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 وزارة المالية
 لموازم العامة العامة دارةاإل

 اءات المركزيةـلجنة العط
 7107/ 77  عطاء رقم

ومراكز  ت كهرباء في المستشفيات مولدا 5إصالح عدد زية عن طرح ــلجنة العطاءات المرك / تعمن وزارة المالية
 .الموضحة في كراسة ووثائق العطاءتبعًا لمشروط والمواصفات الرعاية االولية لصالح وزارة الصحة 

فعمـــل الشـــركات خات االوتصـــاص والمســـجمة رســـميًا وترفـــذ فـــي المشـــاركة فـــي  ـــخا العطـــاء مراجعـــة وزارة 
 الرمـا  بـرج الوليـد الطـابق ا رضـي بـال رذ مـن إشـارة مـرور الطيـرانــ  لموازم العامـةاإلدارة العامة المالية / 
أج  الحصو  عمـل كراسـة المواصـفات ووثـائق العطـاء م ابـ  دفـ  وال  أوقات الدوام الرسمي من  في فزة
 .وزينة وزارة الماليةإلل فير مستردة تورد  شيك ( 033مبمغ )

وزارة  العامــة المــوازم  دارةاإلآوــر موعــد ل بــو  عــروض ا ســعار بــالظر  الموتــوم فــي صــندوق العطــاءات بــ
وتفــــتح   55/38/7357الموافــــق  لثالثــــاءا يــــوم صــــباحمــــن عشــــرة  الحاديــــة ــــو الســــاعة  زةـالماليــــة فــــي فــــ

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالمظاري  بحضور ممثمي الم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 عمل من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالن في الصح  .5
أو بنــ  مــن البنــ  الــوطني االســالمي أو بنــ  البريــد كفالــة بنكيــة أو شــي  بنكــي صــادرين يجــذ إرفــاق  .7

 من آور موعد لت ديم العروض. ثالثة شهوركتأمين دوو  " ساري المفعو  لمدة دوالر  5333ب يمة  البريد
 وتشم  جمي  أنواع الرسوم والضرائذ. لشيك  بات دم ا سعار  .0
 لجنة العطاءات فير ممزمة ب بو  أق  ا سعار. .4
 ن دي يرفق م  العطاء.. اإلدارة العامة لموازم فير مسئولة عن أي مبمغ 5
 



 

 

 
 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــل الجــداو  والنمــاخج والوثــائق المرف ــة بــدعوة العطــاء بعــد أن ي ــرأ  ــخج  .5
العــرض كاممــة  الوثــائق ويــتفهم جميــ  مــا ورد فيهــا ويوــتم ويوقــ  كافــة وثــائق دعــوة العطــاء وي ــدمها ضــمن
 عمل أن يتحم  كافة النتائج المترتبة عمل عدم قيامه بالتدقيق واالستكما  بصورة صحيحة.

عمــل أن يشــم  الســعر رســوم الجمــار  والضــريبة المضــافة وأجــور التحــزيم  دوالربالــتكتــذ أســعار العطــاء  .7
 ا ورى. والتغمي  ومصاري  الن   والتحمي  والتنزي  والتأمين وجمي  الرسوم والمصاري 

أو التعـــدي  أو  يعـــد المنـــاقص عرضـــه مطبوعـــًا أو مكتوبـــًا بـــالحبر ا زرق أو ا ســـود ف ـــط ويحظـــر المحـــو .0
الشـــطذ أو اإلضـــافة فـــي العـــرض وكـــ  تصـــحيح مـــن  ـــخا ال بيـــ  يوضـــ  عميـــه وطـــين متـــوازيين بـــالحبر 

 أجرى التصويذ.ا حمر ويعاد كتابة الصواذ بالحبر ا زرق أو ا سود ويوق  بجانبه من قب  من 

غم  مغمق بإحكام ويكتذ ي دم المناقص عرضه مرف ًا به الوثائق المطموبة م  تأمين دوو  العطاء في م .4
 ء عميه عطا
 7357/ 77رقم ومراكز الرعاية االولية لصالح وزارة الصحة كهرباء في المستشفيات   مولدات 5إصالح عدد 

كس ورقم صندوق البريد الواصين به لترس  إليه المكاتبات وكخل  اسمه وعنوانه بالكام  ورقم الهات  والفا
المتعم ة بالعطـاء وعميه تبميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية وطيًا بأي تغيير أو تعدي  في عنوانه وعميه أن 

عرض يكتذ أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبوال  خل  يحق لمجنة العطاءات أن تهم  ال
 الم دم منه.

