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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلُت انعطاءاث املزكشيت

 2022/ 99عطاء رقى 
 

تػرةػج  ػػاد الرػيافة  ػ   2222/ 99نصػاء رمػع  شػخح نصػاء ومػػ   تعمغ وزارة السالية / لجشة العصػػاءات السخكػػػدةة نػغ     
تبعػا   لرػال  وزارة الرخبيػة والرعمػيع  باف  السجراس" سباكة، كهخباء، دهاف، فجػارة، تػخ يع،  ػػاد  ػاـ لػدـو  خاكػد اػيافة ا  ػاث"

 عمػػا الذػػخكات ذات اا ررػػاص والسدػػجمة رسػػسيا  وتخ ػػ   ػػ   لمذػػخوو والسػااػػاات السػفػػحة  ػػ  كخاسػػة وو ػػا   العصػػاء 
    ػدة  ػ ؿ تل الهػا بجػار  حصة  ارس لمبرخوؿ ػ لعا ةا العصاء  خاجعة وزارة السالية / اإلدارة العا ة لمػاـز االسذاركة    هح

                           ت وو ػػػػػػػا   العصػػػػػػػاء   ا ػػػػػػػل د ػػػػػػػ   بمػػػػػػػ  أومػػػػػػػات الػػػػػػػجواـ الخسػػػػػػػس   ػػػػػػػغ أجػػػػػػػل الحرػػػػػػػػؿ نمػػػػػػػا كخاسػػػػػػػة السػااػػػػػػػاا
 وزارة السالية شيمل  يخ  درخدة تػرد إلا  دةشة  (222)

 ػ  العا ة المػػاـز / وزارة الساليػة  آ خ  ػنج ل بػؿ نخوض ا سعار بالطخؼ السخرـػ    اشجوؽ العصاءات باإلدارة     
وتاػر  السطػارةب بحزػػر  سثمػ  السرشامرػيغ  26/29/2222السػا    الث  اء غ اباح  يـػ  99:22 ػدة هػ الدانة 

    فاذ الد اف والسماف  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 جلُت انعطاءاث املزكشيت
 
 

 يالحظت:ـ
   أجخة اإلن ف    الرحف نما  غ يخسػ نميه العصاء 1
أو سػشج د ػ  اػادر  ػغ  شػظ البخةػج )كرػ  يغ  اإلفرػاجأو  شػظ   ػغ البشػظ الػػشش  أوشيظ  شك  كاالة  شكيةيج  إر اؽ   2

  االحة لسجة    ة شهػر نما ا مل دوار  1000بكيسة( نصاء د ػؿ
    ت جـ ا سعار بالذيمل وتذسل جسي  أفػاع الخسـػ والزخا  3
 أمل ا سعار    لجشة العصاءات  يخ  مد ة ب بػؿ4
   www.mof.gov.ps  لإلش ع نما الكخاسة يخجا  خاجعة  ػم  الػزارة 5
 9598967679رمع :  جػاؿ  لمسخاجعة وااسرادار 6
 
 

http://www.mof.gov.ps/


 

 المدارش لصالح وزارة التربيت والتعليممباني لصيانت مستلسماث توريد  99/2222مناقصت 

 

3 

 

 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض يٍ قبم املتُاقصني:ـ

الججاوؿ والشساذج والػ ػا   السخ  ػة  ػجنػة العصػاء بعػج أف ي ػخأ هػحه الػ ػا   وةػراهع جسيػ   ػا يعج السشامز نخفه وأسعاره نما   1
ورد  يها وةخرع وةػم  كا ة و ا   دنػػة العصػاء وة ػج ها فػسغ العػخض كا مػة نمػا أف يرحسػل كا ػة الشرػا   السرختبػة نمػا نػجـ 

 قيا ه بالرجمي  وااسركساؿ برػرة احيحة 
نما أف يذسل الدعخ رسػـػ الجسػارؾ وأجػػر الرحػدةع والر ميػب و رػارةب الش ػل والرحسيػل والرشدةػل  لذيملباتكر  أسعار العصاء   2

  والر  يغ وجسي  الخسـػ والسرارةب ا  خى 
يعػػج السشػػامز نخفػػه  صبػنػػا  أو  مرػبػػا  بػػالحبخ ا زرؽ أو ا سػػػد   ػػ  وةحطػػخ السحػػػ أو الرعػػجيل أو الذػػص  أو اإلفػػا ة  ػػ    3

   غ هحا ال بيل يػف  نميه  صيغ  رػازةيغ بػالحبخ ا وسػخ وةعػاد كرابػة الرػػاح بػالحبخ ا زرؽ أو ا سػػد العخض وكل ترحي
 وةػم  بجافبه  غ مبل  غ أجخى الررػة  

تػرةػج  ػػاد  نصػاء ي جـ السشامز نخفه  خ  ا  به الػ ا   السصمػبة    ت  يغ د ػؿ العصاء      مف   م  بإوماـ وةمر  نميه  4
لمسشامرػػة رمػػػع   ػػ   بػػاف  السػػجراس" سػػباكة، كهخبػػاء، دهػػاف، فجػػارة، تػػػخ يع،  ػػػاد  ػػاـ لػػدوـ  خاكػػد اػػيافة ا  ػػاث"الرػػيافة 

وكػػحلظ اسػػسه ونشػافػػه بالكا ػػل ورمػػع الهػػاتف والاػػاكذ ورمػػع اػػشجوؽ البخةػػج الخااػػيغ بػػه لرخسػػل إليػػه السماتبػػات  91/2922
ـز / وزارة الساليػة  صيػا  بػ غ ت ييػخ أو تعػجيل  ػ  نشػافػه ونميػه أف يمرػ  أيزػا  السرعم ة بالعصػاء ونميه تبميػػ  اإلدارة العا ػة لمػػا

 اسع الجا خة الر  شخوت العصاء ونشػافها وبخ ؼ ذلظ يح  لمجشة العصاءات أف تهسل العخض الس جـ  شه 
مبػػل افرهػػاء السػػجة يػػػدع العػػخض  ػػغ مبػػل السشػػامز  ػػ  اػػشجوؽ العصػػاءات السخرػػز لهػػحا ال ػػخض لػػجى اإلدارة العا ػػة لمػػػاـز   5

  يشطخ فيه وةعاد إلا  رجره   م ا  السحجدة لحلظ وكل نخض ا يػدع     اشجوؽ العصاءات مبل آ خ  ػنج لر جيع العخوض ا 
يػ ا  غ تارةخ آ خ  ػنج لر ػجيع  سرػف يمرـد السشامز ب ف يب ا العخض الس جـ  شه فا ح الساعػؿ وا يجػز له الخجػع نشه لسجة   6

 العخوض 
 السصالبة بالرعػةس الرعامج أو  إفهاء لمصخ يغيح   أو ارتاعت ا ا سعار تواؿ افخاز     7

 ثاَيًا: انشهاداث واملستُذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
 يخ   السشامز    نخفه )  ااة إذا كاف يذارؾ  وؿ  خة ( الذهادات والػ ا   السصمػبة  شه وه  نما الشحػ الرال :   9

  اولة السهشة وكحلظ الديخة الحاتية لمذخكة اػرة  رجمة نغ شهادة  د 
  الدجل الرجارغ أو الرشان  لمذخكة 

  شهادة  مػ شخؼ  غ دا خة فخةبة الج ل وفخةبة الكيسة السزا ة 

نما السشامز أف يخ   بعخفه الشدخة ا امية  غ أية كرالػجات أو فذخات أو  عمػ ات  شيػة تعػخؼ بػالمػاـز السعخوفػة وكػحلظ   2
العيشات السصمػبة    دنػة العصاء وإذا كافت تمظ العيشات  يخ ما مة لمش ػل  عميػه أف يحػجد  مافهػا والػمػت الػحغ ي جـ    نخفه 

 يسمغ رؤةرها فيه وإا يمػف لمجشة العصاءات نجـ الشطخ بالعخض 

 يح  لمسشامز أف يزيب أية و ا   أو  عمػ ات يخ   بإفا رها وةخى أفها فخورةة  لرػفي  نخفه   3

 تأييُاث وضًاَاث انعطاء :ثانثًا: 
يمرـد السشامز أف يخ   بعخفه سػشج د ػ   عرسػج اػادر  ػغ  شػظ البخةػج أو نمػا شػمل كاالػة أو شػيظ  :ت  يغ الج ػؿ    العصاء  9

نػخض  يػخ  عػدز  رػ  يغ " كر  يغ د ػػؿ " وا يشطػخ  ػ  أغ  دوار 9222بكيسة اإلفراج أو البشظ الػشش   شك  اادر  غ  شظ 
مػػا أف تعػػاد ت  يشػػات الػػج ػؿ  ػػ  العصػػاء إلػػا   ػج يها  ػػغ السشامرػػيغ الػػحغ لػػع يحػػاؿ نمػػيهع العصػػاء بعػػج  ػػجة ند ػػؿ العصػػاء 

