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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 2018/ 19 عطاء رقم

عطـاء ككـومل لتوريـق أةموـة وممتولـات لوـالة وزارة زية عـن طـرح ــاءات المركــتعمن وزارة المالية/لجنة العط
 .تتعًا لموروط والمواوفات الموضكة فل كرالة ووثائق العطاء الوكة

فعمى الوركات ذات االختواص والملجمة رلميًا وترغب فل المواركة فل هذا العطـاء مراجعـة وزارة الماليـة 
خــ ا أوةــات الـقواا الرلــمل مـن أجــا الكوــوا رس تــا الاــوا تجـوار مكطــة فـالمــوازا العامةــ اإلقارة العامـة / 

خزينــة وزارة إلــى غيــر ملــترقة تــورق  وــيكا( 300عمــى كرالــة المواوــفات ووثــائق العطــاء مباتــا قفــ  متمــ   
 .المالية

وزارة  العامــة المــوازا  قارةاإلآخــر موعــق لبتــوا عــروض اللــعار تــالظر  المختــوا فــل وــنقوق العطــاءات تــ
وتفـتة المظـاري   2018/ 08/05 الموافـق  الث ثـاء يـوا ظاـرمن الكاقية عور هو اللاعة  زةـالمالية فل غ

 الزمان والمكان .نفس ناةوين فل تتكضور ممثمل الم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 عمى من يرلو عميه العطاء. أجرة اإلع ن فل الوك  .1
تنــ  معتمــق لــقة وزارة الماليــة تنــزة  التنــ  الــوطنل كفالــة تنكيــة أو وــي  تنكــل وــاقرين مــن يجــب إرفــاق  .2

وــاقر مــن تنــ  التريــق التــات  لــوزارة االتوــاالت وتكنولوجيــا  معتمــق أو لــنق قفــ  أو تنــ  االنتــاج اإللــ مل(
يومــًا مــن آخــر موعــق لتبــقيا  ث ثــين" كتــيمين قخــوا " لــارع المفعــوا لمــقة قوالر   1000تمتمــ   المعمومــات
 العروض.

 وتوما جمي  أنواع الرلوا والضرائب. تالويكالعار تبقا ال .3
 لجنة العطاءات غير ممزمة تبتوا أةا اللعار. .4
 . اإلقارة العامة لموازا غير ملئولة عن أع متم  نبقع يرفق م  العطاء.5
 2832761. لممراجعة وااللتفلار هات  رةا 6
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 الشروط العامة 

 
 المتناقصين:ـأوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل 

يعـــق المنـــاةص عرضـــه وألـــعارل عمـــى الجـــقاوا والنمـــاذج والوثـــائق المرفبـــة تـــقعوة العطـــاء تعـــق أن يبـــرأ هـــذل  .1
الوثائق ويتفاا جمي  ما ورق فياا ويختا ويوة  كافة وثائق قعوة العطاء ويبقماا ضمن العرض كاممـة عمـى 

 اللتكماا توورة وكيكة.أن يتكما كافة النتائج المترتتة عمى عقا ةيامه تالتقةيق وا

عمــى أن يوــما اللــعر رلــوا الجمــار  والضــريتة المضــافة وأجــور التكـــزيا  تالوــيكاتكتــب ألــعار العطــاء  .2
 والتنمي  ومواري  النبا والتكميا والتنزيا والتيمين وجمي  الرلوا والمواري  الخرة.

ـــالكتر الزرق أو اللـــوق فبـــط و  .3 ـــًا ت ـــاةص عرضـــه مطتوعـــًا أو مكتوت أو التعـــقيا أو  يكظـــر المكـــويعـــق المن
الوطب أو اإلضافة فل العرض وكا توكية من هذا البتيا يوض  عميـه خطـين متـوازيين تـالكتر الكمـر 

 ويعاق كتاتة الوواب تالكتر الزرق أو اللوق ويوة  تجانته من ةتا من أجرة التوويب.

يبقا المناةص عرضه مرفبًا ته الوثائق المطموتـة مـ  تـيمين قخـوا العطـاء فـل منمـ  منمـق تكككـاا ويكتـب  .4
وكـذل  الـمه وعنوانـه تالكامـا ورةـا الاـات   2018/ 19 لممناةوة رةـاأةموة وممتولات عميه عطاء توريق 

ــــ  والفـــاكس ورةـــا وـــنقوق التريـــق الخاوـــين تـــه لترلـــا إليـــه المكاتتـــات المتعمبـــة تالعطـــ  ةاإلقار ـاء وعميـــه تتميـ
تعـقيا فـل عنوانـه وعميـه أن يكتـب أيضـًا الـا الـقائرة التـل  لمـوازا / وزارة الماليـة خطيـًا تـيع تنييـر أو العامة

 طركت العطاء وعنواناا وتخ   ذل  يكق لمجنة العطاءات أن تاما العرض المبقا منه.