لمـوازم  العامـة ةاإلدار يودع العرض من قب  المناقص في صندوق العطاءات الموصص لهخا الغرض لدى  .5
فـــي صـــندوق العطـــاءات قبـــ  آوـــر موعـــد لت ـــديم  قبـــ  انتهـــاء المـــدة المحـــددة لـــخل  وكـــ  عـــرض ال يـــودع 

 العروض ال ينظر فيه ويعاد إلل مصدرج مغم ًا .

مـن  سـتين يومـايمتزم المناقص بأن يب ل العـرض الم ـدم منـه نافـخ المفعـو  وال يجـوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آور موعد لت ديم العروض.

 
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

و ـي  يرفق المناقص مـ  عرضـه ) واصـة إخا كـان يشـار   و  مـرة ( الشـهادات والوثـائق المطموبـة منـه  .5
 عمل النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكخل  السيرة الخاتية لمشركة 
 .السج  التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شهادة ومو طر  من دائرة ضريبة الدو  وضريبة ال يمة المضافة 



 

 

فنيــة تعــر  عمــل المنــاقص أن يرفــق بعرضــه النســوة ا صــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات  .7
خا كانــت تمــ  العينــات  بـالموازم المعروضــة وكــخل  ي ــدم مــ  عرضــه العينــات المطموبــة فــي دعــوة العطــاء وا 
ال يكـون لمجنــة العطـاءات عــدم  فيـر قابمـة لمن ــ  فعميـه أن يحــدد مكانهـا والوقـت الــخي يمكـن رؤيتهــا فيـه وا 

 النظر بالعرض.

 إضافتها ويرى أنها ضرورية  لتوضيح عرضه.يحق لممناقص أن يضي  أية وثائق أو معمومات يرفذ ب .0

 

 
 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :

 تأمين الدخول في العطاء : .0
مـن البنـ  الـوطني االسـالمي أو بنـ  البريـد أو بنـ  صـادر  معتمـد يمتزم المنـاقص أن يرفـق بعرضـه سـند دفـ 

معـزز بتـأمين دوـو  العطـاء ى عمـل وال ينظر في أي عـرض فيـر " كتأمين دوو  دوالر  5333البريد ب يمة 
بعــد مــدة  أن تعــاد تأمينــات الــدوو  فــي العطــاء إلــل م ــدميها مــن المناقصــين الــخي لــم يحــا  عمــيهم العطــاء

أسبوعين من تاريخ آور موعد لت ديم العروضى وكخل  لمن أحي  عميهم العطـاء بعـد أن ي ومـوا بت ـديم تـأمين 
 حسن التنفيخ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .7

م المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جـزء مـن بنـودج بت ـديم تـأمين حسـن التنفيـخ لمعطـاء المحـا  عميـه ب يمـة يمتز 
يوم من تاريخ تبميغه  55وال  من البن  الوطني االسالمي أو بن  البريد أو بن  البريد صادر  دوالر 5333

ى ويعـاد  مدة سريان الع دن ساري المفعو  ب رار إحالة العطاء عميه من قب  اإلدارة العامة لموازم عمل أن يكو 
تــأمين حســن التنفيــخ إلــل المتعهــد بعــد تنفيــخ كافــة االلتزامــات المترتبــة عميــه بموجــذ طمــذ وطــي ت دمــه الــدائرة 

 المستفيدة لإلدارة العامة لموازم باإلفراج عن التأمين )حيث يتم إصدار شي  ب يمة الكفالة من وزارة المالية(.
يتم و  من قيمته كما 3.334عند الع د أو االتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 3   

عن نفس الع د أو االتفاق كرسوم طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عمل  3.334تحصي  نسبة 
م من فاتورة المورد وصمن قيمة الع د أو االتفاق عمل أن ت 3.338الجهة المنفخة ليصبح مجموع المحص  

