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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 المركزيةاءات ـلجنة العط
 7807/ 88 عطاء رقم

توريد احتياجات مراكز التدريب الميني  عطاء حكوميزية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاءالتابعة لوزارة التنمية االجتماعية 

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في ىـذا العطـاء مراجعـة وزارة الماليـة / 
خـلل  فـي غـزة الرمال برج الوليد الطابق األرضي بالقرب من إشارة مـرور الطيـرانـ  لموازم العامةاإلدارة العامة 

 شـيكل( 033وثائق العطاء مقابل دفع مبمـ   أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى كراسة المواصفات و 
 .خزينة وزارة الماليةإلى غير مستردة تورد 

وزارة الماليـة المـوازم  العامـة دارةاإلآخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات بـ
بحضـــور ممثمـــي وتفـــتل المظـــاريف  21/39/1327الموافـــق  الثلثـــاءيـــوم  الحاديـــة عشـــرالســـاعة ىـــو  زةـفـــي غـــ

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 عمى من يرسو عميو العطاء. أجرة اإلعلن في الصحف .2
كفالــة بنكيــة أو شــيك بنكــي صــادرين مــن بنــك معتمــد لــدز وزارة الماليــة ب ــزة  البنــك الــوطني يجــب إرفــاق  .1

كتـممين دخـول س سـار  من  $2333بمبم   صادر من بنك البريد معتمد دفعأو سند  أو بنك االنتاج اإلسلمي(
 يومًا من آخر موعد لتقديم العروض. ثلثينالمفعول لمدة 

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب. بالشيكلتقدم األسعار  .0
 لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار. .4
 عن أ  مبم  نقد  يرفق مع العطاء.. اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة 5
 1816993لممراجعة واالستفسار ىاتف رقم : . 6
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقدٌم العروض من قبل المتناقصٌن:ـ

يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج والوثائق المرفقـة بـدعوة العطـاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الوثـائق  .2
ورد فييا ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدميا ضمن العرض كاممة عمى أن يتحمل ويتفيم جميع ما 

 كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

عمـــى أن يشـــمل الســـعر رســـوم الجمـــارك والضـــريبة المضـــافة وأجـــور التحـــزيم  بالشـــيكلتكتـــب أســـعار العطـــاء  .1
 لنقل والتحميل والتنزيل والتممين وجميع الرسوم والمصاريف األخرز.والت ميف ومصاريف ا

أو التعـديل أو الشـطب  يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسود فقط ويحظـر المحـو .0
ويعاد كتابة  رأو اإلضافة في العرض وكل تصحيل من ىذا القبيل يوضع عميو خطين متوازيين بالحبر األحم

 واب بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبو من قبل من أجرز التصويب.الص

يقــدم المنــاقص عرضــو مرفقــًا بــو الوثــائق المطموبــة مــع تــممين دخــول العطــاء فــي م مــف م مــق ب حكــام ويكتــب  .4
ــــة االجتماعيــــة عميــــو عطــــاء  ــــدريب المينــــي التابعــــة لــــوزارة التنمي رقــــم لممناقصــــة توريــــد احتياجــــات مراكــــز الت

وكذلك اسمو وعنوانو بالكامل ورقم الياتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين بو لترسـل إليـو  83/1327
تعــديل فــي  لمــوازم / وزارة الماليــة خطيـًا بــم  ت ييــر أو العامــة ةاإلدار المكاتبـات المتعمقــة بالعطـــاء وعميــو تبميـــ  

وعنوانيـا وبخـلف ذلـك يحـق لمجنـة العطـاءات عنوانو وعميو أن يكتب أيضًا اسم الدائرة التـي طرحـت العطـاء 
 أن تيمل العرض المقدم منو.

لموازم قبل  العامة ةاإلدار يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص ليذا ال رض لدز  .5
فـي صـندوق العطـاءات قبـل آخـر موعـد لتقـديم العـروض ال  انتياء المـدة المحـددة لـذلك وكـل عـرض ال يـودع 

 ويعاد إلى مصدره م مقًا . ينظر فيو

مـن تـاري   ستين يومـايمتزم المناقص بمن يبقى العرض المقدم منو نافذ المفعول وال يجوز لو الرجوع عنو لمدة  .6
 آخر موعد لتقديم العروض.

 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
الشيادات والوثـائق المطموبـة منـو وىـي عمـى يرفق المناقص مع عرضو   خاصة إذا كان يشارك ألول مرة (   .2

 النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجار  أو الصناعي لمشركة 

 .شيادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

تالوجـــات أو نشـــرات أو معمومـــات فنيـــة تعـــرف عمـــى المنـــاقص أن يرفـــق بعرضـــو النســـخة األصـــمية مـــن أيـــة ك .1
ذا كانـت تمـك العينـات غيـر  بالموازم المعروضة وكذلك يقدم مع عرضـو العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان



 

 4صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

ال يكــون لمجنــة العطــاءات عــدم النظــر  قابمــة لمنقــل فعميــو أن يحــدد مكانيــا والوقــت الــذ  يمكــن رؤيتيــا فيــو وان
 بالعرض.

 أية وثائق أو معمومات يرغب ب ضافتيا ويرز أنيا ضرورية  لتوضيل عرضو. يحق لممناقص أن يضيف .0

 

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

صـــادر مـــن بنـــك البريـــد التـــابع لـــوزارة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا  معتمـــد يمتـــزم المنـــاقص أن يرفـــق بعرضـــو ســـند دفـــع
أو عمــى شــكل كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن بنــك يتعامــل مــع الســمطة الفمســطينية فــي غــزة  البنــك  المعمومــات

وال ينظر في أ  عرض غيـر معـزز بتـممين دخـول العطـاء س كتممين دخول س  $ 2333بمبم  الوطني اإلسلمي( 
بعـد مـدة  يم العطـاء، عمى أن تعـاد تممينـات الـدخول فـي العطـاء إلـى مقـدمييا مـن المناقصـين الـذ  لـم يحـال عمـي

أســبوعين مــن تــاري  آخــر موعــد لتقــديم العــروض، وكــذلك لمــن أحيــل عمــييم العطــاء بعــد أن يقومــوا بتقــديم تــممين 
 حسن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .7

% 23يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بم  جزء من بنوده بتقديم تممين حسن التنفيذ لمعطاء المحال عميو بقيمة 
أو عمـى شـكل  صـادر مـن بنـك البريـد حسـب األصـول معتمـد جمالي قيمة العطاء وذلك عمى شـكل سـند دفـعمن إ

كفالـة أو شــيك بنكـي صــادر مــن بنـك يتعامــل مــع السـمطة الفمســطينية فـي غــزة  البنــك الـوطني اإلســلمي(  خــلل 
مدة عمى أن يكون سار  المفعول  يوم من تاري  تبمي و بقرار إحالة العطاء عميو من قبل اإلدارة العامة لموازم 25

، ويعاد تممين حسن التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عميو بموجب طمب خطي  سريان العقد
تقدمو الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة لمـوازم بـاإلفراج عـن التـممين  حيـث يـتم إصـدار شـيك بقيمـة الكفالـة مـن وزارة 

 المالية(.
 تأمين الصيانة :.3

عمــي شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق صــادر عــن بنــك  فــي حــال يتطمــب األمــر ذلــك يقــدم تــامين الصــيانة
معتمد لد  وزارة المالية ب زة  البنك الوطني اإلسلمي(أو سند دفع معتمد صادر عن بنك البريد بنسبة التقل 

ي المتعيـد بعـد أن يقـوم بكافـة االلتزامـات المترتبـة % من قيمة الموازم المكفولة لـو ويعـاد ىـذا التـممين إلـ5عن 
ذا أخــل المتعيــد بتقــديم الصــيانة المطموبــة فيحــق لمجنــة  ــدائرة المســتفيدة ،وان عميــو بموجــب كتــاب خطــي مــن ال

جراء الصيانة عمي حساب المتعيد وتحميمو فروق األسعار.  العطاءات مصادرة قيمة التممين وان
 .ضمانة سوء المصنعية: 4

لضمان سـوء المصـنعية لمـدة التقـل عـن سـنة بكامـل قيمـة المـوازم  في حال يتطمب األمر ذلك كفالة عدليةأ. تقدم 
 % خمسة عشر بالمائة من قيمتيا إال إذا ورد خلف ذلك في العطاء .25المضمونة مضافًا إلييا 
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ين كحـد أقصــي ، ب. إذا ثبـت ســوء المصـنعية فعمــي المتعيـد اســتبدال المـوازم بمــوازم أخـر  جديــدة خـلل شــير 
ولمجنــة العطــاءات فــرض غرامــة تتناســب مــع مــدة اســتبدال المــوازم والضــرر والنفقــات الناتجــة عــن ذلــك ،ويعــاد 

 احتساب مدة الضمانة من تاري  تقديم الموازم الجديدة .
% خمسة 25ج. إذا لم ينفذ المتعيد ذلك يتم تحصيل قيمة الضمانة كاممة بموجب التشريعات ويصادر 

ائة من قيمة الموازم التي ثبت سوء مصنعيتيا إيرادًا  لحساب الخزينة ويودع الباقي أمانات لشراء عشر بالم
 الموازم عمي حساب المتعيد وتحميمو كافة كمفة الموازم وأ  نفقات أو ضرر يمحق بالدائرة .

