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 فمسطيندولة 

 وزارة المالية
 لموازم العامة العامة دارةاإل

 اءات المركزيةـلجنة العط
 2019/  44م عطاء رق

 ومجمدة  غذائية طازجة مواد عطاء حكومي لتوريدزية عن طرح ــتعمن وزارة المالية/لجنة العطاءات المرك
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء والداخمية  الصحةتي لصالح وزار 

فعمــا الشــركات ذات ااختصــاص والمســجمة رســميًا وترغــة فــي المشــاركة فــي وــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
خـلل أواـات الـدوام الرسـمي مـن أجـل تـل الىـوا بجـوار محطـة فـارس لمـوازم العامةــ اإلدارة العامـة المالية / 

إلــا غيــر مسـتردة تــورد  شــيكل( 300ة المواصــفات ووثــائق العطـاء مدابــل دفــ  مبمـ   الحصـول عمــا كراسـ
 .خزينة وزارة المالية

وزارة  العامـة المـوازم  دارةاإلآخر موعد لدبول عروض األسعار بـالظر  المختـوم فـي صـندوق العطـاءات بـ
وتفـتح المظـاري   25/06/2019 الموافـق ثلثاءلايوم  ظىرمن عشر   الثانيةوو الساعة  زةـالمالية في غ

 الزمان والمكان .نفس نااصين في تبحضور ممثمي الم
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعلن في الصح  .1
كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ب ـزة  البنـك الـوطني يجة إرفاق  .2

صادر من بنك البريـد التـاب  لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا  معتمد أو سند دف  أو بنك اانتاج  اإلسلمي(
يومـًا مـن آخـر موعـد لتدـديم  ثلثـين" كتـممين دخـول " سـارل المفعـول لمـدة  دوار 2000بمبم   المعمومات
 العروض.

 وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائة. بالشيكلتددم األسعار  .3
 لعطاءات غير ممزمة بدبول أال األسعار.لجنة ا .4
 االدارة العامة لموازم غير مسئولة عن عمميات الصرف . .5
 . اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أل مبم  نددل يرفق م  العطاء.5
 2832761. لممراجعة وااستفسار وات  رام : 6
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 الشروط العامة 
 

 المتناقصين:ـأوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل 

يعــد المنــااص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفدــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يدــرأ وــذج  .1
الوثائق ويتفىم جميـ  مـا ورد فيىـا ويخـتم ويواـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويدـدمىا ضـمن العـرض كاممـة 

 وااستكمال بصورة صحيحة.عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم ايامه بالتدايق 

عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم  بالشـيكلتكتة أسـعار العطـاء  .2
 والت مي  ومصاري  الندل والتحميل والتنزيل والتممين وجمي  الرسوم والمصاري  األخرو.

أو التعــديل أو  ويحظــر المحــو يعــد المنــااص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فدــط .3
الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن وــذا الدبيــل يوضــ  عميــه خطــين متــوازيين بـــالحبر 

 األحمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويوا  بجانبه من ابل من أجرو التصوية.

عطــاء فـــي م مــ  م مــق ب حكـــام يدــدم المنــااص عرضـــه مرفدــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــ  تـــممين دخــول ال .4
       لممنااصـة راـم والداخميـة  الصـحةتـي لصـالح وزار  ومجمدة  مواد غذائية طازجةويكتة عميه عطاء توريد 

وكذلك اسمه وعنوانه بالكامل ورام الىات  والفاكس ورام صندوق البريد الخاصين به لترسل  2019/ 44
ـــ   ــًا بــمل ت ييــر أو العامــة ةاإلدار إليــه المكاتبــات المتعمدــة بالعطـــاء وعميــه تبميـ  لمــوازم / وزارة الماليــة خطي

انىــا وبخــل  ذلــك يحــق تعــديل فــي عنوانــه وعميــه أن يكتــة أيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنو 
 لمجنة العطاءات أن تىمل العرض المددم منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن ابــل المنــااص فــي صــندوق العطــاءات المخصــص لىــذا ال ــرض لــدو  .5
لموازم ابل انتىاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ا يودع في صندوق العطاءات ابـل آخـر موعـد لتدـديم 

 د إلا مصدرج م مدًا .العروض ا ينظر فيه ويعا

مـن  سـتين يومـايمتزم المنااص بمن يبدا العرض المددم منه نافذ المفعول وا يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتدديم العروض.

 .سنةمدة سريان العطاء  .7
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

ألول مـرة ( الشـىادات والوثـائق المطموبـة منـه ووـي يرفق المنااص م  عرضـه   خاصـة إذا كـان يشـارك  .1
 عما النحو التالي:

 .صورة مصداة عن شىادة مزاولة المىنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجارل أو الصناعي لمشركة 

 .شىادة خمو طر  من دائرة ضريبة الدخل وضريبة الديمة المضافة 

عما المنااص أن يرفق بعرضه النسـخة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـر   .2
ذا كانـت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكذلك يددم م  عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان
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ا يكـون لمج نـة العطـاءات عـدم غير اابمة لمندل فعميه أن يحدد مكانىا والواـت الـذل يمكـن رؤيتىـا فيـه وان
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــااص أن يضــــي  أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يرغـــة ب ضــــافتىا ويـــرو أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .3
 عرضه.

