 عدد -1psi  250 نخفضربيد وتكييف ضغط مت ساعة شحن غاز 151

    40 عدد حساس حرارة لثالجة نو فروست )طبة( 152

    70 عدد حساس حرارة )تربيد( وحدة مكيف داخلية 153
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 28صفحة  
 

سعز انىحذة  انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 يالحظاث بانشيكم

يف داخليةحساس حرارة )تسخني( وحدة مك 154     70 عدد 

    30 عدد حساس حرارة وحدة مكيف خارجية 155

    90 عدد بلف تعبئة غاز 156

    20 عدد R410aبلف تعبئة غاز  157

    5 عدد أصبع حلام فريزر أملونيوم 158

جرام 225بودرة حلام فضة  159     18 عدد 

    140 عدد حنفية ثالجة مياه ساخن ابرد بالستيك 161

    20 عدد رزة ابب ثالجة لغرفة التربيد 161

    Liter 30 زيت تربيد لكمربسور التكييف والتربيد 162

    Kg 8 سيخ حلام حناس 163

    Liter 100 منظف رديرت مكيفات  164

مرت 1مربط بالستيك طول  165     100 عدد 

    10 عدد ىيرت ثالجة 166

    5 عدد يد ثالجة عرض 167

    36 عدد خرطوم ساعة شحن غاز التربيد والتكييف 168
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 صفحة                                                                                                                                                     

 

 

 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 
ــ برفتي مسثاًل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية رقؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا السؾقع أدناه ـــــــــــ 

 بالتــالي:ـعؽ  شركةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مـؽ شـروط عامـة وخاصـة  0202/ 59 ا ورد بؾثائق العظاء السظـروح رقـؼ.   بأنشي قرأت وتفيست كافة م2

 .لذروط والسؾاصفاتقانؾنيًا بتمػ اومؾاصفات وألتزم التزاما 
.   كسا ألتزم بأن يبقى العرض السقدم مشي ساري السفعؾل وال يجؾز لي الرجؾع عشو لسدة ستيؽ يؾمـا مـؽ 0

 تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ العروض.
.  وكذلػ ألتزم بتؾريد األصـشاف السحالـة عمـى بسؾجـب العظـاء السـذكؾر أعـاله والتـي يـتؼ طمبيـا  مـؽ قبـل 3
تاريخ تؾقيع العقد واستالم أوامـر التؾريـد عمـى أن تكـؾن تمـػ األصـشاف السـؾردة مـؽ  مؽرة الرحة وذلػ وزا

 قبمي وفقًا لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عمييا في ىذا العظاء.
 .ل ما ورد بو دون أي ضص  أو إكراهوىذا إقرار وتعيد مشي بذلػ أقر وألتزم بك     

                                  
 اقــص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـؼ السشــ

 رقؼ السذتصل السرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــالعـشـــؾان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقؼ الجؾال: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقـؼ الياتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ: ــــــــرقـؼ الفاكس                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 


