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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 6105/  65 عطاء رقم
تقنند مزمدلنن زنقننلزاتملنن صزدةملنن زيءزننننرحزعطننننز  زعنننزطننننيءةتزةالركنننناجننن زةاعطز/زتعلنننزازةرازةاليا نن 

تبعني زالرنراطزاةالاةصنفيتزةالا ني زرن زكرةسن زاصياحزازةرةتزةاسلط زةااطن  زةافلسنط ن  زاميرج ز
ز.ااثيئقزةاعطيء

ترغنننيزرننن زةالرنننيرك زرننن زرنننذةزةاعطنننيءزلرةجعننن زازةرازرعلنننلزةارنننركيتزذةتزة متصنننيصزاةالسنننجل زرسنننل ي زاز
رن ززبنياقريزلننزإرنيرازلنرارزةاط نرةنزةألالةارلنيلزبنرجزةااا ندزةاطنيبقزالناةزمزةاعيل ننزةإلدةرازةاعيل زةاليا  ز/ز

ماللزأاقيتزةاداةمزةارسل زلنزأجلزةايصنالزعلنلزكرةسن زةالاةصنفيتزااثنيئقز(ز9غريزبرجزةاظيررز)زغزا
ز.مز ن زازةرازةاليا  إالزغ رزلستردازتاردززر كل(ز033غز)ةاعطيءزلقيبلزدرعزلبل

/زازةرازةاعيل زةالاةزمزدةرايإلآمرزلاعدزاقبالزعراضزةألسعيرزبياظرفزةالمتامزر زصنداقزةاعطيءةتزب
ةالظير فززاتفتحز88/8/2386ةالاةرقززةامل س امززصبيحلنززةاييد  زعرررازةاسيع زززانةاليا  زر زغ

زةازلينزاةالكينز.نفسزنزر زبي ارزللثل زةالنيقص 
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

زعللزلنز رسازعل هزةاعطيء.زأجرازةإلعالنزر زةاصيفز.8
أاززأازبنننكزة نتننيجزكفيانن زبنك نن زأازرنن كزبنكنن زصننيدرزلنننزةابنننكزةانناطن زةإلسننالل  جننيزإررننيقزز.2

سننننير زز$8333بلبلنننغززالنننيتلننننزبنننننكزةابر ننندزةاتنننيبعزانننازةرازة تصنننني تزاتكناااج نننيزةالعلزسنننندزدرنننع
ز الي زلنزآمرزلاعدزاتقد مزةاعراض.زثالث نةالفعالزالداز

زاترللزجل عزأناةعزةارسامزاةا رةئي.زبيار كلتقدمزةألسعيرزز.0
زاجن زةاعطيءةتزغ رزللزل زبقبالزأقلزةألسعير.ز.4
ز.ةإلدةرازةاعيل زالاةزمزغ رزلسئاا زعنزأ زلبلغزنقد ز ررقزلعزةاعطيء.5
ز2824068ز-2826993 زاة ستفسيرزريتفزرقمز:زاللرةجعز.6
ز
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

 عنندزةالنننيقصزعر ننهزاأسننعيرجزعلننلزةاجنندةالزاةانلننيذجزاةااثننيئقزةالررقنن زبنندعاازةاعطننيءزبعنندزأنز قننرأز .8
ةاعطيءزا قدلهيز لنزةاعرضززرذجزةااثيئقزا تفهمزجل عزليزاردزر هيزا متمزا اقعزكير زاثيئقزدعاا

 كيلل زعللزأنز تيللزكير زةانتيئجزةالترتب زعللزعدمزق يلهزبياتدق قزاة ستكليلزبصارازصي ي .

