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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 2020/ 46 عطاء رقم

ـــزية عــن طــرح عطــاء  كــوم   ـــاءات المركـ ــة العطـ ــن وزارة المالية/لجن ــاتعم ــاء كورون ــة ءــد ول ــدل واقي ــد ل  و توري
FACEMASK "تلعــال لموــروط والمواصــمات الموءــ ة فــ  كراســة وو ــا ق  لصــالو وزارات دولــة فمســطين "كمامــات

 العطاء.
فعمــا الوــركات اات ااصتصــاص والمســجمة رســميال وتراــة فــ  الموــاركة فــ  وــاا العطــاء مراجعــة وزارة الماليــة / 

صالل أوقات الدوام الرسم  من أجل ال صول عما كراسـة تل الىوا لجوار م طة فارس اإلدارة العامة لموازم العامةـ 
 ستردة تورد إلا صزينة وزارة المالية.( ويكل اير م033المواصمات وو ا ق العطاء مقالل دفع ملمغ )

آصر موعد لقلول عروض األسعار لالظرف المصتوم ف  صندوق العطاءات لاإلدارة العامة الموازم  وزارة الماليـة فـ  
ـــوم  العاوـــرة صـــلا ال وـــو الســـاعة  اــــزة ـــاءي ـــق ال ال  ـــ   0303/ 91/30 المواف ـــتو المظـــاريف ل ءـــور مم م وتم

 لمكان .المتناقصين ف  نمس الزمان وا
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مال ظة:ـ

 عما من يرسو عميه العطاء. . أجرة اإلعالن ف  الص ف9
. يجـــة إرفـــاق كمالـــة لنكيـــة أو وـــيك لنكـــ  صـــادرين مـــن لنـــك معتمـــد لـــدي وزارة الماليـــة ل ـــزة )اللنـــك الـــوطن  0

أو سند دفع معتمد صادر من لنك اللريد التالع لوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا المعمومـات  أو لنك اانتاج اإلسالم (
 " كتأمين دصول " ساري الممعول لمدة  ال ين يومال من آصر موعد لتقديم العروض.دوار   1000لملمغ 

 . تقدم األسعار لالويكل وتومل جميع أنواع الرسوم والءرا ة.0
 مة لقلول أقل األسعار.. لجنة العطاءات اير ممز 4
 . اإلدارة العامة لموازم اير مس ولة عن أي ملمغ نقدي يرفق مع العطاء.0
 0600369. لممراجعة وااستمسار واتف رقم 6
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 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

المرفقـة لـدعوة العطـاء لعـد أن يقـرأ وـاع الو ـا ق يعد المناقص عرءـه وأسـعارع عمـا الجـداول والنمـااج والو ـا ق  .9
ويتمىم جميع ما ورد فيىا ويصتم ويوقع كافة و ا ق دعـوة العطـاء ويقـدمىا ءـمن العـرض كاممـة عمـا أن يت مـل 

 كافة النتا ج المترتلة عما عدم قيامه لالتدقيق وااستكمال لصورة ص ي ة.

وم الجمـارك والءـريلة المءـافة وأجـور الت ـزيم والت ميـف تكتة أسعار العطاء لالويكل عما أن يومل السـعر رسـ .0
 ومصاريف النقل والت ميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األصري.

أو التعـديل أو الوـطة أو  يعد المناقص عرءه مطلوعال أو مكتولـال لـال لر األزرق أو األسـود فقـط وي ظـر الم ـو .0
القليــل يوءــع عميــه صطــين متــوازيين لــال لر األ مــر ويعــاد كتالــة اإلءــافة فــ  العــرض وكــل تصــ يو مــن وــاا 

 الصواة لال لر األزرق أو األسود ويوقع لجانله من قلل من أجري التصوية.

