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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 2020/ 17عطاء

 

 لصالح الخدمات U/Sإصالح جياز  تعمن وزارة المالية/لجنة العطاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي     
 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. الطبية العسكرية

ة/ اإلدارة االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في ىذا العطاء مراجعة وزارة الماليفعمى الشركات ذات 
خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى كراسة المواصفات خمف محطة فارس لمبترول  العامة لموازم العامة

 زارة المالية.( شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة و 300ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة الموازم/ وزارة المالية 

وتفتح المظاريف بحضور ممثمي  21/01/2020الموافق  الثالثاءيوم  من صباح العاشرةىو الساعة  في غـزة
 .المناقصين في نفس الزمان والمكان

 

 املزكشيةجلنة انعطاءات 
 مالحظة:ـ

 عمى من يرسو عميو العطاء. . أجرة اإلعالن في الصحف1
. يجــب إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنكــي صــادرين مــن بنــك معتمــد لــدا وزارة الماليــة ب ــزة )البنــك الــوطني 2

ــاج اإلســالمي( ــك االنت ــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا  أو بن ــابع ل ــك البريــد الت أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بن
ــغ  ــيمين دخــول " ســارع المفعــول لمــدة دوالر  1000المعمومــات بمبم ــة شــيور" كت مــن آخــر موعــد لتقــديم  ثالث

 العروض.
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب. بالدوالر األمريكي. تقدم األسعار 3
 غير ممزمة بقبول أقل األسعار.. لجنة العطاءات 4
 . اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أع مبمغ نقدع يرفق مع العطاء.5
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 انشزوط انعامة 
 

 أوالً: إعذاد وتقذيم انعزوض من قبم املتناقصني:ـ
الوثـائق يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعـد أن يقـرأ ىـذه  .1

ويــتفيم جميــع مــا ورد فييــا ويخــتم ويوقــع كافــة وثــائق دعــوة العطــاء ويقــدميا ضــمن العــرض كاممــة عمــى أن 
 يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

ــب أســعار العطــاء  .2 ــدوالر األمريكــيتكت ــارك والضــريبة المضــافة بال ــى أن يشــمل الســعر رســوم الجم وأجــور  عم
 التحزيم والت ميف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتيمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرا.

أو التعـديل أو الشـطب  يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبـًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقـط ويحظـر المحـو .3
يين بـالحبر األحمـر ويعـاد كتابـة أو اإلضافة في العرض وكل تصحيح من ىذا القبيل يوضع عميو خطـين متـواز 
 الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبو من قبل من أجرا التصويب.

 مـف م مـق بكحكـام ويكتـب يقدم المنـاقص عرضـو مرفقـًا بـو الوثـائق المطموبـة مـع تـيمين دخـول العطـاء فـي م .4
وكـذلك اسـمو  2020/ 17رقـم لممناقصـة  الطبيـة العسـكرية لصـالح الخـدمات U/Sإصالح جياز عميو عطاء 

وعنوانــو بالكامــل ورقــم اليــاتف والفــاكس ورقــم صــندوق البريــد الخاصــين بــو لترســل إليــو المكاتبــات المتعمقــة 
تعــديل فــي عنوانــو وعميــو أن  بالعطـــاء وعميــو تبميــــغ اإلدارة العامــة لمــوازم / وزارة الماليــة خطيــًا بــيع ت ييــر أو

العطـاء وعنوانيـا وبخـالف ذلـك يحـق لمجنـة العطـاءات أن تيمـل العـرض  يكتب أيضًا اسـم الـدائرة التـي طرحـت
 المقدم منو.

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص ليـذا ال ـرض لـدا اإلدارة العامـة لمـوازم قبـل  .5
انتيــاء المــدة المحــددة لــذلك وكــل عــرض ال يــودع فــي صــندوق العطــاءات قبــل آخــر موعــد لتقــديم العــروض ال 

 نظر فيو ويعاد إلى مصدره م مقًا .ي
يمتـزم المنـاقص بـين يبقـى العـرض المقـدم منـو نافـذ المفعــول وال يجـوز لـو الرجـوع عنـو لمـدة سـتين يومـا مــن  .6

 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

الشـيادات والوثـائق المطموبـة منـو وىـي عمـى  يرفق المناقص مع عرضو ) خاصة إذا كـان يشـارك ألول مـرة ( .1
 النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجارع أو الصناعي لمشركة 

