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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطـاءاث املزكشيت

 0202/ 99عطاء رقى 
 

  تبعاً الداخمية  ةوزار مطبوعات لصالح  تعمن وزارة المالية / لجنة العطاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي لتوريد     
 لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعـة وزارة الماليـة / اادارة 
خـلل أواـات الـدوام الرسـمي مـن أجـل الحصـول عمـى  تـل الوـوا بجـوار محطـة فـارس لمبتـرولالعامـة لمـوازم العامـة ـ 

 ( شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.022راسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )ك
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صـندوق العطـاءات بـاادارة العامـة المـوازم  وزارة الماليـة فـي 

ـــوم  العاشـــرةغــــزة هـــو الســـاعة  ـــاءمـــن ظوـــر ي ـــق  الثلث ـــي  09/29/0202المواف وتفـــتح المظـــاريف بحضـــور ممثم
 .الزمان والمكانالمتنااصين في نفس 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 . أجرة ااعلن في الصحف عمى من يرسو عميه العطاء.9
. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى وزارة الماليـة بزـزة )البنـك الـوطني ااسـلمي( 0

أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك البريــد التــابع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعمومــات بمبمــغ أو بنــك اانتــاج 
 " كتأمين دخول " ساري المفعول لمدة ثلثين يومًا من آخر موعد لتقديم العروض. دوالر 9222

 . تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.0
 طاءات غير ممزمة بقبول أال األسعار.. لجنة الع4
 . اادارة العامة لموازم غير مسئولة عن أي مبمغ نقدي يرفق مع العطاء.5
 
 

 



 

 

 
 

 انشزوط انعايت 
 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ
يقــرأ هــذج الوثــائق يعــد المنــااص عرضــه وأســعارج عمــى الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن  .9

ويتفوم جميع ما ورد فيوـا ويخـتم ويواـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدموا ضـمن العـرض كاممـة عمـى أن يتحمـل 
 كافة النتائج المترتبة عمى عدم ايامه بالتدايق واالستكمال بصورة صحيحة.

وأجـور التحـزيم والتزميـف تكتب أسـعار العطـاء بالشـيكل عمـى أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة  .0
 ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى.

يعــد المنــااص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر المحــو أو التعــديل أو الشــطب أو  .0
ين بالحبر األحمـر ويعـاد كتابـة الصـواب ااضافة في العرض وكل تصحيح من هذا القبيل يوضع عميه خطين متوازي

 بالحبر األزرق أو األسود ويواع بجانبه من ابل من أجرى التصويب.

يقدم المنااص عرضه مرفقًا بـه الوثـائق المطموبـة مـع تـأمين دخـول العطـاء فـي مزمـف مزمـق ببحكـام ويكتـب عميـه  .4
ــم  الداخميــةة وزار عطــاء توريــد مطبوعــات لصــالح  وكــذلك اســمه وعنوانــه بالكامــل وراــم  0202/ 99لممنااصــة را

الوـاتف والفـاكس وراـم صــندوق البريـد الخاصـين بــه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعمقــة بالعطــاء وعميـه تبميــــغ اادارة 
العامة لموازم / وزارة المالية خطيًا بأي تزيير أو تعـديل فـي عنوانـه وعميـه أن يكتـب أيضـًا اسـم الـدائرة التـي طرحـت 

 انوا وبخلف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تومل العرض المقدم منه.العطاء وعنو 

يــودع العــرض مــن ابــل المنــااص فــي صــندوق العطــاءات المخصــص لوــذا الزــرض لــدى اادارة العامــة لمــوازم ابــل  .5
انتواء المدة المحددة لذلك وكل عـرض ال يـودع  فـي صـندوق العطـاءات ابـل آخـر موعـد لتقـديم العـروض ال ينظـر 

 اد إلى مصدرج مزمقًا .فيه ويع

يمتزم المنااص بأن يبقى العرض المقدم منـه نافـذ المفعـول وال يجـوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة سـتين يومـا مـن تـاري   .6
 آخر موعد لتقديم العروض.

