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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 8102/ 82 عطاء رقم
لصالح تقديم خدمة نظافة مرفأ الصيادين عطاء زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية

 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء النقل والمواصالتوزارة 
تـل الوـوا ــ  لمـوازم العامـةاإلدارة العامـة مراجعـة وزارة الماليـة /  في المشاركة في هذا العطـاء الراغبينفعمى 

ــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عمــى كراســة المواصــفات  فــي غــزة بجــوار محطــة فــارس خــالل أوتــات ال
 .خزينة وزارة الماليةإلى غير مستردة تورد  شيكل( 011ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )

المـوازم / وزارة  العامـة دارةاإلالظرف المختوم في صندوق العطـاءات بـآخر موعد لقبول عروض األسعار ب
وتفـتح المظـاريف بحضـور م  82/19/8109الموافـق  الثالثـاءيـوم  صـباح مـن العاشرةهو  زةـالمالية في غ

 الزمان والمكان .نفس ناتصين في تممثمي الم
 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 من يرسو عميه العطاء. عمى أجرة اإلعالن في الصحف .0
أو سـند دفـع صـادر مـن بنـك  أو بنـك البريـداو بنـك اننتـاج  كفالة بنكية من البنك الـوطنييجب إرفاق  .8

 .عمى األتل  صالحة لمدة شورين $0111بقيمة البريد )كتأمين دخول( 
 . وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب لشيكلباتقدم األسعار  .3
 ممزمة بقبول أتل األسعار. لجنة العطاءات غير .2
 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة موتع الوزارة 5
 8838760. لممراجعة وانستفسار هاتف رتم : 6
 
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 الشروط العامة
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

ســعارع عمــى الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ هــذع يعــد المنــاتص عرضــه وأ .0
الوثائق ويتفوم جميـع مـا ورد فيوـا ويخـتم ويوتـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدموا ضـمن العـرض كاممـة 

 عمى أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم تيامه بالتدتيق وانستكمال بصورة صحيحة.

 . عمى أن يشمل السعر جميع الرسوم والمصاريف األخرى بالشيكلالعطاء  تكتب أسعار .8

أو التعــديل أو  يعــد المنــاتص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر المحــو .3
الشــطب أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن هــذا القبيــل يوضــع عميــه خطــين متــوازيين بـــالحبر 

 لصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوتع بجانبه من تبل من أجرى التصويب.ويعاد كتابة ا راألحم

يقــدم المنــاتص عرضـــه مرفقــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــع تـــأمين دخــول العطــاء فـــي م مــف م مــق ب حكـــام  .2
وكـذلك اسـمه وعنوانـه  88/8109 رتـم  لممناتصـةتقديم خدمـة نظافـة مرفـأ الصـيادين عطاء  ويكتب عميه

واتف والفاكس ورتم صندوق البريـد الخاصـين بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعمقـة بالعطــاء بالكامل ورتم ال
تعـديل فــي عنوانـه وعميــه أن يكتــب  لمــوازم / وزارة الماليـة خطيــًا بـأي ت ييــر أو العامـة ةاإلدار وعميـه تبميــــغ 

أن تومــل العــرض أيضـًا اســم الـدائرة التــي طرحـت العطــاء وعنوانوــا وبخـالف ذلــك يحـق لمجنــة العطـاءات 
 المقدم منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن تبــل المنــاتص فــي صــندوق العطــاءات المخصــص لوــذا ال ــرض لــدى  .5
لموازم تبل انتواء المدة المحددة لذلك وكل عرض ن يودع في صندوق العطاءات تبـل آخـر موعـد لتقـديم 

 .العروض ن ينظر فيه 

مـن  يومـا سـتوننه نافذ المفعول ون يجوز له الرجوع عنـه لمـدة يمتزم المناتص بأن يبقى العرض المقدم م .6
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 مدة العطاء عام ميالدي كامل تبدأ من تاريخ اإلحالة النوائية. .7
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

