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 فلسطيندولة 

 وزارة المالية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          للوازم العامة العامة دارةاإل

 لجنة العطاءات المركزية
 2019/ 39 عطاء رقم

وشراء كتات فاحصة توريد  عطاء حكوميطرح  زية عنــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية
تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق الوطني  للمختبر البيطري لصالح وزارة الزراعة

 .العطاء
فعلــا الشــركات اات ااصتصــاس والمســجلة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــرا العطــاء مرا عــة وزارة 

صـل  وواـات الـدوا   فـي اـزةتـ  الوـوا وجـوار محطـة فـارت للبتـرو  ــ  للـواز  العامـةاإلدارة العامة المالية / 
ايــر  شـيك ( 300ت ووثـائق العطـاء مبا ـ  دفـل مبلـ   الرسـمي مـن و ـ  الحصـو  علـا كراسـة المواصــفا

 .صزينة وزارة الماليةإلا مستردة تورد 
اللـواز  / وزارة  العامـة دارةاإلوـ آصر موعد لببو  عروض األسعار والظرف المختو  في صندوق العطـاءات

وتفـــتح    28/05/2019الموافـــق  الثلثـــاءيـــو   ن صـــباح مـــ الحاديـــة عشـــر وـــو الســـاعة زةـالماليـــة فـــي اـــ
 الزمان والمكان .نفس نااصين في تالمظاريف وحضور ممثلي الم

 المركزيةلجنة العطاءات 
 مالحظة:ـ

 العطاء.علا من يرسو عليه  و رة اإلعلن في الصحف .1
( عطـاء  كفالة  نكية من البنك الوطني وو سند دفل صادر من  نـك البريـد  أتـنمين دصـو يجة إرفاق  .2

 .صالحة لمدة ثلثة شوور علا األا  عن ك  عطاء  % من ا مالي العطاء5وبيمة 
 . وتشم   ميل ونواع الرسو  والضرائة والشيك تبد  األسعار  .3
 لجنة العطاءات اير ملزمة وببو  وا  األسعار. .4
 . www.mof.gov.ps. لإلطلع علا الكراسة ير ا مرا عة موال الوزارة 5
 2832761. للمرا عة وااستفسار واتف رام : 6
 
 

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

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــااض عرضــه ووســعارج علــا الجــداو  والنمــاار والوثــائق المرفبــة  ــدعوة العطــاء وعــد ون يبــرو وــرج  .1
الوثائق ويتفوم  ميـل مـا ورد فيوـا ويخـتم ويواـل كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويبـدموا ضـمن العـرض كاملـة 

 ة صحيحة.علا ون يتحم  كافة النتائج المترتبة علا عد  ايامه والتدايق وااستكما  وصور 

علا ون يشم  السعر رسو  الجمارك وو ـور التحـزيم والتيليـف ومصـاريف  والشيك تكتة وسعار العطاء  .2
 . النب  والتحمي  والتنزي  والتنمين و ميل الرسو  والمصاريف األصرى 

وو التعــدي  وو  يعــد المنــااض عرضــه مطبوعــًا وو مكتوبــًا وــالحبر األزرق وو األســود فبــ  ويحظــر المحــو .3
ة وو اإلضــافة فــي العــرض وكــ  تصــحيح مـــن وــرا الببيــ  يوضــل عليــه صطــين متــوازيين وـــالحبر الشــط
 ويعاد كتاوة الصواب والحبر األزرق وو األسود ويوال وجانبه من اب  من و رى التصوية. راألحم

يبــد  المنــااض عرضـــه مرفبــًا وــه الوثـــائق المطلوبــة مــل تـــنمين دصــو  العطــاء فـــي ميلــف ميلــق و حكـــا   .4
 راـم  للمنااصـة  وشـراء كتـات فاحصـة للمختبـر البيطـري لصـالح وزارة الزراعـةتوريد  عطاء  عليهويكتة 

وكرلك اسمه وعنوانه والكام  ورام الواتف والفاأس ورام صندوق البريد الخاصين وـه لترسـ   39/2019
ـــ   ــًا وــني تيييــر وو العامــة ةاإلدار إليــه المكاتبــات المتعلبــة والعطـــاء وعليــه تبليـ  للــواز  / وزارة الماليــة صطي

تعــدي  فــي عنوانــه وعليــه ون يكتــة ويضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــخ العطــاء وعنوانوــا وبخــلف الــك يحــق 
 للجنة العطاءات ون توم  العرض المبد  منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن ابــ  المنــااض فــي صــندوق العطــاءات المخصــض لوــرا اليــرض لــدى  .5
ــ ــرلك وكــ  عــرض ا يــودع لل فــي صــندوق العطــاءات ابــ  آصــر موعــد  واز  ابــ  انتوــاء المــدة المحــددة ل

 لتبديم العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج ميلبًا .

