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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 7102/ 94  عطاء رقم

عطـاء ككـومل لتوريـا اـازات طليـة لوـالة وزارة زية عن طـرح ــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية
 .تلعًا لمشروط والمواوفات الموضكة فل كراسة ووثائق العطاء الوكة

فعمــا الشــركات اات ااصتوــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــل المشــاركة فــل وــاا العطــاء مراجعــة وزارة 
 الرمال لرج الوليا الطالق األرضـل لـالبرة مـن إشـارة مـرور الطيـرانـ  لموازم العامةاإلاارة العامة المالية / 
كراســة المواوــفات  صــ ل أوتــات الــاوام الرســمل مــن أجــل الكوــول عمــا(9اــرة لــرج الظــافر   فــل اــزة

 .صزينة وزارة الماليةإلا اير مستراة تورا  شيكل( 300ووثائق العطاء مبالل افع ملمغ  
وزارة  العامـة المـوازم  اارةاإلآصر موعا لبلول عروض األسعار لـالظر  المصتـوم فـل وـناوق العطـاءات لـ

وتفــــتة م  18/04/2017الموافــــق  الث ثــــاءيــــوم  ظىــــرمــــن  الكاايــــة عشــــروــــو الســــاعة  زةـالماليــــة فــــل اــــ
 الزمان والمكان .نفس ناتوين فل تالمظاري  لكضور ممثمل الم

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلع ن فل الوك  .1
كفالة لنكية أو شيك لنكل واارين من لنك معتمـا لـاو وزارة الماليـة ل ـزة  اللنـك الـوطنل يجة إرفاق  .2

لملمـغ  واار من لنك اللريا التالع لوزارة ااتواات وتكنولوجيا المعمومات معتما اإلس مل( أو سنا افع
يومــًا مــن آصــر موعــا  ث ثــين" كتــيمين اصــول " ســارع المفعــول لمــاة  مــن إجمــالل العطــاءاوار   1000

 لتبايم العروض.
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائة. لالشيكلتبام األسعار  .3
 لجنة العطاءات اير ممزمة لبلول أتل األسعار. .4
 . اإلاارة العامة لموازم اير مسئولة عن أع ملمغ نباع يرفق مع العطاء.5
 2824368 -2826990. لممراجعة وااستفسار وات  رتم : 6
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 الشروط العامة 
 

 اقصين:ـأوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتن

يعــا المنــاتص عرضــه وأســعارج عمــا الجــااول والنمــااج والوثــائق المرفبــة لــاعوة العطــاء لعــا أن يبــرأ وــاج  .1
الوثائق ويتفىم جميـع مـا ورا فيىـا ويصـتم ويوتـع كافـة وثـائق اعـوة العطـاء ويبـامىا ضـمن العـرض كاممـة 

 وااستكمال لوورة وكيكة.عما أن يتكمل كافة النتائج المترتلة عما عام تيامه لالتاتيق 

عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريلة المضـافة وأجـور التكـزيم  لالشـيكلتكتة أسـعار العطـاء  .2
 والت مي  ومواري  النبل والتكميل والتنزيل والتيمين وجميع الرسوم والمواري  األصرو.

أو التعــايل أو  ويكظــر المكــو يعــا المنــاتص عرضــه مطلوعــًا أو مكتولــًا لــالكلر األزرق أو األســوا فبــط .3
الشــطة أو اإلضــافة فــل العــرض وكــل توــكية مـــن وــاا البليــل يوضــع عميــه صطــين متــوازيين لـــالكلر 

 األكمر ويعاا كتالة الوواة لالكلر األزرق أو األسوا ويوتع لجانله من تلل من أجرو التووية.

عطــاء فـــل م مــ  م مــق ل ككـــام يبــام المنــاتص عرضـــه مرفبــًا لــه الوثـــائق المطمولــة مــع تـــيمين اصــول ال .4
وكــالك اســمه وعنوانــه لالكامــل ورتــم  2017/ 49 لممناتوــة رتــماــازات طليــة ويكتــة عميــه عطــاء توريــا 

الىات  والفاكس ورتـم وـناوق اللريـا الصاوـين لـه لترسـل إليـه المكاتلـات المتعمبـة لالعطــاء وعميـه تلميـــغ 
ت ييــر أو تعــايل فــل عنوانــه وعميــه أن يكتــة أيضــًا اســم  اإلاارة العامــة لمــوازم / وزارة الماليــة صطيــًا لــيع

 الاائرة التل طركت العطاء وعنوانىا ولص   الك يكق لمجنة العطاءات أن تىمل العرض المبام منه.

