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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 9112/ 11 عطاء رقم
 

مين السيارات الحكومية لصالح تأ عطاء حكومي  طرح زية عنــاءات المركــالعط لجنة / تعمن وزارة المالية
 .ت الموضحة في كراسة ووثائق العرضتبعًا لمشروط والمواصفا دولة فمسطينوزارات 

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسـميًا وتربـف فـي المشـاركة فـي ىـذا العطـاء مراجعـة وزارة الماليـة / 
خـ ل أواـات الـدوام الرســمي  بـرف الجامعــة االسـ مية بجـوار محطـة فـارس لمبتــروللمـوازم العامةــ ة اإلدارة العامـ

إلـى بير مستردة تـورد  شيكل( 033من أجل الحصول عمى كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )
 .خزينة وزارة المالية

/ وزارة المالية العامة الموازم دارةاإللعطاءات بآخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق ا
المظاريف بحضور  وتفتح 11/11/1318الموافق  الث ثاءيوم  ظيرمن عشر  الثانيةىو الساعة  زةـفي ب

 الزمان والمكان .نفس ممثمي المنااصين في 
 

 ازم العامةلمو  العامة دارةاإل                                                            
 مالحظة:ـ

 عمى من يرسو عميو العطاء. أجرة اإلع ن في الصحف .1
 أو سند دفع أو بنك االنتاج كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من البنك الوطني اإلس مييجف إرفاق  .1

 ينث ثـسـاري المفعـول لمـدة  $1333بمبمـغ  من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومـات
 يومًا من آخر موعد لتقديم العروض.

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائف. بالشيكلتقدم األسعار  .0
 لجنة العطاءات بير ممزمة بقبول أال األسعار. .4
 .اإلدارة العامة لموازم بير مسئولة عن أي مبمغ نقدي يرفق مع العطاء.5
 1801761لممراجعة واالستفسار ىاتف رام :  .6
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 العامة الشروط

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

بعد أن يقرأ ىذه  ذج والوثائق المرفقة بدعوة العرضيعد المنااص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنما .1
ويقدميا ضمن العرض كاممة تم ويواع كافة وثائق دعوة العرض الوثائق ويتفيم جميع ما ورد فييا ويخ

 لنتائج المترتبة عمى عدم ايامو بالتدايق واالستكمال بصورة صحيحة.عمى أن يتحمل كافة ا

وجميع الرسوم عمى أن يشمل السعر رسوم الجمارك والضريبة المضافة  بالشيكلاألسعار تكتف  .1
 والمصاريف األخرى.

أو التعديل أو  يعد المنااص عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسود فقط ويحظر المحو .0
طف أو اإلضافة في العرض وكل تصحيح من ىذا القبيل يوضع عميو خطين متوازيين بالحبر الش

 ويعاد كتابة الصواف بالحبر األزرق أو األسود ويواع بجانبو من ابل من أجرى التصويف. راألحم

تأمين  عطاءويكتف عميو في مغمف مغمق بإحكام  يقدم المنااص عرضو مرفقًا بو الوثائق المطموبة .4
وكذلك اسمو وعنوانو بالكامل ورام الياتف والفاكس ورام صندوق  11/1319رام  ات حكومية سيار 

لموازم / وزارة  العامة ةاإلدار وعميو تبميــغ  إليو المكاتبات المتعمقة بالعرضالبريد الخاصين بو لترسل 
لتي طرحت العطاء تعديل في عنوانو وعميو أن يكتف أيضًا اسم الدائرة ا المالية خطيًا بأي تغيير أو

 وعنوانيا وبخ ف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تيمل العرض المقدم منو.

 العامة ةاإلدار يودع العرض من ابل المنااص في صندوق العطاءات المخصص ليذا الغرض لدى  .5
في صندوق العطاءات ابل آخر موعد  لموازم ابل انتياء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع 

 عروض ال ينظر فيو ويعاد إلى مصدره مغمقًا .لتقديم ال

من ث ثة شيور يمتزم المنااص بأن يبقى العرض المقدم منو نافذ المفعول وال يجوز لو الرجوع عنو لمدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

ك ألول مرة ( الشيادات والوثائق المطموبة منو وىي يرفق المنااص مع عرضو ) خاصة إذا كان يشار   .1
 عمى النحو التالي:

 .صورة مصداة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شيادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

 ومات يربف بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية لتوضيح عرضو يحق لممنااص أن يضيف أية وثائق أو معم .9
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  ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء : .3
 تأمين حسن التنفيذ :  .1

