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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 انعايت نهىاسو انعايتاإلدارة 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 38/2021عطاء رقى 
 

 لرالح وزارة الزراعة لقاحات بيظريةتؾريد لتعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي        
 تبعًا لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء.

/ اإلدارة  االخترـاص والسدـجمة رسـسيًا وترفـ  فـي السذـاركة فـي ىـءا العظـاء مرا عـة وزارة الساليـةفعمى الذـركات اات 
ـ تل اليؾا بجؾار محظة فارس لمبترول في فزة خالل أوقـات الـدوام الرسـسي مـؽ أ ـل الحرـؾل عمـى العامة لمؾازم العامة

 ردة تؾرد إلى خزيشة وزارة السالية.( شيكل فير مدت300كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل دفع مبمغ )
آخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات بـاإلدارة العامـة المـؾازم وزارة الساليـة فـي فــزة 

وتفـتح السغـاريب بحزـؾر مس مـي الستشاقرـيؽ فـي  22/03/2021 السؾافـق االثشـيؽيـؾم  صـباحمؽ  العاشرةىؾ الداعة 
 .نالزمان والسكانفس 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 . أ رة اإلعالن في الرحف عمى مؽ يرسؾ عميو العظاء.1
أو بشــػ البريــد وفــي حــال تعــءر الــػ يــتؼ  اإلنتــاج. يجــ  إرفــاق كفالــة بش يــة أو شــيػ بش ــي مــؽ البشــػ الــؾطشي أو بشــػ 2

"  دوالر 2000العامــة لمخزيشــة بــؾزارة الساليــة ب يســة  اإلدارة ام بالخرــؼ مــؽ السدــتحقات معتســد مــؽإحزــار تعيــد والتــز 
 كتأميؽ دخؾل " ساري السفعؾل لسدة تدعيؽ يؾمًا مؽ آخر مؾعد لتقديؼ العروض.

 . تقدم األسعار بالذيكل وتذسل  سيع أنؾاع الرسؾم والزرائ .3
 . لجشة العظاءات فير ممزمة بقبؾل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps عة مؾقع الؾزارة عمى ال راسة ير ى مرا لالطالع. 5
 .0598967679: . لمسرا عة واالستفدار ىاتف رقؼ6
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 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

العظـاء بعـد أن يقـرأ ىـءه الؾثـائق ويـتفيؼ  سيـع مـا ورد يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والشسااج والؾثائق السرفقة بدعؾة  .1
فييا ويختؼ ويؾقـع كافـة وثـائق دعـؾة العظـاء ويقـدميا ضـسؽ العـرض كاممـة عمـى أن يتحسـل كافـة الشتـائى السترتبـة عمـى عـدم  يامـو 

 بالتدقيق واالست سال برؾرة صحيحة.

ؾر التحــزيؼ والتيميــب ومرــاريب الشقــل والتحسيــل والتشزيــل عمــى أن يذــسل الدــعر رســؾم الجســارك وأ ــ بالذــيكلت تــ  أســعار العظــاء  .2
 . والتأميؽ و سيع الرسؾم والسراريب األخرى 

يعد السشاقص عرضو مظبؾعًا أو مكتؾبًا بالحبر األزرق أو األسؾد فقط ويحغر السحـؾ أو التعـديل أو الذـظ  أو اإلضـافة فـي العـرض  .3
ويعاد كتابة الرؾاب بالحبر األزرق أو األسؾد ويؾقع بجانبـو  ربالحبر األحس وكل ترحيح مؽ ىءا القبيل يؾضع عميو خظيؽ متؾازييؽ

 مؽ قبل مؽ أ رى الترؾي .

لقاحـات عظـاء تؾريـد  يقدم السشاقص عرضو مرفقًا بو الؾثائق السظمؾبة مع تأميؽ دخؾل العظاء في ميمف ميمق بإحكام ويكت  عميـو .4
وكـءلػ اسـسو وعشؾانــو بال امـل ورقـؼ اليـاتف والفـاكس ورقـؼ صـشدوق البريــد  38/2021لمسشاقرـة رقـؼ لرـالح وزارة الزراعـة  بيظريـة

ل فـي الخاصيؽ بو لترسل إليو السكاتبات الستعمقة بالعظـاء وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لمؾازم / وزارة السالية خظيـًا بـأي تيييـر أو تعـدي
ؾانيا وبخـالف الـػ يحـق لمجشـة العظـاءات أن تيسـل العـرض السقـدم عشؾانو وعميو أن يكت  أيزًا اسؼ الدائرة التي طرحت العظاء وعش

 مشو.