طي من د. يتم اإلفراج عن الضمانة بعد انقضاء المدة المحددة وعدم ظيور أ  سوء وبموجب كتاب خ
 الدائرة المستفيدة .

يتم تحصيل و  من قيمتو كما 30334عند العقد أو االتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   
عن نفس العقد أو االتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عمى الجية المنفذة  30334نسبة 

 خصم من فاتورة المورد عند السداد.قيمة العقد أو االتفاق عمى أن تمن  30338ليصبل مجموع المحصل 
 رابعًا: فتح العطاءات وتقييميا:

 -:لجنة فتح المظاريف -0
مدير عام الموازم العامة لجنة فتل مظاريف العطاء وتقوم ىذه المجنة بفتل العطـاءات بحضـور المناقصـين  يدعو 

 -ي دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:أو ممثمييم في الزمان والمكان المحددين ف
إثبات عدد المظاريف في محضر فتل المظاريف وكل عطاء يفتل مظروفو يضع رئـيس المجنـة عميـو وعمـى  - أ

 مظروفو رقمًا مسمسًل عمى ىيئة كسر اعتياد  بسطو رقم العطاء ومقامو عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددىا.ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء   - ب  وان

قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التممين االبتدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور المناقصين   - ت
 أو ممثمييم.

التوقيع من رئيس المجنـة وجميـع األعضـاء الحاضـرين عمـى العطـاء ومظروفـو وكـل ورقـة مـن أوراقـو وكـذلك  - ث
 قة.عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات الساب

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -7
يحدد مدير عام الموازم العامة األشخاص أو الجيات الذين تتكون مـنيم المجنـة الفنيـة التـي تقـوم بدراسـة العـروض 
من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتيا المناسبة لمجنة العطاءات المركزية بعـد أخـذ المعـايير التاليـة 

 -االعتبار:في 
 ال ينظر في أ  عرض غير معزز بتممين دخول العطاء.  - أ

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول    - ب
يعد ليذه ال اية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المناقص بعرضـو بمواصـفات وشـروط 

 لعطاء.دعوة ا
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يؤخــذ بعــين االعتبــار كفــاءة المنــاقص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــو عمــى الوفــاء بالتزامــات العطــاء   - ت
وسمعتو التجارية والتسييلت التي يقدميا أو الخدمـة التـي يوفرىـا وقطـع ال يـار وورش الصـيانة و كـذلك كونـو 

ال تتـــوفر فيـــو كـــل أو بعـــض ىـــذه  وكيـــل أو مـــوزع لوكيـــل أو تـــاجر، ولمجنـــة اســـتبعاد عـــرض المنـــاقص الـــذ 
 المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذ  قدم أرخص األسعار ثم الذ  يميو حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  - ث

إذا تـوافرت فــي العـرض كافــة الشــروط والمواصـفات والجــودة توصــي المجنـة الفنيــة باإلحالــة عمـى مقــدم أرخــص  - ج
بالترسية عمى أكثر من مورد لمصـنف الواحـد بـالرغم مـن اخـتلف األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي 

 األسعار.

فـي حالـة عـدم تـوافر المتطمبـات فــي العـرض الـذ  يتضـمن أرخـص األســعار تنتقـل الدراسـة إلـى العـرض الــذ   - ح
يميــو بالســعر إلــى أن تصــل إلــى العــرض الــذ  تتــوافر فيــو المتطمبــات لإلحالــة عمــى أن تبــين أســباب اســتبعاد 

 ألرخص بشكل واضل.العروض ا

إذا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطموبــة يفضــل المنــاقص الــذ  يتضــمن عرضــو ميــزات  - خ
إضــافية ثــم المقــدم لممنتجــات المحميــة، ثــم المنــاقص المقــيم بفمســطين بصــورة دائمــة، ثــم مــدة التســميم األقــل إذا 

 كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 :ـ التزامات المتعيد أو المورد :ـخامسا 
عمــى المتعيــد الــذ  أحيــل عميــو العطــاء اســتكمال إجــراءات العقــد الخــاص بقــرار اإلحالــة وتوقيــع االتفاقيــة ومــا  .2

 يمحقيا من أوراق ومستندات بما فييا  أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعيد بالتوريد خلل شير من تاري  استلمو ألمر التوريد. .1

لممتعيد أن يتنازل أل  شخص آخر عن كل أو أ  جزء من العقد دون الحصـول عمـى  إذن خطـي ال يجوز  .0
 من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطـاءات بـم  خسـارة أو ضـرر ناشـت عـن تقـديم عرضـو فـي  .4
يا أو إذا لم تحل العطاء عمى مقدم أقـل األسـعار أو حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إلي

 إذا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أ  وقت أو أ  مرحمة دون ذكر األسباب.

يمتزم المورد بتسميم المـوازم وفقـًا لممواصـفات والشـروط المتفـق عمييـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة وكـذلك العينـات  .5
 المعتمدة والمذكورة فيو.

 

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعيد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامو بو:ـسادسا

إذا تمخر المتعيد عن توريـد مـا التـزم بـو فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام :  فرض غرامة مالية .2
تـمخر فــي توريـدىا عــن كــل  %( مـن قيمــة المـوازم التــي2دائـرة المــوازم العامـة أن يفــرض غرامـة ماليــة ال تقـل عــن  
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أســبوع تــمخير إال إذا تبــين أن التــمخير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة قــاىرة ، وفــي جميــع األحــوال عمــى المتعيــد تقــديم 
إشـعار خطـي وفـور  إلـى الجيــة المختصـة بـالظروف واألسـباب التـي أدت إلــى التـمخير فـي التوريـد أو منعتـو مــن 

 ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
إذا نكل المتعيد عن تنفيذ التزاماتو بمـا فيـو التزامـو بالتوريـد أو قصـر فـي ذلـك  : ساب المتعيدالشراء عمى ح .1

أو تمخر يحـق لمـدير عـام دائـرة المـوازم العامـة إصـدار القـرار بشـراء المـوازم الممتـزم بيـا المتعيـد بـنفس الخصـائص 
روق األسـعار والنفقـات اإلضـافية والمواصفات من أ  مصدر آخر عمى حساب ىذا المتعيد ونفقتـو مـع تحميمـو فـ

وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـى أ  
 إنذار وال يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.

اءات التـي : وىنـا يحـق لمجنـة العطـاستبعاد عـرض المـورد الـذي يخـل بالتزاماتـو أو إلغـاء العقـد المبـرم معـو .0
أحالت العطـاء اتخـاذ اإلجـراءات اللزمـة بحـق المتعيـد بمـا فـي ذلـك مصـادرة قيمـة التـممين المقـدم مـن المتعيـد أو 

 أ  جزء منو بشكل يتناسب مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبم  في ىذه الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.
تحصيل األموال المستحقة ليا في ذمة المنـاقص أو المـورد مـن  وفي جميع األحوال يحق لدائرة الموازم العامة .4

 األموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدز الوزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتيم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

فــي حــال حــدوث أ  خــلف ينشــم عــن تفســير أ  بنــد مــن البنــود الســابقة أو مــن بنــود العقــد فيــتم حمــو وديــًا   - أ
 بالتفاوض.

