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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 اإلدارة العامة لموازم العامة
 لجنة العطاءات المركزية

 2019/ 53عطاء رقم  
سيرفر لصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا تعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طــرح عطــاء توريد 

 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. المعمومات
ء مراجعــة وزارة الماليــة / فعمــا الشــركات اات االصتصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي  ــاا العطــا

صــ ل أوتــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عمــا صمــم محطــة فــارس لمبتــرول اإلدارة العامــة لمــوازم العامةـــ 
 ( شيكل اير مستردة تورد إلا صزينة وزارة المالية.100كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )
توم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة الموازم/ وزارة المالية آصر موعد لقبول عروض األسعار بالظرم المص

وتفتح المظاريم بحضور  20/08/2019الموافق  الث ثاءيوم  عشر من صباح الثانية و الساعة  في اـزة
 ممثمي المناتصين في نفس الزمان والمكان .

 

 دارة العامة لموازم العامةاإل                                                            
 مالحظة:ـ

 عما من يرسو عميه العطاء. . أجرة اإلع ن في الصحم1
 . يجة إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من البنك الوطني اإلسـ مي او بنـك االنتـاج أو سـند دفـع2

مفعــول لمــدة ثــ ث $ ســاري ال1000مــن بنــك البريــد التــابع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعمومــات بمبمــغ 
 شهور يومًا من آصر موعد لتقديم العروض.

 . . تقدم األسعار بالدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائة3
 . لجنة العطاءات اير ممزمة بقبول أتل األسعار.4
 .اإلدارة العامة لموازم اير مسئولة عن أي مبمغ نقدي يرفق مع العطاء.5
 2832761م : .لممراجعة واالستفسار  اتم رت6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاتص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــااج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ  ــاج  .1
كاممــة الوثــائق ويــتفهم جميــع مــا ورد فيهــا ويصــتم ويوتــع كافــة وثــائق دعــوة العطــاء ويقــدمها ضــمن العــرض 

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم تيامه بالتدتيق واالستكمال بصورة صحيحة.

تكتــة أســعار العطــاء بالــدوالر عمــا أن يشــمل الســعر رســوم الجمــارك والضــريبة المضــافة وأجــور التحــزيم  .2
 . والتغميم ومصاريم النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريم األصرى

أو التعـــديل أو  يعـــد المنـــاتص عرضـــه مطبوعـــًا أو مكتوبـــًا بـــالحبر األزرق أو األســـود فقـــط ويحظـــر المحـــو .3
الشـــطة أو اإلضـــافة فـــي العـــرض وكـــل تصـــحيح مـــن  ـــاا القبيـــل يوضـــع عميـــه صطـــين متـــوازيين بـــالحبر 

 وية.األحمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويوتع بجانبه من تبل من أجرى التص

يقدم المناتص عرضه مرفقًا به الوثائق المطموبة مع تأمين دصول العطاء في مغمم مغمـق بححكـام ويكتـة  .4
 2019/ 53 لممناتصـــة رتـــم ســـيرفر لصـــالح وزارة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعمومـــاتعميـــه عطـــاء توريـــد 

بــــه لترســـل إليــــه  وكـــالك اســـمه وعنوانــــه بالكامـــل ورتـــم الهــــاتم والفـــاكس ورتـــم صــــندوق البريـــد الصاصـــين
تعديل في  المكاتبات المتعمقة بالعطـاء وعميه تبميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية صطيًا بأي تغيير أو

عنوانـــه وعميــــه أن يكتــــة أيضــــًا اســــم الــــدائرة التــــي طرحـــت العطــــاء وعنوانهــــا وبصــــ م الــــك يحــــق لمجنــــة 
 العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.

ن تبل المناتص في صندوق العطاءات المصصص لهاا الغرض لدى اإلدارة العامـة لمـوازم يودع العرض م .5
تبـــل انتهـــاء المـــدة المحـــددة لـــالك وكـــل عـــرض ال يـــودع فـــي صـــندوق العطـــاءات تبـــل آصـــر موعـــد لتقـــديم 

 العروض ال ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مغمقًا .

