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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط

 9102/  75 رقم عطاء
 عند الطمب محروقات وتوفير نقل وتخزين طرح عطاءزية عن ــتعمن وزارة المالية/لجنة العطاءات المرك

تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق  والبمديات سمطة الطاقة الفمسطينيةلصالح  
 .العطاء

فعمــا الشــركات اات ااختصــاص والمســجمة رســميًا وتراــب فــي المشــاركة فــي وــاا العطــاء مراجعــة وزارة 
خـلل أوقـات الـدوام الرسـمي  فـي اـزة تل الهوى بجوار محطة فـارسـ  لموازم العامةاإلدارة العامة المالية / 

ايــر مســتردة  شــيكل( 033مــن أجــل الحصــول عمــا كراســة المواصــفات ووثــائق العطــاء مقابــل دفــ  مبمــ   
 .خزينة وزارة الماليةإلا تورد 

 

وزارة  العامـة المـوازم  دارةاإلآخر موعد لقبول عروض األسعار بـالظر  المختـوم فـي صـندوق العطـاءات بـ
وتفـتح المظـاري  م  ;230 /;22/3الموافـق  الثلثـاءيـوم  صـباحمـن  العاشـرةوو السـاعة  زةـالمالية في ا

 الزمان والمكان .نفس في  الموردينبحضور ممثمي 
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى وزارة الماليـة بزـزة  البنـك الـوطني  .0
( أو ســــند دفــــ  معتمــــد صــــادر مــــن بنــــك البريــــد التــــاب  لــــوزارة أو بنــــك اانتــــاج الفمســــطيني اإلســــلمي

 شـهر" كتـممين دخـول " سـاري المفعـول لمـدة دوار  0333 ااتصـاات وتكنولوجيـا المعمومـات بمبمـ  
 . من آخر موعد لتقديم العروض

 .الجمركية و الضرائب الرسوم تشمل ا تقدم األسعار بالشيكل و  .2
 أقل األسعار.لجنة العطاءات اير ممزمة بقبول  .0
 2:02980لممراجعة وااستفسار وات  رقم :  .2
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

عرضــو وأســعارى عمــا الجــداول والنمــااج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ وــاى  المنــاقصيعــد  .0
الوثائق ويتفهم جميـ  مـا ورد فيهـا ويخـتم ويوقـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدمها ضـمن العـرض كاممـة 

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم قيامو بالتدقيق وااستكمال بصورة صحيحة.

جميـ  الرسـوم  نقـل والتحميـل والتنزيـل وعمـا أن يشـمل السـعر مصـاري  ال بالشيكلتب أسعار العطاء تك .2
 والمصاري  األخرى.

التعــديل أو  والمحــو أيعــد المنــاقص عرضــو مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر  .0
طــين متــوازيين بـــالحبر الشــطب أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن وــاا القبيــل يوضــ  عميــو خ

 األحمر ويعاد كتابة الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوق  بجانبو من قبل من أجرى التصويب.

يقــدم المنــاقص عرضـــو مرفقــًا بــو الوثـــائق المطموبــة مــ  تـــممين دخــول العطــاء فـــي مزمــ  مزمــق ب حكـــام  .2
وكـالك  ;230/ 79 رقـم مـدياتوالب سـمطة الطاقـة الفمسـطينيةمحروقات لصـالح توريد  عطاءويكتب عميو 

اســمو وعنوانــو بالكامــل ورقــم الهــات  والفــاكس ورقــم صــندوق البريــد الخاصــين بــو لترســل إليــو المكاتبــات 
تعـديل فـي عنوانـو  لمـوازم / وزارة الماليـة خطيـًا بـمي تزييـر أو العامة ةاإلدار المتعمقة بالعطـاء وعميو تبميــ  

التي طرحت العطاء وعنوانهـا وبخـل  الـك يحـق لمجنـة العطـاءات أن وعميو أن يكتب أيضًا اسم الدائرة 
 تهمل العرض المقدم منو.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن قبــل المنــاقص فــي صــندوق العطــاءات المخصــص لهــاا الزــرض لــدى  .7
لموازم قبل انتهاء المدة المحددة لالك وكل عرض ا يودع في صندوق العطاءات قبـل آخـر موعـد لتقـديم 

