
 
           

      محافظة القليوبية                                 
         االدارة العامة للشئون المالية واالدارية

 الغير" فقط ثلثمائة جنيها جنيه   033النسخة "                                                                    ادارة العقود والمشتريات        
 رئيس اللجنه                 اللجنه :                                                                                                      

 
  7307/7308للعام المالى     (     0عامة رقم )    مناقصه

 بالمحافظةحدات المحلية و وال العام  لديوانلثاث لتوريد أ    
  7307/    07/     07الموافق :    الثالثاء  المحدد لها يوم

تحتااج محافظااة القليوبيااه  أللاى االااناه المووااحه باالقوائم المرفقااه وعلااى ما  يرغاام الاادإول فاا شاااط المناقصااه ألت اا  اال ااترا ات العامااه        
وقت تقديم العطاء مع مراعاة استكمال ماا  ات والئحتة التنفياية المعمول بهللمناقصات والمزايدا 0998لسنة  89للتوريدات   قاً للقانون رقم 
 و يكون على الوجه المووح كاآلتا :  جاء فا بنود اال ترا ات 

 ال ند ااول :
ادارة العقود والمشتريات  بالمحافظة فا موعد غايته الساعه الثانيه عشر ظهار التااري   –تقدم العطاءات أللى االدارة العامه للشئون المالية واالدارية  

) موقعااه ماا  ألااحابها علااى نمااو)ج العطاااء ) الكراسااه ( المختااوم بخاااتم ديااوان عااام المحافظااة مااع كتابااة رقاام قساايمة تحصااي  ثماا  الكراسااه المحاادد 
    ق االل (  .وتاريخها وإتم جميع اوراق العطاء بخاتم الشركة لورة 

 ال ند الثانا :
أل)ا كاان يكون العطاء نافا المفعول لمدة ثالثاة أ اهر ما  تااري  فاتح المظااريي كماا يلازم أن  يكاون التاتمي  الملقات نافاا المفعاول لمادة أربعاة أ اهر 

 إطاب ومان . 
 ال ند الثالث :

 3القليوبية خها واسم مقدم العطاء باسم محافظه يووع العطاء داإ  مظروفي  فنا ومالا يكتم عليهما اسم المناقصه وتاري
 ال ند الرابع :.

 يفض  توريد االناه المطلوبه م  المنتج المحلا . 
 ال ند الخامس :

 www.etenders.gov.egالشركات المتنافسة أن تقوم بتسجي  بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانها على 
 ال ند السادس :

وقاع يلزم أن يستوفا مقدم العطاء كافة ال يانات المطلوبه فا " لايةة العقاد " وأن يوقاع فاا المكاان المخصاء ممضااء مقادم العطااء كماا يجام أن ي
 على الشروط المرفقه للعطاء وألعادتها . 

 : السابعال ند 
 -يقدم فى العطاء المستندات التالية :

والرقم الضري ى ورقم  مستند يفيد باسم الشركة  -مستند رسمى م  ال نك والفر  ورقم الحساب  - ل نكى لورط بطاقة الرقم القومى لصاحم الحساب ا
 المنشتة

 : الثام ال ند 
ن العينااات المطلوبااه تساالم أللااى مخاازن العينااات بقساام المخااا ن بالمحافظااه ق اا  التاااري  المحاادد لفااتح المظاااريي " مظاااريي المناقصااه " علااى أن تكااو 

عيناة بطاقاة بطريقاة ال يساه   كا   توواع علاىم  حيث العادد أو الحجام أو المقااس أو الاو ن ويجام أن مطابقه تماماً لما تنء عليه فا الموالفات 
لفااتح عهااا منهااا وياادون عليهااا أساام مقاادم العطاااء وكاا  عطاااء التقاادم عنااه العينااات المطلوبااه ال يلتفاات اليااه كمااا ال تق اا  عينااات بعااد الميعاااد المحاادد نز 

 المظاريي بتى حال م  االحوال 
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         واالداريةاالدارة العامة للشئون المالية 

                                                     ادارة العقود والمشتريات         
 

 : التاسعال ند .
يجم أن يقدم العطاء علاى أسااس تورياد االلاناه الاى مخاا ن المحافظاه ب نهاا و)لاك إاالل " بضااعه حاوارط " ما  أمار التورياد وا)ا لام يمكا         