يومـًا مـن بـدء مفاوضـتيما لموصـول إلـى حـل حـول أ  خـلف يتعمـق بالعقـد  03إذا لم يتمكن الطرفـان خـلل  - ب
القـوانين واألنظمـة المعمـول بيـا فـي  يحق أل  من الطرفين حل الخلف بالمجوء إلى المحكمـة المختصـة وتطبيـق

 مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشمن.

 
 
 
 
 
 
 شروط متفرقة:ـ :امناث

ا اســتعمل المنــاقص ال ــش أو التلعــب فــي معاممتــو أو ثبــت عميــو أنــو شــرع أو قــام بنفســو أو بواســطة غيــره ذإ .2
ســمطة أو عمــى التواطــؤ معــو إضــرارًا بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر عمــى رشــوة أحــد مــوظفي أو مســتخدمي ال

بالمصـــمحة يم ـــي عقـــده فـــي الحـــال ويصـــادر التـــممين مـــع عـــدم اإلخـــلل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة بالتعويضـــات 
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المترتبة عمى ذلك فضًل عن شطب اسمو مـن بـين المناقصـين وال يسـمل لـو بالـدخول فـي مناقصـات لمسـمطة 
 ءات القضائية ضده عند االقتضاء.الوطنية الفمسطينية ىذا فضًل عن اتخاذ اإلجرا

إذا أفمــس المنــاقص أو المــورد يحــق لمجنــة العطــاءات إل ــاء التعاقــد معــو دون المجــوء لمقضــاء وكــذلك مصــادرة  .1
 مبم  التممين ك يراد عام لمخزينة العامة.

يفيـد بـذلك إذا توفى المنـاقص أو المـورد جـاز إل ـاء العقـد  المبـرم معـو أو مـا تبقـى منـو  بتوجيـو كتـاب لمورثـة  .0
 دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبم  التممين في ىذه الحالة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـــروط الخاصـــشال
 

رفض أ  مـادة كاممـة أو أ  جـزء منيـا فـي حـال مخالفتيـا لممواصـفات التـي تـم  التنمية االجتماعيةلوزارة يحق  .1
 االتفاق عمييا.
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% وخاليــة مــن أ  عيــوب فــي المصــنعية أو فــي 233أن تكــون المــواد المــوردة جديــدة بنســبة يمتــزم المنــاقص  .2
 المادة وتبعًا لممواصفات المذكورة في الكراسة.

يتم استلم المواد الموردة من قبل لجنة استلم مختصة ومشكمة ليذا ال رض وفقًا لممواصفات والشروط العامة  .3
والخاصــة لمتعاقــد الــواردة فــي دعــوة العطــاء وقــرار اإلحالــة وأمــر التوريــد والعينــات المعتمــدة والتــي يــتم فحصــيا 

جراء التجارب عمييا بالطريقة التي تحددىا الجية المستفيد ة أو لجنة االستلم بموجب لجان فنيـة تشـكل ليـذا وان
 .ال رض لمعرفة مدز مطابقتيا لممواصفات المطموبة 

يجــب عمــى المــورد العمــم بــمن مــا يقدمــو مــن عــرض ســعر ســار  المفعــول لمــدة ســتون يومــًا مــن تــاري  إغــلق  .4
 المناقصة.

 أو الجيـة التـي تحـددىا الـوزارة ب ـزة االجتماعية التنميةوزارة في عمى المورد االلتزام بتوريد المواد المتعاقد عمييا  .5
ــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة فــ المناقصــة متضــمنا النقــل والتحميــل والتنزيــل ومــا يترتــب عمــى عمميــات  يطبق

 مصاريف عمى نفقتو الخاصة. أوالتوريد من نفقات بال ة ما بم ت 
 لــوزارة العمــلابق لممواصــفات المطموبــة و ســوف يــتم ترســية أصــناف المناقصــة عمــى أســاس أقــل األســعار والمطــ .6

الكميـــة المتعاقـــد عمييـــا لمجـــرد  إجمـــالي% مـــن 15خفضـــيا بنســـبة  أوزيـــادة الكميـــات المتعاقـــد عمييـــا  فـــيالحـــق 
بعـــض  أوالعقـــد لكـــل  فـــيالتوريـــد الـــواردة  وأســـعارذلـــك وبـــنفس شـــروط ومواصـــفات  فـــيالمـــورد برغبتيـــا  إشـــعار

 خلل فترة التعاقد . األصناف

وشــاممة لمضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــص خــلف  بالشــيكل الجديــدع األحــوال تكــون عــروض األســعار جميــ يفــ .7
 ذلك.

و عرقمتـو لمتوريـد بمـا يمـس بمصـمحة أحـال امتناعـو  يحال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو ف يف .8
والرجـوع  كفالـة حسـن التنفيـذرة مصـاد الماليـةلمضـرر يحـق لـوزارة  اأو يعرض مصـالحي التنمية االجتماعية وزارة 

الحصــول عمــى المــواد التــي يتخمــف  فــيعميــو بــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق بيــا كمــا أن ليــا الحــق 
ل ــاء  يالشــراء بــالطرق التــ أوالســعر  فــيالمــورد عــن توفيرىــا مــن المــورد الــذ  يميــو  تراىــا محققــة لمصــمحتيا وان
مـن ضـمانتو البنكيـة ولـيس لممـورد الـذ   إداريـة% مصـاريف 23 إلييـاالتعاقد معـو ودفـع فـروق األسـعار مضـافًا 

المطالبـة بميـة تعويضـات  فـيعرقـل عمميـات التوريـد الحـق  أوتخمـف عـن  أوشرط من شروط التعاقـد  أ خالف 
أو المطالبــة بفــروق األســعار إذا تمكنــت الــوزارة مــن تــوفير تمــك المــواد  كفالــة حســن التنفيــذأو المطالبــة باســترداد 

 األســعارتـم التعاقــد بموجبــو وفــى حـال عــدم كفايــة الضـمانة لت طيــة فــروق  الــذ ل مــن سـعر المناقصــة بسـعر اقــ
 مبال  تتبقى من مستحقاتو لدييا.أ  خصم  فيالحق  الماليةلوزارة 

يومـًا  سـتينيكون الدفع لممورد لقاء ما قام بتوريده من مـواد طبقـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمناقصـة خـلل  .9
اري  تقــديم الفــواتير واألوراق الدالــة عمــى تمــام وحســن التوريــد طبقــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة بصــحيفة مــن تــ

  .الشروط والمواصفات
عروض األسعار أو أ  عرض سـعر أخـر ودون إبـداء أ  أسـباب مـا دام  مرخصلجنة العطاءات غير ممزمة ب .11

 ذلك يحقق مصمحتيا .
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 جذول الكميات واألسعار
 

 ورش االلمنيوم . 1
 مالحظات السعر االجمالي سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 متر 6طول العمود    65 عمود  44بروفيل زجاج   .0

 متر 6طول العمود    38 عمود بروفيل زجاج سفمي  .7

 متر 6طول العمود    08 عمود بروفيل زجاج بدون بقومي  .3

 متر 6طول العمود    08 عمود بكنت 2بروفيل مجرى حمق عمى   .4

 متر 6طول العمود    38 عمود 44بروفيل شبك   .5

 متر 6طول العمود    05 عمود سفمي 44بروفيل شبك   .6

 متر 6طول العمود    08 عمود بقومي 44بروفيل شبك   .7

 متر 6طول العمود    08 عمود بكنت 28بروفيل   .8

 متر 6العمود طول    78 عمود دبل بكنت 28بروفيل   .9

 متر 6طول العمود    08 عمود سم 5بروفيل حمق البشاه   .08

 متر 6طول العمود    08 عمود بروفيل قسام )كفرير(  .00

 متر 6طول العمود    48 عمود بكنت 3بروفيل حمق عمى   .07

 متر 6طول العمود    08 عمود شوليف بدون 44بروفيل زجاج   .03

 متر 6العمود طول    65 عمود  44بروفيل زجاج   .04

 متر 6طول العمود    08 عمود ضمفة 4020بروفيل   .05

 متر 6طول العمود    78 عمود حمق عموي 7000بروفيل   .06

 متر 6طول العمود    75 عمود حمق جنب 7000بروفيل   .07

 متر 6طول العمود    78 عمود حمق سفمي 7000بروفيل   .08

 متر 6طول العمود    05 عمود جنب 7000بروفيل ضمفة   .09

 متر 6طول العمود    75 عمود وسط 7000بروفيل ضمفة   .78

 متر 6طول العمود    48 عمود سفمي 7000بروفيل ضمفة   .70
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 مالحظات السعر االجمالي سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 متر 6طول العمود    08 عمود جنب 7000بروفيل شبك   .77

