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 دولة فمسطيف
 وزارة المالية

 اإلدارة العامة لمواـز العامة
 لجنة العطاءات المركزية

 01/2021عطاء رقـ 
 

ثػػاث مكت ػػ  ل ػػال  ألتوريػػد  عطػػاء وكػػوم تعمػػف وزارة الماليػػة / لجنػػة العطػػػػاءات المركػػػػزية عػػف طػػرح        
 لمشروط والموا فات الموضوة ف  كراسة ووثائؽ العطاء. ت عا   ومؤسسات دولة فمسطيفوزارات 

/  ة فػ  ىػذا العطػاء مراجعػة وزارة الماليػةفعمى الشركات ذات االخت اص والمسجمة رسميا  وترغب فػ  المشػارك
خالؿ أوقات الدواـ الرسم  مػف أجػؿ الو ػوؿ  تؿ اليوا  جوار موطة فارس لم تروؿػ اإلدارة العامة لمواـز العامة

( شػػيكؿ غيػػر مسػػتردة تػػورد إلػػى خزينػػة وزارة 300عمػػى كراسػػة الموا ػػفات ووثػػائؽ العطػػاء مبا ػػؿ دفػػ  م مػػ   
 المالية.

وزارة الماليػة المػواـز  عروض األسعار  الظرؼ المختـو ف   ػندوؽ العطػاءات  ػاإلدارة العامػة آخر موعد لب وؿ
وتفػت  المظػاريؼ  وضػور ممثمػ   2021/ 01 /04 الموافػؽ  االثنػيف يػـو الساعة العاشػرة  ػ اوا  ف  غػزة ىو 

 والمكاف.المتناق يف ف  نفس الزماف 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت 

 
 يالحظت:ـ

 الف ف  ال وؼ عمى مف يرسو عميو العطاء.أجرة اإلع .1
أو سػند دفػ   ػادر مػف  نػؾ  أو  نػؾ اإلنتػاج مف ال نػؾ الػوطن أو شيؾ  نك  يجب إرفاؽ كفالة  نكية  .2

أو وجػػر م مػ  مػػال  مػف مسػػتوبات الشػركة لػػدا وزارة الماليػة إف وجػػد ال ريػد  كتػيميف دخػػوؿ عطػاء( 
 عف كؿ عطاء.  الوة لمدة ثالثة شيور عمى األقؿ  $2000 بيمة 

 تبدـ األسعار  الشيكؿ وتشمؿ جمي  أنواع الرسـو والضرائب. .3
 لجنة العطاءات غير ممزمة  ب وؿ أقؿ األسعار. .4
 اإلدارة العامة لمواـز غير مسئولة عف أي م م  نبدي يرفؽ م  العطاء. .5
 0598967679: رقـ جواؿلممراجعة واالستفسار  .6
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 انشزوط انعايت 
 عزوض ين قبم املتناقصني:ـأوالً: إعذاد وتقذيى ان

يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداوؿ والنماذج والوثائؽ المرفبة  دعوة العطاء  عػد أف يبػرأ ىػذه الوثػائؽ  .1
ويػػتفيـ جميػػ  مػػا ورد فييػػا ويخػػتـ ويوقػػ  كافػػة وثػػائؽ دعػػوة العطػػاء ويبػػدميا ضػػمف العػػرض كاممػػة عمػػى أف 

  التدقيؽ واالستكماؿ   ورة  ويوة. يتومؿ كافة النتائج المترت ة عمى عدـ قيامو

عمػػػى أف يشػػمؿ السػػػعر رسػػـو الجمػػػارؾ والضػػري ة المضػػػافة وأجػػور التوػػػزيـ   الشػػيكؿتكتػػب أسػػعار العطػػػاء  .2
 والتغميؼ وم اريؼ النبؿ والتوميؿ والتنزيؿ والتيميف وجمي  الرسـو والم اريؼ األخرا.

األسػود فبػط ويوظػر الموػو أو التعػديؿ أو الشػطب يعد المناقص عرضو مط وعا  أو مكتو ػا   ػالو ر األزرؽ أو  .3
ويعػاد كتا ػة  رأو اإلضافة ف  العرض وكؿ ت وي  مف ىذا الب يؿ يوض  عميو خطػيف متػوازييف  ػالو ر األومػ

 ال واب  الو ر األزرؽ أو األسود ويوق   جان و مف ق ؿ مف أجرا الت ويب.

يف دخػوؿ العطػاء فػ  مغمػؼ مغمػؽ   وكػاـ ويكتػب يبدـ المنػاقص عرضػو مرفبػا   ػو الوثػائؽ المطمو ػة مػ  تػيم .4
رقػـ  لممناق ػة ومؤسسػات دولػة فمسػطيفل ػال  وزارات + البطػ  االسػت دالية أثػاث مكت ػ   عميو عطاء توريد

وكػذلؾ اسػػمو وعنوانػو  الكامػػؿ ورقػػـ اليػاتؼ والفػػاكس ورقػـ  ػػندوؽ ال ريػػد الخا ػيف  ػػو لترسػػؿ  2021/ 01
ء وعميػو ت ميػػػ  اإلدارة العامػة لمػواـز / وزارة الماليػة خطيػا   ػيي تغييػر أو تعػديؿ إليو المكات ات المتعمبة  العطػا

ف  عنوانو وعميو أف يكتب أيضا  اسـ الدائرة الت  طروت العطاء وعنوانيا و خالؼ ذلؾ يوؽ لمجنػة العطػاءات 
 أف تيمؿ العرض المبدـ منو.

ذا الغػرض لػدا اإلدارة العامػة لمػواـز ق ػؿ يودع العرض مف ق ؿ المناقص ف   ندوؽ العطاءات المخ ص ليػ .5
انتياء المدة الموػددة لػذلؾ وكػؿ عػرض ال يػودع  فػ   ػندوؽ العطػاءات ق ػؿ آخػر موعػد لتبػديـ العػروض ال 

 ينظر فيو ويعاد إلى م دره مغمبا  .

مػف  يومػا   سػتوفيمتـز المناقص  ػيف ي بػى العػرض المبػدـ منػو نافػذ المفعػوؿ وال يجػوز لػو الرجػوع عنػو لمػدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتبديـ العروض.

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
يرفؽ المناقص م  عرضو   خا ة إذا كاف يشارؾ ألوؿ مرة ( الشػيادات والوثػائؽ المطمو ػة منػو وىػ  عمػى   .1

 النوو التال :
 .ورة م دقة عف شيادة مزاولة المينة وكذلؾ السيرة الذاتية لمشركة  
  التجاري أو ال ناع  لمشركة.السجؿ 

 .شيادة خمو طرؼ مف دائرة ضري ة الدخؿ وضري ة البيمة المضافة 

عمى المناقص أف يرفؽ  عرضو النسخة األ مية مف أية كتالوجات أو نشرات أو معمومات فنيػة تعػرؼ  ػالمواـز  .2
ذا كانت تمؾ ا لعينات غير قا مػة لمنبػؿ المعروضة وكذلؾ يبدـ م  عرضو العينات المطمو ة ف  دعوة العطاء وا 

ال يكوف لمجنة العطاءات عدـ النظر  العرض.  فعميو أف يودد مكانيا والوقت الذي يمكف رؤيتيا فيو وا 

 .يوؽ لممناقص أف يضيؼ أية وثائؽ أو معمومات يرغب   ضافتيا ويرا أنيا ضرورية  لتوضي  عرضو .3
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  :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
يمتػـز المنػاقص أف يرفػؽ  عرضػو سػند دفػ  معتمػد  ػادر مػف  نػؾ ال ريػد التػا   : تيميف الدخوؿ ف  العطػاء .1

لػػوزارة االت ػػاالت وتكنولوجيػػا المعمومػػات أو عمػػى شػػكؿ كفالػػة أو شػػيؾ  نكػػ   ػػادر مػػف  نػػؾ يتعامػػؿ مػػ  
مػػف إجمػػال  قيمػػة $ دوالر 2000 فػػ  غػػزة وموافبػػة وزارة الماليػػة عمػػى ذلػػؾ  م مػػ  ومؤسسػػات دولػػة فمسػػطيف

رض مف تاريخ فت  المظاريؼ وال ينظػر فػ  أي عػ ثالث شيور" كتيميف دخوؿ " ساري المفعوؿ لمدة العطاء 
عمى أف تعاد تيمينات الدخوؿ ف  العطاء إلى مبدمييا مػف المناق ػيف الػذي  غير معزز  تيميف دخوؿ العطاء

