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Tender#: CARE Palestine –West Bank and Gaza –OBADER – FY21- 

Gaza 03 

“Procurement service for Supplying, Delivering Craft Tools Equipment” 

 
 :دعوة العطاء-1

 عدات حرفيةأدوات وم توريد وتوصيل ءافي عط ركةاغزة للمشع الغربية وقطالضفة افي  لميةالعاكير  منظمةتدعوكم 
 ةلميالعاكير  منظمةلذي تنفذه او  در"ابأ -لتغيير اب يقودون الشباء و النساديون من الريا" مشروع شطةأن ضمنوذلك 

غربية، لالضفة امعة بيرزيت في المستمر في جالتعليم ال ومركز اعمالات امنتدى سيدكة مع الشر اب في فلسطين
ى تعزيز لادر اباع غزة. يهدف مشروع الصغيرة في قطات المؤسسابي وجمعية مركز الشبالمستقبل اذ انقاوجمعية 

ط وب ووسنجلمتوسط في المحدود و الدخل ا( من ذوي اوذكور  اثاناب )الشباء و ادي للنساقتصالار ازدهال التمكين و ا
 ع غزة. ابلس( وقطافظة نافي ذلك مح الغربية )بمالضفة ا

 لي:التاحظة مع مال
 رفقة فيلماو لوبة لمطات انالبياو  لفنيةا تاصفاللمو  اوذلك وفق أدوات ومعدات حرفيةتوريد وتوصيل رة عن اء عبالعطا
لشروط ا لموضحة فيالطريقة او ل اعمألات و اصفالمو اوذلك حسب   .بالشباء و النسان من يديالريالح الصء، العطا
 ر.اسعالات و الكمياء وجدول العطالعقد و اصة بالخا

 ألي يحق كير وال منظمةريخ تقديمه لامن ت ايوم 30لمفعول لمدة اري السعر سالسعر: عرض ان عرض امدة سري
من  ن تطلبا كير منظمةلئية يجوز استثنات الافي حلسعر سحب عرضه بعد تسليمه. المقدمة لعرض ات الشركامن 

ت اركلشالطلب وكذلك رد ا ان يكون هذافية، ويجب اضاتهم لمدة اءان عطات تمديد فترة سرياءالمقدمة للعطا الشركات
 بة.اكت

 ركين:المشا
لمسجلين المرخصين و العمل، ا ابقة في هذاب خبرة ساصحال، و المجا المتخصصين بهذالمعروفين و ات الشركاب اصحأ

 همأنفسفي  الذين يجدو اء و العطاركة لتنفيذ المشاعتهم استطالذين باع غزة و افي قط لمختصةائر الدو الدى  ارسمي
 وجه.  أكمللمشروع على المطلوبة في ال اعمالاملة في تنفيذ جميع الكالقدرة ا

 ء:العطائق اوث
ية ثانحتي الساعة ال  wbg.Tenders@care.orgموعد تسليم العطاء: ترسل العطاءات إلى البريد االلكتروني 

 .2021 فبراير24 الموافق األربعاءبعد ظهر يوم 
يمة السعر %( من اجمالي ق5على الشركات المشاركة في العطاء أن تقدم مع العطاء كفالة دخول العطاء قيمتها )

 شهور من تاريخ تسليم العطاء. 3المقدم في العطاء وتكون سارية المفعول لمدة 
 شروط عامة:

 اءات:الموعد النهائي لتقديم العط
حددين في خ الميجب ان ترسل العطاءات الى البريد االلكتروني الموضح اعاله في دعوة العطاء قبل الموعد والتاري 

ت ق والتزاماع حقوبيانات العطاء، يجوز لكير ان تمدد فترة تقديم العطاءات بتعليمات الحقة وفي هذه الحالة فان جمي
لمحدد ااريخ ديد، العطاءات المتأخرة: اي عطاء يصل الى كير بعد التكير ومقدمي العطاءات تمتد الى الموعد الج

 اعاله سوف يرد الى مقدمه دون ان يفتح.
 ت:اءاجر الاسرية 

 اح عنهافصالالترسية يجب عدم ات بالتوصيات و اءالعطارنة اصة بفحص وتوضيح وتقييم ومقالخات المعلوما 
لترسية على ان عن عال الاوحتى وقت  العملية رسمي  اهم هذه لمنوط باخرين غير اص اشخاي او ات اءالعطالمقدمي 
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ذ اتخاء اثناو ات اءالعطاء عملية تقييم اثناعلى كير  للتأثيرت اءالعطاي مجهود من مقدمي ان ائز. و الفاقص المتنا
 ئه.اد عطاستبعالى الترسية قد يؤدي ار بالقر ا

