
 

 

                                                                           

                                                                           

                                                         
 دونت فهسطني 

 
 وسارة املانيت

 
 نهىاسو انعايتاإلدارة انعايت 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 

 
 25/2020عطاء رقى  

 
 

 ويهبىساث نصاحل وسارة انصحت تتىريذ أقًش
 
 



 

 5صفحت الصحت وزارة لصالح وملبوساث أقمشت توريد 5252/ 55 رقم عطاء

 

 
 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 2020/ 25 عطاء رقم

ـــزية عــن طــرح عطــاء ـــاءات المركـ ــد أقممــة ومملوســات لرــال  وزارة  تعمــن وزارة المالية/لجنــة العطـ حكــومل لتوري
 الرحة تلعًا لممروط والموارفات الموضحة فل كراسة ووثائق العطاء.

فعمــا المــركات اات ااصترــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــل الممــاركة فــل وــاا العطــاء مراجعــة وزارة الماليــة / 
صالل أوقات الدوام الرسمل من أجل الحرول عما كراسـة تل الىوا لجوار محطة فارس اإلدارة العامة لموازم العامةـ 

 ( ميكل اير مستردة تورد إلا صزينة وزارة المالية.033الموارفات ووثائق العطاء مقالل دفع ملمغ )
آصر موعد لقلول عروض األسعار لالظرف المصتوم فل رندوق العطاءات لاإلدارة العامة الموازم  وزارة الماليـة فـل 

ـــوم  العامـــرة رـــلاحاً ة وـــو الســـاع اــــزة ـــاءي ـــق الثالث ـــل  0303/ 88/30 المواف ـــت  المظـــاريف لحضـــور ممثم وتف
 المتناقرين فل نفس الزمان والمكان .

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عما من يرسو عميه العطاء. . أجرة اإلعالن فل الرحف8
وزارة الماليـــة ل ـــزة )اللنـــك الـــوطنل . يجـــة إرفـــاق كفالـــة لنكيـــة أو مـــيك لنكـــل رـــادرين مـــن لنـــك معتمـــد لـــد  0

أو سند دفع معتمد رادر من لنك اللريد التالع لوزارة ااترـاات وتكنولوجيـا المعمومـات  أو لنك اانتاج اإلسالمل(
 " كتأمين دصول " ساري المفعول لمدة ثالثين يومًا من آصر موعد لتقديم العروض.دوار   1000لملمغ 

 تممل جميع أنواع الرسوم والضرائة.. تقدم األسعار لالميكل و 0
 . لجنة العطاءات اير ممزمة لقلول أقل األسعار.4
 . اإلدارة العامة لموازم اير مسئولة عن أي ملمغ نقدي يرفق مع العطاء.5
 0800768. لممراجعة وااستفسار واتف رقم 6
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 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

المناقص عرضـه وأسـعارع عمـا الجـداول والنمـااج والوثـائق المرفقـة لـدعوة العطـاء لعـد أن يقـرأ وـاع الوثـائق  يعد .8
ويتفىم جميع ما ورد فيىا ويصتم ويوقع كافة وثائق دعـوة العطـاء ويقـدمىا ضـمن العـرض كاممـة عمـا أن يتحمـل 

 حيحة.كافة النتائج المترتلة عما عدم قيامه لالتدقيق وااستكمال لرورة ر

تكتة أسعار العطاء لالميكل عما أن يممل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريلة المضـافة وأجـور التحـزيم والت ميـف  .0
 ومراريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمراريف األصر .

تعـديل أو المـطة أو أو ال يعد المناقص عرضه مطلوعًا أو مكتولـًا لـالحلر األزرق أو األسـود فقـط ويحظـر المحـو .0
اإلضــافة فــل العــرض وكــل ترــحي  مــن وــاا القليــل يوضــع عميــه صطــين متــوازيين لــالحلر األحمــر ويعــاد كتالــة 

 الرواة لالحلر األزرق أو األسود ويوقع لجانله من قلل من أجر  التروية.

