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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 العطاءات المركزيةلجنة 

 9709/ 77 عطاء رقم
 

 لغرف توريد فالتر بكتيريا/ لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي تعمن وزارة المالية     
تبعًا لمشروط والمواصفات  لصالح وزارة الصحة العمميات في مستشفى الجراحات التخصصي والعناية

 الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.
/ ء مراجعة وزارة الماليةالشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في ىذا العطافعمى 

خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى خمف محطة فارس لمبترول اإلدارة العامة لموازم العامةـ 
 د إلى خزينة وزارة المالية.( شيكل غير مستردة تور 300كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )

آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة الموازم/ وزارة 
وتفتح المظاريف  10/2019 / 15الموافق الثالثاءيوم  من صباح العاشرة ىو الساعة المالية في غـزة

 بحضور ممثمي المناقصين في نفس الزمان والمكان .
 لجنة العطاءات المركزية  

 مالحظة:ـ
 . أجرة اإلعالن في الصحف عمى من يرسو عميو العطاء.0
. يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكـي مـن البنـك الـوطني أو بنـك االنتـاج أو بنـك البريـد وفـي حـال 9

رة الصـحة تعذر ذلك يتم إحضار تعيد والتزام بالخصم من المستحقات معتمد من الـدائرة الماليـة فـي وزا
% من إجمالي العطاء " كتأمين دخول " ساري المفعول 5أو االدارة العامة لمخزينة بوزارة المالية بقيمة 

 لمدة تسعين يومًا من آخر موعد لتقديم العروض.
 . . تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب3
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.psلإلطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة  .5
 7598967679. لممراجعة واالستفسار ىاتف رقم : 6
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ
والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعـد أن يقـرأ ىـذه يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج  .0

الوثـائق ويــتفيم جميـع مــا ورد فييـا ويخــتم ويوقـع كافــة وثـائق دعــوة العطـاء ويقــدميا ضـمن العــرض 
 كاممة عمى أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

الســـعر رســـوم الجمـــارك وأجـــور التحـــزيم والتغميـــف  تكتـــب أســـعار العطـــاء بالشـــيكل عمـــى أن يشـــمل .9
 .ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى 

يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقـط ويحظـر المحـو أو التعـديل أو  .3
يوضــع عميـو خطــين متــوازيين بــالحبر الشـطب أو اإلضــافة فــي العـرض وكــل تصــحيح مــن ىـذا القبيــل 

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

يقدم المناقص عرضو مرفقًا بـو الوثـائق المطموبـة مـع تـأمين دخـول العطـاء فـي مغمـف مغمـق ب حكـام  .4
 مستشـفى الجراحـات التخصصـي والعنايـة العمميـات فـي لغـرف توريد فالتر بكتيريـاويكتب عميو عطاء 
وكذلك اسمو وعنوانو بالكامـل ورقـم اليـاتف والفـاكس  9709/ 77لممناقصة رقم  لصالح وزارة الصحة

ورقم صندوق البريد الخاصين بو لترسل إليو المكاتبات المتعمقة بالعطــاء وعميـو تبميـــغ اإلدارة العامـة 
أو تعـديل فـي عنوانـو وعميـو أن يكتـب أيضـًا اسـم الـدائرة التـي  لموازم / وزارة المالية خطيـًا بـأي تغييـر

 طرحت العطاء وعنوانيا وبخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تيمل العرض المقدم منو.

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص ليذا الغرض لدى اإلدارة العامة قبل  .5
ــذلك وكــل عــرض ال  ــديم انتيــاء المــدة المحــددة ل ــل آخــر موعــد لتق ــودع  فــي صــندوق العطــاءات قب ي

 العروض ال ينظر فيو ويعاد إلى مصدره مغمقًا .

يومـا  سـتونيمتزم المناقص بأن يبقى العرض المقدم منو نافذ المفعول وال يجوز لو الرجوع عنو لمدة  .6
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 
 ت:ـثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىب

يرفـق المنـاقص مـع عرضـو ) خاصـة إذا كـان يشـارك ألول مـرة ( الشـيادات والوثـائق المطموبـة منـو   .0
 وىي عمى النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

  المضافة.شيادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة 
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عمى المناقص أن يرفق بعرضو النسخة األصمية من أية كتالوجات أو نشرات أو معمومات فنية تعـرف  .9
ذا كانت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكذلك يقدم مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء وا 

ال يكـون لمجنـة العطـاءات  غير قابمة لمنقل فعميـو أن يحـدد مكانيـا والوقـت الـذي يمكـن رؤيتيـا فيـو وا 
 عدم النظر بالعرض.