لمـوازا  العامـة ةاإلقار لاـذا النـرض لـقة يوقع العرض من ةتا المناةص فـل وـنقوق العطـاءات المخوـص  .5
ةتا انتااء المقة المكققة لذل  وكا عرض ال يوقع فل ونقوق العطاءات ةتا آخر موعق لتبقيا العـروض 

 ال ينظر فيه ويعاق إلى موقرل منمبًا .

مــن  لــتين يومــايمتــزا المنــاةص تــين يتبــى العــرض المبــقا منــه نافــذ المفعــوا وال يجــوز لــه الرجــوع عنــه لمــقة  .6
 تاريخ آخر موعق لتبقيا العروض.

 مقة لريان العطاء لتة واور. .7
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفق المناةص م  عرضه   خاوة إذا كان يوار  لوا مرة ( الوااقات والوثائق المطموتة منه وهل عمى  .1
 النكو التالل:

   الليرة الذاتية لموركة.وورة موقةة عن وااقة مزاولة المانة وكذل 
 .اللجا التجارع أو الوناعل لموركة 

 .وااقة خمو طر  من قائرة ضريتة القخا وضريتة البيمة المضافة 

عمــى المنــاةص أن يرفــق تعرضــه النلــخة الوــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نوــرات أو معمومــات فنيــة تعــر   .2
ذا كانت تم  العينات غير  تالموازا المعروضة وكذل  يبقا م  عرضه العينات المطموتة فل قعوة العطاء وا 
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ال يكــون لمج نـة العطــاءات عــقا النظــر ةاتمـة لمنبــا فعميــه أن يكـقق مكاناــا والوةــت الــذع يمكـن رؤيتاــا فيــه وا 
 تالعرض.

 يكق لممناةص أن يضي  أية وثائق أو معمومات يرغب تكضافتاا ويرة أناا ضرورية  لتوضية عرضه. .3

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .1

وــاالت وتكنولوجيــا وــاقر مــن تنــ  التريــق التــات  لــوزارة االت معتمــق يمتــزا المنــاةص أن يرفــق تعرضــه لــنق قفــ 
أو عمى وـكا كفالـة أو وـي  تنكـل وـاقر مـن تنـ  يتعامـا مـ  اللـمطة الفملـطينية فـل غـزة  التنـ   المعمومات

وال ينظــر فــل أع عــرض " كتــيمين قخــوا "  مــن إجمــالل ةيمــة العطــاء قوالر 1000تمتمــ  الــوطنل اإللــ مل( 
القخوا فل العطاء إلى مبقمياا من المناةوين الذع غير معزز تتيمين قخوا العطاء ، عمى أن تعاق تيمينات 

تعــق مــقة ألــتوعين مــن تــاريخ آخــر موعــق لتبــقيا العــروض، وكــذل  لمــن أكيــا عمــياا  لــا يكــاا عمــياا العطــاء
 العطاء تعق أن يبوموا تتبقيا تيمين كلن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

-3000 (تتبقيا تيمين كلن التنفيذ لمعطاء المكاا عميهيمتزا المتناةص الفائز تالعطاء أو تيع جزء من تنوقل 
أو عمـى وـكا كفالـة أو  واقر من تن  التريق كلب الووا معتمق وذل  عمى وكا لنق قف قوالر (  5000

(  ، أو تنـ  االنتـاجوي  تنكل واقر من تن  يتعاما م  اللمطة الفملطينية فل غـزة  التنـ  الـوطنل اإللـ مل
خ تتمينــه تبــرار إكالــة العطــاء عميــه مــن ةتــا اإلقارة العامــة لمــوازا عمــى أن يكــون لــارع يــوا مــن تــاري 15خــ ا 

، ويعــاق تــيمين كلــن التنفيــذ إلــى المتعاــق تعــق تنفيــذ كافــة االلتزامــات المترتتــة عميــه مــقة لــريان العبــقالمفعــوا 
مين  كيـث يـتا إوـقار وـي  تموجب طمب خطل تبقمه القائرة الملتفيقة لإلقارة العامـة لمـوازا تـاإلفراج عـن التـي

 تبيمة الكفالة من وزارة المالية(.
يتا و  من ةيمته كما 0.004عنق العبق أو االتفاق  تنلتة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   

عن نفس العبق أو االتفاق كرلوا طوات  إيراقات أيضًا عنق اإلكالة أو الترلية عمى  0.004تكويا نلتة 
خوا من فاتورة المورق من ةيمة العبق أو االتفاق عمى أن ت 0.008ليوتة مجموع المكوا الجاة المنفذة 
 عنق اللقاق.