وتحسام مادة التورياد ما  الياوم ) 03/4/7307وان اقصاى مادة تورياد تنتهاى فاى  ن ياكر مقدم العطاء أقصر مدة يمك  التوريد إاللهاا)لك يجو  أ
 . التالى الإطار ق ول العطاء (

 : العا رال ند 
 (. يجم كتابة العطاء باللةه العربيه وك  عطاء يقدم بلةه أجن يه يجم أن يرفق معه ترجمة عربيه واال است عد العطاء )      

 : الحادى عشرال ند 

  إر العطاء اجمالى قيمته رقما وكتابة آ فايجم كتابة سعر ك  لني واجمالى ثم  الصني رقما وكتابه بالجنيه والقرش ثم ي ي   
 : عشر الثانىالبند 

ك  تعدي  يجرية مقدم العطاء على الشروط المدونه بتوراق شاا العطااء ال يكاون ملزماا للمصالحة اال ا)ا حارر فاى إطااب منفصا  يرفاق بالعطااء         
م ما  شااا عند تقديمه كما ال يجو  لمقدم العطاء المطال اه باتى  ياادة فاى االساعار الاواردط فاى عطائاه نتيجاه الرتفاا  االساعار ولا  يلتفات الاى أى  لا

                                  الق ي  مهما كانت االس اب حتى لو كانت الزيادط ناتجه ع  تسعيرط جديدط .
 -: عشر الثالثال ند 

% ما  5وفاى حالاة رساو العطااء يازداد الاى جنياه الغيار  سا عة االه ومائاة فقاط " جنياه   7033يرفق مع المظروه الفنى تتمي  ملقت بم لغ وقادرط 
 االلناه الراسيه .ة اجمالى قيم

 عشر : الرابعال ند 
ه يجاام أن يسا قها إطاااب ما  ال نااك الصااادر مناه إطاااب الضاامان يلياد لااحة لاادورط ئيااائياه أو نهادإطاباات الضاامان التاى تقاادم كتتمينااات ابت       

مي  النهائى اال بعاد انتهااء تتول  يصره الابثالثة أ هر  ويكون إطاب الضمان النهائى سارى لمدة ت دأ م  وقت أللدارة الى ما بعد انتهاء مدة العقد
 مدة الضمان .

 : عشر الخامسال ند 
 الشيكات التى تقدم كتتمينات ابتدائيه أو نهائيه ل  تق   اال ا)ا كانت معتمدط م  ال نوك المسحوبه عليها . 

 : عشر السادسال ند 
مع االلتزام بتاوفير قطاع الةياار ومعتمد تقديم ومان مكتوب لمدة عام ود عيوب الصناعه ويجم أن يكون لمقدم العطاء مركز إدمه الى ما بعد ال يع   

 فى حالة  ل ها 
 : عشر السابع ال ند 

وكاا الكتم الدورية م   0998لسنة  89رقم دات المزاي و يقر مقدم العطاء أنه ا لع على نسخة م  اال ترا ات المدرجه بالئحة المناقصات      
وأنه قدم عطائاه علاى أسااس شااط اال اترا ات   قاا لهااط الالئحاه التاى يمكا  اال اال  عليهاا بقسام  –المعمول بها وقت تقديم العطاء و ارة المالية 

  ات الخاله والعامه والئحة المناقصات والمزايدات . عطاء ال يراعى فيه شاط اال ترا أي أللىيلتفت   العقود والمشتريات بمحافظة القليوبيه ول
 : عشر الثام ال ند 

ية )يجم ان يتقادم مقادم العطااء بماا يفياد التساجي  بمصالحة الضارائم علاا الم يعاات او بااقرار بعادم بلاوو حاد التساجي  ولاورة ما  ال طاقاة الضاري 
 س وكاااالء  04س و 4 –لاااورة مااا  الساااج  الصاااناعى والتجاااارى والمساااتوردي   –وكااااا الشاااك  القاااانونى للشاااركة موواااحا بهاااا أإااار ألقااارار واااري ى 

 سابقة اعمال ( معتمد  المستندات الدالة على وجود مركز ليانة
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 عشر : التاسعال د 

