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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 0202/ 58 عطاء رقم

توريةد امتيااةات الاةيادة دامةب معفةر رفة  عةن طةرح عطةاء ميةوم   العامةة للةوازم العامةة اإلدارةتعلن وزارة المالية / 
فعلةةا الوةةريات اات اامتاةةاص والمسةةالة ، تفعةةًا للوةةروط والموااةةمات المو ةةمة فةة  يراسةةة وو ةةا   العطةةاء للوقةةود

تةب الوةوا فاةوار ممطةة زم العامةةة رسميًا وترغب ف  الموارية ف  هاا العطاء مرااعة وزارة المالية / اإلدارة العامة للةوا
( 100مالب أوقات الدوام الرسم  من أاب الماوب علا يراسة المواامات وو ةا   العطةاء مبافةب دفةل مفلة   فارس 

 وييب غير مستردة تورد إلا مزيدة وزارة المالية.
آمر موعد لبفوب عروض األسعار فالظرف الممتوم ف  اددو  العطاءات فاإلدارة العامة اللوازم/ وزارة المالية ف  

وتمت  المظاريف فم ور مم ل   30/00/2020المواف   ال ال اءمن افاح يوم  العاورةغةزة هو الساعة 
 المداقاين ف  دمس الزمان والميان .

 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت                                                            

 يالحظت:ـ
 . أارة اإلعالن ف  الامف علا من يرسو عليه العطاء.1
أو سةدد دفةل مةن  أو فدةك اادتةاج . ياب إرفا  يمالة فديية أو ويك فدي  اادر من الفدةك الةوطد  اإلسةالم 0

سةاري الممعةوب لمةدة  % مةن اامةال  العطةاء5فبيمةة فدك الفريد التافل لوزارة ااتااات وتيدولوايا المعلومةات 
 من آمر موعد لتبديم العروض.  ال ة أوور

 . تبدم األسعار فالوييب وتومب اميل أدواع الرسوم وال را ب.3
 . لادة العطاءات غير ملزمة فبفوب أقب األسعار.4
 .اإلدارة العامة للوازم غير مس ولة عن أي مفل  دبدي يرف  مل العطاء.5
 0830761للمرااعة وااستمسار هاتف رقم :  .6
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 انشزوط انعايت 
 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ
أن يبةرأ هةاه الو ةا    يعد المداقص عر ه وأسعاره علا الاداوب والدمااج والو ا   المرفبة فدعوة العطاء فعةد .1

ويةةتموم اميةةل مةةا ورد فيوةةا ويمةةتم ويوقةةل يافةةة و ةةا   دعةةوة العطةةاء ويبةةدموا  ةةمن العةةرض ياملةةة علةةا أن 
 يتممب يافة الدتا ج المترتفة علا عدم قيامه فالتدقي  وااستيماب فاورة اميمة.

افة وأاةةور التمةةةزيم تيتةةب أسةةعار العطةةةاء فالوةةييب علةةةا أن يوةةمب السةةةعر رسةةوم الامةةةارك وال ةةريفة الم ةةة .0
 والتغليف ومااريف الدبب والتمميب والتدزيب والتأمين واميل الرسوم والمااريف األمرى.

يعد المداقص عر ه مطفوعًا أو ميتوفةًا فةالمفر األزر  أو األسةود فبةط ويمظةر الممةو أو التعةديب أو الوةطب  .3
ويعةاد يتافةة  رمتةوازيين فةالمفر األممةأو اإل افة ف  العرض ويب تامي  من هاا البفيب يو ل عليه مطةين 

 الاواب فالمفر األزر  أو األسود ويوقل فاادفه من قفب من أارى التاويب.

