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 دونت فهسطني

 املانيتوسارة 
 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 02/0201عطاء رقى 

 

احتياجات فحػصات السختبخ تػريج لتعمغ وزارة السالية / لجشة العصــاءات السخكــدية عغ شخح عصاء حكػمي        
 ووثائق العصاء.تبعًا لمذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة  لرالح وزارة الدراعةالبيصخي 

/  فعمى الذخكات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وتخغب فـي السذـاركة فـي ىـحا العصـاء مخاجعـة وزارة الساليـة
ـ تل اليػا بجػار محصة فارس لمبتخول في غدة خـلل أواـات الـجوام الخسـسي مـغ أجـل اإلدارة العامة لمػازم العامة

( شـيكل غرـخ مدـتخدة تـػرد إلـى خديشـة 022قابل دفع مبمـ   الحرػل عمى كخاسة السػاصفات ووثائق العصاء م
 وزارة السالية.

آخخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختػم في صـشجوق العصـاءات بـاإلدارة العامـة المـػازم وزارة الساليـة 
وتفـتح السطـاريب بحزـػر مس مـي  11/21/0201 السػافـق االثشـرغيـػم  صباحمغ  العاشخةفي غـدة ىػ الداعة 

 .الدمان والسكانالستشااررغ في نفذ 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 يالحظت:ـ
 . أجخة اإلعلن في الرحف عمى مغ يخسػ عميو العصاء.1
أو بشـظ البخيـج وفـي حـال تعـحر ذلـظ  اإلنتـاج. يجب إرفاق كفالة بشكية أو شيظ بشكي مغ البشظ الػششي أو بشظ 0

 0222العامـة لمخديشـة بـػزارة الساليـة ب يسـة  اإلدارة ام بالخرع مغ السدتحقات معتسج مـغيتع إحزار تعيج والتد 

 " كتأمرغ دخػل " ساري السفعػل لسجة تدعرغ يػمًا مغ آخخ مػعج لتقجيع العخوض. دوالر
 سػم والزخائب.. تقجم األسعار بالذيكل وتذسل جسيع أنػاع الخ 0
 . لجشة العصاءات غرخ ممدمة بقبػل أال األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلشلع عمى الكخاسة يخجى مخاجعة مػاع الػزارة 5
 .2598967679: . لمسخاجعة واالستفدار ىاتف راع6
 
 

 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 

 قبم املتناقصني:ـ أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين
يعج السشااز عخضو وأسعاره عمى الججاول والشساذج والػثائق السخفقة بجعػة العصاء بعـج أن يقـخأ ىـحه الػثـائق  .1

ويــتفيع جسيــع مــا ورد فريــا ويخــتع ويػاــع كافــة وثــائق دعــػة العصــاء ويقــجميا ضــسغ العــخض كاممــة عمــى أن 
 بالتجارق واالستكسال برػرة صحيحة.يتحسل كافة الشتائج الستختبة عمى عجم قيامو 

عمى أن يذسل الدعخ رسػم الجسـارك وأجـػر التحـديع والتفميـب ومرـاريب الشقـل  بالذيكلتكتب أسعار العصاء  .0
 . والتحسرل والتشديل والتأمرغ وجسيع الخسػم والسراريب األخخى 

السحـػ أو التعـجيل أو الذـصب يعج السشااز عخضو مصبػعًا أو مكتػبـًا بـالحبخ األزرق أو األسـػد فقـح ويحطـخ  .0
ويعـاد كتابـة  خأو اإلضافة في العخض وكل ترحيح مغ ىحا القبرل يػضع عميـو خصـرغ متـػازيرغ بـالحبخ األحسـ

 الرػاب بالحبخ األزرق أو األسػد ويػاع بجانبو مغ ابل مغ أجخى الترػيب.