 متر 6طول العمود    68 عمود 7000بروفيل البشاه برواز   .73

 متر 6طول العمود    08 عمود 2000بروفيل عقول   .74

 متر 6طول العمود    5 عمود 44×66بروفيل   .75

    0 عمود زاوية عكافيش عقول  .76

    08 عمود 2000رداد عقول   .77

    68 متر  3×3زاوبة ألومنيوم   .78

    98 متر 2000كمبس زجاج ألومنيوم   .79

    08 عمود بروفيل مطبخ أمامي  .38

    08 عمود بروفيل مطبخ خمفي  .30

    5 عمود بروفيل مطبخ ربع قسام  .37

    5 متر زاوية ألومنيوم عكافيش داخمي   .33

    5 متر زاوية ألومنيوم عكافيش خارجي  .34

    38 عمود بروفيل ضمفة مطبخ شرحة  .35

36.  U   25   ×18      78 متر    

    68 عدد زاوية رف مطبخ  .37

    8 عمود بروفيل عمود ُدرج مطبخ  .38

    388 عدد 44زاوية تجميع بالستيك   .39

    758 عدد بالستيك زاوية تجميع  .48

    78 عدد 28زاوية تجميع بالستيك   .40

47.  T 388 متر بالستيك مجرى    

    558 متر كمبس زجاج بالستيك  .43

    088 2م ممم 4زجاج أبيض دلتا   .44

    08 2م ممم شفاف4زجاج   .45



 

 07صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

 مالحظات السعر االجمالي سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

    48  2م شبك نممي  .46

    58 كيمو ممم 4جمد زجاج   .47

    758 عدد عجالت فمس  .48

    58 عدد يد شبك  .49

متر. 250طول المفة   78 لفة شعر حمق + بقومي  .58  

    768 عدد 4020زاوية تجميع بالستيك   .50

    68 طقم 7000عجالت   .57

    0758 حبة بزره البشاه  .53

    058 كيمو 7000جمد   .54

    558 متر نايمون 7000شعر   .55

    088 عدد شبروس  قسام بالستيك  .56

    58 عدد فصاالت باب حمام ألومنيوم  .57

    78 جوز 4020يد باب حمام كبس   .58

    88 عدد 7000زرفيل   .59

    68 متر كرسي شبك   .68

    05 عدد 2000فصاالت عقول   .60

    5 جوز 2000يد بترينا   .67

    5 عدد سمندر باب عقول طويل  .63

    08 كيمو قمر     2000جمد عقول   .64

    68 متر شعر عقول طويل  .65

    378 عدد مطبخ بشريحة زاوية تجميع بالستيك  .66

    078 عدد رزات ضمف مطبخ  .67

 كيمو 5وزن المفة    5 لفة جمد فيبر  .68

    048 متر شعر ضمفة مطبخ  .69



 

 03صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

 مالحظات السعر االجمالي سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

    78 جوز مسموت درج سحاب  .78

    078 متر 4020قسام   .70

    78 جوز سم  25مقصات   .77

 متر6طول العمود    48 عمود 4020كمبس  .73

 1000الباكو    58 باكو 7000براغي   .74

    78 عدد سيميكون شفاف  .75

    088 عدد 7000الزق أبو كسكيت   .76

 1000الباكو    5 باكو 2.5× 4نيتم   .77

 1000الباكو    48 باكو 10×4نيتم   .78

 برغي 1000الباكو    5 باكو باتا 50×5سم      5براغي   .79

 حبة 100الباكو    5 باكو ممم6فجل   .88

    78 كيمو جمد شبك   .80

    011 متر 2/2.5ألومنيوم زاوية   .87

    011 عدد زرفيل ياباني فمس   .83

 متر 6طول العمود    01 عمود يو جنب حمق  .84

    011 عدد شبروتس قسام حديد كفرير  .85

    5 عدد زرفيل جول  .86

 متر 6طول العمود    91 عمود سمفر 44تريس   .87

    81 عدد يد مطبخ  .88

    01 لوح فيبر  .89

 متر 6طول العمود    05 عمود سم10بروفيل صاج شرائح   .98

  السعر االجمالي بالشيكل

 

 



 

 04صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ورش النجارة : .2
 مالحظات السعر االجمالي سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

    051 3سم خشب سويد  .0

    51 لوح ممم17سندوش مشمح   .7

    01 لوح فورميكا  .3

4.  MDF 05 لوح ورق شولش    

    005 3سم خشب زان  .5

6.  MDF 001 لوح قشرة زان    

    05 لوح  زان 17سندوش     .7

    51 لوح ممم 4ابالكاج   .8

    01 لوح 122موزنيت   .9

    05 لوح ممم 12سندوش   .08

00.  MDF  05 لوح مشمح    

    01 لوح قشرة زان دبل  .07

03.  MDF  01 لوح ممم8قشرة زان    

    511 متر سم2كنت زان   .04

    051 متر سم4كنت زان   .05

    0511 عدد زاوي بالستيك  .06



 

 05صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

 مالحظات السعر االجمالي سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

    0111 عدد مجبد حديد   .07

    75 عدد 35مسموت   .08

    05 عدد 40مسموت   .09

    588 عدد مفصالت إيطالي  .78

    388 عدد يد خزانة  .70

    5 عدد زرفيل طقة  .77

    78 عدد عجل تمفزيون  .73

    088 لتر غراء فورميكا  .74

    088 لتر غراء أبيض  .75

 0111الباكو    75 باكو 4* 18براغي   .76

 0111الباكو    75 باكو 4* 30براغي   .77

 0111الباكو    75 باكو 4* 50براغي   .78

 0111الباكو    5 باكو 3.5* 16براغي   .79

    05 كيمو سم3مسامير   .38

    5 لفة  120ورق سنفرة   .30

    5 لفة 220ورق سنفرة   .37

    0888 عدد 120ورق سنفرة سكتش   .33

    0888 عدد 220ورق سنفرة سكتش   .34

    588 عدد 80ورق سنفرة سكتش   .35

    75 عدد سم290قشاط سنفرة   .36

    588 عدد قشاط سنفرة عجالت  .37

 دبوس 5111العلبة    75 باكو سم3دبوس مسمار   .38



 

 06صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

 مالحظات السعر االجمالي سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 دبوس 5111العلبة    05 باكو سم2دبوس مسمار   .39

 دبوس 5111العلبة    05 باكو سم 1.5دبوس مسمار   .48

 دبوس 5111العلبة    75 باكو 13/10دبوس تنجيد   .40

 دبوس 5111العلبة    08 باكو 8/10دبوس تنجيد   .47

43.  
ممتينة زان /العمبة الزرقاء 

 جرام300
    48 عمبة

    5888 عدد طبع رف   .44

    58 عدد خبور زان  .45

    058 عدد عمقة ممبس  .46

    788 لتر  11تنر   .47

 كٌلو 0.3سعة    77 عمبة سندك سمر التيكو  .48

   8 تنكة أساس شفاف كيميكيل ايطالي  .49
كٌلو + علبة  01تنكة 

 كٌلو5منشف 

   088 لتر الكر مطفي كيميكيل ايطالي  .58
كٌلو + علبة  01تنكة 

 كٌلو5منشف 

    58 عدد عمود زان ديكور  .50

    35 عمبة ممتينة سويد   .57

 سم80طول القطعة    05 عدد مواسير حديد لعالقة الخزانة  .53

    08 لوح وجو باب كبس  )تركي(  .54

    75 عدد سم265قشاط سنفرة   .55

56.  MDF )08 لوح قشرة )زيبرا    

57.  MDF )08 لوح قشرة )ماىوجني    

  السعر االجمالي بالشيكل
 

 