   غ تارةخ آ خ  ػنج لر جيع العخوض شهخةغ
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: يمرـد السرشامز الاا د بالعصاء أو ب غ جدء  غ  شػده  ر جيع ت  يغ ودغ الرشايح لمعصاء السحاؿ نميه بكيسة ت  يغ ودغ الرشايح  2
 ػغ  شػظ اإلفرػاج أو البشػظ شػيظ  شكػ   أوكاالػة  شكيػة  أو وذلظ نما شػمل سػشج د ػ   عرسػج اػادر  ػغ  شػظ البخةػج دوار 2222
يػـػ  ػغ تػارةخ تبمي ػه ب ػخار إوالػة العصػاء نميػه  ػغ مبػل اإلدارة العا ػة لمػػاـز نمػا أف يمػػف  62ود  ا اػؿ  ػ ؿ الػشش  

  سارغ الساعػؿ  جة سخةاف الع ج
 ًا: فتح انعطاءاث وتقييًها:رابع

يذػػمل  ػجيخ نػػاـ المػػػاـز العا ػػة لجشػػة  ػر   طػػارةب العصػػاء وت ػػـػ هػحه المجشػػة باػػر  العصػػاءات بحزػػػر : لجشػة  ػػر  السطػػارةب -9
 -السشامريغ أو  سثميهع    الد اف والسماف السحجديغ    دنػة العصاء بعج اتخاذ اإلجخاءات الرالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               حزػػػػػػخ  ػػػػػػر  السطػػػػػػارةب وكػػػػػػل نصػػػػػػاء ياػػػػػػر   طخو ػػػػػػه يزػػػػػػ  ر ػػػػػػيذ المجشػػػػػػة نميػػػػػػه  إ بػػػػػػات نػػػػػػجد السطػػػػػػارةب  ػػػػػػ  - أ
 ونما  طخو ه رمسا   دمد   نما هيئة كدخ انريادغ بدصه رمع العصاء و  ا ه نجد العصاءات الػاردة 

 تخقيع ا وراؽ السخ  ة    العصاء وإ بات نجدها   - ح

 الر  يغ اا رجا   الس جـ  غ كل  شامز وذلظ بحزػر السشامريغ أو  سثميهع مخاءة اسع   جـ العصاء وا سعار وقيسة  - ت

الرػقي   غ ر يذ المجشة وجسي  ا نزاء الحافخةغ نما العصاء و طخو ه وكل ورمة  ػغ أورامػه وكػحلظ نمػا  حزػخ المجشػة  - ث
 بعج تجوةغ كا ة الخصػات الداب ة 

ـز العا ػة ا شػخاص أو الجهػات الػحيغ تركػػف  ػشهع المجشػة الاشيػة الرػ  ت ػـػ يحجد  جيخ ناـ المػا: لجشة دراسة وت ييع العخوض -2
 جراسة العخوض  غ الشػاو  الاشية والسالية وال افػفية وت جـ تػاياتها السشاسبة لمجشة العصػاءات السخكدةػة بعػج أ ػح السعػاييخ الراليػة 

 -   اانربار:
 ا يشطخ    أغ نخض  يخ  عدز  ر  يغ د ػؿ العصاء   - أ

تجرس العخوض  غ الشاوية الاشية بحيث تحجد السعػاييخ الاشيػة و  ػا  لسػااػاات المػػاـز السصمػبػة نمػا جػجوؿ يعػج لهػحه ال ايػة،    - ب
 وتخز  كا ة العخوض لشاذ السعاييخ  غ ويث الرداـ السشامز بعخفه بسػاااات وشخوو دنػة العصاء 

يػػة والاشيػػة و  جرتػػه نمػػا الػ ػػاء بالردا ػػات العصػػاء وسػػسعره الرجارةػػة يؤ ػػح بعػػيغ اانربػػار كاػػاءة السشػػامز  ػػغ الشػػاويريغ السال  - ت
والردػػهي ت الرػػ  ي ػػج ها أو الخج ػػة الرػػ  يػ خهػػا ومصػػ  الايػػار وورش الرػػيافة و كػػحلظ كػفػػه وكيػػل أو  ػػػزع لػكيػػل أو تػػاجخ، 

 ولمجشة اسربعاد نخض السشامز الحغ ا ترػ خ فيه كل أو بعس هحه السرصمبات 

 بالعخض الحغ مجـ أر ز ا سعار  ع الحغ يميه ورا ترع دراسة العخوض الس ج ة  تبجأ الجراسة  - ث

 ػغ وػ  اإلوالػة نمػا   ػجـ أر ػز ا سػعار و إذا تػا خت    العػخض كا ػة الذػخوو والسػااػاات والجػػدة تػاػ  المجشػة الاشيػة ب - ج
 ؼ ا سعار المجشة الاشية أف تػا  بالرخسية نما أكثخ  غ  ػرد لمرشف الػاوج بالخ ع  غ ا ر 

   والة نجـ تػا خ السرصمبات    العػخض الػحغ يرزػسغ أر ػز ا سػعار تشر ػل الجراسػة إلػا العػخض الػحغ يميػه بالدػعخ إلػا أف  - ح
 ترل إلا العخض الحغ ترػا خ فيه السرصمبات لإلوالة نما أف تبيغ أسباح اسربعاد العخوض ا ر ز بذمل واف  

والجػػػدة السصمػبػػة يازػػل السشػػامز الػػحغ يرزػػسغ نخفػػه  يػػدات إفػػافية  ػػع الس ػػجـ  إذا تدػػاوت السػااػػاات وا سػػعار والذػػخوو - خ
لمسشرجات السحمية،  ع السشامز السكيع بامدػصيغ برػػرة دا سػة،  ػع  ػجة الردػميع ا مػل إذا كافػت سػخنة الردػميع لسرػمحة الػجا خة 

 السدرايجة 
 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـخايساً 

نميػه العصػاء اسػركساؿ إجػخاءات الع ػج الخػاص ب ػخار اإلوالػة وتػقيػ  ااتااقيػة و ػا يمح هػا  ػغ أوراؽ  نما السرعهػج الػحغ أويػل  9
 و درشجات بسا  يها )أوا خ الذخاء( 

  غ تارةخ اسر  ه   خ الرػرةج  شهخيمرـد السرعهج بالرػرةج   ؿ   2

الحرػؿ نمػا  إذف  صػ   ػغ لجشػة العصػاءات ا يجػز لمسرعهج أف يرشازؿ  غ شخز آ خ نغ كل أو أغ جدء  غ الع ج دوف   3
 الر  أوالت العصاء 
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ا يح  لمسشامز أو السػرد الخجػع نما لجشة العصاءات ب غ  دارة أو فخر فاشػ  نػغ ت ػجيع نخفػه  ػ  والػة إذا  ػا ر زػت   4
شػة العصػاءات دنػػة العصػاء لجشة العصاءات كل العخوض الس ج ة إليها أو إذا لع تحل العصاء نمػا   ػجـ أمػل ا سػعار أو إذا أل ػت لج

    أغ ومت أو أغ  خومة دوف ذكخ ا سباح 

يمرـد السػرد  ردميع المػاـز و  ا  لمسػاااات والذخوو السرا  نميها والػاردة    مػخار اإلوالػة وكػحلظ العيشػات السعرسػجة والسػحكػرة   5
 فيه 

 ذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتُفياً سادس
إذا ت  خ السرعهج نغ تػرةج  ا الرـد به    السػنج السحجد    الع ج يح  لسجيخ ناـ دا خة المػػاـز العا ػة أف :  خض  خا ة  الية .9

%(  ػغ قيسػة المػػاـز الرػ  تػ  خ  ػ  تػرةػجها نػغ كػل أسػبػع تػ  يخ إا إذا تبػيغ أف الرػ  يخ  ػ  9ياخض  خا ة  اليػة ا ت ػل نػغ )
ػرةج فاجع نغ مػة ماهخة ، و   جسي  ا وػاؿ نما السرعهج ت ػجيع إشػعار  صػ  و ػػرغ إلػا الجهػة السخررػة بػالطخوؼ وا سػباح الر

 الر  أدت إلا الر  يخ    الرػرةج أو  شعره  غ ذلظ وت جيع  ا يثبت ذلظ 
الرػرةج أو مرخ    ذلػظ أو تػ  خ يحػ  لسػجيخ إذا فكل السرعهج نغ تشايح الردا اته بسا فيه الردا ه ب: الذخاء نما وداح السرعهج  2