مفمـف مفمـق بكحكـام ويكتــب  يقـجم السشـااز عخضـو مخفقـًا بـو الػثـائق السصمػبـة مـع تـأمرغ دخـػل العصـاء فـي .4
ــو ــج  عمي ــخ البيصــخي لرــالح وزارة الدراعــةعصــاء تػري  02/0201لمسشاارــة راــع  احتياجــات فحػصــات السختب

وكحلظ اسسو وعشػانو بالكامل وراع الياتف والفاكذ وراع صـشجوق البخيـج الخاصـرغ بـو لتخسـل إليـو السكاتبـات 
ـــ  اإلدارة العامــة لمــػازم / وزارة الساليــة خصيــًا بــأي تفررــخ أو تعــجيل فــي عشػانــو  الستعمقــة بالعصـــاء وعميــو تبمرـ

وعميو أن يكتب أيزًا اسع الجائخة التي شخحت العصـاء وعشػانيـا وبخـلف ذلـظ يحـق لمجشـة العصـاءات أن تيسـل 
 العخض السقجم مشو.

ػازم ابـل يػدع العخض مغ ابل السشااز في صشجوق العصاءات السخرز ليـحا الفـخض لـجى اإلدارة العامـة لمـ .5
انتياء السجة السحـجدة لـحلظ وكـل عـخض ال يـػدع  فـي صـشجوق العصـاءات ابـل آخـخ مػعـج لتقـجيع العـخوض ال 

 .يشطخ فيو ويعاد إلى مرجره مفمقاً 

يػمـا مـغ  سـتػن يمتدم السشااز بـأن يبقـى العـخض السقـجم مشـو نافـح السفعـػل وال يجـػز لـو الخجـػع عشـو لسـجة  .6
 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
يخفق السشااز مع عخضو   خاصة إذا كان يذارك ألول مخة ( الذـيادات والػثـائق السصمػبـة مشـو وىـي عمـى   .1

 الشحػ التالي:
 .صػرة مرجاة عغ شيادة مداولة السيشة وكحلظ الدرخة الحاتية لمذخكة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذخكة 

 خمػ شخف مغ دائخة ضخيبة الجخل وضخيبة ال يسة السزافة. شيادة 

عمى السشااز أن يخفق بعخضو الشدخة األصمية مغ أية كتالػجات أو نذخات أو معمػمات فشيـة تعـخف بـالمػازم  .0
السعخوضة وكحلظ يقجم مع عخضو العرشات السصمػبة في دعػة العصاء وإذا كانت تمظ العرشات غرخ اابمـة لمشقـل 

 يحجد مكانيا والػات الحي يسكغ رؤيتيا فيو وإال يكػن لمجشة العصاءات عجم الشطخ بالعخض.فعميو أن 

 لتػضيح عخضو. يخغب بكضافتيا ويخى أنيا ضخورية يحق لمسشااز أن يزيب أية وثائق أو معمػمات .0
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 : : تأييناث وضًاناث انعطاءثانثاً 
أو عمــى شــكل ن يخفــق بعخضــو ســشج دفــع معتســج مــغ بشــظ البخيــج يمتــدم السشــااز أ :تــأمرغ الــجخػل فــي العصــاء .1

" كتـأمرغ دخـػل " ســاري  دوالر 0222ب يسـة  اإلنتـاج أو البشـظ الــػششيكفالـة أو شـيظ بشكـي صـادر مــغ بشـظ 
 عـخض غرـخ معـدز بتـأمرغ دخـػل العصـاءشيػر مغ تاريخ فتح السطـاريب وال يشطـخ فـي أي  0السفعػل لسجة 

خػل في العصاء إلى مقجمريا مغ السشااررغ الحي لـع يحـال عمـريع العصـاء بعـج مـجة عمى أن تعاد تأمرشات الج
أسبػعرغ مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض، وكحلظ لسغ أحرل عمريع العصاء بعج أن يقػمـػا بتقـجيع تـأمرغ 

 حدغ التشفرح.
ع تأمرغ حدـغ التشفرـح لمعصـاء يمتدم الستشااز الفائد بالعصاء أو بأي جدء مغ بشػده بتقجيتأمرغ حدغ التشفرح:  .0

