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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 ت المركزيةلجنة العطاءا
 2019/ 38  عطاء رقم

صيانة وتركيب مقسم هاتف  عطاء حكوميطرح  إعادة زية عنــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية      
 .تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاءلصالح وزارة المالية  في مجمع االيرادات

جلة رســميًا وتر ــب فــي المشــاركة فــي هــاا العطــاء مرا عــة وزارة فعلــا الشــركات اات االص صــاس والمســ
صـل  وواـات الـموا  الرسـمي  تـ  الوـوا وجـوار محطـة فـارت للب ـرو ــ  للـواز  العامـةاإلدارة العامـة المالية / 

 يــر مســ ردة  شــيك ( 300مــن و ــ  الحصــو  علــا كراســة المواصــفات ووثــائق العطــاء مقا ــ  دفــع مبلــ   
 .زارة الماليةصزينة و إلا تورد 

اللـواز  / وزارة  العامـة دارةاإلآصر موعم لقبو  عروض األسعار والظرف المخ و  في صنموق العطـاءات وـ
وتفــــ ح    07/05/2019الموافــــق  الثلثــــاءيــــو   ظوــــرمــــن  عشــــر الحاديــــةهــــو الســــاعة  زةـالماليــــة فــــي  ــــ

 الزمان والمكان .نفس نااصين في  المظاريف وحضور ممثلي الم
 

 عطاءات المركزيةلجنة ال
 مالحظة:ـ

 علا من يرسو عليه العطاء. و رة اإلعلن في الصحف .1
وو كفالة  نكية من البنك الوطني االسـلمي وو  نـك صادر من  نك البريم  مع مم سنم دفعيجب إرفاق  .2

مــــن آصــــر موعــــم ل قــــميم  ثــــله وشــــور" ك ــــ مين دصــــو  " ســــارد المفعــــو  لمــــمة  $1000ومبلــــ   االن ــــا 
 ض.العرو 

 . وتشم   ميع ونواع الرسو  والضرائب والشيك تقم  األسعار  .3
 لجنة العطاءات  ير ملزمة وقبو  وا  األسعار. .4
 2832761. للمرا عة واالس فسار هاتف رام :5
 . للطلع علا كراسة  العطاء علا مواع وزارة المالية 6
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 الشروط العامة 
 

 المتناقصين:ـ أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل

يعــم المنــااض عرضــه ووســعارج علــا الجــماو  والنمــاا  والوثــائق المرفقــة  ــمعوة العطــاء وعــم ون يقــرو هــاج  .1
الوثائق وي فوم  ميـع مـا ورد فيوـا ويخـ م ويواـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـمموا ضـمن العـرض كاملـة 

 االس كما  وصورة صحيحة.علا ون ي حم  كافة الن ائج الم رتبة علا عم  ايامه وال مايق و 

علا ون يشم  السعر رسو  الجمارك وو ـور ال حـزيم وال يليـف ومصـاريف  والشيك تك ب وسعار العطاء  .2
 . النق  وال حمي  وال نزي  وال  مين و ميع الرسو  والمصاريف األصرى 

ل عــمي  وو وو ا يعــم المنــااض عرضــه مطبوعــًا وو مك وبــًا وــالحبر األزرق وو األســود فقــ  ويحظــر المحــو .3
الشــطب وو اإلضــافة فــي العــرض وكــ  تصــحيح مـــن هــاا القبيــ  يوضــع عليــه صطــين م ــوازيين وـــالحبر 

 ويعاد ك اوة الصواب والحبر األزرق وو األسود ويواع وجانبه من اب  من و رى ال صويب. راألحم

وإحكـــا   يقــم  المنــااض عرضـــه مرفقــًا وــه الوثـــائق المطلوبــة مــع تـــ مين دصــو  العطــاء فـــي ميلــف ميلــق .4
ـــق  ويك ـــب عليـــه عطـــاء  ـــا FM 200تـــوفير نظـــا  اطفـــاء الحري ( لصـــالح وزارة االتصـــاالت وتكنولو ي

