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 (2020/ 04ػشض عؼش سهى )
 توريد زيون وفالتر ملركبات وحافالت الوزارة لزوم دائرة املواصالت. اخلاص :

رشؿت وصاسح األوهبف وانشئىٌ انذَُُخ كٍ ششاء انًىاد انًجُُخ كٍ هبئًخ األعؼبس ثبعزوذاو ػشوض 

 -أعؼبس وثبنظشف انًخزىو حغت انششوط وانًىاصلبد انزبنُخ: 
 

 -شـــشوط انزـىسَــذ: -أوالً:
يب سؿت انًىسد كيٍ َهزضو انًىسد ثزىسَذ انكًُبد انًطهىثخ ثحغت انًىاصلبد انىاسدح كٍ هبئًخ األعؼبس وإرا   -1

 إضبكخ أَخ ثذائم ًَكُه إضبكزهب كٍ كزبة يُه َشكن يغ هزا انؼشض.

األعيؼبس انًذوَيخ كيٍ هيزا انؼيشض وانًحيذدح ييٍ هجيم انًيىسد شيبيهخ ئًُيغ ان يشائت وأئيىس انُويم وانزحًُيم  -2

 وكبكخ انًصبسَق انًُلوخ يٍ انًىسد حزً رغهًُهب نهىصاسح ورؼزجش انزضايب ػهُه وال َحن نه انشئىع ػُهب. 

 ركهُق أكثش يٍ يىسد ثبنزىسَذ.، وكبَذ ػذح ثُىد هبثهخ نهزجضئخ إرا نهىصاسح انحن كٍ رجضئخ هزا انؼشض -3

 انىصاسح ؿُش يهضيخ ثأهم األعؼبس)دوٌ إثذاء األعجبة(. -4

َجت أٌ َشًم انغؼش انًوذو ثبنؼشض سعىو وئًُغ أَىاع انشعيىو األريشي وان يشائت ثًيب كيٍ رنيي ان يشَجخ  -5

انكًُيبد ربنصيبً ويصيبسَق انُويم ثأَىاػيه، وانزحًُيم وانزُضَيم وَكيىٌ رغيهُى انً بكخ انغيبسَخ وهيذ رويذَى انؼيشض 

 ئًُغ انًصبسَق وانشعىو.

 َهزضو انًىسد ثزوذَى شهبدح رهى طشف يٍ ضشَجخ انذرم وضشَجخ انوًُخ انً بكخ عبسَخ انًلؼىل.   -6

َهزييضو انًييىسد ثزوييذَى شييهبدح اعييزوطبع ضييشَجٍ عييبسَخ انًلؼييىل يييٍ ضييشَجخ انييذرم إرا صادد انوًُييخ اإلئًبنُييخ  -7

 غىٌ دوالس أيشَكٍ.ثالثًبئخ ورً $(350نهلبرىسح ػٍ يجهؾ)

 .هجُخ انششاءطوى انزٌ رحًهه انلبرىسح َزى صشف انًجهؾ انًغزحن نهًىسد ثشُي ثُلظ االع -8

 يٍ اعزالو طهجُخ انششاء.  (ىساً ــــك)َهزضو انًىسد ثبنزىسَذ كٍ كزشح أهصبهب  -9

وتفتح  م،26/01/2020 ق:ــاملواف ،حداأل يوم} 12 {ةــــالساعآخر موعد لتسلوم عرض السعـر -10

 املظاريف قي نفس الووم والساعة وحبضور أصحاب العروض أو مندوبوهم.

 

 .شهىس يٍ ربسَخ انزشعُخ 6 -يذح عشَبٌ انؼشض:       وصاسح األوهبف وانشئىٌ انذَُُخ-يكبٌ انزىسَذ: 
 

 يؼزًذ ويخزىو(.)َهزضو انًىسد ثخزى ورىثُن كبكخ أوسام هزا انؼشض وال َهزلذ إنً انؼشض انـُش يالحظخ هبيخ:-*

              

 انخزـى وانزىهُـغ               
.................................. 
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 (40/2020ػشض عؼش)
 ......................................سهى انًشزـم:.. اعى انًىسد:........................................

 ............................:أو انجىال سهى انزهلىٌ انؼُىاٌ:.............................................
********************************************************************************************************************************* 

 شبيهخ ان شَجخ (  ثبنشُكم) هبئًخ األعؼبس -ثبَُبً:

 انكًُخ انىحذح انصـــــــــــــُق و
 انـغؼـشاإلئـًـبنـٍ نـىحـذحا عـؼـش

 شُكم أؽ شُكم أؽ

1 
 20َىع كبعزشول  15/40صَذ يبرىس نهحبكالد

 نزش ثبنجبنىٌ
     15 انجبنىٌ

2 
نزش 5عؼخ  H1يشكجبد 40/15صَذ يبرىس 

 ثبنجبنىٌ
     30 ئبنىٌ

3 
يشكجبد+حبكالد عؼخ  40/15ئبنىٌ صَذ يبرىس 

 نزش ثبنجبنى1ٌ
     50 ئبنىٌ

4 
عؼخ  صَذ هُش أحًش ايبسارٍ يشكجبد+حبكالد

 نزش ثبنجبنى5ٌ
     5 ئبنىٌ

     15 ئبنىٌ نزش ثبنجبنى1ٌصَذ أحًش نهغزُشَج عؼخ  5

   )نهضَىد( انًجهؾ اإلئًــبنــٍ *

     1 ػذد T9عىسال نجبص يشعُذط  طوى كالرش 6

     1 ػذد T9صَذ نجبص يشعُذط طوى كالرش  7

     1 ػذد H1كهزش عىالس نجبص 8

     1 ػذد H1نجبص صَذكهزش  9

     1 ػذد 303كهزش عىالس نجبص يشعُذط  10

     1 ػذد 303نجبص يشعُذط  صَذكهزش  11

     1 ػذد 412ثبصًُكشوكهزش عىالس ن 12

     1 ػذد 412نًُكشوثبص صَذكهزش  13

     1 ػذد نغُبسح ثُجىكهزش عىالس  14

     1 ػذد عىالس كهزش صَذ نغُبسح ثُجى 15

     1 ػذد سكودافلتر سوالر لسيارة  16
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     1 ػذد سكودالسيارة  زيتفلتر  17

     1 ػذد هىنقكهزش عىالس نغُبسح  18

     1 ػذد هىنقنغُبسح  صَذكهزش  19

     1 ػذد فيرنالسيارة  زيتفلتر  20

     1 ػذد فلتر زيت لسيارة بيجو بنزين 21

* 

 يالحظخ//
 كبيم كًُخ انضَىد نهزىسَذ انلىسٌ.-1

شهىس 6رىسَذ انلالرش حغت انطهت ػهً أٌ ركىٌ يذح ػشض انغؼش  -2

 نجًُغ انؼشض.

 .األعزبر كًبل ثذسح 0598901686نالعزلغبس االرصبل ػهً سهى 

    

     ٍــبنــاإلئً *

 

 )................................( -إئًبنٍ انًجهؾ ثبألسهبو: -

 إئًبنٍ انًجهؾ ثبنحشوف:..................................................................................................... -

انًـىسد:..............................................................................أَُيـٍ أطهؼيـذ ػهيـً كبكيـخ وثبئيـن هيزا أهـش أَيـب -

   .شـشوط وانًىاصلـبد انىاسدح كُـهانؼشض واألعؼـبس انًوذيـخ يُـٍ شبيهـخ كبكـخ ان

 

 

 

 

 

                       

                                                                                                                        انخزـى وانزىهُـغ                                                                                                                              

                                                                                                                 .................... 