أو عمى شكل كفالـة أو شـيظ  مغ بشظ البخيجوذلظ عمى شكل سشج دفع معتسج  دوالر 5222السحال عميو ب يسة
يـػم مـغ تـاريخ تبميفـو بقـخار إحالـة العصـاء عميـو مـغ  15خلل  اإلنتاج أو البشظ الػششيبشكي صادر مغ بشظ 

ري السفعــػل لســجة ثلثــة أشــيخ، ويعــاد تــأمرغ حدــغ التشفرــح إلــى ابــل اإلدارة العامــة لمــػازم عمــى أن يكــػن ســا
الستعيج بعج تشفرح كافة االلتدامات الستختبـة عميـو بسػجـب شمـب خصـي تقجمـو الـجائخة السدـتفرجة لـإلدارة العامـة 

 لمػازم باإلفخاج عغ التأمرغ  حرث يتع إصجار شيظ ب يسة الكفالة مغ وزارة السالية(.
 

% وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيت حيق نىسارة 15أكثز ين  األسعاراض : يف حال اخنفرابعاً 
 انتعاقذ أو إعادة اننظز يف األسعار إنهاءاملانيت 

 
 خايسًا: فتح انعطاءاث وتقييًها:

يذـكل مـجيخ عـام المـػازم العامـة لجشـة فـتح مطـاريب العصـاء وتقـػم ىـحه المجشـة بفـتح  :لجشة فتح السطاريب .1
بحزػر السشااررغ أو مس مـريع فـي الدمـان والسكـان السحـجديغ فـي دعـػة العصـاء بعـج اتخـاذ اإلجـخاءات العصاءات 

 -التالية:
إثبات عجد السطاريب في محزخ فتح السطاريب وكل عصاء يفتح مطخوفـو يزـع رئـيذ المجشـة عميـو وعمـى  - أ

 العصاءات الػاردة.مطخوفو راسًا مدمدًل عمى ىرئة كدخ اعتيادي بدصو راع العصاء ومقامو عجد 

 تخقيع األوراق السخفقة مع العصاء وإثبات عجدىا.  - ب

اخاءة اسع مقجم العصاء واألسعار وقيسة التأمرغ االبتجائي السقجم مغ كل مشااز وذلظ بحزػر السشاارـرغ   - ت
 أو مس مريع.

وكـحلظ  التػقيع مغ رئيذ المجشة وجسيع األعزاء الحاضـخيغ عمـى العصـاء ومطخوفـو وكـل وراـة مـغ أورااـو - ث
 عمى محزخ المجشة بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

يحــجد مــجيخ عــام المــػازم العامــة األشــخاص أو الجيــات الــحيغ تتكــػن مــشيع  لجشــة دراســة وتقرــيع العــخوض: .0
المجشة الفشية التي تقػم بجراسة العخوض مغ الشـػاحي الفشيـة والساليـة والقانػنيـة وتقـجم تػصـياتيا السشاسـبة لمجشـة 

 -عصاءات السخكدية بعج أخح السعايرخ التالية في االعتبار:ال
 ال يشطخ في أي عخض غرخ معدز بتأمرغ دخػل العصاء.  - أ
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تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحرث تحجد السعايرخ الفشية وفقًا لسػاصـفات المـػازم السصمػبـة عمـى جـجول    - ب
ث التـدام السشـااز بعخضـو بسػاصـفات وشـخوط يعج ليحه الفاية، وتخزع كافة العخوض لشفذ السعايرخ مغ حرـ

 دعػة العصاء.

يؤخــح بعــرغ االعتبــار كفــاءة السشــااز مــغ الشــاحرترغ الساليــة والفشيــة ومقجرتــو عمــى الػفــاء بالتدامــات العصــاء   - ت
 وكـحلظ كػنـووسسعتو التجارية والتدييلت التي يقجميا أو الخجمة التـي يػفخىـا واصـع الريـار وورش الرـيانة 

وكرــل أو مــػزع لػكرــل أو تــاجخ، ولمجشــة اســتبعاد عــخض السشــااز الــحي ال تتــػفخ فيــو كــل أو بعــس ىــحه 
 الستصمبات.