 عند السداد.
 رابعاً: فتح العطاءات وتقييميا:

 -:لجنة فتح المظاريف -0
مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة لجنـــة فـــتح مظـــاري  العطـــاء وت ـــوم  ـــخج المجنـــة بفـــتح العطـــاءات بحضـــور  يـــدعو 

 -المناقصين أو ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتواخ اإلجراءات التالية:
ميـه إثبات عـدد المظـاري  فـي محضـر فـتح المظـاري  وكـ  عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة ع -أ

 وعمل مظروفه رقمًا مسمساًل عمل  يئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء وم امه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عدد ا.  -ب  ترقيم ا وراق المرف ة م  العطاء وا 



 

 

قـــراءة اســـم م ـــدم العطـــاء وا ســـعار وقيمـــة التـــأمين االبتـــدائي الم ـــدم مـــن كـــ  منـــاقص وخلـــ  بحضـــور   -ت
 المناقصين أو ممثميهم.

التوقيــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  ا عضــاء الحاضــرين عمــل العطــاء ومظروفــه وكــ  ورقــة مــن أوراقــه  -ث
 وكخل  عمل محضر المجنة بعد تدوين كافة الوطوات الساب ة.

 
 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -7

بدراســـة  يحـــدد مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة ا شـــواص أو الجهـــات الـــخين تتكـــون مـــنهم المجنـــة الفنيـــة التـــي ت ـــوم
العروض من النـواحي الفنيـة والماليـة وال انونيـة وت ـدم توصـياتها المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أوـخ 

 -المعايير التالية في االعتبار:
 ال ينظر في أي عرض فير معزز بتأمين دوو  العطاء.  -أ

صــفات المــوازم المطموبــة عمــل تــدرس العــروض مــن الناحيــة الفنيــة بحيــث تحــدد المعــايير الفنيــة وف ــًا لموا   -ب
جــــدو  يعــــد لهــــخج الغايــــةى وتوضــــ  كافــــة العــــروض لــــنفس المعــــايير مــــن حيــــث التــــزام المنــــاقص بعرضــــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤوخ بعين االعتبار كفاءة المناقص مـن النـاحيتين الماليـة والفنيـة وم درتـه عمـل الوفـاء بالتزامـات العطـاء   -ت
هيالت التــي ي ــدمها أو الودمــة التــي يوفر ــا وقطــ  الغيــار وورش الصــيانة و كــخل  وســمعته التجاريــة والتســ

كونـه وكيــ  أو مـوزع لوكيــ  أو تــاجرى ولمجنـة اســتبعاد عــرض المنـاقص الــخي ال تتــوفر فيـه كــ  أو بعــض 
  خج المتطمبات.

 دمة.تبدأ الدراسة بالعرض الخي قدم أروص ا سعار ثم الخي يميه حتل تتم دراسة العروض الم   -ث

إخا تـــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشـــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنـــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــل م ـــدم  -ج
أروص ا سعار و من حق المجنة الفنية أن توصـي بالترسـية عمـل أكثـر مـن مـورد لمصـن  الواحـد بـالرفم 

 من اوتال  ا سعار.

ا ســعار تنت ــ  الدراســة إلــل العــرض فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــخي يتضــمن أروــص  -ح
الــخي يميــه بالســعر إلــل أن تصــ  إلــل العــرض الــخي تتــوافر فيــه المتطمبــات لإلحالــة عمــل أن تبــين أســباذ 

 استبعاد العروض ا روص بشك  واضح.

إخا تساوت المواصفات وا سعار والشروط والجودة المطموبة يفض  المناقص الخي يتضمن عرضه ميزات  -خ
م دم لممنتجات المحميةى ثم المناقص الم يم بفمسطين بصورة دائمـةى ثـم مـدة التسـميم ا قـ  إخا إضافية ثم ال

 كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعيد أو المورد :ـ
تفاقية وما عمل المتعهد الخي أحي  عميه العطاء استكما  إجراءات الع د الواص ب رار اإلحالة وتوقي  اال .5

 يمح ها من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.



