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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 2017/ 43 عطاء رقم
لصالح وزارة  جافةبطاريات توريد  عطاء حكومي طرح زية عنــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء النقل والمواصالت

غــف فــي المشــاركة فــي اــذا العطــاء مراجعــة وزارة فعمــا الشــركات ذات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وتر 
 بــالقرف مــن إشــارة مــرور الطيــران الرمــال بــرج الوليــد الطــابق ا ولـــ  لمــوازم العامــةاإلدارة العامــة الماليــة / 

صــــالل أو ــــات الــــدوام الرســــمي مــــن أجــــل الحصــــول عمــــا كراســــة  فــــي غــــزة (9غــــرف بــــرج الظــــافر ر ــــم  
 .صزينة وزارة الماليةإلا غير مستردة تورد  شيكل( 411مبمغ  المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع 

المـوازم / وزارة  العامـة دارةاإلآصر موعد لقبول عروض ا سعار بالظرف المصتوم في صندوق العطـاءات بـ
وتفتح المظاريف م  03/4/6102الموافق  الثالثاءيوم  ظهر من عشر الحادية او الساعة زةـالمالية في غ

 الزمان والمكان .نفس نا صين في تلمبحضور ممثمي ا
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالن في الصحف .0
أو سند دفع صـادر مـن بنـك البريـد  كتـ مين اإلنتاج أو بنك  كفالة بنكية من البنك الوطنييجف إرفاق  .6

 .  ل عن كل عطاء صالحة لمدة ثالثة شهور عما ا $0111بقيمة دصول( 
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائف. لدوارباتقدم ا سعار  .4
 لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أ ل ا سعار. .3
 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عما الكراسة يرجا مراجعة مو ع الوزارة 5
 .6965933-6962991م : . لممراجعة وااستفسار ااتف ر 2
 
 

 

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

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــا ص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ اــذج  .0
ن العـرض كاممـة الوثائق ويتفهم جميـع مـا ورد فيهـا ويصـتم ويو ـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدمها ضـم

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم  يامه بالتد يق وااستكمال بصورة صحيحة.

عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم  بالشـيكلتكتف أسـعار العطـاء  .6
 ا صرى. والتغميف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والت مين وجميع الرسوم والمصاريف

أو التعــديل أو  يعــد المنــا ص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر ا زرق أو ا ســود فقــط ويحظــر المحــو .4
الشــطف أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن اــذا القبيــل يوضــع عميــه صطــين متــوازيين بـــالحبر 

 ى التصويف.ويعاد كتابة الصواف بالحبر ا زرق أو ا سود ويو ع بجانبه من  بل من أجر  را حم

يقــدم المنــا ص عرضـــه مرفقــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــع تـــ مين دصــول العطــاء فـــي مغمــف مغمــق ب حكـــام  .3
 34/6102 ر ـم  لممنا صـة النقـل والمواصـالت لصـالح وزارة جافـة بطاريـات توريـد  عطـاء  ويكتـف عميـه

ن بـــه لترســـل إليـــه وكـــذلك اســـمه وعنوانـــه بالكامـــل ور ـــم الهـــاتف والفـــاكس ور ـــم صـــندوق البريـــد الصاصـــي
تعـديل  لمـوازم / وزارة الماليـة صطيـًا بـ ي تغييـر أو العامـة ةاإلدار المكاتبات المتعمقـة بالعطــاء وعميـه تبميـــغ 

فــي عنوانــه وعميــه أن يكتــف أيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنوانهــا وبصــالف ذلــك يحــق لمجنــة 
 العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.

 العامــة ةاإلدار مــن  بــل المنــا ص فــي صــندوق العطــاءات المصصــص لهــذا الغــرض لــدى يــودع العــرض  .5
ــذلك وكــل عــرض ا يــودع  فــي صــندوق العطــاءات  بــل آصــر موعــد  لمــوازم  بــل انتهــاء المــدة المحــددة ل

 لتقديم العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مغمقًا .