 تبجأ الجراسة بالعخض الحي اجم أرخز األسعار ثع الحي يميو حتى تتع دراسة العخوض السقجمة.  - ث

اإلحالـة عمـى مقـجم أرخـز إذا تػافخت فـي العـخض كافـة الذـخوط والسػاصـفات والجـػدة تػصـي المجشـة الفشيـة ب - ج
مغ حق المجشة الفشية أن تػصي بالتخسـية عمـى أك ـخ مـغ مـػرد لمرـشف الػاحـج بـالخغع مـغ اخـتلف األسعار و 
 األسعار.

في حالة عجم تػافخ الستصمبات في العخض الحي يتزسغ أرخز األسعار تشتقل الجراسة إلى العـخض الـحي يميـو  - ح
فخ فيو الستصمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـرغ أسـباب اسـتبعاد العـخوض بالدعخ إلى أن ترل إلى العخض الحي تتػا

 األرخز بذكل واضح.

إذا تدــاوت السػاصــفات واألســعار والذــخوط والجــػدة السصمػبــة يفزــل السشــااز الــحي يتزــسغ عخضــو مرــدات  - خ
اـل إذا إضافية ثع السقجم لمسشتجات السحمية، ثـع السشـااز الس ـيع بفمدـصرغ برـػرة دائسـة، ثـع مـجة التدـميع األ

 كانت سخعة التدميع لسرمحة الجائخة السدتفرجة.

 سادسًا:ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ
عمى الستعيج الـحي أحرـل عميـو العصـاء اسـتكسال إجـخاءات العقـج الخـاص بقـخار اإلحالـة وتػقيـع االتفاقيـة ومـا  .1

 يمحقيا مغ أوراق ومدتشجات بسا فريا  أوامخ الذخاء(.
 بالتػريج خلل أسبػعرغ مغ تاريخ استلمو ألمخ التػريج.يمتدم الستعيج  .0

ال يجػز لمستعيج أن يتشازل ألي شخز آخخ عغ كـل أو أي جـدء مـغ العقـج دون الحرـػل عمـى  إذن خصـي  .0
 مغ لجشة العصاءات التي أحالت العصاء.

عخضـو فـي  ال يحق لمسشااز أو السػرد الخجػع عمى لجشة العصـاءات بـأي خدـارة أو ضـخر ناشـت عـغ تقـجيع .4
حالة إذا ما رفزت لجشة العصاءات كل العخوض السقجمة إلريـا أو إذا لـع تحـل العصـاء عمـى مقـجم أاـل األسـعار أو 

 إذا ألفت لجشة العصاءات دعػة العصاء في أي وات أو أي مخحمة دون ذكخ األسباب.

فـي اـخار اإلحالـة وكـحلظ العرشـات  يمتدم السػرد بتدميع المػازم وفقًا لمسػاصفات والذخوط الستفق عمريـا والـػاردة .5
 السعتسجة والسحكػرة فيو.

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسابعاً 
إذا تأخخ الستعيج عغ تػريـج مـا التـدم بـو فـي السػعـج السحـجد فـي العقـج يحـق لسـجيخ عـام  فخض غخامة مالية: .1

%( مـغ قيسـة المـػازم التـي تـأخخ فـي تػريـجىا عـغ كـل 1أن يفـخض غخامـة ماليـة ال تقـل عـغ  دائخة المػازم العامة 
أسبػع تأخرخ إال إذا تبرغ أن التـأخرخ فـي التػريـج نـاجع عـغ اـػة اـاىخة ، وفـي جسيـع األحـػال عمـى الستعيـج تقـجيع 
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لتػريـج أو مشعتـو مـغ إشعار خصـي وفـػري إلـى الجيـة السخترـة بـالطخوف واألسـباب التـي أدت إلـى التـأخرخ فـي ا
 ذلظ وتقجيع ما ي بت ذلظ.