 



 

 07صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورش الحدادة والمحام :  .3

سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 متر 3طول القطعة    058 م 6× 100مبسط   .0

 متر 3طول القطعة    058 م 4×  12مبسط   .7

 متر 3طول القطعة    45 م 3×  16مبسط   .3

 متر 3طول القطعة    68 م  5/ 40مبسط   .4

 متر 3طول القطعة    70 م 8/ 50مبسط   .5

 متر 3طول القطعة    058 م 3/ 20مبسط   .6

 متر 3القطعة طول    05 م 3/ 40مبسط   .7

 متر 3طول القطعة    058 م 3× 12مبسط   .8

 متر 6طول القطعة    68 م ممم2سماكة  20×  20بروفيل   .9

 متر 6طول القطعة    68 م ممم2.5سماكة  20/ 40بروفيل   .08

 متر 6طول القطعة    68 م ممم2.5سماكة  40×  40بروفيل   .00

 م 2.5× م 1.25   5 لوح ممم أسود2صاج   .07

 متر 6طول القطعة    68 م نصف دائريمعكي   .03

 متر 6طول القطعة    38 م ممم14مبروم   .04

 متر 6طول القطعة    757 متر  12/ 12مربع   .05

 متر 6طول القطعة    07 متر ممم12مبروم   .06



 

 08صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 متر 6طول القطعة    68 م ممم2"  أسود 2مواسير   .07

    38 جوز رزات  .08

    488 عدد تشاكيل وردات  .09

    48 كيمو 2.5سياخ لحام   .78

    788 كيمو 3.25سياخ لحام   .70

    75 كيمو سمك اكسجين حديد  .77

    08 كيمو سمك اكسجين انحاس  .73

    5 عدد زرفيل والي أصمي  .74

 متر 6طول القطعة    08 متر سم3زوايا   .75

    58 عدد "7حجر جمخ    .76

    58 عدد " 4حجر جمخ    .77

    088 عدد " 14حجر قص    .78

    58 عدد " 4حجر قص   .79

    38 لتر بوية أساس حديد  .38

    38 لتر تنر   .30

  السعر االجمالً بالشٌكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 09صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ورش الخياطة والتفصيل )بنين( .4
سعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنف م

 بالشيكل
السعر 
 مالحظات االجمالي

    011 متر قماش مالطي أبيض  .0

    51 بكرة خيط درزة أبيض  .0

    51 بكرة خيط درزة أسود  .0

    01 بكرة خيط درزة ألوان  .3

 311 دستة 06إبر درزة مقاس   .5
  

 أبرة 01الدستة 

 011 دستة 06ابر ماكنة حبكة مقاس   .6
  

 أبرة 01الدستة 

    01 بكرة صغيرة خيط حبكة أبيض  .7

    01 بكرة صغيرة خيط حبكة أسود  .8

 01 دستة 06إبر ماكنة عروة مقاس   .9
  

 أبرة 01الدستة 

 01 دستة 06أبر ماكنة أزرار مقاس   .01
  

 أبرة 01الدستة 

    61 عدد أزرار وسط أبيض  .00

    81 عدد 3سم مقاس05سحاب   .00

    71 متر قماش فزلين أبيض  .00

    01 متر قماش بشكير أبيض  .03

    311 فرخ ورق تجاليد   .05

    51 متر قماش جلد أسود  .06

    81 متر قماش بوبلين أبيض   .07

    51 متر سم0مغيط   .08

    31 متر قماش قطن ليكرا أسود  .09

    81 متر قماش بنما أسود  .01

    31 متر قماش ستان بطانة أسود  .00



 

 78صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنف م
 بالشيكل

السعر 
 االجمالي

 مالحظات

    51 متر قماش قطن مقلم أبيض  .00

    011 عدد أزرار صغيرة أبيض  .00

    01 متر حشوة كمر  .03

    311 عدد أزرار كبيرة كحلي  .05

    81 متر قماش سليكون كحلي  .06

 السعر االجمالً بالشٌكل
 

 

 :ورش الخياطة بنين )ستائر وديكور( .5

 الكمية الوحدة الصنف م
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 088 متر قماش ستارة بني  .0
  

 

 7 باكو دبوس ستارة  .0
 0111الباكو   

 دبوس

 7 لفة حشوة نايمون  .0
  

 متر 011اللفة 

 0788 عدد حمقات بالستيك بني  .3
  

 

 088 متر قماش بالك أوت بني  .5
  

 

 68 متر قماش شيفون بيج  .6
  

 

 38 عدد وردان جنب بني  .7
  

 

 58 متر شريط زم  .8
  

 

 4 لفة  شراشيب ستائر بني   .9
  

 متر(51اللفة ) 

 6 عامود حديد مجدل بني )أنتيكا( مع أغراضو  .01

 6طول العامود   
 6متر ٌرفق معه 

رؤوس  6أرجل و
 للماسورة 

 6 عامود عادي ًأصفر مع أغراضوحديد   .00

 6طول العامود   
 6متر ٌرفق معه 

رؤوس  6أرجل و
للماسورة + 

حلقات بالستٌك 
 51عدد 

 السعر االجمالً بالشٌكل
 

 



 

 70صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ورش الخياطة بنات )تفصيل( .6

 الكمية الوحدة الصنف م
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 011 متر قماش بوبلٌن أبٌض أو بفت  .0
  

 

0. 
نوع صيني  14مقاش إبر درزة    

 مختوم
 031 دستة

  
 أبرة 01الدستة 

 81 دستة ابر تسرٌجة رفٌع رأس أصفر .0
  

 أبرة 01الدستة 

 01 بكرة بكرة خٌط  درزة أبٌض .3
  

 

 01 بكرة بكرة خٌط درزة أسود .5
  

 

 6 بكرة بنً(بكرة خٌط درزة ألوان )بٌج+  .6
  

 

 051 علبة دبابٌس )رفٌع طوٌل( .7
  

 

8. 
نوع  14مقاش إبر حبكة        

 صيني مختوم
 51 دستة

  

 أبرة 01الدستة 

 61 كرتونة ماركة عالم  .9
 51الكرتونة   

 قطعة

 01 بكرة خٌط أفرلوك .01
  

 أبٌض+ اسود

 011 عدد أزرار .00
  

 

 81 عدد سم31سحاب طوٌل  .00
  

 

 61 عدد سحاب صغٌر  .00
   

 أبٌض + أسود

 051 متر فزلٌن حشوة .03
  

 

 351 متر قماش بنما .05
  

 



 

 77صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

 الكمية الوحدة الصنف م
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 31 متر قماش بطانة سٌتان .06
  

 

 011 متر قماش جورجٌت .07
  

 

 051 متر قماش قطٌفة .08
  

 

 011 متر قماش حرٌر أسود .09
  

 

 051 متر قماش قطن معرق أو سادة .01
أبٌض معرق   

 بزهري

 751 متر تنتنة .00
  

 أبٌض + زهري

 051 متر قماش مرٌول قطنً .00
  

 

 811 عدد تجالٌد .00
  

 

 011 عدد كربون .03
  

 

 01 عدد شفاف .05
  

 

 0 كٌلو مغٌط .06
  

 

 011 عدد مكوك .07
  

 

 51 عدد بٌت مكوك .08
  

 

 05 عدد ملقط حبكة .09
  

 

 5 عدد كبشاٌة .01
كبٌرة +  3  

 صغٌرة0

 01 متر قماش بفت .00
  

 

 السعر االجمالً بالشٌكل
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 :(طريزورش الخياطة بنات )ت .7
 

 الكمية الوحدة الصنف م
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 005 متر قماش اٌتامٌن خط أخضر .0
 بيج + اسود  