 يحق للجهه  يادة الكميات وتخفيض الكميات المطروحة والحق فا تجزئة االلناه بما يتفق واحكام القانون وفا ووء االعتمادات الماليه 
 العشرونال ند 

عاااة ماادد التقااديم اومر  7338لساانة  7التعاقاادات الحكوميااة   قااا للكتاااب الاادورى رقاام يحااق لصاااحم العطاااء تقااديم أى  ااكوى الااى مكتاام متابعااة 
 الواردة بالكتاب الدورى 

 : الواحد والعشرونال ند 
والخااااص بتنظااايم المناقصاااات  0998لسااانة  0067والئحتاااه التنفيايااه الصاااادرط بقااارار و يااار المالياااه رقاام  0998لسااانة  89يعت اار القاااانون رقااام      

 جزءا مكمال لهاط الشروط ويخضع لها العقدوكاا الكتم الدورية الواردة م  و ارة المالية  والمزايدات
          -نظرا النه يهم المحافظه معرفة بعض ال يانات ع  مقدمى العطاءات ليسه  عليها االتصال بهم . والمرجو م ء ال يانات االتيه والتوقيع : 

 -عنوانه :                                           :            أسم مقدم العطاء        
  -: المتمورية التابع لها                                               -: رقم ال طاقه الضري يه        
          -: توقيع مقدم العطاء                                                 -: رقم الملي الضري ى        

 :              رقم قسيمة  راء الكراسة           :   ارقام التليفونات        
  :  رقم الفاكس       
 رئيس اللجنه                                                                                                   اللجنه       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظة القليوبية             
 امدارة العامة للشئون المالية وامدارية 

           *************  
 قد تاااااوريدع



 اسم الجهة :                                             الموواو  :            
 رقم العقاد :                                                                      

 أنه فا يوم                             الموافق      /     /            
  -فيما بي  ك  م  :        

 شاا العقد اسم الجهة  :                                             ومقرشا                                        ويمثلها فا التوقيع علا -0
 السيد   /                                                  بصفته /

 وينوب عنه فا التوقيع السيد /                                                    بالتفويض رقم  : 
 ه أول (                  )   ر                                                                                       

علا شاا العقد  اسم المورد :                                               ومقارة                                          ويمثله فا  التوقيع -7
 السيد /                                                    بصفته /

 السيد /                                                    بالتفويض رقم /  وينوب عنه فا التوقيع
 )  ره ثانا (                                                                                     
 تمهيااااااد

 رقم )             ( لسنااة   بناء علا المناقصة                          / الممارسة                 
 التا  رحها الطره ااول بشتن توريد                                               وفقا للشروط والموالفات الخالة 

                بمووو  المناقصة                            / الممارسة          وما أولت به لجنة ال ت فا المناقصة         / الممارسة          
بم لغ                             بجلستها المعقودة يوم                الموافق      /   /           م  ق ول السعر المقدم م                            

 )  فقط 
الطرفان  وموافقة السيد ااستا) /                                          بتاري        /       /               علا تلك التولية وقد أقر

  -بتشليتهما ولفتيهما واتفقا علا ااتا :

 "البند األول"

السابق ومحاور لجنة ال ات المشاار ألليهاا وكراساة الشاروط والموالافات الفنياة والعطااء المقادم ما  الطاره الثاانا  يعت ر التمهيد             
 العقد  وكافة المكات ات المت ادلة بي  الطرفي  جزء ال يتجزأ م  أحكام شاا 

 "ال ند الثانا"
للموالاافات الفنيااة والكميااات وااسااعار المرفقااة بقيمااة ألجماليااة قاادرشا فقااط                                                        يلتاازم الطااره الثااانا بتوريااد                                    قااا 

  املة كافة الضرائم والرسوم

 "ال ند الثالث"
 يد وشا         يلتزم الطره الثانا بتوريد االناه الراسية عليه إالل المدة المتفق  عليها بتمر التور           

 3م  تاري  اليوم التالا اإطار بكتاب مولى عليه بعلم الولول بق ول عطائه م  الطره ااول     
 "ال ند الرابع"