ناـ دا ػخة المػػاـز العا ػة إاػجار ال ػخار بذػخاء المػػاـز السمرػـد  هػا السرعهػج  ػشاذ الخرػا ز والسػااػاات  ػغ أغ  رػجر آ ػخ نمػا 
محػ  بالػجا خة وداح هحا السرعهج وفا ره    تحسيمه  خوؽ ا سعار والشا ات اإلفافية وأيػة  دػا خ أو  رػارةب أو نصػل أو فػخر ي

 السدرايجة أو دا خة المػاـز العا ة دوف الحاجة إلا أغ إفحار وا يح  لمسرعهج اانرخاض نما ذلظ 
وهشػا يحػ  لمجشػة العصػاءات الرػ  أوالػت العصػاء اتخػاذ  :اسربعاد نخض السػرد الػحغ يخػل بالردا اتػه أو إل ػاء الع ػج السبػـخ  عػه .3

اإلجػخاءات ال ز ػة بحػ  السرعهػج بسػا  ػ  ذلػظ  رػادرة قيسػة الرػػ  يغ الس ػجـ  ػغ السرعهػج أو أغ جػدء  شػه بذػمل يرشاسػ   ػ  قيسػػة 
 المػاـز  يخ السػردة وةعربخ السبم     هحه الحالة إيخادا  لمخدةشة العا ة 

جا خة المػاـز العا ة تحريل ا  ػاؿ السدرح ة لها    ذ ة السشػامز أو السػػرد  ػغ ا  ػػاؿ السدػرح ة و   جسي  ا وػاؿ يح  ل  4
 لحلظ السشامز أو السػرد لجى الػزارات والهيئات والسؤسدات الحمػ ية أو  غ كاااتهع 

 -: حم اخلالفاث:سابعاً 
 و  غ  شػد الع ج  يرع ومه وديا  بالرااوض    واؿ وجوث أغ   ؼ يشذ  نغ تاديخ أغ  شج  غ البشػد الداب ة أ  - أ

يػ ا   غ  جء  ااوفرهسا لمػاػؿ إلا ول وػؿ أغ   ؼ يرعم  بالع ج يحػ   غ  ػغ الصػخ يغ  32إذا لع يرسمغ الصخ اف   ؿ  - ح
يشية  هػحا ول الخ ؼ بالمجػء إلا السحمسة السخررػة وتصبيػ  ال ػػافيغ وا فطسػة السعسػػؿ  هػا  ػ   شػاش  الدػمصة الػششيػة الامدػص

 الذ ف 

 : شزوط يتفزقت:ـثايُاً 

إذا اسرعسل السشامز ال ر أو الر ن   ػ   عا مرػه أو  بػت نميػه أفػه شػخع أو مػاـ  شادػه أو  ػاسػصة  يػخه بصخةػ   باشػخ أو   9
  يخ  باشخ نما رشػة أوج  ػضا  أو  درخج   الدمصة أو نما الرػاشؤ  عه إفخارا  بالسرمحة يم   ن جه    الحػاؿ وةرػادر
الر  يغ    نجـ اإل  ؿ بح  الػزارة السصالبة بالرعػةزات السرختبػة نمػا ذلػظ  زػ   نػغ شػص  اسػسه  ػغ  ػيغ السشامرػيغ وا 

 يدس  له بالج ػؿ     شامرات لمدمصة الػششية الامدصيشية هحا  ز   نغ اتخاذ اإلجخاءات ال زا ية فجه نشج اامرزاء 
لمجشة العصاءات إل اء الرعامج  عػه دوف المجػػء لم زػاء وكػحلظ  رػادرة  بمػ  الرػ  يغ كػإيخاد إذا أ مذ السشامز أو السػرد يح    2

 ناـ لمخدةشة العا ة 
إذا تػ ا السشامز أو السػرد جاز إل اء الع ػج  السبػـخ  عػه أو  ػا تب ػا  شػه   رػجيػه كرػاح لمػر ػة يايػج  ػحلظ دوف الحاجػة إلػا   3

   الر  يغ    هحه الحالة اسررجار ومع مزا   ي ز   حلظ    رد  بم

 
 

 



 

 المدارش لصالح وزارة التربيت والتعليممباني لصيانت مستلسماث توريد  99/2222مناقصت 

 

6 

 انشـــزوط اخلاصـــت 
 

 ها    واؿ  خالارها لمسػاااات الر  تع ااتااؽ نميها  ر س أغ  ادة كا مة أو أغ جدء  غ لمػزارةيح   .9
يػػرع اسػػر ـ السػػػاد السػػػردة  ػػغ مبػػل لجشػػة ااسػػر ـ  خررػػة و ذػػممة لهػػحا ال ػػخض و  ػػا  لمسػااػػاات والذػػخوو العا ػػة  .2

والخااة لمرعامج الػاردة    دنػة العصاء ومخار اإلوالة وأ خ الرػرةج والعيشات السعرسجة والر  يػرع  حرػها وإجػخاء الرجػارح 
نميهػػا بالصخة ػػة الرػػ  تحػػجدها الجهػػة السدػػرايجة أو لجشػػة ااسػػر ـ بسػجػػ  لجػػاف  شيػػة تذػػمل لهػػحا ال ػػخض لسعخ ػػة  ػػجغ 

إر ػاؽ الذػهادات الرػحية والسخبخةػة ال ز ػة  ػغ مبػل السػػرد وتؤ ػح العيشػات  صاب رها لمسػاااات السصمػبة وةج  كػحلظ 
    ا لف ود  السادة السػردة وبشاء نم  شم   غ السخربخ نشج كل تػرةج  2-9 شدبة 

 السشامرة  إ  ؽ غ تارةخ  يػ ا   تدعيغالسػرد العمع ب ف  ا ي ج ه  غ نخض سعخ سارغ الساعػؿ لسجة  ايج  نم .3

الجهػػة الرػػ  تحػػجدها الػػػزارة شب ػػا لمذػػخوو والسػااػػاات الػػػاردة  ػػ   أوب ػػدة   السدػػرمد ات رػرةػػج االرػػداـ نمػػ  السػػػرد  .4
 ا رػارةب نمػ أوالسشامرة  رزسشا الش ل والرحسيل والرشدةل و ا يرخت  نم  نسميػات الرػرةػج  ػغ فا ػات بال ػة  ػا  م ػت 

 فا ره الخااة 

الحػ   ػ   و لمػػزارةأساس أمل ا سعار والسصا   لمسػاااات السصمػبػة  اخسية أاشاؼ السشامرة بالرجد ة نمسػؼ يرع ت .5
%  ػغ إجسػال  الكسيػة السرعامػج نميهػا لسجػخد إشػعار السػػرد  خ برهػا 25زةادة الكسيات السرعامج نميها أو  ازػها  شدػبة 

  رخة الرعامج    ذلظ وبشاذ شخوو و ػاااات وأسعار الرػرةج الػاردة    الع ج لكل أو بعس ا اشاؼ   ؿ 

 لمزخةبة السزا ة  ا لع يخد فز   ؼ ذلظ  شا لو    جسي  ا وػاؿ تكػف نخوض ا سعار بالذيمل الججيج  .6

أو  الػػزارة   واؿ  خالاة السػرد لكل أو بعس شخوو الرعامج أو    واؿ ا رشانه أو نخممره لمرػرةج بسػا يسػذ بسرػمحة  .7
 رادرة كاالة ودغ الرشايح والخجػع نميه بػالرعػةس نػغ كػل نصػل أو فػخر يعخض  رالحها لمزخر يح  لػزارة السالية 

لح   ها كسا أف لها الح     الحرػؿ نم  السػاد الر  يرخمف السػرد نغ تػ يخها  ػغ السػػرد الػحغ يميػه  ػ  الدػعخ او 
%  رػارةب إدارةػة 92هػا الذخاء بالصخؽ الر  تخاها  ح  ة لسرمحرها وإل اء الرعامج    ود ػ   ػخوؽ ا سػعار  زػا ا  إلي

 غ فسافره البشكية وليذ لمسػرد الحغ  الف أغ شخو  غ شخوو الرعامج أو تخمػف نػغ أو نخمػل نسميػات الرػرةػج الحػ  
   السصالبة ب ية تعػةزات أو السصالبة باسرخداد كاالة ودػغ الرشايػح أو السصالبػة باػخوؽ ا سػعار إذا تسمشػت الػػزارة  ػغ 

أمػل  ػغ سػعخ السشامرػة الػحغ تػع الرعامػج بسػجبػه و ػ  وػاؿ نػجـ كاايػة الزػسافة لر صيػة  ػخوؽ تػ يخ تمظ السػػاد بدػعخ 
 أغ  بال  ترب    غ  درح اته لجيها  سعار لػزارة السالية الح      رعا 