 

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

صـاات وتكنولوجيـا صـادر مـن بنـك البريـد التـاب  لـوزارة اات معتمد يمتزم المنااص أن يرفق بعرضه سند دف 
أو عما شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل م  السمطة الفمسطينية في غزة  البنـك  المعمومات

وا ينظـــر فـــي أل عـــرض غيـــر معـــزز بتـــممين " كتـــممين دخـــول "  دوار  2000بمبمـــ  الـــوطني اإلســـلمي( 
ىا من المنااصين الذل لم يحال عمـيىم دخول العطاء ، عما أن تعاد تممينات الدخول في العطاء إلا مددمي

بعـد مـدة أسـبوعين مـن تـاريخ آخـر موعـد لتدـديم العـروض، وكـذلك لمـن أحيـل عمـيىم العطـاء بعــد أن  العطـاء
 يدوموا بتدديم تممين حسن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

يمتزم المتنااص الفائز بالعطاء أو بمل جزء من بنودج بتدديم تممين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه بديمـة 
صــادر مــن بنــك البريــد حســة  معتمــد مــن إجمــالي ايمــة العطــاء وذلــك عمــا شــكل ســند دفــ  مبمــ  مدطــوع( 

ينية فـي غـزة  البنـك أو عما شكل كفالة أو شيك بنكي صـادر مـن بنـك يتعامـل مـ  السـمطة الفمسـط األصول
يوم من تاريخ تبمي ه بدـرار إحالـة العطـاء عميـه مـن ابـل اإلدارة العامـة لمـوازم  15الوطني اإلسلمي(  خلل 

، ويعــاد تــممين حســن التنفيــذ إلــا المتعىــد بعــد تنفيــذ كافــة مــدة ســريان العدــدعمــا أن يكــون ســارل المفعــول 
الــدائرة المســتفيدة لــادارة العامــة لمــوازم بــاإلفراج عـــن االتزامــات المترتبــة عميــه بموجــة طمــة خطــي تددمــه 

 التممين  حيث يتم إصدار شيك بديمة الكفالة من وزارة المالية(.
 

% وفق تقدير لجنة العطاءات المركزية يحق لوزارة المالية 15ًا : في حال انخفاض االسعار أكثر من رابع
 انهاء التعاقد أو إعادة النظر في األسعار
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 :وتقييمها العطاءات فتح: اً سخام
 -:لجنة فتح المظاريف -1

مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة لجنـــة فـــتح مظـــاري  العطـــاء وتدـــوم وـــذج المجنـــة بفـــتح العطـــاءات بحضـــور  يـــدعو
 -المنااصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:

في محضر فتح المظاري  وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه إثبات عدد المظاري   - أ
وعمـــا مظروفـــه رامـــًا مسمســـًل عمـــا ويئـــة كســـر اعتيـــادل بســـطه راـــم العطـــاء ومدامـــه عـــدد العطـــاءات 

 الواردة.

ثبات عددوا. - ب  ترايم األوراق المرفدة م  العطاء وان

المدـــدم مـــن كـــل منـــااص وذلـــك بحضـــور اـــراءة اســـم مدـــدم العطـــاء واألســـعار وايمـــة التـــممين اابتـــدائي  - ت
 المنااصين أو ممثميىم.

التوايــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل وراــة مــن أورااــه  - ث
 وكذلك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابدة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
ــذين تتكــون مــنىم المجنــة الفنيــة التــي تدــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــخاص أو الجىــات ال

العروض من النواحي الفنية والمالية والدانونية وتددم توصـياتىا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أخـذ 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أل عرض غير معزز بتممين دخول العطاء.  - أ

الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفدـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا تدرس العـروض مـن    - ب
جـــدول يعـــد لىـــذج ال ايـــة، وتخضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــااص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخذ بعين ااعتبار كفاءة المنااص من الناحيتين المالية والفنية ومددرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
وسمعته التجارية والتسىيلت التـي يدـدمىا أو الخدمـة التـي يوفروـا واطـ  ال يـار وورش الصـيانة و كـذلك 

ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض  كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـااص الـذل
 وذج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذل ادم أرخص األسعار ثم الذل يميه حتا تتم دراسة العروض المددمة.  - ث

إذا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مدـــدم  - ج
بالترسية عما أكثر من مورد لمصـن  الواحـد بـالرغم أرخص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي 

 من اختل  األسعار.



 

 6صفحة والداخلية  الصحةتي  وزار لصالح طازجة غذائية مواد توريد  9109/ 44 رقم عطاء

 

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذل يتضــمن أرخــص األســعار تنتدــل الدراســة إلــا العــرض  - ح
الذل يميـه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذل تتـوافر فيـه المتطمبـات لاحالـة عمـا أن تبـين أسـباة 

 األرخص بشكل واضح.استبعاد العروض 

إذا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــااص الـــذل يتضـــمن عرضـــه  - خ
ميزات إضافية ثم المددم لممنتجات المحميـة، ثـم المنـااص المدـيم بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم 

 األال إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ اسادس
عما المتعىـد الـذل أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العدـد الخـاص بدـرار اإلحالـة وتوايـ  ااتفاايـة  .1

 وما يمحدىا من أوراق ومستندات بما فيىا  أوامر الشراء(.
 من تاريخ استلمه ألمر التوريد. حسة الطمةيمتزم المتعىد بالتوريد  .2

لممتعىد أن يتنازل ألل شـخص آخـر عـن كـل أو أل جـزء مـن العدـد دون الحصـول عمـا  إذن ا يجوز  .3
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحق لممنااص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بمل خسارة أو ضرر ناشئ عـن تدـديم عرضـه  .4
ىـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـا مدـدم أاـل في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المددمـة إلي

 األسعار أو إذا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أل وات أو أل مرحمة دون ذكر األسباة.

