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توريد آلية سيطره متحركه
"("COMMAND POST ON 4 × 2 CHASSIS (Van
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تؼهـٍ ششكـح انؼمثــّ نهًطـاساخ ػٍ طشح ػطــاء ششاء انٛـح سٛطشِ يتحشكـّ ٔ ،ػهٗ
انششكاخ انشاغثّ نهذخٕل فْ ٙزا انؼطاء يشاجؼح اداسج ششكح انؼمثّ نهًطاساخ ف ٙيطاس انًهك
انحس ٍٛانذٔن ٙالستالو َسخّ يٍ ٔثائك انؼطاء إػتثاساً يٍ انساػّ انتاسؼّ صثاحا ً ٔنغاٚح انساػّ
ٔ 2015 /5/17نغاٚح ٕٚو االحذ انًٕافك
انثاَ ّٛتؼذ انظٓش إػتثاساً يٍ ٕٚو االحذ انًٕافك
ٔ 2015 /5/31فك انششٔط انتان-: ّٛ
1
2
3

4
5

6
7

8

 ثًٍ َسخح انؼطاء  (30ثالثٌٕ) دُٚاساً غٛش يستشدِ . كفانح انذخٕل تانؼطاء  )%5( :يٍ انم ًّٛاالجًان ّٛنهؼشض انًمذو. ف ٙحانح تمذٚى شٛك تذالً يٍ كفانح دخٕل انؼطاء فٛجة اٌ ٚكٌٕ ْزا انشٛك يصذلا ً صادساً ػٍيصشف يؼتًذ نذٖ انثُك انًشكز٘ االسدَ، ٙساس٘ انًفؼٕل نًذج ( ٕٚ )120و يٍ تاسٚخ تمذٚى
انؼشض ٔ ،اٌ ٚكٌٕ تأسى يمذو انؼشض (كًا ْٕ ف ٙشٓادج انتسجٛم) ٔيثثتا ً ػه ّٛأسى انؼطاء
ٔسلًّ ٔتخالف رنك فهٍ ٚمثم ْزا انشٛك ٔسٛتى سفط انؼشض.
 تؼاد انُسخح األصهٛح يٍ ٔثائك انؼطاء تكايهٓا مختومة وموقعة إنٗ ششكح انؼمثّ نهًطاساخف ٙيغهف يختٕو ٔيٕلغ حسة األصٕل.
 تٕدع انؼشٔض ف ٙصُذٔق انؼطاءاخ انكائٍ ف ٙدائشج انخذياخ انًساَذِ ف ٙششكح انؼمثّنهًطــاساخ (ف ٙيطاس انًهك انحس ٍٛانذٔن/ٙف ٙانؼمثّ) ف ٙيٕػـذ ألصاِ انساػح انثاَ ٙــِ يٍ
تؼذ ظٓش ٕٚو االحد انًٕافك ٚٔ ، 2015 /6/21كتة ػهٗ انًغهف ػطاء سلى ( )2015 /1ػطاء
تٕسٚذ آنٛح سٛطشِ يتحشكّ ٚٔ ،كتة اسى انششكح انًتمذيح نهؼطاء ٔسلى صُذٔق انثشٚذ ٔسلى
انٓاتف.
 ٚحك نششكح انؼمثّ نهًطاساخ إحانح انؼطاء دٌٔ انتمٛذ تألم انؼشٔض لًٛح. ٚحك نششكح انؼمثّ نهًطاساخ انغاء انؼطاء ٔ/أٔ إػادج طشحّ ف ٙأ٘ يشحهح يٍ يشاحم انؼطاءدٌٔ إتذاء االسثاب ٔدٌٔ اٌ تتحًم ششكح انؼمثّ نهًطاساخ أٚح يسؤٔن ّٛيان ّٛأ لإََ ّٛأ
غٛشْا يماتم رنك.
ٚ -هتزو يٍ ٚشسٕ ػه ّٛانؼطاء تتسذٚذ لًٛح اإلػالَاخ ف ٙانصحف انًحهٛح يًٓا تكشس ػذدْا.
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