مـن  يومـا سـتونول وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة يمتزم المنا ص ب ن يبقا العرض المقدم منه نافذ المفع .2
 تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
يرفق المنا ص مع عرضه   صاصة إذا كان يشارك  ول مرة ( الشـهادات والوثـائق المطموبـة منـه واـي   .0

 عما النحو التالي:
 لمهنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة.صورة مصد ة عن شهادة مزاولة ا 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شهادة صمو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة القيمة المضافة 

عما المنا ص أن يرفق بعرضه النسـصة ا صـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف  .6
ذا كانـت تمـك العينـات بالموازم المعروضة وكذلك يقدم مع عرضـه العينـا ت المطموبـة فـي دعـوة العطـاء واك
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ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم  غير  ابمة لمنقل فعميه أن يحدد مكانها والو ـت الـذي يمكـن رؤيتهـا فيـه واك
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــا ص أن يضــــيف أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يرغـــف ب ضــــافتها ويـــرى أنهــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .4
 عرضه.

 

 ينات وضمانات العطاء :ثالثًا :  تأم
 تأمين الدخول في العطاء : .1

صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا  معتمد يمتزم المنا ص أن يرفق بعرضه سند دفع
أو عمـــا شـــكل كفالـــة أو شـــيك بنكـــي صـــادر مـــن بنـــك يتعامـــل مـــع الســـمطة الفمســـطينية فـــي غـــزة  المعمومـــات

وا ينظـــر فـــي أي عـــرض غيـــر معـــزز " كتـــ مين دصـــول "  $ 0111بمبمـــغ  لـــكوموافقـــة وزارة الماليـــة عمـــا ذ
بتــ مين دصــول العطــاء أ عمــا أن تعــاد ت مينــات الــدصول فــي العطــاء إلــا مقــدميها مــن المنا صــين الــذي لــم 

ــيهم  يحــال عمــيهم العطــاء بعــد مــدة أســبوعين مــن تــاريخ آصــر موعــد لتقــديم العــروضأ وكــذلك لمــن أحيــل عم
 موا بتقديم ت مين حسن التنفيذ.العطاء بعد أن يقو 

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

يمتزم المتنا ص الفائز بالعطاء أو ب ي جزء من بنودج بتقديم ت مين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه بقيمـة 
او كفالة بنكية  صادر من بنك البريد معتمد من إجمالي  يمة العطاء وذلك عما شكل سند دفع مبمغ مقطوع
يـوم مـن تـاريخ  05حسف ا صول صالل  صادرة من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية بغزة او شيك بنكي

 مدة سـريان العقـدتبميغه بقرار إحالة العطاء عميه من  بل اإلدارة العامة لموازم عما أن يكون ساري المفعول 
ه بموجـف طمـف صطـي تقدمـه أ ويعاد ت مين حسن التنفيذ إلا المتعهد بعد تنفيذ كافة االتزامات المترتبة عميـ

مــن وزارة  الســندالــدائرة المســتفيدة لــإلدارة العامــة لمــوازم بــاإلفراج عــن التــ مين  حيــث يــتم إصــدار شــيك بقيمــة 
 المالية(.

 
يـــتم و  مـــن  يمتـــه كمـــا 10113عنـــد العقـــد أو ااتفـــاق  بنســـبة  تحصـــيل رســـوم طوابـــع إيـــرادات دمغـــةيـــتم  .4

ااتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عنـد اإلحالـة أو الترسـية عمـا عن نفس العقد أو  10113تحصيل نسبة 
من  يمة العقد أو ااتفاق عما أن تصصم من فـاتورة المـورد  10119الجهة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 

 عند السداد.
 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -1
فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم اــذج المجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة  

 -المنا صين أو ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاذ اإلجراءات التالية:
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة عميـه  - أ
وعمـــا مظروفـــه ر مـــًا مسمســـاًل عمـــا ايئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه ر ـــم العطـــاء ومقامـــه عـــدد العطـــاءات 

 الواردة.

ثبات عدداا.  - ف  تر يم ا وراق المرفقة مع العطاء واك

 ــراءة اســم مقــدم العطــاء وا ســعار و يمــة التــ مين اابتــدائي المقــدم مــن كــل منــا ص وذلــك بحضــور   - ت
 المنا صين أو ممثميهم.