يبدم المدةاقص عر ةه مرفبةًا فةه الو ةا   المطلوفةة مةل تةأمين دمةوب العطةاء فة  مغلةف مغلة  ف ميةام وييتةب  .4
ويةةالك اسةةمه وعدوادةةه  0202/ 58للمداقاةةة رقةةم  توريةةد امتيااةةات الاةةيادة دامةةب معفةةر رفةة  للوقةةودعليةةه 

فاليامةةب ورقةةم الوةةاتف والمةةايس ورقةةم اةةددو  الفريةةد المااةةين فةةه لترسةةب إليةةه المياتفةةات المتعلبةةة فالعطةةةاء 
وعليه تفليةة  اإلدارة العامة للوازم / وزارة المالية مطيًا فأي تغيير أو تعةديب فة  عدوادةه وعليةه أن ييتةب أي ةًا 

 الت  طرمت العطاء وعدوادوا وفمالف الك يم  للادة العطاءات أن تومب العرض المبدم مده.اسم الدا رة 

يودع العرض من قفب المداقص ف  اددو  العطاءات المماص لوةاا الغةرض لةدى اإلدارة العامةة للةوازم قفةب  .5
لعةروض ا ادتواء المدة الممةددة لةالك ويةب عةرض ا يةودع  فة  اةددو  العطةاءات قفةب آمةر موعةد لتبةديم ا

 يدظر فيه ويعاد إلا مادره مغلبًا .

يلتةزم المدةاقص فةأن يفبةا العةرض المبةدم مدةه دافةا الممعةةوب وا ياةوز لةه الراةوع عدةه لمةدة سةتين يومةا مةةن  .6
 تاريخ آمر موعد لتبديم العروض.

 
 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ

ك ألوب مرة ( الوةوادات والو ةا   المطلوفةة مدةه وهة  علةا يرف  المداقص مل عر ه   مااة إاا يان يوار   .1
 الدمو التال :

 .اورة مادقة عن ووادة مزاولة المودة ويالك السيرة الااتية للورية 
 .الساب التااري أو الاداع  للورية 

 .ووادة ملو طرف من دا رة  ريفة الدمب و ريفة البيمة الم افة 

األالية من أية يتالواات أو دورات أو معلومات فديةة تعةرف فةاللوازم علا المداقص أن يرف  فعر ه الدسمة  .0
اا يادت تلك العيدات غير قافلةة للدبةب  المعرو ة ويالك يبدم مل عر ه العيدات المطلوفة ف  دعوة العطاء وا 

ا ييون للادة العطاءات عدم الدظر فالعرض.  فعليه أن يمدد ميادوا والوقت الاي يمين رؤيتوا فيه وا 

 للمداقص أن ي يف أية و ا   أو معلومات يرغب ف  افتوا ويرى أدوا  رورية  لتو ي  عر ه. يم  .3
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 تأييناث وضًاناث انعطاء : ثانثًا:
يلتةزم المدةاقص أن يرفة  فعر ةه سةدد دفةل معتمةد اةادر مةن فدةك الفريةد التةافل : تأمين الدموب ف  العطةاء .1

يمالة أو ويك فدي  اادر من فدك يتعامب مةل السةلطة  لوزارة ااتااات وتيدولوايا المعلومات أو علا ويب
" يتةأمين دمةوب  % من اامال  العطاء5فبيمة ( أو فدك اادتاج الملسطيدية ف  غزة  الفدك الوطد  اإلسالم 

، علةا أن تعةاد تأميدةات الةدموب فة  العطةاء إلةا طةاء" وا يدظر ف  أي عرض غيةر معةزز فتةأمين دمةوب الع
الةةاي لةةم يمةةاب علةةيوم العطةةاء فعةةد مةةدة أسةةفوعين مةةن تةةاريخ آمةةر موعةةد لتبةةديم  مبةةدميوا مةةن المداقاةةين

 .العروض
يلتةةزم المتدةةاقص المةةا ز فالعطةةاء أو فةةأي اةةزء مةةن فدةةوده فتبةةديم تةةأمين مسةةن التدميةةا : تةةأمين مسةةن التدميةةا .0

علةةا وةةيب سةةدد دفةةل معتمةةد اةةادر مةةن فدةةك الفريةةد مسةةب  % مةةن اامةةال  العطةةاء12فبيمةةة للعطةةاء الممةةاب 
فة  غةزة  الفدةك  األاوب أو علا وةيب يمالةة أو وةيك فدية  اةادر مةن فدةك يتعامةب مةل السةلطة الملسةطيدية