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي اــرار اإلحالــة وكــذلك  .5 يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفد
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 

 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـاسابع
إذا تمخر المتعىد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العدـد يحـق لمـدير :  فرض غرامة مالية .1

تـمخر فـي توريـدوا %( مـن ايمـة المـوازم التـي 1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض غرامـة ماليـة ا تدـل عـن  
عــن كــل أســبوع تــمخير إا إذا تبــين أن التــمخير فــي التوريــد نــاجم عــن اــوة اــاورة ، وفــي جميــ  األحــوال عمــا 
المتعىــد تدــديم إشــعار خطــي وفــورل إلــا الجىــة المختصــة بــالظرو  واألســباة التــي أدت إلــا التــمخير فــي 

 التوريد أو منعته من ذلك وتدديم ما يثبت ذلك.
إذا نكل المتعىد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو اصـر فـي  : اب المتعهدالشراء عمى حس .2

ذلــك أو تــمخر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار الدــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بىــا المتعىــد بــنفس 
وق األســعار الخصـائص والمواصــفات مـن أل مصــدر آخـر عمــا حسـاة وــذا المتعىـد ونفدتــه مـ  تحميمــه فـر 

ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم  والنفدــات اإلضــافية وأيــة خســائر أو مصــاري  أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال
 العامة دون الحاجة إلا أل إنذار وا يحق لممتعىد ااعتراض عما ذلك.
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ءات : وونـا يحـق لمجنـة العطـااستبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إللـاء العقـد المبـرم معـه .3
التــي أحالــت العطــاء اتخــاذ اإلجــراءات اللزمــة بحــق المتعىــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة ايمــة التــممين المدــدم مــن 
المتعىــد أو أل جــزء منــه بشــكل يتناســة مــ  ايمــة المــوازم غيــر المــوردة ويعتبــر المبمــ  فــي وــذج الحالــة إيــرادًا 

 لمخزينة العامة.
تحصــيل األمـــوال المســـتحدة لىـــا فـــي ذمـــة المنـــااص أو وفــي جميـــ  األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة  .4

المورد من األموال المستحدة لذلك المنااص أو المورد لدو الـوزارات والىيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن 
 كفااتىم.

 
 -حل الخالفات:ًا: ثامن

في حال حدوث أل خل  ينشم عن تفسير أل بند من البنود السابدة أو من بنود العدـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ
 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــا حــل حــول أل خــل  يتعمــق  30إذا لــم يــتمكن الطرفــان خــلل  - ب
الدـــوانين واألنظمـــة  بالعدـــد يحـــق ألل مـــن الطـــرفين حـــل الخـــل  بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق

 المعمول بىا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بىذا الشمن.

 
 شروط متفرقة:ـ: اتاسع

ا اســتعمل المنــااص ال ــش أو التلعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو اــام بنفســه أو بواســطة ذإ .1
أو عمـا التواطـؤ معـه غيرج بطريق مباشر أو غير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة 

إضـــرارًا بالمصـــمحة يم ـــي عدـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــممين مـــ  عـــدم اإلخـــلل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة عما ذلك فضًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المنااصـين وا يسـمح لـه بالـدخول فـي 

 لدضائية ضدج عند اااتضاء.منااصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية وذا فضًل عن اتخاذ اإلجراءات ا
إذا أفمـــس المنـــااص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعااـــد معـــه دون المجـــوء لمدضـــاء وكـــذلك  .2

 مصادرة مبم  التممين ك يراد عام لمخزينة العامة.
إذا تـوفا المنــااص أو المــورد جــاز إل ــاء العدـد  المبــرم معــه أو مــا تبدــا منـه  بتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد  .3

 بذلك دون الحاجة إلا استصدار حكم اضائي يدضي بذلك م  رد مبم  التممين في وذج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

رفض أل مادة كاممة أو أل جزء منىا في حـال مخالفتىـا لممواصـفات التـي  والداخمية الصحة تييحق لوزار  .1
 تم ااتفاق عميىا.

ااستلم مختصة ومشـكمة لىـذا ال ـرض وفدـًا لممواصـفات والشـروط  يتم استلم المواد الموردة من ابل لجنة .2
العامة والخاصة لمتعااـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء واـرار اإلحالـة وأمـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم 
جراء التجارة عميىا بالطريدة التي تحددوا الجىة المستفيدة أو لجنة ااستلم بموجة لجان فنية  فحصىا وان
تشــكل لىــذا ال ــرض لمعرفــة مــدل مطابدتىــا لممواصــفات المطموبــة ويجــة كــذلك إرفــاق الشــىادات الصــحية 

فـي األلـ  حسـة المـادة المـوردة وبنـاء عمـي  2-1والمخبرية اللزمة من ابل المورد وتؤخذ العينـات بنسـبة 
 طمة من المختبر عند كل توريد.

ارل المفعـول لمـدة سـتين يومـا مـن تـاريخ إغـلق يجة عمي المورد العمم بمن مـا يددمـه مـن عـرض سـعر سـ .3
 المنااصة.