 .لـ يواؿ عمييـ العطاء  عد مدة أس وعيف مف تاريخ آخر موعد لتبديـ العروض
يمتػػـز المتنػػاقص الفػػائز  العطػػاء أو  ػػيي جػػزء مػػف  نػػوده  تبػػديـ تػػيميف وسػػف التنفيػػذ : وسػػف التنفيػػذتػػيميف  .2

كفالػػة  ػػيانة وكفالػػة  واعتمادىػػا  جزئيػػة سػػواء الترسػػية كميػػة أو$ دوالر 2000  بيمػػةلمعطػػاء الموػػاؿ عميػػو 
 ػادرة مػف  نػؾ  شكؿ سند دف  معتمػد  ػادر مػف  نػؾ ال ريػد أو عمػ  شػكؿ كفالػة وذلؾ عمى سوء م نعية(
يومػا   15ف  غزة وموافبة وزارة المالية عم  ذلؾ ووسب األ ػوؿ خػالؿ  ومؤسسات دولة فمسطيفيتعامؿ م  

مف تاريخ ت ميغو  برار إوالػة العطػاء عميػو مػف ق ػؿ اإلدارة العامػة لمػواـز عمػ  أف يكػوف سػاري المفعػوؿ مػدة 
 عميو.عد تنفيذ كافة االلتزامات المترت ة سرياف العبد ، ويعاد تيميف وسف التنفيذ إل  المتعيد  

 

% وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيت حيق نىسارة 15: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين رابعاً 
 املانيت انهاء انتعاقذ أو إعادة اننظز يف األسعار.

 
 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 

مػة لجنػة فػت  مظػاريؼ العطػاء وتبػـو ىػذه المجنػة  فػت  يشكؿ مدير عػاـ المػواـز العا :لجنة فت  المظاريؼ -1
العطاءات  وضور المناق يف أو ممثمػييـ فػ  الزمػاف والمكػاف الموػدديف فػ  دعػوة العطػاء  عػد اتخػاذ اإلجػراءات 

 -التالية:
إث ات عدد المظاريؼ ف  موضر فت  المظاريؼ وكؿ عطاء يفت  مظروفػو يضػ  رئػيس المجنػة عميػو وعمػى  - أ

 مسمسال  عمى ىيئة كسر اعتيادي  سطو رقـ العطاء ومبامو عدد العطاءات الواردة.مظروفو رقما  

ث ات عددىا.  - ب  ترقيـ األوراؽ المرفبة م  العطاء وا 

قراءة اسـ مبدـ العطاء واألسعار وقيمة التيميف اال تدائ  المبدـ مف كؿ مناقص وذلؾ  وضور المناق ػيف   - ت
 أو ممثمييـ.

  األعضاء الواضػريف عمػى العطػاء ومظروفػو وكػؿ ورقػة مػف أوراقػو وكػذلؾ التوقي  مف رئيس المجنة وجمي - ث
 عمى موضر المجنة  عد تدويف كافة الخطوات السا بة.

يوػػدد مػدير عػػاـ المػػواـز العامػػة األشػخاص أو الجيػػات الػػذيف تتكػػوف مػػنيـ  :لجنػة دراسػػة وتبيػػيـ العػػروض -2
نيػة والماليػة والبانونيػة وتبػدـ تو ػياتيا المناسػ ة لمجنػة المجنة الفنية الت  تبـو  دراسة العروض مف النػواو  الف
 -العطاءات المركزية  عد أخذ المعايير التالية ف  االعت ار:
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 ال ينظر ف  أي عرض غير معزز  تيميف دخوؿ العطاء.  - أ

ؿ تدرس العروض مف الناوية الفنية  ويث تودد المعايير الفنية وفبا  لموا ػفات المػواـز المطمو ػة عمػى جػدو   - ب
يعد ليذه الغاية، وتخض  كافة العروض لنفس المعايير مف ويػث التػزاـ المنػاقص  عرضػو  موا ػفات وشػروط 

 دعوة العطاء.

يؤخػػذ  عػػيف االعت ػػار كفػػاءة المنػػاقص مػػف النػػاويتيف الماليػػة والفنيػػة ومبدرتػػو عمػػى الوفػػاء  التزامػػات العطػػاء   - ت
لت  يوفرىا وقط  الغيػار وورش ال ػيانة و كػذلؾ كونػو وسمعتو التجارية والتسييالت الت  يبدميا أو الخدمة ا

وكيػػؿ أو مػػوزع لوكيػػؿ أو تػػاجر، ولمجنػػة اسػػت عاد عػػرض المنػػاقص الػػذي ال تتػػوفر فيػػو كػػؿ أو  عػػض ىػػذه 
 المتطم ات.

 ت دأ الدراسة  العرض الذي قدـ أرخص األسعار ثـ الذي يميو وتى تتـ دراسة العروض المبدمة.  - ث

اإلوالػة عمػى مبػدـ أرخػص الشػروط والموا ػفات والجػودة تو ػ  المجنػة الفنيػة   إذا توافرت فػ  العػرض كافػة - ج
مف وؽ المجنة الفنية أف تو    الترسػية عمػى أكثػر مػف مػورد لم ػنؼ الواوػد  ػالرغـ مػف اخػتالؼ األسعار و 
 األسعار.

الػذي يميػو ف  والة عدـ توافر المتطم ات ف  العرض الذي يتضمف أرخص األسعار تنتبؿ الدراسة إلى العػرض  - ح
 السعر إلى أف ت ؿ إلى العرض الذي تتوافر فيػو المتطم ػات لاوالػة عمػى أف ت ػيف أسػ اب اسػت عاد العػروض 

 األرخص  شكؿ واض .

إذا تسػػاوت الموا ػػفات واألسػػعار والشػػروط والجػػودة المطمو ػػة يفضػػؿ المنػػاقص الػػذي يتضػػمف عرضػػو ميػػزات  - خ
ص المبػيـ  فمسػطيف   ػورة دائمػة، ثػـ مػدة التسػميـ األقػؿ إذا إضافية ثـ المبدـ لممنتجات الموميػة، ثػـ المنػاق
 كانت سرعة التسميـ لم موة الدائرة المستفيدة.

 : انتشاياث املتعهذ أو املىرد :اً دسسا
عمى المتعيد الذي أويؿ عميو العطاء استكماؿ إجراءات العبد الخاص  برار اإلوالة وتوقي  االتفاقيػة ومػا يموبيػا  .1

 ت  ما فييا  أوامر الشراء(.مف أوراؽ ومستندا
 مف تاريخ استالمو ألمر التوريد. شيريمتـز المتعيد  التوريد خالؿ  .2

ال يجوز لممتعيد أف يتنازؿ ألي شخص آخر عف كؿ أو أي جػزء مػف العبػد دوف الو ػوؿ عمػى  إذف خطػ  مػف  .3
 لجنة العطاءات الت  أوالت العطاء.

عطاءات  يي خسارة أو ضرر ناشئ عػف تبػديـ عرضػو فػ  والػة ال يوؽ لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة ال .4
إذا ما رفضت لجنة العطاءات كؿ العروض المبدمة إلييا أو إذا لػـ توػؿ العطػاء عمػى مبػدـ أقػؿ األسػعار أو إذا ألغػت 

 لجنة العطاءات دعوة العطاء ف  أي وقت أو أي مرومة دوف ذكر األس اب.

موا ػػفات والشػػروط المتفػػؽ عمييػػا والػػواردة فػػ  قػػرار اإلوالػػة وكػػذلؾ العينػػات يمتػػـز المػػورد  تسػػميـ المػػواـز وفبػػا  لم .5
 المعتمدة والمذكورة فيو.

 اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ سابعًا:
يوػؽ لمػدير عػاـ  إذا تيخر المتعيد عف توريد ما التـز  و فػ  الموعػد الموػدد فػ  العبػد :فرض غرامة مالية .1

%( مػف قيمػة المػواـز التػ  تػيخر فػ  توريػدىا عػف كػؿ 1دائرة المواـز العامة أف يفػرض غرامػة ماليػة ال تبػؿ عػف  
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أس وع تيخير إال إذا ت يف أف التيخير فػ  التوريػد نػاجـ عػف قػوة قػاىرة ، وفػ  جميػ  األوػواؿ عمػى المتعيػد تبػديـ 
ؼ واألسػ اب التػ  أدت إلػى التػيخير فػ  التوريػد أو منعتػو مػف إشعار خطػ  وفػوري إلػى الجيػة المخت ػة  ػالظرو 

 ذلؾ وتبديـ ما يث ت ذلؾ.
إذا نكؿ المتعيد عف تنفيذ التزاماتو  ما فيو التزامو  التوريد أو ق ػر فػ  ذلػؾ  :الشراء عمى وساب المتعيد .2

 يػا المتعيػد  ػنفس الخ ػائص أو تيخر يوؽ لمدير عاـ دائرة المػواـز العامػة إ ػدار البػرار  شػراء المػواـز الممتػـز 
والموا فات مف أي م در آخر عمى وساب ىذا المتعيػد ونفبتػو مػ  توميمػو فػروؽ األسػعار والنفبػات اإلضػافية 
وأية خسائر أو م اريؼ أو عطؿ أو ضرر يموؽ  الدائرة المستفيدة أو دائػرة المػواـز العامػة دوف الواجػة إلػى أي 

 ذلؾ.إنذار وال يوؽ لممتعيد االعتراض عمى 
وىنا يوؽ لمجنػة العطػاءات التػ   :است عاد عرض المورد الذي يخؿ  التزاماتو أو إلغاء العبد الم ـر معو .3

أوالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة  وؽ المتعيد  ما ف  ذلؾ م ادرة قيمة التيميف المبدـ مػف المتعيػد أو أي 
  ر الم م  ف  ىذه الوالة إيرادا  لمخزينة العامة.جزء منو  شكؿ يتناسب م  قيمة المواـز غير الموردة ويعت

وف  جمي  األوواؿ يوؽ لدائرة المواـز العامة تو يؿ األمواؿ المستوبة ليا ف  ذمة المنػاقص أو المػورد مػف  .4
 األمواؿ المستوبة لذلؾ المناقص أو المورد لدا الوزارات والييئات والمؤسسات الوكومية أو مف كفاالتيـ.

 -الفاث:ًا: حم اخلثاين
 ف  واؿ ودوث أي خالؼ ينشي عف تفسير أي  ند مف ال نود السا بة أو مف  نود العبد فيتـ ومو وديا   التفاوض. - أ

يومػا  مػف  ػدء مفاوضػتيما لمو ػوؿ إلػى وػؿ وػوؿ أي خػالؼ يتعمػؽ  العبػد  30إذا لـ يتمكف الطرفػاف خػالؿ  - ب
ة وتط يػؽ البػوانيف واألنظمػة المعمػوؿ  يػا فػ  يوؽ ألي مف الطرفيف وؿ الخالؼ  المجوء إلػى الموكمػة المخت ػ

   الفمسطينية  يذا الشيف. ومؤسسات دولة فمسطيفمناطؽ 
 تاسعًا: شزوط يتفزقت:

إذا استعمؿ المناقص الغش أو التالعب ف  معاممتػو أو ث ػت عميػو أنػو شػرع أو قػاـ  نفسػو أو  واسػطة غيػره  .1
تخدم  السػػمطة أو عمػى التواطػػؤ معػو إضػػرارا   طريػؽ م اشػر أو غيػػر م اشػر عمػػى رشػوة أوػػد مػوظف  أو مسػ

 الم ػػموة يمغػػ  عبػػده فػػ  الوػػاؿ وي ػػادر التػػيميف مػػ  عػػدـ اإلخػػالؿ  وػػؽ الػػوزارة المطال ػػة  التعويضػػات 
المترت ة عمى ذلؾ فضال  عف شطب اسمو مف  ػيف المناق ػيف وال يسػم  لػو  الػدخوؿ فػ  مناق ػات لمسػمطة 

 ذ اإلجراءات البضائية ضده عند االقتضاء.الوطنية الفمسطينية ىذا فضال  عف اتخا
إذا أفمس المناقص أو المورد يوػؽ لمجنػة العطػاءات إلغػاء التعاقػد معػو دوف المجػوء لمبضػاء وكػذلؾ م ػادرة  .2

 م م  التيميف ك يراد عاـ لمخزينة العامة.
لمورثػة يفيػد  ػذلؾ  إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلغاء العبد  الم ـر معو أو مػا ت بػى منػو   توجيػو كتػاب .3

 دوف الواجة 
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 )األثاث املكتبي( األسعار جذول
 سعر الوودة الكمية ال نؼ .ـ

 مالوظات  الشيكؿ

 وسب عينة المواـز  180x80x75 الوجو مف خشب الساندوش :مكتب مدير 1

 وسب عينة المواـز  160x70x75 الوجو مف خشب الساندوش :مكتب موظؼ 2

3 
 طاولة اجتماعات

 ممـ 17ساندويش سمؾ  خشب -

 نخب أوؿ -

 6مم س قشرة زاف ط يع  ويتـ تركيب  راويز أسفؿ الوجو  عرض  -
 ممـ 34سـ لي    سماكة الوجو 

 سـ5سـ وعرض 3يتـ تم يس كنت زاف ط يع  سماكة  -

ممـ مم س قشرة زاف ط يع  م   17المرآة خشب ساندويش سماكة  -
م  مراعاة تركيب سـ  4سـ وعرض  2تركيب قاعدة مف الزاف سمؾ 

 وماية  الستؾ  األسفؿ مف الرطو ة

 المرآة نفس ارتفاع الجن يف -

240x110x75  

 اوضار عينة

3.1 200x100x75  

3.2 160x70x75  

 اوضار عينة  45*60*110 طاولة وسط زجاج 4

 اوضار عينة  45*30*40 (4)سكم مة زجاج مموؽ لم ند 5

 ضار عينةاو  45*60*110 طاولة وسط خشب 6

 اوضار عينة  45*30*40 (6)سكم مة خشب مموؽ لم ند 7

8 
 كرس  موظؼ

 ظير وسط عمى قاعدة نيكؿ متوركة  عجالت
 وسب عينة المواـز  

9 
 كرس  مدير

 ظير عال  عمى قاعدة نيكؿ متوركة  عجالت
 وسب عينة المواـز  

10 

 كرس  سكرتيرة أو اجتماعات
قاعدة متوركة  يد  ذراعيف عمىقماش او جمد نوع ج ظير وسط منجد

 سـ 60قطر ال يبؿ عف 
 اوضار عينة  

11 

 كرس  سكرتيرة أو اجتماعات
قاعدة متوركة  منجد قماش أو جمد  دوف ذراعيف عمىظير وسط 

 سـ 60قطر ال يبؿ عف 
 اوضار عينة  

12 

 كرس  استب اؿ فاخر
 سـ10الظير والباعدة ضغط عال  سماكة 

 ايدي زاف او نجؿ
 ر عيناتاوضا  
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 سعر الوودة الكمية ال نؼ ـ.
 مالوظات  الشيكؿ

13 
 كراس  االنتظار

 ممـ( 2كرس  انتظار نوع ديانا  م سط أو دائري 
  

 
 وسب عينة المواـز

14 
 كرس  انتظار شيراتوف

 وسب الموا فات المدرجة ف  الشروط الخا ة
  

 
 وسب عينة المواـز

15 

  كرس  مواضرات
ممـ مكس  10وظير ورؼ خشب ساندوتش ممـ قاعدة 1.25سمؾ 

 فورميكا الذراع الجان   ينطوي
 ممـ 5يتـ تركيب قاعدة وديد ش ؾ قطر 
 كما ىو موض  ف  ال ورة

  
 

وسب عينة وزارة التر ية 
 والتعميـ

16 

 كرس  مواضرات 
ممـ رؼ جان   خشب 52.1 ديكؿ( ي ن  مف مواسير معدنية سمؾ 

 الستيؾ والذراع الجان   ينطويممـ الباعدة والظير  51ساندوتش 
 ممـ 1يتـ تركيب قاعدة وديد ش ؾ قطر 
 كما ىو موض  ف  ال ورة

وسب عينة وزارة التر ية   
 والتعميـ

17 

 مبعد جموس  الستيؾ لشخ يف
ممـ سمؾ 25x25قاعدة وظير  الستيؾ مث تة عمى  روفيؿ  

 ممـ م  اضافة مواسير معدنية خمؼ الظير لموماية1.25
 عينةاوضار   

18 

 مبعد جموس  الستيؾ لثالثة أشخاص
ممـ سمؾ 1x.1.قاعدة وظير  الستيؾ مث تة عم   روفيؿ  

 ممـ م  اضافة م  اضافة مواسير معدنية خمؼ الظير لموماية52.1
  

 
 اوضار عينة

 وسب عينة المواـز  80x40x200 شخزانة ممفات خشب ساندوي 19
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 سعر الوودة الكمية ال نؼ ـ.
 الوظاتم  الشيكؿ

20 

  خزانة ممفات مف خشب ساندويش
ساندوش قشرة زاف الجزء قشرة زاف تتكوف مف خمس أرفؼ مف خشب 

سـ  ضمفتيف 38أرفؼ الفراغ  يف كؿ رؼ ورؼ  3مسافة  العموي عمى
ضمؼ ال اب العموي  سـ  داخميا رؼ متورؾ60ف  األسفؿ م  ارتفاع 

 زجاج.