 الج   يرع  غ   ؿ وزارة الرخبية والرعميع  .8

 يحػػػػػػػػ  لمجشػػػػػػػػة العصػػػػػػػػاءات تسجيػػػػػػػػج العصػػػػػػػػاء نػػػػػػػػغ السػػػػػػػػجة السحػػػػػػػػجدة لػػػػػػػػه بسػػػػػػػػا يرشاسػػػػػػػػ  والسرػػػػػػػػمحة العا ػػػػػػػػة .9
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 يستهشياث أعًال انذهاٌ (9)رقى جذول 

 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 نبػة لرخ وتكػف نبػات الجهاف تحجيج الشػعية وبمج السشذ  5 2تػرةج نبػات دهاف لدـو الدبػرات وجع العبػة  1.1

   1 نبػة كجع  22وجع العبػة  تػرةج نبػات  مريشة ججراف 1.2

   1 نبػة لرخ  18لدـو الدبػرات  وجع العبػة  تػرةج نبػات  مريشة  ا ية   او ة لمبمريخةا والخشػبة 1.3

   1 نبػة لرخ 5 4تػرةج نبػات دهاف زةت ججراف  صا   مػف وجع العبػة  1.4

   1 نبػة لرخ  5 4تػرةج نبػات دهاف زةت ججراف ا    مػف وجع العبػة  1.5

1.6 
تحرػغ كل ووجة نما يج الخوؿ بحيث  سع  خو  غ فػعية جيجة ) فخ  أوؿ ( 19تػرةج ووجة  ركا مة  غ روؿ 

 روات  خو غيار  3ونجد 
   1 نجد

   1 نجد سع فػعية    سسػلة (  غ فػعية جيجة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 39كخةل )  تػرةج روؿ  خو كبيخ سػبخ 1.7

   1 نبػة لرخ 18تػرةج نبػات دهاف سػبخ كخةل ا يس دا م  وجع العبػة  1.8

   1 نجد اب ة لػف  غ فػع جيجة يرع تحجيج ا لػاف نشج الرػرةج تػرةج نبػات  1.9

 غ فػعية جيجة) شسذـػ أو تسداح أو  ا يعادله( بحيث تكػف شػؿ الماة  129تػرةج ورؽ  خداخ اسػد فانع فسخة  1,10
  رخ 59

   1 لاة

   1 نجد اإلشخاؼ تػرةج  جخود شاخة    نمبة شاخات  غ فػعية جيجة و عرسجة  غ مبل جهاز  1.11

   1 نجد افر  غ فػعية جيجة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ   5 2تػرةج  خشاة دهاف   اس  1.12

   1 لرخ تػرةج نبػات تخبشريشة  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  1.13
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 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 لرخ تػرةج نبػة تشخ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  1.14

   1 لاة  رخ  59تػرةج ورؽ شاػؼ  ذغ أوسخ  غ فػعية جيجة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ، بحيث تكػف شػؿ الماة  1.15

   1 نجد اإلشخاؼ إفر( غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز  4إفر او  7تػرةج مخص شاػؼ ورؽ  ذغ    اس ) 1.16

   1 نبػة لرخ 18تػرةج نبػات دهاف  ػليديج ا يس وجع العبػة  1.17

   1 نبػة تػرةج نبػات  غ أكياس  ػلػ يخة  غ فػع جيج ) كالديـػ أاما ( 1.18

   1 نجد  مل 229أو  ا يعادله( لمرجأ سعة  SMITHتػرةج بخاخ سبخةه فػع ) 1.19

   1 لرخ تػرةج نبػات دهاف هسخ  شر لدـو الحجيج السجماغ  غ فػع  عرسج 1.20

   1 نبػة لرخ 5 4افجر كػت وجع العبػة  أساستػرةج نبػات دهاف  1.21

   1 نبػة لرخ 18وجع العبػة  تػرةج نبػات دهاف سمظ 1.22

   1 نجد سع لدـو الجهاف 5تػرةج لاة لدؽ ورؽ نخض  1.23

   1 نبػة كجع 5 4سػبخ لظ أ يس نبػة تػرةج  ػبة  1.24

   1 نجد تػرةج بايمة دهاف ب سريمية  1.25
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 يستهشياث أعًال انُجارة واألبىاب  (2)جذول رقى 
 

 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 نجد تػرةج زر يل باح  ذ /وجيج  غ فػع وال  ايصال  ااما الرش  أو  ا يعادله 2.1

   1 نجد تخك  أو  ا يعادله Dojnoralتػرةج زوج   ابس أ ػاح  غ فػع دوجشػراؿ   يل  2.2

   1 نجد تػرةج زوج   ابس باح  الر  لػؾ فػع "راؼ  خة " أو  ا يعادله 2.3

   1 نجد سع لدوـ ا  ػاح الخذبية  23تػرةج سحاح باح شػؿ  2.4

   1 زوج تػرةج  ار ت )رزات يسيغ وةدار( د رخ سرافمذ سريل 2.5

   1 كختػفة  مع 5سع سسظ  4تػرةج كختػفة )ألف  خ  (  خا    2.6

   1 كختػفة  مع 5سع سسظ  5تػرةج كختػفة  خا   )ألف  خ  (  2.7

   1 نجد تػرةج سمشجر زر يل  غ فػع وال  فحاس أام  أو  ا يعادله 2.8
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 يستهشياث أعًال انكهزباء (3)جذول رقى 
 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى

سعز انىحذة 
 بانشيكم

 يالحظاث

   1 نجد  رخ و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  2231( شػؿ LEDتػرةج لسبة فيػف ليج ) 3.1

   1 نجد   أ بيخ( فػع جياد إيصال  أام  أو  ا يعادله 21تػرةج  اراح كهخبا   ) 3.2

   1 نجد   أو  ا يعادله إيصال  أام  اراح فػع جياد  3تػرةج وجه  اراح سعة  3.3

   1 لاة   أو  ا يعادله  رخ ( 211 مع فحاس فػع اييرظ ) شػؿ  326تػرةج لاات سمظ  3.4

   1 لاة    رخ ( أو  ا يعادله 211 مع فحاس فػع اييرظ ) شػؿ  226تػرةج لاات سمظ  3.5

   1 نجد  أو  ا يعادله  غ فػع جياد إيصال  أام  أ بيخ )ا خةد( 27تػرةج  خخج كهخبا    3.6

   1 نجد  عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ   23W( مػة LEDتػرةج لسبة ليج ) 3.7

   1 نجد  إشخاؼتػرةج دواية سكف  عرسجة   بل جهاز  3.8

   1 نجد  أو  ا يعادله CHMCتػرةج  اراح  خووة سكف فػع 3.9

   1  رخ أو  ا يعادله  فػع اييرظ  مع 326*4تػرةج كا ل  شجؿ  3,10

   1 نجد أو  ا يعادله  جخس  جرسة  اكياه 3.11

   1  رخ أو اييرظ أو  ا يعادله  XLP مع فػع 27*5تػرةج كا ل  3.12
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 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 نجد و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ (  غ فػع جيج أفثاتػرةج فيذة كهخبا ية )ذكخ+  3.13

   1 نجد أو  ا يعادله  سع فػع أوزـر231واو شػؿ  47ادية تػرةج لسبة فيػف ن 3.14

   1 كختػفة وبة (  36تػرةج سرارتخ فػع أوزـر أو  ا يعادله ) الكختػفة تحرػى نما  3.15

3.16 
 غ فػع جيج و عرسج  غ مبل   خ ا ( 211سع ) كختػفة تحرػى نما  8 مع وشػؿ  6تػرةج  خا   سسظ 
 جهاز اإلشخاؼ 

   1 كختػفة

   1 باكػ تػرةج ت  فػع تسداح و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  3.17

   1 نجد تػرةج  اظ تدرخ  غ فػع جيج و عرسج   بل جهاز اإلشخاؼ  3.18

   1 نجد تػرةج كساشة  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  3.19

   1 نجد  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  3تػرةج  ذ  كمسغ رمع  3,20

   1 نجد  اراح فػع جياد إيصال  أام  أو  ا يعادله  2تػرةج وجه  اراح سعة 3.21

   1 نجد أو  ا يعادله   اراح  غ فػع جياد إيصال  أام  4تػرةج وجه  اراح سعة 3.22

   1 نجد أو  ا يعادله  (Top Systemفػع جياد إيصال  أام  ) 47 كهخبا   ب سريظ سعة ػرةج شا مػف ت 3.23

   1 نجد  رخ  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  4سع وشػؿ  4تػرةج  جخى ب سريظ نخض  3.24

   1 ـ و   رخ  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  4سع وشػؿ 326تػرةج  جخى ب سريظ نخض  3.25
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 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 ـ و أو اييرظ  أو  ا يعادله  XLP مع فػع  3261*4تػرةج كا ل  3.26