أل)ا تاااتإر الطاااره الثاااانا فاااا تورياااد                                                   عااا  الميعااااد المحااادد بالعقاااد فتوقاااع علياااه غراماااة           
لساانة  89ماا  قااانون تنظاايم المناقصااات والمزاياادات الصااادر بالقااانون رقاام  70لنساام وفااا الحاادود الم ينااة والمنصااوص عليهااا بااالمواد با

 م  الئحته التنفياية  98،94
 
 
 
 

 محافظة القليوبية 
 امدارة العامة للشئون المالية وامدارية 

           *************  
 "ال ند الخامس"



 يلتزم الطره الثانا بتسليم االناه الراسية عليه بمخا ن الطره ااول          
 ال ند السادس""

 يلتزم الطره ااول بسداد قيمة االناه الراسية علا الطره الثانا بعد الفحء واالستالم باميصال الرسما الال م           
 "ال ند السابع"

 رط م   روط العقد يكون للطره ااول دون االلتجاء الا القضااء فسا  العقاد او ألساناد التورياد اياة  أل)ا أإ  الطره الثانا بتي          
جهة أإري ويص ح التتمي  النهائا م  حق الطره ااول ويكون له أن يخصام ماا يساتحقه ما  غراماات وقيماة كا  إساارة تلحاق باه بماا فيهاا 

سااتحقة أو تسااتحق للطااره الثااانا لديااه وفااا حالااة عاادم كفايتهااا يلجاات الااا إصاامها ماا  فااروق ااسااعار والمصاااريي امداريااة ماا  أيااة م ااالغ م
مساتحقاته لاادي أيااة جهاة ألداريااة أإااري أيااا كاان ساا م االسااتحقاق دون حاجاه الااا اتخااا) أيااة ألجاراءات قضااائية و)لااك كلاه مااع عاادم امإااالل 

     ري تيفائه م  حقوق بالطريق امدابحقها فا الرجو  عليه بما لم تتمك  م  اس
 "ال ند الثام "

يلتزم الطره الثانا بان بقدم فاتورة االناه الموردة م  أل  ولورتي  وفا حاله قيامه بالتوريد بناء علا  لم الطره ااول الا            
حتااى يمكاا  رد شاااط جهااة أإااري غياار المتعاقااد علااا التوريااد ألليهااا يجاام أن ترافااق الفااواتير مسااتندات تث اات قيمااة مصااروفات النقاا  اموااافية 

 المصروفات الا الطره الثانا 
 "ال ند التاسع"

 يضم  الطره الثانا لالحية االناه التا يقوم بتوريدشا ود عيوب الصناعة لمدة  -  
 3يقر الطره الثانا أن لديه مركز إدمه وليانة بجمهورية مصر العربية وكاا مركز لتوريد قطع الةيار لأللناه التا يقوم بتوريدشا  -
يتعي  علا الطره ااول اإت ار عينة عشوائية م  االناه الموردة بمخا نه ق   ق ول الكمية الموردة وسيتم الدفع بعد عم  التجارب  -

 3والفحء واالستالم للكمية المق ولة فقط 
 3يتم تقديم  هادة اإت ار المصنع أو ألجراء تحلي  معملا و)لك حسم ما يتطل ه نوعية الصني المورد  -
 3ا ترا ات إالة أإرى تراشا الجهة امدارية ال مة لتنفيا شاا العقد أية  -

 "ال ند العا ر"

قاااااااام الطااااااااره الثااااااااانا بمياااااااادا  إزيناااااااة الطااااااااره ااول م لااااااااغ )                          ( بموجاااااااام إطااااااااب واااااااامان نهااااااااائا رقاااااااام                            
% ما  القيماة امجمالياة وال يارد للطاره الثاانا 5وشو قيمة التتمي  النهائا المستحق بواقع    علا بنك                                        

 3ألال بعد انتهاء مدة الضمان 
 "ال ند الحادي عشر"

 د الصادر بشتن تنظيم المناقصات والمزايدات والئحته التنفياية وتعديالتها علا شاا العق 98لسنة  89تسري أحكام القانون رقم          
 "ال ند الثانا عشر"

 3تختء محاكم مجلس الدولة بنظر كافة المنا عات التا تنشت م  جراء تنفيا أو تفسير العقد 
 "ال ند الثالث عشر"