يحــق لممنــاقص أن يضــيف أيــة وثــائق أو معمومــات يرغــب ب ضــافتيا ويــرى أنيــا ضــرورية  لتوضــيح  .3
 عرضو.

 

  تأييناث وضًاناث انعطاء : ثانثًا:
 :تأمين الدخول في العطاء .0

عمى شكل كفالة أو  أوباسم مجمع الشفاء الطبي يمتزم المناقص أن يرفق بعرضو سند دفع معتمد صادر 
بقيمـة شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في غزة وموافقة وزارة المالية عمـى ذلـك 

شيور من تاريخ فـتح المظـاريف  3من إجمالي قيمة العطاء " كتأمين دخول " ساري المفعول لمدة  5%
اد تأمينات الدخول في العطـاء إلـى ، عمى أن تعوال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء 

مقدمييا مـن المناقصـين الـذي لـم يحـال عمـييم العطـاء بعـد مـدة أسـبوعين مـن تـاريخ آخـر موعـد لتقـديم 
 العروض، وكذلك لمن أحيل عمييم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيذ.

 : تأمين حسن التنفيذ .9

مـن بنـوده بتقـديم تـأمين حسـن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـو  يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء
سند دفع معتمد صادر باسم مجمع الشفاء الطبي % من إجمالي قيمة العطاء وذلك عمى شكل 07بقيمة 

أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السـمطة الفمسـطينية فـي غـزة وموافقـة وزارة 
وم من تاريخ تبميغو بقرار إحالـة العطـاء عميـو مـن قبـل اإلدارة العامـة لمـوازم ي 05خالل المالية عمى ذلك 

، ويعاد تأمين حسـن التنفيـذ إلـى المتعيـد بعـد تنفيـذ كافـة أشيرعمى أن يكون ساري المفعول لمدة ثالثة 
اج عـن االلتزامات المترتبة عميو بموجب طمب خطـي تقدمـو الـدائرة المسـتفيدة لـإلدارة العامـة لمـوازم بـاإلفر 

 التأمين )حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 
 

% وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيت حيق نىسارة 05ًا : يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين رابع
 املانيت انهاء انتعاقذ أو إعادة اننظز يف األسعار
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 ًا: فتح انعطاءاث وتقييًها:خايس
 -:فلجنة فتح المظاري -0
يشكل مدير عام الموازم العامة لجنـة فـتح مظـاريف العطـاء وتقـوم ىـذه المجنـة بفـتح العطـاءات بحضـور  

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

وعمى مظروفو رقمًا مسمسـاًل عمـى ىيئـة كسـر اعتيـادي بسـطو رقـم العطـاء ومقامـو عـدد العطـاءات 
 الواردة.

ثبات عددىا.  - ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 

قراءة اسم مقدم العطاء واألسـعار وقيمـة التـأمين االبتـدائي المقـدم مـن كـل منـاقص وذلـك بحضـور   - ت
 يم.المناقصين أو ممثمي

التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عمى العطاء ومظروفو وكـل ورقـة مـن أوراقـو  - ث
 وكذلك عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 

 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -9
تقـوم بدراسـة  يحدد مدير عام الموازم العامة األشخاص أو الجيات الذين تتكون مـنيم المجنـة الفنيـة التـي

العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتيا المناسبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد 
 -أخذ المعايير التالية في االعتبار:

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

لمواصــفات المــوازم المطموبــة  تــدرس العــروض مــن الناحيــة الفنيــة بحيــث تحــدد المعــايير الفنيــة وفقــاً    - ب
عمى جدول يعد ليذه الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التـزام المنـاقص بعرضـو 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخـذ بعـين االعتبـار كفـاءة المنـاقص مـن النـاحيتين الماليـة والفنيـة ومقدرتـو عمـى الوفـاء بالتزامــات   - ت
والتســييالت التــي يقــدميا أو الخدمــة التــي يوفرىــا وقطــع الغيــار وورش العطــاء وســمعتو التجاريــة 

الصيانة و كذلك كونو وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنة استبعاد عرض المناقص الـذي ال تتـوفر 
 فيو كل أو بعض ىذه المتطمبات.