لإحكـام ويكتـة عميـه يقدم المناقص عرضه مرفقًا له الوثائق المطمولة مع تأمين دصـول العطـاء فـل م مـف م مـق  .4
وكـالك اسـمه وعنوانـه لالكامـل ورقـم الىـاتف والفـاكس  0303/ 05 عطاء توريد أقممة ومملوسات لممناقرة رقـم

ورقـم رــندوق اللريـد الصارــين لـه لترســل إليــه المكاتلـات المتعمقــة لالعطــاء وعميــه تلميـــغ اإلدارة العامــة لمــوازم / 
ــر أو ــأي ت يي ــًا ل ــة صطي ــدي وزارة المالي ــل طرحــت العطــاء تع ــدائرة الت ــة أيضــًا اســم ال ــه أن يكت ــه وعمي ــل عنوان ل ف

 وعنوانىا ولصالف الك يحق لمجنة العطاءات أن تىمل العرض المقدم منه.

يـودع العـرض مـن قلـل المنـاقص فـل رـندوق العطــاءات المصرـص لىـاا ال ـرض لـد  اإلدارة العامـة لمـوازم قلــل  .5
ودع فـل رـندوق العطـاءات قلـل آصـر موعـد لتقـديم العـروض ا ينظـر انتىاء المدة المحددة لالك وكل عرض ا ي

 فيه ويعاد إلا مردرع م مقًا .

يمتزم المناقص لأن يلقا العرض المقدم منه نافا المفعول وا يجوز له الرجـوع عنـه لمـدة سـتين يومـا مـن تـاري   .6
 آصر موعد لتقديم العروض.

لجنة العطاءات المركزية يحـق لـوزارة الماليـة انىـاء التعاقـد % وفق تقدير 85فل حال انصفاض ااسعار أكثر من  .7
 أو إعادة النظر فل األسعار

 .من تاري  ااحالة النىائيةسنة مدة سريان العطاء  .8
 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ

منــه ووــل عمــا  يرفــق المنــاقص مــع عرضــه ) صارــة إاا كــان يمــارك ألول مــرة ( المــىادات والوثــائق المطمولــة .8
 النحو التالل:

 .رورة مردقة عن مىادة مزاولة المىنة وكالك السيرة الااتية لممركة 
 .السجل التجاري أو الرناعل لممركة 

 .مىادة صمو طرف من دائرة ضريلة الدصل وضريلة القيمة المضافة 

معمومـات فنيـة تعـرف لـالموازم عما المناقص أن يرفـق لعرضـه النسـصة األرـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نمـرات أو  .0
اا كانـت تمـك العينـات ايـر قالمـة لمنقـل  المعروضة وكالك يقدم مع عرضه العينـات المطمولـة فـل دعـوة العطـاء واا

ا يكون لمجنة العطاءات عدم النظر لالعرض.  فعميه أن يحدد مكانىا والوقت الاي يمكن رؤيتىا فيه واا
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 ت يراة لإضافتىا وير  أنىا ضرورية  لتوضي  عرضه.يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معموما .0

 

 :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
يمتزم المناقص أن يرفق لعرضه سند دفع معتمد رادر من لنـك اللريـد التـالع لـوزارة  :تأمين الدصول فل العطاء .8

أو عمــا مـــكل كفالـــة أو مـــيك لنكــل رـــادر مـــن لنــك يتعامـــل مـــع الســـمطة  ااترــاات وتكنولوجيـــا المعمومـــات
مـن إجمـالل قيمـة العطـاء " كتـأمين دصـول "  دوار 8333الفمسطينية فل اـزة )اللنـك الـوطنل اإلسـالمل( لملمـغ 

عما أن تعاد تأمينات الدصول فـل العطـاء إلـا مقـدميىا  رض اير معزز لتأمين دصول العطاءوا ينظر فل أي ع
 ض.من تاري  آصر موعد لتقديم العرو  يوماً  03 لعد مدة مناقرين الاي لم يحال عميىم العطاءمن ال

يمتزم المتناقص الفائز لالعطاء أو لأي جزء من لنـودع لتقـديم تـأمين حسـن التنفيـا لمعطـاء : تأمين حسن التنفيا .0
أو عمـا مـكل  حسـة األرـولوالك عما مكل سند دفع معتمد رادر من لنـك اللريـد  دوار 0333 المحال عميه