 
 تات للشركاحظمال

  لكتروني البريد اال  لىاء العطائق اوث ارسال ن يعيداركة المشاء ولم يرغب بالعطاستلم اعلى جميع من
 باسمه.ر موقعة اعتذالة ابرس اء مصحوبالعطا إلرسالئي النهالموعد اية اقبل نهالموضح 

  ي ي نقص فالة وجود امل، وفي حات بشكل كالصفحامن وجود  التأكدء العطائق اوث استلمعلى كل من
قص قص مسؤولية نالمناء. ويتحمل العطام نسخة ستالاي تم منه لذاجعة مكتب كير ات عليه مر الصفحا

 اخرى.ي وثيقة او ات الكميالة وجود نقص في جدول ائه في حاعط
 لعقد:اصة باشروط خ -3
 ت:الدفعا

قة لمستحاة لدفعالة بنكية بقيمة اعن طريق حو  ئيلي(اسر الالشيكل العقد )المحددة بالعملة الدفع باسيتم  .1
تحمل خصم يلمورد هو من ان العلم المورد مع ازمة من قبل لال ائق الوثاق و اور ال ايع وذلك بعد تقديم جم

 . الحوالةعموله 
فة امضلالضريبة املة لقيمة اتورة ضريبة رسمية غير شالمستحقة وذلك بعد تقديم فالغ المبايتم دفع  .2

 .ايمهيوم من تقد 30تزيد عن  ل فترة الد وتصرف خال المو ام ستالات اد وسندالمو ات تسليم اليارساو 
 لعقد: المترتبة على ات امالغر العقد و اء انها  .3

 لمدةاعمل في لاز انجامة وعدم العاصة و الخالشروط ابند من بنود  يأبل خال الالة العقد في حاء الغايحق لكير 
لية لمحا لعملةامن  ادلهايع او مامريكي ار دوال  100ن كير ستخصم مبلغ ار باعتبالاخذ بعين الالمحددة و ا

ترة ل فت للعمل خال اقاعاي او المحدد للتوريد الموعد اعن  تأخيرلصرف في حينه عن كل يوم احسب سعر 
 لكلي.العقد ا% من قيمة  15يزيد عن  ال وذلك بمالتنفيذ ا

 
 خرى:اصة اشروط خ -4

  لمية.اعلاكير  منظمةمن قبل  اق عليهاتفال التي يتم اكن املمطلوبة لالالكمية المورد بتوريد ايلتزم 
  منظمةلارة ادامل مع الكالتنسيق اليه وذلك بالموكلة ام المهافة ام بكالقيالمورد بايتكفل. 
 كير عدم  منظمةلسعر، يحق لاليه حسب عرض الموكلة ام المهافة ام بكالقيالمورد بام التز الة عدم افي ح

 مطلوبة.لات اصفالمو اروط و لشالمطلوب حسب العمل اء من انتهال المورد لحين ا بأجورص الخالمبلغ ادفع 
  سيم لتلاو  لتنسيقالتنزيل و التحميل و النقل و ات اءاجر اريف و امل عن جميع مصابشكل ك لمورد مسؤوالايكون

 .منظمةلاتتطلبه  اع غزة حسب ماخل قطاخر دان اي مكالى او المية العاكير  منظمةلى مكتب ا
  لتسليم اع ه ضمن موقادنالمحددة اد المو اسليم لمطلوبة لتوريد وتاليف التكار جميع اسعالان تشمل ايجب

 ريع.المشافيذ قع تنالى مو او ا غزة،مكتب  –لمية العاكير  منظمةخل مكتب اء داسو 
 لسعر:ان عرض امدة سري
مة لمقدات الشركامن  ألييحق  ريخ تقديمه لكير والامن ت ايوم 30لمفعول لمدة اري السعر ساعرض  .1

 ه.لسعر سحب عرضه بعد تسليمالعرض 
تهم لمدة اءان عطات تمديد فترة سرياءالمقدمة للعطا تالشركامن ن تطلب ائية يجوز لكير استثنات الافي ح .2