 العامــة ةاإلاار يــواع العــرض مــن تلــل المنــاتص فــل وــناوق العطــاءات المصوــص لىــاا ال ــرض لــاو  .5
ــال فــل وــناوق العطــاءات تلــل آصــر موعــا  ك وكــل عــرض ا يــواع لمــوازم تلــل انتىــاء المــاة المكــااة ل

 لتبايم العروض ا ينظر فيه ويعاا إلا موارج م مبًا .

مـن  سـتين يومـايمتزم المناتص لين يلبا العرض المبام منه نافا المفعول وا يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـاة  .6
 تاريخ آصر موعا لتبايم العروض.

 ماة سريان العطاء ستة شىور. .7
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفق المناتص مع عرضه   صاوة إاا كان يشارك ألول مرة ( الشـىااات والوثـائق المطمولـة منـه ووـل   .1
 عما النكو التالل:

 .وورة مواتة عن شىااة مزاولة المىنة وكالك السيرة الااتية لمشركة 
 .السجل التجارع أو الوناعل لمشركة 

  صمو طر  من اائرة ضريلة الاصل وضريلة البيمة المضافة.شىااة 

عما المناتص أن يرفق لعرضه النسـصة األوـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـر   .2
اا كانـت تمـك العينـات  لالموازم المعروضة وكالك يبام مع عرضـه العينـات المطمولـة فـل اعـوة العطـاء وان



 

 9 صفحت الصحت وزارة لصالح طبيت غازاث توريد 99/7107 رقم عطاء

 

ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـام اير تالمة لمنبل فعميه أن ي كاا مكانىا والوتـت الـاع يمكـن رؤيتىـا فيـه وان
 النظر لالعرض.

يكـــق لممنـــاتص أن يضــــي  أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يراـــة ل ضــــافتىا ويـــرو أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــية  .3
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

وـاار مـن لنـك اللريـا التـالع لـوزارة ااتوـاات وتكنولوجيـا  معتما سنا افع يمتزم المناتص أن يرفق لعرضه
أو عما شكل كفالة أو شيك لنكل واار من لنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية فل ازة  اللنـك  المعمومات

وا ينظر فل أع عرض اير معزز لتيمين اصول " كتيمين اصول " اوار  1000 لملمغالوطنل اإلس مل( 
العطــاء ع عمـــا أن تعــاا تيمينـــات الـــاصول فــل العطـــاء إلــا مبـــاميىا مـــن المناتوــين الـــاع لــم يكـــال عمـــيىم 

لعـا مـاة أسـلوعين مـن تـاريخ آصـر موعـا لتبـايم العـروضع وكـالك لمـن أكيـل عمـيىم العطـاء لعــا أن  العطـاء
 يبوموا لتبايم تيمين كسن التنفيا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .7

ملمـغ لالعطاء أو ليع جزء من لنـواج لتبـايم تـيمين كسـن التنفيـا لمعطـاء المكـال عميـه  يمتزم المتناتص الفائز
أو عمــا شــكل كفالــة أو  وــاار مــن لنــك اللريــا كســة األوــول معتمــا والــك عمــا شــكل ســنا افــع مبطــوع 

 15شيك لنكـل وـاار مـن لنـك يتعامـل مـع السـمطة الفمسـطينية فـل اـزة  اللنـك الـوطنل اإلسـ مل(  صـ ل 
ن تـاريخ تلمي ـه لبـرار إكالـة العطـاء عميـه مـن تلـل اإلاارة العامـة لمـوازم عمـا أن يكـون سـارع المفعـول يوم م

ع ويعـاا تـيمين كسـن التنفيـا إلـا المتعىـا لعـا تنفيـا كافـة االتزامـات المترتلـة عميـه لموجـة  ماة سريان العبا
عن التيمين  كيـث يـتم إوـاار شـيك لبيمـة طمة صطل تبامه الاائرة المستفياة لإلاارة العامة لموازم لاإلفراج 

 الكفالة من وزارة المالية(.
. 

