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 دونة فهظطني
 وسارة املانية

 اإلدارة انعاية نهواسو انعاية
 جلنة انعطاءات املزكشية

 99/2029 عطاء رقى
 ةلرالح وزار  خدانة مالبذتػريج لتعمغ وزارة السالية / لجشة العصــاءات السخكــدية عغ شخح عصاء حكػمي        
 لمذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء.تبعًا  الرحة

فعمى الذخكات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وتخغب فـي السذـاركة فـي ىـحا العصـاء مخازعـة وزارة الساليـة / 
في غدة خالل أوقات الجوام الخسـسي مـغ أزـل  تل اليػا بجػار محصة فارس لمبتخولاإلدارة العامة لمػازم العامة ـ 

( شـيكل غرـخ مدـتخدة تـػرد إلـى خديشـة 000عمى كخاسة السػاصفات ووثائق العصاء مقابل دفع مبمـ    الحرػل
 وزارة السالية.

وزارة الساليـة المـػازم  آخخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختػم في صـشجوق العصـاءات بـاإلدارة العامـة
وتفـتح السطـاريب بحزـػر مس مـي  99/01/2021االثشرغ السػافـق يػم صباحمغ  الداعة العاشخةفي غـدة ىػ 

 .الدمان والسكانالستشاقررغ في نفذ 
 جلنة انعطاءات املزكزية

 يالحظة:ـ
 . أزخة اإلعالن في الرحف عمى مغ يخسػ عميو العصاء.9
يجب إرفاق كفالة بشكية أو شيظ بشكي مغ البشظ الػششي أو بشظ االنتـاج أو بشـظ البخيـج وفـي حـال تعـحر ذلـظ  .2

الساليـة فـي وزارة الرـحة أو االدارة العامـة  حزار تعيج والتدام بالخرـع مـغ السدـتحقات معتسـج مـغ الـجائخةيتع إ
يػمـًا مـغ  تدـعرغمغ إزسالي العصاء " كتأمرغ دخـػل " سـارا السفعـػل لسـجة  %5 لمخديشة بػزارة السالية بكيسة
 آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

 اع الخسػم والزخائب.تذسل زسيع أنػ . تقجم األسعار بالذيكل و 0
 . لجشة العصاءات غرخ ممدمة بقبػل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلشالع عمى الكخاسة يخزى مخازعة مػقع الػزارة 5
 .0598967679: ف رقع. لمسخازعة واالستفدار ىات6
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعاية 
 ض ين قبم املتناقصني:وأوالً: إعذاد وتقذيى انعز

يعج السشاقز عخضو وأسعاره عمى الججاول والشساذج والػثائق السخفقة بجعػة العصاء بعـج أن يقـخأ ىـحه الػثـائق  .9
ويــتفيع زسيــع مــا ورد فريــا ويخــتع ويػقــع كافــة وثــائق دعــػة العصــاء ويقــجميا ضــسغ العــخض كاممــة عمــى أن 

 تجقرق واالستكسال برػرة صحيحة.يتحسل كافة الشتائج الستختبة عمى عجم قيامو بال

عمى أن يذسل الدعخ رسػم الجسـارك وأزـػر التحـديع والتفميـب ومرـاريب الشقـل  بالذيكلتكتب أسعار العصاء  .2
 .والتحسرل والتشديل والتأمرغ وزسيع الخسػم والسراريب األخخى 

ػ أو التعـجيل أو الذـصب يعج السشاقز عخضو مصبػعًا أو مكتػبـًا بـالحبخ األزرق أو األسـػد فقـح ويحطـخ السحـ .0
ويعـاد كتابـة  خأو اإلضافة في العخض وكل ترحيح مغ ىحا القبرل يػضع عميـو خصـرغ متـػازيرغ بـالحبخ األحسـ

 الرػاب بالحبخ األزرق أو األسػد ويػقع بجانبو مغ قبل مغ أزخى الترػيب.