وال يجوز له الرجوع عنـه لمـدة أربعـة شـهور مـن  يمتزم المناتص بأن يبقا العرض المقدم منه نافا المفعول .6
 تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفــق المنــاتص مــع عرضــه ) صاصــة إاا كــان يشــارك ألول مــرة ( الشــهادات والوثــائق المطموبــة منــه و ــي  .1
 عما النحو التالي:

 مهنة وكالك السيرة الااتية لمشركة.صورة مصدتة عن شهادة مزاولة ال 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شهادة صمو طرم من دائرة ضريبة الدصل وضريبة القيمة المضافة 

عمــا المنــاتص أن يرفــق بعرضــه النســصة األصــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات فنيــة تعــرم  .2
اا كانــت تمــك العينــات  بـالموازم المعروضــة وكــالك يقــدم مــع عرضــه العينــات المطموبــة فــي دعــوة العطــاء وا 
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ال يكـون لمجنــة العطـاءات عــدم  ايـر تابمـة لمنقــل فعميـه أن يحــدد مكانهـا والوتـت الــاي يمكـن رؤيتهــا فيـه وا 
 النظر بالعرض.

 يحق لممناتص أن يضيم أية وثائق أو معمومات يراة بحضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه. .3

 

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

يمتزم المنـاتص أن يرفـق بعرضـه سـند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا 
دوالر "  1000أو عمـــا شـــكل كفالـــة أو شـــيك بنكـــي صـــادر مـــن البنـــك الـــوطني اإلســـ مي بمبمـــغ  المعمومـــات

وال ينظـر فـي أي عـرض ايـر معـزز بتـأمين دصـول العطـاء   عمـا أن تعـاد  كتأمين دصول " لمدة ث ث شهر
بعـد مـدة أسـبوعين مـن  تأمينات الدصول في العطاء إلا مقدميها من المناتصين الـاي لـم يحـال عمـيهم العطـاء

 تاريخ آصر موعد لتقديم العروض  وكالك لمن أحيل عميهم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيا.
 أمين حسن التنفيذ : ت .2

وتيمة يمتزم المتناتص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنودج بتقديم تأمين حسن التنفيا لمعطاء المحال عميه 
 الكفالة أو الشيك عما النحو التالي:

 $.2000 الفائز بالمناتصة كميًا  .1

 $.1000 الفائز ببعض البنود  .2

أو  لبريـد التـابع لـوزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعمومـاتوالك عمـا شـكل سـند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك ا 
يــوم مــن تــاريخ تبميغــه بقــرار  15عمــا شــكل كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن البنــك الــوطني اإلســ مي صــ ل 

إحالة العطاء عميه من تبل اإلدارة العامة لموازم العامة عما أن يكون ساري المفعول لمدة )اربعة شـهور( مـن 
عد لتقديم تأمين حسن التنفيا   ويعاد تأمين حسن التنفيا إلا المتعهد بعد تنفيا كافة االلتزامات تاريخ آصر مو 

  المترتبة عميه بموجة طمة صطي تقدمه الدائرة المستفيدة لدائرة الموازم العامة باإلفراج عن التأمين.
مركزية يحـق لـوزارة الماليـة % وفق تقدير لجنة العطاءات ال11ا : في حال انخفاض االسعار أكثر من رابع

 انهاء التعاقد أو إعادة النظر في األسعار
 : فتح العطاءات وتقييمها:خامساً 

 -:لجنة فتح المظاريف -1
يشـــكل مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة لجنـــة فـــتح مظـــاريم العطـــاء وتقـــوم  ـــاج المجنـــة بفـــتح العطـــاءات بحضـــور  

 -ن في دعوة العطاء بعد اتصاا اإلجراءات التالية:المناتصين أو ممثميهم في الزمان والمكان المحددي
إثبات عـدد المظـاريم فـي محضـر فـتح المظـاريم وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة عميـه  - أ

 وعما مظروفه رتمًا مسمسً  عما  يئة كسر اعتيادي بسطه رتم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ث - ب  بات عدد ا.ترتيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 
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تـــراءة اســـم مقـــدم العطـــاء واألســـعار وتيمـــة التـــأمين االبتـــدائي المقـــدم مـــن كـــل منـــاتص والـــك بحضـــور  - ت
 المناتصين أو ممثميهم.