والكامــ  وراــم الوــاتف والفــاصس وراــم صــنموق البريــم وكــالك اســمه وعنوانــه  2019 /38راــم  المعلومــات
ـــ  اإلدارة العامــة للــواز  / وزارة الماليــة  الخاصــين وــه ل رســ  إليــه المكاتبــات الم علقــة والعطـــاء وعليــه تبليـ

صطيًا وـ د تيييـر وو تعـمي  فـي عنوانـه وعليـه ون يك ـب ويضـًا اسـم الـمائرة ال ـي طرحـو العطـاء وعنوانوـا 
 وبخلف الك يحق للجنة العطاءات ون توم  العرض المقم  منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن ابــ  المنــااض فــي صــنموق العطــاءات المخصــض لوــاا اليــرض لــمى  .5
ــ ــالك وكــ  عــرض ال يــودع لل فــي صــنموق العطــاءات ابــ  آصــر موعــم  واز  ابــ  ان وــاء المــمة المحــمدة ل

 ل قميم العروض ال ينظر فيه ويعاد إلا مصمرج ميلقًا .

مـن  يومـا سـ ون يل ز  المنااض و ن يبقا العرض المقم  منه نافا المفعو  وال يجوز له الر وع عنـه لمـمة  .6
 .تاريخ آصر موعم ل قميم العروض

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

يرفق المنااض مع عرضه   صاصة إاا كان يشارك ألو  مرة ( الشـوادات والوثـائق المطلوبـة منـه وهـي   .1
 علا النحو ال الي:

 .صورة مصماة عن شوادة مزاولة المونة وكالك السيرة الااتية للشركة 
 .السج  ال جارد وو الصناعي للشركة 

 دة صلو طرف من دائرة ضريبة المص  وضريبة القيمة المضافة.شوا 
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علا المنااض ون يرفق وعرضه النسـخة األصـلية مـن ويـة ك الو ـات وو نشـرات وو معلومـات فنيـة تعـرف  .2
واللواز  المعروضة وكالك يقم  مع عرضـه العينـات المطلوبـة فـي دعـوة العطـاء وناا كانـو تلـك العينـات 

ن يحمد مكانوا والواـو الـاد يمكـن رهي وـا فيـه ونال يكـون للجنـة العطـاءات عـم   ير اا لة للنق  فعليه و
 النظر والعرض.

يحـــق للمنـــااض ون يضــــيف ويـــة وثــــائق وو معلومـــات ير ـــب وإضــــاف وا ويـــرى ونوــــا ضـــرورية  ل وضــــيح  .3
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .1

صـادر مـن  نـك البريـم ال ـاوع لـوزارة االتصـاالت وتكنولو يـا  مع مم رضه سنم دفعيل ز  المنااض ون يرفق وع
وو علـــا شـــك  كفالـــة وو شـــيك  نكـــي صـــادر مـــن  نـــك ي عامـــ  مـــع الســـلطة الفلســـطينية فـــي  ـــزة  المعلومـــات

وال ينظر في ود عرض  ير معزز   ـ مين " ك  مين دصو  "  $1000ومبل   وموافقة وزارة المالية علا الك
العطاء ، علا ون تعاد ت مينات المصو  في العطاء إلا مقمميوا من المنااصين الاد لم يحا  علـيوم دصو  
وعـم مـمة وسـبوعين مـن تـاريخ آصـر موعـم ل قـميم العـروض، وكـالك لمـن وحيـ  علـيوم العطـاء وعــم ون  العطـاء

 يقوموا   قميم ت مين حسن ال نفيا.
 
