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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 0202/ 45 عطاء رقم

رباعةة لومةاخ صا ةة سالسةياراخ والةترا اخ عةن رة ع عطةاء ميةوم   اإلدارة العامة للوازم العامةةتعلن وزارة المالية / 
تبعةا  للرة وو والموا ة اخ لصةال  وزارة النلةو والموا ة خ  TESTووسائط االسحةار ولومةة اصتبةار  والتوكتوك النارية

فعلى الر كاخ ذاخ االصتصاص والمسجلة رسميا  وت غة  فة  المرةاركة فة   ة ا ، الموضحة ف  ك اسة ووثائق العطاء
صة   ووقةاخ الةتوام ال سةم  تةو الوةوا سجةوار محطةة فةار  العطاء م ا عة وزارة المالية / اإلدارة العامة للةوازم العامةةة 
( شةةييو غيةة  مسةةت دة تةةورد  لةةى 033ملابةةو دفةةل م)لةة    مةةن و ةةو الحصةةو  علةةى ك اسةةة الموا ةة اخ ووثةةائق العطةةاء

 صزينة وزارة المالية.
آص  موعت لل)و  ع وض األسعار سالظ ف المختوم ف   نتوق العطاءاخ ساإلدارة العامة اللوازم/ وزارة المالية ف  

وت ت  المظاريف سحضور ممثل   61/31/0303الموافق  الث ثاءمن  باع يوم  العاش ةغةزة  و الساعة 
 .المناقصين ف  ن س الزمان والميان

 
 اإلدارة العامة للوازم العامة                                                            

 مالحظة:ـ
 . و  ة اإلع ن ف  الصحف على من ي سو عليه العطاء.1
وو سةنت دفةل مةن  وو بنةك االنتةا  ال)نةك الةورن  اإلسة م . يج   رفاق ك الة بنكية وو شيك بنك   ادر من 0

مةن  ث ثةة وشةو سةار  الم عةو  لمةتة  $1222بنك ال) يت التاسل لوزارة االتصاالخ وتكنولو يا المعلوماخ سم)لة  
 آص  موعت لتلتيم الع وض.

 . تلتم األسعار سالرييو وترمو  ميل ونواع ال سوم والض ائ .3
فةة  تمةةام  64/31/0303الموافةةق  األمةةتالمرةةاركين يةةوم  المتناقصةةينتمويةةت  مةةل  ا تمةةاعسةةيتم علةةت . 4

 .وذلك ف  وزارة النلو والموا  خ  باما   العاش ةالساعة 
 . لجنة العطاءاخ غي  ملزمة سل)و  وقو األسعار.4
 .اإلدارة العامة للوازم غي  مسئولة عن و  م)ل  نلت  ي فق مل العطاء.6
 0630761 رقم:للم ا عة واالست سار  اتف  .7
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 الشروط العامة 
 

 ـالمتناقصين: أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل 
يعت المناقص ع ضه ووسعاره على الجتاو  والنماذ  والوثائق الم فلة بتعوة العطاء سعةت ون يلة و  ة ه الوثةائق  .1

العطةةاء ويلةةتموا ضةةمن العةة ض كاملةةة علةةى ون  ويةةت وم  ميةةل مةةا ورد فيوةةا ويخةةتم ويوقةةل كافةةة وثةةائق دعةةوة
 يتحمو كافة النتائج المت تبة على عتم قيامه سالتتقيق واالستكما  سصورة  حيحة.

تكتةةة  وسةةةعار العطةةةاء سالرةةةييو علةةةى ون يرةةةمو السةةةع  رسةةةوم الجمةةةارك والضةةة يبة المضةةةافة وو ةةةور التحةةةزيم  .0
 ل ال سوم والمصاريف األص ى.والتغليف ومصاريف النلو والتحميو والتنزيو والتأمين و مي

يعت المناقص ع ضه مط)وعا  وو ميتوبةا  سةالح)  األزرق وو األسةود فلةط ويحظة  المحةو وو التعةتيو وو الرةط   .3
ويعةاد كتاسةة   وو اإلضافة ف  الع ض وكو تصحي  من   ا الل)يو يوضل عليةه صطةين متةوازيين سةالح)  األممة

