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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 2018/ 27 عطاء رقم

تبعـا   الماليـةلصـال  وزارة  سـتاررعطاء حكومي لتوريـ  زية عن طرح ــاءات المركــتعمن وزارة المالية/لجنة العط
 .لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثارق العطاء

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميا  وترغب في المشاركة في هذا العطـاء مراجعـة وزارة الماليـة 
أوقــات الـ واا الرســمي مـن أجــا الحصــوا  خــ اتــا الاــوا بجـوار محطــة فـارس لمــوازا العامةــ اإل ارة العامـة / 

خزينــة وزارة إلــى غيــر مســتر ة تــور   شــيكا( 100عمــى كراســة المواصــفات ووثــارق العطــاء مبابــا  فــ  مبمــ   
 .المالية

وزارة  العامــة المــوازا   ارةاإلآخــر موعــ  لببــوا عــروض الســعار بــالظر  المختــوا فــي صــن وق العطــاءات بــ
وتفـت  المظـاري   2018/ 26/07 الموافق  الخميس يوا ظارمن الحا ية عشر هو الساعة  زةـالمالية في غ

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تبحضور ممثمي الم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 عمى من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلع ن في الصح  .1
وزارة الماليــة بةــزة  البنــ  الــوطني  كفالــة بنكيــة أو شــي  بنكــي صــا رين مــن بنــ  معتمــ  لــ  يجــب إرفــاق  .2

صــا ر مــن بنــ  البريــ  التــاب  لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا  معتمــ  أو ســن   فــ  أو بنــ  االنتــاج اإلســ مي(
يومــا  مــن آخــر موعــ  لتبــ يا  ث ثــين" كتــيمين  خــوا " ســارع المفعــوا لمــ ة  والر   1000بمبمــ   المعمومــات
 العروض.

 وتشما جمي  أنواع الرسوا والضرارب. بالشيكاتب ا السعار  .3
 لجنة العطاءات غير ممزمة بببوا أقا السعار. .4
 . اإل ارة العامة لموازا غير مسرولة عن أع مبم  نب ع يرفق م  العطاء.5
 2832761. لممراجعة واالستفسار هات  رقا 6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

المنـــاقص عرضـــه وأســـعارد عمـــى الجـــ اوا والنمـــاذج والوثـــارق المرفبـــة بـــ عوة العطـــاء بعـــ  أن يبـــرأ هـــذد  يعـــ  .1
الوثارق ويتفاا جمي  ما ور  فياا ويختا ويوق  كافة وثارق  عوة العطاء ويب ماا ضمن العرض كاممـة عمـى 

 حيحة.أن يتحما كافة النتارج المترتبة عمى ع ا قيامه بالت قيق واالستكماا بصورة ص

عمــى أن يشــما الســعر رســوا الجمــار  والضــريبة المضــافة وأجــور التحـــزيا  بالشــيكاتكتــب أســعار العطــاء  .2
 والتةمي  ومصاري  النبا والتحميا والتنزيا والتيمين وجمي  الرسوا والمصاري  الخر .

ـــالحبر الزرق أو الســـو  فبـــط ويحظـــر المحـــو .3 ـــا  ب ـــاقص عرضـــه مطبوعـــا  أو مكتوب تعـــ يا أو أو ال يعـــ  المن
الشطب أو اإلضافة في العرض وكا تصحي  من هذا الببيا يوض  عميـه خطـين متـوازيين بـالحبر الحمـر 

 ويعا  كتابة الصواب بالحبر الزرق أو السو  ويوق  بجانبه من قبا من أجر  التصويب.

بإحكـاا ويكتـب يب ا المناقص عرضه مرفبا  به الوثارق المطموبـة مـ  تـيمين  خـوا العطـاء فـي مةمـ  مةمـق  .4
وكذل  اسمه وعنوانه بالكامـا ورقـا  2018/ 27 لممناقصة رقا ستارر لصال  وزارة الماليةعميه عطاء توري  

ـــ   الاــات  والفــاكس ورقــا صــن وق البريــ  الخاصــين بــه لترســا إليــه المكاتبــات المتعمبــة بالعطـــاء وعميــه تبميـ
تع يا في عنوانه وعميـه أن يكتـب أيضـا  اسـا الـ اررة  يير أولموازا / وزارة المالية خطيا  بيع تة العامة ةاإل ار 

 التي طرحت العطاء وعنواناا وبخ   ذل  يحق لمجنة العطاءات أن تاما العرض المب ا منه.