 تأمين حسن التنفيذ :  .2

ز والعطاء وو و د  زء من  نودج   قميم ت مين حسن ال نفيـا للعطـاء المحـا  عليـه وقيمـة يل ز  الم نااض الفائ
وو علــا شــك  كفالــة وو شــيك  نكــي  صــادر مــن  نــك البريــم مع مــم والــك علــا شــك  ســنم دفــع مبلــ  مقطــوع 

ل  حسب األصو  ص صادر من  نك ي عام  مع السلطة الفلسطينية في  زة وموافقة وزارة المالية علا الك
يـــو  مـــن تـــاريخ تبلييـــه وقـــرار إحالـــة العطـــاء عليـــه مـــن ابـــ  اإلدارة العامـــة للـــواز  علـــا ون يكـــون ســـارد  15

، ويعاد تـ مين حسـن ال نفيـا إلـا الم عوـم وعـم تنفيـا كافـة االل زامـات الم رتبـة عليـه  ممة سريان العقمالمفعو  
ز  وــاإلفرا  عــن ال ــ مين  حيــد يــ م إصــمار ومو ــب طلــب صطــي تقممــه الــمائرة المســ فيمة لــلدارة العامــة للــوا

 شيك وقيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 
% وفق تقدير لجنة العطاءات المركزية يحق لوزارة المالية 15ا : في حال انخفاض االسعار أكثر من رابع

 .انهاء التعاقد أو إعادة النظر في األسعار
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 ًا: فتح العطاءات وتقييمها:خامس
 -:المظاريف لجنة فتح -1
يشــك  مــمير عــا  اللــواز  العامــة لجنــة فــ ح مظــاريف العطــاء وتقــو  هــاج اللجنــة وفــ ح العطــاءات وحضــور  

 -المنااصين وو ممثليوم في الزمان والمكان المحمدين في دعوة العطاء وعم اتخاا اإل راءات ال الية:
يضـع رئـيس اللجنـة عليـه إثبات عمد المظاريف في محضر ف ح المظاريف وك  عطـاء يفـ ح مظروفـه  - و

وعلـــا مظروفـــه رامـــًا مسلســـًل علـــا هيبـــة كســـر اع يـــادد وســـطه راـــم العطـــاء ومقامـــه عـــمد العطـــاءات 
 الواردة.

 ترايم األوراق المرفقة مع العطاء ونثبات عمدها.  - ب

اــراءة اســم مقــم  العطــاء واألســعار وايمــة ال ــ مين اال  ــمائي المقــم  مــن كــ  منــااض والــك وحضــور   - ت
 وو ممثليوم.المنااصين 

ال وايــع مــن رئــيس اللجنــة و ميــع األعضــاء الحاضــرين علــا العطــاء ومظروفــه وكــ  وراــة مــن وورااــه  - ه
 وكالك علا محضر اللجنة وعم تموين كافة الخطوات الساوقة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
ة ال ــي تقــو   مراســة يحــمد مــمير عــا  اللــواز  العامــة األشــخاس وو الجوــات الــاين ت كــون مــنوم اللجنــة الفنيــ

العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقم  توصـياتوا المناسـبة للجنـة العطـاءات المركزيـة وعـم وصـا 
 -المعايير ال الية في االع بار:

 ال ينظر في ود عرض  ير معزز    مين دصو  العطاء.  - و

وفقـًا لمواصـفات اللـواز  المطلوبـة علـا  تمرت العـروض مـن الناحيـة الفنيـة وحيـد تحـمد المعـايير الفنيـة   - ب
 ـــمو  يعـــم لوـــاج اليايـــة، وتخضـــع كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــد ال ـــزا  المنـــااض وعرضـــه 

 ومواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤصا وعين االع بار كفاءة المنااض من الناحي ين المالية والفنية ومقمرته علا الوفـاء وال زامـات العطـاء   - ت
جارية وال سويلت ال ـي يقـمموا وو الخممـة ال ـي يوفرهـا واطـع الييـار وورن الصـيانة و كـالك وسمع ه ال 

صونه وكي  وو موزع لوكي  وو تا ر، وللجنـة اسـ بعاد عـرض المنـااض الـاد ال ت ـوفر فيـه كـ  وو وعـ  
 هاج الم طلبات.

 العروض المقممة.تبمو المراسة والعرض الاد ام  ورصض األسعار ثم الاد يليه ح ا ت م دراسة   - ه

إاا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي اللجنــة الفنيـــة واإلحالـــة علـــا مقـــم   -  
ورصض األسعار و من حق اللجنة الفنية ون توصي وال رسية علا وصثر من مورد للصـنف الواحـم وـالر م 

 من اص لف األسعار.