علنننلزأنز رنننللزةاسنننعرزرسنننامزةاجلنننيركزاةا نننر ب زةال نننير زاأجنننارززبيارننن كلتكتننيزأسنننعيرزةاعطنننيءز .2
 عزةارسامزاةالصير فزةألمرى.ةاتيز مزاةاتغل فزالصير فزةانقلزاةاتيل لزاةاتنز لزاةاتأل نزاجل 

أازةاتعند لزز عدزةالنيقصزعر نهزلطباعني زأازلكتابني زبنيايبرزةألزرقزأازةألسنادزرقنطزا يظنرزةالينا .0
أازةارننطيزأازةإل ننير زرنن زةاعننرضزاكننلزتصنني حزلنننزرننذةزةاقب ننلز ا ننعزعل ننهزمطنن نزلتنناةز  نز

ينبننهزلنننزقبننلزلنننزأجننرىزا عننيدزكتيبنن زةاصنناةيزبننيايبرزةألزرقزأازةألسننادزا اقننعزبجزربننيايبرزةأليلنن
 ةاتصا ي.

 قدمزةالنيقصزعر هزلررقي زبهزةااثيئقزةالطلاب زلعزتنأل نزدمنالزةاعطنيءزرن زلغلنفزلغلنقزب يكنيمز .4
اصنننياحزازةرةتزةاسنننلط زةااطن ننن زتقننند مزمدلننن زنقنننلزاتملننن صزدةملننن زامنننيرج زا كتنننيزعل نننهزعطنننيءز

قننمزةاهننيتفزاةافننيكسزارقننمزاكننذاكزةسننلهزاعناةنننهزبياكيلننلزارزز2386/ز56زاللنيقصنن زرقننمةافلسننط ن  ز
صننننداقزةابر ننندزةاميصننن نزبنننهزاترسنننلزإا نننهزةالكيتبنننيتزةالتعلقننن زبياعطننننيءزاعل نننهزتبل نننننغزةإلدةرازةاعيلننن ز
الاةزمز/زازةرازةاليا  زمط ي زبأ زتغ  رزأازتعند لزرن زعناةننهزاعل نهزأنز كتنيزأ  ني زةسنمزةاندةئرازةاتن ز

 يءةتزأنزتهللزةاعرضزةالقدمزلنه.طريتزةاعطيءزاعناةنهيزابمالفزذاكز يقزالجن زةاعط

زةاعيل زاةإلدةرز ادعزةاعرضزلنزقبلزةالنيقصزر زصنداقزةاعطيءةتزةالمصصزاهذةزةاغرضزادىز .5
ر زصننداقزةاعطنيءةتزقبنلزآمنرزلاعندززالاةزمزقبلزةنتهيءزةالدازةاليددازاذاكزاكلزعرضز ز ادعز

 اتقد مزةاعراضز ز نظرزر هزا عيدزإالزلصدرجزلغلقي ز.

عنننيمزلننننيقصزبنننأنز بقنننلزةاعنننرضزةالقننندمزلننننهزنيرنننذزةالفعنننالزا ز جننناززانننهزةارجننناعزعننننهزالنننداز لتنننزمزةا .6
زلنزتير خزآمرزلاعدزاتقد مزةاعراض.زل الد 

 
 

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
 ررقزةالنيقصزلعزعر هز)زميص زإذةزكينز رنيركزألالزلنراز(زةارنهيدةتزاةااثنيئقزةالطلابن زلننهزز .8

زللزةانيازةاتيا :ار زع
 . زصارازلصدق زعنزرهيدازلزةاا زةالهن زاكذاكزةاس رازةاذةت  زالررك
 . ةاسجلزةاتجير زأازةاصنيع زالررك 

 . رهيدازملازطرفزلنزدةئراز ر ب زةادملزا ر ب زةاق ل زةال ير 
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علننلزةالنننيقصزأنز ررننقزبعر ننهزةانسننم زةألصننل  زلنننزأ نن زكتيااجننيتزأازنرننرةتزأازلعلالننيتزرن نن ز .2
ذةزكينننتزتعنرز فزبننيالاةزمزةالعرا نن زاكننذاكز قندمزلننعزعر ننهزةاع نننيتزةالطلابن زرنن زدعنناازةاعطننيءزاة 

تلكزةاع نيتزغ رزقيبل زالنقلزرعل هزأنز يددزلكينهيزاةااقتزةاذ ز لكنزرؤ تهيزر هزاة  ز كانزالجن ز
 ةاعطيءةتزعدمزةانظرزبياعرض.