لطلب ا ان ترفض هذا. ويجوز للشركة او برقيابة ات كتالشركالطلب وكذلك رد ا ان يكون هذافية، ويجب اضا
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ن تقوم بتعديل ا او يسمح لها انهلطلب فلن يطلب ما الشركة لهذال قبول ا. وفي حتأمينهان تفقد ادون 
 لمطلوبة.المدة اب ائهامين عطان تاهو تمديد فترة سري المطلوب منهاولكن سيكون  ائهاعط

 حقوق كير
 ر.اسعالاقل ار اختياكير غير ملزمة ب .1
ت ادير ء هي تقالعطائق اخر من وثان اي مكاو في ات الكمياول اتظهر في جد المطلوبة كمات الكميان ا .2

في  اكير بحقه منظمةء، وتحتفظ العطالة احالمقدمة و العروض التقسيم  كأساسستستخدم فقط تقريبية و 
و ادة اء بزيا، سو اسب  اه مناتر  الموضحة وحسب مال اعمالات و الكمياي من اء الغاو ا إنقاصو ادة ازي

و اض لعر اردة في او لار اسعالادة الزي ايعتبر ذلك مبرر   لمطلوبة، والال اعمالات اي من كمياء الغاو ا إنقاص
 ء. العطاء الغا

بعد  ىحتو اء العطاي وقت قبل ترسية ات في اءالعطاقصة ورفض جميع المناء الغافي  اتحتفظ كير بحقه .3
نفيذ لتاحسن  لةاعلى كف الترسية وبعد حصولهالقبول و اب ابحة كتالر ال كير للشركة ارساء )بعد العطاترسية 

ره اثرين بقر المتات( الشركات )اءالعطاو مقدمي اسؤولية من قبل مقدم ي مالعقد لم يوقع( دون تحمل ا الماط
 ره لهم.اب قر اسبام بتوضيح التز اي اودون 

ي ف اويحتفظ بحقه الشروط، كماورد في هذه  اي عرض غير مقيد بكل مال اهمافي  اتحتفظ كير بحقه .4
يع سة وتحليل جمابعد در  اسب  اه منالذي تر العرض ار اختياب، وكذلك اسبالان اي عرض دون بيارفض 

م و لامطلوبه لاللشروط  ابق  الم يكن مط اذالعروض قيمة ا بأقللتقيد اء دون العطالة احالمقدمة و العروض ا
طلوب هو م امكمل وجه وكالمشروع على التنفيذ  اسب  اء منالعطاه لجنة تحليل اتر  اوذلك حسب م اسب  ايكن من

 ي تعويض. البة كير باي حق في مطاء العطاقص لم يفز بامتن ألين يكون ادون 
دون حدود بت الكميارد في جدول او صنف و ابند  أليلمعينة الكمية ا إنقاصو ادة افي زي بالحقتحتفظ كير  .5

دون  منظمةلايخدم مصلحة  امن شركة بم أكثرء على العطايحق له تجزئة  ان. كمالنقصاو ادة الزياللنسبة 
ت الكميالوحدة( في جدول المحدد )سعر السعر ائدة عن الية ز امت الباية مطالحق في ان يكون للشركة ا

 لمقدم.اء العطالمختلفة في اللبنود 
 ر.اسعالات اكير غير مسؤولة عن تقلب .6

 ر: اسعالا
ن ضريبة ملي اخ ئيلياسر الالشيكل ابء الي للعطاجمالالسعر اء وكذلك العطار لبنود اسعان تقدم ات الشركاعلى 

 .فةالمضالقيمة ا
قد التعافة وسيتم المضالضريبة الية من قيمة ار خاسعالان تقدم اء )مشتغل مرخص غزة( المقدمة للعطالشركة اعلى 

 VAT)فة المضالضريبة اتشمل( قيمة  تورة )الاء( عن طريق فالعطاب الة فوزها)في ح اتهالشركة ودفع مستحقامع 
Exempt invoice) تورة صفرية.اوليست ف 

لشروط اي ف المنصوص عليهات المتطلبات و التعليمافة ار كاعتبالاب يأخذن اء العطا اذلشركة عند تسعير هاعلى 
ريف اصية مامتعهد و لاح اربازمة و لال ابير التدافة ازمة وكلال اليف التكافة اره تشمل كاسعان ا يتأكدت بحيث اصفالمو او 