 :وتقييمها العطاءات فتح: رابعاً 
 -:لجنة فتح المظاريف -1

مــــقير عــــاا المــــوازا العامــــة لجنــــة فــــتة مظــــاري  العطــــاء وتبــــوا هــــذل المجنــــة تفــــتة العطــــاءات تكضــــور  يــــقعو
 -المناةوين أو ممثمياا فل الزمان والمكان المكققين فل قعوة العطاء تعق اتخاذ اإلجراءات التالية:

ميــه إثتــات عــقق المظــاري  فــل مكضــر فــتة المظــاري  وكــا عطــاء يفــتة مظروفــه يضــ  رئــيس المجنــة ع - أ
 وعمى مظروفه رةمًا ململً  عمى هيئة كلر اعتياقع تلطه رةا العطاء ومبامه عقق العطاءات الوارقة.

ثتات عققها. - ب  ترةيا الوراق المرفبة م  العطاء وا 
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ةــــراءة الــــا مبــــقا العطــــاء واللــــعار وةيمــــة التــــيمين االتتــــقائل المبــــقا مــــن كــــا منــــاةص وذلــــ  تكضــــور  - ث
 المناةوين أو ممثمياا.

من رئيس المجنة وجمي  العضاء الكاضرين عمى العطاء ومظروفه وكا ورةة من أوراةـه وكـذل   التوةي  - ث
 عمى مكضر المجنة تعق تقوين كافة الخطوات اللاتبة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
يكـــقق مـــقير عـــاا المـــوازا العامـــة الوـــخاص أو الجاـــات الـــذين تتكـــون مـــناا المجنـــة الفنيـــة التـــل تبـــوا تقرالـــة 
العــروض مــن النــواكل الفنيــة والماليــة والبانونيــة وتبــقا تووــياتاا المنالــتة لمجنــة العطــاءات المركزيــة تعــق أخــذ 

 -المعايير التالية فل االعتتار:
 ال ينظر فل أع عرض غير معزز تتيمين قخوا العطاء.  - أ

وازا المطموتــة عمــى تــقرس العــروض مــن الناكيــة الفنيــة تكيــث تكــقق المعــايير الفنيــة وفبــًا لمواوــفات المــ   - ب
جقوا يعق لاذل الناية، وتخض  كافة العروض لنفس المعايير من كيث التزاا المناةص تعرضه تمواوفات 

 ووروط قعوة العطاء.

يؤخــذ تعــين االعتتــار كفــاءة المنــاةص مــن النــاكيتين الماليــة والفنيــة ومبقرتــه عمــى الوفــاء تالتزامــات العطــاء   - ث
تــل يبــقماا أو الخقمــة التــل يوفرهــا وةطــ  النيــار وورش الوــيانة و كــذل  ولــمعته التجاريــة والتلــاي ت ال

كونه وكيا أو موزع لوكيا أو تاجر، ولمجنة التتعاق عرض المناةص الذع ال تتوفر فيه كا أو تعـض هـذل 
 المتطمتات.

 تتقأ القرالة تالعرض الذع ةقا أرخص اللعار ثا الذع يميه كتى تتا قرالة العروض المبقمة.  - ث

توافرت فل العرض كافة الوروط والمواوفات والجوقة توول المجنة الفنية تاإلكالـة عمـى مبـقا أرخـص  إذا - ج
اللـــعار و مـــن كـــق المجنـــة الفنيـــة أن تووـــل تالترلـــية عمـــى أكثـــر مـــن مـــورق لموـــن  الواكـــق تـــالرغا مـــن 

 اخت   اللعار.

تنتبـا القرالـة إلـى العـرض الـذع فل كالة عقا توافر المتطمتات فل العرض الذع يتضمن أرخص اللـعار  - ح
يميـه تاللــعر إلــى أن توـا إلــى العــرض الـذع تتــوافر فيــه المتطمتـات لإلكالــة عمــى أن تتـين ألــتاب الــتتعاق 

 العروض الرخص توكا واضة.