يتم و  من تيمته كما 0.004عنا العبا أو ااتفاق  لنسلة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   
عن نفس العبا أو ااتفاق كرسوم طوالع إيرااات أيضًا عنا اإلكالة أو الترسية عما  0.004تكويل نسلة 

صوم من فاتورة المورا من تيمة العبا أو ااتفاق عما أن ت 0.008المنفاة ليولة مجموع المكول  الجىة
 عنا السااا.
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 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:

 -:لجنة فتح المظاريف -0
مـــاير عــام المـــوازم العامــة لجنـــة فــتة مظـــاري  العطــاء وتبـــوم وــاج المجنـــة لفــتة العطـــاءات لكضـــور  يــاعو 

 -وين أو ممثميىم فل الزمان والمكان المكااين فل اعوة العطاء لعا اتصاا اإلجراءات التالية:المنات
إثلات عاا المظاري  فل مكضر فتة المظاري  وكـل عطـاء يفـتة مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة عميـه  - أ

وعمـــا مظروفـــه رتمـــًا مسمســـً  عمـــا ويئـــة كســـر اعتيـــااع لســـطه رتـــم العطـــاء ومبامـــه عـــاا العطـــاءات 
 راة.الوا

ثلات عااوا.  - ب  ترتيم األوراق المرفبة مع العطاء وان

تــراءة اســم مبــام العطــاء واألســعار وتيمــة التــيمين االتــاائل المبــام مــن كــل منــاتص والــك لكضــور   - ث
 المناتوين أو ممثميىم.

التوتيــع مــن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء الكاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورتــة مــن أوراتــه  - ث
 مكضر المجنة لعا تاوين كافة الصطوات السالبة.وكالك عما 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -7
ــاين تتكــون مــنىم المجنــة الفنيــة التــل تبــوم لاراســة  يكــاا مــاير عــام المــوازم العامــة األشــصاص أو الجىــات ال

ركزيـة لعـا أصـا العروض من النواكل الفنية والمالية والبانونية وتبام تووـياتىا المناسـلة لمجنـة العطـاءات الم
 -المعايير التالية فل ااعتلار:

 ا ينظر فل أع عرض اير معزز لتيمين اصول العطاء.  - أ

تارس العـروض مـن الناكيـة الفنيـة لكيـث تكـاا المعـايير الفنيـة وفبـًا لمواوـفات المـوازم المطمولـة عمـا    - ب
لمنـــاتص لعرضـــه جـــاول يعـــا لىـــاج ال ايـــةع وتصضـــع كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن كيـــث التـــزام ا

 لمواوفات وشروط اعوة العطاء.

يؤصا لعين ااعتلار كفاءة المناتص من الناكيتين المالية والفنية ومبارته عما الوفـاء لالتزامـات العطـاء   - ث
وسمعته التجارية والتسىي ت التـل يبـامىا أو الصامـة التـل يوفروـا وتطـع ال يـار وورش الوـيانة و كـالك 

ا تتـوفر فيـه كـل أو لعـض  كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجرع ولمجنـة اسـتلعاا عـرض المنـاتص الـاع
 واج المتطملات.

 تلاأ الاراسة لالعرض الاع تام أرصص األسعار ثم الاع يميه كتا تتم اراسة العروض المبامة.  - ث

إاا تــوافرت فـــل العـــرض كافـــة الشــروط والمواوـــفات والجـــواة تووـــل المجنــة الفنيـــة لاإلكالـــة عمـــا مبـــام  - ج
لالترسية عما أكثر من مورا لموـن  الواكـا لـالرام أرصص األسعار و من كق المجنة الفنية أن توول 

 من اصت   األسعار.



 

 6 صفحت الصحت وزارة لصالح طبيت غازاث توريد 99/7107 رقم عطاء

 

فــل كالــة عــام تــوافر المتطملــات فــل العــرض الــاع يتضــمن أرصــص األســعار تنتبــل الاراســة إلــا العــرض  - ح
الاع يميـه لالسـعر إلـا أن توـل إلـا العـرض الـاع تتـوافر فيـه المتطملـات لإلكالـة عمـا أن تلـين أسـلاة 

 ألرصص لشكل واضة.استلعاا العروض ا

إاا تســـاوت المواوـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــواة المطمولـــة يفضـــل المنـــاتص الـــاع يتضـــمن عرضـــه  - خ
ميزات إضافية ثم المبام لممنتجات المكميـةع ثـم المنـاتص المبـيم لفمسـطين لوـورة اائمـةع ثـم مـاة التسـميم 

 األتل إاا كانت سرعة التسميم لمومكة الاائرة المستفياة.
 