مـن  يومـا سـتون يلتز  المنااض ونن يببا العرض المبد  منه نافر المفعو  وا يجوز له الر وع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لتبديم العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ
يرفق المنااض مل عرضه   صاصة إاا كان يشارك ألو  مرة ( الشـوادات والوثـائق المطلوبـة منـه ووـي   .1

 علا النحو التالي:
 .صورة مصداة عن شوادة مزاولة المونة وكرلك السيرة الراتية للشركة 
  التجاري وو الصناعي للشركة. السج 

 .شوادة صلو طرف من دائرة ضريبة الدص  وضريبة البيمة المضافة 

علا المنااض ون يرفق وعرضه النسـخة األصـلية مـن ويـة كتالو ـات وو نشـرات وو معلومـات فنيـة تعـرف  .2
العينـات واللواز  المعروضة وكرلك يبد  مل عرضـه العينـات المطلوبـة فـي دعـوة العطـاء وناا كانـخ تلـك 
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اير اا لة للنب  فعليه ون يحدد مكانوا والواـخ الـري يمكـن رهيتوـا فيـه ونا يكـون للجنـة العطـاءات عـد  
 النظر والعرض.

يحـــق للمنـــااض ون يضــــيف ويـــة وثــــائق وو معلومـــات يراـــة و ضــــافتوا ويـــرى ونوــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .3
 عرضه.

 

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

صـادر مـن  نـك البريـد التـاول لـوزارة ااتصـاات وتكنولو يـا  معتمد يلتز  المنااض ون يرفق وعرضه سند دفل
وو علـــا شـــك  كفالـــة وو شـــيك  نكـــي صـــادر مـــن  نـــك يتعامـــ  مـــل الســـلطة الفلســـطينية فـــي اـــزة  المعلومـــات

وا ينظــر فــي وي نمين دصــو  " " كتــ مــن إ مــالي ايمــة العطــاء %5وبيمــة  وموافبــة وزارة الماليــة علــا الــك
عــرض ايــر معــزز  تــنمين دصــو  العطــاء د علــا ون تعــاد تنمينــات الــدصو  فــي العطــاء إلــا مبــدميوا مــن 

وعــد مـدة وسـبوعين مــن تـاريخ آصــر موعـد لتبــديم العـروضد وكــرلك  المنااصـين الـري لــم يحـا  علــيوم العطـاء
 التنفير. لمن وحي  عليوم العطاء وعد ون يبوموا  تبديم تنمين حسن

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

يلتز  المتنااض الفائز والعطاء وو وني  زء من  نودج  تبديم تنمين حسن التنفيـر للعطـاء المحـا  عليـه وبيمـة 
او كفالــة  نكيــة او شـيك  نكــي صــادرة مــن  صــادر مــن  نـك البريــد معتمــد والـك علــا شــك  ســند دفـل % 10

يو  من تاريخ تبلييه وبرار إحالـة العطـاء  15حسة األصو  صل    نك يتعام  مل السلطة الفلسطينية ويزة
د ويعــاد تــنمين حســن  مــدة ســريان العبــدعليــه مــن ابــ  اإلدارة العامــة للــواز  علــا ون يكــون ســاري المفعــو  

التنفيــر إلــا المتعوــد وعــد تنفيــر كافــة االتزامــات المترتبــة عليــه ومو ــة طلــة صطــي تبدمــه الــدائرة المســتفيدة 
 من وزارة المالية(. السندة العامة للواز  واإلفرار عن التنمين  حيث يتم إصدار شيك وبيمة لإلدار 