ا ننرىزأنهننيز ننرار  ززاتا نن حز يننقزاللنننيقصزأنز  نن فزأ نن زاثننيئقزأازلعلالننيتز رغننيزب  ننيرتهيز .0
 عر ه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

صنننيدرزلننننزبننننكزةابر ننندزةاتنننيبعزانننازةرازة تصننني تززلعتلننندز لتنننزمزةالننننيقصزأنز ررنننقزبعر نننهزسنننندزدرنننع
زززا ز نظنننرزرننن زأ زعنننرضزغ نننرزلعننن"زكتنننأل نزدمنننالز"ززدا رز8333بلبلنننغززاتكناااج نننيزةالعلالنننيت

بتأل نزدمالزةاعطيءز،زعللزأنزتعيدزتأل نيتزةادمالزر زةاعطيءزإالزلقدل هيزلنزةالنيقص نزةانذ زانمز
اكنذاكزالننزأي نلزعلن همززلنزتير خزآمرزلاعدزاتقد مزةاعنراض،زأسباع نبعدزلدازز ييلزعل همزةاعطيء

زةاعطيءزبعدزأنز قالاةزبتقد مزتأل نزيسنزةاتنف ذ.
 تأمين حسن التنفيذ :  .6

ةالتنيقصزةافيئززبياعطيءزأازبأ زجزءزلننزبننادجزبتقند مزتنأل نزيسننزةاتنف نذزالعطنيءزةالينيلزعل نهز لتزمز
ز85صنيدرزلننزبننكزةابر ندزيسنيزةألصنالزمناللززلعتلندزاذاكزعللزركلزسنندزدرنعزدا رز2333بق ل 

ر ز ننامزلنننزتنننير خزتبل غننهزبقننرةرزإيياننن زةاعطننيءزعل ننهزلننننزقبننلزةإلدةرازةاعيلنن زالننناةزمزعلننلزأنز كننانزسننني
لنزتير خزآمرزلاعدزاتقد مزتأل نزيسنزةاتنف ذز،زا عنيدزتنأل نزيسننزةاتنف نذززعيمزل الد ةالفعالزالداز

إالزةالتعهدزبعدزتنف ذزكير زة اتزةليتزةالترتب زعل هزبلاجيزطليزمط زتقدلهزةادةئرازةالستف دازاإلدةراز
زفيا زلنزازةرازةاليا  (.ر كزبق ل زةاكزإصدةرةاعيل زالاةزمزبيإلررةجزعنزةاتأل نز)ي ثز تمز

اززلنننزق لتننهزكلننيز30334عننندزةاعقنندزأازة تفننيقززبنسننب ززتيصنن لزرسننامزطاةبننعزإ ننرةدةتزدلغنن  ننتمز.ززز0
عنننزنفننسزةاعقنندزأازة تفننيقزكرسننامزطاةبننعزإ ننرةدةتزأ  نني زعننندزةإلييانن زأازز30334 ننتمزتيصنن لزنسننب ز

ةاعقننندزأازة تفنننيقزعلنننلزأنززلننننزق لننن ز30338ةاترسننن  زعلنننلزةاجهننن زةالنفنننذازا صنننبحزلجلننناعزةاليصنننلز
 تمصمزلنزريتارازةالاردزعندزةاسدةد.

 
 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:

ز-:لجنة فتح المظاريف -0
 ركلزلد رزعيمزةالاةزمزةاعيل زاجن زرتحزلظير فزةاعطيءزاتقنامزرنذجزةالجنن زبفنتحزةاعطنيءةتزبي نارزز

ز-عاازةاعطيءزبعدزةتميذزةإلجرةءةتزةاتيا  :ةالنيقص نزأازللثل همزر زةازلينزاةالكينزةاليدد نزر زد
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إثبيتزعددزةالظير فزر زلي نرزرنتحزةالظنير فزاكنلزعطنيءز فنتحزلظرارنهز  نعزرئن سزةالجنن ز -زأ
عل نننهزاعلنننلزلظرارنننهزرقلننني زلسلسنننال زعلنننلزر ئننن زكسنننرزةعت نننيد زبسنننطهزرقنننمزةاعطنننيءزالقيلنننهزعنننددز

 ةاعطيءةتزةااةردا.