، أو لنـك كفالة أو ميك لنكل رادر من لنـك يتعامـل مـع السـمطة الفمسـطينية فـل اـزة )اللنـك الـوطنل اإلسـالمل
يوم من تاري  تلمي ه لقرار إحالة العطـاء عميـه مـن قلـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـا أن يكـون  85(  صالل اانتاج

 .ساري المفعول مدة سريان العقد
 

 :وتقييًها انعطاءاث فتح: اً رابع
يــدعو مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــت  مظــاريف العطــاء وتقــوم وــاع المجنــة لفــت   :لجنــة فــت  المظــاريف -8

العطــاءات لحضــور المناقرــين أو ممثمــيىم فــل الزمــان والمكــان المحــددين فــل دعــوة العطــاء لعــد اتصــاا اإلجــراءات 
 -التالية:

محضـر فـت  المظـاريف وكـل عطـاء يفـت  مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة عميـه وعمـا إثلات عـدد المظـاريف فـل  -أ
 مظروفه رقمًا مسمساًل عما ويئة كسر اعتيادي لسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ثلات عددوا. -ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء واا

قدم من كل منـاقص والـك لحضـور المناقرـين أو قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التأمين االتدائل الم -ت
 ممثميىم.

التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عما العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقـه وكـالك عمـا  -ث
 محضر المجنة لعد تدوين كافة الصطوات السالقة.

الجىات الـاين تتكـون مـنىم المجنـة يحدد مدير عام الموازم العامة األمصاص أو  :لجنة دراسة وتقييم العروض -0
الفنية التل تقوم لدراسة العروض من النواحل الفنية والماليـة والقانونيـة وتقـدم تورـياتىا المناسـلة لمجنـة العطـاءات 

 -المركزية لعد أصا المعايير التالية فل ااعتلار:
 ا ينظر فل أي عرض اير معزز لتأمين دصول العطاء.  -أ

تدرس العروض من الناحية الفنية لحيث تحدد المعايير الفنية وفقًا لموارفات الموازم المطمولة عما جـدول يعـد    -ب
لىاع ال اية، وتصضع كافة العروض لـنفس المعـايير مـن حيـث التـزام المنـاقص لعرضـه لموارـفات ومـروط دعـوة 

 العطاء.
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ــاحيتين المال  -ت ــاقص مــن الن ــاءة المن ــار كف ــين ااعتل ــاء لالتزامــات العطــاء يؤصــا لع ــا الوف ــه عم ــة ومقدرت ــة والفني ي
كــالك كونــه فروــا وقطــع ال يــار وورش الرــيانة و وســمعته التجاريــة والتســىيالت التــل يقــدمىا أو الصدمــة التــل يو 

 وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنة استلعاد عرض المناقص الاي ا تتوفر فيه كل أو لعض واع المتطملات.

 لالعرض الاي قدم أرصص األسعار ثم الاي يميه حتا تتم دراسة العروض المقدمة.تلدأ الدراسة   -ث

اإلحالــة عمــا مقــدم أرصــص إاا تــوافرت فــل العــرض كافــة المــروط والموارــفات والجــودة تورــل المجنــة الفنيــة ل -ج
ف مــن حــق المجنــة الفنيــة أن تورــل لالترســية عمــا أكثــر مــن مــورد لمرــنف الواحــد لــالرام مــن اصــتالاألســعار و 
 األسعار.

فل حالة عدم توافر المتطملات فل العـرض الـاي يتضـمن أرصـص األسـعار تنتقـل الدراسـة إلـا العـرض الـاي يميـه  -ح
لالســعر إلــا أن ترــل إلــا العــرض الــاي تتــوافر فيــه المتطملــات لأحالــة عمــا أن تلــين أســلاة اســتلعاد العــروض 

 األرصص لمكل واض .