80x40x200  وسب عينة المواـز 

21 

  مف خشب الساندوش ممفاتخزانة 
ممـ تتكوف مف خمسة أرفؼ خشب ساندويش  يف كؿ  17قشرة زاف 

 سـ  دوف أ واب. 38رؼ ورؼ 
 وسب عينة المواـز  200*30*80

22 
م  رؼ عموي ومكاف لمتعميؽ لشخ يف  عدة أو مال س دوالب  اج

 ممـ م  زرفيؿ 0.8  اج سمؾ
55x80x180  اوضار كتالوج 

23 
سـ 0.8م  أر عة أرفؼ  اج متوركة سمؾ  يف اج ضمفتدوالب 

 ممـ م  زرفيؿ نوعية جيدة
43x86x193  اوضار كتالوج 

 وسب عينة المواـز  65x46x135 أدراج 4لمممفات شنف  وودة ادراج معدنية 24

 وسب عينة المواـز  65x46x162 أدراج 4 شنف(  شساندوي وودة أدراج خشب 25

26 

 (90*30)رؼ  5-ـ 2 عمود 4 ؿالوودة تشم رفؼ معدنيةوودة أ
 وكؿ ما يمـز لمتركيب  راغ  +متالت +كعا يات 
  مطموب تف يؿ ثمف كؿ قطعة عمى ودة(

90x30x200  اوضار عينة 

27 

 (90*30)رؼ  5-ـ 2.4عمود  4الوودة تشمؿ وودة أرفؼ معدنية 
 وكؿ ما يمـز لمتركيب  راغ  +متالت +كعا يات

 دة( مطموب تف يؿ ثمف كؿ قطعة عمى و
90x30x240  اوضار عينة 

28 

 رؼ 5-ـ 3 عمود 4الوودة تشمؿ  وودة أرفؼ معدنية
 وكؿ ما يمـز لمتركيب  راغ  +متالت +كعا يات (90*30)

  مطموب تف يؿ ثمف كؿ قطعة عمى ودة(
90x30x300  اوضار عينة 

29 

مف  راغ  وكعا يات م   أرفؼ  اج  زوايا وكافة لواـز التث يت
أرفؼ سو ر م  أذرع  5عمود  2الوودة تشمؿ  و ررؼ س 1التركيب 

  مطموب تف يؿ ثمف كؿ قطعة عمى ودة( وكؿ ما يمـز
 اوضار عينة  95*40

30 

 مكتب مدير عاـ
 سم100سم *200خزانة  –وودة أدراج  –مموؽ مكتب -مكتب 

 ممفات
 اوضار كتالوج  مستورد
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 الكمية ال نؼ ـ.
 سعر الوودة
 مالوظات  الشيكؿ

31 

 (سم 100سم *  200)دير عاـ مكتب م
 ممـ نخب أوؿ 17الخشب ساندويش سماكة  -

 6مم س قشرة زاف ط يع  ويتـ تركيب  رواز أسفؿ الوجو  عرض  -
 ممـ 34سـ لي    سماكة الوجو 

 سـ. 6سـ وارتفاع  5سـ وعرض  3يتـ تم يس كنت زاف  -

 2الجوانب د ؿ خشب ساندويش قشرة زاف م  وواؼ زاف سماكة  -
 4عرض سـ و 

 4سـ وعرض  3الباعدة زاف سماكة  -

مم س قشرة زاف م  تركيب  17المرآة خشب ساندويش سماكة  -
سـ م  مراعاة تركيب قواعد  4سـ وعرض  .قاعدة مف الزاف سماكة 

  الستيكية لموماية مف الرطو ة.

 مموؽ الخشب:
ممـ نخب أوؿ مم س قشرة زاف  17خشب ساندويش سماكة 

 ف وسواب كي وردوىو ع ارة عف ضمفتي

 وودة أدراج مستبمة:
ممـ نخب أوؿ مم س قشرة زاف ط يع   17خشب ساندويش سماكة  -

 أدرج خشب ساندوش عمى مجاري  مسولوت( وسب العينة 3

سـ وعرض  40متر وعمؽ الدرج  4سماكة  ا مكاجقاعدة الدرج  -
 سـ ويتـ تركيب قفؿ طبتيف مف نوعية جيدة لمدرج. 40

 خزانة الممفات:
ممـ قشرة زاف م  وواؼ زاف الضمؼ السفمية  17خشب ساندويش  -

قشرة  شخشب ساندويش قشرة زاف والضمؼ العموية خشب ساندوي
متر يتـ تركيب ف االت  4زاف مف الجيتيف م  تركيب زجاج سماكة 

 و ييدي نيكؿ. 2درجة مف نوعية جيدة ويتـ تركيب قفؿ عدد  90

 اوضار كتالوج  موم 

32 

 وزير مكتب وكيؿ /
 خزانة ثالثة أ واب  –وودة أدراج  –مموؽ مكتب  -مكتب

 ممفات سم100*سـ 240
 اوضار كتالوج  مستورد

 اوضار عينات  مستورد كرس  وكيؿ / وزير فاخر   مستورد ( 33

34 

 سم: 40*70*120وودة جان ية 
مف  ودرج  الوسط مموؽ جان   لممكتب م  ضمفتيف عمى الجوانب

 ت زافخشب الساندوش م  كن
   عدد

35 
 40*40 طاولة

 الساندوش م  كنت زاف.
   عدد
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 جذول األسعار )األثاث املذرسي(
 الكمية الوودة ال نؼ ـ.

سعر الوودة 
 مالوظات  الشيكؿ

1 

 

 طاولة طال يف ز ح:
ت ن   ح–الشروط والموا فات المطمو ة ف  تنفيذ طاولة طال يف ز 

 وسب األ عاد وضمف الشروط التالية:
 ؿ المعدن :الييك

 1.25ممـ سماكة  40×20و 20×20. ي ن  مف وديد  روفيؿ قياس 1
 ممـ
. تموـ جمي  األجزاء المعدنية   عضيا  شكؿ متوا ؿ ومتيف وسب 2

 األ وؿ  شرط اتزاف الطاولة
 2O2. نوع المواـ المطموب 3
عمى الجان يف،  2ممـ عدد  5. تركب عالقة لمشنطة وديد م رـو قطر 4

 سـ مثنية د ؿ  وسب الطمب( 12طوؿ العالقة 
 . تغمؽ جمي  نيايات ال روفيؿ  واسطة أغطية  الستيكية5
. تركب أكعاب  الستيكية ف  األرجؿ مف أجؿ رف  الوديد عف األرض 6

 وتث ت   راغ  سف  اج غاطسة
 وجو الطاولة:

ممـ مف نوع " أ " قياس  17. ي ن  مف خشب ساندويش سماكة 7
ممـ عمى  0.8سماكة ال تبؿ عف  فورميكاسـ مم س  115×45

 الفورميكاالوجييف، الوجو العموي لوف سكن  فات  وال يستخدـ الخشب أو 
 المو ؿ

. يركب لموجو  رواز مف ال الستيؾ   ول   رو ميف(  واسطة الوبف ف  8
ممـ لوف أسود  شرط تماسؾ ال رواز  7قوالب خا ة سماكة ال تبؿ عف 

 كتو مف جمي  الجيات.م  الوجو  شكؿ متيف وتساوي سما
 . يمؼ الوجو  جيالتيف أو نايموف لوفظو أثناء النبؿ والتخزيف9
. يث ت وجو الطاولة عمى الييكؿ المعدن    راغ  سف  اج خشف 10
 ويتـ التث يت مف  األسفؿ 12سـ عدد  3.5فئة 

 الدىاف:
. تدىف جمي  األجزاء المعدنية  عد تنظيفيا مف الزيوت  دىاف وراري 11
 7016 610وع  ودرة اإللكتروستاتيؾ الموف مف ن