 

 

 .يوم من تاريخ االحالة النهائية 63وال   باإلصالحيمتزم المتعهد  .7

ال يجــوز لممتعهــد أن يتنــاز   ي شــوص آوــر عــن كــ  أو أي جــزء مــن الع ــد دون الحصــو  عمــل  إخن  .0
 وطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

لممناقص أو المورد الرجوع عمل لجنـة العطـاءات بـأي وسـارة أو ضـرر ناشـق عـن ت ـديم عرضـه ال يحق  .4
فــي حالــة إخا مــا رفضــت لجنــة العطــاءات كــ  العــروض الم دمــة إليهــا أو إخا لــم تحــ  العطــاء عمــل م ــدم أقــ  

 ا سعار أو إخا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون خكر ا سباذ.

يمتـــزم المـــورد بتســـميم المـــوازم وف ـــًا لممواصـــفات والشـــروط المتفـــق عميهـــا والـــواردة فـــي قـــرار اإلحالـــة وكـــخل   .5
 العينات المعتمدة والمخكورة فيه.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعيد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامو بو:ـسادسا

مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي الع ـد يحـق لمـدير  إخا تـأور المتعهـد عـن توريـد:  فرض غرامة ماليـة .5
%( مــن قيمـة المــوازم التــي تــأور فــي توريــد ا 5عـام دائــرة المــوازم العامــة أن يفــرض فرامـة ماليــة ال ت ــ  عــن )

عــن كــ  أســبوع تــأوير إال إخا تبــين أن التــأوير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة قــا رة ى وفــي جميــ  ا حــوا  عمــل 
عار وطـــي وفـــوري إلــل الجهـــة الموتصـــة بــالظرو  وا ســـباذ التـــي أدت إلــل التـــأوير فـــي المتعهــد ت ـــديم إشــ

 التوريد أو منعته من خل  وت ديم ما يثبت خل .
إخا نكـ  المتعهـد عـن تنفيـخ التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي  : الشراء عمى حساب المتعيد .7

امــة إصــدار ال ــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بهــا المتعهــد بــنفس خلــ  أو تــأور يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم الع
الوصــائص والمواصــفات مــن أي مصــدر آوــر عمــل حســاذ  ــخا المتعهــد ونف تــه مــ  تحميمــه فــروق ا ســعار 
والنف ـــات اإلضـــافية وأيـــة وســـائر أو مصـــاري  أو عطـــ  أو ضـــرر يمحـــق بالـــدائرة المســـتفيدة أو دائـــرة المـــوازم 

 أي إنخار وال يحق لممتعهد االعتراض عمل خل . العامة دون الحاجة إلل
: و نا يحق لمجنة العطـاءات التـي استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماتو أو إلغاء العقد المبرم معو .0

أحالت العطاء اتواخ اإلجراءات الالزمة بحـق المتعهـد بمـا فـي خلـ  مصـادرة قيمـة التـأمين الم ـدم مـن المتعهـد 
يتناســذ مــ  قيمــة المــوازم فيــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي  ــخج الحالــة إيــرادًا لموزينــة أو أي جــزء منــه بشــك  

 العامة.
وفي جمي  ا حوا  يحق لدائرة الموازم العامة تحصي  ا موا  المستح ة لها فـي خمـة المنـاقص أو المـورد  .4

الحكوميــــة أو مــــن  مــــن ا مــــوا  المســــتح ة لــــخل  المنــــاقص أو المــــورد لــــدى الــــوزارات والهيئــــات والمؤسســــات
 كفاالتهم.

 
 
 
 



 

 

 -حل الخالفات:سابعًا: 
في حا  حدوث أي وال  ينشأ عن تفسير أي بنـد مـن البنـود السـاب ة أو مـن بنـود الع ـد فيـتم حمـه وديـًا   -أ

 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما لموصــو  إلــل حــ  حــو  أي وــال  يتعمــق  03إخا لــم يــتمكن الطرفــان وــال   -ب
ـــق ال ـــوانين وا نظمـــة بالع ـــد يحـــق  ي مـــن  ـــل المحكمـــة الموتصـــة وتطبي ـــالمجوء إل الطـــرفين حـــ  الوـــال  ب

 المعمو  بها في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بهخا الشأن.