رض المحال عميو بمبمغ نااص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقديم تأمين حسن التنفيذ لمعيمتزم الم
أو عمي شكل كفالة صادرة من نك البريد صادر من ب معتمد عمى شكل سند دفععشرة آالف دوالر وذلك 
عميو من ابل تبميغو بقرار إحالة العرض يوم من تاريخ  15حسف األصول خ ل البنك الوطني اإلس مي 

)ث ثة شيور( من تاريخ آخر موعد لتقديم تأمين مدة لاإلدارة العامة لموازم عمى أن يكون ساري المفعول 
، ويعاد تأمين حسن  العقد ويقدمو ابل توايع عقد الشراء )االتفااية( سريانحسن التنفيذ إلي المتعيد بعد 

بموجف طمف خطي تقدمو  ،وكافة شروط العقد التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عميو
من وزارة )حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة  الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة لموازم باإلفراج عن التأمين

 المالية(.
يتم و  من ايمتو كما 30334عند العقد أو االتفاق  بنسبة  : يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة .1

عن نفس العقد أو االتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية  30334تحصيل نسبة 
و االتفاق عمى أن تخصم من من ايمة العقد أ 30338عمى الجية المنفذة ليصبح مجموع المحصل 

 فاتورة المورد عند السداد.
 رابعًا : األسعار غير شاممة ضريبة القيمة المضافة )معفاة من الضريبة(.

 

% وفـق تقـدير لجنـة العطـاءات المركزيـة يحـق لـوزارة 11خامسـًا : فـح حـال انخفـاس ارسـعار مكثـر مـن 
 المالية انهاء التعاقد مو إعادة النظر فح األسعار

 
 : فتح العطاءات وتقييمها:سادساً 

 -:لجنة فتح المظاريف -1
وتقوم ىذه المجنة بفتح العطاءات بحضور  زم العامة لجنة فتح مظاريف العرضيشكل مدير عام الموا 

 -بعد اتخاذ اإلجراءات التالية: والمكان المحددين في دعوة العرض المنااصين أو ممثمييم في الزمان
يفتح مظروفو يضع رئيس المجنة عميو  محضر فتح المظاريف وكل عرض يف فيإثبات عدد المظار  - أ

 عروضومقامو عدد اليئة كسر اعتيادي بسطو رام العرض وعمى مظروفو رامًا مسمسً  عمى ى
 الواردة.

ثبات عددىا. ترايم األوراق المرفقة مع العرض  - ف  وا 

 م.واألسعار وذلك بحضور المنااصين أو ممثميي اراءة اسم مقدم العرض  - ت

ومظروفو وكل وراة من أورااو  جميع األعضاء الحاضرين عمى العرضالتوايع من رئيس المجنة و  - ث
 وكذلك عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.
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 -:لجنة دراسة وتقييم العروس -9
م بدراسة يحدد مدير عام الموازم العامة األشخاص أو الجيات الذين تتكون منيم المجنة الفنية التي تقو 

العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتيا المناسبة لمجنة العطاءات المركزية بعد أخذ 
 -المعايير التالية في االعتبار:

 

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقًا لمواصفات الموازم المطموبة عمى    - أ
بعرضو ، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المنااص جدول يعد ليذه الغاية

 .بمواصفات وشروط دعوة العرض 

رتو عمى الوفاء بالتزامات العرض يؤخذ بعين االعتبار كفاءة المنااص من الناحيتين المالية والفنية ومقد  - ف
غيار وورش الصيانة و كذلك وسمعتو التجارية والتسيي ت التي يقدميا أو الخدمة التي يوفرىا واطع ال

كونو وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنة استبعاد عرض المنااص الذي ال تتوفر فيو كل أو بعض 
 ىذه المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي ادم أرخص األسعار ثم الذي يميو حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  - ت

والجودة توصي المجنة الفنية باإلحالة عمى مقدم  إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات - ث
أرخص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عمى أكثر من مورد لمصنف الواحد بالربم 

 من اخت ف األسعار.

في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العرض  - ج
إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيو المتطمبات لإلحالة عمى أن تبين أسباف الذي يميو بالسعر 

 استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.

إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطموبة يفضل المنااص الذي يتضمن عرضو  - ح
بصورة دائمة، ثم مدة التسميم ميزات إضافية ثم المقدم لممنتجات المحمية، ثم المنااص المقيم بفمسطين 

 األال إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 ا :ـ التزامات المتعهد مو المورد :ـسابع
استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة وتوايع االتفااية  مى المتعيد الذي أحيل عميو العرضع .1

 مر الشراء(.وما يمحقيا من أوراق ومستندات بما فييا )أوا
 بتقديم الخدمة مباشرة من تاريخ است مو ألمر تنفيذ الخدمة . يمتزم المتعيد  .1

ال يجوز لممتعيد أن يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول عمى  إذن  .0
 لجنة العطاءات التي أحالت العرض .خطي من 
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ت بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضو ال يحق لممنااص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطاءا .4
ل العطاء عمى مقدم أال احيفي حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إلييا أو إذا لم 

 األسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وات أو أي مرحمة دون ذكر األسباف.

 
 
 

 د فح حالة التأخير فح التنفيذ مو عدم قيامه به:ـ:ـ اإلجراءات التح تتخذ ضد المتعهاثامن
ما التزم بو في الموعد المحدد في العقد يحق إذا تأخر المتعيد عن تقديم خدمة :  فرس غرامة مالية .1

التي تأخر في %( من ايمة الخدمة 1ال تقل عن ) لمدير عام دائرة الموازم العامة أن يفرض برامة مالية
ناجم عن اوة ااىرة ، وفي جميع األحوال األداء  ر إال إذا تبين أن التأخير فيعن كل أسبوع تأخيتأديتيا 

 عمى المتعيد تقديم إشعار خطي وفوري إلى الجية المختصة بالظروف واألسباف التي أدت إلى التأخير في
 من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك. الخدمة أو منعتوتقديم 

أو  تزاماتو بما فيو التزامو بتقديم الخدمةعن تنفيذ ال إذا نكل المتعيد : الشراء عمى حساب المتعهد .1
اصر في ذلك أو تأخر يحق لمدير عام دائرة الموازم العامة إصدار القرار بشراء الموازم الممتزم بيا المتعيد 
بنفس الخصائص والمواصفات من أي مصدر آخر عمى حساف ىذا المتعيد ونفقتو مع تحميمو فروق 

ضافية وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائرة األسعار والنفقات اإل
 الموازم العامة دون الحاجة إلى أي إنذار وال يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.

مجنة العطاءات : وىنا يحق لاستبعاد عرس المورد الذي يخل بالتزاماته مو إلغاء العقد المبرم معه .0
اتخاذ اإلجراءات ال زمة بحق المتعيد بما في ذلك مصادرة ايمة التأمين المقدم من التي أحالت العرض 

المتعيد أو أي جزء منو بشكل يتناسف مع ايمة الموازم بير الموردة ويعتبر المبمغ في ىذه الحالة إيرادًا 
 لمخزينة العامة.

ليا في ذمة المنااص أو  وفي جميع األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل األموال المستحقة .4
المورد من األموال المستحقة لذلك المنااص أو المورد لدى الوزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو من 

 كفاالتيم.

 
 -حل الخالفات:ًا: تاسع

في حال حدوث أي خ ف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حمو وديًا   - أ
 بالتفاوض.
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يومًا من بدء مفاوضتيما لموصول إلى حل حول أي خ ف يتعمق  03ذا لم يتمكن الطرفان خ ل إ - ف
بالعقد يحق ألي من الطرفين حل الخ ف بالمجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيق القوانين واألنظمة 

 المعمول بيا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشأن.

  
 شروط متفرقة:ـ :اعاشر 

ا استعمل المنااص الغش أو الت عف في معاممتو أو ثبت عميو أنو شرع أو اام بنفسو أو بواسطة ذإ .1
بيره بطريق مباشر أو بير مباشر عمى رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمى التواطؤ معو 

لبة إضرارًا بالمصمحة يمغي عقده في الحال ويصادر التأمين مع عدم اإلخ ل بحق الوزارة المطا
بالتعويضات المترتبة عمى ذلك فضً  عن شطف اسمو من بين المنااصين وال يسمح لو بالدخول في 

 منااصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية ىذا فضً  عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االاتضاء.
مقضاء وكذلك إذا أفمس المنااص أو المورد يحق لمجنة العطاءات إلغاء التعااد معو دون المجوء ل .1

 مصادرة مبمغ التأمين كإيراد عام لمخزينة العامة.
إذا توفى المنااص أو المورد جاز إلغاء العقد  المبرم معو أو ما تبقى منو  بتوجيو كتاف لمورثة يفيد  .0

 بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم اضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التأمين في ىذه الحالة.
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 ةـــروط الخاصـــشال
 

في حال تفعيل الصندوق في بزة بقرار من مجمس الوزراء تمتزم كل شركة بتحويل نسبة من رسوم  .1
سبة المحددة وفقًا تعويض مصابي حوادث الطرق وحسف النالتأمين إلي حساف الصندوق الفمسطيني ل

 لقانون التأمين .

