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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 77/7707  عطاء رقم
توريد مواد وأجهزة صوت لصالح  عطاء حكوميزية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية      

فعمى الشركات  تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاءوزارة األوقاف والشئون الدينية 
اإلدارة العامة ي هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة ف

غرب برج الظافر رقم  في غزة الرمال برج الوليد الطابق األرضي بالقرب من إشارة مرور الطيرانـ  لموازم العامة
خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ ( 9)
 .خزينة وزارة الماليةإلى غير مستردة تورد  شيكل( 333)

المـوازم / وزارة  العامـة دارةاإلآخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطـاءات بـ
وتفــــتح م  25/37/2317الموافــــق  الثالثــــاءيــــوم  ظهــــرمــــن  الحاديــــة عشــــرهــــو الســــاعة  زةـالماليــــة فــــي غــــ

 الزمان والمكان .فس نناقصين في تالمظاريف بحضور ممثمي الم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 عمى من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالن في الصحف .1
أو كفالة بنكية من البنك الوطني االسـالمي أو بنـك صادر من بنك البريد  معتمد سند دفعيجب إرفاق  .2

 يومًا من آخر موعد لتقديم العروض. ثالثين" كتأمين دخول " ساري المفعول لمدة  $1333بمبمغ  االنتاج
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب. بالشيكلتقدم األسعار  .3
 لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار. .4
 .2825944 -2826993. لممراجعة واالستفسار هاتف رقم :5
 . لالطالع عمى كراسة  العطاء عمى موقع وزارة المالية 6
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 عامة الشروط ال
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــى الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ هــذج  .1
الوثائق ويتفهم جميـع مـا ورد فيهـا ويخـتم ويوقـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدمها ضـمن العـرض كاممـة 

 لنتائج المترتبة عمى عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.عمى أن يتحمل كافة ا

عمـى أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم  بالشـيكلتكتب أسـعار العطـاء  .2
 والتغميف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى.

أو التعــديل أو  أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر المحــو يعــد المنــاقص عرضــه مطبوعــاً  .3
الشــطب أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن هــذا القبيــل يوضــع عميــه خطــين متــوازيين بـــالحبر 

 ويعاد كتابة الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب. راألحم

ًا به الوثائق المطموبة مع تأمين دخول العطاء في مغمف مغمق بإحكام ويكتب عميه يقدم المناقص عرضه مرفق
وكذلك اسمه وعنوانه  73/2317رقم  توريد مواد وأجهزة صوت لصالح وزارة األوقاف والشئون الدينيةعطاء 

بالعطـاء وعميه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعمقة 
تبميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية خطيًا بأي تغيير أو تعديل في عنوانه وعميه أن يكتب أيضًا اسم الدائرة 

 التي طرحت العطاء وعنوانها وبخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.

 العامــة ةاإلدار مخصــص لهــذا الغــرض لــدى يــودع العــرض مــن قبــل المنــاقص فــي صــندوق العطــاءات ال .4
ــذلك وكــل عــرض ال يــودع  فــي صــندوق العطــاءات قبــل آخــر موعــد  لمــوازم قبــل انتهــاء المــدة المحــددة ل

 لتقديم العروض ال ينظر فيه ويعاد إلى مصدرج مغمقًا .

مـن  يومـا سـتونيمتزم المناقص بأن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وال يجوز له الرجوع عنـه لمـدة  .5
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفق المناقص مع عرضه ) خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشـهادات والوثـائق المطموبـة منـه وهـي   .1
 عمى النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شهادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

عمى المناقص أن يرفق بعرضه النسـخة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف  .2
ذا كانـ ت تمـك العينـات بالموازم المعروضة وكذلك يقدم مع عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان
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ال يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم  غير قابمة لمنقل فعميه أن يحدد مكانها والوقـت الـذي يمكـن رؤيتهـا فيـه وان
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــاقص أن يضــــيف أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يرغـــب بإضــــافتها ويـــرى أنهــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .3
 عرضه.