إذا تلاوت المواوفات واللعار والوروط والجوقة المطموتة يفضـا المنـاةص الـذع يتضـمن عرضـه ميـزات  - خ
نتجـات المكميـة، ثـا المنـاةص المبـيا تفملـطين توـورة قائمـة، ثـا مـقة التلـميا الةـا إذا إضافية ثا المبقا لمم

 كانت لرعة التلميا لمومكة القائرة الملتفيقة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
ومـا عمى المتعاق الذع أكيا عميه العطاء التكماا إجراءات العبـق الخـاص تبـرار اإلكالـة وتوةيـ  االتفاةيـة  .1

 يمكباا من أوراق وملتنقات تما فياا  أوامر الوراء(.
 .فل مقة أةواها لتون يوماً  يمتزا المتعاق تالتوريق كلب الطمب  من تاريخ الت مه لمر التوريق .2
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ال يجــوز لممتعاــق أن يتنــازا لع وــخص آخــر عــن كــا أو أع جــزء مــن العبــق قون الكوــوا عمــى  إذن  .3
 لت العطاء.خطل من لجنة العطاءات التل أكا

ال يكق لممناةص أو المورق الرجوع عمى لجنة العطاءات تيع خلارة أو ضرر ناوئ عن تبقيا عرضه فل  .4
كالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كا العروض المبقمة إلياا أو إذا لا تكـا العطـاء عمـى مبـقا أةـا اللـعار 

 قون ذكر اللتاب. أو إذا ألنت لجنة العطاءات قعوة العطاء فل أع وةت أو أع مركمة

يمتزا المورق تتلميا الموازا وفبًا لممواوفات والوروط المتفق عمياا والوارقة فل ةرار اإلكالة وكذل  العينـات  .5
 المعتمقة والمذكورة فيه.

 
 

 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا
تيخر المتعاق عن توريق ما التزا ته فل الموعق المكقق فل العبق يكق لمـقير عـاا إذا :  فرض غرامة مالية .1

%( من ةيمة المـوازا التـل تـيخر فـل توريـقها عـن كـا 1قائرة الموازا العامة أن يفرض غرامة مالية ال تبا عن  
عمـى المتعاـق تبـقيا  ألتوع تيخير إال إذا تتين أن التيخير فل التوريق ناجا عن ةـوة ةـاهرة ، وفـل جميـ  الكـواا

إوعار خطل وفورع إلى الجاة المختوة تالظرو  واللتاب التل أقت إلى التـيخير فـل التوريـق أو منعتـه مـن 
 ذل  وتبقيا ما يثتت ذل .

إذا نكــا المتعاـق عــن تنفيــذ التزاماتـه تمــا فيــه التزامـه تالتوريــق أو ةوــر فــل  : الشــراء عمــا حســاع المتعهــد .2
عـــاا قائـــرة المـــوازا العامـــة إوـــقار البـــرار توـــراء المـــوازا الممتـــزا تاـــا المتعاـــق تـــنفس ذلـــ  أو تـــيخر يكـــق لمـــقير 

الخوــائص والمواوــفات مــن أع موــقر آخــر عمــى كلــاب هــذا المتعاــق ونفبتــه مــ  تكميمــه فــروق اللـــعار 
العامـة والنفبات اإلضافية وأية خلائر أو مواري  أو عطا أو ضرر يمكق تالقائرة الملـتفيقة أو قائـرة المـوازا 

 قون الكاجة إلى أع إنذار وال يكق لممتعاق االعتراض عمى ذل .
: وهنـا يكـق لمجنـة العطـاءات التـل استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبـرم معـه .3

ق أو أكالت العطاء اتخاذ اإلجراءات ال زمة تكق المتعاق تما فل ذل  مواقرة ةيمـة التـيمين المبـقا مـن المتعاـ
 أع جزء منه توكا يتنالب م  ةيمة الموازا غير المورقة ويعتتر المتم  فل هذل الكالة إيراقًا لمخزينة العامة.