يؾدع العرض مؽ قبل السشاقص في صشدوق العظاءات السخرص ليءا اليـرض لـدى اإلدارة العامـة لمـؾازم قبـل انتيـاء السـدة السحـددة  .5
 .عاد إلى مردره ميمقاً يشغر فيو ويلءلػ وكل عرض ال يؾدع  في صشدوق العظاءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال 

يؾمـا مـؽ تـاريخ آخـر مؾعـد لتقـديؼ  سـتؾن يمتزم السشاقص بأن يبقى العرض السقدم مشو نافء السفعؾل وال يجؾز لو الر ـؾع عشـو لسـدة  .6
 العروض.

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
 يرفق السشاقص مع عرضو ) خاصة إاا كان يذارك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمى الشحؾ التالي:  .1

 .صؾرة مردقة عؽ شيادة مزاولة السيشة وكءلػ الديرة الءاتية لمذركة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذركة 

 افة.شيادة خمؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدخل وضريبة ال يسة السز 

عمى السشاقص أن يرفق بعرضو الشدخة األصمية مؽ أية كتالؾ ات أو نذرات أو معمؾمات فشية تعرف بالمؾازم السعروضة وكـءلػ  .2
يقدم مع عرضو العيشات السظمؾبة في دعؾة العظاء وإاا كانت تمػ العيشات فير قابمة لمشقل فعميو أن يحدد مكانيا والؾقـت الـءي 

 ن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.يسكؽ رؤيتيا فيو وإال يكؾ

 يحق لمسشاقص أن يزيب أية وثائق أو معمؾمات يرف  بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية لتؾضيح عرضو. .3

 ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء: 
بش ـي  أو عمى شكل كفالـة أو شـيػن يرفق بعرضو سشد دفع معتسد مؽ بشػ البريد يمتزم السشاقص أ :تأميؽ الدخؾل في العظاء .1

شـيؾر مـؽ تـاريخ فـتح  3" كتـأميؽ دخـؾل " سـاري السفعـؾل لسـدة  دوالر 2000ب يسـة  اإلنتاج أو البشػ الؾطشيصادر مؽ بشػ 
السغاريب وال يشغر في أي عرض فير معزز بتأميؽ دخؾل العظاء عمى أن تعاد تأميشات الدخؾل في العظاء إلـى مقـدمييا مـؽ 

بعـد مـدة أسـبؾعيؽ مـؽ تـاريخ آخـر مؾعـد لتقـديؼ العـروضم وكـءلػ لسـؽ أحيـل عمـييؼ  السشاقريؽ الءي لؼ يحال عمـييؼ العظـاء
 العظاء بعد أن يقؾمؾا بتقديؼ تأميؽ حدؽ التشفيء.
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يمتزم الستشاقص الفائز بالعظاء أو بـأي  ـزء مـؽ بشـؾده بتقـديؼ تـأميؽ حدـؽ التشفيـء لمعظـاء السحـال عميـو تأميؽ حدؽ التشفيء:  .2
اإلنتـاج أو عمى شكل كفالة أو شيػ بش ـي صـادر مـؽ بشـػ  مؽ بشػ البريدوالػ عمى شكل سشد دفع معتسد  دوالر 2000 ب يسة

يؾم مؽ تاريخ تبمييو بقرار إحالـة العظـاء عميـو مـؽ قبـل اإلدارة العامـة لمـؾازم عمـى أن يكـؾن سـاري  15خالل  أو البشػ الؾطشي
 .ى الستعيد بعد تشفيء كافة االلتزامات السترتبة عميوالسفعؾل لسدة ثالثة أشيرم ويعاد تأميؽ حدؽ التشفيء إل

 

انتعاقـذ أو  إنهاء% وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيت حيق نىسارة املانيت 15أكثز ين  األسعار: يف حال اخنفاض رابعاً 
 إعادة اننظز يف األسعار

 

 خايسًا: فتح انعطاءاث وتقييًها:
المؾازم العامة لجشة فتح مغاريب العظاء وتقؾم ىءه المجشـة بفـتح العظـاءات بحزـؾر يذكل مدير عام  :لجشة فتح السغاريب .1