ثبيتزعز -زي  ددري.ترق مزةألارةقزةالررق زلعزةاعطيءزاة 

قرةءازةسمزلقدمزةاعطيءزاةألسعيرزاق ل زةاتأل نزة بتدةئ زةالقدمزلنزكنلزلننيقصزاذانكزبي نارزز -زت
 ةالنيقص نزأازللثل هم.

ةاتاق عزلنزرئ سزةالجن زاجل عزةألع يءزةايي ر نزعللزةاعطيءزالظرارهزاكلزارق زلنزأارةقهز -زث
 اكذاكزعللزلي رزةالجن زبعدزتدا نزكير زةامطاةتزةاسيبق .

ز-:جنة دراسة وتقييم العروضل -6
 يددزلد رزعيمزةالاةزمزةاعيل زةألرميصزأازةاجهيتزةاذ نزتتكانزلنهمزةالجن زةافن ن زةاتن زتقنامزبدرةسن ز
ةاعراضزلنزةاناةي زةافن  زاةاليا  زاةاقينان  زاتقدمزتاص يتهيزةالنيسب زالجنن زةاعطنيءةتزةالركز ن زبعندز

ز-أمذزةالعي  رزةاتيا  زر زة عتبير:
  نظرزر زأ زعرضزغ رزلعزززبتأل نزدمالزةاعطيء.ز ز -زأ

تندرسزةاعننراضزلنننزةانيي نن زةافن نن زبي ننثزتينددزةالعنني  رزةافن نن زارقنني زالاةصننفيتزةالنناةزمزةالطلابنن ززز -زي
علننلزجنندالز عنندزاهننذجزةاغي نن ،زاتم ننعزكيرنن زةاعننراضزانننفسزةالعنني  رزلنننزي ننثزةاتننزةمزةالنننيقصز

 بعر هزبلاةصفيتزارراطزدعاازةاعطيء.

عنن نزة عتبننيرزكفننيءازةالنننيقصزلنننزةانننيي ت نزةاليا نن زاةافن نن زالقدرتننهزعلننلزةاارننيءزبياتزةلننيتز ؤمننذزبز -زت
ةاعطنننيءزاسنننلعتهزةاتجير ننن زاةاتسنننه التزةاتننن ز قننندلهيزأازةامدلننن زةاتننن ز ارررنننيزاقطنننعزةاغ نننيرزاارشز
ةاصنن ين زازكننذاكزكانننهزاك ننلزأازلننازعزااك ننلزأازتننيجر،زاالجننن زةسننتبعيدزعننرضزةالنننيقصزةاننذ ز ز

 ررزر هزكلزأازبعضزرذجزةالتطلبيت.تتاز

 تبدأزةادرةس زبياعرضزةاذ زقدمزأرمصزةألسعيرزثمزةاذ ز ل هزيتلزتتمزدرةس زةاعراضزةالقدل .ز -زث

إذةزتاةررتزر زةاعرضزكير زةارراطزاةالاةصفيتزاةاجادازتاص زةالجن زةافن ن زبيإلييان زعلنلزلقندمز -زج
 زعلنلزأكثنرزلننزلناردزالصننفزةااةيندزأرمصزةألسعيرزازلنزينقزةالجنن زةافن ن زأنزتاصن زبياترسن 

 بيارغمزلنزةمتالفزةألسعير.