 وجه. أكمللمطلوبة على اخدمة لالمطلوب لتنفيذ وتوريد الشكل العمل با إلنجازلشركة. ا ات يتحملهاومدفوع
زمة لال ابير اتدلافة العقد وكاصة بالخات امالتز ال ا الشركة جميعلمقدم من اء العطار وسعر اسعالات و الفئاتشمل 
 لشركة. ا ات يتحملهاريف ومدفوعاية مصالشركة و اح ارباوجه، و  أكمللمشروع على التنفيذ 
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لتوريد افة ن يشمل تكلالمقدم يجب السعر ان ار اعتبالان خذ بعيان تاء العطا الشركة عند تسعير هذاعلى  .1
 فيوذلك ة في مناطق المشروع المستهدف العطاء اص بهذالخات الكميالمطلوبة في جدول اد التوصيل للمو او 

 شمال ووسط وداخل مدينة غزة.
يز عينة تجهن يشمل المقدم يجب السعر ان ار اعتبالاخذ بعين ان تاء العطا الشركة عند تسعير هذاعلى  .2

كير  يلزم من عينة وذلك ال أكثرمر فحص الالفني وقد يتطلب المطلوبة لفحص كير اد المو امن كل من 
 ليف لذلك.اي تكايلزم كير ب لشركة والاء على العطابترسية 

 ندلباذلك  شغالألملة الشالقيمة ابة ات بمثالكمياول البنود في جدام امالمورد ا التي يدونهار اسعالاتعتبر  .3
 بلة للتسليم.ابصورة منجزة ق

 ت:الكميالفنية وجدول ات اصفالمو ا
 ت.الكمياهي في جدول  المطلوبة كمالفنية ات اصفالمو ام بالتز ال ايجب  .1
لكن و د المو ا ن تقدم سعر لنفسا المطلوبة، فيمكن لهات اصفالمو اد بالشركة تقديم سعر للمو الم تستطع  إذا .2

 لمطلوبةات اصفايرة للمو التي هي مغات اصفالمو التفصيل هذه التوضيح بايجب 
لحرص على اد ولكن يجب المو او كل ا أكثرو اد المو احد من الحرية في تقديم عرض سعر لبند و ا الشركة لها .3

 .ارهاسعالمقدم اد المو المطلوبة عن ات المعلوماتوفير كل 
توضيح  ت ولكن يجبايلكمالموجودة في جدول اد المو احد من البند و  أكثرو ايمكن للشركة تقديم سعرين  .4

 ت.اصفالمو الفرق بينهم في ا
 

 صـــة الخالفنيـة ات اصفالمو ا
 تالكمياجدول 

  
  السعر اإلجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة البند #

الجهة  

 المصنعة
 مدة التوريد 

1 

  حصان 2منشار كرايزك 

         1 عدد

Automatic sliding saw 

 بناء على المواصفات التالية :توريد منشار كرايزك 

 (سم.35* 320تحركة )عرباية م -1

 ( درجة.90-0زوايا القص ) متعدد-2

 لصنية تتحرك لالعلى و االسفل  بشكل يدوي .ا-3

االصلي المناسب لالحمال و الخشب الثقيلة  سم من نوع 45-30قطر الريشة -4

 حالتها جديدة.

 حاس االصلي, حالة الماتور ممتازة جدا.الملفات من الن , 3HPقدرة الماتور=-5

 ( سم.250وجد حامل لوضع لوح الخشب بشكل عرضي على  أقصى بعد )ي-6

 فاز. 3باء العمل على كهر -7

 رماتوالتوريد يتم من خالل فحص كامل للماكنة والتجريب,  والكشف  عن حالة ال

 بالكامل وكل ذالك تحت تعليمات اللجنة المشرفة. 

2 

 لتر 80)شفاط( / مكنسة كهربائية

         1 عدد

Vacuum Cleaner 80 liter 

نة مكسبعاد التوريد  مكنسة كهربائية /  شفاط بناء على المواصفات التالية : أ

الخزان التي يتم لتر , سعة  80,سعة الخزان الكلي = (ملم920*520*610)

، حيعمل على مساحة  سطح الترشي ,kg 24,7لتر , وزن المكنسة =56استخدامه =

  ,150I/Sمتر مربع , معدل تدفق الهواء =   0.4الفلتر=

 المواصفات الكهربائية 

 (Voltage =220VAC, F=50Hz, Power(Nominal ) = 2900 Watt , 
Max Power = 3450 Watt),   قاعدة دائربة على نفس   مرفق مع المكنسة

متر سلك  10عجالت قوية لتحمل  وزن المكنسة ,  4عرض المكنسة مزودة 
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كهربائي , خالي من العيوب الظاهرة و الباطنة وكل ذالك تحت تعليمات اللجنة 

 المشرفة.