عمي المورد االتزام بتوريد المواد المتعااد عميىا في وزارة الصـحة ب ـزة أو الجىـة التـي تحـددوا الـوزارة طبدـا  .4
لمشـــروط والمواصـــفات الـــواردة فـــي المنااصـــة متضـــمنا الندـــل والتحميـــل والتنزيـــل ومـــا يترتـــة عمـــي عمميـــات 

 نفدات بال ة ما بم ت أو مصاري  عمي نفدته الخاصة.التوريد من 

ســو  يــتم ترســية أصــنا  المنااصــة بالتجزئــة عمــي أســاس أاــل األســعار والمطــابق لممواصــفات المطموبــة  .5
% مـــن إجمـــالي الكميـــة 30ولـــوزارة الصـــحة الحـــق فـــي زيـــادة الكميـــات المتعااـــد عميىـــا أو خفضـــىا بنســـبة 

برغبتىا في ذلك وبنفس شـروط ومواصـفات وأسـعار التوريـد الـواردة فـي المتعااد عميىا لمجرد إشعار المورد 
 العدد لكل أو بعض األصنا  خلل فترة التعااد.

لمضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــص  شــاملفــي جميــ  األحــوال تكــون عــروض األســعار بالشــيكل الجديــد و  .6
 خل  ذلك.

تناعــه أو عرامتــه لمتوريــد بمــا يمــس فــي حــال مخالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعااــد أو فــي حــال ام .7
بمصـــمحة وزارة الصـــحة أو يعـــرض مصـــالحىا لمضـــرر يحـــق لـــوزارة الماليـــة مصـــادرة كفالـــة حســـن التنفيـــذ 
والرجــوع عميــه بــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق بىــا كمــا أن لىــا الحــق فــي الحصــول عمــي المــواد 

عر أو الشــراء بــالطرق التــي تراوــا محددــة التــي يتخمــ  المــورد عــن توفيروــا مــن المــورد الــذل يميــه فــي الســ
ل اء التعااد م  ودف  فروق األسعار مضافًا إليىا  % مصاري  إدارية من ضمانته البنكية 10لمصمحتىا وان

وليس لممورد الـذل خـال  أل شـرط مـن شـروط التعااـد أو تخمـ  عـن أو عراـل عمميـات التوريـد الحـق فـي 
رداد كفالـة حسـن التنفيـذ أو المطالبـة بفـروق األسـعار إذا تمكنـت المطالبة بمية تعويضـات أو المطالبـة باسـت

الوزارة من توفير تمك المواد بسـعر أاـل مـن سـعر المنااصـة الـذل تـم التعااـد بموجبـه وفـي حـال عـدم كفايـة 
 الضمانة لت طية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في خصم أل مبال  تتبدي من مستحداته لديىا.
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 سـتونورد لداء ما اام بتوريدج من مواد طبدًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمنااصـة خـلل يكون الدف  الم .8
يومـًا مــن تــاريخ تدــديم الفـواتير واألوراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريـد طبدــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة 

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

 ددة له بما يتناسة والمصمحة العامة.يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المح .9

 من تاريخ تواي  العدد. شىور 6مدة سريان العطاء  .11

 يحق لمجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .11

 يحق لمجنة العطاءات المركزية التفاوض لتخفيض األسعار. .12

 التوريد حسة الطمة . .13
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 المواصفات الفنية

 :)الصفراء( واألجبان المطبوخة القابمة لمدهن )المثمثات وما شابه(األجبان المطبوخة  -1
الجبن المطبوخ والجبن المطبوخ الدابل لمدون وو المنتج ال ذائي المصن  بفرم وخمط واستحلة نوع أو أكثر 

ضافا ت من الجبن ب ضافة مواد استحلة واستخدام معالجة حرارية ويجوز إضافة المنتجات الحميبية والممح وان
 غذائية أخرو.

الخاصة بالصن  ومراعاة  638. يجة أن يكون المنتج موسوم ببطااة بيان حسة المواصفة الفمسطينية رام 1
 سلمة الت مي .

 . يجة أن يكون لممنتج الطعم والرائحة المميزة له.2
التعفن أو الفجوات غير . يجة أن يخمو المنتج من المواد ال ريبة أو علمات التم  أو الفساد، وأن يخمو من 3

 العادية.
 . يجة أن يخمو المنتج من التزنخ.4
. يسمح ب ضافة األلوان الطبيعية فدط في المنتج  أناتو، بيتا كاروتين، كموروفيل، ريبوفلفين، كركم، المستخمص 5

 الزيتي لمفمفل الحمو(.
% 4أا تزيد نسبة ممح الطعام عن  % لمجبن المطبوخ الدابل لمدون،3. يجة أا تزيد نسبة ممح الطعام عن 6

 لمجبن المطبوخ.
. يجة أا تزيد نسبة المادة الحافظة المضافة من أملح حمض السوربيك و/أو أملح حمض البروبيونيك عن 7

 مم م ندي/ك م. 12.5غم/ك م من المنتج  منفردة أو متجمعة( معبر عنىا كمحماض. والنيسين ا يزيد عن 3
 %.8ة الرماد عن . يجة أا تزيد نسب8
. يجة أن يكون الحد األدنا لمحتوو المادة الجافة في المنتج مرتبطًا بالحد األدنا لدون الحمية في محتوو 9

 المادة الجافة كما يمي:
الحد األدنى % لدسم الحميب في 

 المادة الجافة

الحد األدنى % لممادة الجافة في 
 األجبان المطبوخة

ة في األجبان الحد األدنى % لممادة الجاف
 المطبوخة قابمة الدهن

65 53 45 

60 52 44 

55 51 44 

50 50 43 

45 48 41 

40 46 39 

35 44 39 

30 42 37 

25 40 31 
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 والممثمة في: 1. يجة أن تتوافق مواصفات المنتج النىائي البيولوجية والميكروبية م  المواصفة الفمسطينية رام 10
فرازاتىا التي تسبة ضررًا لصحة اإلنسان.أ. يجة أن يخمو المنتج من   الطفيميات وأطواروا وان