يقدم المناقص عرءه مرفقال له الو ا ق المطمولة مع تأمين دصـول العطـاء فـ  م مـف م مـق ل  كـام ويكتـة عميـه  .4
لممناقصــة  لصــالو وزارات دولــة فمســطين "كمامــات" FACEMASK ا وتوريــد لــدل واقيــة ءــد ولــاء كورونــعطـاء 

وكالك اسمه وعنوانه لالكامل ورقم الىـاتف والمـاكس ورقـم صـندوق اللريـد الصاصـين لـه لترسـل  0303/ 46 رقم
تعـديل فـ   إليه المكاتلات المتعمقة لالعطـاء وعميه تلميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية صطيـال لـأي ت ييـر أو

عنوانه وعميه أن يكتة أيءال اسم الـدا رة التـ  طر ـت العطـاء وعنوانىـا ولصـالف الـك ي ـق لمجنـة العطـاءات أن 
 تىمل العرض المقدم منه.

يـودع العـرض مـن قلـل المنـاقص فـ  صـندوق العطــاءات المصصـص لىـاا ال ـرض لـدي اإلدارة العامـة لمـوازم قلــل  .0
ا يودع فـ  صـندوق العطـاءات قلـل آصـر موعـد لتقـديم العـروض ا ينظـر انتىاء المدة الم ددة لالك وكل عرض 

 فيه ويعاد إلا مصدرع م مقال .

يمتزم المناقص لأن يلقا العرض المقدم منه نافا الممعول وا يجوز له الرجـوع عنـه لمـدة سـتين يومـا مـن تـاري   .6
 آصر موعد لتقديم العروض.

تقدير لجنة العطاءات المركزية ي ـق لـوزارة الماليـة انىـاء التعاقـد % وفق 90ف   ال انصماض ااسعار أك ر من  .3
 أو إعادة النظر ف  األسعار

 .من تاري  اا الة النىا يةسنة مدة سريان العطاء  .6
 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ

مطمولــة منــه ووــ  عمــا يرفــق المنــاقص مــع عرءــه ) صاصــة إاا كــان يوــارك ألول مــرة ( الوــىادات والو ــا ق ال .9
 الن و التال :

 .صورة مصدقة عن وىادة مزاولة المىنة وكالك السيرة الااتية لموركة 
 .السجل التجاري أو الصناع  لموركة 

 .وىادة صمو طرف من دا رة ءريلة الدصل وءريلة القيمة المءافة 
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معمومـات فنيـة تعـرف لـالموازم عما المناقص أن يرفـق لعرءـه النسـصة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نوـرات أو  .0
اا كانـت تمـك العينـات ايـر قالمـة لمنقـل  المعروءة وكالك يقدم مع عرءه العينـات المطمولـة فـ  دعـوة العطـاء واا

ا يكون لمجنة العطاءات عدم النظر لالعرض.  فعميه أن ي دد مكانىا والوقت الاي يمكن رؤيتىا فيه واا

 ت يراة ل ءافتىا ويري أنىا ءرورية  لتوءيو عرءه.ي ق لممناقص أن يءيف أية و ا ق أو معموما .0

 

 :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
يمتزم المناقص أن يرفق لعرءه سند دفع معتمد صادر من لنـك اللريـد التـالع لـوزارة  :تأمين الدصول ف  العطاء .9

أو عمــا وـــكل كمالـــة أو وـــيك لنكــ  صـــادر مـــن لنــك يتعامـــل مـــع الســـمطة  ااتصــاات وتكنولوجيـــا المعمومـــات
مـن إجمـال  قيمـة العطـاء " كتـأمين دصـول "  دوار 9333الممسطينية ف  اـزة )اللنـك الـوطن  اإلسـالم ( لملمـغ 

عما أن تعاد تأمينات الدصول فـ  العطـاء إلـا مقـدميىا  رض اير معزز لتأمين دصول العطاءوا ينظر ف  أي ع
 ض.من تاري  آصر موعد لتقديم العرو  يومال  03 لعد مدة مناقصين الاي لم ي ال عميىم العطاءمن ال

يمتزم المتناقص الما ز لالعطاء أو لأي جزء من لنـودع لتقـديم تـأمين  سـن التنميـا لمعطـاء : تأمين  سن التنميا .0
أو عمـا وـكل   سـة األصـولوالك عما وكل سند دفع معتمد صادر من لنـك اللريـد  دوار 9333 الم ال عميه