3 

  steam cleaner machine /LPG 

         1 عدد

Provide the Device based on the following conditions below :

Describe : it's a steam cleaner machine. 

Feature : 

1-  Gas heating design. 

2- Using directly burning system, if the fire turns off, the 
alarm goes off. This kind of design can save 30% gas. 

3- Automatic control of heating, automatically stop 
heating when water-shortage or over-temperature 
for protection . 

4- Steam Gun: 2 set 

5- Water consumption:18 L/H (0.3 L/Min) 

6- Water tank: 40L 

7- Dimension: 100 Length *48 width *100 height cm 

8- Weight 100 KG (with Gas tank) 
9- Steam Pressure:20Bar 

10- Preheating time: 1 Minute / 60 Seconds 

11- Micro-water pressure:10 bar 

12- Battery: 48V  

13- Material : Stain Steel. 

4 

 واط 120اركت 

         2 عدد

Arket machine 120 watt 

 توريد اركت بناء على المواصفات التالية :

 90-45,0-0زاوية القص من -1

 Watt 120ة =القدرة الكهربائي-2

 RPM 1600السرعة -3

 زود بجميع االكسسوارات الالزمة للعمل.م-4

5 

 قلم حرق الخشب

         1 عدد

burning pen Wood 

 لم حرق على الخشب بناء على المواصفات التالية :ق  توريد 

 قوم بالحرق , و التعليم على الخشبي-1

 (واط120-60قدرة الكهؤيائية )ال -2

 لزم مرفق معه جميع ما ي-3

6 

 منشار ماتور بنزين

         1 عدد

Motor saw 

 على المواصفات التالية: توريد منشار ماتور بنزين بناء

 2.4HPقدرة الماتور=-1

 سم 45الطول الشفرة=-2

 ml 550سعة تانك الوقود:-3

 RPM 3200السرعة=-4

7 Carpentry machine 2 in 1 1 عدد        
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Provide the  2 IN 1 JOINTER   & PLANER Mini combine table saw  

 

  Motor ：220-240 V~  50-60 Hz 1600W 

Knife shaft speed:  8000 r/min 

Feed speed: 6m/min 

Max. planning width:204mm 

Planning depth:  0-3  mm 

Planning height  :  6-120 mm 

Planer working table: 746x210mm 

Jointer working table: 268x208mm 

No. of blade： 

Fence size： 512x80mm 

Fence angle: 90~°135°  

8 

 دريميل

         1 عدد

Dremel rotary tool kit 

 قطعى بناء على المواصفات التالية: 163توريد دريمل 

 330Wattالقدرة الكهربائية=-1

 mm 3.2-1.6لراس =قطر ا-2

 RPM 32000-10000السرعة-3

 قطعة  و جميع االكسسوارات الالزمة للعمل. 163رفق معه م -4

9 

 فولت 14مقدح بطارية 

         2 عدد

Battery Drill 14 V 

 توريد مقدح بطارية بناء على المواصفات التالية :

 DC Volt 14.4جهد العمل =-1

 سرعة متغيرة 2-2

 18العزم يصل الى  -3

 10mmسماكة الريشة  -4

 رفق معه  الراس المستخدم في شد البراغي و فكهام-5

 رفق مع جميع البطاريات االصلية الالزمة لبدء العمل + شاحن م-5

10 

 منشار صينية

         1 عدد

ctric circular hand sawEle 

 توريد منشار صنية بناء على المواصفات التالية:

 180mmقطرالشفرة /الريشة=-1

 Watt 1350ة=القدرة الكهربائي-2

 3.7KGالوزن =-3

 RPM 6000السرعة =-4

 رفق معه جميع القطع الالزمة لبدء العمل.م -5

11 

 امبير 200ماكينة لحام 

         1 عدد

Welding machine 200 AH 

 التالية: امبير أألكترونية )انفيرتر( بناء على المواصفات 200توريد مكينة لحام 

 اشة لعرض شدة التيار الكهربائية للماكنة )تيار الحمل(ش-1

ل كأمبير,   200-20ائي على تدريج )جلة تدوير لضبط  شدة التيار الكهربع-2

 أمبير(( 20تدريج )

