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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 2017/ 78 عطاء رقم

عطـاء ككـومل لتوريـق أةموـة وممتولـات لوـالة وزارة زية عـن طـرح ــاءات المركــتعمن وزارة المالية/لجنة العط
 .تتعًا لموروط والمواوفات الموضكة فل كرالة ووثائق العطاء الوكة

فعمى الوركات ذات االختواص والملجمة رلميًا وترغب فل المواركة فل هذا العطـاء مراجعـة وزارة الماليـة 
ترج  فل غزة تق األرضل تالقرب من إوارة مرور الطيرانالرمال ترج الوليق الطالموازم العامةـ اإلقارة العامة / 

خالل أوةات القوام الرلمل من أجل الكوول عمى كرالة المواوفات ووثائق العطاء مقاتـل قفـ  (9الظافر )
 .خزينة وزارة الماليةإلى غير ملترقة تورق  ويكل( 300متمغ )

وزارة  العامــة المــوازم  قارةاإلاءات تــآخــر موعــق لقتــول عــروض األلــعار تــالظر  المختــوم فــل وــنقوق العطــ
وتفـتة المظـاري   2017/ 15/08 الموافـق  الثالثـاء يـوم ظهـرمن الكاقية عور هو اللاعة  زةـالمالية فل غ

 الزمان والمكان .نفس ناةوين فل تتكضور ممثمل الم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 العطاء.عمى من يرلو عميه  أجرة اإلعالن فل الوك  .1
كفالــة تنكيــة أو وــي  تنكــل وــاقرين مــن تنــ  معتمــق لــقز وزارة الماليــة ت ــزة )التنــ  الــوطنل يجــب إرفــاق  .2

وــاقر مــن تنــ  التريــق التــات  لــوزارة االتوــاالت وتكنولوجيــا  معتمــق أو لــنق قفــ  أو تنــ  االنتــاج اإللــالمل(
يومــًا مــن آخــر موعــق لتقــقيم  ثالثــين" كتــيمين قخــول " لــارع المفعــول لمــقة قوالر   1000تمتمــغ  المعمومــات
 العروض.

 وتومل جمي  أنواع الرلوم والضرائب. تالويكلتققم األلعار  .3
 لجنة العطاءات غير ممزمة تقتول أةل األلعار. .4
 . اإلقارة العامة لموازم غير ملئولة عن أع متمغ نققع يرفق م  العطاء.5
 2824368 -2826990لممراجعة وااللتفلار هات  رةم . 6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعـــق المنـــاةص عرضـــه وألـــعارل عمـــى الجـــقاول والنمـــاذج والوثـــائق المرفقـــة تـــقعوة العطـــاء تعـــق أن يقـــرأ هـــذل  .1
وثائق قعوة العطاء ويققمها ضمن العرض كاممـة عمـى الوثائق ويتفهم جمي  ما ورق فيها ويختم ويوة  كافة 

 أن يتكمل كافة النتائج المترتتة عمى عقم ةيامه تالتقةيق وااللتكمال توورة وكيكة.

عمــى أن يوــمل اللــعر رلــوم الجمــار  والضــريتة المضــافة وأجــور التكـــزيم  تالوــيكلتكتــب ألــعار العطــاء  .2
 تيمين وجمي  الرلوم والمواري  األخرز.والت مي  ومواري  النقل والتكميل والتنزيل وال

ـــالكتر األزرق أو األلـــوق فقـــط ويكظـــر المكـــو .3 ـــًا ت ـــاةص عرضـــه مطتوعـــًا أو مكتوت أو التعـــقيل أو  يعـــق المن
الوطب أو اإلضافة فل العرض وكل توكية من هذا القتيل يوض  عميـه خطـين متـوازيين تـالكتر األكمـر 

 ق ويوة  تجانته من ةتل من أجرز التوويب.ويعاق كتاتة الوواب تالكتر األزرق أو األلو 

يققم المناةص عرضه مرفقًا ته الوثائق المطموتـة مـ  تـيمين قخـول العطـاء فـل م مـ  م مـق تكككـام ويكتـب  .4
وكـذل  الـمه وعنوانـه تالكامـل ورةـم الهـات   2017/ 78 لممناةوة رةـمأةموة وممتولات عميه عطاء توريق 