 عروض ا ينظر فيو ويعاد إلا مصدرى مزمقًا .ال

مـن  أسـبوعينيمتزم المنـاقص بـمن يبقـا العـرض المقـدم منـو نافـا المفعـول وا يجـوز لـو الرجـوع عنـو لمـدة  .8
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

ـــاقص أن يرفـــق بعرضـــو  ـــزم المن ـــوزارة ااتصـــاات يمت ـــاب  ل ـــد الت ســـند دفـــ  معتمـــد صـــادر مـــن بنـــك البري
أو عما شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل م  السمطة الفمسطينية  وتكنولوجيا المعمومات

" كتـممين دخـول " وا ينظـر فـي أي عـرض ايـر دوار 0333في ازة  البنك الـوطني اإلسـلمي( بمبمـ  
، عمـا أن تعــاد تممينــات الـدخول فــي العطـاء إلــا مقـدميها مــن المناقصــين  معـزز بتــممين دخـول العطــاء
بعد مدة أسبوعين من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، وكالك لمن أحيـل  الاي لم يحال عميهم العطاء

 عميهم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تممين حسن التنفيا.



 

2 

 

 تأمين حسن التنفيذ :  .9

مبمـ  اء أو بـمي جـزء مـن بنـودى بتقـديم تـممين حسـن التنفيـا لمعطـاء المحـال يمتزم المتنـاقص الفـائز بالعطـ
أو عمـا  والك عما شكل سـند دفـ  معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد حسـب األصـول دوار أمريكي 7333

شـــكل كفالـــة أو شـــيك بنكـــي صـــادر مـــن بنـــك يتعامـــل مـــ  الســـمطة الفمســـطينية فـــي اـــزة  البنـــك الـــوطني 
رار إحالــة العطــاء عميــو مــن قبــل اإلدارة العامــة لمــوازم عمــا أن يكــون ســاري تبميزــو بقــفــور اإلســلمي(  

المفعــول مــدة ســريان العقــد، ويعــاد تــممين حســن التنفيــا إلــا المتعهــد بعــد تنفيــا كافــة االتزامــات المترتبــة 
م عميو بموجب طمب خطـي تقدمـو الـدائرة المسـتفيدة لـ دارة العامـة لمـوازم بـاإلفراج عـن التـممين  حيـث يـت

 إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 
 

 :فتح العطاءات وتقييمها :رابعاً 
 -:لجنة فتح المظاريف -0

مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة لجنـــة فـــتح مظـــاري  العطـــاء وتقـــوم وـــاى المجنـــة بفـــتح العطـــاءات بحضـــور  يـــدعو
 -المناقصين أو ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاا اإلجراءات التالية:

ميـو إثبات عدد المظاري  في محضر فتح المظاري  وكـل عطـاء يفـتح مظروفـو يضـ  رئـيس المجنـة ع -أ
وعمـــا مظروفـــو رقمـــًا مسمســـًل عمـــا ويئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطو رقـــم العطـــاء ومقامـــو عـــدد العطـــاءات 

 الواردة.

ثبات عددوا. -ب  ترقيم األوراق المرفقة م  العطاء وا 

قـــراءة اســـم مقـــدم العطـــاء واألســـعار وقيمـــة التـــممين اابتـــدائي المقـــدم مـــن كـــل منـــاقص والـــك بحضـــور  -ت
 المناقصين أو ممثميهم.

مــن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــو وكــل ورقــة مــن أوراقــو  التوقيــ  -ث
 وكالك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -9
ــاين تتكــون مــنهم المجنــة الفنيــة التــي تقــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــخاص أو الجهــات ال
العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصـياتها المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أخـا 

 -المعايير التالية في ااعتبار:
 ا ينظر في أي عرض اير معزز بتممين دخول العطاء.  -أ

تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا    -ب
جـــدول يعـــد لهـــاى الزايـــة، وتخضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــاقص بعرضـــو 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.
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ية والفنية ومقدرتو عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء يؤخا بعين ااعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المال  -ت
وسمعتو التجارية والتسهيلت التـي يقـدمها أو الخدمـة التـي يوفروـا وقطـ  الزيـار وورش الصـيانة و كـالك 
كونو وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاقص الـاي ا تتـوفر فيـو كـل أو بعـض 

 واى المتطمبات.