3-(PF(Power Factor=0.93 

 8.8KVAالقدرة الكلية =4

 وجد مروحة لتقليل من درجة الحرارة الماكنة.ت-5
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12 

 50*50شفاط هواء 

         5 عدد

Suction fan 50*50 cm 

 ي لزوم غرفة الدهان بناء على المواصفات التالية:توريد  شفاط كهربائ

 سم50*50أبعاد الشفاط -1

 واط 150بائية=القدرة الكهر-2

 لفة في الدقيقة 1400السرعة=-3

 لفوالذاالريش مصنوعة من -4

 كل ما يلزم لتشغيل و تنفيذ الشفاط

13 

 inch 6 جهاز اسكوتش هواء قطر

         3 عدد

Air sander 6 inch 

 بناء على المواصفات التاية: inch 6توريد جهاز اسكتوش هواء  قطر 

 6.2L/sتصريف الهواء:-1

 MM/10000 RPM 5السرعة=-2

 6inchقطر البرداخ -3

14 

 فريزا  صغيرة

         1 عدد

600 wattRouter machine  

 توريد فريزا بناء على المواصفات التالية :

 Watt 600-550كهربائية =القدرة ال-1

 RPM 30000السرعة= -2

3-collect-capacity=6mm 

 KG 10-8وزن -4

 ل ما يلزم  من اكسسوارات لبدء العمل ك-5

15 

 )B( نشار حبلم

         1 عدد

Band saw 1100 watt 

Provide the device based on the following conditions: 

Rated voltage: 220V-240V 

Rated input power: 1100W 

Blade no load speed: 0.7-2.4m/s 

Number of speed levels: 6 

Miter cutting angle: 0-45° 

Blade size: 1140 x 12.5 x 0.6mm 

Cutting capacity: 127 x 127mm 

Power plug: ANZ standard AC plug 

Machine weight: 15kg 

Package: 

1100W 5.5 "portable bandsaw x1 

Saw base stand x1 

Instruction manual x1 

16 

 ملم 13  مقدح ثابت
Fixed Electrical Drill 13 mm 

         2 عدد
 

: توريد مقدح ثابت بناء على المواصفات التالية  

 Watt 800= القدرة الكهربائية -1

 RPM 3000= سرعة المقدح-2

 mm 13= سمك الريشة-3
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 KG 2- 1.75المقدح =وزن -4

.مرفق معه جميع ما يلزم من اكسسورات و قطع لبدء العمل -5  

17 

 اركت 120 واط
Arket machine 85 watt 

         1 عدد

 : توريد اركت بناء على المواصفات التالية 

 90-45,0-0زاوية القص من -1

 Watt 120القدرة الكهربائية =-2

 RPM 1600السرعة -3

 .مزود بجميع االكسسوارات الالزمة للعمل-4

18 

 مقدح
Drill 

         1 عدد

 
Chuck Size:13mm 

Power :800W 

Frequency :50Hz 

Max Capacity In Wood :25mm 

Max Capacity In Steel :13mm 

No-load RPM :0-3000 RPM 

Weight:1.75kg 

Max Capacity In Masonry :13mm 

Max Impact Rate :46000 BPM 

Voltage :220V 

19 

 منشار خشب زاوية

         2 عدد

Miter Saw 

Provide the device based on the following conditions: 

Weight: 14KG 

Rated Voltage: 220V 

Wattage: 1500W-1999W 

Usage: Home DIY 

No-Load Speed: 4800rpm 

Is_customized: Yes 

Application: Wood Saw 

Rated Input Power: 1700W 

Frequency: 50Hz 

Blade Diameter: 210*25.4MM 

20 

 مسدس دبابيس هوائي
Air Stapler Machine 

         2 عدد

 
 ملم 190*  55*  250األبعاد: 

 ميجا باسكال 0.7-0.4ضغط االستخدام:  

 كغ 1.2الوزن:  

 مواصفات الدبوس: دبوس سحري 

 ملم 25وس: طول الدب 

21 

 ر(ماكنة ثالثية )رابوخ / فأرة / منقا
y machine 3 in 1Carpentr 

 
         1 عدد

 

abu_nasrah
Draft



 