 -السشاقريؽ أو مس مييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاا اإل راءات التالية:
غروفـو رقسـًا إثبات عـدد السغـاريب فـي محزـر فـتح السغـاريب وكـل عظـاء يفـتح مغروفـو يزـع رئـيس المجشـة عميـو وعمـى م - أ

 مدمداًل عمى ىيئة كدر اعتيادي بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 تر يؼ األوراق السرفقة مع العظاء وإثبات عددىا.  - ب

 قراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار و يسة التأميؽ االبتدائي السقدم مؽ كل مشاقص والػ بحزؾر السشاقريؽ أو مس مييؼ.  - ت

المجشة و سيع األعزاء الحاضريؽ عمى العظاء ومغروفو وكل ورقة مؽ أوراقو وكءلػ عمى محزر المجشـة  التؾ يع مؽ رئيس - ث
 بعد تدويؽ كافة الخظؾات الدابقة.

يحدد مدير عام المؾازم العامة األشخاص أو الجيات الءيؽ تت ؾن مشيؼ المجشة الفشية التـي تقـؾم  لجشة دراسة وتقييؼ العروض: .2
الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاسبة لمجشة العظاءات السركزية بعـد أخـء السعـايير التاليـة فـي  بدراسة العروض مؽ

 -االعتبار:
 ال يشغر في أي عرض فير معزز بتأميؽ دخؾل العظاء.  - أ

تــدرس العــروض مــؽ الشاحيــة الفشيــة بحيــي تحــدد السعــايير الفشيــة وفقــًا لسؾاصــفات المــؾازم السظمؾبــة عمــى  ــدول يعــد ليــءه اليايــةم    - ب
 وتخزع كافة العروض لشفس السعايير مؽ حيي التزام السشاقص بعرضو بسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.

ــاحيتيؽ السال  - ت ــاقص مــؽ الش ــاءة السش ــار كف ــيؽ االعتب ــة يؤخــء بع ــات العظــاء وســسعتو التجاري ــاء بالتزام ــى الؾف ــو عم ــة ومقدرت ــة والفشي ي
وكيـل أو مـؾزع لؾكيـل أو تـا رم ولمجشـة  وكـءلػ كؾنـووالتدييالت التي يقدميا أو الخدمة التـي يؾفرىـا وقظـع الريـار وورش الرـيانة 

 استبعاد عرض السشاقص الءي ال تتؾفر فيو كل أو بعض ىءه الستظمبات.

 بالعرض الءي قدم أرخص األسعار ثؼ الءي يميو حتى تتؼ دراسة العروض السقدمة.تبدأ الدراسة   - ث

إاا تؾافرت في العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾدة تؾصي المجشة الفشية باإلحالة عمى مقدم أرخـص األسـعار ومـؽ حـق المجشـة  - ج
 ف األسعار.الفشية أن تؾصي بالترسية عمى أك ر مؽ مؾرد لمرشف الؾاحد بالرفؼ مؽ اختال

في حالة عدم تؾافر الستظمبات في العرض الءي يتزسؽ أرخص األسعار تشتقل الدراسة إلى العـرض الـءي يميـو بالدـعر إلـى أن ترـل  - ح
 إلى العرض الءي تتؾافر فيو الستظمبات لإلحالة عمى أن تبيؽ أسباب استبعاد العروض األرخص بذكل واضح.

والجؾدة السظمؾبة يفزل السشاقص الءي يتزسؽ عرضو ميزات إضافية ثؼ السقدم لمسشتجـات إاا تداوت السؾاصفات واألسعار والذروط  - خ
 السحميةم ثؼ السشاقص الس يؼ بفمدظيؽ برؾرة دائسةم ثؼ مدة التدميؼ األقل إاا كانت سرعة التدميؼ لسرمحة الدائرة السدتفيدة.

 سادسًا:ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ
عميو العظاء اسـت سال إ ـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتؾ يـع االتفا يـة ومـا يمحقيـا مـؽ أوراق عمى الستعيد الءي أحيل  .1

 ومدتشدات بسا فييا )أوامر الذراء(.
 يمتزم الستعيد بالتؾريد خالل أسبؾعيؽ مؽ تاريخ استالمو ألمر التؾريد. .2
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ون الحرؾل عمى  إان خظي مؽ لجشة العظاءات ال يجؾز لمستعيد أن يتشازل ألي شخص آخر عؽ كل أو أي  زء مؽ العقد د .3
 التي أحالت العظاء.