ضــمن ورصــض األســعار تن قــ  المراســة إلــا العــرض فــي حالــة عــم  تــوافر الم طلبــات فــي العــرض الــاد ي  - ح
الاد يليـه والسـعر إلـا ون تصـ  إلـا العـرض الـاد ت ـوافر فيـه الم طلبـات للحالـة علـا ون تبـين وسـباب 

 اس بعاد العروض األرصض وشك  واضح.
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إاا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطلوبـــة يفضـــ  المنـــااض الـــاد ي ضـــمن عرضـــه  - خ
فية ثم المقم  للمن جات المحليـة، ثـم المنـااض المقـيم وفلسـطين وصـورة دائمـة، ثـم مـمة ال سـليم ميزات إضا

 األا  إاا كانو سرعة ال سليم لمصلحة المائرة المس فيمة.
 

 ا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـسادس
علا الم عوـم الـاد وحيـ  عليـه العطـاء اسـ كما  إ ـراءات العقـم الخـاس وقـرار اإلحالـة وتوايـع االتفاايـة  .1

 وما يلحقوا من ووراق ومس نمات وما فيوا  ووامر الشراء(.
 من تاريخ اس لمه ألمر ال وريم. اسبوعينيل ز  الم عوم وال وريم صل   .2

  وو ود  ـزء مـن العقـم دون الحصـو  علـا  إان ال يجوز للم عوم ون ي ناز  ألد شـخض آصـر عـن كـ .3
 صطي من لجنة العطاءات ال ي وحالو العطاء.

ال يحق للمنااض وو المورد الر وع علا لجنة العطاءات و د صسارة وو ضرر ناشئ عـن تقـميم عرضـه  .4
اـ  في حالـة إاا مـا رفضـو لجنـة العطـاءات كـ  العـروض المقممـة إليوـا وو إاا لـم تحـ  العطـاء علـا مقـم  و

 األسعار وو إاا وليو لجنة العطاءات دعوة العطاء في ود واو وو ود مرحلة دون اكر األسباب.

ــًا للمواصــفات والشــروط الم فــق عليوــا والــواردة فــي اــرار اإلحالــة وكــالك  .5 يل ــز  المــورد   ســليم اللــواز  وفق
 العينات المع ممة والماكورة فيه.

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

إاا ت صر الم عوم عن توريم مـا ال ـز  وـه فـي الموعـم المحـمد فـي العقـم يحـق لمـمير :  فرض غرامة مالية .1
%( مـن ايمـة اللـواز  ال ـي تـ صر فـي توريـمها 1عا  دائرة اللواز  العامة ون يفرض  رامـة ماليـة ال تقـ  عـن  

إاا تبــين ون ال ــ صير فــي ال وريــم نــا م عــن اــوة اــاهرة ، وفــي  ميــع األحــوا  علــا عــن كــ  وســبوع تــ صير إال 
الم عوــم تقــميم إشــعار صطــي وفــورد إلــا الجوــة المخ صــة وــالظروف واألســباب ال ــي ودت إلــا ال ــ صير فــي 

 ال وريم وو منع ه من الك وتقميم ما يثبو الك.
ال زاماته وما فيـه ال زامـه وال وريـم وو اصـر فـي إاا نك  الم عوم عن تنفيا  : الشراء على حساب المتعهد .2

الــك وو تــ صر يحــق لمــمير عــا  دائــرة اللــواز  العامــة إصــمار القــرار وشــراء اللــواز  المل ــز   وــا الم عوــم  ــنفس 
الخصـائض والمواصــفات مـن ود مصــمر آصـر علــا حسـاب هــاا الم عوـم ونفق ــه مـع تحميلــه فـروق األســعار 

ر وو مصــاريف وو عطــ  وو ضــرر يلحــق والــمائرة المســ فيمة وو دائــرة اللــواز  والنفقــات اإلضــافية وويــة صســائ
 العامة دون الحا ة إلا ود إناار وال يحق للم عوم االع راض علا الك.