والوثـائق المطموبـة منـه وهـي يرفق المناتص مع عرضه ) خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشـوادات   .0
 عمى النحو التالي:

 .رخصة الحرف والمون الصادرة عن بمدية غزة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شوادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

يحـــق لممنـــاتص أن يضــــيف أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يرغـــب ب ضــــافتوا ويـــرى أنوــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .8
 رضه.ع
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 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة انتصـانت وتكنولوجيـا  معتمد يمتزم المناتص أن يرفق بعرضه سند دفع
أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنـك يتعامـل مـع السـمطة الفمسـطينية فـي غـزة عمـى  المعمومات

ون ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء ، عمى أن " كتأمين دخول "  $ 0111بمبمغ  ذلك
بعد مدة أسبوعين  تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميوا من المناتصين الذي لم يحال عميوم العطاء
بتقـديم تـأمين حسـن  من تاريخ آخـر موعـد لتقـديم العـروض، وكـذلك لمـن أحيـل عمـيوم العطـاء بعـد أن يقومـوا

 التنفيذ.
 تأمين حسن التنفيذ :  .8

نفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه بقيمـة يمتزم المتناتص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنودع بتقديم تأمين حسن الت
او كفالـة بنكيـة او شـيك بنكـي صـادرة  صـادر مـن بنـك البريـد معتمد وذلك عمى شكل سند دفعدونر  8111

يــوم مــن تــاريخ تبمي ــه بقــرار إحالــة  05حســب األصــول خــالل  لســمطة الفمســطينية ب ــزةمــن بنــك يتعامــل مــع ا
، ويعــاد تــأمين مــدة ســريان العقــدالعطــاء عميــه مــن تبــل اإلدارة العامــة لمــوازم عمــى أن يكــون ســاري المفعــول 

ـــدا ئرة حســـن التنفيـــذ إلـــى المتعوـــد بعـــد تنفيـــذ كافـــة انلتزامـــات المترتبـــة عميـــه بموجـــب طمـــب خطـــي تقدمـــه ال
 من وزارة المالية(. السندالمستفيدة لإلدارة العامة لموازم باإلفراج عن التأمين )حيث يتم إصدار شيك بقيمة 

 
% وفق تقدير لجنة العطاءات المركزية يحق لوزارة المالية 01ا : في حال انخفاض االسعار أكثر من رابع

 انهاء التعاقد أو إعادة النظر في األسعار
 اءات وتقييمها:: فتح العطاخامس

 -:لجنة فتح المظاريف -0
يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم هــذع المجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور  

 -المناتصين أو ممثميوم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة عميـه إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظ - أ

وعمـــى مظروفـــه رتمـــًا مسمســـاًل عمـــى هيئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه رتـــم العطـــاء ومقامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثبات عددها.  - ب  ترتيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 

تــراءة اســم مقــدم العطــاء واألســعار وتيمــة التــأمين انبتــدائي المقــدم مــن كــل منــاتص وذلــك بحضــور   - ت
 المناتصين أو ممثميوم.

ن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء الحاضــرين عمــى العطــاء ومظروفــه وكــل ورتــة مــن أوراتــه التوتيــع مــ - ث
 وكذلك عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 



 

 تقذيم خذمة نظافة مرفأ الصيادين 88/8109مناقصة 

 

 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -8
ــذين تتكــون مــنوم المجنــة الفنيــة التــي تقــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــخاص أو الجوــات ال
العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصـياتوا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أخـذ 

 -انعتبار: المعايير التالية في 
 ن ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.  - أ

عمـى  خدمـة المطموبـةالتدرس العروض من الناحية الفنية بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات    - ب
جـــدول يعـــد لوـــذع ال ايـــة، وتخضـــع كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــاتص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخذ بعين انعتبار كفاءة المناتص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته عمى الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
ولمجنــة اسـتبعاد عــرض المنــاتص الـذي ن تتــوفر فيــه كـل أو بعــض هــذع وسـمعته أو الخدمــة التـي يوفرهــا 

 المتطمبات.