يوم مةن تةاريخ تفليغةه فبةرار إمالةة العطةاء عليةه مةن قفةب اإلدارة  15مالب  الوطد  اإلسالم  أو فدك اادتاج(
 .العامة للوازم علا أن ييون ساري الممعوب مدة سريان العبد

 
 فتح انعطاءاث وتقييًها:رابعًا: 

يدعو مةدير عةام اللةوازم العامةة لادةة فةت  مظةاريف العطةاء وتبةوم هةاه اللادةة فمةت  : لادة فت  المظاريف -1
العطاءات فم ور المداقاين أو مم لةيوم فة  الزمةان والميةان الممةددين فة  دعةوة العطةاء فعةد اتمةاا اإلاةراءات 

 -التالية:
فت  المظاريف ويب عطاء يمت  مظروفةه ي ةل ر ةيس اللادةة عليةه وعلةا إ فات عدد المظاريف ف  مم ر  - أ

 مظروفه رقمًا مسلساًل علا هي ة يسر اعتيادي فسطه رقم العطاء ومبامه عدد العطاءات الواردة.

 ترقيم األورا  المرفبة مل العطاء وا  فات عددها.  - ب

من يب مداقص والك فم ةور المداقاةين  قراءة اسم مبدم العطاء واألسعار وقيمة التأمين اافتدا   المبدم  - ت
 أو مم ليوم.

التوقيل من ر يس اللادة واميل األع اء الما ةرين علةا العطةاء ومظروفةه ويةب ورقةة مةن أوراقةه ويةالك  - ث
 علا مم ر اللادة فعد تدوين يافة المطوات السافبة.

 

الاوةةات الةةاين تتيةةون مةةدوم يمةةدد مةدير عةةام اللةةوازم العامةةة األوةماص أو  :لادةة دراسةةة وتبيةةيم العةةروض -0
اللادة المدية الت  تبوم فدراسة العروض من الدةوام  المديةة والماليةة والبادوديةة وتبةدم تواةياتوا المداسةفة للادةة 

 -العطاءات المريزية فعد أما المعايير التالية ف  ااعتفار:
 ا يدظر ف  أي عرض غير معزز فتأمين دموب العطاء.  - أ

تدرس العروض من الدامية المدية فميث تمدد المعايير المدية وفبًا لموااةمات اللةوازم المطلوفةة علةا اةدوب    - ب
يعد لواه الغاية، وتم ل يافة العروض لدمس المعايير من ميةث التةزام المدةاقص فعر ةه فموااةمات ووةروط 

 دعوة العطاء.



 

 5صفحة  توريد احتياجات صيانة داخل معبر رفح للوقود 58/0202عطاء رقم 

 

ية والفنية ومقدرتو عمى الوفااء بالتزاماات العءااء يؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المال  - ت
كااذلك فرىااا وقءااغ ال يااار وورا الواايانة و وساامعتو التراريااة والتساايييت التاا  يقاادميا أو الخدمااة التاا  يو 

يوده وييب أو موزع لوييةب أو تةاار، وللادةة اسةتفعاد عةرض المدةاقص الةاي ا تتةوفر فيةه يةب أو فعةض هةاه 
 المتطلفات.

 فالعرض الاي قدم أرمص األسعار  م الاي يليه متا تتم دراسة العروض المبدمة.تفدأ الدراسة   - ث

إاا توافرت فة  العةرض يافةة الوةروط والموااةمات والاةودة تواة  اللادةة المديةة فاإلمالةة علةا مبةدم أرمةص  - ج
ف األسعار و من م  اللادة المدية أن توا  فالترسية علا أي ر مةن مةورد للاةدف الوامةد فةالرغم مةن امةتال

 األسعار.