لمـوازا  العامـة ةاإل ار يو ع العرض من قبا المناقص فـي صـن وق العطـاءات المخصـص لاـذا الةـرض لـ    .5
كا عرض ال يو ع في صن وق العطاءات قبا آخر موع  لتب يا العـروض قبا انتااء الم ة المح  ة لذل  و 

 ال ينظر فيه ويعا  إلى مص رد مةمبا  .

مــن  ســتين يومــايمتــزا المنــاقص بــين يببــى العــرض المبــ ا منــه نافــذ المفعــوا وال يجــوز لــه الرجــوع عنــه لمــ ة  .6
 تاريخ آخر موع  لتب يا العروض.

 م ة سريان العطاء ستة شاور. .7
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفق المناقص م  عرضه   خاصة إذا كان يشار  لوا مرة ( الشاا ات والوثارق المطموبة منه وهي عمى  .1
 النحو التالي:

 .صورة مص قة عن شاا ة مزاولة المانة وكذل  السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجا التجارع أو الصناعي لمشركة 

 مو طر  من  اررة ضريبة ال خا وضريبة البيمة المضافة.شاا ة خ 

عمــى المنــاقص أن يرفــق بعرضــه النســخة الصــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات فنيــة تعــر   .2
ذا كانت تم  العينات غير  بالموازا المعروضة وكذل  يب ا م  عرضه العينات المطموبة في  عوة العطاء وا 
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ال يكــون لمجنـة العطــاءات عــ ا النظــر قابمـة لمنبــا فعميــه أن يحـ    مكاناــا والوقــت الــذع يمكـن رؤيتاــا فيــه وا 
 بالعرض.

 يحق لممناقص أن يضي  أية وثارق أو معمومات يرغب بإضافتاا وير  أناا ضرورية  لتوضي  عرضه. .3

 

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

صــا ر مــن بنــ  البريــ  التــاب  لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا  معتمــ  ســن   فــ يمتــزا المنــاقص أن يرفــق بعرضــه 
أو عمى شـكا كفالـة أو شـي  بنكـي صـا ر مـن بنـ  يتعامـا مـ  السـمطة الفمسـطينية فـي غـزة  البنـ   المعمومات

وال ينظــر فــي أع عــرض " كتــيمين  خــوا "  مــن إجمــالي قيمــة العطــاء  والر 1000بمبمــ  الــوطني اإلســ مي( 
معزز بتيمين  خوا العطاء ، عمى أن تعا  تيمينات ال خوا في العطاء إلى مب مياا من المناقصين الذع غير 

بعــ  مــ ة أســبوعين مــن تــاريخ آخــر موعــ  لتبــ يا العــروض، وكــذل  لمــن أحيــا عمــياا  لــا يحــاا عمــياا العطــاء
 العطاء بع  أن يبوموا بتب يا تيمين حسن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

ببيمــة مبمــ  ا المتنــاقص الفــارز بالعطــاء أو بــيع جــزء مــن بنــو د بتبــ يا تــيمين حســن التنفيــذ لمعطــاء المحــاا يمتــز 
أو عمـى شـكا كفالـة أو شـي   صـا ر مـن بنـ  البريـ  حسـب الصـوا معتمـ  وذل  عمـى شـكا سـن   فـ مبطوع 

(  ، أو بنـــ  االنتـــاجيبنكــي صـــا ر مـــن بنــ  يتعامـــا مـــ  الســمطة الفمســـطينية فـــي غــزة  البنـــ  الـــوطني اإلســ م
يــوا مــن تــاريخ تبميةــه ببــرار إحالــة العطــاء عميــه مــن قبــا اإل ارة العامــة لمــوازا عمــى أن يكــون ســارع  15خــ ا 