 بالعرض الاي قدم أرخص األسعار ثم الاي يميو حتا تتم دراسة العروض المقدمة. تبدأ الدراسة  -ث

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

 ل  األسعار.من اخت

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــاي يتضــمن أرخــص األســعار تنتقــل الدراســة إلــا العــرض  -ح
الاي يميـو بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـاي تتـوافر فيـو المتطمبـات ل حالـة عمـا أن تبـين أسـباب 

 استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.

ط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــاقص الـــاي يتضـــمن عرضـــو إاا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــرو  -خ
ميزات إضافية ثم المقدم لممنتجات المحميـة، ثـم المنـاقص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم 

 األقل إاا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 المورد :ـ خامسا :ـ التزامات
 عروض األسعارمت عميو عما المتعهد الاي أحي .0

اســتكمال إجــراءات العقــد الخــاص بقــرار اإلحالــة وتوقيــ  ااتفاقيــة ومــا يمحقهــا مــن أوراق ومســتندات بمــا   .2
 فيها  أوامر الشراء(.

 يمتزم المتعهد بالتوريد حسب الطمب من تاريخ استلمو ألمر التوريد. .0

ن الحصـول عمـا  إان ا يجوز لممتعهد أن يتنازل ألي شـخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دو  .2
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بمي خسارة أو ضرر ناشئ عـن تقـديم عرضـو  .7
في حالـة إاا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة إليهـا أو إاا لـم تحـل العطـاء عمـا مقـدم أقـل 

 لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون اكر األسباب.األسعار أو إاا ألزت 

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميهــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــالك  .8 يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفق
 العينات المعتمدة والماكورة فيو.

 
 فيذ أو عدم قيامه به:ـ:ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنسادسا

إاا تمخر المتعهد عن توريد مـا التـزم بـو فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير :  فرض غرامة مالية .0
%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـمخر فـي توريـدوا 0عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ا تقـل عـن  
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التوريــد نــاجم عــن قــوة قــاورة ، وفــي جميــ  األحــوال عمــا عــن كــل أســبوع تــمخير إا إاا تبــين أن التــمخير فــي 
المتعهــد تقــديم إشــعار خطــي وفــوري إلــا الجهــة المختصــة بــالظرو  واألســباب التــي أدت إلــا التــمخير فــي 

 التوريد أو منعتو من الك وتقديم ما يثبت الك.
مـو بالتوريـد أو قصـر فـي إاا نكل المتعهد عن تنفيا التزاماتو بما فيـو التزا : الشراء عمى حساب المتعهد .2

الــك أو تــمخر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بهــا المتعهــد بــنفس 
الخصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آخـر عمــا حسـاب وــاا المتعهـد ونفقتــو مـ  تحميمــو فـروق األســعار 

ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم والنفقــات اإلضــافية وأيــة خســائر أو مصــاري  أو عطــل أو ضــ رر يمحــق بال
 العامة دون الحاجة إلا أي إناار وا يحق لممتعهد ااعتراض عما الك.

وفي جمي  األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل األموال المستحقة لها في امة المورد من األمـوال  .0
 الحكومية أو من كفااتهم. المستحقة لالك المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات

 

 -حل الخالفات:سابعًا: 
في حال حدوث أي خل  ينشم عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقـد فيـتم حمـو وديـًا   -أ

 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما لموصــول إلــا حــل حــول أي خــل  يتعمــق  03إاا لــم يــتمكن الطرفــان خــلل  -ب
رفين حـــل الخـــل  بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق القـــوانين واألنظمـــة بالعقـــد يحـــق ألي مـــن الطـــ

 المعمول بها في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بهاا الشمن.
 

 

 شروط متفرقة:ـ:ثامنا

الزش أو التلعب في معاممتو أو ثبت عميو أنو شـرع أو قـام بنفسـو أو بواسـطة ايـرى  الموردا استعمل اإ .0
بطريـــق مباشـــر أو ايـــر مباشـــر عمـــا رشـــوة أحـــد مـــوظفي أو مســـتخدمي الســـمطة أو عمـــا التواطـــؤ معـــو 
إضـــرارًا بالمصـــمحة يمزـــي عقـــدى فـــي الحـــال ويصـــادر التـــممين مـــ  عـــدم اإلخـــلل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 

وا يســمح لــو بالــدخول فــي  المــوردينلمترتبــة عمــا الــك فضــًل عــن شــطب اســمو مــن بــين بالتعويضــات ا
لمســمطة الوطنيــة الفمســطينية وــاا فضــًل عــن اتخــاا اإلجــراءات القضــائية  وعــروض األســعار مناقصــات