. تستخدـ طريبة الرش األوتوماتيك  ف  عممية الدىاف ثـ التسخيف 12
 داخؿ أفراف ورارية

. يجب الدىاف والتجمي  والتسميـ والتخزيف ف  أماكف غير مكشوفة 13
 لعوامؿ الطبس كالغ ار والشمس

 سم70=  الطاولة ارتفاع
 

  1 عدد

وسب عينة 
تر ية وزارة ال

 والتعميـ
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 00صفحة   

 

سعر الوودة  الكمية الوودة ال نؼ المطموب ـ.
  الشيكؿ

 مالوظات

2 

 

 :و ىػ طال يف طاولة
 ضمف ت ن  و ىػ طال يف طاولة تنفيذ ف  المطمو ة والموا فات الشروط
 :التالية الشروط
 :المعدن  الييكؿ

 1.25 سماكة ممـ 40×20و 20×20 قياس  روفيؿ وديد مف ي ن . 1
 .ممـ
 وسب ومتيف متوا ؿ  شكؿ   عضيا المعدنية األجزاء جمي  تموـ. 2

 . األ وؿ
 .2O2 المطموب المواـ نوع. 3
 .  الستيكية أغطية  واسطة ال روفيؿ نيايات جمي  تغمؽ. 4
 األرض عف الوديد رف  أجؿ مف األرجؿ ف   الستيكية أكعاب تركب. 5

 . اج سف   راغ  وتث ت
 

 :الطاولة وجو
 قياس"  أ"  نوع مف ممـ 17 سماكة ساندويش خشب مف ي ن . 6
 الموف الوجييف، عمى ممـ 0.8 سماكة فورميكا مم س سـ 115×45

 .سكنى
 ف  الوبف  واسطة(  رو ميف  ول   ال الستيؾ مف  رواز لموجو يركب. 7

 ال رواز تماسؾ  شرط أسود لوف ممـ 7 عف تبؿ ال سماكة خا ة قوالب
 . الجيات جمي  مف سماكتو وتساوي متيف  شكؿ الوجو م 
 3.5 فئة  اج سف   راغ  المعدن  الييكؿ عمى الطاولة وجو يث ت. 8
 . األسفؿ مف التث يت ويتـ 12 عدد سـ
 . الجان يف عمى 2 عدد لمشنطة عالقة تركب. 9
 

 : الدىاف
 وراري  دىاف الزيوت مف تنظيفيا  عد المعدنية األجزاء جمي  تدىف. 10

cilctsoctcelE  اإللكتروستاتيؾ  ودرة نوع مف المعدن   األثاث خاص

rsdwitEE.الموفE6167 OO 7016 . 
 التجفيؼ ثـ الدىاف عممية ف  األوتوماتيك  الرش طريبة تستخدـ. 11
 . ورارية أفراف داخؿ
 مكشوفة غير أماكف ف  والتخزيف والتسميـ والتجمي  الدىاف يجب. 12

  والشمس كالغ ار الطبس لعوامؿ
 سم70=  اولةالط ارتفاع

 
 

  1 عدد

وسب عينة 
وزارة التر ية 
 والتعميـ



 

                                              ومؤسسات دولة ف لسطينلصالح وزارات   +القطع االستبدالية   توريد أثاث مكتبي 10/0100عطاء رقم  
 03صفحة   

 

سعر الوودة  الكمية الوودة ال نؼ المطموب ـ.
  الشيكؿ

 مالوظات

3 

 ديكؿ: – ح ز طالب كرس 
 الييكؿ المعدن  :          ي ن  ضمف الشروط التالية:

ممـ  1.5ممـ سماكة  19،  25. ي ن  مف مواسير وديد قطر 1
ممـ والباعدة والظير  25مف مواسير وديد  ويث ت ن  األرجؿ

 ممـ19والوامؿ األفب  الخمف  مف مواسير 
 شكؿ متوا ؿ  2O2. تموـ جمي  األجزاء المعدنية   عضيا لواـ 2

 ومتيف وسب األ وؿ  شرط اتزاف الكرس 
 . يتـ تجمي  مواسير الباعدة والظير  األرجؿ عمى العوارض األفبية3
ممـ  20/10ة مف وديد  روفيؿ أوفال  . ت ن   العوارض األفبي4

 ممـ 1.25سماكة 
 . تركب أكعاب  الستيكية ف  األرجؿ مف أجؿ رف  الوديد عف األرض5
E

 : الكرس  وقاعدة ظير
 فات  سكن  الموف ، الميف ال الستيؾ مف ي ن . 6
  الظير مواسير عمى الكرس  ظير يث ت. 7
 قطعة  واسطة توتث  الوديد مواسير عمى الكرس  قاعدة تركب. 8

 .الغرض ليذا مشكمة فوالذية  اج
 

 : الدىاف
 وراري  دىاف الزيوت مف تنظيفيا  عد المعدنية األجزاء جمي  تدىف. 9
 7016 610  ودرة اإللكتروستاتيؾ الموف نوع مف
 ثـ الدىاف عممية ف  األوتوماتيك  الرش طريبة تستخدـ. 10

 . ورارية أفراف داخؿ التسخيف
 غير أماكف ف  والتخزيف والتسميـ والتجمي  فالدىا يجب. 11

 . والشمس كالغ ار الطبس لعوامؿ مكشوفة
 سـ 46=   الكرس  ارتفاع

EEعرضEالكرسيEE=24EسمE

  E1عدد

وسب عينة 
وزارة التر ية 
 والتعميـ
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 04صفحة   

 

سعر الوودة  الكمية الوودة ال نؼ المطموب ـ.
  الشيكؿ

 مالوظات

4 

 

 ديكؿ: – و ىػ طالب كرس 
 الموا فات المطمو ة ف  تنفيذ كرس  طالب ىػ والشروط و 

 ي ن  ضمف الشروط التالية :
 :المعدن  الييكؿ

 18، ممـ 1.25سماكة  19، 25اسير وديد قطر . ي ن  مف مو 1
ممـ  25، ويث ت ن  األرجؿ مف مواسير وديد ممـ 1.5ممـ سماكة 

ؿ األفب  الخمف  مف ممـ والوام 18والباعدة والظير مف مواسير 
 .ممـ19سير موا
. تموـ جمي  األجزاء المعدنية   عضيا  شكؿ متوا ؿ ومتيف وسب 2

 األ وؿ .
 .ير  األرجؿ عمى العوارض األفبية. يتـ تجمي  مواسير الباعدة والظ3
 . 2O2. نوع المواـ المطموب 4
ممـ  20/10. ت ن   العوارض األفبية مف وديد  روفيؿ أوفال  5

 ممـ . 1.25سماكة 
رجؿ مف أجؿ رف  الوديد عف اب  الستيكية ف  األ . تركب أكع6

 .األرض
 : الكرس  وقاعدة ظير
 . سكنى الموف ، الميف ال الستيؾ مف ي ن . 7
  الظير مواسير عمى الكرس  ظير يث ت. 8
 قطعة  واسطة وتث ت الوديد مواسير عمى الكرس  قاعدة تركب. 9

 . الغرض ليذا مشكمة فوالذية  اج
 : الدىاف
  دىاف الزيوت مف تنظيفيا  عد المعدنية األجزاء جمي  تدىف. 10

 اإللكتروستاتيؾ  ودرة مف نوع المعدن   األثاث خاص وراري
7elsaEtcatats rtcelE 6167 الموف OO 7016 . 