فرازاتىا التي تسبة ضررًا لصحة اإلنسان.  ة. يجة أن يخمو المنتج من األحياء الدايدة الممرضة وان
 خمية /جرام من المادة. 410×5ت. يجة أا يزيد العدد اإلجمالي لمبكتيريا الىوائية عن 

 .E. coliجرام من المادة، وكذلك من بكتيريا الدولون النموذجي  25السالمونيل/ث. يجة أن تخمو من ميكروة 
 خمية /جرام من المادة. 10ج. يجة أا يزيد ستافاوريس عن 

 ح. يجة أن يخمو المنتج المعمة من الكموستريديوم.
 

 :الجينة البيضاء الطرية )الفيتا( -2
الدابمة لمدون. يجة أن يطابق الجبن األبيض الطرل وبحد أدنا وي الجبنة البيضاء الطرية الجبنة الفيتا: 

الجبن كامل الدسم المصنوع من الحمية ألبدرل كامل الدسم حيث يجة أا تدل نسبة الدسم في المادة الصمبة 
 %، في وذا النوع من الجبن يسمح باستبدال دون المبن كميًا أو جزئيًا بزيوت40الكمية بما فيىا ممح الطعام عن 

 نباتية ندية.

 أن تكون الجبنة منتجة في مصن  مرخص مصحوبة بموراق فحص الصن  والموافدة الصحية لممستورد. .1

 %.2%، ونسبة الممح لمجبنة اميمة الممح ا يزيد عن 16أن ا تدل نسبة الدسم في الجبنة عن  .2

 أن تكون الجبنة جيدة الكبس وخالية من العيوة واأللوان غير الطبيعية. .3

 تكون الجبنة حديثة اإلنتاج ويتم التوريد خلل النص  األول من تاريخ اإلنتاج.أن  .4

 أن تكون الجبنة خالية من التزنيخ ومرارة الطعم أو أل طعم أو رائحة غير مرغوة فيىا. .5

 أن تكون الجبنة نظيفة وخالية من الشوائة والمواد ال ريبة. .6

 يعية لمنوع أو العفن أو اانتفاخ أو فجوات غير طبيعية.أن تكون الجبنة خالية من علمات التعفن غير الطب .7

 أن تكون لمجبنة رائحة ولون وطعم خاص بىا. .8

 أن تجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية. .9

أن تكــون الجبنــة معبــمة فــي عبــوات صــحية مــن التترابــاك أو أل مــواد ت ميــ  لرغذيــة أخــرو تســتخدم لمــرة واحــدة  .10
 تتمثر بالمحاليل الممحية. مطمية بمواد ا

 أن تكون العبوات محافظة عما الخصائص الذواية لممنتج وتمن  تموثه أو ت ير لونه. .11

 أن تعبم الجبنة بعبوات محكمة اإلغلق تحمي المنتج من التموث أو التم . .12

 . غم 250أن يكون وزن العبوة الصافي  .13

 الفمسطينية. أن يكون وسم المنتج بالبيانات المطموبة حسة المواصفات .14

 أن يكون تسميم الكمية في مخازن وزارة الصحة عما نفدة المورد وابل الساعة التاسعة صباحًا. .15

 أن يكون تسميم الكمية حسة طمة الخدمات المساندة وبسيارة خاصة بالمورد مزودة بوحدة تبريد. .16
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 ية.أن يتم إحضار عينات من ابل المتددمين لمصن  لمحكم عميه من ابل المجنة الفن .17

 أن يتم تعويض الكمية المستىمكة في الفحص الظاورل والمخبرل حسة األصول. .18

 
 الجبنة البيضاء-3

 أن تكون الجبنة منتجة في مصن  مرخص مصحوبة بموراق الفحص الخاصة بالصن . -

 %16أن ا تدل نسبة الدسم الحيواني في الجبنة عن  -

 واأللوان ال ير طبيعية.أن تكون الجبنة جيدة الكبس وخالية من العيوة  -

 أن تكون الجبنة حديثة اإلنتاج ويتم التوريد خلل أسبوع من تاريخ اإلنتاج. -

 أن تكون الجبنة خالية من التزنيخ ومرارة الطعم أو أل طعم أو رائحة غير مرغوة فيىا. -

 أن تكون الجبنة نظيفة وخالية من الشوائة والمواد ال ريبة. -

 مات التعفين ال ير طبيعية لمنوع أو العفن أو اانتفاخ أو فجوات غير طبيعية.أن تكون الجبنة خالية من عل -

 أن تكون لمجبنة رائحة ولون وطعم خاص بىا. -

 أن تجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية .  -

طميـة بمـواد ا أن تكون الجبنة معبمة في عبوات صحية من البلستيك أو النايمون أو التنك تستخدم مـرة واحـدة م -
 تتمثر بالمحاليل الممحية.

