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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 15/2020 عطاء رقم

 
لصالح وزارة التنمية  بتوفير طرد غذائيالخاص تعمن وزارة المالية/ لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاء      

 العطاء.تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق  االجتماعية
/ اإلدارة ء مراجعة وزارة الماليةفعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطا

خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى كراسة خمف محطة فارس لمبترول العامة لموازم العامةـ 
 غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.( شيكل 50المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )

آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة الموازم/ وزارة المالية في 
وتفتح المظاريف بحضور ممثمي  31/12/2019الموافق  الثالثاءيوم  من صباح العاشرة هو الساعة غـزة

 .الزمان والمكانالمناقصين في نفس 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 يالحظت:ـ
 . أجرة اإلعالن في الصحف عمى من يرسو عميه العطاء.1
. يجـب إرفــاق كفالـة بنكيــة أو شـيك بنكــي صـادرين مــن بنـك معتمــد لـدب وزارة الماليــة ب ـزة )البنــك الــوطني 2

مـن كتـيمين دخـول ا سـار   $100بمبمغ  صادر من بنك البريد أو سند دفع معتمد أو بنك االنتاج اإلسالمي(
 يومًا من آخر موعد لتقديم العروض. ستينالمفعول لمدة 

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب. بالدوالر. تقدم األسعار 3
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار.4
 .. اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أ  مبمغ نقد  يرفق مع العطاء5
 2832761لممراجعة واالستفسار هاتف رقم : . 6
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 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــى الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ هــذج  .1
دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض كاممة عمى  الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ويختم ويوقع كافة وثائق

 أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

ــدوالرتكتــب أســعار العطــاء  .2 عمــى أن يشــمل الســعر رســوم الجمــارك والضــريبة المضــافة وأجــور التحــزيم  بال
 ن وجميع الرسوم والمصاريف األخرب.والت ميف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتيمي

يعد المناقص عرضه مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسود فقط ويحظر المحو أو التعـديل أو الشـطب  .3
ويعاد كتابة  رأو اإلضافة في العرض وكل تصحيح من هذا القبيل يوضع عميه خطين متوازيين بالحبر األحم

 وقع بجانبه من قبل من أجرب التصويب.الصواب بالحبر األزرق أو األسود وي

يقدم المناقص عرضه مرفقًا به الوثائق المطموبة مع تيمين دخول العطاء في م مف م مق بإحكام ويكتب عميه 
وكذلك اسمه  15/2020رقم لممناقصة  الخاص بتوفير طرود غذائية وعينية لصالح وزارة التنمية االجتماعيةعطاء 

وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعمقة بالعطـاء 
وعميه تبميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية خطيًا بي  ت يير أو تعديل في عنوانه وعميه أن يكتب أيضًا اسم 

 انها وبخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.الدائرة التي طرحت العطاء وعنو 

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لهذا ال رض لدب اإلدارة العامة لموازم قبل  .4
انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع  في صـندوق العطـاءات قبـل آخـر موعـد لتقـديم العـروض ال 

 .اد إلى مصدرج م مقاً ينظر فيه ويع

يمتزم المناقص بين يبقى العرض المقدم منه نافـذ المفعـول وال يجـوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة سـتين يومـا مـن  .5
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
يرفق المناقص مع عرضه ) خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشهادات والوثائق المطموبة منه وهي عمى   .1

 النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجار  أو الصناعي لمشركة 

 افة.شهادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المض 

عمى المناقص أن يرفق بعرضه النسخة األصمية من أية كتالوجات أو نشرات أو معمومات فنية تعرف  .2
ذا كانت تمك العينات غير  بالموازم المعروضة وكذلك يقدم مع عرضه العينات المطموبة في دعوة العطاء وا 
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ال يكو ن لمجنة العطاءات عدم النظر قابمة لمنقل فعميه أن يحدد مكانها والوقت الذ  يمكن رؤيتها فيه وا 
 بالعرض.

 يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرغب بإضافتها ويرب أنها ضرورية  لتوضيح عرضه. .3

 :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
يمتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفع معتمد صادر من بنك البريـد التـابع لـوزارة  :تيمين الدخول في العطاء .1

ــك يتعامــل مــع الســمطة  ــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن بن ــى شــكل كفال ــا المعمومــات أو عم االتصــاالت وتكنولوجي
 را كتـيمين دخـول ا وال ينظـر فـي أ  عـرض غيـ $ 100الفمسطينية في غزة )البنك الـوطني اإلسـالمي( بمبمـغ 

عمـى أن تعـاد تيمينـات الـدخول فـي العطـاء إلـى مقـدميها مـن المناقصـين الـذ  لـم  معزز بتيمين دخول العطـاء
يحال عميهم العطاء بعد مدة أسبوعين من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، وكـذلك لمـن أحيـل عمـيهم العطـاء 

 بعد أن يقوموا بتقديم تيمين حسن التنفيذ.
يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بي  جزء من بنودج بتقديم تـيمين حسـن التنفيـذ لمعطـاء  :تيمين حسن التنفيذ .2

من إجمالي قيمـة العطـاء وذلـك عمـى شـكل سـند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد  $100المحال عميه بقيمة 
غزة )البنك حسب األصول أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في 

يوم من تاريخ تبمي ه بقرار إحالة العطاء عميه من قبل اإلدارة العامة لموازم عمـى  15الوطني اإلسالمي(  خالل 
أن يكون سار  المفعول مدة سريان العقد ، ويعاد تيمين حسن التنفيذ إلـى المتعهـد بعـد تنفيـذ كافـة االلتزامـات 

المستفيدة لإلدارة العامة لموازم باإلفراج عن التـيمين )حيـث يـتم  المترتبة عميه بموجب طمب خطي تقدمه الدائرة
 إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.

 رابعًا: فتح انعطاءاث وتقييًها:
 -:لجنة فتح المظاريف -1
يدعو مدير عام الموازم العامة لجنة فتح مظاريف العطاء وتقوم هذج المجنة بفتح العطاءات بحضور المناقصين أو  

 -ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
جنـة عميـه وعمـى إثبات عدد المظاريف في محضر فـتح المظـاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس الم - أ

 مظروفه رقمًا مسمساًل عمى هيئة كسر اعتياد  بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددها.  - ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 

قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التيمين االبتدائي المقدم مـن كـل منـاقص وذلـك بحضـور المناقصـين   - ت
 أو ممثميهم.

التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عمى العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه وكذلك عمى  - ث
 محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
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بدراسـة العـروض يحدد مدير عام الموازم العامة األشخاص أو الجهات الذين تتكـون مـنهم المجنـة الفنيـة التـي تقـوم 
من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة لمجنة العطاءات المركزية بعد أخـذ المعـايير التاليـة 

 -في االعتبار:
 ال ينظر في أ  عرض غير معزز بتيمين دخول العطاء.  - أ

فات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـ   - ب
يعد لهذج ال اية، وتخضع كافة العـروض لـنفس المعـايير مـن حيـث التـزام المنـاقص بعرضـه بمواصـفات وشـروط 

 دعوة العطاء.

يؤخــذ بعــين االعتبــار كفــاءة المنــاقص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــه عمــى الوفــاء بالتزامــات العطــاء   - ت
يالت التي يقدمها أو الخدمـة التـي يوفرهـا وقطـع ال يـار وورش الصـيانة و كـذلك كونـه وسمعته التجارية والتسه

 وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنة استبعاد عرض المناقص الذ  ال تتوفر فيه كل أو بعض هذج المتطمبات.

 مة.تبدأ الدراسة بالعرض الذ  قدم أرخص األسعار ثم الذ  يميه حتى تتم دراسة العروض المقد  - ث

اإلحالــة عمــى مقــدم أرخــص إذا تــوافرت فــي العــرض كافــة الشــروط والمواصــفات والجــودة توصــي المجنــة الفنيــة ب - ج
من حـق المجنـة الفنيـة أن توصـي بالترسـية عمـى أكثـر مـن مـورد لمصـنف الواحـد بـالرغم مـن اخـتالف األسعار و 
 األسعار.

األسـعار تنتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـذ  يميـه في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الذ  يتضمن أرخص  - ح
بالسعر إلى أن تصل إلى العـرض الـذ  تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـين أسـباب اسـتبعاد العـروض 

 األرخص بشكل واضح.