ف مفمـق بححكـام ويكتــب يقـجم السشـاقز عخضـو مخفقـًا بـو الػثـائق السصمػبـة مـع تـأمرغ دخـػل العصـاء فـي مفمـ .4
وكـحلظ اسـسو وعشػانـو بالكامـل  99/2021لمسشاقرة رقع لرالح وزارة الرحة  خدانة مالبذتػريج عميو عصاء 

ورقع الياتف والفاكذ ورقع صشجوق البخيج الخاصرغ بو لتخسل إليو السكاتبات الستعمقـة بالعصــاء وعميـو تبمرـــ  
يـًا بـأا تفررـخ أو تعـجيل فـي عشػانـو وعميـو أن يكتـب أيزـًا اسـع الـجائخة اإلدارة العامة لمػازم / وزارة الساليـة خص

 التي شخحت العصاء وعشػانيا وبخالف ذلظ يحق لمجشة العصاءات أن تيسل العخض السقجم مشو.

يػدع العخض مغ قبل السشاقز في صشجوق العصاءات السخرز ليحا الفخض لجى اإلدارة العامـة قبـل انتيـاء  .5
يشطـخ ييـو ظ وكل عخض ال يػدع  في صشجوق العصاءات قبل آخخ مػعـج لتقـجيع العـخوض ال السجة السحجدة لحل

 .ويعاد إلى مرجره مفمقاً 

يػمـا مـغ  سـتػن يمتدم السشاقز بـأن يبقـى العـخض السقـجم مشـو نافـح السفعـػل وال يجـػز لـو الخزـػع عشـو لسـجة  .6
 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

% وفــق تقــجيخ لجشــة العصــاءات السخكديــة يحــق لــػزارة الساليــة انيــاء 95فــي حــال انخفــاض االســعار أك ــخ مــغ  .7
 .التعاقج أو إعادة الشطخ في األسعار

 

 ثانيًا: انشهادات واملستنذات انزمسية املطهىبة:ـ
يخفق السشاقز مع عخضو   خاصة إذا كان يذارك ألول مخة ( الذـيادات والػثـائق السصمػبـة مشـو وىـي عمـى   .9

 الشحػ التالي:
 رجقة عغ شيادة مداولة السيشة وكحلظ الدرخة الحاتية لمذخكة.صػرة م 
 .الدجل التجارا أو الرشاعي لمذخكة 

 .شيادة خمػ شخف مغ دائخة ضخيبة الجخل وضخيبة الكيسة السزافة 

عمى السشاقز أن يخفق بعخضو الشدخة األصمية مغ أية كتالػزات أو نذخات أو معمػمات فشيـة تعـخف بـالمػازم  .2
لظ يقجم مع عخضو العرشات السصمػبة في دعػة العصاء وإذا كانت تمظ العرشات غرخ قابمـة لمشقـل السعخوضة وكح

 فعميو أن يحجد مكانيا والػقت الحا يسكغ رؤيتيا ييو وإال يكػن لمجشة العصاءات عجم الشطخ بالعخض.
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 عخضو. لتػضيح يخغب بحضافتيا ويخى أنيا ضخورية يحق لمسشاقز أن يزيب أية وثائق أو معمػمات .0

  :: تأيينات وضًانات انعطاءثانثاً 
يمتـدم السشـاقز أن يخفـق بعخضـو سـشج دفـع معتسـج صـادر عمـى شـكل كفالـة أو  :تأيني اندخول يف انعطااء .9

فــي غــدة  ج بحجــد مبمــ  مــغ السدــتحقاتيــأو تع شــيظ بشكــي صــادر مــغ بشــظ يتعامــل مــع الدــمصة الفمدــصرشية
إزسـالي قيسـة العصـاء " كتـأمرغ دخـػل " سـارا السفعـػل لسـجة  مغ %5بكيسة ومػافقة وزارة السالية عمى ذلظ 

عمـى أن تعـاد  عـخض غرـخ معـدز بتـأمرغ دخـػل العصـاءشيػر مغ تاريخ فتح السطـاريب وال يشطـخ فـي أا  0
مـغ  شـيخيغتأمرشات الجخػل في العصاء إلى مقجمريا مغ السشاقرـرغ الـحا لـع يحـال عمـريع العصـاء بعـج مـجة 