 ضدى عند ااقتضاء.
لمقضـــاء وكـــالك إاا أفمـــس المنـــاقص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إلزـــاء التعاقـــد معـــو دون المجـــوء  .2

 مصادرة مبم  التممين ك يراد عام لمخزينة العامة.
إاا تـوفا المنــاقص أو المــورد جــاز إلزــاء العقـد  المبــرم معــو أو مــا تبقــا منـو  بتوجيــو كتــاب لمورثــة يفيــد  .0

 بالك دون الحاجة إلا استصدار حكم قضائي يقضي بالك م  رد مبم  التممين في واى الحالة.
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 الشروط الخاصة
 

 حق لسمطة الطاقة الفمسطينية إجراء فحص لبعض عينات المحروقات الموردة في أي وقت .ي .0

 .السعر ا يشمل أي ضرائب او رسوم جمركية .2

لتـر مـن السـوار عنـد الطمـب مـن قبـل سـمطة الطاقـة فـي حـال توقـ  توريـد الوقـود  333,333تمتزم الشـركة بتـوفير  .3
من المصدر وتعتبر واى الكميـة مديونيـة عمـا سـمطة الطاقـة تمتـزم باعادتهـا فـي فتـرة اقصـاوا شـهر واحـد مـن تـاريخ 

 ااستدانة .

" فـي جـدول 2ا معاممـة الكميـات المخزنـة المـاكورة فـي بنـد رقـم "يتم التعامل مـ  الكميـات المسـتدانة مـن الشـركة ماليـ .4
 الكميات واألسعار .

م  بيان  ومخصصة فقط لنقل وقود المحطة هاشاحنات نقل م  صهاريج  03 أن تمتمك الشركة عما األقل .5
 .تفاصيل الشاحنات من حيث أرقام الموحات وحمولة وعدد أقسام الشاحنات وأسماء السائقين

  . عند مباشرتها لمعمل G.P.Sأن تكون الشاحنات جميعها مزودة بنظام الملحة  .6

 . الناقل بتوفير أقفال متسمسمة واات نوعية جيدة لمداخل ومخارج الصهاريجيمتزم .7

صيانة خلل العما الشركة أن تقوم باستبدال الخراطيم الخاصة بالمضخات داخل المحطة وما يمزم الك من عممية  .8
 لمرة واحدة. دمدة العق

  لتر 433,333أن تمتمك الشركة مخازن لتخزين السوار فقط بقدرة تخزينية ا تقل عن  .9

 لتر. 45333أن ا تقل سعة الشاحنة عن  .03

 أن تكون وصلت التفري  في الجانب األيمن من الصهريج. .00

 عدد مخارج تفري  الصهاريج خمسة مخارج. .02

 إنش. 2.5قطر مخارج التفري  لمصهريج  .03

 تكون الصهاريج ومخارجها بحالة جيدة وا تسمح بتسريبات داخل وخارج الصهريج.أن  .04

 أن تكون الشاحنة بحالة جيدة ومزودة بوسائل األمن والسلمة حسب مواصفات وزارة النقل ومحطة التوليد. .05

مة القياس أن تقوم الشركة بتزويد شهادة من مؤسسة القياسات الفمسطينية بسعة أقسام الصهاريج ومعيارية وسي .06
 المتبعة م  بيان نسبة الخطم في قياس السيخ.

 أن تكون شركة النقل معتمدة من الهيئة العامة لمبترول ومسجمة قانونيا ولديها خبرة في مجال نقل الوقود. .07

 اريي المفعول.باسم الشركة ورخصة وتممين س ةيجب أن تكون الشاحنات لها لوحة أرقام مسجم .08

 صة قيادة مقطورة سارية المفعول وأن يكونوا معتمدين من قبل الشركة ومسجمين لديها.يجب أن يتممك السائقين رخ .09

 الوقود الاي سيتم نقمو وو السوار المورد لتشزيل محطة كهرباء ازة. .23
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 سمطة الطاقة. ىعدد ساعات العمل اليومي حسب ما تحدد .20

معبر كرم أبو  كل من عممية التعبئة فيعما السائقين االتزام بآلية العمل الموضوعة من قبل سمطة الطاقة في  .22
 .محافظة الوسطا – محافظة رفح وعممية التفري  في محطة توليد كهرباء ازة -سالم

يجب أن تكون الشاحنات بحالة جيدة وان ا تستخدم صهاريج بمواصفات مختمفة عن المتفق عميو حسب الشروط  .23
صة بنقل السوار المورد لممحطة لنقل أي نوع آخر من الوقود الفنية الممحقة بالعقد، وأن ا تستخدم الصهاريج الخا

 خلل مدة العقد.