 051 باكو  DMCخٌط حرٌر  .0

 طبة/ 12الباكو   
ألوان حسب 

 الطمب

 81 دستة ابرة تطرٌز  مقاس صغٌر .0
 أبرة 10الدستة   

 5 كٌلو خرز كرستال صغٌر أصلً بلمعة .3
   

 051 عدد خرز أنواع مختلفة .5
   

 001 لفة سم0باٌٌه ستان  .6
   

 01 لوح 1.05اسفنج  .7
   

 051 متر قماش بطانة بوبلٌن .8

بيج نفس لون   
 االيتامين + اسود

 011 عدد سم01سحاب  .9
 بيج + اسود  

 051 متر تٌال )فازلٌن( أبٌض .01
   

 05 عمود خشب خابور )أعمدة( .00
 سم80العامود   

 011 جوز أوكر خشب .00
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 الكمية الوحدة الصنف م
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 51 متر سم 8شراشٌب  .00
 بيج+ اسود  

 61 متر قماش مقاشٌل .03
 أبيض + اسود  

 51 متر سم أبٌض طوٌل01شراشٌب  .05
   

 081 عدد سم51سحاب  .06
   

 01 متر اسكتش ناعم+خشن .07
   

 051 متر كلف مفارش )ركامو( .08

نفس لون   
 االيتامين

 011 شلة غرام011خٌط صوف تركً  .09
   

 51 عدد 5صنارة مقاسات من  صفر إلى  .01
   

 01 لفة سم0شبر ستان  .00

موف بارد +   
زىر+ أبيض + 

 بني

 01 حبل لولو ألوان .00
 حسب الطمب  

 01 كٌلو حشو دٌباج .00
   

 01 عدد ابر تطرٌز بونً .03
   

 01 لفة ماركة .05
   

 السعر االجمالً بالشٌكل
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 كيرباء سيارات : ورش  .8
 

 الكمية الوحدة الصنف م
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 0 عدد امبٌر 011فولت  00بطارٌة  .0
  

 

 05 عدد on/offمفتاح طقه واحدة  .0
  

 

 5 باكو فٌوزات بالستٌك  .0
  

 امرٌكً /عادي

 05 عدد blوات  31/61فولت  001المبة  .3
  

 

 6 عدد أمبٌر 00أمان حٌاة  .5
  

 

 01 عدد فولت  00زامور  .6
  

 

 01 عدد كبسة زامور خضراء .7
  

 

8. 
فولت،  00لمبة وسط خط واحدة 

 كنتك0
 5 باكو

 8واط أو  5دم   
 واط 

 5 باكو  فولت  00لمبة غماز  .9
  

 واط  00

 5 باكو فولت 00كنتك   0لمبة برٌك ودم  .01
  

00w  /5w 

 5 عدد ضوء صالون كامل .00
  

 نٌون 

 01 عدد كبسة باب .00
  

 

 01 عدد فلشر غمازات ناقروس            .00
نظام موجب   

 ،نظام شصً 

03. 
غماز أمامً كامل بالستٌك ) غماز + 

 دم ابٌض(
 01 عدد
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 الكمية الوحدة الصنف م
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 06 عدد مفتاح ضوء طقتٌن .05
  

 

 5 جوز مرابط بطارٌة موجب وسالب .06
  

 شصى،كهربه

07. 
كلبسات بالستٌك احجام مختلفة تثبٌت 

 االسالك
 5 باكو

  
 

 5 عدد سوٌتش تشغٌل اصلً .08
  

 فٌات 

 0 عدد جهاز سنترلوك مع روموت  .09
  

 

 0 عدد Sun 1جهاز انذار  .01
  

 

 5 عدد  ماكنة رفع زجاج متنوعة  .00
  Secand 

hand 

00. 
مفتاح ماكنة رفع زجاج اصلً حسب 

 نوع الماكٌنة 
 01 عدد

  
 جدٌد

 01 عدد ذراع ماسحة زجاج .00
  

 اصلً

 5 عدد طبة حرارة )لمروحة رودٌتر( .03
  

 نوعٌة جٌدة

 01 عدد سم 0 مجاري بالستٌك .05
  

 

 8 عدد  انش 6مالزم حدٌد  .06
انجلٌزٌة   

ANGEL  

 5 لفة ملم 0.5أسالك شعارٌة  .07

 -اسود -أحمر  
 -أزرق -بنً

أخضر )كول لون 
 لفة واحدة(

 0 لفة خط 0أسالك شعارٌة مجوز  .08
  

 

 0 عدد موزع شرارة نظام هول 090
  

 

 0 عدد موزع شرارة نظام ملف .01
  

 

 0 عدد خط 3كوٌل الكترونً  .00
  

 

 01 عدد لفة تب تمساح لون أسود .00
  

 

 01 عدد off/ onطقة  0كبسة  .00
  

 

 0 عدد طقم مفكات عدد عادي متنوع .03
  

 

 0 عدد طقم مفكات مربع أو فلٌبس .05
  

 



 

 77صفحة  مراكس التدريب المهني التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتوريد احتياجات  7807/ 88عطاء رقم 

 

 الكمية الوحدة الصنف م
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 3 عدد ماكنة مساح زجاج  .06
  

 

 3 عدد اٌدي مساح زجاج .07
  

 

 3 عدد واطًمفتاح ضوء عالً  .08
  

 

 0 عدد مكوى لحام قصدٌر هاكو  .09
  

 

 3 عدد ضوء أمامً كامل  .31
  

 

 8 عدد ضوء دم جانبً صغٌر .30
  

 

 السعر االجمالً بالشٌكل
 

 

 

 

   ورش سمكرة ودىان سيارات:. 9

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

    75 لوح ممم 1 صاج مجمفن  .0

    7 باكو ممم 4برشام   .7

 511الباكو    7 باكو ممم 4نيتم   .3

    48 عدد ممم4ريشة   .4

    05 لوح ممم1صاج أسود   .5

    38 كيمو ممم 3سمك لحام   .6

    4 لفة CO2   (0.8)سمك   .7

    8 كيمو سمك نحاس  .8

    6 عمبة بودرة نحاس  .9

    08 عدد ممم مقدح عادي 8ريشة   .08

    04 عدد "7حجر قص   .00
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

مواسير   .07
2
    38 متر "1 1

    8 عدد "4حجر قص   .03

    4 لوح أسود   0.7صاج   .04

    4 لوح 0.7صاج  مجمفن   .05

    58 كيمو غاز ستالين  .06

    48 اسطوانة غاز اكسجين  .07

    4 اسطوانة co2غاز   .08

    48 كيمو ممتينة حديدية  .09

    06 كيمو ممتينة عادية  .78

    06 كيمو بولياستير  .70

    78 كيمو أساس فمر  .77

    78 كيمو بوية ديكو   .73

    08 كيمو بوية بركشير  .74

    08 كيمو بوية متاليك  .75

    08 كيمو ألوان متعددة  .76

    98 لتر 21تنر   .77

 متر 51اللفة     4 لفة 36برداخ خشابي   .78

    088 فرخ 120برداخ مائي   .79

    088 فرخ 220مائي  برداخ  .38

    088 فرخ 320برداخ مائي   .30

    088 عدد 40سكتش  .37
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

    088 عدد 60سكتش  .33

    088 عدد 80سكتش  .34

    088 عدد 120سكتش  .35

    088 عدد 220سكتش   .36

    07 لتر منشف / ىاردنر  .37

    08 لتر لكر بالكشير  .38

  السعر االجمالي بالشيكل

 

 

 

 

 المىاد الخام :ورش السباكة من . 08

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

    3 متر 50/80حديد مبسط   .0

    51 متر انش 1/2مواسير حديد   .7

    03 متر انش 3/4مواسير حديد   .3

    00 متر انش 1مواسير حديد   .4

    31 عدد 90انش  4كوع   .5

    01 عدد شطاف دلفين صيني  .6

    01 عدد  سم 50بربيش نقارة    .7

    01 عدد انش غزة 4اس   .8

    8 عدد  نقارة كرسي افرنجي دوم ضفة  .9

    01 عدد  انش متر 4نبل   .08
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

    01 عدد  شبر زاوية تقيل صيني  .00

    8 عدد  براغي كرسي فرنجي  .07

    8 عدد  خالط مجمى أتوبيسا  .03

    01 عدد  سفون مجمى تركي نوفا  .04

    51 نار  انش 2مواسير   .05

    01 عدد   ضفة  90انش  2كوع   .06

    01 عدد  ضفة 45انش  2كوع   .07

    01 عدد  انش رويال 2عمبة تجميع   .08

    01 عدد  انش 2انش /4تي   .09

    011 عدد  انش 4جمدة   .78

    01 عدد  براغي مغسمة صيني  .70

    5 عدد سيمكون تركي  .77

    01 عدد  سفون مغسمة تركي   .73

    3 عدد انش 1.5انش / 2كوع   .74

    0 عدد  سفون شوار  .75

    0 عدد سيفون بانيو اسرائيمي  .76

    3 عدد خالط دوش صيني  .77

    61 عدد  كوع جوالني كامل ايطالي  .78

    01 عدد  شبمونة حديد  .79

    011 متر جوالني شربول  16بربيش   .38

    81 عدد عيون جوالني ايطالي  .30

    61 عدد حديدانش  1/2زطمة   .37

    00 عدد انش جل 1/2شبر نحاس   .33
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