إذا نكل الستعيج عـغ تشفرـح التداماتـو بسـا فيـو التدامـو بالتػريـج أو ارـخ فـي ذلـظ  الذخاء عمى حداب الستعيج: .0
أو تأخخ يحق لسجيخ عام دائخة المـػازم العامـة إصـجار القـخار بذـخاء المـػازم السمتـدم بيـا الستعيـج بـشفذ الخرـائز 

الشفقـات اإلضـافية والسػاصفات مغ أي مرجر آخخ عمى حداب ىحا الستعيـج ونفقتـو مـع تحسرمـو فـخوق األسـعار و 
وأية خدائخ أو مراريب أو عصل أو ضخر يمحق بالجائخة السدتفرجة أو دائـخة المـػازم العامـة دون الحاجـة إلـى أي 

 إنحار وال يحق لمستعيج االعتخاض عمى ذلظ.
وىشــا يحــق لمجشــة العصــاءات التــي  اســتبعاد عــخض الســػرد الــحي يخــل بالتداماتــو أو إلفــاء العقــج السبــخم معــو: .0

لت العصاء اتخاذ اإلجخاءات اللزمـة بحـق الستعيـج بسـا فـي ذلـظ مرـادرة قيسـة التـأمرغ السقـجم مـغ الستعيـج أو أحا
 أي جدء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة المػازم غرخ السػردة ويعتبخ السبم  في ىحه الحالة إيخادًا لمخديشة العامة.

ل السدتحقة ليا في ذمة السشـااز أو السـػرد مـغ وفي جسيع األحػال يحق لجائخة المػازم العامة تحررل األمػا .4
 األمػال السدتحقة لحلظ السشااز أو السػرد لجى الػزارات واليرئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفاالتيع.

 -اخلالفاث: ثاينًا: حم
فـي حــال حـجوث أي خــلف يشذــأ عـغ تفدــرخ أي بشــج مـغ البشــػد الدــابقة أو مـغ بشــػد العقــج فرـتع حمــو وديــًا   - أ

 لتفاوض.با

يػمـًا مـغ بـجء مفاوضـتيسا لمػصـػل إلـى حـل حـػل أي خـلف يتعمـق بالعقـج  02إذا لع يتسكغ الصخفـان خـلل  - ب
يحق ألي مغ الصخفرغ حل الخلف بالمجػء إلـى السحكسـة السخترـة وتصبرـق القـػانرغ واألنطسـة السعسـػل بيـا فـي 

 مشاشق الدمصة الػششية الفمدصرشية بيحا الذأن.
 زقت:ـتاسعًا: شزوط يتف

إذا استعسل السشااز الفر أو التلعب في معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـخع أو اـام بشفدـو أو بػاسـصة غرـخه  .1
بصخيـق مباشــخ أو غرــخ مباشـخ عمــى رشــػة أحــج مـػضفي أو مدــتخجمي الدــمصة أو عمـى التػاشــؤ معــو إضــخارًا 

ــأمرغ مــع عــجم اإلخــلل بحــق  ــي الحــال ويرــادر الت ــجه ف ــة بالتعػيزــات بالسرــمحة يمفــي عق ــػزارة السصالب ال
الستختبة عمى ذلظ فزًل عغ شصب اسسو مغ بـرغ السشاارـرغ وال يدـسح لـو بالـجخػل فـي مشاارـات لمدـمصة 

 الػششية الفمدصرشية ىحا فزًل عغ اتخاذ اإلجخاءات القزائية ضجه عشج االاتزاء.
دون المجـػء لمقزـاء وكـحلظ مرـادرة  إذا أفمذ السشااز أو السػرد يحـق لمجشـة العصـاءات إلفـاء التعااـج معـو .0

 مبم  التأمرغ ككيخاد عام لمخديشة العامة.
إذا تػفى السشااز أو السػرد جاز إلفاء العقج  السبخم معو أو مـا تبقـى مشـو  بتػجيـو كتـاب لمػرثـة يفرـج بـحلظ  .0

 دون الحاجة إلى استرجار حكع ازائي يقزي بحلظ مع رد مبم  التأمرغ في ىحه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت 
 