ن ضريبتي الدخل والقيمة المضافة يجف أن تقدم الشركة المحال عمييا العرض شيادة خمو طرف م .1
صادرة من وزارة المالية بمحافظات بزة وفي حال عدم التمكن من ذلك يتم خصم كل من ضريبة الدخل 

 ورسوم الطوابع والدمغة من ايمة بوالص التأمين .

فادة عااد )االستوتعاد لمشركة بعد انتياء مدة الت $13333تمتزم كل شركة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تبمغ  .0
 . مين (من آخر بوليصة تأ

يجف أن يقدم المنااصين ىامش الم ءة والمبمغ األدني لمضمان فيما يتعمق بأعمال التأمين والسيرة  .4
 الذاتية وكشف الميزانية العمومية .

تمتزم الشركة المحال عمييا العرض بأحكام تعرفة التأمين الفمسطيني وتقدم أسعارىا بناء عمي عميو وعمي  .5
% لمتأمين 43،و اإللزامي% لمتامين 03بحد أدني  واألسعارلخصم التي تحدد في جدول الكميات نسبة ا

 الشامل .

ن تكون جميع اطع ة إص ح مركبة مؤمنة تامين شامل أفي حالتمتزم الشركة المحال عمييا العرض  .6
المعتمدين  خ ل فترة الضمان لدي وك ء شركات السيارات اإلص حالغيار أصمية وجديدة وان يتم 

 وعمي أن يكون فتح التأمين مجانيًا)صفر(.

تمتزم الشركة المحال عمييا العرض بتحمل كافة المصاريف والنفقات الناجمة عن واوع حادث لممركبة  .7
المؤمنة بما فييا مصاريف نقل تمك المركبة إلي ورشة التصميح وبيرىا من المصاريف ال زمة بيذا 

 الصدد .

المؤمنة ىو يكون مستخدم المركبة  عمييا العرض في حال واوع أي حادث ال تمتزم الشركة المحال .8
المتسبف فيو بتحمل مسؤولية تصميح األضرار المادية التي لحقت بالمركبة المؤمنة وبقطع بيار جديدة 
وأصمية وكذلك تسوية األمور القانونية مع شركة التأمين طرف المتسبف في الحادث دون أن تتحمل 

مؤمنة أية رسوم أو مصاريف بيذا الشأن إذا كانت المركبة مؤمنة تامين شامل فتمتزم الشركة الوزارة ال
 المحال عمييا العرض بتغطية جميع األضرار .

تمتزم الشركة المحال عمييا العرض بأن تكون بوالص التأمين الصادرة عنيا بموجف ىذا العقد واضحة  .9
 الي لمتأمين بشكل مفصل في بوليصة التأمين.بحيث يتم تفريغ مركبات ومفردات القسط اإلجم
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تمتزم وزارة المالية بدفع ايمة أاساط تأمين السيارات والمعدات واآلليات التي ستقوم الشركة المحال عمييا  .13
العرض بتأمينيا لدييا وذلك وفقًا لألسعار المطروحة وفقًا لتعريفة التأمين والمعتمدة لدي وزارة المالية عمي 

 اسط التأمين شامً  كافة أنواع الضرائف بما فييا ضريبة القيمة المضافة . أن يكون ايمة

التأمين خ ل أسبوع من مطالبة من  لعرض عمي تسميم وزارة المالية نسخةتمتزم الشركة المحال عمييا ا .11
 تاريخ صدور بوليصة التأمين .

خ آخر بوليصة تامين تمت من خ ل يبدأ تاريخ العقد بالتوايع عميو من ابل أطرافو وينتيي بانتياء تاري .11
العقد عمي أن تكون مدة بوليصة تامين كل سيارة أو آلية من السيارات أو اآلليات المراد تأمينيا عمي 

 حدة سنة مي دية فقط تبدأ من تاريخ طمف الجية المستفيدة من الشركة المحال عمييا العرض .

التأمين في أي وات شاء وفقًا لما تقتضيو المصمحة يحق لوزارة المالية واف أو إلغاء أو نقل بوليصة  .10
و تعويض عما يمحقو ي ىذه الحالة المطالبة بأي رسوم أيحق لمشركة المحال عمييا العرض ف العامة وال

 من عطل وضرر جراء ذلك .