ف  مالة عدم توافر المتطلفات ف  العرض الاي يت من أرمص األسعار تدتبب الدراسة إلا العةرض الةاي يليةه  - ح
فالسعر إلا أن تاب إلا العرض الاي تتوافر فيةه المتطلفةات لامالةة علةا أن تفةين أسةفاب اسةتفعاد العةروض 

 األرمص فويب وا  .

والاةةودة المطلوفةةة يم ةةب المدةةاقص الةةاي يت ةةمن عر ةةه ميةةزات  إاا تسةةاوت الموااةةمات واألسةةعار والوةةروط - خ
إ افية  م المبدم للمدتاات الممليةة،  ةم المدةاقص المبةيم فملسةطين فاةورة دا مةة،  ةم مةدة التسةليم األقةب إاا 

 يادت سرعة التسليم لمالمة الدا رة المستميدة.

 

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ خايساً 
أحيال عمياو العءااء اساتكمال إراراءات العقاد الخااص بقارار اوحالاة وتوقياغ االتفاقياة عمى المتعياد الاذ   .1

 وما يمحقيا من أوراق ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.
 من تاريخ استيمو ألمر التوريد. ينأسبوعيمتزم المتعيد بالتوريد خيل  .2

عقاد دون الحواول عماى  إذن ال يروز لممتعيد أن يتنازل أل  شاخص خخار عان كال أو أ  رازء مان ال .3
 خء  من لرنة العءاءات الت  أحالت العءاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرروع عمى لرنة العءاءات بأ  خسارة أو ضرر ناشئ عان تقاديم عرضاو  .4
ف  حالاة إذا ماا رفضات لرناة العءااءات كال العاروم المقدماة إليياا أو إذا لام تحال العءااء عماى مقادم أقال 

 أل ت لرنة العءاءات دعوة العءاء ف  أ  وقت أو أ  مرحمة دون ذكر األسباب. األسعار أو إذا

يمتاازم المااورد بتسااميم المااوازم وفقااات لممواواافات والشااروء المتفااق عمييااا والااواردة فاا  قاارار اوحالااة وكااذلك  .5
 العينات المعتمدة والمذكورة فيو.

 
  انتنييذ أو عذو قياي  ب :ـسادسا:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف

إاا تأمر المتعود عن توريد ما التزم فه ف  الموعةد الممةدد فة  العبةد يمة  لمةدير عةام  :فرض غرامة مالية .1
%( مةن قيمةة اللةوازم التة  تةأمر فة  توريةدها عةن يةب 1دا رة اللوازم العامة أن يمةرض غرامةة ماليةة ا تبةب عةن  

ر فة  التوريةد دةاام عةن قةوة قةاهرة ، وفة  اميةل األمةواب علةا المتعوةد تبةديم أسفوع تأمير إا إاا تفين أن التأمي
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إوعار مطة  وفةوري إلةا الاوةة الممتاةة فةالظروف واألسةفاب التة  أدت إلةا التةأمير فة  التوريةد أو مدعتةه مةن 
 الك وتبديم ما ي فت الك.

التزامه فالتوريد أو قاةر فة  الةك إاا ديب المتعود عن تدميا التزاماته فما فيه  :الوراء علا مساب المتعود .2
أو تأمر يم  لمدير عام دا رة اللةوازم العامةة إاةدار البةرار فوةراء اللةوازم الملتةزم فوةا المتعوةد فةدمس الماةا ص 
والمواامات من أي مادر آمر علا مساب هاا المتعوةد ودمبتةه مةل تمميلةه فةرو  األسةعار والدمبةات اإل ةافية 

أو  رر يلم  فالدا رة المستميدة أو دا ةرة اللةوازم العامةة دون المااةة إلةا أي  وأية مسا ر أو مااريف أو عطب
 إداار وا يم  للمتعود ااعتراض علا الك.