 انبه من ق)و من و  ى التصوي .الصواب سالح)  األزرق وو األسود ويوقل سج

يلةتم المنةاقص ع ضةه م فلةا  سةه الوثةائق المطلوبةة مةل تةأمين دصةو  العطةاء فة  مغلةف مغلةق س ميةام وييتةة   .5
للمناقصةة لصةال  وزارة النلةو والموا ة خ والتوكتةوك صا ةة سالسةياراخ والةترا اخ الناريةة  رباعة لوماخعليه 
وك لك اسمه وعنوانه سالكامو ورقم الواتف وال اكس ورقم  نتوق ال) يت الخا ين سةه لت سةو  0202/ 45رقم 

 ليه المياتباخ المتعللة سالعطةاء وعليةه ت)ليةةة  اإلدارة العامةة للةوازم / وزارة الماليةة صطيةا  سةأ  تغيية  وو تعةتيو 
انوا وبخ ف ذلك يحةق للجنةة العطةاءاخ ف  عنوانه وعليه ون ييت  ويضا  اسم التائ ة الت  ر مت العطاء وعنو 

 ون تومو الع ض الملتم منه.

يودع الع ض من ق)و المناقص ف   نتوق العطاءاخ المخصص لوة ا الغة ض لةتى اإلدارة العامةة للةوازم ق)ةو  .4
 ةةنتوق العطةةاءاخ ق)ةةو آصةة  موعةةت لتلةةتيم العةة وض ال  يةةودع فةة انتوةةاء المةةتة المحةةتدة لةة لك وكةةو عةة ض ال 

 مغللا .اد  لى مصتره ينظ  فيه ويع

يلتةزم المنةاقص سةأن يبلةى العة ض الملةتم منةه نافة  الم عةةو  وال يجةوز لةه ال  ةوع عنةه لمةتة سةتين يومةا مةةن  .6
 تاريخ آص  موعت لتلتيم الع وض.

 ـالمطلوبة: ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية 
والوثةائق المطلوبةة منةه و ة  علةى الرةواداخ  مة ة( ذا كةان يرةارك ألو    صا ةةي فق المناقص مةل ع ضةه   .1

 النحو التال :
 .ورة مصتقة عن شوادة مزاولة المونة وك لك السي ة ال اتية للر كة  
 .السجو التجار  وو الصناع  للر كة 

 .شوادة صلو ر ف من دائ ة ض يبة التصو وض يبة القيمة المضافة 

وو نر اخ وو معلوماخ فنيةة تعة ف سةاللوازم على المناقص ون ي فق سع ضه النسخة األ لية من وية كتالو اخ  .0
المع وضة وك لك يلتم مل ع ضه العيناخ المطلوبة ف  دعوة العطاء وإذا كانت تلك العيناخ غي  قابلةة للنلةو 

 فعليه ون يحتد ميانوا والوقت ال   يمين رؤيتوا فيه وإال ييون للجنة العطاءاخ عتم النظ  سالع ض.

 ئق وو معلوماخ ي غ  س ضافتوا وي ى ونوا يحق للمناقص ون يضيف وية وثا .3
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 ع ضه. ض ورية لتوضي  .5

 العطاء:تأمينات وضمانات  ثالثًا:
يلتةزم المنةاقص ون ي فةق سع ضةه سةنت دفةل معتمةت  ةادر مةن بنةك ال) يةت التةاسل : تأمين التصو  ف  العطةاء .1

من بنك يتعامو مةل السةلطة لوزارة االتصاالخ وتكنولو يا المعلوماخ وو على شيو ك الة وو شيك بنك   ادر 
" كتةأمين دصةو  " وال ينظة  فة   $1222( سم)لة  وو بنك االنتا  ال لسطينية ف  غزة  ال)نك الورن  اإلس م 
، علةةى ون تعةةاد تأمينةةاخ الةةتصو  فةة  العطةةاء  لةةى ملةةتميوا مةةن طةةاءو  عةة ض غيةة  معةةزز بتةةأمين دصةةو  الع