ــــغ   ةاإلقار والفـــاكس ورةـــم وـــنقوق التريـــق الخاوـــين تـــه لترلـــل إليـــه المكاتتـــات المتعمقـــة تالعطــــاء وعميـــه تتميـ
تعـقيل فـل عنوانـه وعميـه أن يكتـب أيضـًا الـم الـقائرة التـل  لمـوازم / وزارة الماليـة خطيـًا تـيع ت ييـر أو العامة

 انها وتخال  ذل  يكق لمجنة العطاءات أن تهمل العرض المققم منه.طركت العطاء وعنو 

لمـوازم  العامـة ةاإلقار يوقع العرض من ةتل المناةص فـل وـنقوق العطـاءات المخوـص لهـذا ال ـرض لـقز  .5
ةتل انتهاء المقة المكققة لذل  وكل عرض ال يوقع فل ونقوق العطاءات ةتل آخر موعق لتققيم العـروض 

 ق إلى موقرل م مقًا .ال ينظر فيه ويعا

مــن  لــتين يومــايمتــزم المنــاةص تــين يتقــى العــرض المقــقم منــه نافــذ المفعــول وال يجــوز لــه الرجــوع عنــه لمــقة  .6
 تاريخ آخر موعق لتققيم العروض.

 مقة لريان العطاء لتة وهور. .7
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يوار  ألول مرة ( الوهاقات والوثائق المطموتة منه وهل عمى يرفق المناةص م  عرضه ) خاوة إذا كان  .1
 النكو التالل:

 .وورة موقةة عن وهاقة مزاولة المهنة وكذل  الليرة الذاتية لموركة 
 .اللجل التجارع أو الوناعل لموركة 

 .وهاقة خمو طر  من قائرة ضريتة القخل وضريتة القيمة المضافة 

عمــى المنــاةص أن يرفــق تعرضــه النلــخة األوــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نوــرات أو معمومــات فنيــة تعــر   .2
ذا كانت تم  العينات غير  تالموازم المعروضة وكذل  يققم م  عرضه العينات المطموتة فل قعوة العطاء وا 
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ال يكــون لمج نـة العطــاءات عــقم النظــر ةاتمـة لمنقــل فعميــه أن يكـقق مكانهــا والوةــت الــذع يمكـن رؤيتهــا فيــه وا 
 تالعرض.

 يكق لممناةص أن يضي  أية وثائق أو معمومات يرغب تكضافتها ويرز أنها ضرورية  لتوضية عرضه. .3

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .1

وــاالت وتكنولوجيــا وــاقر مــن تنــ  التريــق التــات  لــوزارة االت معتمــق يمتــزم المنــاةص أن يرفــق تعرضــه لــنق قفــ 
أو عمى وـكل كفالـة أو وـي  تنكـل وـاقر مـن تنـ  يتعامـل مـ  اللـمطة الفملـطينية فـل غـزة )التنـ   المعمومات

وال ينظــر فــل أع عــرض " كتــيمين قخــول "  مــن إجمــالل ةيمــة العطــاء قوالر 1000تمتمــغ الــوطنل اإللــالمل( 
القخول فل العطاء إلى مققميها من المناةوين الذع غير معزز تتيمين قخول العطاء ، عمى أن تعاق تيمينات 

تعــق مــقة ألــتوعين مــن تــاريخ آخــر موعــق لتقــقيم العــروض، وكــذل  لمــن أكيــل عمــيهم  لــم يكــال عمــيهم العطــاء
 العطاء تعق أن يقوموا تتققيم تيمين كلن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

-3000 (تتققيم تيمين كلن التنفيذ لمعطاء المكال عميهيمتزم المتناةص الفائز تالعطاء أو تيع جزء من تنوقل 
أو عمـى وـكل كفالـة أو  واقر من تن  التريق كلب األوول معتمق وذل  عمى وكل لنق قف قوالر (  5000

(  ، أو تنـ  االنتـاجوي  تنكل واقر من تن  يتعامل م  اللمطة الفملطينية فل غـزة )التنـ  الـوطنل اإللـالمل
خ تتمي ــه تقــرار إكالــة العطــاء عميــه مــن ةتــل اإلقارة العامــة لمــوازم عمــى أن يكــون لــارع يــوم مــن تــاري 15خــالل 

، ويعــاق تــيمين كلــن التنفيــذ إلــى المتعهــق تعــق تنفيــذ كافــة االلتزامــات المترتتــة عميــه مــقة لــريان العقــقالمفعــول 
مين )كيـث يـتم إوـقار وـي  تموجب طمب خطل تققمه القائرة الملتفيقة لإلقارة العامـة لمـوازم تـاإلفراج عـن التـي