والجودة المطمولة يفضل المناقص الاي يتضمن عرضه ميـزات إضـافية إاا تساوت الموارفات واألسعار والمروط  -خ
ثم المقدم لممنتجات المحمية، ثم المناقص المقيم لفمسطين لرورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم األقـل إاا كانـت سـرعة 

 التسميم لمرمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خايسا :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ
عميــه العطــاء اســتكمال إجــراءات العقــد الصــاص لقــرار اإلحالــة وتوقيــع ااتفاقيــة ومــا  عمــا المتعىــد الــاي أحيــل .8

 يمحقىا من أوراق ومستندات لما فيىا )أوامر المراء(.
 .فل مدة أقراوا ستون يوماً  من تاري  استالمه ألمر التوريدتزم المتعىد لالتوريد حسة الطمة يم .0

كل أو أي جزء من العقـد دون الحرـول عمـا  إان صطـل مـن ا يجوز لممتعىد أن يتنازل ألي مصص آصر عن  .0
 لجنة العطاءات التل أحالت العطاء.

ا يحق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات لأي صسارة أو ضرر نامئ عن تقديم عرضـه فـل حالـة  .4
أقـل األسـعار أو إاا أل ـت إاا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليىا أو إاا لم تحل العطـاء عمـا مقـدم 

 لجنة العطاءات دعوة العطاء فل أي وقت أو أي مرحمة دون اكر األسلاة.

يمتـزم المــورد لتســميم المــوازم وفقــًا لمموارـفات والمــروط المتفــق عميىــا والــواردة فـل قــرار اإلحالــة وكــالك العينــات  .5
 المعتمدة والماكورة فيه.

 
 يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ سادسا:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ

إاا تـأصر المتعىـد عـن توريـد مـا التـزم لـه فـل الموعـد المحـدد فـل العقـد يحـق لمـدير عـام  :فرض ارامة ماليـة .1
%( من قيمة الموازم التل تأصر فل توريدوا عـن كـل أسـلوع 8دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامة مالية ا تقل عن )

إاا تلين أن التأصير فل التوريد ناجم عن قوة قاورة ، وفل جميع األحوال عما المتعىـد تقـديم إمـعار صطـل تأصير إا 
وفوري إلا الجىة المصترة لالظروف واألسلاة التل أدت إلا التأصير فل التوريد أو منعته من الك وتقديم مـا يثلـت 

 الك.
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لتزاماته لما فيه التزامه لالتوريد أو قرـر فـل الـك أو إاا نكل المتعىد عن تنفيا ا :المراء عما حساة المتعىد .2
ــنفس الصرــائص  ــا المتعىــد ل ــوازم الممتــزم لى ــرار لمــراء الم ــوازم العامــة إرــدار الق ــرة الم ــأصر يحــق لمــدير عــام دائ ت
والموارفات من أي مردر آصر عما حساة واا المتعىد ونفقته مع تحميمه فروق األسعار والنفقـات اإلضـافية وأيـة 

أو مراريف أو عطل أو ضرر يمحق لالدائرة المستفيدة أو دائرة الموازم العامة دون الحاجة إلـا أي إنـاار وا  صسائر
 يحق لممتعىد ااعتراض عما الك.

وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات التـل : استلعاد عرض المورد الاي يصـل لالتزاماتـه أو إل ـاء العقـد الملـرم معـه .0
لالزمة لحـق المتعىـد لمـا فـل الـك مرـادرة قيمـة التـأمين المقـدم مـن المتعىـد أو أي أحالت العطاء اتصاا اإلجراءات ا

 جزء منه لمكل يتناسة مع قيمة الموازم اير الموردة ويعتلر الملمغ فل واع الحالة إيرادًا لمصزينة العامة.
قص أو المـورد مـن وفل جميع األحوال يحق لـدائرة المـوازم العامـة تحرـيل األمـوال المسـتحقة لىـا فـل امـة المنـا .4

 األموال المستحقة لالك المناقص أو المورد لد  الوزارات والىيئات والمؤسسات الحكومية أو من كفااتىم.

 
 -سابعًا: حم اخلالفاث:

ــًا   -أ فــل حــال حــدوث أي صــالف ينمــأ عــن تفســير أي لنــد مــن اللنــود الســالقة أو مــن لنــود العقــد فيــتم حمــه ودي
 لالتفاوض.