رننن زيياننن زعننندمزتننناةررزةالتطلبنننيتزرننن زةاعنننرضزةانننذ ز ت نننلنزأرمنننصزةألسنننعيرزتنتقنننلزةادرةسننن زإانننلز -زح
ةاعرضزةاذ ز ل هزبياسعرزإانلزأنزتصنلزإانلزةاعنرضزةانذ زتتناةررزر نهزةالتطلبنيتزاإلييان زعلنلزأنز

 ركلزاة ح.تب نزأسبييزةستبعيدزةاعراضزةألرمصزب

إذةزتسياتزةالاةصفيتزاةألسعيرزاةارراطزاةاجادازةالطلاب ز ف لزةالنيقصزةاذ ز ت لنزعر نهز -زخ
ل ننزةتزإ ننير  زثننمزةالقنندمزاللنتجننيتزةاليل نن ،زثننمزةالنننيقصزةالقنن مزبفلسننط نزبصننارازدةئلنن ،زثننمزلننداز

 ةاتسل مزةألقلزإذةزكينتزسرع زةاتسل مزالصلي زةادةئرازةالستف دا.
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 امات المتعهد أو المورد :ـخامسا :ـ التز 
علنننلزةالتعهننندزةانننذ زأي نننلزعل نننهزةاعطنننيءزةسنننتكليلزإجنننرةءةتزةاعقننندزةامنننيصزبقنننرةرزةإليياننن زاتاق نننعز .8

زة تفيق  زاليز ليقهيزلنزأارةقزالستندةتزبليزر هيز)أاةلرزةاررةء(.
  لتزمزةالتعهدزبياتار دزماللزثالثانز الي زلنزتير خزةستاللهزأللرزةاتار د. .2

 ز جاززاللتعهندزأنز تننيزلزأل زرنمصزآمنرزعننزكنلزأازأ زجنزءزلننزةاعقندزدانزةايصنالزعلنلزز .0
 إذنزمط زلنزاجن زةاعطيءةتزةات زأيياتزةاعطيء.

 ز يننقزاللنننيقصزأازةالنناردزةارجنناعزعلننلزاجننن زةاعطننيءةتزبننأ زمسننيرازأاز ننررزنيرنن زعنننزتقنند مز .4
قدل زإا هيزأازإذةزامزتيلزةاعطيءزعللزعر هزر زييا زإذةزليزرر تزاجن زةاعطيءةتزكلزةاعراضزةال

لقنندمزأقننلزةألسننعيرزأازإذةزأاغننتزاجننن زةاعطننيءةتزدعنناازةاعطننيءزرنن زأ زاقننتزأازأ زلريلنن زدانزذكننرز
 ةألسبيي.

 لتزمزةالاردزبتسل مزةالاةزمزارقي زاللاةصفيتزاةارراطزةالتفقزعل هيزاةااةردازر زقنرةرزةإلييان زاكنذاكز .5
 .ةاع نيتزةالعتلدازاةالذكارازر ه

ز
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا

إذةزتنأمرزةالتعهندزعننزتار ندزلنيزةاتنزمزبنهزرن زةالاعندزةالينددزرن زةاعقندز ينقز:ززفرض غرامـة ماليـة .8
اتن زتنأمرز%(زلننزق لن زةالناةزمزة8الد رزعيمزدةئنرازةالناةزمزةاعيلن زأنز فنرضزغرةلن زليا ن ز زتقنلزعننز)

ر زتار دريزعنزكلزأسباعزتأم رزإ زإذةزتب نزأنزةاتأم رزر زةاتار دزنيجمزعنزقناازقنيرراز،زارن زجل نعز
ةألياةلزعللزةالتعهدزتقند مزإرنعيرزمطن زارنار زإانلزةاجهن زةالمتصن زبنياظرافزاةألسنبييزةاتن زأدتز

زإالزةاتأم رزر زةاتار دزأازلنعتهزلنزذاكزاتقد مزليز ثبتزذاك.
إذةزنكلزةالتعهدزعنزتنف ذزةاتزةليتهزبليزر هزةاتزةلهزبياتار دزأازقصرزز:زى حساب المتعهدالشراء عم .2

ر زذاكزأازتأمرز يقزالند رزعنيمزدةئنرازةالناةزمزةاعيلن زإصندةرزةاقنرةرزبرنرةءزةالناةزمزةاللتنزمزبهنيزةالتعهندز
هزرنراقزبنفسزةامصيئصزاةالاةصفيتزلنزأ زلصدرزآمرزعللزيسييزرذةزةالتعهدزانفقتهزلنعزتيل لن

ةألسننعيرزاةانفقننيتزةإل ننير  زاأ نن زمسننيئرزأازلصننير فزأازعطننلزأاز ننررز ليننقزبيانندةئرازةالسننتف دازأاز
زدةئرازةالاةزمزةاعيل زدانزةاييج زإالزأ زإنذةرزا ز يقزاللتعهدزة عترةضزعللزذاك.