التوتيــع مــن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورتــة مــن أوراتــه  - ث
 وكالك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات السابقة.

 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
يحـــدد مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة األشـــصاص أو الجهـــات الـــاين تتكـــون مـــنهم المجنـــة الفنيـــة التـــي تقـــوم بدراســـة 
العروض من النـواحي الفنيـة والماليـة والقانونيـة وتقـدم توصـياتها المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـا 

 -المعايير التالية في االعتبار:
 ال ينظر في أي عرض اير معزز بتأمين دصول العطاء.  - أ

تــدرس العــروض مــن الناحيــة الفنيــة بحيــث تحــدد المعــايير الفنيــة وفقــًا لمواصــفات المــوازم المطموبــة عمــا    - ب
جــــدول يعــــد لهــــاج الغايــــة  وتصضــــع كافــــة العــــروض لــــنفس المعــــايير مــــن حيــــث التــــزام المنــــاتص بعرضــــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

ؤصا بعين االعتبار كفاءة المناتص مـن النـاحيتين الماليـة والفنيـة ومقدرتـه عمـا الوفـاء بالتزامـات العطـاء ي  - ت
وســمعته التجاريــة والتســهي ت التــي يقــدمها أو الصدمــة التــي يوفر ــا وتطــع الغيــار وورش الصــيانة و كــالك 

 تتــوفر فيـه كــل أو بعــض كونـه وكيــل أو مـوزع لوكيــل أو تــاجر  ولمجنـة اســتبعاد عــرض المنـاتص الــاي ال
  اج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الاي تدم أرصص األسعار ثم الاي يميه حتا تتم دراسة العروض المقدمة.  - ث

إاا تـــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشـــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنـــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مقـــدم  - ج
لترسـية عمـا أكثـر مـن مـورد لمصـنم الواحـد بـالرام أرصص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصـي با

 من اصت م األسعار.

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــاي يتضــمن أرصــص األســعار تنتقــل الدراســة إلــا العــرض  - ح
الــاي يميــه بالســعر إلــا أن تصــل إلــا العــرض الــاي تتــوافر فيــه المتطمبــات لبحالــة عمــا أن تبــين أســباة 

 رصص بشكل واضح.استبعاد العروض األ

إاا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطموبة يفضل المناتص الاي يتضمن عرضه ميزات  - خ
إضافية ثم المقدم لممنتجات المحمية  ثم المناتص المقيم بفمسطين بصورة دائمـة  ثـم مـدة التسـميم األتـل إاا 

 كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 ا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـسادس
عما المتعهد الاي أحيل عميه العطاء استكمال إجراءات العقد الصاص بقرار اإلحالة وتوتيع االتفاتية وما  .1

 يمحقها من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
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 يمتزم المتعهد بالتوريد ص ل أسبوعان من تاريخ است مه ألمر التوريد. .2

لممتعهــد أن يتنــازل ألي شــصص آصــر عــن كــل أو أي جــزء مــن العقــد دون الحصــول عمــا  إان  ال يجــوز .3
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناتص أو المورد الرجوع عما لجنـة العطـاءات بـأي صسـارة أو ضـرر ناشـق عـن تقـديم عرضـه  .4
يهــا أو إاا لــم تحــل العطــاء عمــا مقــدم أتــل فــي حالــة إاا مــا رفضــت لجنــة العطــاءات كــل العــروض المقدمــة إل

 األسعار أو إاا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وتت أو أي مرحمة دون اكر األسباة.

يمتـــزم المـــورد بتســـميم المـــوازم وفقـــًا لممواصـــفات والشـــروط المتفـــق عميهـــا والـــواردة فـــي تـــرار اإلحالـــة وكـــالك  .5
 العينات المعتمدة والماكورة فيه.