 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـخامسا 
عما المتعىـا الـاع أكيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العبـا الصـاص لبـرار اإلكالـة وتوتيـع ااتفاتيـة  .1

 وما يمكبىا من أوراق ومستناات لما فيىا  أوامر الشراء(.
 .كسة الطمة يمتزم المتعىا لالتوريا من تاريخ است مه ألمر التوريا .2
لممتعىا أن يتنازل ألع شـصص آصـر عـن كـل أو أع جـزء مـن العبـا اون الكوـول عمـا  إان ا يجوز  .3

 صطل من لجنة العطاءات التل أكالت العطاء.

ا يكق لممناتص أو المورا الرجوع عما لجنة العطاءات ليع صسارة أو ضرر ناشئ عـن تبـايم عرضـه  .4
ىـا أو إاا لـم تكـل العطـاء عمـا مبـام أتـل فل كالـة إاا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المبامـة إلي

 األسعار أو إاا أل ت لجنة العطاءات اعوة العطاء فل أع وتت أو أع مركمة اون اكر األسلاة.

ــًا لممواوــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواراة فــل تــرار اإلكالــة وكــالك  .5 يمتــزم المــورا لتســميم المــوازم وفب
 العينات المعتماة والماكورة فيه.

 

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

إاا تيصر المتعىا عن توريا مـا التـزم لـه فـل الموعـا المكـاا فـل العبـا يكـق لمـاير :  فرض غرامة مالية .1
ر فـل توريـاوا %( مـن تيمـة المـوازم التـل تـيص1عام اائرة الموازم العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ا تبـل عـن  

عــن كــل أســلوع تــيصير إا إاا تلــين أن التــيصير فــل التوريــا نــاجم عــن تــوة تــاورة ع وفــل جميــع األكــوال عمــا 
المتعىــا تبــايم إشــعار صطــل وفــورع إلــا الجىــة المصتوــة لــالظرو  واألســلاة التــل أات إلــا التــيصير فــل 

 التوريا أو منعته من الك وتبايم ما يثلت الك.
إاا نكل المتعىا عن تنفيا التزاماته لما فيـه التزامـه لالتوريـا أو توـر فـل  : المتعهدالشراء عمى حساب  .2

الــك أو تــيصر يكــق لمــاير عــام اائــرة المــوازم العامــة إوــاار البــرار لشــراء المــوازم الممتــزم لىــا المتعىــا لــنفس 
األســعار الصوـائص والمواوــفات مـن أع موــار آصـر عمــا كسـاة وــاا المتعىـا ونفبتــه مـع تكميمــه فـروق 

ــاائرة المســتفياة أو اائــرة المــوازم  والنفبــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو موــاري  أو عطــل أو ضــرر يمكــق لال
 العامة اون الكاجة إلا أع إناار وا يكق لممتعىا ااعتراض عما الك.
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 : وونـا يكـق لمجنـة العطـاءاتاستبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .3
التــل أكالــت العطــاء اتصــاا اإلجــراءات ال زمــة لكــق المتعىــا لمــا فــل الــك موــاارة تيمــة التــيمين المبــام مــن 
المتعىــا أو أع جــزء منــه لشــكل يتناســة مــع تيمــة المــوازم ايــر المــوراة ويعتلــر الملمــغ فــل وــاج الكالــة إيــرااًا 

 لمصزينة العامة.
يل األمـــوال المســـتكبة لىـــا فـــل امـــة المنـــاتص أو وفــل جميـــع األكـــوال يكـــق لـــاائرة المـــوازم العامـــة تكوــ .4

المورا من األموال المستكبة لالك المناتص أو المورا لاو الـوزارات والىيئـات والمؤسسـات الككوميـة أو مـن 
 كفااتىم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

فل كال كاوث أع ص   ينشي عن تفسير أع لنا من اللنوا السالبة أو من لنوا العبـا فيـتم كمـه وايـًا   - أ
 لالتفاوض.