يومًا من لدء مفاوضتىما لمورول إلـا حـل حـول أي صـالف يتعمـق لالعقـد يحـق  03الطرفان صالل إاا لم يتمكن  -ب
ألي من الطرفين حل الصـالف لـالمجوء إلـا المحكمـة المصترـة وتطليـق القـوانين واألنظمـة المعمـول لىـا فـل منـاطق 

 السمطة الوطنية الفمسطينية لىاا المأن.
 

 شزوط يتفزقت:ـ :ثايناً 

نــاقص ال ــش أو التالعــة فــل معاممتــه أو ثلــت عميــه أنــه مــرع أو قــام لنفســه أو لواســطة ايــرع إاا اســتعمل الم .8
ــا التواطــؤ معــه إضــرارًا  لطريــق ملامــر أو ايــر ملامــر عمــا رمــوة أحــد مــوظفل أو مســتصدمل الســمطة أو عم

ات المترتلـة لالمرمحة يم ل عقدع فل الحال ويرادر التـأمين مـع عـدم اإلصـالل لحـق الـوزارة المطاللـة لالتعويضـ
عمــا الــك فضــاًل عــن مــطة اســمه مــن لــين المناقرــين وا يســم  لــه لالــدصول فــل مناقرــات لمســمطة الوطنيــة 

 الفمسطينية واا فضاًل عن اتصاا اإلجراءات القضائية ضدع عند ااقتضاء.
مرـادرة ملمـغ إاا أفمس المناقص أو المورد يحق لمجنة العطاءات إل اء التعاقد معه دون المجوء لمقضاء وكـالك  .0

 التأمين كإيراد عام لمصزينة العامة.
إاا توفا المناقص أو المورد جاز إل اء العقد  الملرم معه أو ما تلقا منه  لتوجيه كتاة لمورثة يفيـد لـالك دون  .0

 الحاجة إلا استردار حكم قضائل يقضل لالك مع رد ملمغ التأمين فل واع الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 لوزارة الرحة رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منىا فل حال مصالفتىا لمموارفات التل تم ااتفاق عميىا.يحق  .1

يتم استالم المواد الموردة من قلل لجنة استالم مصترة وممـكمة لىـاا ال ـرض وفقـًا لمموارـفات والمـروط العامـة  .2
جـراء والصارة لمتعاقد الواردة فل دعوة العطاء وقرار اإلحالة وأمر الت وريد والعينات المعتمدة والتـل يـتم فحرـىا واا

التجارة عميىا لالطريقة التل تحددوا الجىة المستفيدة أو لجنة ااستالم لموجـة لجـان فنيـة تمـكل لىـاا ال ـرض 
 لمعرفة مد  مطالقتىا لمموارفات المطمولة .

ــم لــأن مــا يقدمــه مــن عــرض ســعر ســاري المفعــول لمــدة ســتون ي .3 ومــًا مــن تــاري  إاــالق يجــة عمــا المــورد العم
 المناقرة.

عما المورد االتزام لتوريد المواد المتعاقد عميىا فل الصدمات المساندة لوزارة الرـحة ل ـزة أو الجىـة التـل تحـددوا  .4
الوزارة طلقًا لممروط والموارفات الواردة فـل المناقرـة متضـمنا النقـل والتحميـل والتنزيـل ومـا يترتـة عمـا عمميـات 

 ات لال ة ما لم ت أو مراريف عما نفقته الصارة.التوريد من نفق
سوف يتم ترسية أرناف المناقرة عما أساس أقل األسعار والمطالق لمموارـفات المطمولـة ولـوزارة الرـحة الحـق  .5

% من إجمالل الكمية المتعاقد عميىـا لمجـرد إمـعار المـورد 05فل زيادة الكميات المتعاقد عميىا أو صفضىا لنسلة 
لــك ولـنفس مـروط وموارــفات وأسـعار التوريــد الـواردة فـل العقــد لكـل أو لعـض األرــناف صـالل فتــرة لرالتىـا فـل ا

 التعاقد .

مـاممة لمضـريلة المضـافة مـا لـم يـرد نـص صـالف ايـر فل جميع األحوال تكون عـروض األسـعار لالمـيكل الجديـد و  .6
 الك.