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

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرخــص األســعار تنتقــل الدراســة إلــى العــرض  - ج
ر إلـى أن تصـل إلـى العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـين أسـباب الذي يميـه بالسـع

 استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.

 

 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ اً سادس
عمى المتعوـد الـذي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوتيـع انتفاتيـة  .0

 اق ومستندات.أور وما يمحقوا من 
ن يجوز لممتعود أن يتنازل ألي شـخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  إذن  .8

 .خطي من لجنة العطاءات 

ن يحق لممناتص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عـن تقـديم عرضـه  .3
دمـة إليوـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـى مقـدم أتـل في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المق

 األسعار أو إذا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وتت أو أي مرحمة دون ذكر األسباب.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـاسابع

أو تصـر فـي  نفيـذعـن تنفيـذ التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتإذا نكـل المتعوـد  :عمى حساب المتعهد التنفيذ .0
المواصفات المطموبة والشروط العامـة المتعود بنفس عمى حساب التنفيذ  لمجنة المختصةذلك أو تأخر يحق 
فـــروق األســـعار والنفقـــات اإلضـــافية وأيـــة  مـــع تحميـــلي العطـــاء وانســـتعانة بمتعوـــد آخـــر الخاصـــة الـــواردة فـــ
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أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائرة الموازم العامـة دون الحاجـة إلـى أي خسائر أو مصاريف 
 .بانستعانة بمتعود آخر أو حسب ما تراع المجنة مناسباً  إنذار ون يحق لممتعود انعتراض عمى ذلك

طـاءات : وهنـا يحـق لمجنـة العاستبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إللـاء العقـد المبـرم معـه .8
التــي أحالــت العطــاء اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق المتعوــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة تيمــة التــأمين المقــدم مــن 

 ويعتبر المبمغ في هذع الحالة إيرادًا لمخزينة العامة. مع تقصيرع المتعود أو أي جزء منه بشكل يتناسب 
لمســـتحقة لوـــا فـــي ذمـــة المنـــاتص أو وفــي جميـــع األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوال ا .3

المورد من األموال المستحقة لذلك المناتص أو المورد لدى الـوزارات والويئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن 
 كفانتوم.

 
 -حل الخالفات:ًا: ثامن

في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ
 فاوض.بالت

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتوما لموصــول إلــى حــل حــول أي خــالف يتعمــق  31إذا لــم يــتمكن الطرفــان خــالل  - ب
بالعقـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الخـــالف بـــالمجوء إلـــى المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق القـــوانين واألنظمـــة 

 المعمول بوا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بوذا الشأن.

  
 قة:ـشروط متفر  :اتاسع

ا اســتعمل المنــاتص ال ــش أو التالعــب فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو تــام بنفســه أو بواســطة ذإ .0
غيرع بطريق مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمـى التواطـؤ معـه 

ة المطالبـــة إضـــرارًا بالمصـــمحة يم ـــي عقـــدع فـــي الحـــال ويصـــادر التـــأمين مـــع عـــدم اإلخـــالل بحـــق الـــوزار 
بالتعويضات المترتبة عمى ذلك فضاًل عن شـطب اسـمه مـن بـين المناتصـين ون يسـمح لـه بالـدخول فـي 
 مناتصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية هذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضدع عند انتتضاء.

لمجـــوء لمقضـــاء وكـــذلك إذا أفمـــس المنـــاتص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعاتـــد معـــه دون ا .8
 مصادرة مبمغ التأمين ك يراد عام لمخزينة العامة.