 رفس أي مادة كاممة أو أي جدء مشيا في حال مخالفتيا لمسػاصفات التي تع االتفاق عمريا. لمػزارةيحق  .1
يــتع اســتلم الســػاد الســػردة مــغ ابــل لجشــة االســتلم مخترــة ومذــكمة ليــحا الفــخض وفقــًا لمسػاصــفات والذــخوط  .0

ــػاردة فــي دعــػة العصــاء ــتع  العامــة والخاصــة لمتعااــج ال ــات السعتســجة والتــي ي ــج والعرش ــة وأمــخ التػري ــخار اإلحال وا
فحرـيا وإجـخاء التجـارب عمريـا بالصخيقـة التـي تحـجدىا الجيـة السدـتفرجة أو لجشـة االسـتلم بسػجـب لجـان فشيــة 
تذكل ليحا الفخض لسعخفة مجي مصابقتيا لمسػاصفات السصمػبة ويجب كحلظ إرفاق الذيادات الرحية والسخبخيـة 

فــي األلــف حدــب الســادة الســػردة وبشــاء عمــي شمــب مــغ  2-1ة مــغ ابــل الســػرد وتؤخــح العرشــات بشدــبة اللزمــ
 عشج كل تػريج. جيات االختراص

الســػرد العمــع بــأن مــا يقجمــو مــغ عــخض ســعخ ســاري السفعــػل لســجة ســترغ يػمــًا مــغ تــاريخ اغــلق  ىيجــب عمــ .0
 السشاارة.

بفدة او الجية التـي تحـجدىا الـػزارة  لسخازن الػزارة السحجدة في شمبية الذخاء الكتاتالسػرد االلتدام بتػريج  ىعم .4
عسميــات  ىوالتحسرــل والتشديــل ومــا يتختــب عمــ شبقــا لمذــخوط والسػاصــفات الــػاردة فــي السشاارــة متزــسشا الشقــل

 مراريب عمي نفقتو الخاصة. أوالتػريج مغ نفقات بالفة ما بمفت 
ولمـػزارة أسـاس أاـل األسـعار والسصـابق لمسػاصـفات السصمػبـة  ىبالتجدئة عمـ خسية أصشاف السشاارةسػف يتع ت .5

% مــغ إجســالي الكسيــة الستعااــج عمريــا لسجــخد 22فــي زيــادة الكسيــات الستعااــج عمريــا أو خفزــيا بشدــبة  الحــق
ــج لكــل أو بعــس  ــػاردة فــي العق ــج ال ــشفذ شــخوط ومػاصــفات وأســعار التػري ــظ وب إشــعار الســػرد بخغبتيــا فــي ذل

 صشاف خلل فتخة التعااج.األ
 في جسيع األحػال تكػن عخوض األسعار بالذيكل الججيج شاممة لمزخيبة السزافة ما لع يخد نز خلف ذلظ. .6
في حال مخالفة السػرد لكل أو بعس شخوط التعااج أو في حال امتشاعو أو عخامتـو لمتػريـج بسـا يسـذ بسرـمحة  .7

أو يعخض مرالحيا لمزخر يحق لػزارة السالية مرادرة كفالة حدغ التشفرح والخجػع عميو بـالتعػيس عـغ  الػزارة
كل عصل أو ضخر لحق بيـا كسـا أن ليـا الحـق فـي الحرـػل عمـي السـػاد التـي يتخمـف السـػرد عـغ تػفرخىـا مـغ 

اء التعااــج مـع ودفــع فــخوق الذــخاء بـالصخق التــي تخاىــا محققـة لسرــمحتيا وإلفـ أوالسـػرد الــحي يميـو فــي الدـعخ 
% مرــاريب إداريــة مــغ ضــسانتو البشكيــة ولــيذ لمســػرد الــحي خــالف أي شــخط مــغ 10األســعار مزــافًا إلريــا 

شخوط التعااج أو تخمف عغ أو عخال عسميات التػريج الحـق فـي السصالبـة بأيـة تعػيزـات أو السصالبـة باسـتخداد 
ذا تسكشـت الـػزارة مـغ تـػفرخ تمـظ السـػاد بدـعخ أاـل مـغ سـعخ كفالـة حدـغ التشفرـح أو السصالبـة بفـخوق األسـعار إ

السشاارة الحي تع التعااج بسػجبو وفي حال عجم كفاية الزسانة لتفصية فخوق األسعار لـػزارة الساليـة الحـق فـي 
 خرع أي مبال  تتبقي مغ مدتحقاتو لجييا.