 

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

صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا  معتمد يمتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفع
أو عمـــى شـــكل كفالـــة أو شـــيك بنكـــي صـــادر مـــن بنـــك يتعامـــل مـــع الســـمطة الفمســـطينية فـــي غـــزة  المعمومـــات

ينظر في أي عرض غير معزز بتـأمين  وال" كتأمين دخول "  $1333بمبمغ  وموافقة وزارة المالية عمى ذلك
دخول العطاء ، عمى أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميها من المناقصين الذي لم يحال عمـيهم 

بعـد مـدة أسـبوعين مـن تـاريخ آخـر موعـد لتقـديم العـروض، وكـذلك لمـن أحيـل عمـيهم العطـاء بعــد أن  العطـاء
 يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيذ.

 
 ن حسن التنفيذ : تأمي .7

يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنودج بتقديم تأمين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه بقيمـة 
أو عمـى شـكل كفالـة  صادر من بنك البريد معتمد % من إجمالي قيمة العطاء وذلك عمى شكل سند دفع13

حسـب  ة في غزة وموافقة وزارة الماليـة عمـى ذلـكأو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطيني
يــوم مــن تــاريخ تبميغــه بقــرار إحالــة العطــاء عميــه مــن قبــل اإلدارة العامــة لمــوازم عمــى أن  15األصــول خــالل 

، ويعـاد تــأمين حســن التنفيـذ إلــى المتعهــد بعـد تنفيــذ كافــة االلتزامــات  مـدة ســريان العقــديكـون ســاري المفعــول 
طمب خطي تقدمـه الـدائرة المسـتفيدة لـةدارة العامـة لمـوازم بـاإلفراج عـن التـأمين )حيـث المترتبة عميه بموجب 

 يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 
يـــتم و  مـــن قيمتـــه كمـــا 30334عنـــد العقـــد أو االتفـــاق  بنســـبة  تحصـــيل رســـوم طوابـــع إيـــرادات دمغـــةيـــتم  .3

ق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عنـد اإلحالـة أو الترسـية عمـى عن نفس العقد أو االتفا 30334تحصيل نسبة 
من قيمة العقد أو االتفاق عمى أن تخصم من فـاتورة المـورد  30338الجهة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 

 عند السداد.
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 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -0
مظاريف العطاء وتقوم هذج المجنة بفتح العطاءات بحضور  يشكل مدير عام الموازم العامة لجنة فتح 

 -المناقصين أو ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظروفه يضع رئيس المجنة عميه  - أ

هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات  وعمى مظروفه رقمًا مسمساًل عمى
 الواردة.

ثبات عددها.  - ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وان

قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور   - ت
 المناقصين أو ممثميهم.

لحاضرين عمى العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء ا - ث
 وكذلك عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -7
يحدد مدير عام الموازم العامة األشخاص أو الجهات الذين تتكون منهم المجنة الفنية التي تقوم بدراسة 

ية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة لمجنة العطاءات المركزية بعد أخذ العروض من النواحي الفنية والمال
 -المعايير التالية في االعتبار:

 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.  - أ

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقًا لمواصفات الموازم المطموبة عمى    - ب
الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المناقص بعرضه  جدول يعد لهذج

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته عمى الوفاء بالتزامات العطاء   - ت
وقطع الغيار وورش الصيانة و كذلك  وسمعته التجارية والتسهيالت التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها

كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنة استبعاد عرض المناقص الذي ال تتوفر فيه كل أو بعض 
 هذج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يميه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  - ث

لمواصفات والجودة توصي المجنة الفنية باإلحالة عمى مقدم إذا توافرت في العرض كافة الشروط وا - ج
أرخص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عمى أكثر من مورد لمصنف الواحد بالرغم 

 من اختالف األسعار.

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرخــص األســعار تنتقــل الدراســة إلــى العــرض  - ح
بالسـعر إلـى أن تصـل إلـى العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لةحالـة عمـى أن تبـين أسـباب  الذي يميـه

 استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.
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إذا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــاقص الـــذي يتضـــمن عرضـــه  - خ
بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم ميزات إضافية ثم المقدم لممنتجات المحميـة، ثـم المنـاقص المقـيم 

 األقل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
ء اسـتكمال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوقيـع االتفاقيـة عمى المتعهـد الـذي أحيـل عميـه العطـا .1

 وما يمحقها من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
 من تاريخ استالمه ألمر التوريد. اسبوعينيمتزم المتعهد بالتوريد خالل  .2

عمـى  إذن ال يجوز لممتعهد أن يتنازل ألي شـخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول  .3
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عـن تقـديم عرضـه  .4
في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة إليهـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـى مقـدم أقـل 

 اءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباب.األسعار أو إذا ألغت لجنة العط