بتوفير  لشروط الفنية الممحقة يقوم الموردفي حال نقص عدد الشاحنات عن الحد األدنا المتفق عميو حسب ا .24
شعار سمطة الطاقة ببيانات السيارات عما أن ا تكون مخالفة لمشرو   ط الفنيةشاحنات بديمة من مصدر آخر وا 

الممتمكات العامة والخاصة أو اتجاى األشخاص أو أضرار  وتكالي  أ عن أي ةمسؤوليالتتحمل  شركة  النقل  .25
 البيئة أثناء عممية النقل .

 المسئولية عن نقص الكميات وتزيير المواصفات لمسوار المنقول خلل عممية النقل:  .26

المورد بتعويض كمية الوقود المفقود حسب  يقوممية النقل في حالة النقص في كمية الوقود المنقولة خلل عم* 
 آلية معينة تحددوا سمطة الطاقة.

في حالة حدوث تزيير متعمد في مواصفات الوقود المنقول خلل عممية النقل يتحمل المورد ثمن الشحنة * 
وسيتم فسخ العقد م  المتعهد دون تبعات عما سمطة  المخالفة باإلضافة الا ارامة مالية تحددوا سمطة الطاقة

 . مناقصات مستقبل لسمطة الطاقةالطاقة ووزارة المالية وسيتم استبعاد الشركة من أي 

 وق  العمل خلل الظرو  الطارئة: .27

 : يمكن أن يتوق  العمل دون تكالي  عما أي من الطرفين خلل الظرو  الطارئة التالية 

o ضطرابات أو خلفو.إالق الطرق بسبب اا 

o . إالق الطرق بسبب ظرو  طبيعية قاورة يتم اإلعلن عنها 

o حالة حرب. 

o . توق  المولدات الكهربائية في محطة التوليد عن العمل ألي سبب 
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 جدول الكميات واألدعار
 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
أجرة النقل بالشيكل لكل 

011,111 
 مالحظات

0 

محروقات  صناعيسوالر نقل 
من معبر كرم  لصالح سمطة الطاقة

إلى  أو معبر رفح لموقود أبو سالم
 محطة توليد الكهرباء

 011,111 لتر

  

نقل وتخزين سوالر صناعي عند  9
 011,111 لتر الطمب من سمطة الطاقة

  

3 
من معبر رفح  نقل وقود البمديات

لموقود إلى البمديات أ المحطات 
  التي يتم تحديدها من قبل البمديات 

 1000 لتر 
  

 
 الحظات  :م
 

 لتر  .  800,000 كمية النقل اليومي حتى  -

 لتر . 12,000,000 حتىكمية النقل الشهري  -

 مدة التخزين حسب حاجة سمطة الطاقة بمدة أقصاها شهر واحد لكل شحنة مخزنة. -
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رقم أقر أنا الموق  أدناى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 -ــــــــــــــــــــــ بالتــالي:بصفتي ممثًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن شــروط عامــة وخاصــة  ;79/230رقــم  ق العطــاء .   بــمنني قــرأت وتفهمــت كافــة مــا ورد بوثــائ0
 ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

 وا يجـوز لـي الرجـوع عنـو لمـدة أسـبوعين .   كما ألتزم بمن يبقا العرض المقدم مني ساري المفعول2
 يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

مـن  طمبهـا يـتم وكالك ألتـزم بتوريـد األصـنا  المحالـة عمـا بموجـب العطـاء المـاكور أعـلى والتـي.  0
 رأوامــاســتلم توقيــ  العقــد و  مــن تــاريخ خــلل المــدة المــاكورة فــي كراســة العطـاء والــك وزارة الماليــةقبـل 

التوريــد عمــا أن تكــون تمــك األصــنا  المــوردة مــن قبمــي وفقــًا لممواصــفات والشــروط المنصــوص عميهــا 
 في واا العطاء.

 وواا إقرار وتعهد مني بالك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ضزط أو إكراى .     
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