:زارننننيز ينننقزالجنننن زاســـتبعاد عـــرض المـــورد الـــذم يخـــل بالتزاماتـــه أو  لعـــاء العقـــد المبـــرم معـــه .0
اعطنننيءةتزةاتننن زأييانننتزةاعطنننيءزةتمنننيذزةإلجنننرةءةتزةاالزلننن زبينننقزةالتعهننندزبلنننيزرننن زذانننكزلصنننيدرازق لننن زة

ةاتأل نزةالقدمزلنزةالتعهدزأازأ زجزءزلنهزبركلز تنيسنيزلنعزق لن زةالناةزمزغ نرزةالناردازا عتبنرزةالبلنغز
زر زرذجزةاييا زإ رةدة زالمز ن زةاعيل .

يل زتيص لزةأللناةلزةالسنتيق زاهنيزرن زذلن زةالننيقصزأازار زجل عزةألياةلز يقزادةئرازةالاةزمزةاع .4
ةالاردزلنزةأللاةلزةالستيق زاذاكزةالنيقصزأازةالاردزادىزةاازةرةتزاةاه ئيتزاةالؤسسيتزةايكال  زأاز

 لنزكفي تهم.
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ز
 -حل الخالفات:سابعًا: 

ر نتمزيلنهزر زييلزيداثزأ زمالفز نرأزعنزتفس رزأ زبندزلنزةابنادزةاسيبق زأازلنزبنادزةاعقندزز -زأ
 اد ي زبياتفياض.

 النني زلنننزبنندءزلفيا ننتهليزالاصننالزإاننلزيننلزيننالزأ زمننالفزز03إذةزاننمز ننتلكنزةاطررننينزمنناللز -زي
 تعلننقزبياعقنندز يننقزأل زلنننزةاطننرر نزيننلزةامننالفزبننيالجاءزإاننلزةاليكلنن زةالمتصنن زاتطب ننقزةاقنناةن نز

 اةألنظل زةالعلالزبهيزر زلنيطقزةاسلط زةااطن  زةافلسط ن  زبهذةزةارأن.

زز
 شروط متفرقة:ـز:ثامنا

ةسنننتعللزةالننننيقصزةاغنننشزأازةاتالعنننيزرننن زلعيللتنننهزأازثبنننتزعل نننهزأننننهزرنننرعزأازقنننيمزبنفسنننهزأاززةذإ .8
باةسط زغ رجزبطر قزلبيررزأازغ رزلبيررزعللزرراازأيدزلاظف زأازلستمدل زةاسلط زأازعلنلز

ةإلمنناللزبيننقززةاتاةطننؤزلعننهزإ ننرةرة زبيالصننلي ز لغنن زعقنندجزرنن زةايننيلزا صننيدرزةاتننأل نزلننعزعنندم
ةاننازةرازةالطيابنن زبياتعا  ننيتزةالترتبنن زعلننلزذاننكزر ننال زعنننزرننطيزةسننلهزلنننزبنن نزةالنيقصنن نزا ز
 سننلحزاننهزبيانندمالزرنن زلنيقصننيتزالسننلط زةااطن نن زةافلسننط ن  زرننذةزر ننال زعنننزةتمننيذزةإلجننرةءةتز

زةاق يئ  ز دجزعندزة قت يء.
ءزةاتعيقندزلعنهزدانزةالجناءزالق نيءزاكنذاكزإذةزأرلسزةالنيقصزأازةالاردز يقزالجنن زةاعطنيءةتزإاغني .2

زلصيدرازلبلغزةاتأل نزك  رةدزعيمزالمز ن زةاعيل .
إذةزتنارلزةالننيقصزأازةالناردزجنيززإاغننيءزةاعقندززةالبنرمزلعنهزأازلنيزتبقننلزلننهززبتاج نهزكتنييزالارثنن ز .0