 .العخوض تاريخ آخخ مػعج لتقجيع
يمتـدم الستشـاقز الفـائد بالعصـاء أو بـأا زـدء مـغ بشـػده بتقـجيع تـأمرغ حدـغ التشفرـح  :تأيني حظن انتنفيذ .2

سـشج دفـع معتسـج صـادر باسـع % مـغ إزسـالي قيسـة العصـاء وذلـظ عمـى شـكل 90لمعصاء السحال عميو بكيسـة 
مـع الدـمصة الفمدـصرشية فـي  مجسع الذفاء الصبي أو عمى شكل كفالة أو شـيظ بشكـي صـادر مـغ بشـظ يتعامـل

يػم مغ تاريخ تبميفو بقـخار إحالـة العصـاء عميـو مـغ قبـل اإلدارة  95خالل غدة ومػافقة وزارة السالية عمى ذلظ 
، ويعـاد تـأمرغ حدـغ التشفرـح إلـى الستعيـج بعـج أشـيخالعامة لمػازم عمى أن يكـػن سـارا السفعـػل لسـجة ثالثـة 

 و.تشفرح كافة االلتدامات الستختبة عمي
 

 فتح انعطاءات وتقييًها:: رابعاً 
يذـكل مـجيخ عـام المـػازم العامـة لجشـة فـتح مطـاريب العصـاء وتقـػم ىـحه المجشـة بفـتح  :لجشة فتح السطاريب .9

العصاءات بحزػر السشاقررغ أو مس مـريع فـي الدمـان والسكـان السحـجديغ فـي دعـػة العصـاء بعـج اتخـاذ اإلزـخاءات 
 -التالية:

ب في محزخ فتح السطاريب وكل عصاء يفتح مطخوفـو يزـع رئـيذ المجشـة عميـو وعمـى إثبات عجد السطاري - أ
 مطخوفو رقسًا مدمداًل عمى ىرئة كدخ اعتيادا بدصو رقع العصاء ومقامو عجد العصاءات الػاردة.

 تخقيع األوراق السخفقة مع العصاء وإثبات عجدىا.  - ب

ائي السقـــجم مـــغ كـــل مشـــاقز وذلـــظ بحزـــػر قـــخاءة اســـع مقـــجم العصـــاء واألســـعار وقيســـة التـــأمرغ االبتـــج  - ت
 السشاقررغ أو مس مريع.

التػقيع مغ رئيذ المجشة وزسيع األعزاء الحاضـخيغ عمـى العصـاء ومطخوفـو وكـل ورقـة مـغ أوراقـو وكـحلظ  - ث
 عمى محزخ المجشة بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

خاص أو الجيــات الــحيغ تتكــػن مــشيع يحــجد مــجيخ عــام المــػازم العامــة األشــ لجشــة دراســة وتقرــيع العــخوض: .2
المجشة الفشية التي تقػم بجراسة العخوض مغ الشـػاحي الفشيـة والساليـة والقانػنيـة وتقـجم تػصـياتيا السشاسـبة لمجشـة 

 -العصاءات السخكدية بعج أخح السعايرخ التالية في االعتبار:
 ال يشطخ في أا عخض غرخ معدز بتأمرغ دخػل العصاء.  - أ
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مغ الشاحية الفشية بحرث تحجد السعايرخ الفشية وفقًا لسػاصـفات المـػازم السصمػبـة عمـى زـجول تجرس العخوض    - ب
يعج ليحه الفاية، وتخزع كافة العخوض لشفذ السعايرخ مغ حرـث التـدام السشـاقز بعخضـو بسػاصـفات وشـخوط 

 دعػة العصاء.

جرتــو عمــى الػفــاء بالتدامــات العصــاء يؤخــح بعــرغ االعتبــار كفــاءة السشــاقز مــغ الشــاحرترغ الساليــة والفشيــة ومق  - ت
وسسعتو التجارية والتدييالت التي يقجميا أو الخجمة التي يػفخىا وقصع الغيـار وورش الرـيانة و كـحلظ كػنـو 
وكرــل أو مــػزع لػكرــل أو تــازخ، ولمجشــة اســتبعاد عــخض السشــاقز الــحا ال تتــػفخ ييــو كــل أو بعــس ىــحه 

 الستصمبات.