 تقيمة الكفالة من وزارة المالية(.
يتم و  من ةيمته كما 0.004عنق العقق أو االتفاق  تنلتة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   

عن نفس العقق أو االتفاق كرلوم طوات  إيراقات أيضًا عنق اإلكالة أو الترلية عمى  0.004تكويل نلتة 
خوم من فاتورة المورق من ةيمة العقق أو االتفاق عمى أن ت 0.008ليوتة مجموع المكول الجهة المنفذة 
 عنق اللقاق.

 :وتقييمها العطاءات فتح: رابعاً 
 -:لجنة فتح المظاريف -1

مــــقير عــــام المــــوازم العامــــة لجنــــة فــــتة مظــــاري  العطــــاء وتقــــوم هــــذل المجنــــة تفــــتة العطــــاءات تكضــــور  يــــقعو
 -المناةوين أو ممثميهم فل الزمان والمكان المكققين فل قعوة العطاء تعق اتخاذ اإلجراءات التالية:

ميــه إثتــات عــقق المظــاري  فــل مكضــر فــتة المظــاري  وكــل عطــاء يفــتة مظروفــه يضــ  رئــيس المجنــة ع - أ
 وعمى مظروفه رةمًا ململاًل عمى هيئة كلر اعتياقع تلطه رةم العطاء ومقامه عقق العطاءات الوارقة.

ثتات عققها. - ب  ترةيم األوراق المرفقة م  العطاء وا 
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ةــــراءة الــــم مقــــقم العطــــاء واأللــــعار وةيمــــة التــــيمين االتتــــقائل المقــــقم مــــن كــــل منــــاةص وذلــــ  تكضــــور  - ث
 المناةوين أو ممثميهم.

من رئيس المجنة وجمي  األعضاء الكاضرين عمى العطاء ومظروفه وكل ورةة من أوراةـه وكـذل   التوةي  - ث
 عمى مكضر المجنة تعق تقوين كافة الخطوات اللاتقة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
يكـــقق مـــقير عـــام المـــوازم العامـــة األوـــخاص أو الجهـــات الـــذين تتكـــون مـــنهم المجنـــة الفنيـــة التـــل تقـــوم تقرالـــة 
العــروض مــن النــواكل الفنيــة والماليــة والقانونيــة وتقــقم تووــياتها المنالــتة لمجنــة العطــاءات المركزيــة تعــق أخــذ 

 -المعايير التالية فل االعتتار:
 ال ينظر فل أع عرض غير معزز تتيمين قخول العطاء.  - أ

وازم المطموتــة عمــى تــقرس العــروض مــن الناكيــة الفنيــة تكيــث تكــقق المعــايير الفنيــة وفقــًا لمواوــفات المــ   - ب
جقول يعق لهذل ال اية، وتخض  كافة العروض لنفس المعايير من كيث التزام المناةص تعرضه تمواوفات 

 ووروط قعوة العطاء.

يؤخــذ تعــين االعتتــار كفــاءة المنــاةص مــن النــاكيتين الماليــة والفنيــة ومققرتــه عمــى الوفــاء تالتزامــات العطــاء   - ث
تــل يقــقمها أو الخقمــة التــل يوفرهــا وةطــ  ال يــار وورش الوــيانة و كــذل  ولــمعته التجاريــة والتلــهيالت ال

كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنة التتعاق عرض المناةص الذع ال تتوفر فيه كل أو تعـض هـذل 
 المتطمتات.

 تتقأ القرالة تالعرض الذع ةقم أرخص األلعار ثم الذع يميه كتى تتم قرالة العروض المققمة.  - ث

توافرت فل العرض كافة الوروط والمواوفات والجوقة توول المجنة الفنية تاإلكالـة عمـى مقـقم أرخـص  إذا - ج
األلـــعار و مـــن كـــق المجنـــة الفنيـــة أن تووـــل تالترلـــية عمـــى أكثـــر مـــن مـــورق لموـــن  الواكـــق تـــالرغم مـــن 

 اختال  األلعار.