 .وس)وعين من تاريخ آص  موعت لتلتيم الع وضالمناقصين ال   لم يحا  عليوم العطاء سعت متة 
يلتةةزم المتنةةاقص ال ةةائز سالعطةةاء وو سةةأ   ةةزء مةةن بنةةوده بتلةةتيم تةةأمين مسةةن التن يةة  : تةةأمين مسةةن التن يةة  .0

على شيو سنت دفةل معتمةت  ةادر مةن بنةك ال) يةت مسة  األ ةو  وو علةى  دوالر 1222م)ل  للعطاء المحا  
ف  غزة  ال)نك الةورن  اإلسة م  وو  ك يتعامو مل السلطة ال لسطينيةشيو ك الة وو شيك بنك   ادر من بن

يوم من تاريخ ت)ليغه سل ار  مالةة العطةاء عليةه مةن ق)ةو اإلدارة العامةة للةوازم علةى ون  14ص    بنك االنتا (
 .ييون سار  الم عو  متة س يان العلت

 
 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:

يةتعو مةتي  عةام اللةوازم العامةة لجنةة فةت  مظةاريف العطةاء وتلةوم  ة ه اللجنةة س ةت  : فةت  المظةاريف لجنة-1
العطاءاخ سحضور المناقصين وو ممثلةيوم فة  الزمةان والميةان المحةتدين فة  دعةوة العطةاء سعةت اتخةاذ اإل ة اءاخ 

 -التالية: 
اللجنةة عليةه وعلةى  ثباخ عتد المظاريف ف  محض  فت  المظاريف وكو عطاء ي ت  مظ وفةه يضةل رئةيس  -و

 مظ وفه رقما  مسلس   على  يئة كس  اعتياد  سسطه رقم العطاء وملامه عتد العطاءاخ الواردة.

 ت قيم األوراق الم فلة مل العطاء وإثباخ عتد ا.  -ب

ق اءة اسم ملتم العطاء واألسعار وقيمة التأمين االبتتائ  الملتم من كو مناقص وذلك سحضور المناقصةين   -خ
 م.وو ممثليو

التوقيل من رئيس اللجنة و ميل األعضاء الحاضة ين علةى العطةاء ومظ وفةه وكةو ورقةة مةن ووراقةه وكة لك  -ث
 على محض  اللجنة سعت تتوين كافة الخطواخ الساسلة.

 

يحةةتد مةةتي  عةةام اللةةوازم العامةةة األشةةخاص وو الجوةةاخ الةة ين تتكةةون مةةنوم  :دراسةةة وتليةةيم العةة وض لجنةةة-0
تلوم بتراسة الع وض من النةوام  ال نيةة والماليةة واللانونيةة وتلةتم تو ةياتوا المناسةبة للجنةة اللجنة ال نية الت  

 -االعتبار: العطاءاخ الم كزية سعت وص  المعايي  التالية ف  
 ال ينظ  ف  و  ع ض غي  معزز بتأمين دصو  العطاء.  -أ

تتر  الع وض من النامية ال نية سحيث تحتد المعايي  ال نية وفلا  لموا ة اخ اللةوازم المطلوبةة علةى  ةتو     -ب
يعت لو ه الغاية، وتخضل كافة الع وض لن س المعايي  من ميةث التةزام المنةاقص سع ضةه سموا ة اخ وشة وو 

 دعوة العطاء.
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ية والفنية ومقدرته على الوفااء بالتااماات العءااء يؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المال  -ت
كااذل  فرهااا وقءااغ ال يااار وورا الواايا ة و وساامعته الترار ااة والتتاالييت التاا  وقاادملا أو اليدمااة التاا  يو 

كونه وكيو وو موزع لوكيو وو تةا  ، وللجنةة اسةتبعاد عة ض المنةاقص الة   ال تتةوف  فيةه كةو وو سعة   ة ه 
 المتطلباخ.