% وفـق تقـدير لجنـة العطـاءات المركزيـة يحـق لـوزارة الماليـة انوـاء التعااـد 95في حال انخفاض االسعار أكثر من  .7
 لنظر في األسعارأو إعادة ا

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
يرفق المنااص مع عرضه ) خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشوادات والوثائق المطموبة منه وهي عمـى النحـو   .9

 التالي:
 .صورة مصداة عن شوادة مزاولة المونة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
  الصناعي لمشركة.السجل التجاري أو 

 .شوادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 



 

 

عمــى المنــااص أن يرفــق بعرضــه النســخة األصــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات فنيــة تعــرف بــالموازم  .0
ذا كانـت تمـك العينــات غيـر  اابمـة لمنقــل المعروضـة وكـذلك يقـدم مــع عرضـه العينـات المطموبــة فـي دعـوة العطــاء واا
ال يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.  فعميه أن يحدد مكانوا والوات الذي يمكن رؤيتوا فيه واا

 يحق لممنااص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرغب ببضافتوا ويرى أنوا ضرورية  لتوضيح عرضه. .0

 

 
 تأييناث وضًاناث انعطاء : ثانثًا:

المنااص أن يرفق بعرضه سـند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة يمتزم  :تأمين الدخول في العطاء .9
االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعمومـــات أو عمـــى شـــكل كفالـــة أو شـــيك بنكـــي صـــادر مـــن بنـــك يتعامـــل مـــع الســـمطة 

فـي  " كتـأمين دخـول " وال ينظـر دوالر 9222( بمبمـغ أو بنك االنتـاج الفمسطينية في غزة )البنك الوطني ااسلمي
عمى أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميوا مـن المنااصـين العطاء أي عرض غير معزز بتأمين دخول 
 .من تاري  آخر موعد لتقديم العروض يوماً  02الذي لم يحال عميوم العطاء بعد مدة 

يمتزم المتنااص الفـائز بالعطـاء أو بـأي جـزء مـن بنـودج بتقـديم تـأمين حسـن التنفيـذ لمعطـاء : تأمين حسن التنفيذ .0
وذلك عمى شكل سند دفع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد حسـب األصـول أو عمـى دوالر  9222المحال عميه بقيمة 

أو بنـك  ي ااسـلميفي غزة )البنك الـوطن شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية
يــوم مـن تــاري  تبميزـه بقــرار إحالـة العطـاء عميــه مـن ابــل اادارة العامـة لمــوازم عمـى أن يكــون  95خـلل  (االنتـاج

ساري المفعول مدة سريان العقد ويعاد تأمين حسن التنفيذ إلـى المتعوـد بعـد تنفيـذ كافـة االلتزامـات المترتبـة عميـه 
ســتفيدة لــةدارة العامــة لمــوازم بــاافراج عــن التــأمين )حيــث يــتم إصــدار شــيك بموجــب طمــب خطــي تقدمــه الــدائرة الم

    بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 : فتح انعطاءاث وتقييًها:رابعاً 

ــة فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم هــذج المجنــة بفــتح  :لجنــة فــتح المظــاريف -9 ــوازم العامــة لجن يــدعو مــدير عــام الم
ــد اتخــاذ ااجــراءات العطــاءات بحضــور المنااصــين  ــي دعــوة العطــاء بع ــان المحــددين ف ــي الزمــان والمك ــيوم ف أو ممثم

 -التالية:
إثبــات عــدد المظــاريف فــي محضــر فــتح المظــاريف وكــل عطــاء يفــتح مظروفــه يضــع رئــيس المجنــة عميــه وعمــى  -أ

 مظروفه رامًا مسمسًل عمى هيئة كسر اعتيادي بسطه رام العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددها.  -ب  ترايم األوراق المرفقة مع العطاء واا

اراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وايمة التأمين االبتدائي المقـدم مـن كـل منـااص وذلـك بحضـور المنااصـين أو   -ت
 ممثميوم.

التوايع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عمى العطـاء ومظروفـه وكـل وراـة مـن أورااـه وكـذلك عمـى  -ث
 لمجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.محضر ا

يحدد مدير عـام المـوازم العامـة األشـخاص أو الجوـات الـذين تتكـون مـنوم المجنـة  :لجنة دراسة وتقييم العروض -0
الفنية التي تقوم بدراسـة العـروض مـن النـواحي الفنيـة والماليـة والقانونيـة وتقـدم توصـياتوا المناسـبة لمجنـة العطـاءات 

 -عد أخذ المعايير التالية في االعتبار:المركزية ب



 

 

 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.  -أ

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول يعـد    -ب
لوـذج الزايـةو وتخضـع كافــة العـروض لـنفس المعـايير مــن حيـث التـزام المنـااص بعرضــه بمواصـفات وشـروط دعــوة 

 العطاء.