 ف نندزبننذاكزدانزةاييجنن زإاننلزةستصنندةرزيكننمزق ننيئ ز ق نن زبننذاكزلننعزردزلبلننغزةاتننأل نزرنن زرننذجز
 ييا .ةا

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 الشروط الخاصة
ز

 .أازةانقلزةادةمل زب نزةالييرظيتزةانقلزلنزلعيبرزقطيعزغزازةالزةادةمل .8

 تكلف زةانقلزترللزةارسامزر زلعبرزكرمزأبازسيامزرقط. .2

 ازةاتيل لزازةاتنز لزةانقلز رللزةاتمل صزازةانقل .0

يالاةصفيتز جيزتا ن يهزرن ز جيزة اتزةمزبيالاةصفيتزةالذكارازر زكرةس زةاعطيءزاأ زتغ  رزب .4
 عرضزةاررك ز.

ةاتيل نلزاززةاجلركن زةانقنلزاةاتملن صرنيللزب زةال ير زازريللزق ل زةا ر زبيار كلةاسعرزةالقدمز .5
 اأ  زرسامزأمرى.اأجرازةاعليلززاةاتنز لزاةاتاص ل

 ةالتقدل نزاهذجزةالنيقص زلنزةالرتغل نزةالرمص نزةالسدد نزاالاتزةليتزةا ر ب  .أنز كانز .6

از زيننننقززةاليا نننن ةايننننقزرنننن زإاغننننيءزةالنيقصنننن زكيللنننن ز عتبننننيرةتزميصنننن زبننننازةرازةاليا نننن زةرازاننننازز .7
%ز25اللرترك نزر زة عترةضزعللزذاكزكليزااهيزةايقزرن زز نيدازلندازةاعقندزأازإنقيصنهيزباةقنعز

 لنزإجليا زق ل زةاعقدز.

بي ثز  قلزعلرزز للهل زةانقلزاةاتيل لزاةاتنززتلتزمزةاررك زبعدمزةستمدةمزعليلزقيصر نزألدةءز .8
 سن زز.ز88ةاعيللزأازةاعيلل زةالنا زترغ لهمزعنز

بلهلنن ززتلتننزمزةارننرك زبيالسننئاا  زةاكيللنن زعنننزأ نن زإصننيب زعلننلزتليننقزبننأ زلنننزلنسنناب هزةاعننيلل نز .9
كلننيزأنزيقننناقهمزكلهننيزكيئنننن زلننيزكينننتزرننن زطننرفزةارنننرك زةاننذ زجلنننبهمززةانقننلزاةاتيل ننلزاةاتنز نننل

از تيلنلزةارنرك زةالسنئاا  زةالدن ن زاةاجنيئ ن زرن زينيلززةاليا ن ةرازارنغلهمزلننزمناللزعقندجزلنعزازز
أازازةرةتزةاسنلط زةااطن ن زةافلسنط ن  زتسبيزأ زلنزلنساب هزب ررزلنيد زأازلعننا زاللتلكنيتز

 لستمدل هي.

إجنرةءزتق ن مزرنيللزألدةءزةارنرك زكنلزثالثن زأرنهرزازإذةز يقزاازةرةتزةاسلط زةااطن ن زةافلسنط ن  ز .83
اللزةالريردةتزةارمص  زازتقير رزةالجينزةالتمصص زأنزةاررك زقدزأمفقنتزرن زثبتزاهيزلنزم

زةاليا ن تيق قزةألرندةفزةاتن زتنمزةاتعيقندزلعنهزلننزأجلهنيزايسنيزأيكنيمزازرنراطزةاعقندزرن نزانازةراز
 ةايقزر زإاغيءزةاعقدزلعزةاررك زازلصيدرازةا لين زةابنك  .

رفزةسننتيقيقهزاقننيءزةامنندليتزةالقدلنن زيسننيزبنندرعزلطيابنن زةارننرك زبطلننيزصننزةاليا نن تلتننزمزازةراز .88
 (ز اليزلنزتير خزتقد مزةالطياب زعللزأنزتستار زةالصاغيتزةاتيا  :63ةاعقدزماللز)

 رهر ي زاة صيلزةستالمزلنزأصيييزةاعالق زز ر ب  ريتاراز. 