، أو لنـك كمالة أو ويك لنك  صادر من لنـك يتعامـل مـع السـمطة الممسـطينية فـ  اـزة )اللنـك الـوطن  اإلسـالم 
يوم من تاري  تلمي ه لقرار إ الة العطـاء عميـه مـن قلـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـا أن يكـون  90(  صالل اانتاج

 .ساري الممعول مدة سريان العقد
 

 :وتقييًها انعطاءاث فتح: رابعاً 
يــدعو مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتو مظــاريف العطــاء وتقــوم وــاع المجنــة لمــتو  :لجنــة فــتو المظــاريف -9

العطــاءات ل ءــور المناقصــين أو مم مــيىم فــ  الزمــان والمكــان الم ــددين فــ  دعــوة العطــاء لعــد اتصــاا اإلجــراءات 
 -التالية:

م ءـر فـتو المظـاريف وكـل عطـاء يمـتو مظروفـه يءـع ر ـيس المجنـة عميـه وعمـا  إ لات عـدد المظـاريف فـ  -أ
 مظروفه رقمال مسمسالل عما وي ة كسر اعتيادي لسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

 ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء واا لات عددوا. -ب

مقدم من كل منـاقص والـك ل ءـور المناقصـين أو قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التأمين االتدا   ال -ت
 مم ميىم.

التوقيع من ر يس المجنة وجميع األعءاء ال اءرين عما العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقـه وكـالك عمـا  -ث
 م ءر المجنة لعد تدوين كافة الصطوات السالقة.

الجىات الـاين تتكـون مـنىم المجنـة  ي دد مدير عام الموازم العامة األوصاص أو :لجنة دراسة وتقييم العروض -0
المنية الت  تقوم لدراسة العروض من النوا   المنية والماليـة والقانونيـة وتقـدم توصـياتىا المناسـلة لمجنـة العطـاءات 

 -المركزية لعد أصا المعايير التالية ف  ااعتلار:
 ا ينظر ف  أي عرض اير معزز لتأمين دصول العطاء.  -أ
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تدرس العروض من النا ية المنية ل يث ت دد المعايير المنية وفقال لمواصمات الموازم المطمولة عما جـدول يعـد    -ب
لىاع ال اية، وتصءع كافة العروض لـنمس المعـايير مـن  يـث التـزام المنـاقص لعرءـه لمواصـمات ووـروط دعـوة 

 العطاء.

ــا يتين المال  -ت ــاقص مــن الن ــاءة المن ــار كم ــين ااعتل ــاء لالتزامــات العطــاء يؤصــا لع ــا الوف ــه عم ــة ومقدرت ــة والمني ي
كــالك كونــه فروــا وقطــع ال يــار وورش الصــيانة و وســمعته التجاريــة والتســىيالت التــ  يقــدمىا أو الصدمــة التــ  يو 

 وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنة استلعاد عرض المناقص الاي ا تتوفر فيه كل أو لعض واع المتطملات.

 لالعرض الاي قدم أرصص األسعار  م الاي يميه  تا تتم دراسة العروض المقدمة.تلدأ الدراسة   -ث

اإل الــة عمــا مقــدم أرصــص إاا تــوافرت فــ  العــرض كافــة الوــروط والمواصــمات والجــودة توصــ  المجنــة المنيــة ل -ج
ف مــن  ــق المجنــة المنيــة أن توصــ  لالترســية عمــا أك ــر مــن مــورد لمصــنف الوا ــد لــالرام مــن اصــتالاألســعار و 
 األسعار.

ف   الة عدم توافر المتطملات ف  العـرض الـاي يتءـمن أرصـص األسـعار تنتقـل الدراسـة إلـا العـرض الـاي يميـه  -ح
لالســعر إلــا أن تصــل إلــا العــرض الــاي تتــوافر فيــه المتطملــات لأ الــة عمــا أن تلــين أســلاة اســتلعاد العــروض 

 األرصص لوكل واءو.