% وفـ  تدـد ر لجنــة العطـاءات المركزيـة زاـ  لــوزارة 15خامسـا : فـي حـال انضفـاس ارســعار ن ثـر مـن 
 المالية انهاء التعاقد نو إعادة النظر في األسعار

 

 ًا: فتح العطاءات وتدييمها:خامس
 -:لجنة فتح المظاريف -1
يشــك  مــدير عــا  اللــواز  العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتبــو  وــرج اللجنــة وفــتح العطــاءات وحضــور  

 -المنااصين وو ممثليوم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء وعد اتخاا اإل راءات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وك  عطـاء يفـتح مظروفـه يضـل رئـيس اللجنـة عليـه  - و

وعلـــا مظروفـــه رامـــًا مسلســـًل علـــا ويبـــة كســـر اعتيـــادي وســـطه راـــم العطـــاء ومبامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

 ترايم األوراق المرفبة مل العطاء ونثبات عددوا.  - ب
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ء واألســعار وايمــة التــنمين اا تــدائي المبــد  مــن كــ  منــااض والــك وحضــور اــراءة اســم مبــد  العطــا  - ت
 المنااصين وو ممثليوم.

التوايــل مــن رئــيس اللجنــة و ميــل األعضــاء الحاضــرين علــا العطــاء ومظروفــه وكــ  وراــة مــن وورااــه  - ث
 وكرلك علا محضر اللجنة وعد تدوين كافة الخطوات الساوبة.

 -:لجنة دراسة وتدييم العروس -2
حــدد مــدير عــا  اللــواز  العامــة األشــخاس وو الجوــات الــرين تتكــون مــنوم اللجنــة الفنيــة التــي تبــو   دراســة ي

العروض من النواحي الفنية والمالية والبانونية وتبد  توصـياتوا المناسـبة للجنـة العطـاءات المركزيـة وعـد وصـر 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 نمين دصو  العطاء.ا ينظر في وي عرض اير معزز  ت  - و

تدرت العـروض مـن الناحيـة الفنيـة وحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفبـًا لمواصـفات اللـواز  المطلوبـة علـا    - ب
 ـــدو  يعـــد لوـــرج اليايـــةد وتخضـــل كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزا  المنـــااض وعرضـــه 

 ومواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤصر وعين ااعتبار كفاءة المنااض من الناحيتين المالية والفنية ومبدرته علا الوفـاء والتزامـات العطـاء   - ت
وسمعته التجارية والتسويلت التـي يبـدموا وو الخدمـة التـي يوفروـا واطـل الييـار وورن الصـيانة و كـرلك 

ا تتـوفر فيـه كـ  وو وعـ   أونه وكي  وو موزع لوكي  وو تا رد وللجنـة اسـتبعاد عـرض المنـااض الـري
 ورج المتطلبات.

 تبدو الدراسة والعرض الري اد  ورصض األسعار ثم الري يليه حتا تتم دراسة العروض المبدمة.  - ث

إاا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي اللجنــة الفنيـــة واإلحالـــة علـــا مبـــد   - ر
والترسية علا وأثر من مورد للصـنف الواحـد وـالرام ورصض األسعار و من حق اللجنة الفنية ون توصي 

 من اصتلف األسعار.

فــي حالــة عــد  تــوافر المتطلبــات فــي العــرض الــري يتضــمن ورصــض األســعار تنتبــ  الدراســة إلــا العــرض  - ح
الري يليـه والسـعر إلـا ون تصـ  إلـا العـرض الـري تتـوافر فيـه المتطلبـات لإلحالـة علـا ون تبـين وسـباب 

 ألرصض وشك  واضح.استبعاد العروض ا

إاا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطلوبـــة يفضـــ  المنـــااض الـــري يتضـــمن عرضـــه  - خ
ميزات إضافية ثم المبد  للمنتجات المحليـةد ثـم المنـااض المبـيم وفلسـطين وصـورة دائمـةد ثـم مـدة التسـليم 

 األا  إاا كانخ سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.
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 ا :ـ التزامات المتعهد نو المورد :ـسادس
علا المتعوـد الـري وحيـ  عليـه العطـاء اسـتكما  إ ـراءات العبـد الخـاس وبـرار اإلحالـة وتوايـل ااتفاايـة  .1

 وما يلحبوا من ووراق ومستندات وما فيوا  ووامر الشراء(.
 من تاريخ استلمه ألمر التوريد. شوريلتز  المتعود والتوريد صل   .2

للمتعود ون يتناز  ألي شـخض آصـر عـن كـ  وو وي  ـزء مـن العبـد دون الحصـو  علـا  إان  ا يجوز .3
 صطي من لجنة العطاءات التي وحالخ العطاء.