ية والفنية ومقدرته عمـى الوفـاء بالتزامـات العطـاء وسـمعته يؤخذ بعين االعتبار كفاءة المنااص من الناحيتين المال  -ت
كونــه وكيــل أو التجاريــة والتســويلت التــي يقــدموا أو الخدمــة التــي يوفرهــا واطــع الزيــار وورش الصــيانة و كــذلك 

 ولمجنة استبعاد عرض المنااص الذي ال تتوفر فيه كل أو بعض هذج المتطمبات. موزع لوكيل أو تاجر

 بالعرض الذي ادم أرخص األسعار ثم الذي يميه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.تبدأ الدراسة   -ث

ااحالة عمى مقدم أرخـص األسـعار إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي المجنة الفنية ب -ج
 ف األسعار.من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عمى أكثر من مورد لمصنف الواحد بالرغم من اختلو 

في حالـة عـدم تـوافر المتطمبـات فـي العـرض الـذي يتضـمن أرخـص األسـعار تنتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـذي يميـه  -ح
بالســعر إلــى أن تصــل إلــى العــرض الــذي تتــوافر فيــه المتطمبــات لةحالــة عمــى أن تبــين أســباب اســتبعاد العــروض 

 األرخص بشكل واضح.

والجودة المطموبة يفضـل المنـااص الـذي يتضـمن عرضـه ميـزات إضـافية إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط  -خ
ثم المقدم لممنتجات المحميةو ثـم المنـااص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـةو ثـم مـدة التسـميم األاـل إذا كانـت سـرعة 

 التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.

 انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ :خايساً 
ميه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقـرار ااحالـة وتوايـع االتفاايـة ومـا يمحقوـا عمى المتعود الذي أحيل ع .9

 من أوراق ومستندات بما فيوا )أوامر الشراء(.
 من تاري  استلمه ألمر التوريد. حسب الطمبيمتزم المتعود بالتوريد  .0

الحصـول عمـى  إذن خطـي مـن ال يجوز لممتعود أن يتنازل ألي شخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون  .0
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممنااص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطاءات بأي خسـارة أو ضـرر ناشـن عـن تقـديم عرضـه فـي حالـة  .4
إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العـروض المقدمـة إليوـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـى مقـدم أاـل األسـعار أو إذا ألزـت 

 نة العطاءات دعوة العطاء في أي وات أو أي مرحمة دون ذكر األسباب.لج

يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفقــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميوــا والــواردة فــي اــرار ااحالــة وكــذلك العينــات  .5
 المعتمدة والمذكورة فيه.

 انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف سادساً 
إذا تأخر المتعود عن توريد ما التزم به في الموعد المحدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام دائـرة  :فرض غرامة مالية .1

%( من ايمة الموازم التي تأخر في توريـدها عـن كـل أسـبوع تـأخير 9الموازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال تقل عن )
في التوريد ناجم عن اوة ااهرة و وفي جميع األحوال عمـى المتعوـد تقـديم إشـعار خطـي وفـوري إال إذا تبين أن التأخير 

 إلى الجوة المختصة بالظروف واألسباب التي أدت إلى التأخير في التوريد أو منعته من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.



 

 

زامـه بالتوريـد أو اصـر فـي ذلـك أو إذا نكل المتعود عن تنفيذ التزاماتـه بمـا فيـه الت :الشراء عمى حساب المتعود .2
تـــأخر يحـــق لمـــدير عـــام دائـــرة المـــوازم العامـــة إصـــدار القـــرار بشـــراء المـــوازم الممتـــزم بوـــا المتعوـــد بـــنفس الخصـــائص 
والمواصفات من أي مصدر آخر عمى حساب هذا المتعود ونفقتـه مـع تحميمـه فـروق األسـعار والنفقـات ااضـافية وأيـة 

ضرر يمحق بالدائرة المسـتفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـى أي إنـذار وال  خسائر أو مصاريف أو عطل أو
 يحق لممتعود االعتراض عمى ذلك.