 .شيادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

كتالوجات أو نشرات أو معمومات فنيـة تعـرف بـالموازم عمى المناقص أن يرفق بعرضو النسخة األصمية من أية  .2
ذا كانت تمك العينات غير قابمـة لمنقـل  المعروضة وكذلك يقدم مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء وا 

ال يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.  فعميو أن يحدد مكانيا والوقت الذع يمكن رؤيتيا فيو وا 

 ف أية وثائق أو معمومات يرغب بكضافتيا ويرا أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو.يحق لممناقص أن يضي .3
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 :: تأمينات وضمانات انعطاءثانثاً 
يمتـزم المنـاقص أن يرفـق بعرضـو سـند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد التـابع  :تيمين الدخول في العطـاء .1

أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مـع السـمطة  لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
" كتـيمين دخـول " وال ينظـر فـي أع عـرض  دوالر 1000الفمسطينية في غزة )البنك الوطني اإلسالمي( بمبمغ 

غير معـزز بتـيمين دخـول العطـاء ى عمـى أن تعـاد تيمينـات الـدخول فـي العطـاء إلـى مقـدمييا مـن المناقصـين 
بعـد مــدة أسـبوعين مــن تـاريخ آخــر موعـد لتقــديم العـروضى وكــذلك لمـن أحيــل  عمـييم العطــاء الـذع لـم يحــال

 عمييم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تيمين حسن التنفيذ.
يمتــزم المتنــاقص الفــائز بالعطــاء أو بــيع جــزء مــن بنــوده بتقــديم تــيمين حســن التنفيــذ : تــيمين حســن التنفيــذ .2

 وذلك عمى شكل سند دفع معتمد صـادر مـن بنـك البريـد حسـب األصـولي ( دوالر أمريك1000بقيمة ) لمعطاء
أو عمـى شـكل كفالـة أو شـيك بنكـي صــادر مـن بنـك يتعامـل مـع الســمطة الفمسـطينية فـي غـزة )البنـك الــوطني 

يوم من تـاريخ تبمي ـو بقـرار إحالـة العطـاء عميـو مـن قبـل اإلدارة العامـة  15(  خالل أو بنك االنتاج اإلسالمي
عمى أن يكون سارع المفعول مدة سريان العقدى ويعاد تيمين حسن التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفيـذ كافـة لموازم 

ــوازم بــاإلفراج عــن  ــدائرة المســتفيدة لــبدارة العامــة لم االلتزامــات المترتبــة عميــو بموجــب طمــب خطــي تقدمــو ال
 التيمين )حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.

 :وتقييمها انعطاءات فتح: رابعاً 
يدعو مـدير عـام المـوازم العامـة لجنـة فـتح مظـاريف العطـاء وتقـوم ىـذه المجنـة بفـتح  :لجنة فتح المظاريف -1

العطاءات بحضور المناقصين أو ممثمـييم فـي الزمـان والمكـان المحـددين فـي دعـوة العطـاء بعـد اتخـاذ اإلجـراءات 
 -التالية:

فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظروفـو يضـع رئـيس المجنـة عميـو وعمـى إثبات عدد المظاريف في محضر  - أ
 مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئة كسر اعتيادع بسطو رقم العطاء ومقامو عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددىا. - ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 

ن كل منـاقص وذلـك بحضـور المناقصـين قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التيمين االبتدائي المقدم م - ت
 أو ممثمييم.

التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضـرين عمـى العطـاء ومظروفـو وكـل ورقـة مـن أوراقـو وكـذلك  - ث
 عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

ت الةيين تتوةون مة  م يحدد مدير عام اللوازم العامة  اشخةصاأ أو الا ةا :لجنة دراسة وتقييم العروض -2
اللا   الف ي  التي تقوم بدراس  العروض من ال واحي الف ي  والمالي  والقا و ي  وتقدم توصيات ا الم اسب  للا   

 -العطاءات المروزي  بعد أصي المعايير التالي  في االعتبار:
 ال ينظر في أع عرض غير معزز بتيمين دخول العطاء.  - أ

الفنيــة بحيــث تحــدد المعــايير الفنيــة وفقــًا لمواصــفات المــوازم المطموبــة عمــى تــدرس العــروض مــن الناحيــة  - ب
جــدول يعــد ليــذه ال ايــةى وتخضــع كافــة العــروض لــنفس المعــايير مــن حيــث التــزام المنــاقص بعرضــو 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.