ا يحق للمنااض وو المورد الر وع علا لجنة العطاءات وني صسارة وو ضرر ناشئ عـن تبـديم عرضـه  .4
يوـا وو إاا لـم تحـ  العطـاء علـا مبـد  واـ  في حالـة إاا مـا رفضـخ لجنـة العطـاءات كـ  العـروض المبدمـة إل

 األسعار وو إاا وليخ لجنة العطاءات دعوة العطاء في وي واخ وو وي مرحلة دون اكر األسباب.

ــًا للمواصــفات والشــروط المتفــق عليوــا والــواردة فــي اــرار اإلحالــة وكــرلك  .5 يلتــز  المــورد  تســليم اللــواز  وفب
 العينات المعتمدة والمركورة فيه.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتضذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ نو عدم قيامه به:ـاسابع

إاا تنصر المتعود عن توريد مـا التـز  وـه فـي الموعـد المحـدد فـي العبـد يحـق لمـدير :  فرس غرامة مالية .1
ر فـي توريـدوا %( مـن ايمـة اللـواز  التـي تـنص1عا  دائرة اللواز  العامة ون يفرض ارامـة ماليـة ا تبـ  عـن  

عــن كــ  وســبوع تــنصير إا إاا تبــين ون التــنصير فــي التوريــد نــا م عــن اــوة اــاورة د وفــي  ميــل األحــوا  علــا 
المتعوــد تبــديم إشــعار صطــي وفــوري إلــا الجوــة المختصــة وــالظروف واألســباب التــي ودت إلــا التــنصير فــي 

 التوريد وو منعته من الك وتبديم ما يثبخ الك.
إاا نك  المتعود عن تنفير التزاماته وما فيـه التزامـه والتوريـد وو اصـر فـي  : المتعهدالشراء على حساب  .2

الــك وو تــنصر يحــق لمــدير عــا  دائــرة اللــواز  العامــة إصــدار البــرار وشــراء اللــواز  الملتــز   وــا المتعوــد  ــنفس 
األســعار الخصـائض والمواصــفات مـن وي مصــدر آصـر علــا حسـاب وــرا المتعوـد ونفبتــه مـل تحميلــه فـروق 

والنفبــات اإلضــافية وويــة صســائر وو مصــاريف وو عطــ  وو ضــرر يلحــق والــدائرة المســتفيدة وو دائــرة اللــواز  
 العامة دون الحا ة إلا وي إنرار وا يحق للمتعود ااعتراض علا الك.

 : وونـا يحـق للجنـة العطـاءاتاستبعاد عـرس المـورد الـذخ زضـل بالتزاماتـه نو إللـاء العدـد المبـرم معـه .3
التــي وحالــخ العطــاء اتخــاا اإل ــراءات اللزمــة وحــق المتعوــد ومــا فــي الــك مصــادرة ايمــة التــنمين المبــد  مــن 
المتعوــد وو وي  ــزء منــه وشــك  يتناســة مــل ايمــة اللــواز  ايــر المــوردة ويعتبــر المبلــ  فــي وــرج الحالــة إيــرادًا 

 للخزينة العامة.
ي  األمـــوا  المســـتحبة لوـــا فـــي امـــة المنـــااض وو وفــي  ميـــل األحـــوا  يحـــق لـــدائرة اللـــواز  العامـــة تحصــ .4

المورد من األموا  المستحبة لرلك المنااض وو المورد لدى الـوزارات والويبـات والمؤسسـات الحكوميـة وو مـن 
 أفااتوم.
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 -حل الضالفات:ًا: ثامن
في حا  حدوث وي صلف ينشن عن تفسير وي  ند من البنود الساوبة وو من  نود العبـد فيـتم حلـه وديـًا   - و

 والتفاوض.