تنتقـل القرالـة إلـى العـرض الـذع فل كالة عقم توافر المتطمتات فل العرض الذع يتضمن أرخص األلـعار  - ح
يميـه تاللــعر إلــى أن توـل إلــى العــرض الـذع تتــوافر فيــه المتطمتـات لإلكالــة عمــى أن تتـين ألــتاب الــتتعاق 

 العروض األرخص توكل واضة.

إذا تلاوت المواوفات واأللعار والوروط والجوقة المطموتة يفضـل المنـاةص الـذع يتضـمن عرضـه ميـزات  - خ
نتجـات المكميـة، ثـم المنـاةص المقـيم تفملـطين توـورة قائمـة، ثـم مـقة التلـميم األةـل إذا إضافية ثم المققم لمم

 كانت لرعة التلميم لمومكة القائرة الملتفيقة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
ومـا عمى المتعهق الذع أكيل عميه العطاء التكمال إجراءات العقـق الخـاص تقـرار اإلكالـة وتوةيـ  االتفاةيـة  .1

 يمكقها من أوراق وملتنقات تما فيها )أوامر الوراء(.
 .فل مقة أةواها لتون يوماً  يمتزم المتعهق تالتوريق كلب الطمب  من تاريخ التالمه ألمر التوريق .2
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ال يجــوز لممتعهــق أن يتنــازل ألع وــخص آخــر عــن كــل أو أع جــزء مــن العقــق قون الكوــول عمــى  إذن  .3
 لت العطاء.خطل من لجنة العطاءات التل أكا

ال يكق لممناةص أو المورق الرجوع عمى لجنة العطاءات تيع خلارة أو ضرر ناوئ عن تققيم عرضه فل  .4
كالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المققمة إليها أو إذا لم تكـل العطـاء عمـى مقـقم أةـل األلـعار 

 قون ذكر األلتاب. أو إذا أل ت لجنة العطاءات قعوة العطاء فل أع وةت أو أع مركمة

يمتزم المورق تتلميم الموازم وفقًا لممواوفات والوروط المتفق عميها والوارقة فل ةرار اإلكالة وكذل  العينـات  .5
 المعتمقة والمذكورة فيه.

 
 

 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا
تيخر المتعهق عن توريق ما التزم ته فل الموعق المكقق فل العقق يكق لمـقير عـام إذا :  فرض غرامة مالية .1

%( من ةيمة المـوازم التـل تـيخر فـل توريـقها عـن كـل 1قائرة الموازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال تقل عن )
عمـى المتعهـق تقـقيم  ألتوع تيخير إال إذا تتين أن التيخير فل التوريق ناجم عن ةـوة ةـاهرة ، وفـل جميـ  األكـوال

إوعار خطل وفورع إلى الجهة المختوة تالظرو  واأللتاب التل أقت إلى التـيخير فـل التوريـق أو منعتـه مـن 
 ذل  وتققيم ما يثتت ذل .

إذا نكــل المتعهـق عــن تنفيــذ التزاماتـه تمــا فيــه التزامـه تالتوريــق أو ةوــر فــل  : الشــراء عمــا حســاع المتعهــد .2
عـــام قائـــرة المـــوازم العامـــة إوـــقار القـــرار توـــراء المـــوازم الممتـــزم تهـــا المتعهـــق تـــنفس ذلـــ  أو تـــيخر يكـــق لمـــقير 

الخوــائص والمواوــفات مــن أع موــقر آخــر عمــى كلــاب هــذا المتعهــق ونفقتــه مــ  تكميمــه فــروق األلـــعار 
العامـة والنفقات اإلضافية وأية خلائر أو مواري  أو عطل أو ضرر يمكق تالقائرة الملـتفيقة أو قائـرة المـوازم 

 قون الكاجة إلى أع إنذار وال يكق لممتعهق االعتراض عمى ذل .
: وهنـا يكـق لمجنـة العطـاءات التـل استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبـرم معـه .3

ق أو أكالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة تكق المتعهق تما فل ذل  مواقرة ةيمـة التـيمين المقـقم مـن المتعهـ
 أع جزء منه توكل يتنالب م  ةيمة الموازم غير المورقة ويعتتر المتمغ فل هذل الكالة إيراقًا لمخزينة العامة.