ــزات  - خ ــذ  يتضــمن عرضــه مي ــاقص ال ــة يفضــل المن إذا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطموب
مقدم لممنتجات المحمية، ثم المناقص المقيم بفمسطين بصورة دائمة، ثم مدة التسميم األقل إذا كانت إضافية ثم ال

 سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خايسا :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ
االتفاقيــة ومــا عمــى المتعهــد الــذ  أحيــل عميــه العطــاء اســتكمال إجــراءات العقــد الخــاص بقــرار اإلحالــة وتوقيــع  .1

 يمحقها من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعهد بالتوريد خالل شهر من تاريخ استالمه ألمر التوريد. .2

ال يجوز لممتعهد أن يتنازل أل  شخص آخر عن كل أو أ  جزء من العقد دون الحصول عمى  إذن خطي مـن  .3
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطاءات بي  خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه في حالة  ال يحق .4
إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليها أو إذا لم تحل العطاء عمى مقدم أقل األسـعار أو إذا أل ـت 

 لجنة العطاءات دعوة العطاء في أ  وقت أو أ  مرحمة دون ذكر األسباب.

يمتزم المورد بتسميم الموازم وفقـًا لممواصـفات والشـروط المتفـق عميهـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة وكـذلك العينـات  .5
 المعتمدة والمذكورة فيه.
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 سادسا:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ
ما التزم به في الموعد المحدد في العقد يحق لمدير عام دائرة إذا تيخر المتعهد عن توريد  فرض غرامة مالية: .1

%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـيخر فـي توريـدها عـن كـل أسـبوع 1الموازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال تقـل عـن )
ار خطي تيخير إال إذا تبين أن التيخير في التوريد ناجم عن قوة قاهرة ، وفي جميع األحوال عمى المتعهد تقديم إشع

وفور  إلى الجهة المختصة بـالظروف واألسـباب التـي أدت إلـى التـيخير فـي التوريـد أو منعتـه مـن ذلـك وتقـديم مـا 
 يثبت ذلك.

إذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيه التزامه بالتوريد أو قصر فـي ذلـك أو : الشراء عمى حساب المتعهد .2
ة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بهــا المتعهــد بــنفس الخصــائص تــيخر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــ

والمواصفات من أ  مصدر آخر عمى حساب هذا المتعهد ونفقته مع تحميمه فروق األسعار والنفقات اإلضافية وأية 
  إنـذار خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المسـتفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـى أ

 وال يحق لممتعهد االعتراض عمى ذلك.
وهنا يحق لمجنة العطاءات التي أحالـت :استبعاد عرض المورد الذ  يخل بالتزاماته أو إل اء العقد المبرم معه .3

العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة التيمين المقدم من المتعهد أو أ  جزء منه 
 اسب مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبمغ في هذج الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.بشكل يتن

وفي جميع األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل األمـوال المسـتحقة لهـا فـي ذمـة المنـاقص أو المـورد مـن  .4
 حكومية أو من كفاالتهم.األموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدب الوزارات والهيئات والمؤسسات ال

 
 

 -حم اخلالفاث:سابعًا: 
فــي حــال حــدوث أ  خــالف ينشــي عــن تفســير أ  بنــد مــن البنــود الســابقة أو مــن بنــود العقــد فيــتم حمــه وديــًا   .1

 بالتفاوض.

يومًا من بدء مفاوضتهما لموصول إلى حل حول أ  خالف يتعمق بالعقـد يحـق  30إذا لم يتمكن الطرفان خالل  .2
الطرفين حل الخالف بالمجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيـق القـوانين واألنظمـة المعمـول بهـا فـي منـاطق أل  من 

 السمطة الوطنية الفمسطينية بهذا الشين.
 
 

 شزوط يتفزقت:ـ اينا:ث

إذا استعمل المناقص ال ش أو التالعب في معاممته أو ثبت عميه أنه شرع أو قام بنفسـه أو بواسـطة غيـرج  .1
مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحـد مـوظفي أو مسـتخدمي السـمطة أو عمـى التواطـؤ معـه إضـرارًا بطريق 

بالمصــمحة يم ــي عقــدج فــي الحــال ويصــادر التــيمين مــع عــدم اإلخــالل بحــق الــوزارة المطالبــة بالتعويضــات 
لمسـمطة المترتبة عمى ذلك فضاًل عن شطب اسمه من بين المناقصين وال يسمح له بالدخول في مناقصـات 

 الوطنية الفمسطينية هذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضدج عند االقتضاء.
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إذا أفمس المناقص أو المورد يحق لمجنة العطاءات إل اء التعاقد معه دون المجـوء لمقضـاء وكـذلك مصـادرة  .2
 مبمغ التيمين كإيراد عام لمخزينة العامة.