          Tender#: CARE Palestine –West Bank and Gaza –OBADER – FY21-Gaza 03 

 : لتاليةافات توريد وتجهيز كامل لماكنة ثالثية )فأرة,منقار,رابوخ( بناء على المواص

 عرض الخشب سم, مع زاوية لحكم (40* 200بالطة الرابوخ )-1

 .خصيصا في االثاث الخشبي  بدي الماكنة من الحديد الثقيل المستخدام-2

 الماكنة ألماني الصنع  بدي-2

 وظائف  3الماكنة تشمل -3

 : رابوخ*

 :مواصفات الرابوخ

 ( سم 40 * 200-195طول البالطة)-1

 .نعيم الخشبت ملياتة و اداء العمل ممتازة في عدق-2

 .زاوية لتعديل عرض الخشب المراد تنعيمها-3

 :فأرة*

 :مواصفات الفأرة

 (.سم6*42*70بالطة الفأرة أبعادها =)-1

حيث أطول  تتحرك البالطة بشكل عامودي مع تحريك البدالة المرفقة في اسفلها ,-2

 (سم 25-20)أرتفاع عمودي تصل اليه 

 منقار *

 :مواصفات المنقار

 (سم 30*55أبعاد بالطة المنقار: )-1

لى عموضع العمل بشكل عمودي , حيث تستطيع تحريها بشكل عامودي   متغيرة-2

 .سم 17أرتفاع يصل الى 

 ملم  16حامل للريشة + ريشة سمك -3

مع  ن و مربط لحكم الخشب , وتغير من حركتها بشكل يتناسبمرفق معها يدي-4

 .وظيفتها

 .الشوبط + الشفر من النوع الممتاز الجديد-4

 Voltage=220VAC,F=50Hz, Power =3HP):) المواصفات الكهربائية

اس ن النحالماتور من النوع الممتاز,حالة الماتور ممتازة , ملفات الماتور م-5

 .األصلي

كل ملة بشالتوريد يشمل فحص الماكنة بشكل كامل , واتمامها للوظائفها المتكا-6

 كامل دون عيب أو عطل 

 .التمام العمل وتحت تعليمات اللجنة المشرفة  وكل ما يلزم

22 

 ألمازة لقص الزجاج

         1 عدد

Glass cutting tool 

 اظة لقص الزجاج بناء على المواصفات التالية :توريد الم

 مصنوعة من الـصلب-1

 مقبض من الفوالذ المقاوم للصدأ مغلف بالمطاط -2

 وية ومتينة  تستخدم لقطع الزجاج أو بالط األرضياتق-3

 لطرف عبارة عن شفرة قطع حادة ثالثية القطع لقطع سلسا-4

 سكة مريحة و مقاومة لالنزالقم-5

 سم  15الطول ال يقل عن -6

23 

 بيكار لقص الزجاج
Round glass cutter 

         1 عدد

 
 : توريد بكار لفص الزجاج بناء على المواصفات التالية

 سم  60القاطع =    طول -1

 سم  60قطر القص = -2

 جملم زجا 8-2ستطيع قص من ي -3

 قاعدة قوية لتثبيت الزجاج -4
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  لزجاجسم , من خالله يتم قص ا 60طوله   هو عبارة عن قاعدة وذرع دوراني -5

24 

 منشار طاولة

         1 عدد

Table saw (A) 

Provide the device based on the following conditions: 

1- Power=1800 Watt 

2- Knife shaft speed=4500 RPM 

3- Blade diameter=43mm 

4- Saw Cutting depth(90)=75mm 

5- Saw Cutting depth(45)=64mm 

6- Overall table size=917*903 mm 

25 

 ( سم 100*150منشار خشب طاولة )

         1 عدد

aw (B)Table s 

 تفصيل منشار خشب طاولة بناء على المواصفات التالية:

لطاولة اسم, مع  تدعيم  2*4*4أرجل من الحديد البرفيل  4مواصفات الطاولة  -1

 بشكل عرضي من جميع الجوانب.