ن رئــيس المجنــة وجميــع ا عضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ور ــة مــن أورا ــه التو يــع مــ - ث
 وكذلك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات السابقة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
ــذين تتكــون مــنهم المجنــة الفنيــة التــي تقــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة ا شــصاص أو الجهــات ال

عروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصـياتها المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـذ ال
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أي عرض غير معزز بت مين دصول العطاء.  - أ

زم المطموبـة عمـا تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات المـوا   - ف
جـــدول يعـــد لهـــذج الغايـــةأ وتصضـــع كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــا ص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤصذ بعين ااعتبار كفاءة المنا ص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
يقـدمها أو الصدمـة التـي يوفراـا و طـع الغيـار وورش الصـيانة و كـذلك  وسمعته التجارية والتسهيالت التـي

كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجرأ ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـا ص الـذي ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض 
 اذج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي  دم أرصص ا سعار ثم الذي يميه حتا تتم دراسة العروض المقدمة.  - ث

وافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مقـــدم إذا تــ - ج
أرصص ا سعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد لمصـنف الواحـد بـالرغم 

 من اصتالف ا سعار.

ل الدراســة إلــا العــرض فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرصــص ا ســعار تنتقــ - ح
الذي يميـه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـا أن تبـين أسـباف 

 استبعاد العروض ا رصص بشكل واضح.

إذا تســـاوت المواصـــفات وا ســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــا ص الـــذي يتضـــمن عرضـــه  - خ
ت المحميـةأ ثـم المنـا ص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـةأ ثـم مـدة التسـميم ميزات إضافية ثم المقدم لممنتجا

 ا  ل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
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 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
عما المتعهـد الـذي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الصـاص بقـرار اإلحالـة وتو يـع ااتفا يـة  .0

 يمحقها من أوراق ومستندات بما فيها  أوامر الشراء(.وما 
 من تاريخ استالمه  مر التوريد. شهريمتزم المتعهد بالتوريد صالل  .6

ا يجوز لممتعهد أن يتنازل  ي شـصص آصـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـا  إذن  .4
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

مورد الرجوع عما لجنة العطاءات ب ي صسارة أو ضرر ناشئ عـن تقـديم عرضـه ا يحق لممنا ص أو ال .3
في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة إليهـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـا مقـدم أ ـل 

 ا سعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي و ت أو أي مرحمة دون ذكر ا سباف.

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميهــا والــواردة فــي  ــرار اإلحالــة وكــذلك يمتــزم المــورد  .5 بتســميم المــوازم وفق
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

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

فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير إذا ت صر المتعهد عن توريد مـا التـزم بـه :  فرض غرامة مالية .0
%( مـن  يمـة المـوازم التـي تـ صر فـي توريـداا 0عام دائرة الموازم العامة أن يفرض غرامـة ماليـة ا تقـل عـن  

عــن كــل أســبوع تــ صير إا إذا تبــين أن التــ صير فــي التوريــد نــاجم عــن  ــوة  ــاارة أ وفــي جميــع ا حــوال عمــا 
إلــا الجهــة المصتصــة بــالظروف وا ســباف التــي أدت إلــا التــ صير فــي  المتعهــد تقــديم إشــعار صطــي وفــوري

 التوريد أو منعته من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
إذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو  صـر فـي  : الشراء عمى حساب المتعهد .6

رار بشــراء المــوازم الممتــزم بهــا المتعهــد بــنفس ذلــك أو تــ صر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار القــ
الصصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آصـر عمــا حسـاف اــذا المتعهـد ونفقتــه مـع تحميمــه فـروق ا ســعار 
ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم  والنفقــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال

 يحق لممتعهد ااعتراض عما ذلك. العامة دون الحاجة إلا أي إنذار وا
: وانـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو  للـاء العقـد المبـرم معـه .4

التــي أحالــت العطــاء اتصــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق المتعهــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة  يمــة التــ مين المقــدم مــن 
ة المــوازم غيــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي اــذج الحالــة إيــرادًا المتعهــد أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســف مــع  يمــ