اقاار الطرفااان بااان العنااوان الااوارد بهاااا العقااد محااال مختااارا لهمااا وان كافااة المكات ااات والمراسااالت التااى ترساا  عليااه تنااتج كافااة آثارشااا         
 3قانونية وفا حالة تةيير أحد الطرفي  لعنوانه يتعي  عليه ألإطار الطره اآلإر بالعنوان الجديد بخطاب مسج  بعلم الولول ال

 "ال ند الرابع عشر"

 3حرر شاا العقد م  ثالث نس  تسلم للطره الثانا نسخة واحدة منها واحتفظ الطره ااول ب اقا النس  للعم  بها عند  اللزوم       
 الطره ااول                                                           الطره الثانا             
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 حدات المحلية بالمحافظةو وال العام  الثاث الديوانالموالفات الفنية 
 



 م
 ن األعمالبيا  

 الكميه و المواصفات الفنية 
 الجممه الفئه

 جنيه قرش جنيه قرش

 
      -الديوان العام : -اوال :

 
1 

دمج  7بالعدددددد دوميددددد وظددددد    وو دددد    
سددددم وددددن  75×  058×  08وقدددداو ن ددددو 

الددر  الصدداج الوسدد و  الددر البددامد يمدظدد 
امجل سفلية الر شدظل ونشدوم وتبدل الي دا 
قمصددة وددن الاشدد  الوصددقول سددو  ال يقددل 

وم دعلوها قمصة ون ال جداج سدو   22ان 
وددم  و دمج بالوسددث و تاتددة ادماج الدد   5

ظددددل جاندددد  وللوظددددد  واج ددددة وددددن الصدددداج 
الدشددثي  ببويددة الفددمن البيددم قابلددة للاددد  
ثبقددددددا للعيندددددددة الوعدودددددددد  قبدددددددل الدوميدددددددد  

فال الفنية و أصدول الصدنااة ظاودل وللوواص
 5 8ووا جويعه بالعدد 

 
 
 
 

 

  
 
 

2 
دمج  4بالعدددددد دوميددددد وظددددد    وو دددد    

سددددم وددددن  75×  028×  08وقدددداو ن ددددو 
الصددددداج الوسددددد و  الدددددر البدددددامد بدددددنفو 

السابق و بتاتة ادماج الدر  0وواصفال بند
اليودددين ثبقدددا للعيندددة الوعدودددد  قبدددل الدوميدددد  

أصدول الصدنااة ظاودل وللوواصفال الفنية و 
 15 8ووا جويعه بالعدد 

 

 

  

3 
وقددداو لون دددد   دوامر ظمسددد دوميدددد بالعددددد

سم  088/  08×  58× 58اجدوااال ن و 
وددن الجلددد الصددناار الفدداام ب  ددم ودوسددث 
األمدفدداو و وسدداند يددد و ودد ود بج ددا  يدددو  
ل بث األمدفداو و هيظدل الظمسدر و الشاسدية 
يصددنم وددن وواسدديم وددن الوعدددن وتبدددة الدد  
قااددد  اشددبية ودددن الظددوندم و الدنجيددد  دددوم 

اند الظمسدددر ادددالر الجدددود  و الظتا دددة و وسددد
وبثدددا  بثبقدددة سدددويظة ودددن البدددول  أيتلدددين 
الوصددبو  الدد  أسددثوبال ااصددة و قااددد  
الظمسر اواسية الشظل وصنواة ون البول  

اجدددال ود مظدددة  5أيتلدددين و وددد ود  بعددددد 
ثبقا للعينة الوعدود  قبل الدوميد للوواصفال 
الفنية و أصول الصنااة و ظل وا يلد م لن دو 

ظاوددل ووددا جويعدده  العوددل الدد  الوجدده األظوددل
 11 8بالعدد

 

 

  



 4 
بالعدد دوميد ظمسر شي    وو د    وقداو 

سم ال يظل ون  08/  45×  58×  48ن و 
وواسيم الصل  و الدنجيد ودن اسسدفنع الد  

وددم و  02قااددد  وددن الاشدد  الظددوندم سددو  
الظسدددو  ودددن الجلدددد الصدددناار و الدشدددثيبال 
ببويدددة الفدددمن البيدددم قابلدددة للادددد  للعيندددة 
 51 الوعدود  قبل الدوميد ظاول ووا جويعه بالعدد