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

:  إاا تـأصر المتعهـد عـن توريـد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير فرض غرامة ماليـة .1
ر فــي توريــد ا %( مــن تيمـة المــوازم التــي تــأص1عـام دائــرة المــوازم العامــة أن يفــرض ارامـة ماليــة ال تقــل عــن )

عــن كــل أســبوع تــأصير إال إاا تبــين أن التــأصير فــي التوريــد نــاجم عــن تــوة تــا رة   وفــي جميــع األحــوال عمــا 
المتعهــد تقـــديم إشــعار صطـــي وفـــوري إلــا الجهـــة المصتصـــة بــالظروم واألســـباة التـــي أدت إلــا التـــأصير فـــي 

 التوريد أو منعته من الك وتقديم ما يثبت الك.
: إاا نكـل المتعهـد عـن تنفيـا التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتوريـد أو تصـر فـي  المتعهدالشراء عمى حساب  .2

الــك أو تــأصر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بهــا المتعهــد بــنفس 
األســعار الصصــائص والمواصــفات مــن أي مصــدر آصــر عمــا حســاة  ــاا المتعهــد ونفقتــه مــع تحميمــه فــروق 

والنفقـــات اإلضـــافية وأيـــة صســـائر أو مصـــاريم أو عطـــل أو ضـــرر يمحـــق بالـــدائرة المســـتفيدة أو دائـــرة المـــوازم 
 العامة دون الحاجة إلا أي إناار وال يحق لممتعهد االعتراض عما الك.

التـي  : و نا يحق لمجنة العطـاءاتاستبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معه .3
أحالت العطاء اتصاا اإلجراءات ال زمة بحـق المتعهـد بمـا فـي الـك مصـادرة تيمـة التـأمين المقـدم مـن المتعهـد 
أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســة مــع تيمــة المــوازم ايــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي  ــاج الحالــة إيــرادًا لمصزينــة 

 العامة.
يل األموال المستحقة لها فـي امـة المنـاتص أو المـورد وفي جميع األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحص .4

مــــن األمــــوال المســــتحقة لــــالك المنــــاتص أو المــــورد لــــدى الــــوزارات والهيئــــات والمؤسســــات الحكوميــــة أو مــــن 
 كفاالتهم.

 
 -حل الخالفات:ًا: ثامن

ه وديـًا في حال حدوث أي ص م ينشأ عن تفسير أي بنـد مـن البنـود السـابقة أو مـن بنـود العقـد فيـتم حمـ  - أ
 بالتفاوض.
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يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما لموصــول إلــا حــل حــول أي صــ م يتعمــق  30إاا لــم يــتمكن الطرفــان صــ ل  - ب
ـــق القـــوانين واألنظمـــة  ـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطبي ـــالمجوء إل بالعقـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الصـــ م ب

 المعمول بها في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بهاا الشأن.

 
 شروط متفرقة:ـ :اتاسع

إاا استعمل المناتص الغش أو الت عة في معاممته أو ثبت عميه أنه شرع أو تام بنفسه أو بواسطة ايرج  .1
بطريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عما التواطؤ معه إضرارًا 

بحـق الـوزارة المطالبـة بالتعويضــات  بالمصـمحة يمغـي عقـدج فـي الحــال ويصـادر التـأمين مـع عـدم اإلصــ ل
المترتبــة عمــا الــك فضــً  عــن شــطة اســمه مــن بــين المناتصــين وال يســمح لــه بالــدصول فــي مناتصــات 

 لمسمطة الوطنية الفمسطينية  اا فضً  عن اتصاا اإلجراءات القضائية ضدج عند االتتضاء.
د معــــه دون المجـــوء لمقضــــاء وكــــالك إاا أفمـــس المنــــاتص أو المــــورد يحـــق لمجنــــة العطــــاءات إلغـــاء التعاتــــ .2

 مصادرة مبمغ التأمين كحيراد عام لمصزينة العامة.
بتوجيـه كتـاة لمورثـة يفيـد بـالك لمبرم معه أو ما تبقا منـه ا مناتص أو المورد جاز إلغاء العقدإاا توفا ال .3

 دون الحاجة إلا استصدار حكم تضائي يقضي بالك مع رد مبمغ التأمين في  اج الحالة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 8 صفحة سيرفر لصالح وزارة االتصاالت  توريد 35/0299 رقم مناقصة

 
 الشروط الخاصة

 

وتطـع الغيـار لمـوازم التـي تتطمـة الـك لمـدة ال  يمتزم المناتص بتوفير صدمة الصيانة المجانية )كتاة ضمانة( -1
 تقـل عـن سنة مي دية.