 لمصزينة العامة.
وفــي جميـــع ا حـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل ا مـــوال المســـتحقة لهـــا فـــي ذمـــة المنـــا ص أو  .3

مـن المورد من ا موال المستحقة لذلك المنا ص أو المورد لدى الـوزارات والهيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو 
 كفااتهم.
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 -حل الخالفات:سابعًا: 
في حال حدوث أي صالف ينش  عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ

 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما لموصــول إلــا حــل حــول أي صــالف يتعمــق  41إذا لــم يــتمكن الطرفــان صــالل  - ف
ف بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطبيـــق القـــوانين وا نظمـــة بالعقـــد يحـــق  ي مـــن الطـــرفين حـــل الصـــال

 المعمول بها في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بهذا الش ن.

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا اســتعمل المنــا ص الغــش أو التالعــف فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو  ــام بنفســه أو بواســطة ذإ .0
عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه غيرج بطريق مباشر أو غير مباشر 

إضـــرارًا بالمصـــمحة يمغـــي عقـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــ مين مـــع عـــدم اإلصـــالل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة عما ذلك فضاًل عن شـطف اسـمه مـن بـين المنا صـين وا يسـمح لـه بالـدصول فـي 

 سطينية اذا فضاًل عن اتصاذ اإلجراءات القضائية ضدج عند اا تضاء.منا صات لمسمطة الوطنية الفم
إذا أفمـــس المنـــا ص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إلغـــاء التعا ـــد معـــه دون المجـــوء لمقضـــاء وكـــذلك  .6

 مصادرة مبمغ الت مين ك يراد عام لمصزينة العامة.
مــا تبقــا منـه  بتوجيــه كتــاف لمورثــة يفيــد إذا تـوفا المنــا ص أو المــورد جــاز إلغــاء العقـد  المبــرم معــه أو  .4

 بذلك دون الحاجة إلا استصدار حكم  ضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ الت مين في اذج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال

 

رفض أي مادة كاممـة أو أي جـزء منهـا فـي حـال مصالفتهـا لممواصـفات التـي  النقل والمواصالتيحق لوزارة  .0
 عميها. تم ااتفاق

يتم استالم المواد الموردة من  بل لجنة ااستالم مصتصة ومشـكمة لهـذا الغـرض وفقـًا لممواصـفات والشـروط  .2
العامة والصاصة لمتعا ـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء و ـرار اإلحالـة وأمـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم 

جراء التجارف عميها بالطريقة التي تحدداا الجه ة المستفيدة أو لجنة ااستالم بموجف لجان فنية فحصها واك
 .تشكل لهذا الغرض لمعرفة مدي مطابقتها لممواصفات المطموبة 

مـن تـاريخ اغـالق  يجف عمي المورد العمم ب ن مـا يقدمـه مـن عـرض سـعر سـاري المفعـول لمـدة سـتين يومـاً  .3
 المنا صة.

بغــزة او الجهــة التــي تحــدداا الــوزارة  لمواصــالتالنقــل والصــالح وزارة بطاريــات بتوريــد عمــي المــورد االتــزام  .4
طبقا لمشروط والمواصفات الواردة في المنا صة متضمنا النقل والتحميل والتنزيل وما يترتـف عمـي عمميـات 

 التوريد من نفقات بالغة ما بمغت او مصاريف عمي نفقته الصاصة.

والمطــابق لممواصــفات المطموبــة ســوف يــتم ترســية أصــناف المنا صــة بالتجزئــة عمــي أســاس أ ــل ا ســعار  .5
% مــن إجمــالي 65الحــق فــي زيــادة الكميــات المتعا ــد عميهــا أو صفضــها بنســبة  النقــل والمواصــالت ولــوزارة

الكميــة المتعا ــد عميهــا لمجــرد إشــعار المــورد برغبتهــا فــي ذلــك وبــنفس شــروط ومواصــفات وأســعار التوريــد 
 التعا د.الواردة في العقد لكل أو بعض ا صناف صالل فترة 

الجديــد وشــاممة لمضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــص  بالشــيكلفــي جميــع ا حــوال تكــون عــروض ا ســعار  .6
 صالف ذلك.