 أن تكون العبوات محافظة عما الخصائص الذواية لممنتج وتمن  تموثه أو ت ير لونه. -

 أن تعبم الجبنة بعبوات محكمة اإلغلق تحمي المنتج من التموث أو التم . -

 .عند التسميم نص  كيموأن يكون وزن العبوة الصافي  -

 بيانات المطموبة حسة األصول.أن يكون في وسم اانتاج ال -

 أن يكون تسميم الكمية في مخازن وزارة الصحة عما نفدة المورد وابل الساعة التاسعة صباحًا. -

 أن يكون تسميم الكمية حسة طمة الخدمات المساندة وبسيارة خاصة بالمورد مزودة بوحدة تبريد. -

 ابل المجنة الفنية.أن يتم إحضار عينات من ابل المتددمين لمصن  لمحكم عميه من  -

 أن يتم تعويض الكمية المستىمكة في الفحص الظاورل والمخبرل حسة األصول. -

 .م  وزارة الصحة ل مدة التعاادارفاق شىادة من مصن  مرخص بالتزام بالتوريد خل -

  
 :لبنة -4

 أن تكون المبنة المصنوعة من الحمية الطازج خالية من النشا والطحين. -

 %9الحيواني  أن تكون نسبة الدسم -

 أن تكون المبنة خالية من المواد الممونة الصناعية. -

 أن تكون المبنة خالية من كافة الكائنات الحية الدايدة الممرضة. -
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 أن تجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية -

 أن تكون المبنة متجانسة وأن تخمو من أل شوائة ومواد غريبة. -

 التم  والفساد أو جزيئات من األوساخ.أن تكون خالية من علمات  -

 أن يكون لممنتج طعم ورائحة خاصة به خالي من علمات التخمر. -

 أن تكون المبنة من مصن  مرخص ومصحوبة بموراق الفحص الخاصة بالصن . -

 أن تكون المبنة حديثة اإلنتاج وتسمم خلل أسبوع من فترة الصلحية. -

 ات المطموبة حسة األصول.أن يكون مذكور في وسم اإلنتاج البيان -

أن تكون المبنة معبمة في عبوات صحية مصنوعة من البلستيك أو النايمون تستعمل لمـرة واحـدة وم مفـة بصـورة  -
 محكمة ويكتة عميىا تاريخ الصلحية .

أن تكون العبوات نظيفة وصحية ا تؤثر عمـا طعـم أو لـون أو رائحـة المنـتج أو تـؤدل إلـا تموثـه وتحـافظ عمـا  -
 صائص الذواية والكيفية له.الخ

توضــ  فــي صــناديق لمندــل تحميىــا مــن التمــ  فــي حالــة عنــد التســميم نضــ  كيمــو أن تكــون وزن العبــوة صــافي   -
 الندل .

 أن يتم إحضار عينات من ابل المتددمين لمحكم عميه من ابل المجنة الفنية. -

 صول.أن يتم تعويض الكمية التي تستخدم لمفحص الظاورل والمختبرل حسة األ -

 أن يكون توريد الكميات ابل الساعة التاسعة صباحًا وحسة طمة الخدمات المساندة. -

 أن يكون تسميم الكمية في مخازن الصحة بسيارة خاصة مزودة بوحدة تبريد وعمال عما نفدة المورد. -

   وزارة الصحة .ارفاق شىادة من مصن  مرخص بالتزام بالتوريد خلل مدة التعااد  م -

 
 % دسم3لبن  -5

 أن يكون المبن منتج من حمية طازج وصحي. -

 أيام من إنتاجه. 3أن يكون المبن حديث اإلنتاج ويتم التوريد خلل  -

 أن يكون المبن متجانسًا دون فصل زائد عما شكل طبدات. -

 أن يكون المبن خالي من علمات التم  والفساد أو وجود جزيئات من الزبدة أو األوساخ. -

 ورائحة خاصة به بدون عفن أو طعم مرارة أو أل طعم أو رائحة غير مدبولة.أن يكون لمبن طعم  -

 أن تجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية -

 أن يكون المبن خالي من علمات التخمر ال ير طبيعية. -

 أن يكون المبن خالي من كافة الكائنات الحية الدايدة الممرضة. -

 يخمو من أل شوائة ومواد غريبة.أن يكون المبن متجانس وأن  -

 أن يكون المبن من مصن  مرخص ومصحوة بموراق الفحص الخاصة بالصن . -
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أن يكــــون معبــــم فــــي عبــــوات مصــــنوعة مــــن البلســــتيك تســــتعمل لمــــرة واحــــدة صــــحية م طــــا ب طــــاء م مــــق مــــن  -
 األلومنيوم. 

إلا تموثه وتحافظ عمـا الخصـائص  أن تكون العبوات نظيفة ا تؤثر عما طعم أو لون أو رائحة المبن أو تؤدل -
 الذواية.

 

 بيض الدجاج الطازج -6

أن يكــون البـــيض موضــوع حـــديثًا  خـــلل أســبوع( مـــن دجــاج ســـميم صـــحيًا والــذل يتميـــز بعــدم ت يـــر خصائصـــه  -
 الطبيعية أو مكوناته ولم يعالج بمل من الطرق المتبعة في حفظ البيض خلل التبريد.

 رة أو مشروخة وسميمة التكوين وذات شكل عادل.أن تكون الدشرة نظيفة غير مكسو  -

 أن تكون خالية من النتؤات والمساحات الخشنة والداذورات. -

 أن يكون ظل المح غير محدد ويعطي لونًا باوتًا وا تظىر به نموات جنينية. -

 أن يكون المح ذا استدارة بسيطة تجعمه محتفظًا بمكانه في مركز البيضة. -

 كتل زالية ويكون الزال ثابتًا وواضحًا وتخمين الدوام.أن يكون خاليًا من أية  -

 72أن تكون البيضة عند كسـروا رائدـة، خاليـة مـن الـروائح ال ريبـة وذات طعـم وزال متجـانس ومتماسـك يعطـي  -
 م.202وحدة أو أكثر عند درجة حرارة 

-ة ويكـون معامـل المسـح أن تكون ذات مسح مستدير متجانس المون وا يختمط المون بـالزال وخـال مـن العيـو  -
42. 