والجودة المطمولة يمءل المناقص الاي يتءمن عرءه ميـزات إءـافية إاا تساوت المواصمات واألسعار والوروط  -خ
 م المقدم لممنتجات الم مية،  م المناقص المقيم لممسطين لصورة دا مـة،  ـم مـدة التسـميم األقـل إاا كانـت سـرعة 

 التسميم لمصم ة الدا رة المستميدة.
 

 خايسا :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ
عميــه العطــاء اســتكمال إجــراءات العقــد الصــاص لقــرار اإل الــة وتوقيــع ااتماقيــة ومــا  عمــا المتعىــد الــاي أ يــل .9

 يم قىا من أوراق ومستندات لما فيىا )أوامر الوراء(.
 .ف  مدة أقصاوا ستون يومال  من تاري  استالمه ألمر التوريدتزم المتعىد لالتوريد  سة الطمة يم .0

كل أو أي جزء من العقـد دون ال صـول عمـا  إان صطـ  مـن ا يجوز لممتعىد أن يتنازل ألي وصص آصر عن  .0
 لجنة العطاءات الت  أ الت العطاء.

ا ي ق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات لأي صسارة أو ءرر ناوئ عن تقديم عرءـه فـ   الـة  .4
أقـل األسـعار أو إاا أل ـت إاا ما رفءت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليىا أو إاا لم ت ل العطـاء عمـا مقـدم 

 لجنة العطاءات دعوة العطاء ف  أي وقت أو أي مر مة دون اكر األسلاة.

يمتـزم المــورد لتســميم المــوازم وفقــال لممواصـمات والوــروط المتمــق عميىــا والــواردة فـ  قــرار اإل الــة وكــالك العينــات  .0
 المعتمدة والماكورة فيه.

 
 يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ سادسا:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ

إاا تـأصر المتعىـد عـن توريـد مـا التـزم لـه فـ  الموعـد الم ـدد فـ  العقـد ي ـق لمـدير عـام  :فرض ارامة ماليـة .1
%( من قيمة الموازم الت  تأصر ف  توريدوا عـن كـل أسـلوع 9دا رة الموازم العامة أن يمرض ارامة مالية ا تقل عن )

إاا تلين أن التأصير ف  التوريد ناجم عن قوة قاورة ، وف  جميع األ وال عما المتعىـد تقـديم إوـعار صطـ  تأصير إا 
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وفوري إلا الجىة المصتصة لالظروف واألسلاة الت  أدت إلا التأصير ف  التوريد أو منعته من الك وتقديم مـا ي لـت 
 الك.

لتزاماته لما فيه التزامه لالتوريد أو قصـر فـ  الـك أو إاا نكل المتعىد عن تنميا ا :الوراء عما  ساة المتعىد .2
ــنمس الصصــا ص  ــا المتعىــد ل ــوازم الممتــزم لى ــرار لوــراء الم ــوازم العامــة إصــدار الق ــرة الم ــأصر ي ــق لمــدير عــام دا  ت
والمواصمات من أي مصدر آصر عما  ساة واا المتعىد ونمقته مع ت ميمه فروق األسعار والنمقـات اإلءـافية وأيـة 

أو مصاريف أو عطل أو ءرر يم ق لالدا رة المستميدة أو دا رة الموازم العامة دون ال اجة إلـا أي إنـاار وا  صسا ر
 ي ق لممتعىد ااعتراض عما الك.

وونـا ي ـق لمجنـة العطـاءات التـ  : استلعاد عرض المورد الاي يصـل لالتزاماتـه أو إل ـاء العقـد الملـرم معـه .0
لالزمة ل ـق المتعىـد لمـا فـ  الـك مصـادرة قيمـة التـأمين المقـدم مـن المتعىـد أو أي أ الت العطاء اتصاا اإلجراءات ا

 جزء منه لوكل يتناسة مع قيمة الموازم اير الموردة ويعتلر الملمغ ف  واع ال الة إيرادال لمصزينة العامة.
المنـاقص أو المـورد مـن وف  جميع األ وال ي ق لـدا رة المـوازم العامـة ت صـيل األمـوال المسـت قة لىـا فـ  امـة  .4

 األموال المست قة لالك المناقص أو المورد لدي الوزارات والىي ات والمؤسسات ال كومية أو من كمااتىم.