 

 

  
 
 
 
 
 

 51مقااس نواو  درج 4بالعدد توريد شانون  5
ساااااااااااال الجساااااااااااال و ا دراج  135×  65× 

مصنعة من الصااج المساووع عمال الباارد و 
التشطيبات ببوياة الفارن الريار قابماة لم ادش 

درج مزود بكالون و مقبض كامال  4به عدد 
طبقا لمعينة المعتمدة قبل التوريد مما جميعاه 

 11   1بالعدد 

 

 

  
 
 

بالعااادد تورياااد دو ع وفاااظ معااادنل  ااامفتين  6
×  91× نواااو  51عماااف مفصاااست مقااااس 

رف ( الجسااااال و األر ااااف و  4سااااال    181
ال مف مصنعة  من الصاج المساووع عمال 
البارد و التشطيبات ببوية الفارن الريار قابماة 

رف ماااازود بكااااالون و  4لم اااادش بااااه عاااادد 
مقااابض طبقاااا لمعيناااة المعتمااادة قبااال التورياااد 

 11   1ميعه بالعدد كامل مما ج

 

 

  

 
      -الو د  الو لية بومصفا : -تانيا :

 
1 

دمج  4بالعدددددد دوميددددد وظددددد    وو دددد    
سددددم وددددن  75×  028×  08وقدددداو ن ددددو 

الصددددداج الوسددددد و  الدددددر البدددددامد بدددددنفو 
السابق و بتاتة ادماج الدر  0وواصفال بند

اليودددين ثبقدددا للعيندددة الوعدودددد  قبدددل الدوميدددد  
الفنية و أصدول الصدنااة ظاودل وللوواصفال 

 03 8ووا جويعه بالعدد 

 

 

  

2 
بالعدد دوميد ظمسر    االهمام   ون الاشد  
 4ال ان و القااد  ون األباظاج الد ان سدو  

 053   8وم ظاول ووا جويعه بالعدد 

 

 

  



 3 
بالعددددد دوميدددد دوال   فددد  وعددددنر  دددلفدين 

×  08× ن دددو  58الددد  وفصدددال وقددداو 
م    الجسددددم و األم دددد  و  4سددددم    008

ال ل  وصنعة  ون الصداج الوسد و  الدر 
البامد و الدشثيبال ببوية الفدمن البيدم قابلدة 

م  وددد ود بظددددالون و  4للادددد  بددده ادددددد 
وقددبط ثبقددا للعينددة الوعدوددد  قبددل الدوميددد 

 73   8ويعه بالعدد ظاول ووا ج

 

 

  

 51مقااس نواو  درج 4بالعدد توريد شانون  4
ساااااااااااال الجساااااااااااال و ا دراج  135×  65× 

و  المساااحوب علاااا ال ااااردمصااانعة مااان الصااااج 
التشطيبات ببوياة الفارن الريار قابماة لم ادش 

درج مزود بكالون و مقبض كامال  4به عدد 
مماااا جميعاااه  للعيناااة المعتمااادة ق ااا  التوريااادطبقاااا 
 03   1بالعدد 

 

 

  

 3بالعدد توريد انتريه مكون من كنباة  وتياة  5
 4سال و 75/  41× 81× 191مقعد مقاس

/  41× 81× نواو  85كرسف  وتياة مقااس
ساااال  و شاساااية الكرسااال مااان قطاعاااات  75

مااال   18ال شااع الموسااكف و الكااونتر بساام  
و التنجيد من باإلسفنج عاالل الكاا اة بسام  

سااال و موشااوة بالسااو ت  ااوال و الكسااوة  11
د الصااناعل الفااا ر و ماازود بكعااوع ماان الجماا

 شاااع طبقاااا لمعيناااة المعتمااادة قبااال التورياااد 
لممواصفات الفنية و أصول الصناعة   و كل 
ما يمزال لنهو العمل عمف الوجه األكمل  كامل 

 7 مما جميعه بالعدد 

 

 

  

 
      -الو د  الو لية سندن وم : -تانيا :



 
1 

دمج  7بالعدددددد دوميددددد وظددددد    وو دددد    
سددددم وددددن  75×  058×  08ن ددددو وقدددداو 