3.27 
أ بيخ وجسي   ا يمـد  29مػة  LEDكا ل ) جػز(  مػف  غ ااج جانر أام  ولسبة LEDتػرةج فيػف 

 ليمػف جاهد لمرذ يل 
   1 نجد

   1 نجد أ بيخ( فػع جياد إيصال  أام   أو  ا يعادله  21تػرةج  اراح  كدل ) 3.28

   1 نجد أ بيخ( ايش  فػع مجيع  21تػرةج  اراح كهخبا   ) 3.29

   1 نجد إيصال  أام   أو  ا يعادله  فػع جياد 4تػرةج مانجه ب سريظ سعه  3.3

   1 ـ و أو اييرظ  أو  ا يعادله  XLP مع فػع  5*4تػرةج كا ل 3.31

3.32 
 مع  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز  23سع سسظ  23تػرةج  جل وجيج )  مبذ ( لدوـ السخاوح شػؿ 

 اإلشخاؼ 
   1 نجد

   1 نجد  عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ W 91( ب ػة LEDتػرةج كذاؼ ) 3.33

   1 نجد  مع  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 5سع وسسظ 4تػرةج كختػفة  خا   شػؿ  3.34

3.35 
 رخ  غ فػع أوزـر أو  ا يعادله و عرسج  غ مبل جهاز  2231واو شػؿ  51تػرةج لسبة فيػف نادغ 

 اإلشخاؼ  
   1 نجد

   1 ـ و أو  ا يعادله   مع فػع اييرظ 2×3تػرةج سمظ  شجؿ  3.36

   1 ـ و أو  ا يعادله   مع فػع اييرظ 326×4ةج سمظ  شجؿ تػر  3.37
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 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 نجد أو  ا يعادله  أ بيخ فػع جيايد إيصال  أام  27 تػرةج ا خةد  ارج  كا ل 3.38

   1 نجد أو  ا يعادله  فا   جخس فػع جيايد إيصال  أام  تػرةج 3.39

   1 نجد  جمة( و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  211 مع )تحرػى العبػة نما  7تػرةج نبػة  جل ب سريمية مصخ  3.4

   1 نجد  مع  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  9تػرةج  جل وجيج )  مبذ( سسظ  3.41

   1 نجد  مع  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  21تػرةج  جل وجيج )  مبذ( سسظ  3.42

   1 ـ و  أو  ا يعادله  تػرةج سمظ سسانة فػع اييرظ 3.43

   1 ـ و  أو  ا يعادله  تػرةج سمظ  ايظ فػع اييرظ 3.44

   1  ـ و أو  ا يعادله   مع فػع اييرظ 226*4ةج سمظ  شجؿ تػر  3.45

   1 نجد أو  ا يعادله  أام   51*5 از فػع  ػلمخ  4أ اف تػرةج  3.46

   1 نجد أو  ا يعادله  51*3ج أ اف  از وفػؿ فػع ايرػف تػرة 3.47

   1 نجد أام  و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  واو  فػع 261تػرةج شبة  يمخو ػف  3.48

   1 نجد الزسافة  تحجيج  مج السشذ  وتحجيج  جة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼازة كيمػ فػعية  سر 6تػرةج تخفذ  3.49
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 عًال انصييت وأدواث انسباكت األيستهشياث  (4)جذول رقى 
 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى

 سعز انىحذة
 بانشيكم

 يالحظاث

4.1 
 اإل خفج لرخ    الساسػرة الخااة بالكخس   8/  مجغ( سعة إ خفج كا مة لدوـ كخس  ) تػرةج اشجوؽ فيجارا

 والعخب   عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 
   1 نجد

   1 نجد افر ايج   ماة شػةمة و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  126تػرةج وشفية كخوـ مصخ  4.2

   1 نجد جهاز اإلشخاؼ إفر و عرسج  غ مبل  126تػرةج  حبذ فحاس زاوةة  4.3

   1 نجد تػرةج سياػف   دمة  غ فػع تخك  أو  ا يعادله  و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ   4.4

   1 نجد  رخ(  عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  2تػرةج شصاؼ ب سريظ كا ل )كبدة +  خبير  4.5

   1 نجد تػرةج  صاء كخس  ب سريظ   يل و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  4.6

   1 نجد سع     ا يمـد  غ سياػف   دمة فػع  ػليػت أو  ا يعادله وبخا   الرثبيت 66تػرةج   دمة   اس  4.7

   1 نجد و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  23*23تػرةج  راايه سرافمذ سريل   اس  4.8

   1 نجد تػرةج يج وشفية كخـو   يمة  غ فػع جيج  4.9

   1 نجد وشفية فحاس  خب   عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ تػرةج مم   4,10

   1 نجد  رخ  عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  2تػرةج  خبير فيجارا شػؿ  4.11

   1 نجد افر و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  2تػرةج نػاـ فحاس كا ل مصخ  4.12

   1 نجد جهاز اإلشخاؼ تػرةج يػػػج وشفية نراػرة فحاس  غ فػع جيج و عرسجة  غ مبل  4.13

   1 نجد تػرةج جمجة  خرػص شػةمة  يغ العسػد والشيجارا  غ فػع جيج و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  4.14
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 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى
 سعز انىحذة

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 نجد جيج و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ تػرةج جمجة  خرػص مريخة  يغ الكخس  العخب  والعسػد  غ فػع  4.15

   1 نجد تػرةج  خب  وجيج شا مػف كبيخ لدـو تثبيت فجارا  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  4.16

   1 نجد سع( أام  و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 3-سع  226 -سع  2تػرةج وامة فحاس   اس ) 4.17

   1 نجد إفر و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  126سريل تػرةج شسدة سرافمذ 4.18

   1 ـ و تػرةج لاة تامػف وجع كبيخ )أااخ(  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  4.19

   1 نجد إفر كا ل )شا ل الرػا يل(  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  2تػرةج فبل فحاس سغ شػةل مصخ  4.20

   1 نجد إفر  126إفر الا  2تػرةج وامة وجيج  حػؿ 4.21

   1 نجد إفر و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  126تػرةج نػاـ  ياه ب سريظ 4.22

   1 نجد افر  عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  2تػرةج كػع وجيج مصخ  4.23

4.24 
بار  31 مع  رشػع  غ  ادة البػل  ايثيميغ وةرحسل ف    27أزرؽ/أوسخ( مصخ  ) ذخبل PEXتػرةج  خبير

 و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 
   1  رخ

4.25 
 مع اوسخ   اوـ  شعة الذسذ  صا    323 مع وسسظ الججار  86مصخ  PVCتػرةج  ػاسيخ ب سريظ 

 و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  :4لمسػاااات الامدصيشية ـ ؼ 
   1  رخ

4.26 
 مع اوسخ   اوـ  323( سع وسسظ الججار 36/61/86/211 مع شػؿ ) 86مصخ  PVCتػرةج فبل ب سريظ 

 و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  51 شعة الذسذ  صا   لمسػاااات الامدصيشية ـ ؼ 
   1  رخ

   1 نجد أو  ا يعادله و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  MOL مع فػع  86تػرةج جمجة اخؼ اح  مصخ  4.27

4.28 
درجة    باح تارير فػع  ػليػت أو  ا يعادله و عرسج  غ مبل  2:إفر زاوةة  4مصخ  PVCتػرةج كػع ب سريظ
 جهاز اإلشخاؼ 

   1 نجد
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 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى
 سعز انىحذة

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 نجد درجة فػع  ػليػت أو  ا يعادله و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  2:إفر زاوةة  4مصخ  PVCتػرةج كػع ب سريظ 4.29

   1 نجد " فػع  ػليػت أو  ا يعادله و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 4مصخ  PVCتػرةج ت  ب سريظ  4,30

   1 نجد  ػاذ أو  ا يعادله و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ تػرةج  اراح  فف فحاس ذكخ  خب  ألغ لدشع الشحاس فػع  4.31

   1 نجد تػرةج تصػةمة ب سريظ لدـو نمبة الرجسي   غ فػع  ػليػت أو  ا يعادله  و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  4.32

4.33 
ايثيميغ سسظ لرخ أ يس  صم   غ الجا ل  رشػع  غ  ادة البػل   2611تػرةج  داف ب سريظ لمسياه بدعة 

 2إفر وفبل فحاس مصخ  2سع،    جسي   ا يمـد  غ نػاـ فحاس كا ل مصخ  61 رحة الباح   مع( 325الججار)
 سع    اسػلريغ، و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  21إفر سغ شػةل 

   1 نجد

   1 نجد جهاز اإلشخاؼ إفر  غ فػع تيبيدا أو  ا يعادله و عرسج  غ مبل  126تػرةج شبخ سياػف فجارة مصخ  4.34