وفل جمي  األكوال يكق لـقائرة المـوازم العامـة تكوـيل األمـوال الملـتكقة لهـا فـل ذمـة المنـاةص أو المـورق  .4
 ات والهيئات والمؤللات الككومية أو من كفاالتهم.من األموال الملتكقة لذل  المناةص أو المورق لقز الوزار 

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

فـل كـال كـقوث أع خــال  ينوـي عـن تفلــير أع تنـق مـن التنـوق اللــاتقة أو مـن تنـوق العقــق فيـتم كمـه وقيــًا   - أ
 تالتفاوض.
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تالعقـق يومًا من تقء مفاوضتهما لمووول إلى كل كول أع خـال  يتعمـق  30إذا لم يتمكن الطرفان خالل  - ب
يكق ألع من الطرفين كل الخال  تالمجوء إلى المككمة المختوة وتطتيق القوانين واألنظمة المعمول تها فل 

 مناطق اللمطة الوطنية الفملطينية تهذا الوين.
 

 شروط متفرقة:ـ:ثامنا

توالـطة غيـرل ا التعمل المناةص ال ش أو التالعب فل معاممته أو ثتت عميه أنـه وـرع أو ةـام تنفلـه أو ذإ .1
تطريق متاور أو غير متاور عمى رووة أكق مـوظفل أو ملـتخقمل اللـمطة أو عمـى التواطـؤ معـه إضـرارًا 
تالموــمكة يم ــل عقــقل فــل الكــال ويوــاقر التــيمين مــ  عــقم اإلخــالل تكــق الــوزارة المطالتــة تالتعويضــات 

القخول فل مناةوات لملمطة المترتتة عمى ذل  فضاًل عن وطب المه من تين المناةوين وال يلمة له ت
 الوطنية الفملطينية هذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضقل عنق االةتضاء.

إذا أفمس المناةص أو المورق يكق لمجنة العطاءات إل اء التعاةق معـه قون المجـوء لمقضـاء وكـذل  موـاقرة  .2
 متمغ التيمين ككيراق عام لمخزينة العامة.

لمورق جاز إل اء العقق  المترم معه أو ما تتقى منه  تتوجيه كتـاب لمورثـة يفيـق تـذل  إذا توفى المناةص أو ا .3
 قون الكاجة إلى التوقار ككم ةضائل يقضل تذل  م  رق متمغ التيمين فل هذل الكالة.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8صفحت الصحت وزارة لصالح وملبوساث أقمشت توريد 7107/ 78 رقم عطاء

 

 
 الشـــروط الخاصـــة

 مخالفتها لممواوفات التل تم االتفاق عميها.يكق لوزارة الوكة رفض أع ماقة كاممة أو أع جزء منها فل كال  .1

ــًا لممواوــفات والوــروط العامــة  .2 يــتم الــتالم المــواق المــورقة مــن ةتــل لجنــة الــتالم مختوــة وموــكمة لهــذا ال ــرض وفق
جــراء  والخاوــة لمتعاةــق الــوارقة فــل قعــوة العطــاء وةــرار اإلكالــة وأمــر التوريــق والعينــات المعتمــقة والتــل يــتم فكوــها وا 

عميهــا تالطريقــة التــل تكــققها الجهــة الملــتفيقة أو لجنــة االلــتالم تموجــب لجــان فنيــة توــكل لهــذا ال ــرض  التجــارب
 لمعرفة مقز مطاتقتها لممواوفات المطموتة .

 يجب عمى المورق العمم تين ما يققمه من عرض لعر لارع المفعول لمقة لتون يومًا من تاريخ إغالق المناةوة. .3

ريــق المــواق المتعاةــق عميهــا فــل الخــقمات الملــانقة تــوزارة الوــكة ت ــزة أو الجهــة التــل تكــققها عمــى المــورق االلتــزام تتو  .4
ــًا لموــروط والمواوــفات الــوارقة فــل المناةوــة متضــمنا النقــل والتكميــل والتنزيــل ومــا يترتــب عمــى عمميــات  الــوزارة طتق

 التوريق من نفقات تال ة ما تم ت أو مواري  عمى نفقته الخاوة.
ترلية أونا  المناةوة عمى ألاس أةل األلعار والمطاتق لممواوفات المطموتة ولوزارة الوـكة الكـق فـل لو  يتم  .5

% من إجمالل الكمية المتعاةق عميهـا لمجـرق إوـعار المـورق ترغتتهـا 25زياقة الكميات المتعاةق عميها أو خفضها تنلتة 
 ق لكل أو تعض األونا  خالل فترة التعاةق .فل ذل  وتنفس وروط ومواوفات وألعار التوريق الوارقة فل العق