: وهنـا يحـق للجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إللـاء العقـد المبـرم معـه .3
اللزمــة وحــق الم عوــم ومــا فــي الــك مصــادرة ايمــة ال ــ مين المقــم  مــن ال ــي وحالــو العطــاء اتخــاا اإل ــراءات 

الم عوــم وو ود  ــزء منــه وشــك  ي ناســب مــع ايمــة اللــواز   يــر المــوردة ويع بــر المبلــ  فــي هــاج الحالــة إيــرادًا 
 للخزينة العامة.
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ااض وو وفــي  ميـــع األحـــوا  يحـــق لـــمائرة اللـــواز  العامـــة تحصــي  األمـــوا  المســـ حقة لوـــا فـــي امـــة المنـــ .4
المورد من األموا  المس حقة لالك المنااض وو المورد لمى الـوزارات والويبـات والمؤسسـات الحكوميـة وو مـن 

 صفاالتوم.

 
 -حل الخالفات:ًا: ثامن

في حا  حموه ود صلف ينش  عن تفسير ود  نم من البنود الساوقة وو من  نود العقـم فيـ م حلـه وديـًا   - و
 وال فاوض.

يومــًا مــن  ــمء مفاوضــ وما للوصــو  إلــا حــ  حــو  ود صــلف ي علــق  30فــان صــل  إاا لــم يــ مكن الطر  - ب
والعقـــم يحـــق ألد مـــن الطـــرفين حـــ  الخـــلف وـــاللجوء إلـــا المحكمـــة المخ صـــة وتطبيـــق القـــوانين واألنظمـــة 

 المعمو   وا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  واا الش ن.

  
 شروط متفرقة:ـ :اتاسع

اليــأ وو ال لعــب فــي معامل ــه وو ثبــو عليــه ونــه شــرع وو اــا   نفســه وو  واســطة  ا اســ عم  المنــااضاإ .1
 يرج وطريق مباشر وو  ير مباشر علا رشوة وحم موظفي وو مس خممي السلطة وو علـا ال واطـؤ معـه 
إضـــرارًا والمصـــلحة يليـــي عقـــمج فـــي الحـــا  ويصـــادر ال ـــ مين مـــع عـــم  اإلصـــل  وحـــق الـــوزارة المطالبـــة 

لم رتبة علا الك فضًل عن شـطب اسـمه مـن  ـين المنااصـين وال يسـمح لـه والـمصو  فـي وال عويضات ا
 منااصات للسلطة الوطنية الفلسطينية هاا فضًل عن اتخاا اإل راءات القضائية ضمج عنم االا ضاء.

إاا وفلـــس المنـــااض وو المـــورد يحـــق للجنـــة العطـــاءات إليـــاء ال عااـــم معـــه دون اللجـــوء للقضـــاء وكـــالك  .2
 رة مبل  ال  مين كإيراد عا  للخزينة العامة.مصاد

إاا تـوفا المنــااض وو المــورد  ــاز إليــاء العقـم  المبــر  معــه وو مــا تبقــا منـه    و يــه ك ــاب للورثــة يفيــم  .3
  الك دون الحا ة إلا اس صمار حكم اضائي يقضي  الك مع رد مبل  ال  مين في هاج الحالة.
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 ةـــروط الخاصـــشال
 

 أن تكون المواد المقدمة من قبل المناقص ذات نوعية جيدة . يجب .1
ــر بالمواصــفات يجــب توضــيحه فــي عــرض  .2 ــي كراســة العطــاء وأخ تليي ــزام بالمواصــفات المــذكورة ف يجــب االلت

 الشركة .
 شاملة للضريبة المضافة ما لم يرد نص خالف ذلك.غير و  بالشيكلفي جميع األحوال تكون عروض األسعار  .3
فة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتناعه أو عرقلتـه للتوريـد بمـا يمـص بم ـلحة في حال مخال .4

والرجـــول عليـــه  كفالـــة حســـن التنفيـــذم ـــادرة  الماليـــةأو يعـــرض م ـــالحها للضـــرر يحـــق لـــوزارة  لماليـــةوزارة ا
خلـ  المـورد عـن بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بها كما أن لها الحق في الح ول على المـواد التـي يت