وفل جمي  الكواا يكق لـقائرة المـوازا العامـة تكوـيا المـواا الملـتكبة لاـا فـل ذمـة المنـاةص أو المـورق  .4
 ات والايئات والمؤللات الككومية أو من كفاالتاا.من المواا الملتكبة لذل  المناةص أو المورق لقة الوزار 

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

فـل كـاا كـقوث أع خــ   ينوـي عـن تفلــير أع تنـق مـن التنـوق اللــاتبة أو مـن تنـوق العبــق فيـتا كمـه وقيــًا   - أ
 تالتفاوض.
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تالعبـق يومًا من تقء مفاوضتاما لموووا إلى كا كوا أع خـ   يتعمـق  30إذا لا يتمكن الطرفان خ ا  - ب
يكق لع من الطرفين كا الخ   تالمجوء إلى المككمة المختوة وتطتيق البوانين والنظمة المعموا تاا فل 

 مناطق اللمطة الوطنية الفملطينية تاذا الوين.
 

 شروط متفرقة:ـ:ثامنا

توالـطة غيـرل ا التعما المناةص النش أو الت عب فل معاممته أو ثتت عميه أنـه وـرع أو ةـاا تنفلـه أو ذإ .1
تطريق متاور أو غير متاور عمى رووة أكق مـوظفل أو ملـتخقمل اللـمطة أو عمـى التواطـؤ معـه إضـرارًا 
تالموــمكة يمنــل عبــقل فــل الكــاا ويوــاقر التــيمين مــ  عــقا اإلخــ ا تكــق الــوزارة المطالتــة تالتعويضــات 

القخوا فل مناةوات لملمطة المترتتة عمى ذل  فضً  عن وطب المه من تين المناةوين وال يلمة له ت
 الوطنية الفملطينية هذا فضً  عن اتخاذ اإلجراءات البضائية ضقل عنق االةتضاء.

إذا أفمس المناةص أو المورق يكق لمجنة العطاءات إلناء التعاةق معـه قون المجـوء لمبضـاء وكـذل  موـاقرة  .2
 متم  التيمين ككيراق عاا لمخزينة العامة.

لمورق جاز إلناء العبق  المترا معه أو ما تتبى منه  تتوجيه كتـاب لمورثـة يفيـق تـذل  إذا توفى المناةص أو ا .3
 قون الكاجة إلى التوقار ككا ةضائل يبضل تذل  م  رق متم  التيمين فل هذل الكالة.
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 الشـــروط الخاصـــة

 مخالفتاا لممواوفات التل تا االتفاق عمياا.يكق لوزارة الوكة رفض أع ماقة كاممة أو أع جزء مناا فل كاا  .1

ــًا لممواوــفات والوــروط العامــة  .2 يــتا الــت ا المــواق المــورقة مــن ةتــا لجنــة الــت ا مختوــة وموــكمة لاــذا النــرض وفب
جــراء  والخاوــة لمتعاةــق الــوارقة فــل قعــوة العطــاء وةــرار اإلكالــة وأمــر التوريــق والعينــات المعتمــقة والتــل يــتا فكوــاا وا 

عمياــا تالطريبــة التــل تكــققها الجاــة الملــتفيقة أو لجنــة االلــت ا تموجــب لجــان فنيــة توــكا لاــذا النــرض  التجــارب
 لمعرفة مقة مطاتبتاا لممواوفات المطموتة .

 يجب عمى المورق العما تين ما يبقمه من عرض لعر لارع المفعوا لمقة لتون يومًا من تاريخ إغ ق المناةوة. .3

ريــق المــواق المتعاةــق عمياــا فــل الخــقمات الملــانقة تــوزارة الوــكة تنــزة أو الجاــة التــل تكــققها عمــى المــورق االلتــزاا تتو  .4
ــًا لموــروط والمواوــفات الــوارقة فــل المناةوــة متضــمنا النبــا والتكميــا والتنزيــا ومــا يترتــب عمــى عمميــات  الــوزارة طتب

 التوريق من نفبات تالنة ما تمنت أو مواري  عمى نفبته الخاوة.
ترلية أونا  المناةوة عمى ألاس أةا اللعار والمطاتق لممواوفات المطموتة ولوزارة الوـكة الكـق فـل لو  يتا  .5

% من إجمالل الكمية المتعاةق عمياـا لمجـرق إوـعار المـورق ترغتتاـا 25زياقة الكميات المتعاةق عمياا أو خفضاا تنلتة 
 ق لكا أو تعض الونا  خ ا فترة التعاةق .فل ذل  وتنفس وروط ومواوفات وألعار التوريق الوارقة فل العب