وهدا يم  للادةة العطةاءات التة   :استفعاد عرض المورد الاي يمب فالتزاماته أو إلغاء العبد المفرم معه .3
د فما ف  الك ماادرة قيمة التأمين المبدم مةن المتعوةد أو أي أمالت العطاء اتماا اإلاراءات الالزمة فم  المتعو

 ازء مده فويب يتداسب مل قيمة اللوازم غير الموردة ويعتفر المفل  ف  هاه المالة إيرادًا للمزيدة العامة.
وف  اميل األمواب يم  لدا رة اللوازم العامة تمايب األمواب المستمبة لوا ف  امة المدةاقص أو المةورد مةن  .4

 األمواب المستمبة لالك المداقص أو المورد لدى الوزارات والوي ات والمؤسسات الميومية أو من يمااتوم.
 

 -سابعًا: حم اخلالفاث:
فة  مةاب مةةدوث أي مةالف يدوةةأ عةن تمسةةير أي فدةد مةةن الفدةود السةةافبة أو مةن فدةةود العبةد فيةةتم ملةه وديةةًا   - أ

 فالتماوض.

مةن فةدء مماو ةتوما للواةوب إلةا مةب مةوب أي مةالف يتعلة  فالعبةد  يومةاً  32إاا لم يتمين الطرفةان مةالب  - ب
يم  ألي من الطرفين مب المالف فاللاوء إلةا المميمةة الممتاةة وتطفية  البةوادين واألدظمةة المعمةوب فوةا فة  

 مداط  السلطة الوطدية الملسطيدية فواا الوأن.
 

 : شزوط يتيزقت:ـثايناً 

ف  معاملتةه أو  فةت عليةه أدةه وةرع أو قةام فدمسةه أو فواسةطة غيةره إاا استعمب المداقص الغش أو التالعب  .1
فطرية  مفاوةر أو غيةةر مفاوةر علةةا روةوة أمةةد مةوظم  أو مسةتمدم  السةةلطة أو علةا التواطةةؤ معةه إ ةةرارًا 
فالماةةلمة يلغةة  عبةةده فةة  المةةاب وياةةادر التةةأمين مةةل عةةدم اإلمةةالب فمةة  الةةوزارة المطالفةةة فالتعوي ةةات 

 اًل عن وطب اسمه من فةين المداقاةين وا يسةم  لةه فالةدموب فة  مداقاةات للسةلطة المترتفة علا الك ف
 الوطدية الملسطيدية هاا ف اًل عن اتماا اإلاراءات الب ا ية  ده عدد ااقت اء.

إاا أفلس المداقص أو المورد يمة  للادةة العطةاءات إلغةاء التعاقةد معةه دون اللاةوء للب ةاء ويةالك ماةادرة  .0
  يراد عام للمزيدة العامة.مفل  التأمين ي

إاا توفا المداقص أو المورد ااز إلغاء العبد  المفرم معه أو مةا تفبةا مدةه  فتوايةه يتةاب للور ةة يميةد فةالك  .3
 دون المااة إلا استادار ميم ق ا   يب   فالك مل رد مفل  التأمين ف  هاه المالة.
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  انشـــزوط اخلاصـــت
 

% وماليةة مةن أي عيةوب فة  الماةدعية أو فة  100المةوردة اديةدة فدسةفة يلتزم المورد أن تيون المةواد  .1
  المادة وتفعًا للمواامات المايورة ف  يراسة العطاء.

الاوةة التة  تمةددها  أوفغةزة  الدبةب والموااةالتوزارة علا المورد االتزام فتوريد المواد المتعاقد عليوا فة   .0
المداقاةة مت ةمدا الدبةب والتمميةب والتدزيةب ومةا يترتةب علةا الوزارة طفبًا للوروط والمواامات الةواردة فة  

 عمليات التوريد من دمبات فالغة ما فلغت أو مااريف علا دمبته المااة.
الدبةب لةوزارة سوف يتم ترسية أاداف المداقاة علا أساس أقب األسعار والمطةاف  للموااةمات المطلوفةة و  .3

% مةن إامةال  اليميةة المتعاقةد 22الم  ف  زيادة اليميات المتعاقد عليوا أو مم وا فدسةفة  والموااالت
عليوا لمارد إوعار المورد فرغفتوا ف  الك وفدمس وروط ومواامات وأسعار التوريد الواردة ف  العبد ليب 