 
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا استعم  المناقص الغش أو التالعذ في معاممته أو ثبت عميه أنه شرع أو قام بنفسه أو بواسطة فيرج خإ .5
مباشر أو فير مباشر عمل رشوة أحد موظفي أو مستودمي السمطة أو عمل التواطؤ معه إضرارًا بطريق 

بالمصـمحة يمغـي ع ـدج فـي الحــا  ويصـادر التـأمين مـ  عـدم اإلوــال  بحـق الـوزارة المطالبـة بالتعويضــات 
المترتبــة عمــل خلــ  فضــاًل عــن شــطذ اســمه مــن بــين المناقصــين وال يســمح لــه بالــدوو  فــي مناقصــات 

 لمسمطة الوطنية الفمسطينية  خا فضاًل عن اتواخ اإلجراءات ال ضائية ضدج عند االقتضاء.
إخا أفمـــس المنــــاقص أو المــــورد يحـــق لمجنــــة العطــــاءات إلغـــاء التعاقــــد معــــه دون المجـــوء لم ضــــاء وكــــخل   .7

 مصادرة مبمغ التأمين كإيراد عام لموزينة العامة.
ع ــد  المبــرم معــه أو مــا تب ــل منــه  بتوجيــه كتــاذ لمورثــة يفيــد إخا تــوفل المنــاقص أو المــورد جــاز إلغــاء ال .0

 بخل  دون الحاجة إلل استصدار حكم قضائي ي ضي بخل  م  رد مبمغ التأمين في  خج الحالة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ة ـــروط الخاصـــشال
رفــض أي مــادة كاممــة أو أي جــزء منيــا فــي حــال مخالفتيــا لممواصــفات التــي تــم ا تفــاق  الصــحة يحــق لــوزارة .0

 عمييا.

% وخاليــة مــن أي عيــوب فــي المصــنعية أو فــي 011يمتــزم المنــاق  أن تكــون المــواد المــوردة جديــدة بنســبة  .7
 المادة وتبعًا لممواصفات المذكورة في الكراسة.

استالم مختصة ومشكمة ليذا الغرض وفقًا لممواصفات والشـروط العامـة يتم استالم المواد الموردة من قبل لجنة  .3
والخاصــة لمتعاقــد الــواردة فــي دعــوة العطــاء وقــرار اإلحالــة وأمــر التوريــد والعينــات المعتمــدة والتــي يــتم فحصــيا 

جراء التجارب عمييا بالطريقة التي تحددىا الجية المستفيدة أو لجنة ا ستالم بموجب لجـان فنيـة تشـك ل ليـذا وا 
 الغرض لمعرفة مدى مطابقتيا لممواصفات المطموبة .

يجــب عمــى المــورد العمــم بــأن مــا يقدمــو مــن عــرض ســعر ســاري المفعــول لمــدة ســتون يومــًا مــن تــاري  إغــالق  .4
 المناقصة.

 طبقــاً بغــزة أو الجيــة التــي تحــددىا الــوزارة  الصــحةفــي وزارة عمــى المــورد ا لتــزام بتوريــد المــواد المتعاقــد عمييــا  .5
المناقصة متضمنا النقل والتحميل والتنزيل ومـا يترتـب عمـى عمميـات التوريـد مـن  يلمشروط والمواصفات الواردة ف

 مصاريف عمى نفقتو الخاصة. أونفقات بالغة ما بمغت 
 لصــحةســوف يــتم ترســية أصــناف المناقصــة عمــى أســاس أقــل الســعار والمطــابق لممواصــفات المطموبــة ولــوزارة ا .6

 إشـعارالكمية المتعاقد عمييـا لمجـرد  إجمالي% من 31خفضيا بنسبة  أوالكميات المتعاقد عمييا زيادة  فيالحق 
خـالل  الصـنافبعـض  أوالعقد لكـل  فيالتوريد الواردة  وأسعارذلك وبنفس شروط ومواصفات  فيالمورد برغبتيا 
 فترة التعاقد .