 فل جمي  األكوال تكون عروض األلعار تالويكل الجقيق وواممة لمضريتة المضافة ما لم يرق نص خال  ذل . .6
فل كال مخالفة المـورق لكـل أو تعـض وـروط التعاةـق أو فـل كـال امتناعـه أو عرةمتـه لمتوريـق تمـا يمـس تموـمكة وزارة  .7

كها لمضرر يكق لوزارة المالية مواقرة كفالة كلن التنفيـذ والرجـوع عميـه تـالتعويض عـن كـل الوكة أو يعرض موال
عطل أو ضرر لكق تها كما أن لها الكق فل الكوول عمى المواق التل يتخمـ  المـورق عـن توفيرهـا مـن المـورق الـذع 

ل ـاء التعاةـق معـ ه وقفـ  فـروق األلـعار مضـافًا إليهـا يميه فل اللـعر أو الوـراء تـالطرق التـل تراهـا مكققـة لموـمكتها وا 
% مواري  إقاريـة مـن ضـمانته التنكيـة ولـيس لممـورق الـذع خـال  أع وـرط مـن وـروط التعاةـق أو تخمـ  عـن أو 10

عرةل عمميات التوريق الكق فل المطالتـة تييـة تعويضـات أو المطالتـة تالـترقاق كفالـة كلـن التنفيـذ أو المطالتـة تفـروق 
زارة من توفير تم  المواق تلعر اةل من لعر المناةوة الذع تم التعاةـق تموجتـه وفـى كـال عـقم األلعار إذا تمكنت الو 

 كفاية الضمانة لت طية فروق األلعار لوزارة المالية الكق فل خوم أع متالغ تتتقى من ملتكقاته لقيها.
ة تالمناةوــة خــالل لــتين يومــًا مــن يكــون الــقف  لممــورق لقــاء مــا ةــام تتوريــقل مــن مــواق طتقــًا لموــروط والمواوــفات الــوارق .8

تـــاريخ تقـــقيم الفـــواتير واألوراق القالـــة عمـــى تمـــام وكلـــن التوريـــق طتقـــا لموـــروط والمواوـــفات الـــوارقة توـــكيفة الوـــروط 
 والمواوفات. 

لجنــة العطــاءات غيــر ممزمــة تــيرخص عــروض األلــعار أو أع عــرض لــعر أخــر وقون إتــقاء أع ألــتاب مــا قام ذلــ   .9
 يكقق مومكتها .
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 الكميات واألسعار جدول 
 
 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

 1 متر قماش أخضر لمعمميات 1
  

 1 متر قماش أزرق خاص بالعناية المركزة 2
  

 1 متر طولي قماش بوبمين ألوان 3
  

 1 متر طولي قماش أبيض درل 4
  

 1 متر طولي قماش دامور خاص باألكفان 5
  

 المبلغ االجمالي بالشيكل
 

 
 مالكظة:

 . يتم تعتئة األلعار كلب العينات الموجوقة لقز الموازم العامة وان يتم النظر فل أع عينات أو ألعار أخرز 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توفتل ممثاًل عن  وركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوية رةم ـــــــــــــــــــأةر أنا الموة  أقنال  
 ــــــــــــــــــــــ تالتــالل:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توـروط عامـة وخاوـة  78/2017.   تيننل ةرأت وتفهمت كافـة مـا ورق توثـائق العطـاء المطـروح رةـم  1
 ومواوفات وألتزم التزاما ةانونيًا تتم  الوروط والمواوفات .

.   كما ألتزم تين يتقى العرض المققم منـل لـارع المفعـول وال يجـوز لـل الرجـوع عنـه لمـقة لـتون يومـا 2
 من تاريخ آخر موعق لتققيم العروض.

مـن ةتـل  طمتهـا يـتم المـذكور أعـالل والتـل وكذل  ألتزم تتوريق األونا  المكالة عمى تموجب العطاء.  3
التوريق عمى أن تكون تم  األونا   أوامرالتالم توةي  العقق و  من تاريخ وهر وذل  لالوكة خالوزارة 

 المورقة من ةتمل وفقًا لممواوفات والوروط المنووص عميها فل هذا العطاء.
 قون أع ض ط أو إكرال .وهذا إةرار وتعهق منل تذل  أةر وألتزم تكل ما ورق ته      

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــــ
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