يومــًا مــن لــاء مفاوضــتىما لمووــول إلــا كــل كــول أع صــ   يتعمــق  30إاا لــم يــتمكن الطرفــان صــ ل  - ب
البـــوانين واألنظمـــة  لالعبـــا يكـــق ألع مـــن الطـــرفين كـــل الصـــ   لـــالمجوء إلـــا المككمـــة المصتوـــة وتطليـــق

 المعمول لىا فل مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية لىاا الشين.
 

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا اســتعمل المنــاتص ال ــش أو الت عــة فــل معاممتــه أو ثلــت عميــه أنــه شــرع أو تــام لنفســه أو لواســطة اإ .1
ة أو عمـا التواطـؤ معـه ايرج لطريق ملاشر أو اير ملاشر عما رشوة أكا موظفل أو مستصامل السمط

إضـــرارًا لالموـــمكة يم ـــل عبـــاج فـــل الكـــال ويوـــاار التـــيمين مـــع عـــام اإلصـــ ل لكـــق الـــوزارة المطاللـــة 
لالتعويضات المترتلة عما الك فضً  عن شـطة اسـمه مـن لـين المناتوـين وا يسـمة لـه لالـاصول فـل 

 البضائية ضاج عنا ااتتضاء. مناتوات لمسمطة الوطنية الفمسطينية واا فضً  عن اتصاا اإلجراءات
إاا أفمـــس المنـــاتص أو المـــورا يكـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعاتـــا معـــه اون المجـــوء لمبضـــاء وكـــالك  .2

 مواارة ملمغ التيمين ك يراا عام لمصزينة العامة.
ا إاا تـوفا المنــاتص أو المــورا جــاز إل ــاء العبـا  الملــرم معــه أو مــا تلبــا منـه  لتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــ .3

 لالك اون الكاجة إلا استواار ككم تضائل يبضل لالك مع را ملمغ التيمين فل واج الكالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

 يجة عما المورا إكضار شىااة المنشي لممواا التل تتطمة الك.  .1
رفض أع مااة كاممة أو أع جزء منىا فل كال مصالفتىا لممواوفات التل تم ااتفـاق  لوزارة الوكةيكق  .2

 عميىا.

يتم است م المواا الموراة من تلل لجنة است م مصتوـة ومشـكمة لىـاا ال ـرض وفبـًا لممواوـفات والشـروط  .3
ت المعتمـاة والتـل يـتم العامة والصاوة لمتعاتا الواراة فل اعوة العطاء وترار اإلكالة وأمـر التوريـا والعينـا

جـراء التجــارة عميىـا لالطريبـة التــل تكـااوا الجىــة المسـتفياة أو لجنـة ااســت م لموجـة لجــان  فكوـىا وان
فنيـــة تشـــكل لىـــاا ال ـــرض لمعرفـــة مـــاو مطالبتىـــا لممواوـــفات المطمولـــة ويجـــة كـــالك إرفـــاق الشـــىااات 

فـل األلـ  كسـة المـااة المـوراة  2-1ة الوكية والمصلرية ال زمة من تلل المورا و تؤصا العينـات لنسـل
 و لناًء عما طمة من المصتلر عنا كل توريا .

يجة عما المورا العمم لين ما يبامه من عرض سعر سـارع المفعـول لمـاة سـتون يومـًا مـن تـاريخ إاـ ق  .4
 المناتوة.

أو الجىـة التـل  ل ـزة عما المورا االتزام لتوريا المواا المتعاتـا عميىـا فـل الصـامات المسـاناة لـوزارة الوـكة .5
طلبًا لمشروط والمواوفات الواراة فل المناتوة متضمنا النبل والتكميل والتنزيل وما يترتة  تكااوا الوزارة

 عما عمميات التوريا من نفبات لال ة ما لم ت أو مواري  عما نفبته الصاوة.
ات المطمولـــة ولـــوزارة ســـو  يـــتم ترســـية أوـــنا  المناتوـــة عمـــا أســـاس أتـــل األســـعار والمطـــالق لممواوـــف .6

% من إجمالل الكمية المتعاتا عميىا 25الوكة الكق فل زيااة الكميات المتعاتا عميىا أو صفضىا لنسلة 
لمجرا إشعار المورا لرالتىـا فـل الـك ولـنفس شـروط ومواوـفات وأسـعار التوريـا الـواراة فـل العبـا لكـل أو 

 لعض األونا  ص ل فترة التعاتا .