 أو فعض األاداف مالب فترة التعاقد .
الاديد وواملة لل ريفة الم افة ما لم يةرد دةص مةالف ف  اميل األمواب تيون عروض األسعار فالوييب  .4

 الك.
اراء التاارب عليوةا لمعرفةة مةدي مطافبتوةا للموااةمات فالطريبةة  .5 يتم فمص اللوازم الموردة من المتعود وا 

 الت  تمددها الدا رة المستميدة أو لادة ااستالم فمواب لاان فدية تويب لواا الغرض.
لتوريةةد فمةةا يمةةس فعةةض وةةروط التعاقةةد أو فةة  مةةاب امتداعةةه أو عرقلتةةه لفةة  مةةاب ممالمةةة المةةورد ليةةب أو  .6

أو يعةةرض ماةةالموا لل ةةرر يمةة  لةةوزارة الماليةةة ماةةادرة يمالةةة مسةةن  وزارة الدبةةب والموااةةالتفماةةلمة 
التدميا والراوع عليه فالتعويض عن يب عطب أو  رر لم  فوا يما أن لوا الم  ف  الماوب علا المواد 

رد عةن توفيرهةا مةن المةورد الةاي يليةه فة  السةعر أو الوةراء فةالطر  التة  تراهةا ممببةةة التة  يتملةف المةو 
لغاء التعاقد معه ودفل فرو  األسعار م افًا إليوا  % مااريف إدارية من  مادته الفديية 10لمالمتوا وا 

فة  وليس للمورد الاي مالف أي ورط من وةروط التعاقةد أو تملةف عةن أو عرقةب عمليةات التوريةد المة  
المطالفة فأية تعوي ات أو المطالفة فاسترداد يمالةة مسةن التدميةا أو المطالفةة فمةرو  األسةعار إاا تميدةت 
الوزارة من توفير تلك المواد فسعر اقب من سةعر المداقاةة الةاي تةم التعاقةد فموافةه وفةا مةاب عةدم يمايةة 

   تتفبا من مستمباته لديوا.ال مادة لتغطية فرو  األسعار لوزارة المالية الم  ف  مام أي مفال
ييون الدفل للمورد لباء ما قام فتوريده من مواد طفبًا للوروط والمواامات الواردة فالمداقاة مالب  ال ون  .7

يومًا من تاريخ تبديم المواتير واألورا  الدالة علا تمةام ومسةن التوريةد طفبةا للوةروط والموااةمات الةواردة 
 فاميمة الوروط والمواامات. 

ة العطاءات غير ملزمة فةأرمص عةروض األسةعار أو أي عةرض سةعر أمةر ودون إفةداء أي أسةفاب مةا لاد .8
 دام الك يمب  مالمتوا.
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 جذول انكًياث واألسعار
 

 البطر الدوع م
 (فاإلدش 

 الطوب
 العدد  متر(

سعر 
الومدة 
 فالوييب

السور 
ااامال  
 فالوييب

 مالمظات

1 

 مرطوم فتروب
 Fuel Suction / Delivery Hose) 

 ي اف ف  طرفه روسية فتروب 
 Aluminum Camlock Coupling Type C: 

Female CAM X Hose 4( قطر" 

4" 23 8  

  

0 

 مرطوم فتروب
 Fuel Suction / Delivery Hose) 

 " مل فلداة مديد4ي اف ف  طرفه روسية فتروب قطر 
 Aluminum Camlock Coupling Type E: 

Male CAM X Hose) 

4" 23 8  

  

3 

 مرطوم فتروب
 Fuel Suction / Delivery Hose) 

 ي اف ف  طرفه روسية فتروب 
 Aluminum Camlock Coupling Type C: 

Female CAM X Hose 5( قطر" 

5" 23 8  

  

4 

 روسية مرطوم فتروب
 Aluminum Camlock Coupling) 
 Type C: Female CAM X Hose) 

3.6" - 3  

  

5 

 مرطوم فتروبروسية 
 Aluminum Camlock Coupling) 
 Type C: Female CAM X Hose) 