اصـفات الـػاردة بالسشاارـة خـلل ثلثـػن سػرد لقـاء مـا اـام بتػريـجه مـغ مـػاد شبقـًا لمذـخوط والسػ يكػن الجفع لم .8
ــػاردة  ــج شبقــًا لمذــخوط والسػاصــفات ال يػمــًا مــغ تــاريخ تقــجيع الفــػاترخ واألوراق الجالــة عمــي تســام وحدــغ التػري

 والسػاصفات.برحيفة الذخوط 
 خاصة(  سمفةالجفع مغ خلل وزارة الدراعة  .9

 .بسا يتشاسب والسرمحة العامةيحق لمجشة العصاءات تسجيج العصاء عغ السجة السحجدة لو   .12
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  جذول األسعار وانكًياث
 انكًيت انىحذة اســـــــــى انصنـــــــــف و

سعز انىحذة 
 بانشيكم

 اإلمجايلانسعز 
 يالحظاث بانشيكم

1 
Chlamydophila Abortus by ELISA In Sheep,  

goat and cattle 

 كت فحز الكلمرجيا 
Kit 480 1    

0 
Brucella genus (Abortus and Melitensis)  

In Sheep, goat and cattle 

  البخوسيلكت فحز 
Kit 480 1    

0 Toxoplasma In Sheep, goat and cattle 

    Kit 480 1  التػكدػبلزماكت فحز 

4 
Mycoplasma gallisepticum  

ELISA Kit (eggs, serum) 

  السيكػبلزما بيس وسرخمكت فحز 
Kit 480 1    

 يالحظاث:
 مجة سخيان العصاء عام كامل. -
 .كت لكل صشف خلل العام 30- 20تتخاوح مغ  لكسيات اابمة لمديادة أو الشقرانا -
 عميو التػريج خلل أسبػع بحج أارى مغ استلمو أمخ التػريج.يمتدم مغ يخسػ  -
 التػريج عمى دفعات بشاء عمى االحتياج. -
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

ـــ برفتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىػية راع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأاخ أنا السػاع أدناه ــــ 
 ــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس ًل عغ  شخكة ـــــــــــــــــــــــــــ

مـغ شـخوط عامـة  0201/ 02 ا ورد بػثـائق العصـاء السصـخوح راـعبأنشي اخأت وتفيست كافة مـ.  1
 وخاصة ومػاصفات وألتدم التداما اانػنيًا بتمظ الذخوط والسػاصفات .

 سـترغكسا ألتدم بأن يبقى العخض السقجم مشي ساري السفعـػل وال يجـػز لـي الخجـػع عشـو لسـجة .  0
 يػما مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

.  وكحلظ ألتدم بتػريج األصشاف السحالة عمى بسػجب العصاء السحكػر أعله والتي يتع شمبيا  مغ 0
قيع العقج واستلم أوامخ التػريج عمى أن تكػن تمظ وذلًظ مغ تاريخ تػ  ثلثرغ يػماخلل  الػزارةابل 

 األصشاف السػردة مغ ابمي وفقًا لمسػاصفات والذخوط السشرػص عمريا في ىحا العصاء.
 وىحا إاخار وتعيج مشي بحلظ أاخ وألتدم بكل ما ورد بو دون أي ضفح أو إكخاه .     

 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـع السشــااــز :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراع السذتفل السخخز :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــػان :ــــــــــــــــــ

 ـــــــــــ راـع الجػال :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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