 ثـ الدىاف عممية ف  األوتوماتيك  الرش طريبة تستخدـ. 11
 . ورارية أفراف داخؿ التجفيؼ

 غير أماكف ف  والتخزيف سميـوالت والتجمي  الدىاف يجب. 12
 . والشمس كالغ ار الطبس لعوامؿ مكشوفة
 سـ 42=   الكرس  ارتفاع
 سـ 40=  الكرس  عرض
 سـ    x 37سـ 37قاعدة 

 سـx 25سـ 34ظير  

  E1عدد

وسب عينة 
وزارة التر ية 
 والتعميـ
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سعر الوودة  الكمية الوودة ال نؼ المطموب ـ.
 مالوظات  الشيكؿ

5 

 الف ؿ: غرفة ف  معمـ طاولة
الف ؿ  غرفة ف  معمـ طاولة تنفيذ ف  المطمو ة والموا فات الشروط
 : التالية الشروط ضمف األ عاد وسب ت ن 
 : المعدن  الييكؿ

 سماكة ممـ 40×20 و 20×20 قياس  روفيؿ وديد مف ي ن . 1
 ممـ 1.25

 وسب ومتيف متوا ؿ  شكؿ   عضيا المعدنية األجزاء جمي  تموـ. 2
 الطاولة اتزاف  شرط وؿاأل 
 2O2 المطموب المواـ نوع. 3
  الستيكية أغطية  واسطة ال روفيؿ نيايات جمي  تغمؽ. 4
 األرض عف الوديد رف  أجؿ مف األرجؿ ف   الستيكية أكعاب تركب. 5

  اج سف   راغ  وتث ت
 : الطاولة وجو
 قياس"  أ"  نوع مف ممـ 17 سماكة ساندويش خشب مف ي ن . 6
 عمى ممـ 0.8 عف تبؿ سماكة ال فورميكا مم س ـس110×54

 أو الخشب يستخدـ وال فات  سكن  لوف العموي الوجو الوجييف،
 المو ؿ الفورميكا

 الوبف  واسطة(  رو ميف  ول   ال الستيؾ مف  رواز لموجو يركب. 7
 تماسؾ  شرط أسود لوف ممـ 7عف  تبؿ ال سماكة خا ة قوالب ف 

 الجيات جمي  مف سماكتو وتساوي تيفم  شكؿ الوجو م  ال رواز
 التخزيف أو بؿالن أثناء لوفظو نايموف أو  جيالتيف الوجو يمؼ. 8
 فئة  اج سف   راغ  المعدن  الييكؿ عمى الطاولة وجو يث ت. 8

 .مف األسفؿ التث يت ويتـ 12 عدد سـ 3.5
 ويث ت العموي الوجو وموا فات نوع نفس مف أمام  وجو يركب. 9

 عممية وتتـ 10 عدد سـ 3.5 سف  اج   راغ  المعدن  الييكؿ عمى
 الداخؿ مف التث يت
 : الدىاف
  دىاف الزيوت مف تنظيفيا  عد المعدنية األجزاء جمي  تدىف. 10

 7016 610 اإللكتروستاتيؾ الموف  ودرة نوع مف وراري
 ثـ الدىاف عممية ف  األوتوماتيك  الرش طريبة تستخدـ. 11

 . ورارية أفراف داخؿ التسخيف
 غير أماكف ف  والتخزيف والتسميـ والتجمي  الدىاف يجب. 12

 والشمس كالغ ار الطبس لعوامؿ مكشوفة
 سـ 78=  الطاولة ارتفاع

  E1عدد

وسب عينة 
وزارة التر ية 
 والتعميـ
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سعر الوودة  الكمية الوودة ال نؼ المطموب ـ.
  الشيكؿ

 مالوظات

6 

 
 :75×45×110 خشب واسوب طاولة
 :واسوب طاولة تنفيذ ف  المطمو ة والموا فات طالشرو 
 :التالية الشروط ضمف ت ن 

  ما ممـ 17 سماكة زاف قشرة مم س ساندويش خشب مف ت ن . 1
 ف  المو ؿ الخشب وال يستخدـ اليمنى الجية عدا ما الظير ذلؾ ف 

 الطاولة أجزاء جمي 
 لت    أسفؿ مف الوجو داير عمى سـ 3  عرض  رواز يركب. 2
 ممـ 34 لسماكةا
 معدنية مجاري عمى سواب ورؼ عامودي قاط  تركيب يتـ. 3
 لمووة ورؼ سواب اليمنى الجية ف  لمماوس( مسموت  يمو/سكة 

 ويتـ الجان يف ارتفاع  نفس الطاولة وظير اليسرا الجية ف  المفاتي 
 اليسرا الجية أعمى ف  دائرية( لمبفؿ  سـ 3 بطر  فتوتيف عمؿ

 . لمظير والوجو
 عف تبؿ ال سماكة الخشب وواؼ لجمي  زاف خشب قشاط عمؿ يتـ. 4

 الرفوؼ. ذلؾ ف   ما ممـ 10
 والدىاف والخارج الداخؿ مف الخشب أوجو جمي  وتنعيـ  نفرة يتـ. 5

 ( الطمب وسب الموف   األ وؿ وسب
 

 الم  ورنيش وط بة
 واسطة  6  مسطرة(عدد  الستيكية أكعاب الطاولة أسفؿ ف  يث ت. 6
  رغى لكؿ مسطرة . 2اغى عدد  ر 
 سـ 3.5زوايا معدنية عرض   واسطة الطاولة تجمي  يتـ. 7
 النبؿ عند لومايتيا جيالتيف أو  نايموف الطاولة تغميؼ يجب. 8

 والتخزيف
 مكشوفة غير أماكف ف  والتخزيف والتجمي  الدىاف يتـ أف يجب. 9

 والشمس كالغ ار الطبس لعوامؿ
 

 :الطاولة أ عاد
 سـ 110: ػوؿالطػػػ

 سـ 45: العػرض
 سـ 75: االرتفاع

 

  E1عدد

وسب عينة 
وزارة التر ية 
 والتعميـ
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سعر الوودة  الكمية الوودة ال نؼ المطموب ـ.
  الشيكؿ

 مالوظات

7 

 

 عيوف: 10 خشب لممعمميف خزانة
 10 خشب لممعمميف خزانة تنفيذ ف  المطمو ة والموا فات الشروط

 :ليةالتا الشروط ضمف عيوف ت ن 
 وال. ممـ 17 سماكة  زاف قشرة مم س ساندويش خشب مف ت ن . 1

 الخزانة جمي  أجزاء ف  المو ؿ الخشب يستخدـ
 ممـ 4 سماكة أوؿ نخب أ مكاش مف الخزانة ظير ي ن . 2
 مشم  مف خشب  واسطة متماثمة وودات 10 إلى الخزانة تبسـ. 3

 خشب الييكؿ الخارج   سماكة نفس
 أورؼ لجمي  سـ 1 عف تبؿ ال سماكة زاف كانت تركيب يتـ. 4

 الدفات. الرفوؼ والباط  وأورؼ ذلؾ ف   ما األمامية الخزانة
او ما يعادلو  Rakollغراء   واسطة الظير تث يت عممية تتـ. 5

 مسمار . 30ومسامير عدد ال يبؿ عف 
 نوع مف الت  واسطة منف مة طب دفة وودة لكؿ يركب. 6

Hettish مف النوع الممتاز  طبتيف وزرفيؿ ،2 دعد او ما يعادلو
 35الممتاز  ويث ال يبؿ وزف المب ض عف  النوع ومب ض معدن  مف

 ووامؿ"   والمب ض الزرفيؿ مف عينة تبديـ يجب"  فض جراـ لوف 
 سـ. 5×10 قياس  طاقة

.  سـ 10ارتفاع   أرجؿ  الستيؾ لوف  ن  4 عدد لمخزانة يركب. 7
 ."عينة تبديـ يجب"
 

 :الدىاف
 والسبؼ البواط  فييا  ما الخشب أوجو جمي  وتنعيـ  نفرة يتـ.8

 الداخؿ. مف الخزانة وظير
 وسب الداخؿ مف الخزانة وظير الخشب أوجو جمي  دىاف يتـ.9

 الم . وط بة ورنيش( الطمب وسب الموف  األ وؿ
 مكشوفة غير أماكف ف  والتخزيف والتجمي  الدىاف يتـ أف يجب. 10

 والشمس. لغ اركا الطبس لعوامؿ
 أو النبؿ عند لومايتيا جيالتيف أو  نايموف الخزانة تغميؼ يجب. 11

 التخزيف.
 