 

 5صفحت لعيادة الشاطئ الطبيت العسكريت U/Sإصالح جهاز  77/0202 رقم عطاء

 

الوفـاء بالتزامـات العطـاء يؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين الماليـة والفنيـة ومقدرتـو عمـى   - ت
وسمعتو التجارية والتسييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يوفرىـا وقطـع ال يـار وورش الصـيانة و كـذلك 
كونو وكيل أو موزع لوكيل أو تـاجرى ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاقص الـذع ال تتـوفر فيـو كـل أو بعـض 

 ىذه المتطمبات.

 ألسعار ثم الذع يميو حتى تتم دراسة العروض المقدمة.تبدأ الدراسة بالعرض الذع قدم أرخص ا  - ث

ــدم   - ج ــى مق ــة عم ــة باإلحال ــة الفني ــة الشــروط والمواصــفات والجــودة توصــي المجن ــي العــرض كاف ــوافرت ف إذا ت
أرخص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عمى أكثر مـن مـورد لمصـنف الواحـد بـالرغم 

 من اختالف األسعار.

عدم توافر المتطمبات في العرض الذع يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسـة إلـى العـرض الـذع في حالة   - ح
يميو بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذع تتوافر فيو المتطمبـات لبحالـة عمـى أن تبـين أسـباب اسـتبعاد 

 العروض األرخص بشكل واضح.

فضل المنـاقص الـذع يتضـمن عرضـو ميـزات إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطموبة ي  - خ
إضافية ثم المقدم لممنتجات المحميةى ثم المناقص المقيم بفمسطين بصـورة دائمـةى ثـم مـدة التسـميم األقـل 

 إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.

 خامسا :ـ انتشامات املتعهذ أو املىرد :ـ
ل إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوقيـع االتفاقيـة ومـا عمى المتعيد الـذع أحيـل عميـو العطـاء اسـتكما .1

 يمحقيا من أوراق ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعيد بالتوريد حسب الطمب من تاريخ استالمو ألمر التوريد. .2

ي ال يجوز لممتعيد أن يتنازل ألع شخص آخر عن كـل أو أع جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  إذن خطـ .3
 من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطـاءات بـيع خسـارة أو ضـرر ناشـت عـن تقـديم عرضـو فـي  .4
حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إلييـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو 

 لعطاء في أع وقت أو أع مرحمة دون ذكر األسباب.إذا أل ت لجنة العطاءات دعوة ا

يمتزم المورد بتسميم الموازم وفقًا لممواصفات والشروط المتفق عمييـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة وكـذلك العينـات  .5
 المعتمدة والمذكورة فيو.

 سادسا:ـ اإلجزاءات انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانة انتأخري يف انتنفيذ أو عذم قيامه به:ـ
إذا تيخر المتعيد عن توريد ما التزم بو في الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام  :فرض غرامة مالية .1

%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـيخر فـي توريـدىا عـن كـل 1دائرة الموازم العامة أن يفـرض غرامـة ماليـة ال تقـل عـن )
قـاىرة ى وفـي جميـع األحـوال عمـى المتعيـد تقـديم أسبوع تيخير إال إذا تبين أن التيخير فـي التوريـد نـاجم عـن قـوة 

إشعار خطـي وفـورع إلـى الجيـة المختصـة بـالظروف واألسـباب التـي أدت إلـى التـيخير فـي التوريـد أو منعتـو مـن 
 ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
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ذلـك  إذا نكل المتعيد عن تنفيذ التزاماتو بما فيو التزامو بالتوريد أو قصـر فـي :الشراء عمى حساب المتعيد .2
أو تيخر يحق لمدير عام دائرة المـوازم العامـة إصـدار القـرار بشـراء المـوازم الممتـزم بيـا المتعيـد بـنفس الخصـائص 
والمواصفات من أع مصدر آخر عمى حساب ىذا المتعيـد ونفقتـو مـع تحميمـو فـروق األسـعار والنفقـات اإلضـافية 

تفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـى أع وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المس
 إنذار وال يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.