    01 عدد  داخمي 20/   1/2كوع جوالني   .34

    011 متر انش غزة 1/2بربيش جوالني   .35

    011 عدد  حديد تيكن 1/2كوع   .36

    011 عدد حديد تيكن  3/4كوع   .37

    31 عدد تفمون عريض  .38

    01 عدد  شعر كتكت  .39

    3 عدد دوش بمدي  .48

    8 عدد انش حديد  1/2نبل سن طويل   .40

    01 عدد انش غزة 1/2عوام   .47

    51 عدد 5/.5رأس نحاس .  .43

    01 عدد  صيني تقيل  1/2شبر جل   .44

    01 عدد حديد اسود تيكن 1/2تي   .45

    0 عدد اراد 3/4عداد مياه   .46

    0 عدد حصان ايطالي ايبارا  1ماتور   .47

    01 عدد  تركي 1/2كوع عوام   .48

    31 عدد انش تيكن 1جوزة حديد   .49

    61 عدد  انش تيكن 3/4جوزة حديد   .58

    61 عدد تيكن 1/2جوزة حديد   .50

    01 عدد تيكن 1/2/ 1تي حديد   .57

    01 عدد   3/4راس نحاس   .53

    3 عدد  لتر غزة  60سخان   .54

    01 عدد صيني 3/4رداد   .55

    01 عدد  انش 5/. 16رأس نحاس   .56
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

    01 عدد م1بربش حراري    .57

    01 عدد 1/2/      3/4محول   .58

    81 عدد  سم  2سم و 1مفة دكر مشكل   .59

    01 عدد  انش ضفة 4تي   .68

    01 عدد سم 50انش  4تبل   .60

    01 غدد  انش 4تي واي   .67

    01 عدد 45انش  4كوع   .63

    01 عدد انش 4زطمة   .64

    61 متر  انش  4مواسير   .65

    01 عدد  انش 4سحاب   .66

    31 متر  انش   3مواسير   .67

    0 عدد حمام شمسي كامل مجدد  .68

    3 عدد خالط مغسمة أتبيسا صيني   .69

    31 متر بمسة½ً  مواسير   .78

    01 عدد بمسة ½ً  كوع    .70

    01 عدد بمسة  سن داخمي½ً  كوع    .77

    01 عدد بمسة  سن داخمي بقاعدة½ً  كوع    .73

    01 عدد بمسة  سن داخمي½ً  تي   .74

    05 عدد بمسة  ½ً  تي   .75

    01 عدد بمسة  سن خارجي½ً  زطمة   .76

    01 عدد بمسة½ً  مفة    .77

    01 عدد سن داخمي بمسو ½ً   محول   .78

    01 عدد سن خارجي بمسو ½ً   كوع   .79
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

    6 شوال اسمنت  .88

    8 كيمو  2.5سياخ لحام   .80

    0 لوح  ممم 20لوج صاج   .87

    0 كيمو سياخ لحام نحاس  .83

    0 كيمو قصدير   .84

  السعر االجمالي بالشيكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورش الكهرباء من المىاد الخام :. 00
 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 نوع جاف رٌتار أو ماٌعادله   0 عدد أمبير 40فولت  12بطارية   .0

    0 عدد أمبير 20شاحن بطارية   .7

 اٌطالً   51 عدد قيفز 3عمبة سعة   .3

 اٌطالً   51 عدد قيفز 4عمبة سعة   .4

 اٌطالً   51 عدد قيفز لمتجميع 2عمبة نمرة   .5

 اٌطالً   51 عدد قيفز لمتجميع 7عمبة نمرة   .6
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 أطراف 8   51 عدد أطراف لمسقف 8عمبة   .7

 خضراء اللون تٌكن   51 عدد 70عمبة دائرية نمرة   .8

 نوع قٌفز   51 عدد مع القاعدة 2وجة سعة   .9

 نوع قٌفز   51 عدد مع القاعدة 3وجة سعة   .08

 نوع قٌفز   51 عدد مع القاعدة 1وجة سعة   .00

 نوع قٌفز   51 عدد مع القاعدة 4وجة سعة   .07

 باتشٌنو   51 عدد مع القاعدة 1وجة سعة   .03

 باتشٌنو   51 عدد مع القاعدة 2وجة سعة   .04

 باتشٌنو   51 عدد مع القاعدة 3وجة سعة   .05

 باتشٌنو   51 عدد مع القاعدة 4وجة سعة   .06

 باتشٌنو   51 عدد زطمة  .07

 قٌفز   51 عدد زطمة  .08

 اٌطالً   51 عدد مفتاح مفرد قيفز  .09

 اٌطالً   51 عدد مفتاح  فيكسل  .78

 قٌفز   51 عدد ابريز  .70

 قٌفز   01 عدد كبسة جرس  .77

 قٌفز   01 عدد سخانمفتاح   .73

 قٌفز   01 عدد مفتاح صميب  .74

 قٌفز   01 عدد ابريز دش  .75

 قٌفز   51 عدد ابريز تميفون  .76

 باتشٌنو ماتكس   51 عدد مفتاح مفرد  .77

 باتشٌنو ماتكس   51 عدد مفتاح  فيكسل  .78

 باتشٌنو ماتكس   51 عدد ابريز  .79
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 باتشٌنو ماتكس   01 عدد كبسة جرس  .38

 باتشٌنو ماتكس   01 عدد مفتاح سخان  .30

 باتشٌنو ماتكس   01 عدد مفتاح صميب  .37

 باتشٌنو ماتكس   01 عدد ابريز دش  .33

 باتشٌنو ماتكس   51 عدد ابريز تميفون  .34

 باتشٌنو ماتكس   5 عدد ابريز مكيف  .35

 قٌفز   5 عدد ابريز مكيف  .36

 قٌفز   01 عدد ضد الماء 3وجة سعة   .37

 باتشٌنو ماتكس   01 عدد ضد الماء 3وجة سعة   .38

 سٌمنز   01 عدد خارجي 12طبمون سعة   .39

 سٌمنز   01 عدد خارجي 24طبمون سعة   .48

 سٌمنز   01 عدد داخمي 12طبمون سعة   .40

 سٌمنز   01 عدد داخمي 24طبمون سعة   .47

 1.5صاج مطلً    0 عدد طبمون خزانة فاز ونول  .43

 1.5صاج مطلً    0 عدد فاز 3طبمون خزانة   .44

 أمبٌر عادي 81   0 عدد فاز ونول عداد كيرباء  .45

 أمبٌر بكرت 81   0 عدد عداد فاز ونول  .46

 عادي   0 عدد فاز 3عداد كيرباء   .47

 فاز ونول نوع مٌلر   01 عدد أمبير 40أمان حياة   .48

 فاز نوع مٌلر 0   01 عدد أمبير 40أمان حياة   .49

 فاز ونول  نوع هاجر   01 عدد أمبير 40أمان حياة   .58

 فاز نوع هاجر 0   01 عدد أمبير 40 أمان حياة  .50

 فاز ونول  نوع قٌفز   01 عدد أمبير 40أمان حياة   .57
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 فاز نوع قٌفز 0   01 عدد أمبير 40أمان حياة   .53