% وصاليــة مــن أي عيــوة فــي المصــنعية أو فــي 100يمتــزم المنــاتص أن تكــون المــواد المــوردة جديــدة بنســبه   -2
 مواصفات الماكورة في كراسة العطاء.المادة   وتبعًا لم

يمتزم المناتص المحال عميه العطاء أو أي جزء منه بتوريد وتركية وتشغيل األصنام التي تطمة منه صـ ل  -3
أســـبوعان مـــن تـــاريخ طمـــة التوريـــد الصطـــي ويـــتم الـــدفع صـــ ل شـــهر بموجـــة معـــززات الصـــرم  مــــدة أتصـــا ا

 المطموبة.

شـــامل تيمـــة الضـــريبة المضـــافة وشـــامل التحميـــل والتوصـــيل والتركيــــة و  الســـعر المقـــدم بالـــدوالر األمريكـــي -4
 والتشغيل.

ة الصــانعة  كعمــا المنــاتص أن يبــين فــي عرضــه بمــد المنشــأ لمــوازم المعروضــة  ومنشــأ مكوناتهــا  واســم الشــر  -5
 والماركة  واالسم التجاري  والموديل  والرتم عما الكتالوج أو النشرة الصاصة بالموازم المعروضة .

دمات األجهــزة المقدمــة بالعطــاء  ـصــ لبيــع و يجــة أن تكــون الجهــات العارضــة مرصصــة تانونيــا ومؤ مــة فنيــاً  -6
 درة عما تركية وتسميم ودعم األجهزة الفنية.ـولديها ورشات صيانة ودعم فني لما بعد البيع  ولها المق

متعهـد   والـك بمـا يتناسـة مــع لمجنـة العطـاءات المركزيـة الحـق بتجزئــة األصـنام أو كمياتهـا بـين أكثـر مــن  -7
 المصمحة العامة.

جــراء التجـــارة عميهـــا لمعرفـــة مـــدى مطابقتهـــا لممواصــفات بالطريقــة  -8 يــتم فحــص المــوازم المــوردة مــن المتعهــد وا 
 التي تحدد ا الدائرة المستفيدة أو لجنة االست م بموجة لجان فنية تشكل لهاا الغرض.

لمناتصة وعند تسميم أي بند من بنود المناتصة يجة تعبئة نمواج عقد لممورد الاي يرسو عميه أي جزء من ا -9
 الصيانة المرفق في الكراسة. 

أشهر تبدأ مـن تـاريخ صـدور اإلحالـة النهائيـة لمعطـاء  وال يحـق ألي  ستةيسري البدء بتنفيا  اا العطاء لمدة -10
 مورد المطالبة برفع أسعارج ص ل تمك الفترة.

أشـــهر وفقـــا لمقتضـــيات  6كزيـــة تمديـــد العطـــاء عـــن المـــدة المحـــددة لهـــا والبالغـــة يحـــق لمجنـــة العطـــاءات المر -11
 المصمحة العامة.
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 جدول األسعار والكميات 

 
 

Item Specification QTY 

 
Price $ 

 

 سيرفر .1
Dell power Edge (HDD: TB) +SSD 

RAM: 512 GB 
 حسب المواصفات المرفقة 

1  
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

ـــ  ويــة رتــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتــر أنــا الموتــع أدنــاج ـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ بصــفتي ممــثً  عــن  ــــــــــــــــــــــ
 ـــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــن شـــروط عامـــة  53/2019.   بـــأنني تـــرأت وتفهمـــت كافـــة مـــا ورد بوثـــائق العطـــاء المطـــروح رتـــم  1
 اصة ومواصفات وألتزم التزاما تانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .وص
شـهور  سـتة.   كما ألتزم بأن يبقا العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمـدة 2

 من تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.
والـــاي يـــتم طمبـــه مـــن .   وكــالك ألتـــزم توريـــد األجهـــزة المحالـــة عمـــا بموجـــة العطـــاء المـــاكور أعـــ ج 3

ص ل أسبوعان من إصدار أمر التوريد الصطي عما أن يكون الصنم المورد مـن  دولة فمسطينوزارات 
 تبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميها في  اا العطاء.

 و اا إترار وتعهد مني بالك أتر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .    
 
 

 ـص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقـ
 رقم المشتغل المرخص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقـم الهاتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

 
 
 