 سالع ض ال   قتم ورصص األسعار ثم ال   يليه متى تتم دراسة الع وض الملتمة.ت)تو التراسة   -ث

 ذا تواف خ فة  العة ض كافةة الرة وو والموا ة اخ والجةودة تو ة  اللجنةة ال نيةة ساإلمالةة علةى ملةتم ورصةص  -ج
ف اللجنة ال نية ون تو   سالت سةية علةى وكثة  مةن مةورد للصةنف الوامةت سةال غم مةن اصةت  ومن مقاألسعار 
 األسعار.

ف  مالة عتم تواف  المتطلباخ ف  الع ض ال   يتضمن ورصص األسعار تنتلو التراسة  لى العة ض الة   يليةه  -ح
سالسع   لى ون تصو  لى الع ض ال   تتواف  فيه المتطلبةاخ لحمالةة علةى ون ت)ةين وسةباب اسةتبعاد العة وض 

 األرصص سريو واض .

والجةةودة المطلوبةةة ي ضةةو المنةةاقص الةة   يتضةةمن ع ضةةه ميةةزاخ   ذا تسةةاوخ الموا ةة اخ واألسةةعار والرةة وو -خ
 ضافية ثم الملتم للمنتجاخ المحلية، ثةم المنةاقص المقةيم س لسةطين سصةورة دائمةة، ثةم مةتة التسةليم األقةو  ذا 

 كانت س عة التسليم لمصلحة التائ ة المست يتة.

 

 : ـالموردالتزامات المتعهد أو  : ـخامساً 
أحيا  علياه العءااء اسات مار ءااراءات العقاد الياا  بقارار اوحالاة وتوقياغ االتفاقياة على المتعلاد الاذ   .1

 وما يلحقلا من أوراق ومتتندات بما فيلا )أوامر الشراء(.
 من تار خ استيمه ألمر التور د. ينأسبوعيلتام المتعلد بالتور د خير  .2

عقاد وون الحواور علاى  ء ن ال وروز للمتعلد أن يتنازر أل  شايص خخار عان كا  أو أ  اااء مان ال .3
 خء  من لرنة العءاءات الت  أحالت العءاء.

ال وحق للمناقص أو المورو الراوع على لرنة العءاءات بأ  ختارة أو ضرر  اشئ عان تقادوع عرضاه  .4
ف  حالاة ء ا ماا رف ات لرناة العءااءات كا  العاروم المقدماة ءليلاا أو ء ا لاع تحا  العءااء علاى مقادم أقا  

 ألغت لرنة العءاءات وعوة العءاء ف  أ  وقت أو أ  مرحلة وون  كر األسباب. األسعار أو ء ا

يلتااام المااورو يتتااليع اللااوازم وفقااات للمواواافات والشاارو  المتفااق عليلااا والااواروة فاا  قاارار اوحالااة وكااذل   .5
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
ي التنفيذ أو عدم قيامـ  اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير ف ـسادسا: 

 ب :ـ
 ذا تأص  المتعوت عن توريت ما التزم سه فة  الموعةت المحةتد فة  العلةت يحةق لمةتي  عةام  :ف ض غ امة مالية .1

( مةن قيمةة اللةوازم التة  تةأص  فة  توريةت ا عةن كةو %1دائ ة اللوازم العامة ون ي ة ض غ امةة ماليةة ال تلةو عةن  
وفة   ميةل األمةوا  علةى المتعوةت تلةتيم  قةا  ة،  فة  التوريةت نةا م عةن قةوة وسة)وع تةأصي   ال  ذا ت)ةين ون التةأصي
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 شعار صطة  وفةور   لةى الجوةة المختصةة سةالظ وف واألسةباب التة  ودخ  لةى التةأصي  فة  التوريةت وو منعتةه مةن 
 ذلك وتلتيم ما يث)ت ذلك.

التزامه سالتوريت وو قصة  فة  ذلةك  ذا نكو المتعوت عن تن ي  التزاماته سما فيه  :الر اء على مساب المتعوت .2
وو تأص  يحق لمتي  عام دائ ة اللةوازم العامةة   ةتار اللة ار سرة اء اللةوازم الملتةزم بوةا المتعوةت بةن س الخصةائص 
والموا  اخ من و  مصتر آص  على مساب   ا المتعوةت ون لتةه مةل تحميلةه فة وق األسةعار والن لةاخ اإلضةافية 

وو ض ر يلحق سالتائ ة المست يتة وو دائة ة اللةوازم العامةة دون الحا ةة  لةى و   ووية صسائ  وو مصاريف وو عطو
  ن ار وال يحق للمتعوت االعت اض على ذلك.