 :األ عػاد
 -األرجؿ  دوف- سـ 200=    الخزانػػػػػػة ارتفاع
 سـ   80=  الخزانػػػػػػػػة عرض
 سـ  40=   الخزانػػػػػػػػػة  عمؽ

  E1عدد

وسب عينة 
وزارة التر ية 
 والتعميـ
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سعر الوودة  الكمية الوودة مطموبال نؼ ال ـ.
  الشيكؿ

 مالوظات

8 

 

 لمخت ر الواسوب: كرس 
 سكرتير كرس  تنفيذ ف  المطمو ة والموا فات الشروط
 :التالية الشروط ضمف ي ن 

 
 :المعدن  الييكؿ

 والظير الباعدة منجد عجالت خمس  باعدة دوار كرس . 1
 " أسود موفال" او المعدف المبوا ال الستيؾ مف الباعدة. 2
 لمرف ( جاؾ و( ال الطة  يدوي توكـ جياز  واسطة يعمؿ. 3

 تبديـ عينة يجب(  إيطال  او ما يعادلو  ممتاز نوع والخفض
 (لتركيب ق ؿ
 ميالف توريؾ ف  التوكـ المعدنية ال الطة  واسطة يمكف. 4

 واألماـ لمخمؼ الظير
 

 :والباعدة الظير
معدنية وغطاء مف .الظير مث ت  الباعدة  واسطة قطعة 5

 ال الستيؾ المبوا .
 32 عال  ضغط إسفنج   استخداـ منجدة والباعدة الظير. 6

 سـ يجب تبديـ عينة 6 عف تبؿ ال سماكة لمظير 28 و لمباعدة
  األثاث خاص" سميؾ  نما" قماش مكس  والباعدة الظير. 7

 الطمب وسب والموف الجيد النوع مف المكت  
 (تنجيدال ق ؿ عينة تبديـ يجب 

  E1عدد

وسب عينة 
وزارة التر ية 
 والتعميـ

9 

 
 ستائر سف ستريب

فاخر،  نوع تركى قماش وديث، كفر م  أ يض الومنيـو جسر
  مكينة البماش قص وديد، الجنزير عميو، المتفؽ وسب والموف

 مف سـ 25  مبدار الش اؾ  رواز ووؿ الميزر، م  عمؿ ارتداد
عر المتر المر   لمش اؾ اتجاه ويتـ توميؿ سعره عمى س كؿ

 الداخمية أورفو مباس وسب
 

Eمتر

Eمربع
1  

وسب عينة 
وزارة التر ية 
 والتعميـ
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سعر الوودة  الكمية الوودة ال نؼ المطموب ـ.
 مالوظات  الشيكؿ

10 

 

 ف  الف ؿ: معمـ كرس 
 معمـ كرس  تنفيذ ف  المطمو ة والموا فات الشروط
 :التالية الشروط ضمف ي ن 
 :معدن ال الييكؿ

 ممـ 1.25 سماكة ممـ  20×20  روفيؿ وديد مف ي ن . 1
 وسب ومتيف متوا ؿ  شكؿ   عضيا المعدنية األجزاء جمي  تموـ. 2

 الكرس  اتزاف  شرط األ وؿ
 2O2 المطموب المواـ نوع. 3
 سماكة ممـ 25×15  روفيؿ وديد مف األفبية العوارض  ت ن . 4

 ممـ 1.25
  الستيكية أغطية  واسطة فيؿال رو  نيايات جمي  تغمؽ. 5
 عف الوديد رف  أجؿ مف األرجؿ ف   الستيكية أكعاب تركب. 6

 .األرض
 

 :الكرس  وقاعدة ظير
 الموف ، ممـ  5 عف تبؿ ال  سماكة  المبوا ال الستيؾ مف ي ن . 7

 فات  سكن 
 سـ 42×43 الباعدة ومساوة   سـ 22×43 الظير مساوة

 مف 2 عدد سـ 3.5  اج سف   راغ  الكرس  ظير يث ت. 8
 .الخمؼ

  مف 2 عدد سـ 3.5  اج سف   راغ  الكرس  قاعدة تث ت. 9
 .األسفؿ

 

 : الدىاف
  دىاف الزيوت مف تنظيفيا  عد المعدنية األجزاء جمي  تدىف. 10

 اإللكتروستاتيؾ  ودرة نوع مف وراري
 7016 610 الموف
 ثـ الدىاف عممية ف  األوتوماتيك  الرش طريبة تستخدـ. 12

 ورارية أفراف داخؿ التسخيف
 غير أماكف ف  والتخزيف والتسميـ والتجمي  الدىاف يجب. 13

 والشمس. كالغ ار الطبس لعوامؿ مكشوفة
 

 األ عاد:
 سـ 46=   الكرس  ارتفاع
 سـ  48=  الكرس  عرض

 

  1 عدد

وسب عينة 
وزارة التر ية 
 والتعميـ
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سعر الوودة  الكمية الوودة ال نؼ المطموب ـ.
  الشيكؿ

 مالوظات

11 

 
 سـ:081 خشب جمسات طاولة

 
 :جمسات طاولة تنفيذ ف  المطمو ة والموا فات الشروط
 :التالية الشروط ضمف ت ن 

 

  ممـ 17 سماكة زاف قشرة مم س ساندويش خشب مف ت ن . 1
 الطاولة جمي  أجزاء ف  المو ؿ الخشب يستخدـ وال
  رواز لوجوا داير أسفؿ عمى سـ 3  عرض  رواز يركب. 2

 لت    األماـ والخمؼ مف الجان ييف لموامميف سـ 9  عرض
 ممـ. 34 السماكة

 10 عف تبؿ ال سماكة لموواؼ زاف خشب قشاط عمؿ يتـ. 3
 ممـ.
الوجو و نفس ارتفاع  خشب نفس مف األوسط الوامؿ ي ن . 4

 الجن يف ارتفاع  نفس الوامؿ ويكوف ، الجان يف.
 األ وؿ وسب والدىاف الخشب أوجو وتنعيـ  نفرة يتـ. 5
 الم . ورنيش وط بة( الطمب وسب الموف 
"  2"   مسطرة(عدد  الستيكية أكعاب الووامؿ أسفؿ ف  يث ت. 6
 وامؿ. لكؿ
 وسب وديد مجا د  واسطة الطاولة أجزاء تجمي  يتـ. 7

 مجا د . 8األ وؿ ال تبؿ عف 
 النبؿ عند لومايتيا جيالتيف أو  نايموف الطاولة تغميؼ يجب. 8

 والتخزيف.
 غير أماكف ف  والتخزيف والتجمي  الدىاف يتـ أف يجب. 9

 والشمس. كالغ ار الطبس لعوامؿ مكشوفة
 

 :األ عػػػػػػػػػػػاد
 سـ180: الطػػػػوؿ
 سـ 70: العػرض
 سـ 75: االرتفاع

 1 عدد

 

وسب عينة 
وزارة التر ية 
 والتعميـ
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سعر الوودة  الكمية الوودة ال نؼ المطموب ـ.
 مالوظات الشيكؿ 

12 

 كرس  مواضرات ديكؿ 
 ي ن  وسب الشكؿ واال عاد الموضوعة عمى المخطط وضمف الشروط التالية:

 الييكؿ المعدن :
( ممـ لمظير 19( ممـ لمباعدة وكذلؾ  22ي ن  مف  وديد مواسير قطر  

 (ممـ.1.25عمى أف يكوف سمكة  
مي  االجزاء المعدنية ( ممـ تموـ ج5يتـ تركيب قاعدة مف وديد ش ؾ قطر  

 م   عضيا ال عض  شكؿ متوا ؿ ومتيف وجيد وسب األ وؿ.
 CO2 النس ة لنوع المواـ المستخدـ فيو 

 تغمؽ جمي  نيايات المر عات الوديدية  واسطة اغطية  الستيكية.
 يتـ تركيب اكعاب  الستيكية ف  أسؼ األرجؿ

 ظير وقاعدة الكرس   ديكؿ(:
(ممـ  الموف يتـ 8-5ا سماكة تتراوح ما  يف ي ن  مف ال الستيؾ المبو 

 اختياره عند التنفيذ(
يتـ تث يت قاعدة  (ممـ19يتـ تث يت ظير الكرس   داخؿ مواسير قطر  

 الكرس   واسطة  راغ  سف  اج ومر ط معدن  مف األسفؿ.
 :مسند الكتا ة

( 25×25( ممـ مف نوع  أ( قياس  17ي ن  مف خشب ساندويش سمكة  
 م يف ف  الشكؿ المرفؽ.سـ كما ىو 

يم س وجو المسند  موح فورمايكا عمى الوجييف  الموف يتـ اختياره عند 
التنفيذ( تتـ عممية تبشيط وجو المسند  استخداـ مادة ال الستيؾ الورارية، 
ويتـ   يا عمى داير الوجو  واسطة ماكنات خا ة ف  ذلؾ عمى أف تتراوح 

 ف أسود(.( ممـ  المو8-5سماكة البشط ما  يف  
 -الدىاف:

الثة مراوؿ عمى ثتدىف جمي  االجزاء المعدنية  عد معالجة االسط  المنتجة  
 ىاألقؿ  ويث تـ ازالة الشووـ والزيوت واالوساخ وال دأ وأي شوائب مف عم
سط  المنتج م  تويف ط عة دىاف أساس مف فوسفات الوديد، ويث تكوف 

 ( غراـ لكؿ متر مر  .0.8-0.4 
بة الرش األوتوماتيك  ف  عممية الدىاف، و ويث تكوف ط بة تستخدـ طري

 ودرة الدىاف م  االسط  المنتجة مف خالؿ فرف  الدىاف متجانسة ويتـ  ير
 وراري لمتجفيؼ وضمف الوقت الكاف  والورارة المناس ة لذلؾ

 ( ميكروف.80-60يجب أف تكوف سماكة الدىاف مف  
( رقـ Marengoستر( الموف  يجب استخداـ دىاف   ودرة اال وكس  ولي

( يتـ دىاف الوديد والتجمي  والتسميـ والتخزيف ف  اماكف غير 7016 
 مكشوفة لعوامؿ الطبس كالغ ار والشمس.