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

إذا توافرت في العرض كافـة الشـروط والمواصـفات والجـودة توصـي المجنـة الفنيـة باإلحالـة عمـى مقـدم  - ج
أرخــص األســعار و مــن حــق المجنــة الفنيــة أن توصــي بالترســية عمــى أكثــر مــن مــورد لمصــنف الواحــد 

 بالرغم من اختالف األسعار.
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خـص األسـعار تنتقـل الدراسـة إلـى العـرض في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الـذي يتضـمن أر  - ح
الذي يميو بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيو المتطمبات لإلحالـة عمـى أن تبـين أسـباب 

 استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.

إذا تسـاوت المواصـفات واألسـعار والشـروط والجـودة المطموبــة يفضـل المنـاقص الـذي يتضـمن عرضــو  - خ
المقــدم لممنتجــات المحميــة، ثــم المنــاقص المقــيم بفمســطين بصــورة دائمــة، ثــم مــدة  ميــزات إضــافية ثــم

 التسميم األقل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 ا :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـسادس
االتفاقيـة  عمى المتعيد الذي أحيل عميو العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة وتوقيـع .0

 وما يمحقيا من أوراق ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.
 من تاريخ استالمو ألمر التوريد. شير يمتزم المتعيد بالتوريد خالل .9

ال يجوز لممتعيد أن يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول عمـى  إذن  .3
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ق لممنــاقص أو المــورد الرجــوع عمــى لجنــة العطــاءات بــأي خســارة أو ضــرر ناشــ  عــن تقــديم ال يحــ .4
عرضو في حالة إذا ما رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة إلييـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـى 
مقـــدم أقـــل األســـعار أو إذا ألغـــت لجنـــة العطـــاءات دعـــوة العطـــاء فـــي أي وقـــت أو أي مرحمـــة دون ذكـــر 

 .األسباب

يمتزم المورد بتسميم الموازم وفقًا لممواصفات والشروط المتفق عمييا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة وكـذلك  .5
 العينات المعتمدة والمذكورة فيو.

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

إذا تــأخر المتعيـد عــن توريـد مــا التـزم بــو فـي الموعــد المحـدد فــي العقـد يحــق   فـرض غرامــة ماليـة: .0
%( من قيمة المـوازم التـي تـأخر فـي 0لمدير عام دائرة الموازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال تقل عن )

توريــدىا عــن كــل أســبوع تــأخير إال إذا تبــين أن التــأخير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة قــاىرة ، وفــي جميــع 
ألحوال عمى المتعيد تقديم إشعار خطي وفوري إلى الجية المختصـة بـالظروف واألسـباب التـي أدت إلـى ا

 التأخير في التوريد أو منعتو من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
إذا نكل المتعيـد عـن تنفيـذ التزاماتـو بمـا فيـو التزامـو بالتوريـد أو قصـر  الشراء عمى حساب المتعيد: .9

مـدير عـام دائـرة المـوازم العامـة إصـدار القـرار بشـراء المـوازم الممتـزم بيـا المتعيـد في ذلك أو تـأخر يحـق ل
بنفس الخصائص والمواصفات من أي مصدر آخر عمـى حسـاب ىـذا المتعيـد ونفقتـو مـع تحميمـو فـروق 
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األسعار والنفقات اإلضافية وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المسـتفيدة أو دائـرة 
 وازم العامة دون الحاجة إلى أي إنذار وال يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.الم
وىنـا يحـق لمجنـة العطـاءات  :استبعاد عرض المورد الذي يخـل بالتزاماتـو أو إلغـاء العقـد المبـرم معـو .3

التي أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعيد بما في ذلك مصـادرة قيمـة التـأمين المقـدم مـن 
لمتعيد أو أي جزء منو بشكل يتناسب مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبمغ في ىذه الحالـة إيـرادًا ا

 لمخزينة العامة.
وفي جميع األحوال يحـق لـدائرة المـوازم العامـة تحصـيل األمـوال المسـتحقة ليـا فـي ذمـة المنـاقص أو  .4

لـوزارات والييئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو المورد من األموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى ا
 من كفاالتيم.

 

 -: حم اخلالفاث:ثايناً 
في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بند من البنـود السـابقة أو مـن بنـود العقـد فيـتم حمـو   - أ

 وديًا بالتفاوض.