(سم مع كت زان 100,عرض=150ملم بابعاد)طول= 17ماكة سخشب ساندويش -2

 نب.من جميع الجوا

 4(Voltage=220VAC,F=50Hz,Power=2HP)    المواصفات الكهربائية-3

 حالة الماتور من النوع الممتاز , ملفات من النحاس االصلي -4

 شافت الماتور مربطو بشكل قوي مع الشفرة. -5

ا دة سنهية اعاسم مناسبة لعملية القص الخشب الثقيل  , مع امكان 30شفرة مقاس  -6

 مرات دون تلف او خرب. 10الكثر من 

 د قصه.زاوية لتعديل عرض الخشب  المرا-7

 فة.مع كل ما يلزم لبدء تشغيل المكينة وكل ذالك تحت تعليمات اللجنة المشر

26 

 جكسون

         1 عدد

Slide Jig Saw 700 watt 

 ناء على المواصفات التالية:توريد   منشار جاكسون ب

 Watt 700-650كهربائية =القدرة ال-1

 1300RPMالسرعة -2

 زويد كل ما يلزم من قطع لبدء العمل.ت-3

27 

 مقدح هواء

Air drill 

         1 عدد
 : توريد مقدح هواء بناء على المواصفات التالية

 mm 10 3/8 سمك الريشة -1

 RPM 1800عةالسر -2

3-  6PCM 

  حركتين يمين و شمال -4

28 

 مسدس دهان

         2 عدد

Air spray gun 

 مسدس دهان يعمل على الهواء بناء على المواصفات التالية :

 يعمل على الهمواء-1

 4094ي تدريج رقم ضاللون ف-3

 kg 2وزنه ال يقل عن -4

29 

 لتر250 كمبريسر هواء
Air Compressor 250 Litter 

 : لتر بناء على المواصفات التالية 250توريد كمرسير هواء سعة           2 عدد

 (جديد )غير مجدد -1

 الماتور جديد غير مستخدم من قبل  -2
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 V الراس حرف-3

 HP 3قدرة الماتور -4

 220VACجهد مقداره= يعمل على-5

 .دقيقة 20تزيد عن   سرعة التعبئة التانك ال-6

30 

 عرباية نقل
Iron trolley 

         5 عدد

 

 : توريد عرباية نقل بناء على المواصفات التالية

 .سم 0.6سمك   الثقيل ضد الصدا  مصنوعة من الحديد -1

 ات نقل الزراعة مناسب للعملي-2

 (سم 35-30عجل )قطر ال  عجل واحد من النوعية الممتازة لتحمل األحمال الثقيلة -3

 لمساعدتها في التحريك   له ذرعان-4

 يرش على الحديد مادة الكروم ضد الصدأ-5

 .اللون حسب ما يحدده اللجنة المشرفة-6

 سم140الطول الكلي =-7

35 

 لتر 100كمبريسور 

         1 عدد

Air Compressor 100 Litter 

 لتر سعة 100

 حصان 3قوة الماتور 

 نوع الماتور صيني

 لفة 2800سرعة 

V220 

36 

 ( فارة +ربوخ + منقار١*٣ثالثية ) مجموعة

         1 عدد

hineTicknessing Mac PlanningCombined  

  

Carpentry machine 3 in 1 

 سم 20عرض البالطة 

 حصان 3ونص ل  2فاز ونول او من 

cutter block = 75mm 

cutter block revolutions 3pcs 

feeding rollers 32mm 

planting width max 250 mm 

chip max 5mm 

guiding ruler angle optional 45 

Thicknessing width max 2.5mm 

feeding speed 8m/min 

Motor power output 1.5 kw 

contains: 

1 stand assembly 

8 socket cap screw M8X20 

1 THICKNESSING TABLE ASSEMBLY 

2 SOCKET CAP SCREW M6X16 

1 INFEED SCALE 

2 HEX NUT M12 

ROTOR 

1 SPRING PIN 3X10 

1 THICKNESSER CLUTCH ASSEMBLY 
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8 SPRING WASHER 

1 FENCE ASSEMBLY 

2 SCREW M4X6 

1 INFEED POINTER 

1 PROTECTIVE COVER ASSEMBLY 

1 PLANER TABLE ASSEMBLY 

20 KICK BLOCK 

1 EXTRACTION DUST ASSEMBLY 

 اإلجمالي بالشكل ) غير شامل لقيمة الضريبة المضافة(

Total amount in (NIS) excluding VAT 
  

 
In words: ………………………………………………………………………… 
Stamped and Signature: ………………………………………………
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