 جم أرخز األسعار ثع الحا يميو حتى تتع دراسة العخوض السقجمة.تبجأ الجراسة بالعخض الحا ق  - ث

اإلحالـة عمـى مقـجم أرخـز إذا تػافخت فـي العـخض كافـة الذـخوط والسػاصـفات والجـػدة تػصـي المجشـة الفشيـة ب - ج
مغ حق المجشة الفشية أن تػصي بالتخسـية عمـى أك ـخ مـغ مـػرد لمرـشف الػاحـج بـالخغع مـغ اخـتالف األسعار و 
 األسعار.

حالة عجم تػافخ الستصمبات في العخض الحا يتزسغ أرخز األسعار تشتقل الجراسة إلى العـخض الـحا يميـو  في - ح
بالدعخ إلى أن ترل إلى العخض الحا تتػافخ ييو الستصمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـرغ أسـباب اسـتبعاد العـخوض 

 األرخز بذكل واضح.

ػبــة يفزــل السشــاقز الــحا يتزــسغ عخضــو مرــدات إذا تدــاوت السػاصــفات واألســعار والذــخوط والجــػدة السصم - خ
إضايية ثع السقجم لمسشتجات السحمية، ثـع السشـاقز السكـيع بفمدـصرغ برـػرة دائسـة، ثـع مـجة التدـميع األقـل إذا 

 كانت سخعة التدميع لسرمحة الجائخة السدتفرجة.

 :ـ انتزايات املتعهذ أو املىرد :ـخايساً 
سـتكسال إزـخاءات العقـج الخـاص بقـخار اإلحالـة وتػقيـع االتفاقيـة ومـا عمى الستعيج الـحا أحرـل عميـو العصـاء ا .9

 يمحقيا مغ أوراق ومدتشجات بسا فريا  أوامخ الذخاء(.
 مغ تاريخ استالمو ألمخ التػريج. أسبػعرغ يمتدم الستعيج بالتػريج خالل .2

إذن خصـي   ال يجػز لمستعيج أن يتشازل ألا شخز آخخ عغ كـل أو أا زـدء مـغ العقـج دون الحرـػل عمـى .0
 مغ لجشة العصاءات التي أحالت العصاء.

ال يحق لمسشاقز أو السػرد الخزػع عمى لجشة العصـاءات بـأا خدـارة أو ضـخر ناشـت عـغ تقـجيع عخضـو فـي  .4
حالة إذا ما رفزت لجشة العصاءات كل العخوض السقجمة إلريـا أو إذا لـع تحـل العصـاء عمـى مقـجم أقـل األسـعار أو 

 ت دعػة العصاء في أا وقت أو أا مخحمة دون ذكخ األسباب.إذا ألفت لجشة العصاءا

يمتدم السػرد بتدميع المػازم وفقًا لمسػاصفات والذخوط الستفق عمريـا والـػاردة فـي قـخار اإلحالـة وكـحلظ العرشـات  .5
 السعتسجة والسحكػرة ييو.

 يايه به:ـ:ـ اإلجزاءات انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانة انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قاً سادس
إذا تأخخ الستعيج عغ تػريـج مـا التـدم بـو فـي السػعـج السحـجد فـي العقـج يحـق لسـجيخ عـام  :فخض غخامة مالية .9

%( مـغ قيسـة المـػازم التـي تـأخخ فـي تػريـجىا عـغ كـل 9دائخة المػازم العامة أن يفـخض غخامـة ماليـة ال تقـل عـغ  
تبرغ أن التـأخرخ فـي التػريـج نـازع عـغ قـػة قـاىخة ، وفـي زسيـع األحـػال عمـى الستعيـج تقـجيع  أسبػع تأخرخ إال إذا
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إشعار خصـي وفـػرا إلـى الجيـة السخترـة بـالطخوف واألسـباب التـي أدت إلـى التـأخرخ فـي التػريـج أو مشعتـو مـغ 
 ذلظ وتقجيع ما ي بت ذلظ.