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميهــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــذلك  .5 يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفق
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 م قيامه به:ـ:ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدسادسا

إذا تأخر المتعهد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير :  فرض غرامة مالية .1
%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـأخر فـي توريـدها 1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض غرامـة ماليـة ال تقـل عـن )
اجم عــن قــوة قــاهرة ، وفــي جميــع األحــوال عمــى عــن كــل أســبوع تــأخير إال إذا تبــين أن التــأخير فــي التوريــد نــ

المتعهــد تقــديم إشــعار خطــي وفــوري إلــى الجهــة المختصــة بــالظروف واألســباب التــي أدت إلــى التــأخير فــي 
 التوريد أو منعته من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.

يـد أو قصـر فـي إذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتور  : الشراء عمى حساب المتعهد .2
ذلــك أو تــأخر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بهــا المتعهــد بــنفس 
الخصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آخـر عمــى حسـاب هــذا المتعهـد ونفقتــه مـع تحميمــه فـروق األســعار 

ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم والنفقــات اإلضــافية وأيــة خســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق ب ال
 العامة دون الحاجة إلى أي إنذار وال يحق لممتعهد االعتراض عمى ذلك.

: وهنـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو  للـاء العقـد المبـرم معـه .3
صــادرة قيمــة التــأمين المقــدم مــن التــي أحالــت العطــاء اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق المتعهــد بمــا فــي ذلــك م

المتعهــد أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســب مــع قيمــة المــوازم غيــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي هــذج الحالــة إيــرادًا 
 لمخزينة العامة.
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وفــي جميـــع األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوال المســـتحقة لهـــا فـــي ذمـــة المنـــاقص أو  .4
ة لذلك المناقص أو المورد لدى الـوزارات والهيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن المورد من األموال المستحق

 كفاالتهم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ
 بالتفاوض.

ما لموصــول إلــى حــل حــول أي خــالف يتعمــق يومــًا مــن بــدء مفاوضــته 33إذا لــم يــتمكن الطرفــان خــالل  - ب
بالعقـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الخـــالف بـــالمجوء إلـــى المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق القـــوانين واألنظمـــة 

 المعمول بها في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بهذا الشأن.

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

بــت عميــه أنــه شــرع أو قــام بنفســه أو بواســطة ا اســتعمل المنــاقص الغــش أو التالعــب فــي معاممتــه أو ثذإ .1
غيرج بطريق مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمـى التواطـؤ معـه 
إضـــرارًا بالمصـــمحة يمغـــي عقـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــأمين مـــع عـــدم اإلخـــالل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 

ه مـن بـين المناقصـين وال يسـمح لـه بالـدخول فـي بالتعويضات المترتبة عمى ذلك فضاًل عن شـطب اسـم
 مناقصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية هذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضدج عند االقتضاء.

إذا أفمـــس المنـــاقص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إلغـــاء التعاقـــد معـــه دون المجـــوء لمقضـــاء وكـــذلك  .2
 نة العامة.مصادرة مبمغ التأمين كإيراد عام لمخزي

إذا تـوفى المنــاقص أو المــورد جــاز إلغــاء العقـد  المبــرم معــه أو مــا تبقــى منـه  بتوجيــه كتــاب لمورثــة يفيــد  .3
 بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التأمين في هذج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال

 

 لمناقص ذات نوعية جيدة .يجب أن تكون المواد المقدمة من قبل ا .1
يجب االلتزام بالمواصفات المذكورة في كراسة العطاء وأي تغيير بالمواصفات يجب توضيحه فـي عـرض  .2

 الشركة .

 وشاممة لمضريبة المضافة ما لم يرد نص خالف ذلك. بالشيكلجميع األحوال تكون عروض األسعار  يف .3

ــ .4 و عرقمتــه لمتوريــد بمــا يمــس أحــال امتناعــه  يفــ حــال مخالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعاقــد أو يف
 كفالـــة حســـن التنفيـــذمصـــادرة  الماليـــةأو يعـــرض مصـــالحها لمضـــرر يحـــق لـــوزارة االوقـــاف وزارة بمصـــمحة 

الحصــول عمــى المــواد  فــيوالرجــوع عميــه بــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق بهــا كمــا أن لهــا الحــق 
تراهــا محققــة  يالشــراء بــالطرق التــ أوالســعر  فــييميــه  التــي يتخمــف المــورد عــن توفيرهــا مــن المــورد الــذي