، ويعــا  تــيمين حســن التنفيــذ إلــى المتعاــ  بعــ  تنفيــذ كافــة االلتزامــات المترتبــة عميــه مــ ة ســريان العبــ المفعــوا 
لإل ارة العامـة لمـوازا بـاإلفراج عـن التـيمين  حيـث يـتا إصـ ار شـي   بموجب طمب خطي تب مه ال اررة المستفي ة

 ببيمة الكفالة من وزارة المالية(.
يتا و  من قيمته كما 0.004عن  العب  أو االتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   

عن  اإلحالة أو الترسية عمى عن نفس العب  أو االتفاق كرسوا طواب  إيرا ات أيضا   0.004تحصيا نسبة 
خصا من فاتورة المور  من قيمة العب  أو االتفاق عمى أن ت 0.008الجاة المنفذة ليصب  مجموع المحصا 

 عن  الس ا .
 :وتقييمها العطاءات فتح: رابعاً 

 -:لجنة فتح المظاريف -1
فــــت  العطــــاءات بحضــــور مــــ ير عــــاا المــــوازا العامــــة لجنــــة فــــت  مظــــاري  العطــــاء وتبــــوا هــــذد المجنــــة ب يــــ عو

 -المناقصين أو ممثمياا في الزمان والمكان المح  ين في  عوة العطاء بع  اتخاذ اإلجراءات التالية:
إثبــات عــ   المظــاري  فــي محضــر فــت  المظــاري  وكــا عطــاء يفــت  مظروفــه يضــ  ررــيس المجنــة عميــه  - أ

 ومبامه ع   العطاءات الوار ة. وعمى مظروفه رقما  مسمس   عمى هيرة كسر اعتيا ع بسطه رقا العطاء

ثبات ع  ها. - ب  ترقيا الوراق المرفبة م  العطاء وا 
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قــــراءة اســــا مبــــ ا العطــــاء والســــعار وقيمــــة التــــيمين االبتــــ اري المبــــ ا مــــن كــــا منــــاقص وذلــــ  بحضــــور  - ت
 المناقصين أو ممثمياا.

من أوراقـه وكـذل   التوقي  من رريس المجنة وجمي  العضاء الحاضرين عمى العطاء ومظروفه وكا ورقة - ث
 عمى محضر المجنة بع  ت وين كافة الخطوات الساببة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
يحـــ   مـــ ير عـــاا المـــوازا العامـــة الشـــخاص أو الجاـــات الـــذين تتكـــون مـــناا المجنـــة الفنيـــة التـــي تبـــوا ب راســـة 
العــروض مــن النــواحي الفنيــة والماليــة والبانونيــة وتبــ ا توصــياتاا المناســبة لمجنــة العطــاءات المركزيــة بعــ  أخــذ 

 -المعايير التالية في االعتبار:
 تيمين  خوا العطاء.ال ينظر في أع عرض غير معزز ب  - أ

تــ رس العــروض مــن الناحيــة الفنيــة بحيــث تحــ   المعــايير الفنيــة وفبــا  لمواصــفات المــوازا المطموبــة عمــى    - ب
ج وا يع  لاذد الةاية، وتخض  كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزاا المناقص بعرضه بمواصفات 

 وشروط  عوة العطاء.

يؤخــذ بعــين االعتبــار كفــاءة المنــاقص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومب رتــه عمــى الوفــاء بالتزامــات العطــاء   - ت
وســمعته التجاريــة والتســاي ت التــي يبــ ماا أو الخ مــة التــي يوفرهــا وقطــ  الةيــار وورش الصــيانة و كــذل  

ال تتوفر فيه كا أو بعـض هـذد  كونه وكيا أو موزع لوكيا أو تاجر، ولمجنة استبعا  عرض المناقص الذع
 المتطمبات.

 تب أ ال راسة بالعرض الذع ق ا أرخص السعار ثا الذع يميه حتى تتا  راسة العروض المب مة.  - ث

إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجو ة توصي المجنة الفنية باإلحالـة عمـى مبـ ا أرخـص  - ج
بالترســـية عمـــى أكثـــر مـــن مـــور  لمصـــن  الواحـــ  بـــالرغا مـــن الســـعار و مـــن حـــق المجنـــة الفنيـــة أن توصـــي 

 اخت   السعار.