وىنا يحق لمجنة العطـاءات التـي : استبعاد عرض المورد الذع يخل بالتزاماتو أو إل اء العقد المبرم معو .3
لتيمين المقدم مـن المتعيـد أو أع أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعيد بما في ذلك مصادرة قيمة ا

 جزء منو بشكل يتناسب مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.
وفي جميع األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل األموال المستحقة ليا في ذمة المنـاقص أو المـورد مـن  .4

 قص أو المورد لدا الوزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتيم.األموال المستحقة لذلك المنا
 

 -حم اخلالفات:سابعًا: 
فــي حــال حــدوث أع خــالف ينشــي عــن تفســير أع بنــد مــن البنــود الســابقة أو مــن بنــود العقــد فيــتم حمــو وديــًا  .1

 بالتفاوض.

حـل حـول أع خـالف يتعمـق بالعقـد  يومـًا مـن بـدء مفاوضـتيما لموصـول إلـى 30إذا لم يتمكن الطرفـان خـالل  .2
يحق ألع من الطرفين حل الخالف بالمجوء إلى المحكمـة المختصـة وتطبيـق القـوانين واألنظمـة المعمـول 

 بيا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشين.

 
 شزوط متفزقة:ـ: ثامنا

شـرع أو قـام بنفسـو أو بواسـطة غيـره إذا استعمل المناقص ال ش أو التالعب في معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو  .1
بطريـق مباشـر أو غيــر مباشـر عمــى رشـوة أحــد مـوظفي أو مسـتخدمي الســمطة أو عمـى التواطــؤ معـو إضــرارًا 
ــة بالتعويضــات  ــوزارة المطالب ــيمين مــع عــدم اإلخــالل بحــق ال ــي الحــال ويصــادر الت ــده ف بالمصــمحة يم ــي عق

ناقصـين وال يسـمح لـو بالـدخول فـي مناقصـات لمسـمطة المترتبة عمى ذلك فضاًل عن شطب اسمو من بـين الم
 الوطنية الفمسطينية ىذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االقتضاء.

إذا أفمس المناقص أو المورد يحـق لمجنـة العطـاءات إل ـاء التعاقـد معـو دون المجـوء لمقضـاء وكـذلك مصـادرة  .2
 مبمغ التيمين ككيراد عام لمخزينة العامة.

ذا توفى المناقص أو المورد جاز إل اء العقد  المبرم معو أو مـا تبقـى منـو  بتوجيـو كتـاب لمورثـة يفيـد بـذلك إ .3
 دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التيمين في ىذه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــة 

 رفض أع مادة كاممة أو أع جزء منيا في حال مخالفتيا لممواصفات التي تم االتفاق عمييا. لموزارةيحق  .1

مــن أع عيــوب فــي المصــنعية أو فــي المــادة وتبعــًا لممواصــفات  خاليــةيمتــزم المنــاقص أن تكــون المــواد المــوردة  .2
 المذكورة في الكراسة.

ة ليـذا ال ـرض وفقـًا لممواصـفات والشـروط العامـة يتم استالم المواد الموردة من قبل لجنـة اسـتالم مختصـة ومشـكم .3
جـراء  والخاصة لمتعاقد الواردة في دعوة العطاء وقرار اإلحالة وأمر التوريد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم فحصـيا وا 
التجارب عمييا بالطريقة التي تحددىا الجية المسـتفيدة أو لجنـة االسـتالم بموجـب لجـان فنيـة تشـكل ليـذا ال ـرض 

 ة مدا مطابقتيا لممواصفات المطموبة.لمعرف

ــاريخ إغــالق  .4 ــول لمــدة ســتون يومــًا مــن ت ــا يقدمــو مــن عــرض ســعر ســارع المفع ــين م ــم ب ــى المــورد العم يجــب عم
 المناقصة.

طبقًا لمشـروط ب زة أو الجية التي تحددىا الوزارة الداخمية في وزارة عمى المورد االلتزام بتوريد المواد المتعاقد عمييا  .5
المناقصة متضمنا النقل والتحميل والتنزيل وما يترتب عمى عمميات التوريد من نفقـات بال ـة  يات الواردة فوالمواصف
 مصاريف عمى نفقتو الخاصة. أوما بم ت 

 فــيالحــق  لمــوزارةســوف يــتم ترســية أصــناف المناقصــة عمــى أســاس أقــل األســعار والمطــابق لممواصــفات المطموبــة و  .6
المــورد  إشــعارالكميــة المتعاقــد عمييــا لمجــرد  إجمــالي% مــن 25خفضــيا بنســبة  أوا زيــادة الكميــات المتعاقــد عمييــ

خــالل فتــرة  األصــنافبعــض  أوالعقــد لكــل  فــيالتوريــد الــواردة  وأســعارذلــك وبــنفس شــروط ومواصــفات  فــيبرغبتيــا 
 التعاقد.