   1 نجد تػرةج سياػف زفبخؾ لدـو السجما اشانة تخك  أو  ا يعادله و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  4.35

   1 نجد وشفية رقبة وزة  غ فػع جيج و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 4.36

4.37 
بار، و عرسج  غ مبل جهاز  21يرحسل ف     مع  رشػع  غ  ادة البػل  ايثيميغ 36تػرةج  خبير ب سريظ مصخ 

 اإلشخاؼ 
   1 ـ و

   1 نجد إفر اشانة تخك  أو  ا يعادله  و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  5مصخ  إ خفج تػرةج زفبخؾ كخس   4.38

4.39 
بار، و عرسج  غ مبل  31يرحسل ف    إفر  رشػع  غ  ادة البػل  ايثيميغ 1261تػرةج  خبير جػاف  مصخ 

 جهاز اإلشخاؼ 
   1 ـ و

   1 نجد و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  مكػف  غ فػع  يرخا أو  ا يعادلهتػرةج أااب  سي 4,40

   1 نجد درجة فػع تيمغ إسخا يم  أو  ا يعادله و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  2:افر زاوةة  126تػرةج كػع وجيج مصخ  4.41
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 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى
 سعز انىحذة

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 نجد سع و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 91تػرةج  خبير شصاؼ  غ فػع ند ـػ شػؿ  4.42

4.43 
أو  ا يعادله و عرسج  غ مبل جهاز  سع فػع تيمغ91افر  دشغ  غ الصخ يغ شػؿ  126تػرةج فبل وجيج مصخ 

 اإلشخاؼ 
   1 نجد

4.44 
سع فػع تيمغ أو  ا يعادله و عرسج  غ مبل جهاز 61افر  دشغ  غ الصخ يغ شػؿ  126تػرةج فبل وجيج مصخ 

 اإلشخاؼ 
   1 نجد

4.45 
أو  ا يعادله  و عرسج  غ مبل جهاز  سع فػع تيمغ21افر  دشغ  غ الصخ يغ شػؿ  126تػرةج فبل وجيج مصخ 

 اإلشخاؼ 
   1 نجد

   1 نجد يعادله و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  افر  غ فػع تيمغ أو  ا 126تػرةج ت  وجيج مصخ  4.46

   1 نجد يعادله  و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  افر  غ فػع تيمغ أو  ا 126تػرةج كػع وجيج مصخ  4.47

   1 نجد يعادله  و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ   افر  غ فػع إيصال  أو  ا2فحاس مصخ تػرةج راس  4.48

   1 نجد يعادله ل  و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ   ا أوافر فػع تيمغ  126إفر الا  4/5تػرةج تحػةمة وجيج  غ مصخ  4.49

   1 ـ و  اإلشخاؼأسػد و عرسج  غ مبل جهاز  PPإفر 3تػرةج  ػاسيخ )ب سريظ( مصخ  4,50

4.51 
بار، و عرسج  غ مبل جهاز  31يرحسل ف    إيثميغ مع  رشػع  غ  ادة البػل   27تػرةج  خبير جػاف  مصخ 

 اإلشخاؼ 
   1 ـ و

4.52 
بار     ا يمـد  غ  21يرحسل ف    إيثميغافر  رشػع  غ  ادة البػل   1261تػرةج  خبير زران  مصخ 

  خاب ، و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 
   1 ـ و

4.53 
أو  ا يعادله  KING ا يعادله     ا يمـد  غ  صاء كخس   غ فػع  أو كا ل  غ فػع  يرخا إ خفج ج كخس  تػرة

 ا يعادله  أو Plason  يل وبخا   تثبيت  غ فػع   اـو لمرجأ    تػرةج اشجوؽ شخد )سياػف( كا ل  غ فػع 
    جسي   ا يمـد ليمػف جاهد لمعسل، وجسي  السػاد تكػف ود  السػاااات و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 

   1 نجد
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 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى
 سعز انىحذة

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 نجد و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  تػرةج دراع وزة 4.54

   1 نجد  غ فػع  ػلداف تخك  أو  ا يعادله  و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  mm 31تػرةج كػع نػاـ )ب سريظ( مصخ  4.55

   1 نجد افر  غ فػع  ػلداف تخك  أو  ا يعادله  و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 2افر/3تػرةج راس ب سريظ  4.56

   1 نجد افر  غ فػع  ػلداف تخك  أو  ايعادله و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  5/4 مع،  36تػرةج رأس ب سريظ  4.57

   1 نجد افر  غ فػع  ػلداف تخك  أو  ايعادله و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  2تػرةج شبخ ب سريظ مصخ  4.58

   1 نجد تخك  أو  ايعادله  و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ   مع أ زخ،  غ فػع  ػلداف36تػرةج ت  ب سريظ مصخ  4.59

4,60 
بار،  31 رخ  رشػع  غ  ادة البػل  ايثيميغ يرحسل ف   61افر شػؿ  2تػرةج لاة  خبير ب سريظ مصخ 
 و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 

   1 لاة

4.61 
إفر  ارغ دا م   غ فػع إيصال  أو  ايعادله  و عرسج  غ مبل جهاز  5/4تػرةج فبل سغ شػةل فحاس مصخ 

 اإلشخاؼ 
   1 نجد

4.62 
بار،  31 رخ  رشػع  غ  ادة البػل  ايثيميغ يرحسل ف   61افر شػؿ  4/5تػرةج لاة  خبير ب سريظ مصخ 
 و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 

   1 لاة

4.63 
بار،  31 رخ  رشػع  غ  ادة البػل  ايثيميغ يرحسل ف   61افر شػؿ  126تػرةج لاة  خبير ب سريظ مصخ 
 و عرسج  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 

   1 لاة

   1 نجد وراف فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  2تػرةج  زخة  اء  4.64
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    يستهشياث أخزي ويعذاث (6)جذول رقى 
 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى

 سعز انىحذة
 بانشيكم

 يالحظاث

   1 نجد  مع ذو جػدة نالية و عرسجة  غ جهاز اإلشخاؼ  4تػرةج رةذة وجيج مصخ  6.1

   1 نجد  مع)كبذ/نادغ( ذو جػدة نالية و عرسجة  غ جهاز اإلشخاؼ  6تػرةج رةذة باشػف مصخ 6.2

   1 نجد  مع )كبذ/نادغ( ذو جػدة نالية و عرسجة  غ جهاز اإلشخاؼ  8تػرةج رةذة باشػف مصخ 6.4

   1 كختػفة  مع )كبذ/نادغ( ذو جػدة نالية و عرسجة  غ جهاز اإلشخاؼ  19تػرةج رةذة باشػف  6.5

   1 نجد اإلشخاؼ   مع )كبذ/نادغ( ذو جػدة نالية و عرسجة  غ جهاز 12تػرةج رةذة باشػف  6.6

   1 نجد كجع اشانة تخكية أو  ا يعادله و عرسجة  غ جهاز اإلشخاؼ  5 ع وزف  5 2تػرةج كختػفة أسياخ لحاـ   اس 6.7

   1 زوج إفر اشانة ألسافية  أو  ايعادله و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  7تػرةج وجخ مز وجيج وجع كبيخ   اس  6.8

   1 زوج إفر اشانة ألسافية أو  ايعادله  و عرسجة  غ جهاز اإلشخاؼ  7  اس  وجع كبيخ تػرةج وجخ مز باشػف  6.9

   1 نجد لدوـ ا  ػاح الخارجية لمسجارس  عرسجة  غ جهاز اإلشخاؼ تػرةج رزات وجيجية  غ الحجيج السجماغ وجع كبيخ 6.10

   1 نجد وجع ا يخ  عرسجة  غ جهاز اإلشخاؼ  تػرةج رزات وجيجية  غ الحجيج السجماغ 6.11

   1 نجد  مع  عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  5 2تػرةج أسياخ لحاـ فػرسرا   اس  6.12

   1 نجد إفر اشانة إيصال  أو  ايعادله  و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  7تػرةج ألساضة دسظ كبيخ   اس  6.13

   1 نجد إفر اشانة إيصال  أو  ايعادله  و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  5 4دسظ ا يخ   اس  تػرةج ألساضة 6.14

   1  تػرةج   جح كهخبا   / فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  6.15
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 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى
 سعز انىحذة

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 نجد لجيدظ كبيخ فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ تػرةج وجخ مز  6.16

   1 نجد تػرةج وجخ مز لجيدظ ا يخ فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ 6.17

   1 نجد تػرةج   جح شاوغ أام  فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  6.27

   1 نجد فحاس فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ   ع 29تػرةج راس فرف افر /  6.28

   1 نجد فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ   3/4افر نما  1تػرةج  حػؿ  ػشش   6.29

   1 نجد فحاس فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  29افر نما  3/4تػرةج راس  6.3