في حالة ع ا توافر المتطمبات في العرض الذع يتضمن أرخص السـعار تنتبـا ال راسـة إلـى العـرض الـذع  - ح
يميـه بالســعر إلــى أن تصـا إلــى العــرض الـذع تتــوافر فيــه المتطمبـات لإلحالــة عمــى أن تبـين أســباب اســتبعا  

 لرخص بشكا واض .العروض ا

إذا تساوت المواصفات والسعار والشروط والجو ة المطموبة يفضـا المنـاقص الـذع يتضـمن عرضـه ميـزات  - خ
إضافية ثا المب ا لممنتجـات المحميـة، ثـا المنـاقص المبـيا بفمسـطين بصـورة  ارمـة، ثـا مـ ة التسـميا القـا إذا 

 كانت سرعة التسميا لمصمحة ال اررة المستفي ة.
 

 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـخامسا 
عمى المتعا  الذع أحيا عميه العطاء استكماا إجراءات العبـ  الخـاص ببـرار اإلحالـة وتوقيـ  االتفاقيـة ومـا  .1

 يمحباا من أوراق ومستن ات بما فياا  أوامر الشراء(.
 .في م ة أقصاها ستون يوما   يمتزا المتعا  بالتوري  حسب الطمب  من تاريخ است مه لمر التوري  .2
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ال يجــوز لممتعاــ  أن يتنــازا لع شــخص آخــر عــن كــا أو أع جــزء مــن العبــ   ون الحصــوا عمــى  إذن  .3
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المور  الرجوع عمى لجنة العطاءات بيع خسارة أو ضرر ناشئ عن تب يا عرضه في  .4
لجنة العطاءات كا العروض المب مة إلياا أو إذا لا تحـا العطـاء عمـى مبـ ا أقـا السـعار حالة إذا ما رفضت 

 أو إذا ألةت لجنة العطاءات  عوة العطاء في أع وقت أو أع مرحمة  ون ذكر السباب.

ينـات يمتزا المور  بتسميا الموازا وفبا  لممواصفات والشروط المتفق عمياا والوار ة في قرار اإلحالة وكذل  الع .5
 المعتم ة والمذكورة فيه.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا

إذا تيخر المتعا  عن توري  ما التزا به في الموع  المح   في العب  يحق لمـ ير عـاا :  فرض غرامة مالية .1
%( من قيمة المـوازا التـي تـيخر فـي توريـ ها عـن كـا 1ا عن   اررة الموازا العامة أن يفرض غرامة مالية ال تب

أسبوع تيخير إال إذا تبين أن التيخير في التوري  ناجا عن قـوة قـاهرة ، وفـي جميـ  الحـواا عمـى المتعاـ  تبـ يا 
إشعار خطي وفورع إلى الجاة المختصة بالظرو  والسباب التي أ ت إلى التـيخير فـي التوريـ  أو منعتـه مـن 

 ب يا ما يثبت ذل .ذل  وت
إذا نكــا المتعاـ  عــن تنفيــذ التزاماتـه بمــا فيــه التزامـه بالتوريــ  أو قصــر فــي  : الشــراء عمــا حســاع المتعهــد .2

ذلـــ  أو تـــيخر يحـــق لمـــ ير عـــاا  ارـــرة المـــوازا العامـــة إصـــ ار البـــرار بشـــراء المـــوازا الممتـــزا باـــا المتعاـــ  بـــنفس 
هــذا المتعاــ  ونفبتــه مــ  تحميمــه فــروق الســـعار الخصــارص والمواصــفات مــن أع مصــ ر آخــر عمــى حســاب 

والنفبات اإلضافية وأية خسارر أو مصاري  أو عطا أو ضرر يمحق بال اررة المسـتفي ة أو  ارـرة المـوازا العامـة 
  ون الحاجة إلى أع إنذار وال يحق لممتعا  االعتراض عمى ذل .