ال يحق لمسشاقص أو السؾرد الر ؾع عمى لجشة العظاءات بأي خدارة أو ضرر ناشئ عؽ تقديؼ عرضو فـي حالـة إاا مـا رفزـت  .4
لجشـة العظـاءات دعـؾة العظـاء  لجشة العظاءات كل العروض السقدمة إلييا أو إاا لؼ تحل العظاء عمى مقدم أقل األسعار أو إاا أليت

 في أي وقت أو أي مرحمة دون اكر األسباب.

يمتزم السؾرد بتدميؼ المؾازم وفقًا لمسؾاصفات والذروط الستفق عمييا والؾاردة في قرار اإلحالة وكءلػ العيشات السعتسـدة والسـءكؾرة  .5
 فيو.

 نفيذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتسابعاً 
إاا تأخر الستعيد عؽ تؾريد ما التزم بو في السؾعد السحدد في العقـد يحـق لسـدير عـام دائـرة المـؾازم العامـة  فرض فرامة مالية: .1

%( مؽ  يسة المؾازم التي تأخر في تؾريدىا عؽ كل أسبؾع تأخير إال إاا تبـيؽ أن التـأخير فـي 1أن يفرض فرامة مالية ال تقل عؽ )
حؾال عمى الستعيد تقديؼ إشعار خظي وفؾري إلـى الجيـة السخترـة بـالغروف واألسـباب التؾريد نا ؼ عؽ قؾة قاىرة م وفي  سيع األ

 التي أدت إلى التأخير في التؾريد أو مشعتو مؽ الػ وتقديؼ ما ي بت الػ.
دير إاا ن ل الستعيد عؽ تشفيء التزاماتو بسا فيو التزامو بالتؾريد أو قرر في الػ أو تأخر يحق لس الذراء عمى حداب الستعيد: .2

عام دائرة المؾازم العامة إصدار القـرار بذـراء المـؾازم السمتـزم بيـا الستعيـد بـشفس الخرـائص والسؾاصـفات مـؽ أي مرـدر آخـر عمـى 
حداب ىءا الستعيد ونفقتو مع تحسيمو فروق األسعار والشفقات اإلضافية وأية خدائر أو مراريب أو عظل أو ضرر يمحـق بالـدائرة 

 ازم العامة دون الحا ة إلى أي إنءار وال يحق لمستعيد االعتراض عمى الػ.السدتفيدة أو دائرة المؾ 
وىشـا يحـق لمجشـة العظـاءات التـي أحالـت العظـاء اتخـاا  استبعاد عرض السؾرد الءي يخل بالتزاماتو أو إلياء العقـد السبـرم معـو: .3

ستعيـد أو أي  ـزء مشـو بذـكل يتشاسـ  مـع  يسـة اإل راءات الالزمة بحق الستعيد بسا فـي الـػ مرـادرة  يسـة التـأميؽ السقـدم مـؽ ال
 المؾازم فير السؾردة ويعتبر السبمغ في ىءه الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.

وفي  سيع األحؾال يحق لدائرة المؾازم العامة تحريل األمؾال السدتحقة ليا في امة السشاقص أو السؾرد مؽ األمؾال السدـتحقة  .4
 ؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاالتيؼ.لءلػ السشاقص أو السؾرد لدى ال

 -اخلالفاث: ثاينًا: حم
 في حال حدوث أي خالف يشذأ عؽ تفدير أي بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حمو وديًا بالتفاوض. - أ

يتعمــق بالعقــد يحــق ألي مــؽ يؾمــًا مــؽ بــدء مفاوضــتيسا لمؾصــؾل إلــى حــل حــؾل أي خــالف  30إاا لــؼ يــتسكؽ الظرفــان خــالل  - ب
الظــرفيؽ حــل الخــالف بــالمجؾء إلــى السحكســـة السخترــة وتظبيــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســـؾل بيــا فــي مشــاطق الدــمظة الؾطشيـــة 

 الفمدظيشية بيءا الذأن.
 تاسعًا: شزوط يتفزقت:ـ

أو بؾاسـظة فيـره بظريـق مباشـر أو فيـر إاا استعسل السشاقص اليش أو التالع  في معاممتو أو ثبت عميو أنو شـرع أو قـام بشفدـو  .1
مباشر عمى رشؾة أحد مؾعفي أو مدتخدمي الدمظة أو عمى التؾاطؤ معو إضرارًا بالسرمحة يميي عقده فـي الحـال ويرـادر التـأميؽ 

و مع عدم اإلخالل بحق الـؾزارة السظالبـة بالتعؾيزـات السترتبـة عمـى الـػ فزـاًل عـؽ شـظ  اسـسو مـؽ بـيؽ السشاقرـيؽ وال يدـسح لـ
 بالدخؾل في مشاقرات لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية ىءا فزاًل عؽ اتخاا اإل راءات القزائية ضده عشد االقتزاء.