 كرننفزتا نن ي زاللنناةدزاةالسننيعدةتزةاتنن زقننيمزبنقلهننيزاتمل صننهيزاأازةنهننيزأازأيجيلهننيزاعننددز
 ةات زقيلتزبنقلهيزاةألليكنزةات زنقلتزةا هي.ةاس يرةتز

 .مصمز ر ب زلنزةالنبعزصيدرزعنز ر ب زةادمل 

 . ملازطرفزلنز ر بت زةادملزاةاجليركزاةالكاسزاةاق ل زةال ير 

 ز.ةارئانزة جتليع  مطييزتغط هزلعزةالاليظيتزلنزازةراز
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  جدول األسعار

 

 الوحدة البيــــــــان الرقم
 ةسعر الوحد

 اتمالحظ
 شيكل

1 

أجارزاتكيا فزتقد مزمدل زنقنلزةالسنيعدةتز
اةالاةدزلنزلعبرزكنرمزأبنازسنيامزإانلزلمنيزنز

زقطيعزغزا.زةاازةرةتزر 

زز مشطاح 02جار ومجرور أكثر من 
زز مشطاح 24صوص طويل أكثر من 
زز مشطاح 22صوص عادي أكثر من 

زز مشطاح 84رأس أكثر من 

2 

دل زنقنلزةالسنيعدةتزأجارزاتكيا فزتقد مزم
اةالننناةدزلننننزلعبنننرزررنننحزةابنننر زإانننلزلمنننيزنز

زةاازةرةتزةالمتلف زر زقطيعزغزا.

زز مشطاح 02جار ومجرور أكثر من 
زز مشطاح 24صوص طويل أكثر من 
زز مشطاح 22صوص عادي أكثر من 

زز مشطاح 84رأس أكثر من 

3 

أجارزاتكيا فزتقد مزمدل زنقنلزةالسنيعدةتز
 نننيزرننن زقطنننيعزغنننزازإانننلزلمنننيزنزاةالننناةدزدةمل

زةاازةرةتزةالمتلف زر زقطيعزغزا.

زز مشطاح 02جار ومجرور أكثر من 
زز مشطاح 24صوص طويل أكثر من 
زز مشطاح 22صوص عادي أكثر من 

زز مشطاح 84رأس أكثر من 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

بصننفت زللننثال زعنننززرننرك ززنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا نن زرقننمزنننننننننننننزنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأقننرزأنننيزةالاقننعزأدنننيجزنننز
زنننننننزبياتننيا :ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

لنزرراطزعيلن زز56/2386بأنن زقرأتزاتفهلتزكير زليزاردزباثيئقزةاعطيءزةالطراحزرقمزز.زز8
زاميص زالاةصفيتزاأاتزمزةاتزةليزقينان ي زبتلكزةارراطزاةالاةصفيتز.

عنيمز.زززكليزأاتزمزبأنز بقلزةاعرضزةالقدمزلن زسير زةالفعالزا ز جاززان زةارجناعزعننهزالنداز2
زد مزةاعراض.لنزتير خزآمرزلاعدزاتقزل الد 

ةالييا زعللزبلاجيزةاعطيءزةالذكارزأعالجزاةاذ ز تمزطلبهزلنززبتقد مزةامدل .زززاكذاكزأاتزمز0
زةامدلن كنانزتماللزثالثنانز الني زلننزإصندةرزألنرزةاتار ندزةامطن زعلنلزأنززداا زرلسط نازةرةتز
زلنزقبل زارقي زاللاةصفيتزاةارراطزةالنصاصزعل هيزر زرذةزةاعطيء.زاةالارد
زارذةزإقرةرزاتعهدزلن زبذاكزأقرزاأاتزمزبكلزليزاردزبهزدانزأ ز غطزأازإكرةجز.زززز
ز

ز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتعل المرخص :ـــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الجوال:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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