يومــًا مــن  ــدء مفاوضــتوما للوصــو  إلــا حــ  حــو  وي صــلف يتعلــق  30إاا لــم يــتمكن الطرفــان صــل   - ب
البـــوانين واألنظمـــة  والعبـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــ  الخـــلف وـــاللجوء إلـــا المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق

 المعمو   وا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  ورا الشنن.

  
 شروط متفرقة:ـ :اتاسع

ا اســتعم  المنــااض اليــل وو التلعــة فــي معاملتــه وو ثبــخ عليــه ونــه شــرع وو اــا   نفســه وو  واســطة اإ .1
وو علـا التواطـؤ معـه  ايرج وطريق مباشر وو اير مباشر علا رشوة وحد موظفي وو مستخدمي السلطة

إضـــرارًا والمصـــلحة يليـــي عبـــدج فـــي الحـــا  ويصـــادر التـــنمين مـــل عـــد  اإلصـــل  وحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
والتعويضات المترتبة علا الك فضًل عن شـطة اسـمه مـن  ـين المنااصـين وا يسـمح لـه والـدصو  فـي 

 البضائية ضدج عند اااتضاء.منااصات للسلطة الوطنية الفلسطينية ورا فضًل عن اتخاا اإل راءات 
إاا وفلـــس المنـــااض وو المـــورد يحـــق للجنـــة العطـــاءات إليـــاء التعااـــد معـــه دون اللجـــوء للبضـــاء وكـــرلك  .2

 مصادرة مبل  التنمين ك يراد عا  للخزينة العامة.
 إاا تـوفا المنــااض وو المــورد  ــاز إليــاء العبـد  المبــر  معــه وو مــا تببــا منـه   تو يــه كتــاب للورثــة يفيــد .3

  رلك دون الحا ة إلا استصدار حكم اضائي يبضي  رلك مل رد مبل  التنمين في ورج الحالة.
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 ة ـــروط الضاصـــشال

 

 رف  وي مادة كاملة وو وي  زء منوا في حا  مخالفتوا للمواصفات التي تم ااتفاق عليوا. للوزارةيحق  .1
ااستل  مختصة ومشـكلة لوـرا اليـرض وفبـًا للمواصـفات والشـروط يتم استل  المواد الموردة من اب  لجنة  .2

العامة والخاصة للتعااـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء واـرار اإلحالـة وومـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم 
فحصوا ون راء التجارب عليوا والطريبة التي تحددوا الجوة المستفيدة وو لجنة ااستل  ومو ة لجان فنية 

شــك  لوــرا اليــرض لمعرفــة مــدي مطاوبتوــا للمواصــفات المطلوبــة ويجــة كــرلك إرفــاق الشــوادات الصــحية ت
فـي األلـف حسـة المـادة المـوردة وبنـاء علـي  2-1والمخبرية اللزمة من اب  المورد وتؤصر العينـات  نسـبة 

 طلة من المختبر عند ك  توريد.

مـن تـاريخ ااـلق  ري المفعـو  لمـدة سـتين يومـاً يجة علي المورد العلم وـنن مـا يبدمـه مـن عـرض سـعر سـا .3
 المنااصة.

ويـــزة او الجوـــة التـــي تحـــددوا الـــوزارة طببـــا   كتـــات فاحصـــة للمختبـــر البيطـــري  توريـــد علـــي المـــورد االتـــزا   .4
للشـــروط والمواصـــفات الـــواردة فـــي المنااصـــة متضـــمنا النبـــ  والتحميـــ  والتنزيـــ  ومـــا يترتـــة علـــي عمليـــات 

 والية ما  ليخ او مصاريف علي نفبته الخاصة.التوريد من نفبات 

و سوف يتم ترسية وصـناف المنااصـة والتجزئـة علـي وسـات واـ  األسـعار والمطـا ق للمواصـفات المطلوبـة  .5
% مـن إ مـالي الكميـة المتعااـد عليوـا 25الحق في زيادة الكميات المتعااد عليوا وو صفضـوا  نسـبة  للوزارة

الـك وبـنفس شـروط ومواصـفات ووسـعار التوريـد الـواردة فـي العبـد لكـ  وو  لمجرد إشعار المورد  رابتوـا فـي
 وع  األصناف صل  فترة التعااد.

في  ميل األحوا  تكون عروض األسعار والشيك  الجديد شاملة للضريبة المضافة ما لم يرد نض صـلف  .6
 الك.