العقد  المبرم معه أو ما تبقى منه  بتوجيه كتاب لمورثة يفيـد بـذلك إذا توفى المناقص أو المورد جاز إل اء  .3
 دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التيمين في هذج الحالة.

 
 
 

 انشـــزوط اخلاصـــت 
 

تـي تـم االتفـاق رفض أ  مادة كاممة أو أ  جزء منها في حال مخالفتها لممواصـفات ال التنمية االجتماعيةلوزارة يحق  .1
 عميها.

مـن أ  عيـوب فـي المصـنعية أو فـي المـادة وتبعـًا لممواصـفات  جديدة وخاليـةيمتزم المناقص أن تكون المواد الموردة  .2
 المذكورة في الكراسة.

يــتم اســتالم المــواد المــوردة مــن قبــل لجنــة اســتالم مختصــة ومشــكمة لهــذا ال ــرض وفقــًا لممواصــفات والشــروط العامــة  .3
جـراء والخاصة  لمتعاقـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء وقـرار اإلحالـة وأمـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم فحصـها وا 

التجــارب عميهــا بالطريقــة التــي تحــددها الجهــة المســتفيدة أو لجنــة االســتالم بموجــب لجــان فنيــة تشــكل لهــذا ال ــرض 
 لمعرفة مدب مطابقتها لممواصفات المطموبة .

 لعمم بين ما يقدمه من عرض سعر سار  المفعول لمدة ستون يومًا من تاريخ إغالق المناقصة.يجب عمى المورد ا .4

طبقـًا لمشـروط ب ـزة أو الجهـة التـي تحـددها الـوزارة  الماليـةوزارة فـي عمى المورد االلتـزام بتوريـد المـواد المتعاقـد عميهـا  .5
ل وما يترتب عمى عمميات التوريد من نفقات بال ـة مـا المناقصة متضمنا النقل والتحميل والتنزي يوالمواصفات الواردة ف

 مصاريف عمى نفقته الخاصة. أوبم ت 
 فـيالحـق  الماليـةلـوزارة سوف يتم ترسية أصناف المناقصة عمى أساس أقل األسعار والمطابق لممواصـفات المطموبـة و  .6

المـورد برغبتهـا  إشـعارد عميها لمجرد الكمية المتعاق إجمالي% من 25خفضها بنسبة  أوزيادة الكميات المتعاقد عميها 
 .خالل فترة التعاقد األصنافبعض  أوالعقد لكل  فيالتوريد الواردة  وأسعارذلك وبنفس شروط ومواصفات  في

 وشاممة لمضريبة المضافة ما لم يرد نص خالف ذلك. بالدوالرجميع األحوال تكون عروض األسعار  يف .7
وزارة و عرقمتـه لمتوريـد بمـا يمـس بمصـمحة أحـال امتناعـه  يحال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقـد أو فـ يف .8

والرجـــوع عميـــه  كفالـــة حســـن التنفيـــذمصـــادرة  الماليـــةلمضـــرر يحـــق لـــوزارة  اأو يعـــرض مصـــالحه التنميـــة االجتماعيـــة
ل عمى المواد التي يتخمف المـورد عـن توفيرهـا الحصو فيبالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بها كما أن لها الحق 

ل ــاء التعاقــد معــه ودفــع فــروق  يالشــراء بــالطرق التــ أوالســعر  فــيمــن المــورد الــذ  يميــه  تراهــا محققــة لمصــمحتها وا 
شــرط مــن شــروط  أ مــن ضــمانته البنكيــة ولــيس لممــورد الــذ  خــالف  إداريــة% مصــاريف 10 إليهــااألســعار مضــافًا 

كفالـة حسـن المطالبـة بييـة تعويضـات أو المطالبـة باسـترداد  فـيعرقـل عمميـات التوريـد الحـق  أوتخمف عن  أوالتعاقد 
تــم  الــذ أو المطالبــة بفـروق األســعار إذا تمكنـت الــوزارة مـن تــوفير تمـك المــواد بسـعر اقــل مـن ســعر المناقصـة  التنفيـذ
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مبالغ تتبقـى مـن أ  خصم  فيالحق  المالية لوزارة األسعارالتعاقد بموجبه وفى حال عدم كفاية الضمانة لت طية فروق 
 مستحقاته لديها.