  1 عدد

وسب عينة 
وزارة التر ية 
 والتعميـ

 مالوظة:
 العينات طرؼ وزارة التر ية والتعميـ يتـ معاينتيا ق ؿ موعد تع ئة األسعار. .1
 ة وليست تو يؼ.العينات ممزم .2
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 (االستبذانيتجذول األسعار )انقطع 
سعر الوودة  الكمية الوودة ال نؼ المطموب ـ.

 مالوظات  الشيكؿ

1 

 وجو طاولة طال يف
ممـ مف نوع  أ( قياس  17ي ن  مف خشب ساندويش سماكة 

ممـ عمى 0.8سـ مم س فورمايكا سماكة ال تبؿ عف   115×45
كن  فات  وال يستخدـ الخشب أو الوجييف، الوجو العموي لوف س

 الفورمايكا المو ؿ 
 سـ45×115مباس 

يركب لموجو  رواز مف ال الستيؾ   ول   و ميف(  واسطة الوبف ف  
ممـ لوف أسود  شرط تماسؾ  7قوالب خا ة سماكة ال تبؿ عف 

 ال رواز م  الوجو  شكؿ متيف وتساوي سماكتو مف جمي  الجيات.

   1 عدد

   1 عدد ـ وسب العينةوجو طاولة معم 2

3 

 ح(-قاعدة وظير كرس  طالب  ز
( 8-5الباعدة ت ن  مف ال الستيؾ المبوا سماكة تتراوح ما  يف  

 (سـ الموف سكن 37×37.5ممـ أ عاد قاعدة ال الستيؾ  
- 5الظير ي ن  مف ال الستيؾ المبوا سماكة تترواح ما  يف  

 الموف سكن ( سـ 22.5×37.5( ممـ أ عاد ظير ال الستيؾ  8

   1 طبـ

4 

 ح(-قاعدة كرس  طالب  ز
( ممـ 8-5ي ن  مف ال الستيؾ المبوا سماكة تتراوح ما  يف  

 (سـ الموف سكن 37×37.5أ عاد قاعدة ال الستيؾ  
   1 عدد

5 

 ح(-ظير كرس  طالب  ز
( ممـ 8- 5ي ن  مف ال الستيؾ المبوا سماكة تترواح ما  يف  

 ( سـ الموف سكن 22.5×37.5أ عاد ظير ال الستيؾ  
   1 عدد

6 

 (و -قاعدة وظير كرس  طالب  ىػ 
 -5الباعدة ت ن  مف ال الستيؾ المبوا سماكة تترواح ما  يف  

 ( سـ الموف سكن 33.5×34.5( ممـ أ عاد قاعدة ال الستيؾ  8
 -5الظير ي ن  مف ال الستيؾ المبوا سماكة تترواح ما  يف  

 ( سـ الموف سكن 19.5×34.5 ( ممـ أ عاد ظير ال الستيؾ 8

   1 طبـ

7 

 و( -قاعدة كرس  طالب  ىػ 
( ممـ 8 -5ي ن  مف ال الستيؾ المبوا سماكة تترواح ما  يف  

 ( سـ الموف سكن 33.5×34.5أ عاد قاعدة ال الستيؾ  
   1 عدد

8 

 و(-ظير كرس  طالب  ىػ
( ممـ 8 -5ي ن  مف ال الستيؾ المبوا سماكة تترواح ما  يف  

 ( سـ الموف سكن 19.5×34.5عاد ظير ال الستيؾ  أ 
   1 عدد
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سعر الوودة  الكمية الوودة ال نؼ المطموب ـ.
 مالوظات  الشيكؿ

9 

 و(  -قاعدة  وظير كرس  طالب ديكؿ  ىػ 
 م  قطعة ال اج  لتث ت الباعدة 

 ي ن  مف ال الستيؾ الميف، الموف سكن  فات 
 يث ت ظير الكرس  عمى مواسير الظير

ركب قاعدة الكرس  عمى مواسير الوديد وتث ت  واسطة قطعة  اح ت
 ممـ 0.6فوالذية مشكمة ليذا الغرض سماكة 

   1 طبـ

10 

 ح( -قاعدة وظير كرس  طالب ديكؿ  ز
 م  قطعة ال اج لتث ت الباعدة 

 ي ن  مف ال الستيؾ الميف، الموف سكن  فات 
 يث ت ظير الكرس  عمى مواسير الظير

لكرس  عمى مواسير الوديد وتث ت  واسطة قطعة  اج تركب قاعدة ا
 ممـ 0.6فوالذية مشكمة ليذا الغرض سماكة 

   1 طبـ

   1 متر جمد خاص  الكراس    الموف وسب الطمب ( 11

   1 عدد قاعده وديد وجـ ك ير لمكرس  12

   1 عدد قاعده وديد وجـ  غير لمكرس  13

   1 عدد أو يعادليا إيطال جؾ كرس   14

   1 عدد  الستيؾ لكرس  موظؼ خماسيةقاعده  15

   1 عدد  الستيؾ لكرس  سكرتير خماسيةقاعده  16

   1 عدد عجؿ كرس  موظؼ أ م  17

   1 عدد يد كرس  موظؼ 18

   1 عدد يد كرس  سكرتير 19

20 
طبـ كرس  ديانا  ارضيو خشب + ظير خشب( خشب سندويش 

   1 طبـ ستيؾممـ نخب أوؿ + غطاء خمف   ال17

   1 عدد قاعده وديد لكرس  السكرتير  دوف ايدي 21

22 
طبـ ظير كرس  سكرتير  الستيؾ داخم  وخارج  م  ال راغ  

   1 طبـ الخا ة وى  ع ارة عف  مولة شوكة م  ال رغ  +وديدة الظير 

   1 متر قماش لتنجيد الكراس  نوعية جيدة 23

   1 عدد ف ايدي م  ذراع الظيرقاعده وديد لكرس  السكرتير  دو 24

25 
ممـ نخب أوؿ+ قاعدة  17قاعدة كرس  سكرتير خشب سندويش 

   1 طبـ  الستيؾ لمكرس  

   1 عدد  رغ +  مولة شوكة لباعدة الكرس    26

 العينات طرؼ وزارة التر ية والتعميـ يتـ معاينتيا ق ؿ موعد تع ئة األسعار. .1 :يالحظت

 مزمة وليست تو يؼ.العينات م .2       
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 قـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىوية رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقر أنا الموق  أدناه ػػػػػػػػ 
 ػػػػػػػػػ  التػػال :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فت  ممثال  عف  شركة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مػف شػروط عامػة وخا ػة  2021/ 01 ا ورد  وثػائؽ العطػاء المطػروح رقػـ ينن  قرأت وتفيمت كافة مػ.  1
 .قانونيا   تمؾ الشروط والموا فاتـ التزاما وموا فات وألتز 

يومػا مػف  سػتيفكما ألتـز  يف ي بى العرض المبدـ من  ساري المفعوؿ وال يجوز ل  الرجوع عنػو لمػدة .  2
 تاريخ آخر موعد لتبديـ العروض.

ق ػؿ مػف  .  وكذلؾ ألتػـز  توريػد األ ػناؼ الموالػة عمػى  موجػب العطػاء المػذكور أعػاله والتػ  يػتـ طم يػا3
مف تاريخ توقي  العبد واسػتالـ أوامػر التوريػد عمػى  وذلؾ يوما ستيفخالؿ  ومؤسسات دولة فمسطيفوزارات 

 أف تكوف تمؾ األ ناؼ الموردة مف ق م  وفبا  لمموا فات والشروط المن وص عمييا ف  ىذا العطاء.
 .إكراه ؿ ما ورد  و دوف أي ضغط أووىذا إقرار وتعيد من   ذلؾ أقر وألتـز  ك     
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