وهنـا يحــق لمجنـة العطــاءات التــي : اسـتبعاد عــرض المـورد الــذي يخــل بالتزاماتـه أو إلزــاء العقـد المبــرم معــه .0
ما في ذلك مصادرة ايمة التأمين المقدم من المتعوـد أو أي جـزء أحالت العطاء اتخاذ ااجراءات اللزمة بحق المتعود ب

 منه بشكل يتناسب مع ايمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبمغ في هذج الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.
وفــي جميــع األحــوال يحــق لــدائرة المــوازم العامــة تحصــيل األمــوال المســتحقة لوــا فــي ذمــة المنــااص أو المــورد مــن  .4

 وال المستحقة لذلك المنااص أو المورد لدى الوزارات والويئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتوم.األم

 
 حم اخلالفاث:ًا: سابع

فييح لييدو ليي خال  ي شييعن تفسيي  ييين  منييتب  ي افيي  ةيين منافييخ  مننييداتم  خ ةيين افييخ  من تيي  فتيي   ل يي  خ تييد    -أ
 ادن مدخض.

اي   ةمدختي اةد ن خليخو إني  ليو ليخو  ي شيعن ت   ي  ادن تي  تخةد  ةين  33إذم ن  ت ةكن منطبفدن شعو  -ب
تل  ألي ةن منطبفتن لو منشعن ادن جخ  إن  منةلكةم منةش لم خ طات  منتيخمفتن خمألفظةيم منة ةيخو اايد فيح 

 ةفدط  منن طم منخطفتم منم نطتفتم ااذم منس ن.

 
 : شزوط يتفزقت:ـثايناً 

ــااص الزــش أو التلعــب فــي م .9 ــرج إذا اســتعمل المن ــام بنفســه أو بواســطة غي ــه شــرع أو ا ــه أو ثبــت عميــه أن عاممت
بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر عمـــى رشــوة أحــد مــوظفي أو مســتخدمي الســـمطة أو عمــى التواطــؤ معــه إضـــرارًا 
بالمصمحة يمزـي عقـدج فـي الحـال ويصـادر التـأمين مـع عـدم ااخـلل بحـق الـوزارة المطالبـة بالتعويضـات المترتبـة 

عــن شــطب اســمه مــن بــين المنااصــين وال يســمح لــه بالــدخول فــي منااصــات لمســمطة الوطنيــة  عمــى ذلــك فضــلً 
 الفمسطينية هذا فضًل عن اتخاذ ااجراءات القضائية ضدج عند االاتضاء.

إذا أفمس المنااص أو المورد يحق لمجنة العطاءات إلزـاء التعااـد معـه دون المجـوء لمقضـاء وكـذلك مصـادرة مبمـغ  .0
 د عام لمخزينة العامة.التأمين كبيرا

إذا توفى المنااص أو المورد جاز إلزاء العقد  المبرم معه أو ما تبقـى منـه  بتوجيـه كتـاب لمورثـة يفيـد بـذلك دون  .0
 الحاجة إلى استصدار حكم اضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التأمين في هذج الحالة.

 
 
 
 
 



 

 

 

 انشـــزوط اخلاصـــت
 

 يمتزم المنااص بتقديم مطبوعات ذات جودة عالية.  .9

 االلتزام بالتوريد بالنوعيات والكميات واألسعار خلل مدة المنااصة.  .0

و بحيـث يكتـب عمـي كـل عينـة اسـم الشـركة وراـم يجب أن يمتزم المنااص بتقديم عينات لكل صنف مطموب له عينة  .0
 ن معرفة.الصنف في كراسة العطاء ولن تقبل العينات إذا لم تك

 السعر بالشيكل ويشمل النقل والتوصيل وكافة أنواع الرسوم والضرائب. .4
 يجب أن تكون المطبوعات المقدمة مطابقة لممواصفات والمقاييس الفمسطينية. .5

ــوازم العامــة/وزارة الماليــة الحــق فــي التأكــد مــن مطابقــة المــواد لممواصــفات والمقــاييس الفمســطينية  .6 لــةدارة العامــة لم
 لتي تراها مناسبة وان تكون إجراءات تمك الفحوصات وما يتبعوا عمي حساب ونفقة المورد.بالطرق ا

 رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منوا في حال مخالفتوا لممواصفات التي تم االتفاق عميوا. الماليةيحق لوزارة  .7
بزـزة أو الجوـة التـي  والداخمية ة الصحةالمورد االلتزام بتوريد المواد المتقاعد عميوا في الخدمات المساندة بوزار  ىعم .8

تحــددها الــوزارة طبقــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة فــي المنااصــة متضــمنًا النقــل والتحميــل والتنزيــل ومــا يترتــب عمــي 
 عمميات التوريد من نفقات بالزة ما بمزت أو مصاريف عمي نفقته الخاصة.