يومـًا مـن  سـتينيكون الدفع لممورد لقاء ما قام بتوريدج مـن مـواد طبقـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمناقصـة خـالل  .9
فة الشــروط تــاريخ تقــديم الفــواتير واألوراق الدالــة عمــى تمــام وحســن التوريــد طبقــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة بصــحي

 .والمواصفات
عــروض األســعار أو أ  عــرض ســعر أخــر ودون إبــداء أ  أســباب مــا دام ذلــك  لجنــة العطــاءات غيــر ممزمــة بــيرخص .10

   .يحقق مصمحتها



 

 

 
 

 جذول انكًياث واألسعار
 
 

 

رقم
ال

 الكمية الوحدة البند 
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

1 
 المواد ال ذائيةطرد 

 مكونات الطرد حسب الكشف المرفق
   1 عدد

2 
 طرد المواد العينية )ال ير غذائية(
 مكونات الطرد حسب الكشف المرفق

   1 عدد

 
 يالحظاث:**

 أوالً انطزد انغذائي:
، حيـث المورد يحدد المحافظة التي يتواجد بها)المركز/ السوبر ماركت( ويفضل أن يكون لـه أفـرع فـي بـاقي المحافظـات .1

 .أن العطاء قابل لمتجزئة حسب المحافظة

 المورد يحدد عنوانه بالتفصيل)التسميم محل المورد(. .2

 الطوارئ. التوريد حسب الطمب وفي حاالت .3

 مدة العطاء سنة. .4

 

 :انعينيثانيًا انطزد 
 المورد ي طي جميع المحافظات والتوريد في جميع المحافظات)مديريات وزارة التنمية االجتماعية(. .1

 يتحمل المورد مصاريف النقل. .2

 الطوارئ. التوريد حسب الطمب وفي حاالت .3

 مدة العطاء سنة. .4
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 يكىناث انقسيًت انشزائيت )انغذائيت( نهطزد انىاحذ:. 1

 مالحظات الكمية الوحدة الصنف الرقم
 نوعية ممتازة 5 ك شازية أو مايعادلهاأرز حبة  1
 نوعية ممتازة 5 ك ناعم سكر 2
 نوعية ممتازة 5 لتر اعباد الشمسازيت قمي 3
 نوعية ممتازة 4 عمبة جم550حجم  فول 4
 نوعية ممتازة 4 جرام 500باكو معكرونة 5
 ممتازةنوعية  1 جرام 500عمبة  طحينة 6
 نوعية ممتازة 1 لتر زيت زيتون 7
 عمبة ممتازة 1 جم 340/عمبة  مربى 8
 عمبة ممتازة 1 جم650/ عمبة صابحة أو مايعادلها صمصة 9

 نوعية ممتازة 1 ك حمص حب 10
 نوعية ممتازة 1 ك عدس مجروش 11
 نوعية ممتازة 1 ك عدس حب 12
 نوعية ممتازة 1 ك فاصوليا بيضاء 13
 نوعية ممتازة 3 ربطة خبز 14

 
 يكىناث يىاد انعينيت )انغري غذائيت(:. 2

 الكمية الوحدة الصنف الرقم

 1 عدد كيمو/ نوعية ممتازة 5حرام مجوز  1

 1 عدد مع وجه ديولين مخيط 32سم ض ط  9×61×111فرشة اسفنج  2

 1 عدد هما يعادلشعمة تايجر أو  3فرش غاز  3

   أدوات مطبخ كالتالي: 4

 1 طقم ص ير(-وسط-غاليات ستانميس )كبير  

 1 طقم كاسات 6كاسات زجاج شا    

 1 عدد لتر 2براد شا  ستانميس سعر  

 1 طقم صحن( 12صحون زجاج حجم كبير )  

 1 عدد سم24طنجرة طبيخ تيفال حجم وسط  
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو
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 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــشركة ــــــــــــــــــــ عن ممثالً  بصفتي

من شروط عامة وخاصة  15/2020بينني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم . 1
 ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

كما ألتزم بين يبقى العرض المقدم مني سار  المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستون يوما من  .2
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عمى بموجب العطاء المذكور أعالج والتي يتم طمبها من قبل  .3
اريخ توقيع العقد واستالم أوامر التوريد عمى أن تكون من ت وذلك شهرخالل  التنمية االجتماعيةوزارة 

 تمك األصناف الموردة من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميها في هذا العطاء.
 وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أ  ض ط أو إكراج .     

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشت ل المرخص :ــــــــ                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــ                                 
 رقـم الجوال :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــ                                 
 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــ                                 



 

 

 