تعمـق يومًا من بـدء مفاوضـتيما لموصـول إلـى حـل حـول أي خـالف ي 37إذا لم يتمكن الطرفان خالل  - ب
بالعقـد يحــق ألي مــن الطــرفين حــل الخــالف بـالمجوء إلــى المحكمــة المختصــة وتطبيــق القــوانين واألنظمــة 

 المعمول بيا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشأن.

  
 شزوط يتفزقت:ـ ا:تاسع

و بواسطة إذا استعمل المناقص الغش أو التالعب في معاممتو أو ثبت عميو أنو شرع أو قام بنفسو أ .0
غيره بطريق مباشر أو غير مباشر عمـى رشـوة أحـد مـوظفي أو مسـتخدمي السـمطة أو عمـى التواطـؤ 
معو إضرارًا بالمصمحة يمغي عقده في الحال ويصادر التأمين مع عدم اإلخـالل بحـق الـوزارة المطالبـة 

بالدخول في  بالتعويضات المترتبة عمى ذلك فضاًل عن شطب اسمو من بين المناقصين وال يسمح لو
 مناقصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية ىذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االقتضاء.

إذا أفمس المناقص أو المورد يحـق لمجنـة العطـاءات إلغـاء التعاقـد معـو دون المجـوء لمقضـاء وكـذلك  .9
 مصادرة مبمغ التأمين ك يراد عام لمخزينة العامة.

المورد جاز إلغاء العقد  المبرم معو أو ما تبقى منو  بتوجيو كتاب لمورثة يفيد  إذا توفى المناقص أو .3
 بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التأمين في ىذه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت

 
 

التـي تـم االتفـاق ىـا فـي حـال مخالفتيـا لممواصـفات  رفض أي مـادة كاممـة أو أي جـزء مـنلموزارة يحق  .0
 عمييا.

يــتم اســتالم المــواد المــوردة مــن قبــل لجنــة االســتالم مختصــة ومشــكمة ليــذا الغــرض وفقــًا لممواصــفات  .9
والشروط العامة والخاصة لمتعاقد الواردة في دعوة العطاء وقرار اإلحالة وأمر التوريد والعينات المعتمـدة 

جــراء التجــارب عمييــا بالطريقــة ا لتــي تحــددىا الجيــة المســتفيدة أو لجنــة االســتالم والتــي يــتم فحصــيا وا 
بموجب لجان فنية تشكل ليذا الغرض لمعرفة مدي مطابقتيـا لممواصـفات المطموبـة ويجـب كـذلك إرفـاق 

فــي األلــف حســب  9-0الشــيادات الصــحية والمخبريــة الالزمــة مــن قبــل المــورد وتؤخــذ العينــات بنســبة 
 عند كل توريد.المادة الموردة وبناء عمي طمب من المختبر 

مــن تــاريخ  المــورد العمــم بــأن مــا يقدمــو مــن عــرض ســعر ســاري المفعــول لمــدة ســتين يومــاً  ىيجــب عمــ .3
 اغالق المناقصة.

بغزة او الجيـة التـي تحـددىا الـوزارة طبقـا لمشـروط والمواصـفات بتوريد المستمزمات المورد االلتزام  ىعم .4
يل وما يترتب عمي عمميات التوريد من نفقات بالغـة الواردة في المناقصة متضمنا النقل والتحميل والتنز 

 ما بمغت او مصاريف عمي نفقتو الخاصة.

أسـاس أقـل األسـعار والمطـابق لممواصـفات المطموبـة  ىرسية أصناف المناقصة بالتجزئة عمسوف يتم ت .5
عاقـد % مـن إجمـالي الكميـة المت95الحق في زيادة الكميات المتعاقـد عمييـا أو خفضـيا بنسـبة لموزارة و 

عمييا لمجرد إشعار المورد برغبتيا في ذلك وبنفس شروط ومواصفات وأسعار التوريد الواردة في العقـد 
 لكل أو بعض األصناف خالل فترة التعاقد.

شـامل لمضـريبة المضـافة مـا لـم يـرد نـص و في جميع األحـوال تكـون عـروض األسـعار بالشـيكل الجديـد  .6
 خالف ذلك.