لغـــاء التعاقـــد معـــه ودفـــع فـــروق األســـعار مضـــافًا  مـــن ضـــمانته  إداريـــة% مصـــاريف 13 إليهـــالمصـــمحتها وان
عرقــل عمميــات التوريــد  أوتخمــف عــن  أوشــرط مــن شــروط التعاقــد  أيالبنكيــة ولــيس لممــورد الــذي خــالف 

أو المطالبة بفروق األسعار إذا  كفالة حسن التنفيذالمطالبة باسترداد المطالبة بأية تعويضات أو  فيالحق 
تـم التعاقـد بموجبـه وفـى حـال عـدم  الذيتمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر اقل من سعر المناقصة 

 مبالغ تتبقى من مستحقاته لديها.أي خصم  فيالحق  الماليةلوزارة  األسعاركفاية الضمانة لتغطية فروق 
 ثالثينيكون الدفع لممورد لقاء ما قام بتوريدج من مواد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة خالل   50

يومـًا مــن تــاريخ تقــديم الفـواتير واألوراق الدالــة عمــى تمــام وحســن التوريـد طبقــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة 
  .بصحيفة الشروط والمواصفات

عروض األسعار أو أي عرض سعر أخر ودون إبـداء أي أسـباب مـا  أرخصبممزمة  غير لجنة العطاءات .6
 المصمحة. دام ذلك يحقق

 االلتزام بالحالة الجيدة لممواد الموردة عند التسميم. .7

 النقل والتحميل عمى حساب المورد.  .8
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 المواصفات الفنية وجدول األسعار
 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

لي اإلجما
 بالشيكل

 مالحظات

0 
جك أو ما  07جهاز صوت نوع مكس ساوند 

 USB فالش + 7× وات  057يعادله 
 07 عدد

   

7 
  POWER جك  NRS 8 -جهاز صوت نوع 

380WX2 أو ما يعادله 
 07 عدد

   

0 

  UNI-TEXممف طبة صوت نوع تايواني 
وات بسمك ذو  057×اوم  06يونيتكس أصمي  

ض نوع ممتاز أو ما أطراف طويمة وممف عري
 يعادله.

 657 عدد

   

4 

سماعة صوت داخمية مع صندوقها والسماعة 
  gem sound 1201أنش أصمي   07نوع جم 

سم   0.7والصندوق من خشب ساند وش سمك 
ملطى بموكيت أسود مع زوايا بالستيك عمى 

( جك 7ألطراف وشبك لمواجهة وصحن وعدد )ا
 47دوق ( حمال لمسماعة مقاس الصن7وعدد )

 أو ما يعادله 77× 47×

 077 عدد

   

5 
برأس ميكروفون خارجي نوع سن رايز أصمي  

 مسنن نحاس مع طبة صوت من نوع يونيتكس 
150w أو ما يعادله 

 077 عدد

   

6 
ممي شعرخ  7.5سمك سماعات أصمي تيكن سمك 

 م المفة مع احضار عينة.077× نحاس مجوز 
 47 لفة

   

7 
 YOGA القط صوت صلير أصمي

  YOGA-EM-70  تايون أو ما يعادله 
 57 عدد

   

8 
 CAROLالقط صوت كبير نوع كارول أصمي 

MUD- 508  اوcarol mud أو ما يعادله 
 65 عدد

   

 05 عدد ستاند مايك برويل أو ما يعادله. 9
   

    السعر اإلجمالي بالشيكل

 

 مالحظة / مع إحضار عينات 
 7807900 -9400494ريعة)أبو محمد( لالستفسار /أ.إبراهيم أبو ش
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوية رقم ـــــــ 
 ي:ـشركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتــال

مــة مــن شــروط عا 73/2317.   بــأنني قــرأت وتفهمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح رقــم  1
 وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

.   كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستين يوما 2
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

مـن   طمبهـا يـتم أعـالج والتـيوكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عمى بموجـب العطـاء المـذكور .  3
التوريـد عمـى أن تكـون  أوامـراسـتالم توقيـع العقـد و  وذلًك مـن تـاريخخالل اسبوعين   األوقاف وزارةقبل 

 تمك األصناف الموردة من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميها في هذا العطاء.
 دون أي ضغط أو إكراج .وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به      

 
 

 اسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقم المشتلل المرخص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــــــ
 رقـم الهاتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 