4" - 3  
  

6 

 روسية مرطوم فتروب
 Aluminum Camlock Coupling) 
 Type C: Female CAM X Hose) 

5" - 3  
  

7 

 روسية مرطوم فتروب 
 Aluminum Camlock Coupling) 

 Type E:Male CAM X Hose) 
3.6" - 3    

8 

 روسية مرطوم فتروب 
 Aluminum Camlock Coupling) 

 Type E:Male CAM X Hose) 
4" - 3    

9 

 روسية مرطوم فتروب 
 Aluminum Camlock Coupling) 

 Type E:Male CAM X Hose) 
5" - 3    
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 البطر الدوع م
 (فاإلدش 

 الطوب
 العدد  متر(

سعر 
الومدة 
 فالوييب

السور 
ااامال  
 فالوييب

 مالمظات

12 

 الدة روسية فتروب
(Camlock Seals and Gaskets) 

 3-2/3 "STANDARD BLACK BUNA-N 

CAMLOCK GASKET) 

3.6" - 26    

11 

 الدة روسية فتروب
(Camlock Seals and Gaskets) 

 4 "STANDARD BLACK BUNA-N 

CAMLOCK GASKET) 

4" - 21    

10 

 الدة روسية فتروب
(Camlock Seals and Gaskets) 

 5 "STANDARD BLACK BUNA-N 

CAMLOCK GASKET) 

5" - 21    

    3 - "4 مط الوقود لزومممفس  13

    3 - "5 مط الوقود لزومممفس  14

    46 - - والييميا ية واق  مباوم للمواد الفترولية زي فتروب 15

    46 - - مااء مباوم للمواد الفترولية والييميا ية 16

    211 - - مباوم للمواد الفترولية والييميا ية يمات 17

    46 - - طاقية ميش 18

    46 - - الفتروب فأعمابيمامات فلتر مااة  19

02 
 اددو  عدة ايادة فد  ميياديك

  Top Tool, Signet, FixMan) 
    ومدة - -

01 
ليتروديات  اددو  عدة ايادة فد  يورفاء وا 

  ساعة فمص ومميات وعدد اغيرة( 
    ومدة - -

00 
 الدة فين م مة الوقود وممرك اليورفاء

B-54 17*1372 
- - 26 -   

03 
 الدة فين م مة الوقود وممرك اليورفاء

B-62 17*1575 
- - 21 -   

04 
 الدة فين م مة الوقود وممرك اليورفاء

B-55 17*1400 
- - 21 -   

05 
 الوقود وممرك اليورفاءالدة فين م مة 

B-64 
- - 21 -   

06 
 الدة فين م مة الوقود وممرك اليورفاء

XPB 2000 
- - 26 -   
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

 

اااااا بوفت  ممثيت عن  شركة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا ىوية رقماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأقر أنا الموقغ أدناه ااااااااااااا 
 اااااااا بالتااال :اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مااان شااروء عاماااة  55/2222 المءاااروح رقااما ورد بوثاااااق العءاااء .   بااأنن  قااارأت وتفيماات كافاااة ماا1
 وخاوة ومواوفات وألتزم التزاما قانونيات بتمك الشروء والمواوفات .

.   كمااا ألتاازم بااأن يبقااى العاارم المقاادم مناا  سااار  المفعااول وال يرااوز لاا  الررااوع عنااو لماادة سااتون 2
 يوما من تاريخ خخر موعد لتقديم العروم.

من     ءمبيا يتم حالة عمى بمورب العءاء المذكور أعيه والت وكذلك ألتزم بتوريد األوناف الم.  3
التورياد عماى أن  أواماراساتيم توقياغ العقاد و  مان تااريخ خيل أسبوع وذلك وزارة النقل والمواويتقبل 

 تكون تمك األوناف الموردة من قبم  وفقات لممواوفات والشروء المنووص عمييا ف  ىذا العءاء.
 يد من  بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أ  ض ء أو إكراه .وىذا إقرار وتع     
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