فــي حــال مصالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعا ــد أو فــي حــال امتناعــه أو عر متــه لمتوريــد بمــا يمــس  .7
الماليــة مصــادرة كفالــة حســن أو يعــرض مصــالحها لمضــرر يحــق لــوزارة  النقــل والمواصــالت بمصــمحة وزارة

التنفيــذ والرجــوع عميــه بــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق بهــا كمــا أن لهــا الحــق فــي الحصــول عمــي 
المواد التي يتصمف المورد عن توفيراا من المورد الذي يميه في السعر او الشراء بالطرق التي ترااا محققـة 

لغاء التعا د مع ودفع فروق ا سعار مض % مصاريف إدارية من ضمانته البنكية 01افًا إليها لمصمحتها واك
وليس لممورد الـذي صـالف أي شـرط مـن شـروط التعا ـد أو تصمـف عـن أو عر ـل عمميـات التوريـد الحـق فـي 
المطالبة ب ية تعويضـات أو المطالبـة باسـترداد كفالـة حسـن التنفيـذ أو المطالبـة بفـروق ا سـعار إذا تمكنـت 

اد بسـعر أ ـل مـن سـعر المنا صـة الـذي تـم التعا ـد بموجبـه وفـي حـال عـدم كفايـة الوزارة من توفير تمك المو 
 الضمانة لتغطية فروق ا سعار لوزارة المالية الحق في صصم أي مبالغ تتبقي من مستحقاته لديها.



 

 اصالتالنقل والمولصالح وزارة   جافةبطاريات توريد  34/6102مناقصة 

 

9 

ن يكون الدفع المورد لقاء ما  ام بتوريدج من مواد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمنا صة صـالل ثالثـو  .8
يومـًا مــن تــاريخ تقــديم الفـواتير وا وراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريـد طبقــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة 

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

 يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما يتناسف والمصمحة العامة. .9

 د دون إبداء ا سباف.يحق لمجنة العطاءات تجزئة البنود أو إللغاء أي بن .01
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 جذول انكًياث واألسعار انخاصت بانبطارياث

 

 بهذ انًنشأ انكًيت نىحذةا انصنف و
انشركت 

 انًنتجت
 يالحظاث انسعر بانشيكم

     1 عدد أمبير 45بطارية جاف  1

     1 عدد أمبير 55بطارية جاف  2

     1 عدد أمبير 60بطارية جاف  3

     1 عدد أمبير 75ارية جاف بط 4

     1 عدد أمبير 88بطارية جاف  5

     1 عدد أمبير 90بطارية جاف  6

     1 عدد أمبير 100بطارية جاف  7

     1 عدد أمبير 110بطارية جاف  8

     1 عدد أمبير 130بطارية جاف  9

     1 عدد أمبير 150بطارية جاف  10

     1 عدد أمبير 180بطارية جاف  11

 

 شهىر ين تاريخ انتىريذ. 6يالحظت : تقذيى ضًانت يذة 
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 إقـــــــرار وانتــــــــــــــساو

 

ـ بصفتي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اوية ر م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ر أنا المو ع أدناج ــــ 
 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن شــروط عامــة  6102/ 34.   بــ نني  ــرأت وتفهمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح ر ــم  0
 ة ومواصفات وألتزم التزاما  انونيًا بتمك الشروط والمواصفات .وصاص

يوما  ستين.   كما ألتزم ب ن يبقا العرض المقدم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة 6
 من تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.

من     طمبها يتم التيوكذلك ألتزم بتوريد ا صناف المحالة عما بموجف العطاء المذكور أعالج و .  4
التوريــد  أوامــراســتالم تو يــع العقــد و  وذلــًك مــن تــاريخ ثالثــين يومــاصــالل   النقــل والمواصــالتوزارة  بــل 

عما أن تكون تمك ا صـناف المـوردة مـن  بمـي وفقـًا لممواصـفات والشـروط المنصـوص عميهـا فـي اـذا 
 العطاء.
 ورد به دون أي ضغط أو إكراج . واذا إ رار وتعهد مني بذلك أ ر وألتزم بكل ما     
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