: وهنـا يحـق لمجنـة العطـاءات التـي لمبـرم معـهاستبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد ا .3
أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات ال زمة بحق المتعا  بما في ذل  مصا رة قيمـة التـيمين المبـ ا مـن المتعاـ  أو 

 أع جزء منه بشكا يتناسب م  قيمة الموازا غير المور ة ويعتبر المبم  في هذد الحالة إيرا ا  لمخزينة العامة.
حواا يحق لـ اررة المـوازا العامـة تحصـيا المـواا المسـتحبة لاـا فـي ذمـة المنـاقص أو المـور  وفي جمي  ال .4

 من المواا المستحبة لذل  المناقص أو المور  ل   الوزارات والايرات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتاا.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

فـي حـاا حـ وث أع خــ   ينشـي عـن تفســير أع بنـ  مـن البنـو  الســاببة أو مـن بنـو  العبــ  فيـتا حمـه و يــا    - أ
 بالتفاوض.
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يوما  من ب ء مفاوضتاما لموصوا إلى حا حوا أع خـ   يتعمـق بالعبـ   30إذا لا يتمكن الطرفان خ ا  - ب
البوانين والنظمة المعموا باا في  يحق لع من الطرفين حا الخ   بالمجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيق

 مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية باذا الشين.
 

 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا استعما المناقص الةش أو الت عب في معاممته أو ثبت عميه أنـه شـرع أو قـاا بنفسـه أو بواسـطة غيـرد ذإ .1
أو عمـى التواطـؤ معـه إضـرارا  بطريق مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أح  مـوظفي أو مسـتخ مي السـمطة 

بالمصــمحة يمةــي عبــ د فــي الحــاا ويصــا ر التــيمين مــ  عــ ا اإلخــ ا بحــق الــوزارة المطالبــة بالتعويضــات 
المترتبة عمى ذل  فض   عن شطب اسمه من بين المناقصين وال يسم  له بال خوا في مناقصات لمسمطة 

 لبضارية ض د عن  االقتضاء.الوطنية الفمسطينية هذا فض   عن اتخاذ اإلجراءات ا
إذا أفمس المناقص أو المور  يحق لمجنة العطاءات إلةاء التعاق  معـه  ون المجـوء لمبضـاء وكـذل  مصـا رة  .2

 مبم  التيمين كإيرا  عاا لمخزينة العامة.
بـذل  إذا توفى المناقص أو المور  جاز إلةاء العب   المبرا معه أو ما تببى منه  بتوجيه كتـاب لمورثـة يفيـ   .3

  ون الحاجة إلى استص ار حكا قضاري يبضي بذل  م  ر  مبم  التيمين في هذد الحالة.
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 الشـــروط الخاصـــة

 رفض أع ما ة كاممة أو أع جزء مناا في حاا مخالفتاا لممواصفات التي تا االتفاق عمياا. الماليةيحق لوزارة  .1

يــتا اســت ا المــوا  المــور ة مــن قبــا لجنــة اســت ا مختصــة ومشــكمة لاــذا الةــرض وفبــا  لممواصــفات والشــروط العامــة  .2
جــراء  والخاصــة لمتعاقــ  الــوار ة فــي  عــوة العطــاء وقــرار اإلحالــة وأمــر التوريــ  والعينــات المعتمــ ة والتــي يــتا فحصــاا وا 

ة أو لجنــة االســت ا بموجــب لجــان فنيــة تشــكا لاــذا الةــرض التجــارب عمياــا بالطريبــة التــي تحــ  ها الجاــة المســتفي 
 لمعرفة م   مطاببتاا لممواصفات المطموبة .

 يجب عمى المور  العما بين ما يب مه من عرض سعر سارع المفعوا لم ة ستون يوما  من تاريخ إغ ق المناقصة. .3

بةــزة أو الجاــة التــي تحــ  ها الــوزارة طببــا  لمشــروط   وزارة الماليــةعمــى المــور  االلتــزاا بتوريــ  المــوا  المتعاقــ  عمياــا فــي  .4
والمواصفات الوار ة في المناقصـة متضـمنا النبـا والتحميـا والتنزيـا ومـا يترتـب عمـى عمميـات التوريـ  مـن نفبـات بالةـة 

 ما بمةت أو مصاري  عمى نفبته الخاصة.
الحـق فـي الماليـة فات المطموبـة ولـوزارة سو  يتا ترسية أصنا  المناقصة عمى أساس أقا السعار والمطـابق لممواصـ .5

% من إجمالي الكمية المتعاق  عمياـا لمجـر  إشـعار المـور  برغبتاـا 25زيا ة الكميات المتعاق  عمياا أو خفضاا بنسبة 
 في ذل  وبنفس شروط ومواصفات وأسعار التوري  الوار ة في العب  لكا أو بعض الصنا  خ ا فترة التعاق  .