أو عرقمتـه لمتوريـد لمـا يمـس لمرـمحة فل حال مصالفـة المـورد لكـل أو لعـض مـروط التعاقـد أو فـل حـال امتناعـه  .7
وزارة الرحة أو يعرض مرالحىا لمضرر يحق لوزارة المالية مرادرة كفالة حسـن التنفيـا والرجـوع عميـه لـالتعويض 
عن كل عطل أو ضرر لحق لىا كما أن لىا الحـق فـل الحرـول عمـا المـواد التـل يتصمـف المـورد عـن توفيروـا مـن 

ل ــاء التعاقــد معــه ودفــع فــروق المــورد الــاي يميــه فــل الســعر أو  المــراء لــالطرق التــل تراوــا محققــة لمرــمحتىا واا
% مراريف إداريـة مـن ضـمانته اللنكيـة ولـيس لممـورد الـاي صـالف أي مـرط مـن مـروط 83األسعار مضافًا إليىا 

كفالــة التعاقــد أو تصمــف عــن أو عرقــل عمميــات التوريــد الحــق فــل المطاللــة لأيــة تعويضــات أو المطاللــة لاســترداد 
حسن التنفيا أو المطاللة لفـروق األسـعار إاا تمكنـت الـوزارة مـن تـوفير تمـك المـواد لسـعر اقـل مـن سـعر المناقرـة 
الاي تم التعاقد لموجلـه وفـا حـال عـدم كفايـة الضـمانة لت طيـة فـروق األسـعار لـوزارة الماليـة الحـق فـل صرـم أي 

 ملالغ تتلقا من مستحقاته لديىا.
قاء ما قام لتوريـدع مـن مـواد طلقـًا لممـروط والموارـفات الـواردة لالمناقرـة صـالل سـتين يومـًا يكون الدفع لممورد ل .8

مــن تــاري  تقــديم الفــواتير واألوراق الدالــة عمــا تمــام وحســن التوريــد طلقــا لممــروط والموارــفات الــواردة لرــحيفة 
 المروط والموارفات. 

ض سـعر أصـر ودون إلـداء أي أسـلاة مـا دام الـك لجنة العطاءات اير ممزمة لأرصص عروض األسـعار أو أي عـر  .9
 يحقق مرمحتىا .
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 انكًياث واألسعارجذول 

 
 الكمية الوحدة اسم الرنف الرقم

سعر الوحدة 
 لالميكل

 مالحظات

 30,000 متر طولل قماش أليض درل 8
  

 10,000 م.ط قماش دامور صاص لاألكفان 0
  

 10,000 متر طولل قماش لولمين مطلع 0
  

 1,000 متر سم843قماش لالستيك أليض عرض 4
  

 30,000 عدد قماش أصضر لمعمميات 5
  

 20,000 متر قماش أزرق صاص لالعناية المركزة 6
  

 40,000 متر طولل قماش لولمين ألوان 7
  

المبلغاالجماليبالشيكل
 

 

 مالحظة:
  يتم النظر في أي عينات أو أسعار أخرى . لنو يتم تعبئة األسعار حسب العينات الموجودة لدى الموازم العامة 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن  شركة م أقر أنا الموقع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رق 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشــروط عامــة وخاصــة  22/2020ورد بوثــائق العطــام المطــرو  رقــم  .   بــننني قــرأت وتفيمــت كافــة مــا1
 ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

يجـوز لـي الرجـوع عنـو لمـدة سـتون يومـا .   كما ألتزم بنن يبقى العرض المقدم منـي سـاري المفعـول و  2
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

مـن قبـل  طمبيـا يـتم وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عمى بموجب العطام المـذكور أعـاله والتـي.  3
التوريد عمى أن تكون تمك األصناف  أوامراستالم توقيع العقد و  من تاريخ شير وذلك لالصحة خالوزارة 
 وردة من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطام.الم

 وىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه .     
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الممت ل المرصص :ـــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــ الجوالرقـم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الىاتـف :ـــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــ  :ــــــــــــــــ

 
 
 
 