بعض شروط التعاقد أو فـي حـال امتناعـو أو عرقمتـو لمتوريـد بمـا يمـس  في حال مخالفة المورد لكل أو .7
أو يعرض مصـالحيا لمضـرر يحـق لـوزارة الماليـة مصـادرة كفالـة حسـن التنفيـذ والرجـوع الوزارة بمصمحة 

عميــو بــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق بيــا كمــا أن ليــا الحــق فــي الحصــول عمــي المــواد التــي 
مــن المــورد الــذي يميــو فــي الســعر او الشــراء بــالطرق التــي تراىــا محققــة يتخمــف المــورد عــن توفيرىــا 

لغــاء التعاقـد مــع ودفــع فـروق األســعار مضـافًا إلييــا  % مصــاريف إداريـة مــن ضــمانتو 07لمصـمحتيا وا 
البنكية وليس لممورد الذي خالف أي شرط من شروط التعاقـد أو تخمـف عـن أو عرقـل عمميـات التوريـد 
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ة تعويضات أو المطالبة باسترداد كفالة حسن التنفيذ أو المطالبة بفروق األسعار الحق في المطالبة بأي
إذا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر أقل من سعر المناقصة الذي تم التعاقد بموجبو وفي حـال 
عــدم كفايـــة الضـــمانة لتغطيـــة فـــروق األســـعار لـــوزارة الماليــة الحـــق فـــي خصـــم أي مبـــالغ تتبقـــي مـــن 

 قاتو لدييا.مستح

يكون الدفع المورد لقاء ما قـام بتوريـده مـن مـواد طبقـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمناقصـة خـالل  .8
ـــة عمـــي تمـــام وحســـن التوريـــد طبقـــًا لمشـــروط  ســـتون ـــاريخ تقـــديم الفـــواتير واألوراق الدال يومـــًا مـــن ت

 .لواردة بصحيفة الشروط والمواصفاتوالمواصفات ا

 .مديد العطاء عن المدة المحددة لو بما يتناسب والمصمحة العامةيحق لمجنة العطاءات ت .9
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 األسعار و انكًياثجذول 
 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

سعر الوحدة 
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

 "مواصفات الفنية المرفقة"حسب ال الفالتر الخاصة بالمكيفات المركزية للعمليات والعنايات في مبنى الجراحات التخصصي

    07 عدد سم 5×37×45فمتر غبار مع إطار صاج لممكيفات  0

    67 عدد سم 5×37×67فمتر غبار مع إطار صاج لممكيفات  9

    57 عدد سم 5×45×67فمتر غبار مع إطار صاج لممكيفات  3

    077 عدد سم 5×67×67فمتر غبار مع إطار صاج لممكيفات  4

    07 عدد سم 9.5×37×45لممكيفات Bag Filter) مع إطار صاج ) فمتر كيس 5

    57 عدد سم 9.5×37×67 لممكيفاتBag Filter) فمتر كيس مع إطار صاج ) 6

    57 عدد سم 9.5×45×67 لممكيفاتBag Filter) فمتر كيس مع إطار صاج ) 7

    077 ددع سم 9.5×67×67 لممكيفاتBag Filter) فمتر كيس مع إطار صاج ) 8

 ""حسب المواصفات الفنية المرفقة الفالتر الخاصة بغرف عمليات الجراحات التخصصية في مجمع الشفاء الطبي

    94 عدد سم 9×60×099فمتر بكتيريا لممكيفات  0

    94 عدد سم 9×76.9×099فمتر بكتيريا لممكيفات  9

    48 عدد سم 5×99×078فمتر غبار كرتون لممكيفات  3
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

 بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ بصفتي ممثاًل عن  شركةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه ـــــــــــ 
قانونيـًا بتمـك الشـروط مـن شـروط عامـة وخاصـة ومواصـفات وألتـزم التزامـا  9709/ 77 ا ورد بوثـائق العطـاء المطـروح رقـم.   بأنني قرأت وتفيمت كافة مـ0

 .والمواصفات
 قدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة ستين يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض..   كما ألتزم بأن يبقى العرض الم9
ًك مـن تـاريخ .  وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عمى بموجب العطاء المـذكور أعـاله والتـي يـتم طمبيـا  مـن قبـل وزارة الصـحة خـالل ثالثـين يومـا وذلـ3

 التوريد عمى أن تكون تمك األصناف الموردة من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطاء.توقيع العقد واستالم أوامر 
 .ل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراهوىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بك     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــ                                 
 ــــــــــــرقم الجوال: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقـم الياتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 