 المضافة ما لم يرد ن  خالف ذلك. وشاممة لمضريبةلدو ر باجميع الحوال تكون عروض السعار  يف .7
و عرقمتـو لمتوريـد بمـا يمـس بمصـمحة أحـال امتناعـو  يحال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقـد أو فـ يف .8

والرجـــوع عميـــو  كفالـــة حســـن التنفيـــذمصـــادرة  الماليـــةلمضـــرر يحـــق لـــوزارة ا أو يعـــرض مصـــالحي الصـــحةوزارة 
الحصـول عمـى المـواد التـي يتخمـف المـورد عـن  فـيبالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بيا كما أن ليا الحـق 

لغاء التعاقـد معـو ودفـع  يالشراء بالطرق الت أوالسعر  فيتوفيرىا من المورد الذي يميو  تراىا محققة لمصمحتيا وا 
شـرط مـن  أيضمانتو البنكيـة ولـيس لممـورد الـذي خـالف  من إدارية% مصاريف 01 إلييافروق السعار مضافًا 

المطالبـة بأيـة تعويضـات أو المطالبـة باسـترداد  فـيعرقـل عمميـات التوريـد الحـق  أوتخمف عـن  أوشروط التعاقد 
أو المطالبــة بفــروق الســعار إذا تمكنــت الــوزارة مــن تــوفير تمــك المــواد بســعر اقــل مــن ســعر  كفالــة حســن التنفيــذ

 فـيالحـق  الماليـةلـوزارة  السـعارتم التعاقد بموجبو وفى حال عدم كفاية الضـمانة لتغطيـة فـروق  يالذالمناقصة 
 مبالغ تتبقى من مستحقاتو لدييا.أي خصم 

يومـًا  سـتينيكون الدفع لممورد لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقًا لمشروط والمواصـفات الـواردة بالمناقصـة خـالل  .9
الوراق الدالـة عمـى تمــام وحسـن التوريـد طبقـا لمشــروط والمواصـفات الـواردة بصــحيفة مـن تـاري  تقـديم الفــواتير و 

   .الشروط والمواصفات
أي أسـباب مـا دام ذلـك عروض السعار أو أي عرض سعر أخر ودون إبداء  لجنة العطاءات غير ممزمة بأرخ  .01

 يحقق مصمحتو



 

 

 
 
 

 جدول الكميات والسعار
 
 

 مالحظات دو رالسعر بال الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

0 
John Deere   نوعKVA  صالح مولد إ

   0 عدد حسب الكشف المرفق 88بقدرة 

7 
Electra Molins  نوعKVA   اصالح

   0 عدد حسب الكشف المرفق 45مولد بقدرة 

3 
FG Willson   نوعKVA   اصالح مولد

   0 عدد حسب الكشف المرفق 44بقدرة 

4 
FG Willson   نوعKVA   اصالح مولد

   0 عدد حسب الكشف المرفق 275بقدرة 

5 
CAT   نوعKVA   اصالح مولد بقدرة

 حسب الكشف المرفق 275
   0 عدد

  السعر ا جمالي بالدو ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــــــ بصفتي ممثاًل عن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموق  أدناج ــــــ 
 ــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة 

ـــة مـــا ورد بوثـــائق العطـــاء المطـــروح رقـــم  . 5 مـــن شـــروط عامـــة وواصـــة  77/7357بـــأنني قـــرأت وتفهمـــت كاف
 اصفات .ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتم  الشروط والمو 

كما ألتزم بأن يب ل العرض الم دم مني ساري المفعو  وال يجوز لي الرجوع عنه لمـدة سـتون يومـا مـن تـاريخ . 7
 آور موعد لت ديم العروض.

وزارة مـن قبــ   طمبهـا يـتم وكـخل  ألتـزم بتوريـد ا صـنا  المحالـة عمـل بموجـذ العطــاء المـخكور أعـالج والتـي.  0
التوريـد عمـل أن تكـون تمـ  ا صـنا  المـوردة  أوامـراسـتالم توقي  الع د و  تاريخمن  وخل  يوم 63وال   لصحةا

 من قبمي وف ًا لممواصفات والشروط المنصوص عميها في  خا العطاء.
 و خا إقرار وتعهد مني بخل  أقر وألتزم بك  ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .     

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــ  :ـــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخ  :ــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــ                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الجوال : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :ــــ                                 
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــــ                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــ  :ــــــــــ                                 

                          