أن يكــون البــيض نظيفــًا أو ي ســل ابــل التعبئــة بمــاء يحتــوو عمــا مــادة مطىــرة عديمــة الرائحــة وغيــر ممونــة مثــل  -
 الكمور ثم ينش  بواسطة مراوح.

 أن يفرز البيض ابل تعبئته استبعاد البيض غير سميم والمشروخ والمحتوو عما عيوة داخمية. -

 30فـي أطبـاق كرتونيـة معـدة خصيصــًا لمبـيض وفـي أطبـاق يحتـول كـل منىـا عمــا أن يوضـ  البـيض المصـن   -
 بيضة بحيث تكون النىاية المحدبة إلا أسفل والنىاية العريضة إلا أعما.

 أن تكون األطباق نظيفة متينة ا تندل لمبيض أية روائح غير مرغوبة. -

 أن تجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية .  -

 كيمو وأن ا تزيد نسبة بدايا المبيدات في البيض عما الحد المسموح به. 2يكون وزن طبق البيض أن  -

 أن يكون التسميم حسة طمة الخدمات المساندة. -

 أن يتم فحص عينات مددمة من المتددمين لمصن  لمحكم عميىا من ابل المجنة الفنية. -

 .والمخبرل حسة األصولأن يتم تعويض الكمية المستىمكة نتيجة الفحص الظاورل  -
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 :مرجرين عادخ -7
أن يكون بـالطعم والرائحـة المميـزين لممرجـرين ويكـون خاليـًا مـن التـزنخ ومـرارة الطعـم أو أل طعـم أو رائحـة غيـر  -

 مرغوة بىا.

 أن يكون المرجرين نظيفًا خاليًا من الشوائة والمواد ال ريبة. -

 أن يكون المرجرين لونه أبيض اشدل إلا أصفر. -

 يتراوح الدوام من بمورات دون صمة حبيبي موزعة في وسط زيتي إلا اوام بمورل ناعم أممس.أن  -

 مم م. 0.6أن يكون رام الحموضة ا يزيد عن  -

ك م من المنتوج وكذلك ندطة اانزاق  1ممي مكافئ أكسجين وبيروكسيد  5أن يكون رام البروكسيد ا يزيد عن  -
 م.482- 31بين 

 % نسبة وزنية.0.056ال ير ذائبة ا تزيد عن أن تكون الشوائة  -

 نسبة وزنية. 99.5أن تكون نسبة الدسم ا تدل عن  -

 .Codex9أن تكون بدايا المبيدات ا تزيد عن الحدود المدررة ضمن مراجعىا   -

 جرام. 200أن يكون وزن اطعة المرجرين  -

 أن يكون عما وسم اإلنتاج البيانات المطموبة حسة األصول. -

 حديث اإلنتاج ويتم التسميم خلل الثمث األول من فترة الصلحية.أن يكون  -

 أن يكون معبم في عبوات صحية مناسبة مصنوعة من مواد ا تؤثر عما محتوياته. -

أن يكون م مـ  فـي راـائق األلمنيـوم المـبطن بـورق شـمعي أو بمغمفـة أخـرو صـحية مناسـبة لممحافظـة عميـه مـن  -
 التموث وفددان الرطوبة.

 ة.التاسعة ات وعما نفدة المورد. وابل الساعالتسميم في الخدمأن يكون  -

 أن يتم تعويض العينات التي أخذت لمفحص حسة األصول. -

 أن يتم إحضار عينات من ابل المتددمين لمصن  لمحكم عميه من ابل المجنة الفنية. -

 

 :المارتديال )الالنشون( -8
لحوم الحيوانات المختمفة السميمة الصالحة للستىلك المارتديل وو المنتج المصن  من واحد أو أكثر من 

اآلدمي مضا  إليىا الثمج، ممح الطعام، نتريت الصوديوم أو البوتاسيوم، واد يضا  إليىا أيضًا المواد المالئة 
والرابطة والحمية المجف  والسكريات والتوابل والبىارات حسة الطمة، واد يجرو لممنتج التدخين أيضًا. ويجة 

 تتوافر في المنتج الخصائص التالية:أن 
 الخاصة بالصن . 1. يجة أن يكون المنتج موسوم ببطااة بيان مطابدة لممواصفة الفمسطينية رام 1
. يجة أن يخمو المنتج من األجزاء غير الممكولة من الذبيحة كاألربطة العضمية واألوتار وال ضاري  والكرش 2

 عر والريش وأجزاء العظام.واألمعاء واألنسجة الضامة وكذلك الش
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. يجة أن تكون المحوم المستخدمة في اإلنتاج سميمة وخالية من علمات الفساد والتم  والكدمات وحروق 3
 التجميد والمموثات الظاورة لمعين والروائح المنفرة.