اماتـو بسـا ييـو التدامـو بالتػريـج أو قرـخ فـي ذلـظ إذا نكل الستعيج عـغ تشفرـح التد  الذخاء عمى حداب الستعيج: .2
أو تأخخ يحق لسجيخ عام دائخة المـػازم العامـة إصـجار القـخار بذـخاء المـػازم السمتـدم بيـا الستعيـج بـشفذ الخرـائز 
والسػاصفات مغ أا مرجر آخخ عمى حداب ىحا الستعيـج ونفقتـو مـع تحسرمـو فـخوق األسـعار والشفقـات اإلضـايية 

مراريب أو عصل أو ضخر يمحق بالجائخة السدتفرجة أو دائـخة المـػازم العامـة دون الحازـة إلـى أا  وأية خدائخ أو
 إنحار وال يحق لمستعيج االعتخاض عمى ذلظ.

وىشــا يحــق لمجشــة العصــاءات التــي  اســتبعاد عــخض الســػرد الــحا يخــل بالتداماتــو أو إلفــاء العقــج السبــخم معــو: .0
زمـة بحـق الستعيـج بسـا فـي ذلـظ مرـادرة قيسـة التـأمرغ السقـجم مـغ الستعيـج أو أحالت العصاء اتخاذ اإلزخاءات الال 

 أا زدء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة المػازم غرخ السػردة ويعتبخ السبم  في ىحه الحالة إيخادًا لمخديشة العامة.
أو السـػرد مـغ وفي زسيع األحػال يحق لجائخة المػازم العامة تحررل األمػال السدتحقة ليا في ذمة السشـاقز  .4

 األمػال السدتحقة لحلظ السشاقز أو السػرد لجى الػزارات واليرئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفاالتيع.

 -اخلالفات: : حماً سابع
فـي حــال حـجوث أا خــالف يشذــأ عـغ تفدــرخ أا بشــج مـغ البشــػد الدــابقة أو مـغ بشــػد العقــج فرـتع حمــو وديــًا   - أ

 بالتفاوض.

يػمـًا مـغ بـجء مفاوضـتيسا لمػصـػل إلـى حـل حـػل أا خـالف يتعمـق بالعقـج  00الل إذا لع يتسكغ الصخفـان خـ - ب
يحق ألا مغ الصخفرغ حل الخالف بالمجػء إلـى السحكسـة السخترـة وتصبرـق القـػانرغ واألنطسـة السعسـػل بيـا فـي 

 مشاشق الدمصة الػششية الفمدصرشية بيحا الذأن.
 : شزوط يتفزقة:ـاً ثاين

أو التالعب في معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـخع أو قـام بشفدـو أو بػاسـصة غرـخه إذا استعسل السشاقز الفر  .9
بصخيـق مباشــخ أو غرــخ مباشـخ عمــى رشــػة أحــج مـػضفي أو مدــتخجمي الدــمصة أو عمـى التػاشــؤ معــو إضــخارًا 
ــة بالتعػيزــات  ــػزارة السصالب ــأمرغ مــع عــجم اإلخــالل بحــق ال ــي الحــال ويرــادر الت ــجه ف بالسرــمحة يمفــي عق

ة عمى ذلظ فزاًل عغ شصب اسسو مغ بـرغ السشاقرـرغ وال يدـسح لـو بالـجخػل فـي مشاقرـات لمدـمصة الستختب
 الػششية الفمدصرشية ىحا فزاًل عغ اتخاذ اإلزخاءات القزائية ضجه عشج االقتزاء.