إاا أفمس السشاقص أو السؾرد يحق لمجشة العظاءات إلياء التعاقد معو دون المجؾء لمقزاء وكءلػ مرادرة مبمـغ التـأميؽ كـإيراد عـام  .2
 لمخزيشة العامة.

و الســؾرد  ــاز إليــاء العقــد  السبــرم معــو أو مــا تبقــى مشــو  بتؾ يــو كتــاب لمؾرثــة يفيــد بــءلػ دون الحا ــة إلــى إاا تــؾفى السشــاقص أ .3
 استردار حكؼ قزائي يقزي بءلػ مع رد مبمغ التأميؽ في ىءه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت 
 
 التي تؼ االتفاق عمييا.رفض أي مادة كاممة أو أي  زء مشيا في حال مخالفتيا لمسؾاصفات  لمؾزارةيحق  .1
يــتؼ اســتالم الســؾاد الســؾردة مــؽ قبــل لجشــة االســتالم مخترــة ومذــكمة ليــءا اليــرض وفقــًا لمسؾاصــفات والذــروط العامــة  .2

والخاصــة لمتعاقــد الــؾاردة فــي دعــؾة العظــاء وقــرار اإلحالــة وأمــر التؾريــد والعيشــات السعتســدة والتــي يــتؼ فحرــيا وإ ــراء 
يدة أو لجشة االستالم بسؾ   لجان فشيـة تذـكل ليـءا اليـرض لسعرفـة التجارب عمييا بالظريقة التي تحددىا الجية السدتف

مـدي مظابقتيـا لمسؾاصـفات السظمؾبـة ويجـ  كـءلػ إرفـاق الذــيادات الرـحية والسخبريـة الالزمـة مـؽ قبـل السـؾرد وتؤخــء 
 عشد كل تؾريد.  يات االختراصفي األلف حد  السادة السؾردة وبشاء عمي طم  مؽ  2-1العيشات بشدبة 

 السؾرد العمؼ بأن ما يقدمو مؽ عرض سعر ساري السفعؾل لسدة ستيؽ يؾمًا مؽ تاريخ افالق السشاقرة. ىعم يج  .3
بيـزة او الجيـة التـي تحـددىا الـؾزارة طبقـا  لسخازن الؾزارة السحددة في طمبية الذراء المقاحاتالسؾرد االلتزام بتؾريد  ىعم .4

عسميـات التؾريـد مـؽ نفقـات  ىوالتحسيل والتشزيل ومـا يترتـ  عمـ لشقللمذروط والسؾاصفات الؾاردة في السشاقرة متزسشا ا
 مراريب عمي نفقتو الخاصة. أوبالية ما بميت 

فـي  ولمـؾزارة الحـقأساس أقل األسعار والسظابق لمسؾاصفات السظمؾبـة  ىرسية أصشاف السشاقرة بالتجزئة عمسؾف يتؼ ت .5
% مؽ إ سالي ال سية الستعاقـد عمييـا لسجـرد إشـعار السـؾرد برفبتيـا 25زيادة ال سيات الستعاقد عمييا أو خفزيا بشدبة 

 في الػ وبشفس شروط ومؾاصفات وأسعار التؾريد الؾاردة في العقد ل ل أو بعض األصشاف خالل فترة التعاقد.
 شاممة لمزريبة السزافة ما لؼ يرد نص خالف الػ. في  سيع األحؾال ت ؾن عروض األسعار بالذيكل الجديد .6
 الـؾزارةفي حال مخالفة السؾرد ل ل أو بعض شروط التعاقد أو فـي حـال امتشاعـو أو عرقمتـو لمتؾريـد بسـا يسـس بسرـمحة  .7

أو يعرض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة السالية مرادرة كفالـة حدـؽ التشفيـء والر ـؾع عميـو بـالتعؾيض عـؽ كـل عظـل أو 
حق بيا كسا أن ليا الحق في الحرـؾل عمـي السـؾاد التـي يتخمـف السـؾرد عـؽ تؾفيرىـا مـؽ السـؾرد الـءي يميـو فـي ضرر ل
% 10الذــراء بــالظرق التــي تراىــا محققــة لسرــمحتيا وإليــاء التعاقــد مــع ودفــع فــروق األســعار مزــافًا إلييــا  أوالدــعر 