يحق لوزارة المالية تحصيل ما تتكبده من مصاريف ونفقات ناجمة عن عدم تنفيذ الشركة المحال عمييا  .14
رض ألي من التزاماتيا الواردة في ىذا العرض من األموال المستحقة لمشركة المحال عمييا العرض الع

 لدي أي من الدوائر الرسمية والحكومية أو أن يخصميا من أاساط التامين المستحقة ليا .

 يتم است م المركبة المراد تأمينيا بمعرفة الجية المستفيدة وبالتنسيق مع وزارة المالية . .15

ي حال حدوث حادث يتم عرض المركبة عمى مخمن أضرار معتمد يحمل شيادة مرخصة لتقييم ف .16
 الضرر.

% تمتزم الشركة بالتعويض 53إذا ادر المخمن الضرر لممركبات المؤمنة تأمين شامل بضرر أكثر من  .17
 الكامل لموزارة المؤمنة.

نة االنتاج إذا كانت تزيد مدة اص ح تقل بالمواصفات وس تمتزم الشركة المؤمنة أن توفر مركبة بديل ال .18
 %.03المركبة عن شير ونسبة الضرر أال من 

صي يتم تشكيل لجنة من اإذا نتج عن الحادث أي تمويح في الشاصي وترتف عميو أي اص عرضي لمش .19
حدى مراكز الفحص المعتمدة لتقييم ص حية  وزارة النقل والمواص ت ومخمن أضرار والشركة المؤمنة وا 

 إنعدام المركبةة و أىميتيا لمعمل كمركبة حركة أو إسعاف وتمتزم الشركة المؤمنة عمى أثره في حال المركب

 أو تحويميا من إسعاف إلى مركبة حركة. 

من ابل لجنة مشتركة من وزارة المواص ت ووزارة المالية  تأمين شامل يتم تقييم ايمة المركبة المؤمنة .13
حدى م  كبات المرخصة.المر  عارضوالشركة المؤمنة وا 

شيور عمى أن يكون سائق  6تأمين الدرجات النارية يتم بعد فحصيا ميكانيكيا من جية مرخصة كل  .11
 الدراجة ممتزم بشروط القيادة والس مة المرورية .
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  (1) األسعارالكميات و  جدول
  المركبات الحكومية باستثناء الدراجات النارية

 
 م.
 

 %ندبة الخصم  الصنـــــــــف

1. 
نسبة خصم مسموح بو من ايمة اإلصدارات فيما يخص التأمين كطرف 

  %(30ثالث واإللزامي بالقيمة اإلجمالية لمبوليصة )ما بعد 

2. 
نسبة خصم مسموح بو من ايمة اإلصدارات فيما يخص التأمين الشامل 

  %(40بالقيمة اإلجمالية لمبوليصة )ما بعد 

 

 (2جدول الكميات واألسعار )
  الدراجات الناريةالخاص ب 

 
 م.
 

 %ندبة الخصم  الصنـــــــــف

1. 
نسبة خصم مسموح بو من ايمة اإلصدارات فيما يخص التأمين كطرف 

  ثالث واإللزامي بالقيمة اإلجمالية لمبوليصة

2. 
نسبة خصم مسموح بو من ايمة اإلصدارات فيما يخص التأمين الشامل 

  بالقيمة اإلجمالية لمبوليصة 

 

 (3الكميات واألسعار )جدول 
  بالقواربالخاص  

 
 م.
 

 %ندبة الخصم  الصنـــــــــف

  تأمين اوارف  .1

 

 مالحظة : 

 ن يكون فتح التأمين مجانياً )صفر(.التأكيد علي أ 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــ بصفتي ممثً  عن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ـــــــــــ ىوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا المواع أدناه ــــــــــــــ 
 بالتــالي:ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

من شروط عامة  1319/ 11المطروح رام  ورد بوثائق العرضبأنني ارأت وتفيمت كافة ما . 1
 وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما اانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

 ث ثة شيوركما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة . 1
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض. من
من     طمبيا يتم المذكور أع ه والتي بتقديم الخدمة المحالة عمى بموجف العرضوكذلك ألتزم .  0

مباشرة من إصدار أمر التوريد الخطي عمي أن يكون الصنف المورد من  دولة فمسطينوزارات ابل 
 العرض .ابمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا 

 وىذا إارار وتعيد مني بذلك أار وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه .     
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