كــون عــروض األســعار لالشــيكل الجايــا وشــاممة لمضــريلة المضــافة مــا لــم يــرا نــص فــل جميــع األكــوال ت .7
 ص   الك.

فــل كــال مصالفــة المــورا لكــل أو لعــض شــروط التعاتــا أو فــل كــال امتناعــه أو عرتمتــه لمتوريــا لمــا يمــس  .8
 كفالـــة كســـن التنفيـــاموـــاارة  الماليـــةلموـــمكة وزارة الوـــكة أو يعـــرض موـــالكىا لمضـــرر يكـــق لـــوزارة 

جــوع عميــه لــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لكــق لىــا كمــا أن لىــا الكــق فــل الكوــول عمــا المــواا والر 
التــل يتصمــ  المــورا عــن توفيروــا مــن المــورا الــاع يميــه فــل الســعر أو الشــراء لــالطرق التــل تراوــا مكببــة 

ل ـــاء التعاتـــا معـــه وافـــع فـــروق األســـعار مضـــافًا إليىـــا  ته % موـــاري  إااريـــة مـــن ضـــمان10لموـــمكتىا وان
اللنكيــة ولــيس لممــورا الــاع صــال  أع شــرط مــن شــروط التعاتــا أو تصمــ  عــن أو عرتــل عمميــات التوريــا 

أو المطاللة لفروق األسعار إاا  كفالة كسن التنفياالكق فل المطاللة ليية تعويضات أو المطاللة لاسترااا 
التعاتـا لموجلـه وفـا كـال عـام تمكنت الوزارة من توفير تمك المواا لسعر اتل من سعر المناتوة الاع تـم 

 الكق فل صوم أع ملالغ تتلبا من مستكباته لايىا. الماليةكفاية الضمانة لت طية فروق األسعار لوزارة 
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 سـتينيكون الافع لممورا لباء ما تام لتورياج من مـواا طلبـًا لمشـروط والمواوـفات الـواراة لالمناتوـة صـ ل  .9
يومـًا مــن تــاريخ تبــايم الفـواتير واألوراق الاالــة عمــا تمــام وكســن التوريـا طلبــا لمشــروط والمواوــفات الــواراة 

 لوكيفة الشروط والمواوفات. 
يرصص عــروض األسـعار أو أع عــرض سـعر أصــر واون إلـااء أع أســلاة لجنـة العطــاءات ايـر ممزمــة لـ .11

 ما اام الك يكبق مومكتىا .

 اوكسايا يجة اواار شىااة لنسلة تركيز ال از .عنا توريا ااز ااثمين  .11

 يتكمل المورا كافة تكالي  ويانة وفكص اسطوانات النيتروز وت يير رؤوسىا . .12
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 جدول الكميات واألسعار 

 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبمغ 
اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

 Kg 600 غاز ثاني أكسيد الكربون  0
   

 700 لتر نيتروجين سائل 7
   

 نيتروز طبي  3
Kg 

10000 
   

 Kg غاز أثمين أوكسايد 9
60 

   

 60 كوب نيتروجين جاف  5
   

    السعر اإلجمالل لالشيكل
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــ لوفتل ممثً  عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رتم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتر أنا الموتع أاناج ـ 
 ــــــــ لالتــالل:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن شــروط عامــة  49/2016.   لــيننل تــرأت وتفىمــت كافــة مــا ورا لوثــائق العطــاء المطــروح رتــم  1
 وصاوة ومواوفات وألتزم التزاما تانونيًا لتمك الشروط والمواوفات .

منــل ســارع المفعــول وا يجــوز لــل الرجــوع عنــه لمــاة ســتون .   كمــا ألتــزم لــين يلبــا العــرض المبــام 2
 يوما من تاريخ آصر موعا لتبايم العروض.

من     طملىا يتم وكالك ألتزم لتوريا األونا  المكالة عما لموجة العطاء الماكور أع ج والتل.  3
أن تكـون تمـك  التوريـا عمـا أوامـراسـت م توتيـع العبـا و  مـن تـاريخ صـ ل شـىر والـك وزارة الوـكةتلل 

 األونا  الموراة من تلمل وفبًا لممواوفات والشروط المنووص عميىا فل واا العطاء.
 وواا إترار وتعىا منل لالك أتر وألتزم لكل ما ورا له اون أع ض ط أو إكراج .     
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