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 بانطهَيشيت طشيت
 ذةىتةندةرى ثرؤ( GP.26-2021)ذمارة/نهيَين كةمكردنةوةي

ةى نةقيب  وشةهيد هةذار وخالد طةرميانى سةر بة سنوورى طشتى كةالر و شةهيد شيَر(ثاككردنةوةى نةخؤشخانةكانى]
 [  بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى طةرميان

 بانطهيَشيت كراوة/ كةمكردنةوةي نهيَين 
 

  

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة,جةثااااا ناكجةنااااااث  ةثجةمااااا ركثكة  ةااااا ةةةنااااا كرةثةنياكانيانااااااةةسكن ةنااااا ثكةنااااا ة  نااااا كرةةيََََطااااااسةرجةمااااا ر   ة   ئا
,ةخ رجةسكن ةََا ةةةطشتى تةندروستى طةرميانسة ا ية  ةم رة وس  جةة,ة(ةطشتى تةندروستى طةرميان.بة)ن ةئاااسكن ةثكة  ةالة ةة

ةة.ة  ا   ماىىةثكرط  ناىة  نا كرةةةة ا ةسةاوةنىةئي ةركنا ااةة  اا ةةةةةاايََ ةاارىة.بةىة  ش ةرىةن سنىة  ة ة ااةما رسةنىةة  رن سةئاركزثث
ة.ماَلة كةة(ة1ة)ةث ناكن   يََ  سنيااثكجة يََة  

ة

 سكن ةََ ةن ةن ةثكةا ةة(ة2112)ما َيةة(ة2ة)ئ  ةن ا  سن ثكةطشيتةة ة  ثيََيةرةََنماةية يََة   يََ  سنيةط ةََب مى ةح وايةة ناةةااارك
 . ية  اوثةثيََش  شةنارةنية  ن كرة

 ةةةةةةةةةةةةةة(2121/ةة12/ةة22ةشاا   ةةاا كة)ر ناىة اااةةسكنااا ةسكماا ةثاايََةكثك(ة2121/ة12/ة11ةشاا   ةسثثة)ثكرط  نااىة  ناا كرة اا ةر ناىةة
ةةسك يََا ةةسةناارةةما سةثةسكة ا زةرةةةة(ة1110111)كر نة  ةئي ةركىةط راياةة  رةاب رة  ةىةنيوة(ة11:11ة)ىةم رة  ة  ةانىة اةة(ة9ة)نا ذايََ ة
 ايةةةئا ثةن ما ىةنا ةنا  ةن سن ثكنا جةةةةةةن ةََىةة الَثن سن ثكىةئا  ةئاطاسةرةيا ةسكن ثةََىا ةئ ماىيىةةةةةثكةةََى ثكة يةخاثكن ن جن ةناط ر 

ة.سكرسكضيََ ة
 ر ناىةئاش  ةةن سناىةةةثكنيوكر نةسك يََ ةىةثيََشة(ة11:11)نا ذايََ ةة(ة2121/ةة12/ةة22ةش   ةةسثثة)ةط ر ةن ثكىة  ن كرةر ناىةنا يةسثة

 .ثََاىةسثة  ر ةىةثشوثىةف راىةسةةسثةةسكخ ةََ ة ينيوكر نةسك يََ ةثكة  ةنا ثيََشةةج(ة11:11ة)نا ذايََ ةةناة  ة  ااةةر   ن كرة

 ية  ش ةرجةم ة جة   َط نانية  ن كركن ة  ا ةخوةزةارئ ن ةََ ةثيََشةن  ةينة  ن كرة . 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة/ةةطااا راياةئيااا ةركجمااا رسةنيةةسك اااوةن   مااا رة  نااا كرجةث ناكنااا ةةةةة اااية ااا رةث مااايارةثةر ثثن  سن ثكةااا كةةةة  شااا ةر وةة
 .  ا ةة  رةََوك  رةة  يةط ةََب مى ناة/ةنارث ارجة ون رجة

 

 ا ر  ناة: 

ثاالةةةةثيََناماىةثكزةرك اىةة يََا ةثكةة(ةةة2 ايةةة2)ةثل جةثي يََن  سنياةةثيََوةسى ةئ ثةنياكانياةثة   َيََن كرةن ىةن   ش ةرىةسكن ةة .1
ةااةةثساكير  ة ا ثةةةةة ا  يََ ة(ةةة  ة  رةََميةنورسمىاةةئ ثةن جةن ة ياار)ةسةناةةثةة نيََىىة   َيََن كرةنىةنورسمىاةةةاةةعيََ ةقياة

  .ة وةركسةة

  ثيََيةثةََن جة اثثيََضة  ة   َط نانية  ن كرة  ةا ةةثيََوةساى ة ا نا ىةةةة(ةالتعهد اخلط الضامن)   َيََناا جةنوثم ةثجة  ةئ مىيط ة .2
ثكةاايرةثةثةانجة  ما رة يََا ةثكةث ما ن ةن ة يََا ة  الةا ةةةةةةةةط ر ةن ثكىةة  ن كرةث  ةن ة يََى ثكة  الة ةةثيََش  شةنارجة  نا كرةة

 .ةنارث ارجةةاماة  ةسةوةنيةئي ةركجةط راياة.ف راانط جةسةسةنوثسةةاةةب

 .ناجةن سن ثكجة  ن كرةسكم ةثيََةسكنا ةر ناكة  ةر ةن ثك (ة91)ة(مدة نفاذ العطاءات  )ااثكجةنارةن سثثجة  ن كركناةة .1



 

 

ةااةةةةنياكانيانااةةة  ش ةرجةسكن ةةثشىطريجة  ر ةََوك  رةة  يةطشيتة ياارن سنين ةن كرةن جةثيََوةسى ةئ ثةنياكانياةثة   يََ .4
 .ةني ن ة يضةن  ةثةنور يةة نيةةاماةيةة   يََ 

 .ة   يََ ةاةة(ة2121)  ش ةرجةسكن ةةئ مىيثانيةنوةََيةما َيةن ةن كرةن جةيََََََثيََوةسى ةئ ثةنياكانياةثة   َ .1

مكارسةة ية  راكثكن جةطشيتة ا ة يناارجةثيََوةسا ةةةةةنوثم ةثج ة ةث نم جة  ن كرة ةثيََشةف راانط جةط ةََب مى  سةة يجة  .2
 .ة  لََة وكشيََنيََى ثكة

ة.سكم الَ يةط ةََب م ةثا  ن ةنيةة ة  ةقبولََةن سنيةن ارتة ةن خية  ن كرة .2
 

 ورى عبدالقادرـــالل نــج                                                                                                                                                   
 تبةوةكالة/ سةرثةرشتيارى ئيدارةى طةرميان                                                                                                                                   

 