 
 -سابعًا: حم اخلالفاث:

ــال   -أ فــ   ــال  ــدوث أي صــالف ينوــأ عــن تمســير أي لنــد مــن اللنــود الســالقة أو مــن لنــود العقــد فيــتم  مــه ودي
 لالتماوض.

يومال من لدء مماوءتىما لموصول إلـا  ـل  ـول أي صـالف يتعمـق لالعقـد ي ـق  03الطرفان صالل إاا لم يتمكن  -ب
ألي من الطرفين  ل الصـالف لـالمجوء إلـا الم كمـة المصتصـة وتطليـق القـوانين واألنظمـة المعمـول لىـا فـ  منـاطق 

 السمطة الوطنية الممسطينية لىاا الوأن.
 

 شزوط يتفزقت:ـ :ثايناً 

نــاقص ال ــش أو التالعــة فــ  معاممتــه أو  لــت عميــه أنــه وــرع أو قــام لنمســه أو لواســطة ايــرع إاا اســتعمل الم .9
ــا التواطــؤ معــه إءــرارال  لطريــق ملاوــر أو ايــر ملاوــر عمــا روــوة أ ــد مــوظم  أو مســتصدم  الســمطة أو عم

ات المترتلـة لالمصم ة يم   عقدع ف  ال ال ويصادر التـأمين مـع عـدم اإلصـالل ل ـق الـوزارة المطاللـة لالتعويءـ
عمــا الــك فءــالل عــن وــطة اســمه مــن لــين المناقصــين وا يســمو لــه لالــدصول فــ  مناقصــات لمســمطة الوطنيــة 

 الممسطينية واا فءالل عن اتصاا اإلجراءات القءا ية ءدع عند ااقتءاء.
مصـادرة ملمـغ إاا أفمس المناقص أو المورد ي ق لمجنة العطاءات إل اء التعاقد معه دون المجوء لمقءاء وكـالك  .0

 التأمين ك يراد عام لمصزينة العامة.
إاا توفا المناقص أو المورد جاز إل اء العقد  الملرم معه أو ما تلقا منه  لتوجيه كتاة لمور ة يميـد لـالك دون  .0

 ال اجة إلا استصدار  كم قءا   يقء  لالك مع رد ملمغ التأمين ف  واع ال الة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منىا ف   ال مصالمتىا لممواصمات الت  تم ااتماق عميىا. الماليةلوزارة يحق  .1

يتم استالم المواد الموردة من قلل لجنة استالم مصتصة وموـكمة لىـاا ال ـرض وفقـال لممواصـمات والوـروط العامـة  .2
جـراء والصاصة لمتعاقد الواردة ف  دعوة العطاء وقرار اإل الة وأمر ا لتوريد والعينات المعتمدة والتـ  يـتم ف صـىا واا

التجارة عميىا لالطريقة الت  ت ددوا الجىة المستميدة أو لجنة ااستالم لموجـة لجـان فنيـة توـكل لىـاا ال ـرض 
 لمعرفة مدي مطالقتىا لممواصمات المطمولة .

ــم لــأن مــا يقدمــه مــن عــرض ســعر ســاري الممعــول لمــدة ســتون .3 يومــال مــن تــاري  إاــالق  يجــة عمــا المــورد العم
 المناقصة.

ل ـزة أو الجىـة التـ  ت ـددوا  ماليـةعما المورد االتزام لتوريد المواد المتعاقد عميىا ف  الصدمات المساندة لـوزارة ال .4
الوزارة طلقال لموروط والمواصمات الواردة فـ  المناقصـة متءـمنا النقـل والت ميـل والتنزيـل ومـا يترتـة عمـا عمميـات 

 نمقات لال ة ما لم ت أو مصاريف عما نمقته الصاصة. التوريد من
ال ـق  الماليـةسوف يتم ترسية أصناف المناقصة عما أساس أقل األسعار والمطـالق لممواصـمات المطمولـة ولـوزارة  .5

% من إجمال  الكمية المتعاقد عميىـا لمجـرد إوـعار المـورد 00ف  زيادة الكميات المتعاقد عميىا أو صمءىا لنسلة 
ا فـ  الــك ولـنمس وـروط ومواصــمات وأسـعار التوريــد الـواردة فـ  العقــد لكـل أو لعـض األصــناف صـالل فتــرة لرالتىـ
 التعاقد .