الصدداج الوسدد و  الددر البددامد يمدظدد  الددر 
امجل سفلية الر شدظل ونشدوم وتبدل الي دا 
قمصددة وددن الاشدد  الوصددقول سددو  ال يقددل 

وم دعلوها قمصة ون ال جداج سدو   22ان 
وددم  و دمج بالوسددث و تاتددة ادماج الدد   5

ظددددل جاندددد  وللوظددددد  واج ددددة وددددن الصدددداج 
قابلددة للاددد   الدشددثي  ببويددة الفددمن البيددم

ثبقددددددا للعيندددددددة الوعدودددددددد  قبدددددددل الدوميدددددددد  
وللوواصفال الفنية و أصدول الصدنااة ظاودل 

 9 8ووا جويعه بالعدد 

 

 

  

2 
بالعدد دوميد ظمسر    االهمام   ون الاشد  
 4ال ان و القااد  ون األباظاج الد ان سدو  

 53   8وم ظاول ووا جويعه بالعدد 

 

 

  

 3 
بالعددددد دوميدددد دوال   فددد  وعددددنر  دددلفدين 

×  08× ن دددو  58الددد  وفصدددال وقددداو 
م    الجسددددم و األم دددد  و  4سددددم    008

ال ل  وصنعة  ون الصداج الوسد و  الدر 
البامد و الدشثيبال ببوية الفدمن البيدم قابلدة 

م  وددد ود بظددددالون و  4للادددد  بددده ادددددد 
وقددبط ثبقددا للعينددة الوعدوددد  قبددل الدوميددد 

 73   8ويعه بالعدد ظاول ووا ج

 

 

  

 
      -الو د  الو لية شبلنجة : -تالتا :

 
1 

بالعدد توريد كرسل    ا هاراال ( مان ال شاع 
 4الزان و القاعدة مان األبسكااج الازان سام  

   1مال كامل مما جميعه بالعدد 
 75 

 

 

  

 
      -الو د  الو لية بثا: -مابعا :



 

 اللجنة                                                                      رئيس اللجنة                                 
 
 
 

 
1 

 3بالعدد توريد انتريه مكون من كنباة  وتياة 
 4سال و 75/  41× 81× 191مقعد مقاس

/  41× 81× نواو  85كرسف  وتياة مقااس
ساااال  و شاساااية الكرسااال مااان قطاعاااات  75

مااال   18ال شااع الموسااكف و الكااونتر بساام  
و التنجيد من باإلسفنج عاالل الكاا اة بسام  

سااال و موشااوة بالسااو ت  ااوال و الكسااوة  11
د الصااناعل الفااا ر و ماازود بكعااوع ماان الجماا

 شاااع طبقاااا لمعيناااة المعتمااادة قبااال التورياااد 
لممواصفات الفنية و أصول الصناعة   و كل 
ما يمزال لنهو العمل عمف الوجه األكمل  كامل 

 واحد مما جميعه بالعدد 

 

 

  

بالعدد توريد كرسل    ا هاراال ( مان ال شاع  2
 4الزان و القاعدة مان األبسكااج الازان سام  

 53   1مال كامل مما جميعه بالعدد 

 

 

  

بالعااادد تورياااد دو ع وفاااظ معااادنل  ااامفتين  3
×  91× نواااو  51عماااف مفصاااست مقااااس 

رف ( الجسااااال و األر ااااف و  4سااااال    181
المسااحوب علااا ال اامف مصاانعة  ماان الصاااج 

و التشاطيبات ببويااة الفارن الرياار قابمااة  ال اارد
رف ماااازود بكااااالون و  4لم اااادش بااااه عاااادد 

كاماال  للعينااة المعتماادة ق اا  التورياادمقاابض طبقااا 
 5   1مما جميعه بالعدد 

 

 

  

4    
 58وقاو ن دو  دمج 4بالعدد دوميد شانون 

سددددددددددم الجسددددددددددم و االدماج  035×  65× 
وصنعة ون الصاج الوسد و  الدر البدامد و 
الدشثيبال ببويدة الفدمن البيدم قابلدة للادد  

دمج و ود بظالون و وقبط ظاودل  4به ادد 
ثبقا للعينة الوعدود  قبل الدوميد ووا جويعده 

 5   8بالعدد 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