رالتــه للتوريــد ومــا يمــس فــي حــا  مخالفــة المــورد لكــ  وو وعــ  شــروط التعااــد وو فــي حــا  امتناعــه وو ع .7
وو يعرض مصالحوا للضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيـر والر ـوع عليـه  الوزارةومصلحة 

وــالتعوي  عــن كــ  عطــ  وو ضــرر لحــق  وــا كمــا ون لوــا الحــق فــي الحصــو  علــي المــواد التــي يتخلــف 
الطرق التـي تراوـا محببـة لمصـلحتوا ونليـاء المورد عن توفيروا من المورد الري يليه في السـعر او الشـراء وـ

% مصــاريف إداريــة مــن ضــمانته البنكيــة ولــيس للمــورد 10التعااــد مــل ودفــل فــروق األســعار مضــافًا إليوــا 
الري صالف وي شرط مـن شـروط التعااـد وو تخلـف عـن وو عراـ  عمليـات التوريـد الحـق فـي المطالبـة ونيـة 

التنفيــر وو المطالبــة وفــروق األســعار إاا تمكنــخ الــوزارة مـــن  تعويضــات وو المطالبــة واســترداد كفالــة حســن
تــوفير تلــك المــواد وســعر واــ  مــن ســعر المنااصــة الــري تــم التعااــد ومو بــه وفــي حــا  عــد  كفايــة الضــمانة 

 لتيطية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في صصم وي مبال  تتببي من مستحباته لديوا.
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اا   توريدج من مواد طببًا للشروط والمواصفات الواردة والمنااصة صـل  ثلثـون يكون الدفل المورد لباء ما  .8
يومـًا مــن تــاريخ تبــديم الفـواتير واألوراق الدالــة علــي تمــا  وحســن التوريـد طببــًا للشــروط والمواصــفات الــواردة 

 وصحيفة الشروط والمواصفات .

 .يتناسة والمصلحة العامة يحق للجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له وما .9
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  جدول األسعار والكميات

 

الوحدة سعر  الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
 مالحظات بالشيكل

1.  
Chlamydophila Abortus by ELISA 

In sheep, goat and cattle  

  ت فاص الكالميدزا 
Kit 480 1  

 testواستخدا  
ELISA 

2.  

Brucella genus by ELISA (Abortus 

and Melitensis ) In sheep ,goat and 

cattle  

  ت فاص البروسيال 
Kit 480 1  

3.  
Toxoplasma In sheep ,goat and 

cattle  

  ت فاص التوكسوبالزما 
Kit 480 1  

4.  
Mycoplasma gallisepticum ELTS 

Kit (eggs,serum) 

  ت فاص الميكوبالزما بيض وسيرم 
Kit 480 1  

 

 مالحظات: 

 

( علما 4( للبند رقم )20( وعدد )3-2-1للبنود ) ( كت30.الكميات المتوقع شرائها )1
 بان الكمية قابلة للزيادة والندصان .

  وم من اشعار استالم الطلبية. 15.  لتزم من  رسو عليه العطاء التوريد خالل 2
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـــ وصفتي ممثًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ونا الموال ودناج ــــ 
 ــــــ والتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019/ 39.   وننني اروت وتفومخ كافة ما ورد  وثائق العطاء المطروح رام  1
 من شروط عامة وصاصة ومواصفات وولتز  التزاما اانونيًا  تلك الشروط والمواصفات . 
يوما  ستين.   كما ولتز  ونن يببا العرض المبد  مني ساري المفعو  وا يجوز لي الر وع عنه لمدة 2

 من تاريخ آصر موعد لتبديم العروض.
مـن   طلبوـا يـتم وكرلك ولتز   توريد األصناف المحالة علـا ومو ـة العطـاء المـركور وعـلج والتـي.  3
التوريـد علـا ون تكـون تلـك  ووامـراسـتل  توايـل العبـد و  يخوالـًك مـن تـار  ثلثـين يومـاصـل   الـوزارةاب  

 األصناف الموردة من ابلي وفبًا للمواصفات والشروط المنصوس عليوا في ورا العطاء.
 وورا إارار وتعود مني  رلك وار وولتز  وك  ما ورد وه دون وي ضي  وو إأراج .     
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