إذا تـوفى المنــاتص أو المــورد جــاز إل ــاء العقـد  المبــرم معــه أو مــا تبقــى منـه  بتوجيــه كتــاب لمورثــة يفيــد  .3
 بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم تضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التأمين في هذع الحالة.
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 ة ـــط الخاصرو ـــشال
 

 

ى آداء نشاط عمالمشكمة من وزارة النقل والمواصالت باإلشراف والمتابعة المجنة المختصة  تقوم .1
 بالخصوص. الشركة وترفع تقرير دوري

مرفأ الصيادين وذلك حسب تعميمات المجنة المختصة تنظيف جميع دورات المياع المتواجدة داخل  .2
دمة واألدوات الالزمة لعممية النظافة عمى حساب المتعود مع انشارة الى ان جميع المواد المستخ

والقيام بأعمال ويمتزم المتعود بالحصول عمى موافقة الجوة المشرفة عمى مواد النظافة المستخدمة 
 .بما فيوا تطع ال يار الالزمة مع متابعة كاممة شاممة لوذع الدورات الصيانة كاممة

مخمفات زوار المرفأ حسب المخطط من كافة  المحددة فضاءوالممرات والمناطق الرضيات األتنظيف  .3
 وكذلك انتربة وخالفه.

ووضع أكياس نايمون فيوا كل حسب حجمه بما يمنع  ات المنتشرة في المرفأتنظيف حاويات النفاي .4
 .تموثوا واتساخوا وتجديد األكياس كمما اتسخت 

العامة دون المساس بعدد العمال عمى  بحيث تقوم الشركة بتوفير مشرف لمنظافة عامل 14توفير عدد  .5
أن يتم توزيعوم بانتفاق مع ادارة سمطة الموانئ البحرية مع تسميم كشف باسماء وارتام هويات هؤنء 
العاممين حتى يتم تجويز بصمة لمحضور واننصراف لكل عامل منوم عمى النظام المحوسب لوزارة 

ادارة شؤون الموظفين لدى وتتحمل الشركة أي خمل ويتم متابعة دواموم بواسطة النقل والمواصالت 
 .بالخصوص

بي الشركة  بالموتع وعمى الشركة  أن تقوم باستبداله   استبعاد أي من منتس المجنة المختصةمن حق  .6
 .تقديم تبرير لمشركة المجنة( ساعة ون يطمب من 24خالل )

المواد ينته لتقدير آلية تقديم الخدمة وتكمفة المتقدمين لوذا العطاء بضرورة زيارة الموتع ومعا يمتزم كافة .7
حيث لن  المخططالمختمفة المذكورة في  في دورات المياع دوات وانحتياجات المطموبةوالمعدات واأل
 من المتقدمين لمموتع وظرف العمل به. يعتد بجول أي

يقل عمر يمتزم من يرسو عميه العطاء بعدم استخدام موظفين تاصرين ألداء المومة بحيث ن  .8
سنة وان يكون مقبول الويئة ويجيد  50سنة وأن يزيد عن  16العامل أو الموظف المنوي تش يمه عن 

 التعامل مع انخرين.
لجميع شوادة حسن سير وسموك من الجوات المختصة يمتزم من يرسو عميه العطاء ب حضار  .9

 .العاممين في أعمال النظافة داخل مرفأ الصيادين
مع صورة هوية لمعمال المنوي كشفا بأسماء العاممين والعامالت : بتقديميه العطاء من يرسو عميمتزم  .10

 .يينإدار  أوانعتراض عمى آي من المستخدمين عمال كانوا ولمجنة الحق في  تش يموم 
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يمتزم من يرسو عميه العطاء بالمسئولية الكاممة عن أية إصابات عمل تمحق بأي من منسوبيه  .11
أن حقوتوم كموا كائنة ما كانت هي طرف الشركة التي جمبتوم كما وتتحمل  العاممين بالموتع كما

الشركة المسئولية المدنية والجنائية في حال تسبب أي من منسوبيه بضرر مادي أو معنوي لممتمكات 
 المرفأ.