و نا يحق للجنةة العطةاءاخ التة   :استبعاد ع ض المورد ال   يخو سالتزاماته وو  لغاء العلت الم) م معه .3
ت سمةا فة  ذلةك مصةادرة قيمةة التةأمين الملةتم مةن المتعوةت وو ومالت العطاء اتخاذ اإل  اءاخ ال زمةة سحةق المتعوة

 و   زء منه سريو يتناس  مل قيمة اللوازم غي  الموردة ويعت)  الم)ل  ف    ه الحالة  ي ادا  للخزينة العامة.
وف   ميل األموا  يحق لتائ ة اللوازم العامة تحصيو األموا  المستحلة لوا ف  ذمة المنةاقص وو المةورد مةن  .5

 األموا  المستحلة ل لك المناقص وو المورد لتى الوزاراخ والويئاخ والمؤسساخ الحيومية وو من ك االتوم.
 

 -الخالفات: سابعًا: حل 
فة  مةا  مةةتوث و  صة ف ينرةةأ عةن ت سةةي  و  بنةت مةةن ال)نةود السةةاسلة وو مةن بنةةود العلةت فيةةتم ملةه وديةةا    -و

 سالت اوض.

مةن بةتء م اوضةتوما للو ةو   لةى مةو مةو  و  صة ف يتعلةق سالعلةت  يومةا   32 ذا لم يتمين الط فةان صة    -ب
يحق أل  من الط فين مو الخ ف ساللجوء  لةى المحيمةة المختصةة وتط)يةق اللةوانين واألنظمةة المعمةو  بوةا فة  

 منارق السلطة الورنية ال لسطينية بو ا الرأن.
 

 ـمتفرقة: : شروط ثامناً 

ف  معاملتةه وو ث)ةت عليةه ونةه شة ع وو قةام بن سةه وو بواسةطة غية ه  ذا استعمو المناقص الغش وو الت ع   .1
سط يةق مباشةة  وو غيةة  مباشة  علةةى رشةةوة ومةةت مةوي   وو مسةةتختم  السةةلطة وو علةى التوارةةؤ معةةه  ضةة ارا  
سالمصةةلحة يلغةة  علةةته فةة  الحةةا  ويصةةادر التةةأمين مةةل عةةتم اإلصةة   سحةةق الةةوزارة المطالبةةة سالتعويضةةاخ 

ض   عن شط  اسمه من بةين المناقصةين وال يسةم  لةه سالةتصو  فة  مناقصةاخ للسةلطة المت تبة على ذلك ف
 الورنية ال لسطينية   ا فض   عن اتخاذ اإل  اءاخ اللضائية ضته عنت االقتضاء.

 ذا وفلس المناقص وو المورد يحةق للجنةة العطةاءاخ  لغةاء التعاقةت معةه دون اللجةوء لللضةاء وكة لك مصةادرة  .0
  ي اد عام للخزينة العامة.م)ل  التأمين ك

كتةاب للورثةة ي يةت بة لك  منةه بتو يةهمعةه وو مةا تبلةى  العلةت الم)ة م ذا توفى المناقص وو المةورد  ةاز  لغةاء  .3
 دون الحا ة  لى استصتار ميم قضائ  يلض  ب لك مل رد م)ل  التأمين ف    ه الحالة.
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  الشـــروط الخاصـــة
وصاليةة مةن و  عيةوب فة  المصةنوية وو فة   %633المةوردة  تيةتة بنسةبة يلتزم المورد ون تكون المواد  .1

  المادة وتبعا  للموا  اخ الم كورة ف  ك اسة العطاء.
الجوةة التة  تحةتد ا  ووسغةزة  النلةو والموا ة خوزارة على المورد االلتزام بتوريت المواد المتعاقت عليوا ف   .0

المناقصةة متضةمنا النلةو والتحميةو والتنزيةو ومةا يت تة  علةى الوزارة ربلا  للر وو والموا  اخ الواردة فة  
 عملياخ التوريت من ن لاخ سالغة ما بلغت وو مصاريف على ن لته الخا ة.