 ىا.. يجة أن تكون المواد الداخمة في الصناعة مطابدة لممواصفات الدياسية الفمسطينية الخاصة ب4
. يجة أن تكون المحوم المستخدمة في اإلنتاج متماثمة ومتجانسة وأن يكون المنتج اابل لمتدطي  إلا شرائح 5

 وااحتفاظ بىذج الخاصية بدرجة حرارة ال رفة.
. يجة أن تتم تعبئة المنتج النىائي في عبوات جديدة نظيفة وسميمة محكمة اإلغلق ومطابدة لمواصفات مواد 6

 اصة باألغذية.التعبئة الخ
بحيث ا تدل نسبة البروتين  1. يجة أن تتوافق مواصفات المنتج النىائي التركيبية م  المواصفة الفمسطينية رام 7

%، والممح 5%، والمواد النشوية ا تزيد عن 65% والرطوبة ا تزيد عن 25%، والدون ا يزيد عن 12عن 
مم /ك م، ويجة أا تزيد جموتاميت أحادل الصوديوم عن  125%. ويجة أا تزيد النتريت عن 3ا يزيد عن 

 .جرام عما األكثر 800جرام إلا  400الوزن ما بين  مم /ك م كحمض جموتاميك( 2500
 والممثمة في: 1. يجة أن تتوافق مواصفات المنتج النىائي البيولوجية والميكروبية م  المواصفة الفمسطينية رام 8

فرازاتىا التي تسبة ضررًا لصحة اإلنسان.من أ. يجة أن يخمو المنتج   الطفيميات وأطواروا وان
فرازاتىا التي تسبة ضررًا لصحة اإلنسان.يجة أن يخمو المنتج ة.   من األحياء الدايدة الممرضة وان

4×1ت. يجة أا يزيد العدد اإلجمالي لمبكتيريا الىوائية عن 
 خمية /جرام من المادة. 10

 جرام من المادة. 25السالمونيل/ث. يجة أن تخمو من ميكروة 
2ج. يجة أا يزيد ستافاوريس عن 

 خمية /جرام من المادة. 10
 خمية /جرام من المادة. 10ح. يجة أا يزيد كموستريديوم مختزلة لمكبريت عن 

 /جرام من المادة. 100خ. يجة أا يزيد ستربتو كوكس فيكال عن 
 

 :الخضار المجمدة لمشوربا –11
 .كل كيمو م م  بكيس لوحدج - 
وأصنا   –ذرج  –جزر  –بطاطه مسمواة  –يحتول كل كيمو عمي أصنا  متعددة من الخضار   بزيلء  -

 .( وأخر 
 أن يكون مطابق لممواصفات والمداييس الفمسطينية . -
 
 
 
 
 



 

 07صفحة والداخلية  الصحةتي  وزار لصالح طازجة غذائية مواد توريد  9109/ 44 رقم عطاء

 

  جدول الكميات واألسعار

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 
 بالشيكل

 المبمغ
اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

 1 كرتونة بيض 1
 كجم 2بيض طازج وزن الكرتونة   

 1 كجن جبنة بمدية )بيضاء( 2
مطبوخة جيدا وطازجة )مطابقة لممواصفات(   

 عمى أن يكون الوزن عند التسميم نصف كيمو

    1 كجن )مصرية( جبنة فيتا 3

    1 كجن جبنة فيتا )محمي( 4

 1 كجن لبنة 5

لبنة مطبوخة جيدا وطازجة )مطابقة   
 لممواصفات(

 1 كجن حمص مطحون 6

مطابق لممواصفات وطازج درجة أولى وعميه   
تكت )ممصق بالمواصفات( عمى أن يكون الوزن 

 عند التسميم نصف كيمو

 1 علبة  )أكشن(جبنة صفراء  7
   

    1 عدد % دسم3لبن  8

 1 كجن خضار مجمدة مشكمة  9
   

 1 كجن بازيالء مجمدة 11
   

 1 كجن جبنة صفراء 11
   

 1 كجن مرتديال أصابع 12
   

 1 كجن لحمة مجمدة 13
+ تحديـــد المـــو  فـــاتح 4أو رقـــم  7برازيمـــي رقـــم   

 (4% رقم51// 7% رقم51)

 1 كجن صدر دجاج 14
حسب الطمب سواء قطع شرائح أو كامل )شـرائح   

21)% 

 1 كجن دجاج 15
 من او يتر الوزن الصافي   

 جم (1411 -1111)  
    السعر اإلجمالي بالشيكل

 

 .ة أن يمتزم المنااص بتدديم عيناتيج مالحظة:
 

 



 

 08صفحة والداخلية  الصحةتي  وزار لصالح طازجة غذائية مواد توريد  9109/ 44 رقم عطاء

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

بصفتي ممثًل عن  شركة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــووية رام ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا الموا  أدناج ــــــ 
 ـــــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      مــن شــروط عامــة  44/2019طــاء المطــروح راــم  .   بــمنني اــرأت وتفىمــت كافــة مــا ورد بوثــائق الع1
 وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما اانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

.   كمــا ألتــزم بــمن يبدــا العــرض المدــدم منــي ســارل المفعــول وا يجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون 2
 يوما من تاريخ آخر موعد لتدديم العروض.

مـن  طمبىـا يـتم األصـنا  المحالـة عمـا بموجـة العطـاء المـذكور أعـلج والتـيوكذلك ألتـزم بتوريـد .  3
التوريـد عمـا أن  أوامـراسـتلم توايـ  العدـد و  مـن تـاريخ خلل شىر وذلـكوالداخمية  الصحةتي وزار ابل 

 تكون تمك األصنا  الموردة من ابمي وفدًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في وذا العطاء.
 ار وتعىد مني بذلك أار وألتزم بكل ما ورد به دون أل ض ط أو إكراج .ووذا إار      

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتلل المرخص :ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفاكس : ــــــــــــــــــرقـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــ

 
 

 
 
 