   1 نجد فحاس  فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  25افر نما 1تػرةج راس  6.31

   1 نجد فحاس فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ   25افر نما  3/4تػرةج راس  6.32

   1 نجد افر ذكخ فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  1تػرةج  حبذ  6.33

   1 نجد فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  19 تػرةج  اراح  ػاسيخ رةجج 6.34

   1 نجد فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  12تػرةج  اراح  ػاسيخ رةجج  6.35

   1 نجد فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  14تػرةج  اراح  ػاسيخ رةجج  6.36

   1 نجد  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ فػعية  24تػرةج  اراح  ػاسيخ  6.37

   1 نجد تػرةج وجخ مز باشػف وجع كبيخ فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  6.38

   1 نجد تػرةج وجخ مز وجيج وجع كبيخ فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  6.39
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 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصُـــــــــف رقى
 سعز انىحذة

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 نجد تػرةج وجخ مز وجيج وجع ا يخ فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  6.4

6.41 
رػرةج لجسظ وجع كبيخ لمبخداخ فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل لتػرةج  خشاة سمظ فػع دا خغ وجع كبيخ يخك  نما ا

 جهاز اإلشخاؼ 
   1 نجد

6.42 
تػرةج  خشاة سمظ فػع دا خغ وجع كبيخ يخك  نما الجسظ وجع ا يخ لمبخداخ فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز 

 اإلشخاؼ 
   1 نجد

   1 زوج سع فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  39تػرةج غيار روؿ  خة  6.43

   1 نجد جهاز اإلشخاؼ تػرةج روؿ سمظ وجع كبيخ فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل  6.44

   1 نجد تػرةج كاات لدوـ ز رة فػعية  سرازة و عرسجة  غ مبل جهاز اإلشخاؼ  6.45
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 احتياجاث يزاكش انصياَت (7)جذول رقى 
 انكًيت انىحذة انصُـــــــــف و.

سعز انىحذة 
 بانشيكم

 يالحظاث

   1 لتر لتر مع تمدٌم عٌنة 5حدٌد تحتوي على  كل عبؤة بوٌة زٌت سكنً نوعٌة ممتازة للحدٌد 7.1
   1  لتر لتر مع تمدٌم عٌنة 5كل عبؤة حدٌد تحتوي على  بوٌة زٌت لون ابٌض نوعٌة ممتازة للحدٌد 7.2

 نوعٌة ممتازة  21تنر  7.3
معبئ فً عبوات حدٌد ولٌس بالستٌن  مع تمدٌم 

 عٌنه
   1 لتر

   1 لفة لفة بالمترمع تحدٌد كمٌة كل  36برداخ أحمر  7.4

   1 لفة مع تحدٌد كمٌة كل لفة بالمتر برداخ أسود ناعم نوعٌة شمشون أصلً 7.5

   1 لرص نوعٌة ممتازة CP24ألراص سنفرة  7.6

   1 لرص نوعٌة ممتازة CP36ألراص سنفرة  7.7

   1 لرص "CP40    4.5ألراص سنفرة  7.8

   1 كرتونة برغً 1000تحتوي كل كرتونة على  3.5/5براغً  7.9

   1 كرتونة برغً 1000تحتوي كل كرتونة على  3/5براغً  7.10

   1 كرتونة برغً 1000تحتوي كل كرتونة على  2/5براغً  7.11

   1 كرتونة برغً 1000تحتوي كل كرتونة على  سم 1براغى سن ساج  7.12

   1 كرتونة برغً 1000تحتوي كل كرتونة على  سم 2براغى سن ساج  7.13

   1 كرتونة برغً 1000تحتوي كل كرتونة على  سم 1براغى سكورٌت  7.14

   1 كرتونة برغً 1000تحتوي كل كرتونة على  سم 2براغى سكورٌت 7.15

   1 كرتونة برغً 1000تحتوي كل كرتونة على  سم 5براغى سن ساج  7.16
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 انكًيت انىحذة انصُـــــــــف و.
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 كرتونة نوعٌة ممتازة ومماسات مختلفه لفازات بالستٌن طبٌة 7.17

   1 عدد نوعٌة ممتازة  كمامة سوداء خاصة بالدهان 7.18

   1 عدد نوعٌة ممتازة فلتر كمامة دهان 7.19

   1 عدد تستخدم فً العملٌات الجراحٌة كمامات طبٌة للوجه 7.20

   1 عدد أصلٌة نوعٌة راس ممدح ثمانً 7.21

   1 عدد نوعٌة أصلٌة نبل ممدح للرأس الثمانً 7.22

   1 مرطبان روائح مختلفة صابون مزٌل للشحوم 7.23

   1 عدد حسب العٌنة كعب بالستٌن لطاولة طالب  7.24

   1 عدد حسب العٌنة زطمة بالستٌن لطاولة طالب 7.25

   1 عدد العٌنةحسب  زطمة بالستٌن لكرسً معلم للرجل 7.26

   1 عدد حسب العٌنة زطمة بالستٌن لكرسً معلم للجنب 7.27

   1 عدد حسب العٌنة زطمه بالستٌن لجنب كرسً الطالب 7.28

   1 عدد حسب العٌنة زطمة بالستٌن لكرسً طالب 7.29

   1 عدد حسب العٌنة زطمة بالستٌن لكرسً طالب للرجل 7.30

   1 عدد العٌنةحسب  لفازات لماش 7.31

   1 عدد نوعٌة ممتازة لفازات جلد 7.32

   1 عدد تغطى كامل العٌن تشبه نظارة الغوص نظارة شفاف  7.33
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 انكًيت انىحذة انصُـــــــــف و.
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 باكو كٌلو 5ٌحتوى الباكوعلى  3.25سٌاخ لحام  7.34

   1 باكو كٌلو 5الباكوعلى ٌحتوى   2.5سٌاخ لحام  7.35

   1 عدد نوعٌة ممتازة حجر لص لدسن صغٌر 7.36

   1 عدد نوعٌة ممتازة حجر لص لدسن كبٌر 7.37

   1 عدد نوعٌة ممتازة حجر لص لدسن ثابت 7.38

   1 باكو نوعٌة ممتازة حسب العٌنه  رٌش مشرط 7.39

   1 عدد 3XL-4XL-5XLمماسات  روب عمل لون ازرق عامك لماش نوعٌة ممتازة 7.40

   1 عدد نوعٌة ممتازة بدلة جلد خاصة بالدهان 7.41

   1 عدد مماسات مختلفه حسب الطلب بوستار للعمل نوعٌة ممتازة 7.42

   1 عدد مماسات مختلفه حسب الطلب حذاء كعب طبً نوعٌة ممتازة  7.43

   1 عدد نوعٌة ممتازة نظارة سوداء للحام توعٌة ممتازة 7.44

   1 متر متر1.5تمسم كل لطعه  شبن فتحة ضٌمة  7.45

   1 عدد حسب العٌنة فرشاة حدٌد )سلن( ٌد خشب 7.46

   1 عدد ٌغطى كامل الوجه والى لحام للوجه 7.47

   1 عدد نوعٌة ممتازة انش  5 - 4 - 3فرشاة للبوٌة مماسات  7.48

   1 عدد نوعٌة ممتازة متر 5متر لٌاس طول  7.49

   1 عدد نوعٌة ممتازة متر3متر لٌاس طول  7.50
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 انكًيت انىحذة انصُـــــــــف و.
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 عدد نوعٌة ممتازة والى االذن سماعة 7.51

   1 عدد نوعٌة ممتازة مفن تستر اصلً 7.52

   1 عدد نوعٌة ممتازة المازة لمص الزجاج نوعٌة اصلٌة  7.53

   1 طمم نوعٌة ممتازة طمم مفكات ) مربع + عادي ( اصلً 7.54

   1 طمم نوعٌة ممتازة طمم مفاتٌح شك رنج اصلً 7.55

   1 عدد نوعٌة ممتازة زرادٌة كبس اصلٌة 7.56

   1 عدد نوعٌة ممتازة زرادٌة عادٌة اصلً 7.57

   1 عدد نوعٌة ممتازة شاكوش طوبار 7.58

   1 عدد ممتازة نوعٌة شاكوش جلد 7.59

   1 عدد نوعٌة ممتازة كماشة نوعٌة ممتازة 7.60

   1 عدد نوعٌة ممتازة متر 5كابل لٌد االحام  7.61

   1 عدد نوعٌة ممتازة ٌد ماكنة اللحام نوعٌة ممتازة 7.62

   1 متر نوعٌة ممتازة بربٌش هواء كمبرسة 7.63

   1 عدد مماسات مختلفه ابرهول لماش  7.64

   1 عدد نوعٌة ممتازة فرد بوٌة خاص بالدهان 7.65

   1 عدد تحتوى على جمٌع المواد األولٌة لالسعافات  حمٌبة اسعافات أولٌة 7.66

   1 عدد نوعٌة ممتازة ماكٌنة نٌتم نوعٌة ممتازة 7.67



 