 فاز ونول نوع مٌلر   51 عدد أمبير 16نص أمان   .54

 فاز ونول نوع مٌلر   51 عدد أمبير 20نص أمان   .55

 نوع مٌلر فاز ونول   51 عدد أمبير 40نص أمان   .56

 فاز ونول نوع مٌلر   51 عدد أمبير 32نص أمان   .57

 فاز ونول نوع هاجر   51 عدد أمبير 16نص أمان   .58

 فاز ونول نوع هاجر   51 عدد أمبير 20نص أمان   .59

 فاز ونول نوع هاجر   51 عدد أمبير 40نص أمان   .68

 فاز ونول نوع هاجر   51 عدد أمبير 32نص أمان   .60

 فاز ونول نوع قٌفز   51 عدد أمبير 16نص أمان   .67

 فاز ونول نوع قٌفز   51 عدد أمبير 20نص أمان   .63

 فاز ونول نوع قٌفز   51 عدد أمبير 40نص أمان   .64

 فاز ونول نوع قٌفز   51 عدد أمبير 32نص أمان   .65

 فاز نوع مٌلر 0   51 عدد أمبير 16نص أمان   .66

 فاز نوع هاجر 0   51 عدد أمبير 16نص أمان   .67

 فاز نوع قٌفز 0   51 عدد أمبير 16نص أمان   .68

 فاز ونول   01 متر باص نحاس  .69

 فاز 0   01 متر باص نحاس  .78

 فاز ونول   01 متر مسبار  .70

 فاز 0   01 متر مسبار  .77

 0نمرة    51 شريط كممن نحاس  .73

 0نمرة    51 شريط كممن نحاس  .74

 3نمرة    51 شريط كممن نحاس  .75
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 ملم06   01 عدد كممن طبمون  .76

 أمبٌر 61   0 عمبة RSTفاز  3فيوز   .77

 أمبٌر خارجً تركً 31   0 عدد سكينة قالب فاز ونول  .78

 أمبٌر خارجً تركً 31   0 عدد فاز 3سكينة قالب   .79

 أمبٌر مٌلر 31   5 عدد مفتاح قالب طبمون  .88

 جٌفٌز   5 عدد أمبير 16ابريز طبمون   .80

 تٌكن أسود   01 لفة ممم 1.5سمك   .87

 تٌكن بنً   01 لفة ممم 1.5سمك   .83

 تٌكن أصفر   01 لفة ممم 1.5سمك   .84

 تٌكن أزرق   01 لفة ممم 1.5سمك   .85

 تٌكن لٌلكً   01 لفة ممم 1.5سمك   .86

 تٌكن أسود   01 لفة ممم 2.5سمك   .87

 تٌكن بنً   01 لفة ممم 2.5سمك   .88

 تٌكن أصفر   01 لفة ممم 2.5سمك   .89

 تٌكن أسود   0 لفة ممم 1.5سمك شعر نحاس   .98

 تٌكن بنً   0 لفة ممم 1.5سمك شعر نحاس   .90

 تٌكن أسود   0 لفة ممم 4سمك شعر نحاس   .97

 تٌكن بنً   0 لفة ممم 4سمك شعر نحاس   .93

 تٌكن أصفر   0 لفة ممم 4سمك شعر نحاس   .94

 تٌكن أسود   0 لفة ممم 10سمك شعر نحاس   .95

 تٌكن بنً   0 لفة ممم 10سمك شعر نحاس   .96

 أصفر   0 لفة ممم 10نحاس سمك شعر   .97

 مشكل جمٌع المقاسات   01 باكو نياية سمك شعر  .98
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 تٌكن نوع ممتاز   0 لفة ممم 1.5*3كابل بندل   .99

 تٌكن نوع ممتاز   0 لفة ممم 2.5*3كابل بندل   .088

 تٌكن مصمت   01 متر ممم 10*2كابل   .080

 ملم3بالد    01 متر ستي كابل  .087

 تٌكن ممتازنوع    01 متر ممم10*4كابل   .083

 جمٌع المقاسات   5 باكو مرابط بالستيك  .084

 تٌكن مصنع حرارة   5 لفة 4/3بربيش أسود   .085

 تٌكن نوع ممتاز   5 لفة 8/5بربيش زمبرك   .086

 تٌكن نوع ممتاز   0 لفة 4/3بربيش زمبرك  .087

 تٌكن نوع ممتاز   0 لفة أنش 1بربيش زمبرك   .088

 تٌكن نوع ممتاز   01 متر أنش 1مواسير مارروم   .089

 تٌكن نوع ممتاز   51 عدد أنش بالستيك 1مرابط مارروم   .008

 سامسونج   31 عدد فولت 12لدات   .000

 سامسونج   31 عدد فولت 12لوحة لدات   .007

 أٌتك   0 لفة سمك لدات نحاس  .003

 تمساح   51 لفة تب الصق  .004

 قٌفز   51 عدد 1عمبة مفتاح خارجي سعة   .005

 قٌفز   51 عدد 2عمبة مفتاح خارجي سعة   .006

 قٌفز   51 عدد 3عمبة مفتاح خارجي سعة   .007

 قٌفز   51 عدد 4عمبة مفتاح خارجي سعة   .008

 عداد كهرباء   5 عدد بالستيك  I.Cعمبة   .009

 تٌكن   011 عدد دواية كوع نواسة  .078

 نوع نبتون   01 عدد وات P.L 26لمبة   .070
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 تٌكن   01 عدد وات 5لمبة ليد   .077

 تٌكن   01 عدد كموب حمام دائري  .073

 مٌلر   3 عدد أمبير 40كونتكتر   .074

 مٌلر   01 عدد تايمر درج  .075

 لٌد نوع ماتكس   01 عدد وات3أسبوت لمجبص   .076

 لٌد نوع ماتكس   01 عدد وات 18أسبوت لمجبص   .077

 تٌكن وات 0511   01 عدد ىيتر تسخين  .078

 تٌكن   01 عدد ترمستات حراري  .079

 مجلفن   5 عدد فمنجة سخان كيربائي  .038

 بالستٌك نوع تركً   31 متر سم 2.5*2.5مجاري   .030

 بالستٌك نوع تركً   31 متر سم1*1مجاري   .037

 فاز ونول   51 عدد فيشة ذكر  .033

 فاز ونول   51 عدد فيشة أنثى  .034

 تٌكن   01 عدد منشطر  .035

 تٌكن   01 باكو شفر منشطر  .036

 تٌكن   01 عدد وات 20نيون ليد   .037

 ملم 00   0 عدد سم20ريشة مقدح بطشون   .038

 اٌطالً   0 عدد أنتركوم فار فيزة كامل لشقتين  .039

 نحاس   51 متر خط 16سمك أنتركوم   .048

 نحاس   51 متر خط 8سمك أنتركوم   .040

 ملم05   0 عدد مقص كابل  .047

 نوع ممتاز   3 مراية أمبير 10مرايا وحدات شحن   .043

 من الحدٌد   3 عدد قواعد تثبيت " سيبا"  .044
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
السعر 
 االجمالي

 مالحظات

 ك  ترك0ً   0 عدد ك 3يونيفيرتر   .045

 رٌتر أو ما ٌعادلها   0 عدد أمبير 200بطارية جل   .046

 ملم00   51 عدد فيمبس حديد  .047

 تٌكن   0 طقم طقم بوكسات شد  .048

  السعر االجمالي بالشيكل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــــــ بصفتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه ــــــــ 
 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتــالي:ممثًل عن  شركة ــــــــــــــــــــ

مـة وخاصـة مـن شـروط عا 83/1327.   بمنني قرأت وتفيمت كافة مـا ورد بوثـائق العطـاء المطـروح رقـم 2
 ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .
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.   كما ألتزم بمن يبقى العرض المقدم مني سار  المفعول وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة ستون يومـا مـن 1
 تاري  آخر موعد لتقديم العروض.

مــن قبــل  طمبيــا يــتم أعــله والتــيوكــذلك ألتــزم بتوريــد األصــناف المحالــة عمــى بموجــب العطــاء المــذكور .  0
التوريـد عمـى أن تكـون تمـك  أوامـراسـتلم توقيـع العقـد و  من تاري  وذلك شيرخلل التنمية االجتماعية وزارة 

 األصناف الموردة من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطاء.
 وىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أ  ض ط أو إكراه .     
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