النلةو لةوزارة سوف يتم ت سية و ناف المناقصة على وسا  وقو األسعار والمطابق للموا ة اخ المطلوبةة و  .3
مةن   مةال  الكميةة المتعاقةت  %02يوا وو ص ضوا بنسبة الحق ف  زيادة الكمياخ المتعاقت عل والموا  خ

عليوا لمج د  شعار المورد ب غ)توا ف  ذلك وبن س ش وو وموا  اخ ووسعار التوريت الواردة ف  العلت لكو 
 التعاقت.وو سع  األ ناف ص   فت ة 

لم ي د نةص صة ف ف   ميل األموا  تكون ع وض األسعار سالرييو الجتيت وشاملة للض يبة المضافة ما  .5
 ذلك.

يتم فحص اللوازم الموردة من المتعوت وإ  اء التجارب عليوةا لمع فةة مةت  مطاسلتوةا للموا ة اخ سالط يلةة  .4
 الت  تحتد ا التائ ة المست يتة وو لجنة االست م سمو   لجان فنية تريو لو ا الغ ض.

لتوريةةت سمةةا يمةةس ه وو ع قلتةةه لفةة  مةةا  مخال ةةة المةةورد لكةةو وو سعةة  شةة وو التعاقةةت وو فةة  مةةا  امتناعةة .6
وو يعةة ض مصةةالحوا للضةة ر يحةةق لةةوزارة الماليةةة مصةةادرة ك الةةة مسةةن  وزارة النلةةو والموا ةة خسمصةةلحة 

التن ي  وال  وع عليه سالتعوي  عن كو عطو وو ض ر لحق بوا كما ون لوا الحق ف  الحصو  على المواد 
فة  السةع  وو الرة اء سةالط ق التة  ت ا ةا محللةة  الت  يتخلةف المةورد عةن توفي  ةا مةن المةورد الة   يليةه

مصاريف  دارية من ضمانته ال)نكية  %63لمصلحتوا وإلغاء التعاقت معه ودفل ف وق األسعار مضافا   ليوا 
وليس للمورد ال   صالف و  ش و من شة وو التعاقةت وو تخلةف عةن وو ع قةو عمليةاخ التوريةت الحةق فة  

لبة ساست داد ك الةة مسةن التن ية  وو المطالبةة س ة وق األسةعار  ذا تمينةت المطالبة سأية تعويضاخ وو المطا
الوزارة من توفي  تلك المواد سسع  اقو من سع  المناقصةة الة   تةم التعاقةت سمو بةه وفةى مةا  عةتم ك ايةة 

 الضمانة لتغطية ف وق األسعار لوزارة المالية الحق ف  صصم و  مبال  تتبلى من مستحلاته لتيوا.
لتفل للمورد للاء ما قام بتوريته من مواد ربلا  للر وو والموا  اخ الواردة سالمناقصة ص   ث ثون ييون ا .7

يوما  من تاريخ تلتيم ال واتي  واألوراق التالة على تمام ومسةن التوريةت ربلةا للرة وو والموا ة اخ الةواردة 
 سصحي ة الر وو والموا  اخ. 

ألسةعار وو و  عة ض سةع  وصة  ودون  بةتاء و  وسةباب مةا لجنة العطاءاخ غي  ملزمة سأرصص عة وض ا .6
 دام ذلك يحلق مصلحتوا.
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 .سم60سم * 02ملا  اللومة للترا ة النارية  .3
 .سم 02سم *  63ملا  اللومة سالتوكتوك  .5
 سم للم كباخ. 61/  04ملا  اللومة  .4
 .ملم 6اللومة من األلومنيوم الخالص سمك  .6
 سم. 1.2ارت اع ال قم  .7
 .سم 4ع ض ال قم  .6
 ملم على األقو. 0سمك ال قم  .9