 المدارش لصالح وزارة التربيت والتعليممباني لصيانت مستلسماث توريد  99/2222مناقصت 

 

26 

 انكًيت انىحذة انصُـــــــــف و.
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 عدد نوعٌة ممتازة 7/12دباسة هواء تعمل على الكمبرسه مماس  7.68

   1 عدد نوعٌة ممتازة ممدح هوائً ٌعمل على الكمبرسة 7.69

   1 طمم نوعٌة ممتازة لطعه اصلً 24طمم بوكسات  7.70

   1 عدد نوعٌة ممتازة انش 6ملزمة حدٌد مماس  7.71

   1 عدد ممتازةنوعٌة  لطاعة سلن معزولة اصلٌة 7.72

   1 عدد نوعٌة ممتازة بخاخ صدا 7.73

   1 لتر نوعٌة ممتازة 40زٌت  7.74

   1 لتر نوعٌة ممتازة غراء اصفر باللتر 7.75

   1 زوج نوعٌة ممتازة وصلة بربٌش كمبرسة ذكر + انثى 7.76

   1 كٌلو نوعٌة ممتازة خٌط مصٌص بالكٌلو 7.77

   1 عدد نوعٌة ممتازة انش 19حجم صندوق عدة بالستٌن  7.78

   1 عدد نوعٌة ممتازة مسكة للخزانه والدرج عبارة عن زر 7.79

   1 عدد نوعٌة ممتازة مسكة للخزانه والدرج عبارة عن ٌد 7.80

   1 عدد نوعٌة ممتازة 35مسولٌت درج بٌله إٌطالً مماس  7.81

   1 عدد ممتازةنوعٌة  40مسولٌت درج بٌله إٌطالً مماس  7.82

   1 عدد نوعٌة ممتازة 45مسولٌت درج بٌله إٌطالً مماس  7.83

   1 عدد نوعٌة ممتازة 50مسولٌت درج بٌله إٌطالً مماس  7.84
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 انكًيت انىحذة انصُـــــــــف و.
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 عدد نوعٌة ممتازة 60مسولٌت درج بٌله إٌطالً مماس  7.85

   1 زوج نوعٌة ممتازة سم مع فرامل 10عجل حدٌد لطر  7.86

   1 عدد نوعٌة ممتازة كعب زان لالثاث رجل 7.87

   1 كٌس حبة 80كل كٌس ٌحتوى على  كعب بالستٌن لالثاث رجل 7.88

   1 باكو ابر 10كل باكو ٌحتوى على  ابر ماكٌن خٌاطه درزة 7.89

   1 عدد الطلباللون حسب  خٌط ماكٌن خٌاطه درزة 7.91

   1 عدد نوعٌة ممتازة سنجل  12ممص خٌاطه مماس  7.91

   1 عدد نوعٌة ممتازة ممص تنظٌف خٌاطه 7.92

   1 عدد نوعٌة ممتازة مكون ماكٌنه خٌاطه 7.93

   1 عدد نوعٌة ممتازة بٌت مكون لماكٌنة الخٌاطه 7.94

   1 لتر نوعٌة ممتازة لماكٌنة الخٌاطه 10زٌت  7.95

   1 كٌلو نوعٌة ممتازة شحمه بٌضاء بالكٌلو 7.96

   1 عدد نوعٌة ممتازة زرفٌل طمتٌن نوعٌة ممتازة للخزانه والدرج 7.97

   1 لوح نوعٌة ممتازة سم 160*48ملم مماس  4زجاج للخزانه  7.98

   1 عدد نوعٌة ممتازة ماكٌنة حجر حلج حجم صغٌر ) صاروخ ( 7.99
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 انكًيت انىحذة انصُـــــــــف و.
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 عدد نوعٌة ممتازة ماكٌنة حجر حلج حجم كبٌر ) صاروخ ( 7.100

   1 عدد امبٌر 18ال ٌمل عن  ممدح خشب شمال ٌمٌن مع شاحن وبطارٌة  7.101

   1 عدد نوعٌة ممتازة ممدح كهربائً شمال ٌمٌن 7.102

   1 عدد نوعٌة ممتازة صاروخ (ماكٌنة حجر لص ثابت )  7.103

   1 عدد نوعٌة ممتازة ممدح كهربائً ثابت  7.104

   1 عدد نوعٌة ممتازة جكسون خشب بوش اصلً 7.105

   1 عدد نوعٌة ممتازة انش  20شفاط هوائً  7.106

   1 عدد نوعٌة ممتازة شفاط هواء فاز ونول 7.107

 لتر250كمبرسة هواء هواء سعه  7.108
براسٌن وماتور وسكس بلف اتوماتن إٌطالً 

 والتنن صناعة محلٌة
   1 عدد

   1 عدد نوعٌة ممتازة منشار خشب صٌنٌة  7.109

   1 عدد نوعٌة ممتازة ماكٌنة لحام الكترونٌة  82221

 ماكٌنة خٌاطة درزة من نوع جوكً  82222
( مع كامل    DDL - 5550راس ابٌض رلم )

 اغراضها وضمان لمدة ال تمل حاهزة للالستعمال
   1 عدد

   1 عدد نوعٌة ممتازة طن 3مزلٌك ٌدوى  82223

   1 عدد نوعٌة ممتازة عرباٌة نمل بعجلٌن 82224
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 انكًيت انىحذة انصُـــــــــف و.
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 يالحظاث

   1 عدد نوعٌة ممتازة عرباٌة نمل بعجل واحد  82225

   1 عدد نوعٌة ممتازة ممدح بطشون اصلً بوش المانً 82226

   1 متر نوعٌة ممتازة نحاس اصلً  3*2.5كابل كهرباء  82227

   1 زوج نوعٌة ممتازة تٌكن فٌشه ذكر + انثى نوعٌة اصلٌة 82228

   1 لتر نوعٌة ممتازة 20/50زٌت  82229

   1 عدد نوعٌة ممتازة كابلعٌون اصلً مع  3موزع كهرباء  :8222

   1 عدد نوعٌة ممتازة عٌون اصلً مع كابل  5موزع كهرباء  82231

   1 عدد نوعٌة ممتازة عٌن اصلً  2موزع كهرباء  82232

   1 عدد نوعٌة ممتازة سم  10رول دهان  82233

   1 عدد نوعٌة ممتازة ملم 8روندلة حدٌد  82234

   1 عدد نوعٌة ممتازة الخشبزاوٌة حدٌد لتثبٌت  82235

   1 عدد  كٌلو1/2شاكوش  82236

   1 عدد  شاكوش كٌلو 82237

   1 عدد  2x, 3x, 4x, 5xابرهول لماش مماسات مختلفه  82238



 

 المدارش لصالح وزارة التربيت والتعليممباني لصيانت مستلسماث توريد  99/2222مناقصت 

 

32 

 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

ػػػػػ برػػار  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هػةػػة رمػػع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمػػخ أفػػا السػمػػ  أدفػػاه ػػػػ 
 ػػػػػػ بالرػػال :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سث   نغ  شخكة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أأأر طأأأف      أأأ   2222/ 99    رد بوثأأأ ال طاء أأأ ر طاة أأأف ح رتأأأ بأأأي قر تأأأفأت  كافةأأأ     أأأ   أأأ. 9
  خ ص    وطصا ت  أاتزم طاتزط   ت  و يً  بتلك طاشف    طاةوطصا ت .

 يو  ً  كسءون اةدة كة  أاتزم بين يبقى طاءفض طاةقدم  قر س ري طاةاءول  ال يجوز ار طافجوع  قه . 2
  ر ك ريخ آخف  و د اتقدي  طاءف ض.

  ألاك أاتأزم بتوريأأد طفصأق ح طاةع اأ   لأأى بةوجأا طاء أ ر طاةأأل ور أ أطل  طاتأر يأأت   ل فأ    أأر . 3
الةوطصأأا ت   لأأى أن كنأأون كلأأك طفصأأق ح طاةأأوردة  أأر ت لأأر   قأأ ً طاءقأأد  أأر كأأ ريخ ك  ذاأأ طاأأوزطرةت أأ  

  طاشف   طاةقصوص  ليف   ر هلط طاء  ر.
     

 وهحا إمخار وتعهج  ش   حلظ أمخ وألرـد بمل  ا ورد به دوف أغ ف   أو إكخاه   
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػع السشػػامػػز :ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمع السذر ل السخ ز :ػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعػشػػػػاف :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػع الجػاؿ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمػع الهاتػف :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمػع الااكذ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرارةػػػخ :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 
 