إذا أفمذ السشاقز أو السػرد يحـق لمجشـة العصـاءات إلفـاء التعاقـج معـو دون المجـػء لمقزـاء وكـحلظ مرـادرة  .2
   التأمرغ كحيخاد عام لمخديشة العامة.مبم

إذا تػفى السشاقز أو السػرد زاز إلفاء العقج  السبخم معو أو مـا تبقـى مشـو  بتػزيـو كتـاب لمػرثـة يفرـج بـحلظ  .0
 دون الحازة إلى استرجار حكع قزائي يقزي بحلظ مع رد مبم  التأمرغ في ىحه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــة
التي يقجميا السػرد عمى السدتمدمات  والجية السدتفرجة إزخاء التفتير أو االختيار عمى الرحةيحق لػزارة . 1

 حدابو الخاص دون الحق باالعتخاض.
مغ تاريخ  أسبػعرغ(  متدم الستعيج الكيام بالتػريج الكسيات التي تصمب مشو في السكان والدمان السحجد خاللي. 2

 وعجم تمفيا ل السػاد واألصشاف السصمػبة بصخيقة تزسغ سالمتيااستالمو أمخ التػريج الخصى عمى أن يتع نق
 في غدة. الرحةويكػن مدئػال عشيا حتى وصػليا إلي مػاقع العسل ومخازن وزارة 

ط العامة أو الخاصة أو مغ حق لجشة االستالم رفس أية كسية أو الرشف بكاممو إذا وزج مخالفة في الذخو . 3
 .السػاصفات

سػرد بتػريجىا يجب أن تكػن مصابقة لمسػاصفات والسقاييذ الفمدصرشية ويحق لمجية أا مػاد يقػم ال. 4
 .ىا مشاسبة وعمى حداب نفقة السػردالسدتفرجة التأكج مغ ذلظ بالصخق التي تخا

في حال مخالفة السػرد لكل أو بعس شخوط التعاقج أو في حال امتشاعو أو عخقمتو لمتػريج بسا يسذ بسرمحة . 5
والخزػع عميو بالتعػيس  كفالة حدغ التشفرحمرادرة  الساليةأو يعخض مرالحيا لمزخر يحق لػزارة  ةالرحوزارة 

عغ كل عصل أو ضخر لحق بيا كسا أن ليا الحق في الحرػل عمى السػاد التي يتخمف السػرد عغ تػفرخىا مغ 
فاء التعاقج معو ودفع فخوق السػرد الحا يميو في الدعخ أو الذخاء بالصخق التي تخاىا محققة لسرمحتيا وإل

% مراريب إدارية مغ ضسانتو البشكية وليذ لمسػرد الحا خالف أا شخط مغ شخوط 10األسعار مزافًا إلريا 
كفالة التعاقج أو تخمف عغ أو عخقل عسميات التػريج الحق في السصالبة بأية تعػيزات أو السصالبة باستخداد 

إذا تسكشت الػزارة مغ تػفرخ تمظ السػاد بدعخ اقل مغ سعخ السشاقرة  أو السصالبة بفخوق األسعار حدغ التشفرح
الحق في خرع أا  الساليةالحا تع التعاقج بسػزبو وفى حال عجم كفاية الزسانة لتفصية فخوق األسعار لػزارة 

 مبال  تتبقى مغ مدتحقاتو لجييا.
 60  والسػاصفات الػاردة بالسشاقرة خالل يكػن الجفع لمسػرد لقاء ما قام بتػريجه مغ مػاد شبقًا لمذخوط . 6

رحيفة بمغ تاريخ تقجيع الفػاترخ واألوراق الجالة عمى تسام وحدغ التػريج شبقا لمذخوط والسػاصفات الػاردة  يػم(
 الذخوط والسػاصفات. 

مع  ، وذلظ بسا يتشاسباف أو كسياتيا برغ أك خ مغ متعيجلمجشة العصاءات السخكدية الحق بتجدئة األصش. 7
 السرمحة العامة.

لػزارة الرحة الحق في إلفاء السشاقرة برػرة كمية أو بعس أصشافيا وبجون إبجاء األسباب ودون أن يكػن . 8
 لسقجم العصاء الحق في السصالبة بأا تعػيس.