بوجود خسارة من جراء التعاتد ون يحق له المطالبة بأي  اندعاءن يحق لمن يرسو عميه العطاء  .12
ض ولن يمتفت لمثل هذع اندعاءات لكونوا تتناتض مع حرية المورد في تقدير المقابل المادي لما تعوي

 يقوم به من أعمال وفي اختيار طريقة المشاركة في العرض موضوع العقد.
ذا ثبت لوا من خالل  شورياتقييم أداء الشركة لدى سمطة الموانئ  لمجنة المختصةيحق  .13 وا 

شركة تد أخفقت في تحقيق األهداف التي تم التعاتد معوا من أجمه وحسب أن ال المشاهدات الشخصية
أو خصم جزء من الحق في طمب فسخ العقد مع الشركة  لمجنة المختصةأحكام وشروط العقد ف ن 

والتعاتد مع من يميه في السعر مع تحميمه  كافة  مستحقات الشركة او مصادرة تأمين حسن التنفيذ
 المترتبة عمى ذلك. ماليةالتبعات القانونية وال

 .ونساء بالعاممين رجال يمتزم من يرسو عميه العطاء بتوفير زي خاص ومميز .14
 ساعات يوميُا. 8( شيكل لمعامل الواحد وساعات العمل 770الحد األدنى لألجور ) .15
 بأمورالعاممين وفواتير المشتريات المتعمقة  بأجوريحق لسمطة الموانئ طمب المستندات الخاصة  .16

 افة.النظ
 : لية تنفيذ الخذمات المطلوبةآ
 

  الرسمية أو األعيادالعطل أعمال النظافة مستمرة ون تتوتف بسبب  .1
 .أو المناسبات الدينية وتستمر بنفس القوع والزخم في باتي أيام األسبوع 

 .بمدية غزةونقموا إلى حاويات  جمع النفاياتو تفريغ السالل  .2
 الرئيسة نظيفا. يجب ترك المكان حول حاوية النفايات .3
موافق عميه مطور  أو أي مثل الكمورالمطورات استخدام بشكل مستمر بدورات المياع متابعة نظافة  .4

 .من المجنة
 .والقص عند المزوم توفير المعدات المطموبة لتنظيف العشب في الحديقة العامة .5
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 األسعارجدول 
 

 البيان 
 المبمغ بالشيكل

لمعامل الواحد شامل 
 المواد

لمبمغ بالشيكل ا
 بالحروف

 مالحظات

1 
 تقديم خدمة نظافة
    مرفأ الصيادين

 

 ممة وفق الخرائط المرفقة.ظلمشمولة بالعطاء حسب المناطق المالمناطق ا 
 في فصل الشتاء أو حسب  7مع مراعاة تخفيض عدد العمال الى  عدد العمال تابل لمزيادة أو النقصان

 . ما تراع وزارة النقل والمواصالت
  30/09/2020حتى  01/10/2019تبدأ من  سنةمدة العطاء. 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـ بصفتي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوية رتم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتر أنا الموتع أدناع ــــ 
 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن شــروط عامــة  8109/ 88.   بــأنني تــرأت وتفومــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح رتــم  0
 ت وألتزم التزاما تانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .وخاصة ومواصفا

يوما  ستين.   كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول ون يجوز لي الرجوع عنه لمدة 8
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

مـن   طمبوـا يـتم وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عمى بموجـب العطـاء المـذكور أعـالع والتـي.  3
التوريد عمى  أوامراستالم توتيع العقد و  وذلًك من تاريخ ثالثين يوماخالل  النقل والمواصالتوزارة تبل 

أن تكـــون تمـــك األصـــناف المـــوردة مـــن تبمـــي وفقـــًا لممواصـــفات والشـــروط المنصـــوص عميوـــا فـــي هـــذا 
 العطاء.
 أي ض ط أو إكراع .وهذا إترار وتعود مني بذلك أتر وألتزم بكل ما ورد به دون      

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتلل المرخص :ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــ
 ــــــرقم الجوال:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهاتـف :ـــــــــــــــــــ رقـم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــالتاريـــخ 
                          

 