 فل جمي  الكواا تكون عروض اللعار تالويكا الجقيق وواممة لمضريتة المضافة ما لا يرق نص خ   ذل . .6
فل كاا مخالفة المـورق لكـا أو تعـض وـروط التعاةـق أو فـل كـاا امتناعـه أو عرةمتـه لمتوريـق تمـا يمـس تموـمكة وزارة  .7

كاا لمضرر يكق لوزارة المالية مواقرة كفالة كلن التنفيـذ والرجـوع عميـه تـالتعويض عـن كـا الوكة أو يعرض موال
عطا أو ضرر لكق تاا كما أن لاا الكق فل الكووا عمى المواق التل يتخمـ  المـورق عـن توفيرهـا مـن المـورق الـذع 

لنـاء التعاةـق معـ ه وقفـ  فـروق اللـعار مضـافًا إلياـا يميه فل اللـعر أو الوـراء تـالطرق التـل تراهـا مكببـة لموـمكتاا وا 
% مواري  إقاريـة مـن ضـمانته التنكيـة ولـيس لممـورق الـذع خـال  أع وـرط مـن وـروط التعاةـق أو تخمـ  عـن أو 10

عرةا عمميات التوريق الكق فل المطالتـة تييـة تعويضـات أو المطالتـة تالـترقاق كفالـة كلـن التنفيـذ أو المطالتـة تفـروق 
زارة من توفير تم  المواق تلعر اةا من لعر المناةوة الذع تا التعاةـق تموجتـه وفـى كـاا عـقا اللعار إذا تمكنت الو 

 كفاية الضمانة لتنطية فروق اللعار لوزارة المالية الكق فل خوا أع متال  تتتبى من ملتكباته لقياا.
ة تالمناةوــة خــ ا لــتين يومــًا مــن يكــون الــقف  لممــورق لبــاء مــا ةــاا تتوريــقل مــن مــواق طتبــًا لموــروط والمواوــفات الــوارق .8

تـــاريخ تبـــقيا الفـــواتير والوراق القالـــة عمـــى تمـــاا وكلـــن التوريـــق طتبـــا لموـــروط والمواوـــفات الـــوارقة توـــكيفة الوـــروط 
 والمواوفات. 

لجنــة العطــاءات غيــر ممزمــة تــيرخص عــروض اللــعار أو أع عــرض لــعر أخــر وقون إتــقاء أع ألــتاب مــا قاا ذلــ   .9
 يكبق مومكتاا .
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 الكميات واألسعار جدول 
 
 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

 1 متر طولي قماش بوبمين ألوان  1
  

 1 متر قماش أخضر لمعمميات  2
  

 1 متر قماش أزرق خاص بالعناية المركزة  3
  

4 
مرتبة اسفنج مع البيت 

 سم  099*99*9
 1 عدد

  

5 
فاولير  0/2مرتبة اسفنج 

 سم مع البيت  099*58*9
 1 عدد

  

6 
قماش لمستائر ألوان عرض من  

 سم  099سم ل  259
 1 متر

  

 1 متر طولي قماش أبيض درل 7
  

 1 متر قماش دامور خاص باالكفان 8
  

 المبلغ االجمالي بالشيكل
 

 
 م كظة:

  يتا النظر فل أع عينات أو ألعار أخرة . لنيتا تعتئة اللعار كلب العينات الموجوقة لقة الموازا العامة و 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توفتل ممثً  عن  وركة ا أةر أنا الموة  أقنال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوية رة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تالتــالل:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توـروط عامـة وخاوـة  19/2018.   تيننل ةرأت وتفامت كافـة مـا ورق توثـائق العطـاء المطـروح رةـا  1
 ومواوفات وألتزا التزاما ةانونيًا تتم  الوروط والمواوفات .

يجـوز لـل الرجـوع عنـه لمـقة لـتون يومـا  .   كما ألتزا تين يتبى العرض المبقا منـل لـارع المفعـوا وال2
 من تاريخ آخر موعق لتبقيا العروض.

مـن ةتـا  طمتاـا يـتا وكذل  ألتزا تتوريق الونا  المكالة عمى تموجب العطاء المـذكور أعـ ل والتـل.  3
التوريق عمى أن تكون تم  الونا   أوامرالت ا توةي  العبق و  من تاريخ وار وذل  االوكة خ وزارة 

 مورقة من ةتمل وفبًا لممواوفات والوروط المنووص عمياا فل هذا العطاء.ال
 وهذا إةرار وتعاق منل تذل  أةر وألتزا تكا ما ورق ته قون أع ضنط أو إكرال .     

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــ
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