دبة ال لػزارة الرحة خالل فتخة سخيان العقج الحق في زيادة الكسيات السصمػبة أو تخفيزيا كميًا أو زدئيًا ن. 9
 % مغ الكسية السصمػبة وبشفذ األسعار التي تقجم بيا وبجون اعتخاض مغ السػرد .30تديج أو تقل عغ 

 السحجد . ل أا عصاء يتع إحزاره بعج السػعجلغ يشطخ ألا عصاء غرخ مدتػفى لمذخوط القانػنية ولغ يقب. 10
رديغ ألي لجشة االستالم في مغ قبل مشجوبرغ معتسجيغ مغ قبل السػ  السدتمدماتجب أن تدمع ي. 11

 السدتػدعات.
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 جذول انكًيات واألسعار
 انكًية انوحدة اطى انصنف انزقى

 طعز انوحدة
 بانشيكم

 يالحظات

9 

ضهفة طفهي ٤ضهفة عهوي + ٤(طى 40×960×290ضهف يقاص) 8"توريد خشانة يالبض 
 باملواصفات انتانية:

ممبذ فػرميكا مصفي لػن زان مغ  ممع17الجػانب والزمف مرشػعة مغ خذب سانجوش سسظ -9
 سع عمى الحػاف.2سع وعخض 1.7الػزو الخارزي وأبيس مغ الجاخل مع عسل كشت زان سسظ 

 ممع ممبذ فػرميكا لػن أبيس مغ الجاخل. 6الطيخ خذب أبمكاج سسظ  -2
ممع ممبذ فػرميكا لػن 17األريف والقػاشع الجاخمية مرشػعة مغ خذب الدانجوش سسظ  -3

 الػزيرغ والحػاف.أبيس عمى 
لكل  3كل ضمفة مغ الخدانة تحتػا عمى رف داخمي وعالقة مالبذ، ويتع تخكرب رزات عجد -4

ضمفة مفرالت ايصالي زظ مغ نػعية مستازة ويتع تخكرب زرفرل خدانة شقترغ ايصالي أو األىخامات 
 أصمي ثقرل لكل ضمفة مع يج نجل ثقرمة.

 خاغي والفخاء والسجابج الحجيجية حدب األصػل.يتع ت برت ألػاح الخذب عغ شخيق الب -5
لكل خدانة ويذسل دىان كشت الدان حدب األصػل  وزو  6والبشج يذسل تخكرب أرزل بالستيظ عجد 
 سشجق سمخ+وزو الزور+وزو ورنير(.

 مالحطة/ مصمػب تقجيع عرشة لالعتساد قبل التػريج.
 

   900 عجد

  انظعز اإلمجايل بانشيكم
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 ر وانتــــــــــــــزاوإقـــــــزا

 

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىػيــة رقـــع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقــخ أنـــا السػقــع أدنـــاه ـــــــــــ 
 ـــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًل عغ  شخكة ــــــــــــــــــــــــبرفتي مس 

مـغ شـخوط عامـة وخاصـة  2029/ 99 ا ورد بػثـائق العصـاء السصـخوح رقـعبأنشي قـخأت وتفيسـت كافـة مـ. 9
 .ػنيًا بتمظ الذخوط والسػاصفاتنومػاصفات وألتدم التداما قا

كسا ألتدم بأن يبقى العخض السقجم مشي سارا السفعػل وال يجـػز لـي الخزـػع عشـو لسـجة سـترغ يػمـا مـغ . 2
 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

مــغ قبــل  ء الســحكػر أعــاله والتــي يــتع شمبيــا. وكــحلظ ألتــدم بتػريــج األصــشاف السحالــة عمــى بسػزــب العصــا0
مـغ تــاريخ تػقيــع العقـج واســتالم أوامــخ التػريـج عمــى أن تكــػن تمــظ  وذلــظ سـترغ يػمــاً خــالل  عشيــةالسػزارة الـ

 األصشاف السػردة مغ قبمي وفقًا لمسػاصفات والذخوط السشرػص عمريا في ىحا العصاء.
 .ل ما ورد بو دون أا ضفح أو إكخاهوىحا إقخار وتعيج مشي بحلظ أقخ وألتدم بك     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـع السشــاقــز :ــــــــــ                                 

 ــــــــــــــرقع السذتفل السخخز :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــػان :                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقع الجػال: ـــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـع الياتـف :ـــــــــــــــــــــ                                 
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