توفيرها مـن المـورد الـذخ يليـه فـي السـعر أو الشـراء بـالطرر التـي تراهـا محققـة لم ـلحتها ودللـاء التعاقـد معـه 
% م ـاريف إداريـة مـن ضـمانته البنكيـة ولـيص للمـورد الـذخ خـال  أخ 10ودفع فـرور األسـعار مضـافًا إليهـا 

يد الحـق فـي المطالبـة بأيـة تعويضـات أو المطالبـة شرط من شروط التعاقد أو تخل  عن أو عرقل عمليات التور 
أو المطالبة بفرور األسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تلـك المـواد بسـعر اقـل مـن  كفالة حسن التنفيذباسترداد 

 الماليــةســعر المناق ــة الــذخ تــم التعاقــد بموجبــه وفــى حــال عــدم كفايــة الضــمانة لتلطيــة فــرور األســعار لــوزارة 
 أخ مبالغ تتبقى من مستحقاته لديها. الحق في خ م

 سـتون يكون الدفع للمورد لقـاء مـا قـام بتوريـد  مـن مـواد لبقـًا للشـروط والمواصـفات الـواردة بالمناق ـة خـالل   .5
ــواردة  ــة علــى تمــام وحســن التوريــد لبقــا للشــروط والمواصــفات ال ــاريم تقــديم الفــواتير واألورار الدال يومــًا مــن ت

 ت. ب حيفة الشروط والمواصفا
عـروض األسـعار أو أخ عـرض سـعر أخـر ودون إبـداء أخ أسـباب مـا دام  بـأرخصملزمـة  غيـر لجنة العطـاءات .6

 الم لحة. ذلك يحقق
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 جدول الكميات واألسعار

 

 الكمية الوحدة اسم ال ن  الرقم
سعر الوحدة 
 بالشيكل

 مالحظات

 2200 1 4جهاز إنذار حريق وزن  1
  

 1200 1 جهاز انذار حريق 2
  

 120 10 كاش  دخان  3
  

 100 2 برك جراس  4
  

 350 2 جرس خارجي 5
  

 180 1 جرس داخلي  6
  

 50 3 لمبة اشارة  7
  

 FM 1 7120ك  16لفاية حريق  8
  

 FM 1 5400ك  13لفاية حريق  9
  

   FM 1 2160ك  6لفاية حريق  10

11 
شبكة لكواش  الدخان والمواسير واسالك 

 النظام
 1350 مقطوعة

  

 500 1 جهاز ات ال اتودايلر 12
  

 المبلغ االجمالي بالشيكل
 

 :  مالحظات** 
 السعر شام  ال ركيب وال وريم . -
 ي م معاينة المكان اب  تعببة عرض السعر . -
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـــ وصف ي ممثًل عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوية رام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ونا المواع ودناج ــــــــــــ 
 ـــ وال ــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــن شــروط عامـــة  38/2019 العطــاء المطـــروح راــم ا ورد  وثـــائق.   وــ نني اـــروت وتفومــو كافـــة مــ1
 وصاصة ومواصفات وول ز  ال زاما اانونيًا   لك الشروط والمواصفات .

يوما  س ين.   كما ول ز  و ن يبقا العرض المقم  مني سارد المفعو  وال يجوز لي الر وع عنه لممة 2
 من تاريخ آصر موعم ل قميم العروض.

مــن  طلبوـا يــ م صـناف المحالـة علــا ومو ـب العطـاء المــاكور وعـلج وال ـيوكـالك ول ـز    وريــم األ.  3
ال وريم علا ون تكون  ووامراس ل  توايع العقم و  من تاريخ والك اسبوعينصل  التصاالت وزارة ااب  

 تلك األصناف الموردة من ابلي وفقًا للمواصفات والشروط المنصوس عليوا في هاا العطاء.
 وم مني  الك وار وول ز  وك  ما ورد وه دون ود ضي  وو إصراج .وهاا إارار وتع     

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتلل المرخص :ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـ  :ـــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكص : ـــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــم :ــــــــــــــــــــ