وـاممة لمءـريلة المءـافة مـا لـم يـرد نـص صـالف ايـر ف  جميع األ وال تكون عـروض األسـعار لالوـيكل الجديـد و  .6
 الك.

تناعـه أو عرقمتـه لمتوريـد لمـا يمـس لمصـم ة ف   ال مصالمـة المـورد لكـل أو لعـض وـروط التعاقـد أو فـ   ـال ام .7
أو يعرض مصال ىا لمءرر ي ق لوزارة المالية مصادرة كمالـة  سـن التنميـا والرجـوع عميـه لـالتعويض  الماليةوزارة 

عن كل عطل أو ءرر ل ق لىا كما أن لىا ال ـق فـ  ال صـول عمـا المـواد التـ  يتصمـف المـورد عـن توفيروـا مـن 
ل ــاء التعاقــد معــه ودفــع فــروق المــورد الــاي يميــه فــ  ا لســعر أو الوــراء لــالطرق التــ  تراوــا م ققــة لمصــم تىا واا
% مصاريف إداريـة مـن ءـمانته اللنكيـة ولـيس لممـورد الـاي صـالف أي وـرط مـن وـروط 93األسعار مءافال إليىا 

اســترداد كمالــة التعاقــد أو تصمــف عــن أو عرقــل عمميــات التوريــد ال ــق فــ  المطاللــة لأيــة تعويءــات أو المطاللــة ل
 سن التنميا أو المطاللة لمـروق األسـعار إاا تمكنـت الـوزارة مـن تـوفير تمـك المـواد لسـعر اقـل مـن سـعر المناقصـة 
الاي تم التعاقد لموجلـه وفـا  ـال عـدم كمايـة الءـمانة لت طيـة فـروق األسـعار لـوزارة الماليـة ال ـق فـ  صصـم أي 

 ملالغ تتلقا من مست قاته لديىا.
لممورد لقاء ما قام لتوريـدع مـن مـواد طلقـال لموـروط والمواصـمات الـواردة لالمناقصـة صـالل سـتين يومـال يكون الدفع  .8

مــن تــاري  تقــديم المــواتير واألوراق الدالــة عمــا تمــام و ســن التوريــد طلقــا لموــروط والمواصــمات الــواردة لصــ يمة 
 الوروط والمواصمات. 

أو أي عـرض سـعر أصـر ودون إلـداء أي أسـلاة مـا دام الـك لجنة العطاءات اير ممزمة لأرصص عروض األسـعار  .9
 ي قق مصم تىا .
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 :يالحظت 

 ا ءار عينات قلل فتو المظاريف عما أن يتم ف صىا لدي جىات ااصتصاص .
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رقم ـــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه  
 ــــــــــــــــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشــروط عامــة وخاصــة  44/2020ورد بوثــا ق العطــام المطــرو  رقــم  .   بــننني قــرأت وتفيمــت كا ــة مــا1
 ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

.   كما ألتزم بنن يبقى العرض المقدم منـي سـارا المفعـول وج ي ـوز لـي الر ـول عنـو لمـدة سـتون يومـا 2
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

مـن قبـل  طمبيـا يـتم المـذكور أعـاله والتـي وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عمى بمو ب العطام.  3
التوريـد عمـى أن تكـون تمـك األصـناف  أوامراستالم توقيع العقد و  من تاريخ شير وذلك لخال المالية وزارة

 الموردة من قبمي و قًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا  ي ىذا العطام.
 و دون أا ضغط أو إكراه .وىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد ب     

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الموت ل المرصص :ـــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــ الجوالرقـم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الىاتـف :ـــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الماكس : ــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــ  :ــــــــــــــــ

 
 
 
 