 الماليـةسوف يتم ترسية أصناف المنااصة بالتجزئة عمي أساس أال األسعار والمطابق لممواصفات المطموبـة ولـوزارة  .9
% مـن إجمـالي الكميـة المتعااـد عميوـا لمجـرد إشـعار 05الحق في زيـادة الكميـات المتعااـد عميوـا أو خفضـوا بنسـبة 

ريـد الـواردة فـي العقـد لكـل أو بعـض األصـناف خـلل المورد برغبتوا في ذلـك وبـنفس شـروط ومواصـفات وأسـعار التو 
 فترة التعااد.

في حال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعااد أو في حال امتناعه أو عرامته لمتوريد بمـا يمـس بمصـمحة وزارة  .92
عـن كـل  أو يعرض مصالحوا لمضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيذ والرجوع عميـه بـالتعويض المالية

عطل أو ضرر لحق بوا كما أن لوا الحق في الحصول عمي المواد التي يتخمف المورد عن توفيرها من المـورد الـذي 
لزاء التعااد مـع ودفـع فـروق األسـعار مضـافًا إليوـا  يميه في السعر او الشراء بالطرق التي تراها محققة لمصمحتوا واا

مورد الذي خالف أي شـرط مـن شـروط التعااـد أو تخمـف عـن أو % مصاريف إدارية من ضمانته البنكية وليس لم92
عراــل عمميــات التوريــد الحــق فــي المطالبــة بأيــة تعويضــات أو المطالبــة باســترداد كفالــة حســن التنفيــذ أو المطالبــة 
 بفروق األسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر أال مـن سـعر المنااصـة الـذي تـم التعااـد بموجبـه وفـي
 حال عدم كفاية الضمانة لتزطية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في خصم أي مبالغ تتبقي من مستحقاته لديوا.

يومـًا مـن  سـتونيكون الدفع المورد لقاء ما اام بتوريدج من مواد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمنااصة خلل  .99
تاري  تقديم الفواتير واألوراق الدالـة عمـي تمـام وحسـن التوريـد طبقـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بصـحيفة الشـروط 

 والمواصفات .

 امة .دة له بما يتناسب والمصمحة العيحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحد .90

 
 

 



 

 

 
 
 

 
 جذول انكًياث واألسعار

 
 

 الكمية الوحدة الصنف الرام
 سعر الوحدة
 بالشيكل

 ملحظات

   1 عدد نموذج بطااة هوية 9

   1 عدد نماذج شوادات ميلد 0

   1 عدد ممحق بطااة هوية 0

   1 عدد أبيض شفاف غلف هوية  4

   1 عدد غلف هوية أخضر 5

 



































 

 















 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو


ــــــــ هوية رام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمواع أدناج ــــــأار أنا  
 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي ممثًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــ بصفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــن شـــروط عامـــة وخاصـــة  99/0202 ا ورد بوثـــائق العطـــاء المطـــروح راـــمبـــأنني اـــرأت وتفومـــت كافـــة مـــ. 9

 ومواصفات وألتزم التزاما اانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .
كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستون يوما مـن تـاري  . 0

 آخر موعد لتقديم العروض.
ة المـذكور أعـلج والتـي يـتم طمبوـا مـن ابـل وزار  .  وكذلك ألتزم بتوريد األصـناف المحالـة عمـى بموجـب العطـاء0

تـــاري  توايـــع العقـــد واســـتلم أوامـــر التوريـــد عمـــى أن تكـــون تمـــك األصـــناف المـــوردة مـــن ابمـــي وفقـــًا  الداخميـــة
 لممواصفات والشروط المنصوص عميوا في هذا العطاء.

 .إكراجل ما ورد به دون أي ضزط أو وهذا إارار وتعود مني بذلك أار وألتزم بك     
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