 تكون الر رة ال ا لة بين األرقام ف  وسط ارت اع سط  األرقام. .12
 األرقام ف  اللومة الوامتة تكون متساوية المسافاخ. .11
 .سم 6.0ال قم واآلص  المسافة بين  .10
 ملم. 63ملم وع ض  61يطبل على اللومة شعار السلطة سط يلة الليزر لطو   .13
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 يج  ون ت حص اللومة لي   من ص   تع ضوا للضوء المباش  من ص   انارة قوية. .01
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 يج  ون تحمو كو لومتين رقم مسلسو سارز. .04
 وذلك للحصو  على اعتماد العالمية( لومة فارغة سالمو  اخ 5000يلتزم المتعوت بتوريت عتد   .06
 الوزارة ق)و رباعتوا. 
 مط)وع على ال و  اسم  ( رو  د ان م ار  مل  واز الت ان الح ار  200يج  ون يورد عتد:   .07

 .السلطة الورنية ال لسطينية ع ب  وانجليز  
 من  الموافلة للطباعة. ق)وسوف يتم معاينة الميبس و واز الت ان الح ار  ونماذ  األرقام  .06
 يتم تسليم اللوماخ المط)وعة مسبلا  للوزارة وذلك لتسليموا للموارنين ومعاينتوا وللتأكت لمطاسلتوا  .09

 ( لومة شو يا .300للموا  اخ المطلوبة سمعت   
 تسليم اللوماخ التال ة الت   تر لوا بت  تالف وو تم است)تالوا.  .32
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 جدول الكميات واألسعار
 

 الكمية الومتة اسةةةةةةةةةم الصنةةةةةةةةةف م.
سع  لومة 

 لمونيوماأل 
 سالرييو

 م مظاخ

   1 لومة لومة م كبة  مس  الموا  اخ ال نية( 1

   1 لومة (لومة درا ة  مس  الموا  اخ ال نية 2

   1 لومة (لومة توكتوك  مس  الموا  اخ ال نية 3

   1 لومة سم 35/17لومة م كبة  4

2  

لوحة تمييز وسائط ابحار حسب المواصفات 
 التالية:

 تكون ورضية اللومة ساللون األ    عاكسة للضوء  ون-6
 تكون الكتاسة ساللون األسود وعاكس للضوء  ون-0
سم 4سم ع ض  12ارت اع الح ف واألرقام  ييون -0

 سم  0ووقص  مسافة بينوم 
 سم  06سم وارت اع  72اللومة  رو -4
 سم من  ميل النوام   2م ف على سعت  عمو-2
 م لم 1اللومة من األلمنيوم وبسمك  تكون -1

   1 لومة

1    

 المواصفات: حسب "TEST"لوحة تمييز اختبار
 سم  00* سم  37رو  اللومة -6
 ملم  1السمك -0
 اللون المعتمت وزرق + ومم  -0
 فس ور وبي  -4

   1 لومة
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  مفروة( وكذل  اميغ األوناف)لوحة الوحدة. 
   والمواويت.وزارة النق  التور د ف 

 تركيب.سعار تشم  التور د وون األ 
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 ابالتااال : اااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مااان شاارو  عاماااة  54/2222 ا ورو يوثاااااق العءاااء المءاااروح رقااع.   بااأ ن  قااارأت وتفلماات كافاااة ماا1
 والمواوفات.وخاوة ومواوفات وألتام التااما قا و يات يتل  الشرو  

.   كمااا ألتااام بااأن يبقااى العاارم المقاادم مناا  سااار  المفعااور وال ورااوز لاا  الراااوع عنااه لماادة سااتون 2
 يوما من تار خ خخر موعد لتقدوع العروم.

من     طلبلا يتع اب العءاء المذكور أعيه والت وكذل  ألتام يتور د األوناف المحالة على بمو .  3
التور اد علاى أن  أواماراساتيم توقياغ العقاد و  من تاار خ خير أسبوع و ل  وزارة النق  والمواويتقب  

 ت ون تل  األوناف الموروة من قبل  وفقات للمواوفات والشرو  المنوو  عليلا ف  هذا العءاء.
 ءكراه.أقر وألتام بك  ما ورو به وون أ  ضغط أو وهذا ءقرار وتعلد من  يذل       
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