رط مــؽ شــروط التعاقــد أو تخمــف عــؽ أو عرقــل مرــاريب إداريــة مــؽ ضــسانتو البش يــة ولــيس لمســؾرد الــءي خــالف أي شــ
عسميات التؾريد الحق في السظالبة بأية تعؾيزات أو السظالبة باسترداد كفالة حدؽ التشفيء أو السظالبـة بفـروق األسـعار 
إاا تسكشت الـؾزارة مـؽ تـؾفير تمـػ السـؾاد بدـعر أقـل مـؽ سـعر السشاقرـة الـءي تـؼ التعاقـد بسؾ بـو وفـي حـال عـدم كفايـة 

 انة لتيظية فروق األسعار لؾزارة السالية الحق في خرؼ أي مبالغ تتبقي مؽ مدتحقاتو لدييا.الزس
سؾرد لقاء ما قام بتؾريده مـؽ مـؾاد طبقـًا لمذـروط والسؾاصـفات الـؾاردة بالسشاقرـة خـالل ثالثـؾن يؾمـًا مـؽ يكؾن الدفع لم .8

تــاريخ تقــديؼ الفــؾاتير واألوراق الدالــة عمــي تســام وحدــؽ التؾريــد طبقــًا لمذــروط والسؾاصــفات الــؾاردة برــحيفة الذــروط 
 والسؾاصفات.

 .السحددة لو بسا يتشاس  والسرمحة العامةيحق لمجشة العظاءات تسديد العظاء عؽ السدة  .9
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  جذول األسعار وانكًياث
 

 انكًيت انىحذة انهقاحاســـــــــى  .و
سعز انىحذة 

 بانشيكم
 اإلمجايلانسعز 

 يالحظاث بانشيكم

 حسى قالعية أبقار 1
F.M.D strain (A,O,ASIA1) 

    5,000  رعة

 حسى قالعية أفشام 2
F.M.D strain (A,O) 

    50,000  رعة

  دري ضأن 3
SHEEP POX VAC 

    50,000  رعة

 طاعؾن مجترات 4
PPR.vaccine 

    50,000  رعة

 داء ال م  5
RABIES VAC. 

    022  رعة

 :ظاثيالح
 بشاًء عمى االحتياج. مراحل 3 التؾريد عمى -
 شيؾر لحغة استالميا. 5( مدة الرالحية ال تقل عؽ سشة ونرفم وال يقل تاريخ إنتا يا عؽ 1,2بخرؾص البشؾد ) -
 شيؾر لحغة استالميا. 6( مدة الرالحية ال تقل عؽ سشتيؽم وال يقل تاريخ إنتا يا عؽ 3,4,5بخرؾص البشؾد ) -
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برفتيأقر أنا السؾقع أدناه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية رقؼ ـــــــــــ 
 لي:ـمس اًل عؽ  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتــا

مـؽ شــروط عامــة  2021/ 38.  بـأنشي قــرأت وتفيســت كافـة مــا ورد بؾثــائق العظـاء السظــروح رقــؼ 1
 الذروط والسؾاصفات . وخاصة ومؾاصفات وألتزم التزاما قانؾنيًا بتمػ

.  كسا ألتزم بأن يبقى العـرض السقـدم مشـي سـاري السفعـؾل وال يجـؾز لـي الر ـؾع عشـو لسـدة سـتيؽ 2
 يؾما مؽ تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ العروض.

.  وكءلػ ألتزم بتؾريد األصشاف السحالة عمى بسؾ   العظاء السءكؾر أعاله والتـي يـتؼ طمبيـا  مـؽ 3
يؽ يؾما والًػ مؽ تاريخ تؾ يع العقد واستالم أوامر التؾريـد عمـى أن ت ـؾن تمـػ قبل الؾزارة خالل ثالث

 األصشاف السؾردة مؽ قبمي وفقًا لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عمييا في ىءا العظاء.
 وىءا إقرار وتعيد مشي بءلػ أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ضيط أو إكراه .     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـؼ السشــاقــص :ـــــــــ

 رقؼ السذتيل السرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــؾان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــ رقـؼ الجؾال :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـؼ الياتـف :ـــــــ

 ــــــــرقـؼ الفاكس : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــيـــخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتار 

 