 الحواا تكون عروض السعار بالشيكا الج ي  وشاممة لمضريبة المضافة ما لا ير  نص خ   ذل .في جمي   .6
في حاا مخالفة المـور  لكـا أو بعـض شـروط التعاقـ  أو فـي حـاا امتناعـه أو عرقمتـه لمتوريـ  بمـا يمـس بمصـمحة وزارة  .7

لتنفيـذ والرجـوع عميـه بـالتعويض عـن كـا أو يعرض مصالحاا لمضرر يحق لوزارة الماليـة مصـا رة كفالـة حسـن ا المالية
عطا أو ضرر لحق باا كما أن لاا الحق في الحصوا عمى الموا  التي يتخمـ  المـور  عـن توفيرهـا مـن المـور  الـذع 
لةـاء التعاقـ  معـه و فـ  فـروق السـعار مضـافا  إلياـا  يميه في السـعر أو الشـراء بـالطرق التـي تراهـا محببـة لمصـمحتاا وا 

ريـة مـن ضـمانته البنكيـة ولـيس لممـور  الـذع خـال  أع شـرط مـن شـروط التعاقـ  أو تخمـ  عـن أو % مصاري  إ ا10
عرقا عمميات التوري  الحق في المطالبـة بييـة تعويضـات أو المطالبـة باسـتر ا  كفالـة حسـن التنفيـذ أو المطالبـة بفـروق 

صة الذع تا التعاقـ  بموجبـه وفـى حـاا عـ ا السعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تم  الموا  بسعر اقا من سعر المناق
 كفاية الضمانة لتةطية فروق السعار لوزارة المالية الحق في خصا أع مبال  تتببى من مستحباته ل ياا.

يكــون الــ ف  لممــور  لبــاء مــا قــاا بتوريــ د مــن مــوا  طببــا  لمشــروط والمواصــفات الــوار ة بالمناقصــة خــ ا ســتين يومــا  مــن  .8
اتير والوراق ال الـــة عمـــى تمـــاا وحســـن التوريـــ  طببـــا لمشـــروط والمواصـــفات الـــوار ة بصـــحيفة الشـــروط تـــاريخ تبـــ يا الفـــو 
 والمواصفات. 

لجنــة العطــاءات غيــر ممزمــة بــيرخص عــروض الســعار أو أع عــرض ســعر أخــر و ون إبــ اء أع أســباب مــا  اا ذلــ   .9
 يحبق مصمحتاا .
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممث   عن  شركة أقر أنا الموق  أ ناد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوية رق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عامـة وخاصـة  بشـروط 27/2018.   بينني قرأت وتفامت كافـة مـا ور  بوثـارق العطـاء المطـروح رقـا  1
 ومواصفات وألتزا التزاما قانونيا  بتم  الشروط والمواصفات .

.   كما ألتزا بين يببى العرض المب ا منـي سـارع المفعـوا وال يجـوز لـي الرجـوع عنـه لمـ ة سـتون يومـا 2
 من تاريخ آخر موع  لتب يا العروض.

مـن قبـا  طمباـا يـتا ور أعـ د والتـيوكذل  ألتزا بتوري  الصنا  المحالة عمى بموجب العطاء المـذك.  3
التوريـ  عمـى أن تكـون تمـ  الصـنا   أوامراست ا توقي  العب  و  من تاريخ شار وذل  اخ  لماليةاوزارة 

 المور ة من قبمي وفبا  لممواصفات والشروط المنصوص عمياا في هذا العطاء.
 وهذا إقرار وتعا  مني بذل  أقر وألتزا بكا ما ور  به  ون أع ضةط أو إكراد .     

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــ

 
 
 
 