 خالف ذلك.وشاممة لمضريبة المضافة ما لم يرد نص  بالدوالرجميع األحوال تكون عروض األسعار  يف .7
و عرقمتـو لمتوريــد بمـا يمــس بمصــمحة أحـال امتناعــو  يحــال مخالفـة المــورد لكـل أو بعــض شـروط التعاقــد أو فــ يفـ .8

والرجوع عميو بـالتعويض عـن كـل  كفالة حسن التنفيذمصادرة  الماليةلمضرر يحق لوزارة ا أو يعرض مصالحيوزارة ال
المـواد التـي يتخمـف المـورد عـن توفيرىـا مـن المـورد  الحصـول عمـى فـيعطل أو ضرر لحق بيـا كمـا أن ليـا الحـق 

ل اء التعاقد معو ودفع فروق األسعار مضـافًا  يالشراء بالطرق الت أوالسعر  فيالذع يميو  تراىا محققة لمصمحتيا وا 
تخمـف  أوشـرط مـن شـروط التعاقـد  أعمن ضمانتو البنكية ولـيس لممـورد الـذع خـالف  إدارية% مصاريف 10 إلييا
ــد الحــق عر  أوعــن  ــذالمطالبــة بييــة تعويضــات أو المطالبــة باســترداد  فــيقــل عمميــات التوري أو  كفالــة حســن التنفي

تـم التعاقــد  الـذعالمطالبـة بفـروق األسـعار إذا تمكنـت الـوزارة مــن تـوفير تمـك المـواد بسـعر اقـل مــن سـعر المناقصـة 
مبـالغ تتبقـى مـن أع خصـم  فـيالحـق  ليـةالمالـوزارة  األسـعاربموجبو وفى حال عـدم كفايـة الضـمانة لت طيـة فـروق 

 مستحقاتو لدييا.
يومـًا مـن  ستينيكون الدفع لممورد لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة خالل  .9

تاريخ تقديم الفواتير واألوراق الدالة عمى تمام وحسـن التوريـد طبقـا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بصـحيفة الشـروط 
 .والمواصفات

عروض األسـعار أو أع عـرض سـعر أخـر ودون إبـداء أع أسـباب مـا دام ذلـك  لجنة العطاءات غير ممزمة بيرخص  .10
   .يحقق مصمحتيا
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 قـــــــزار وانتــــــــــــــشامإ
 

 

بصفتي ممثاًل عن  خرو  ةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة هوي  رقم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأقر أ ا الموقع أد ا 
 ةةةةةةةةة بالتةةالي:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

مةةةن خةةةروط عامةةة   2020/ 17بةةةي  ي قةةةرأت وتف مةةةت وافةةة  مةةةا ورد بوثةةةارق العطةةةاء المطةةةرو  رقةةةم  .1
 مواصفات .وصاص  ومواصفات وألتزم التزاما قا و يًا بتلك الخروط وال

وما ألتزم بين يبقى العرض المقدم م ي ساري المفعول وال ياوز لةي الراةوع ع ةم لمةدو سةتون يومةا . 2
 من تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.

مةةن  طلب ةةا يةةتم ووةةيلك ألتةةزم بتوريةةد اشصةة اة المحالةة  علةةى بمواةةو العطةةاء المةةيوور أعةةاله والتةةي .3
التوريةةةد علةةةى أن توةةةون تلةةةك  أوامةةةراسةةةتالم توقيةةةع العقةةةد و  مةةةن تةةةاريخ صةةةالل خةةة ر ويلةةةك وزاروالةةةقبةةةل 

 اشص اة الموردو من قبلي وفقًا للمواصفات والخروط الم صوأ علي ا في هيا العطاء.
 وهيا إقرار وتع د م ي بيلك أقر وألتزم بول ما ورد بم دون أي ضغط أو إوراه .  
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشت ل المرخص :ـــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ

 رقم الجوال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :ـــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــ

 
 
 
 


