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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 7107 / 80  عطاء رقم
وذلك لصالح  زيوت سيارات عطاء حكومي لتوريد زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية

 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء وزارة الداخمية واألمن الوطني
لعطـــاء مراجعـــة وزارة فعمـــل الشـــركات ذات ا ختصـــاص والمســـجمة رســـميًا وترفـــذ فـــي المشـــاركة فـــي  ـــذا ا

 الرمـال بـرج الوليـد الطـابق األرضـي بـال رذ مـن إشـارة مـرور الطيـرانــ  لموازم العامـةاإلدارة العامة المالية / 
خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمـل كراسـة المواصـفات ووثـائق العطـاء م ابـل دفـ   في فزة
 .رة الماليةخزينة وزاإلل فير مستردة تورد  شيكل( 333مبمغ )

المـوازم / وزارة  العامـة دارةاإلبـآخر موعد ل بول عروض األسـعار بـالظرا المختـوم فـي صـندوق العطـاءات 
وتفــــتح م  19/39/2317الموافــــق  الثالثــــاءيــــوم  صــــباحمــــن  لحاديــــة عشــــرا ــــو الســــاعة  زةـالماليـــة فــــي فــــ

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالمظاريا بحضور ممثمي الم
 

 طاءات المركزيةلجنة الع
 مالحظة:ـ

 عمل من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالن في الصحا .1
بغــزة أو  الــوطني ا ســالمي أو بنــك ا نتــاجبنــك الكفالــة بنكيــة أو شــيك بنكــي صــادرين مــن يجـذ إرفــاق  .2

% مـــن 5بمبمـــغ  صـــادر مـــن بنـــك البريـــد التـــاب  لـــوزارة ا تصـــا ت وتكنولوجيـــا المعمومـــات معتمـــد ســـند دفـــ 
 يومًا من آخر موعد لت ديم العروض. ثالثين" كتأمين دخول " ساري المفعول لمدة  إجمالي قيمة العطاء

 وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائذ. بالشيكلت دم األسعار  .3
 لجنة العطاءات فير ممزمة ب بول أقل األسعار. .4
 العطاء. . ا دارة العامة لموازم فير مسئولة عن أي مبمغ ن دى يرفق م 5
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــل الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرف ــة بــدعوة العطــاء بعــد أن ي ــرأ  ــذج  .1
مــة الوثــائق ويــتفمم جميــ  مــا ورد فيمــا ويخــتم ويوقــ  كافــة وثــائق دعــوة العطــاء وي ــدمما ضــمن العــرض كام

 عمل أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عمل عدم قيامه بالتدقيق وا ستكمال بصورة صحيحة.

عمــل أن يشــمل الســعر رســوم الجمــارك والضــريبة المضــافة وأجــور التحــزيم  بالشــيكلتكتــذ أســعار العطــاء  .2
 والتغميا ومصاريا الن ل والتحميل والتنزيل والتأمين وجمي  الرسوم والمصاريا األخرى.

أو التعـــديل أو  د المنـــاقص عرضـــه مطبوعـــًا أو مكتوبـــًا بـــالحبر األزرق أو األســـود ف ـــط ويحظـــر المحـــويعـــ .3
الشـــطذ أو اإلضـــافة فـــي العـــرض وكـــل تصـــحيح مـــن  ـــذا ال بيـــل يوضـــ  عميـــه خطـــين متـــوازيين بـــالحبر 

 ويعاد كتابة الصواذ بالحبر األزرق أو األسود ويوق  بجانبه من قبل من أجرى التصويذ. راألحم

ي دم المناقص عرضه مرف ًا به الوثائق المطموبة م  تأمين دخول العطاء في مغما مغمـق بححكـام ويكتـذ  .4
وكـذلك اسـمه وعنوانـه  2317/ 81 لممناقصـة رقـم زيوت سـيارات لصـالح وزارة الداخميـة عميه عطاء توريد 

تبـات المتعم ـة بالعطـــاء بالكامـل ورقـم المـاتا والفـاكس ورقــم صـندوق البريـد الخاصـين بـه لترســل إليـه المكا
ـــغ  تعــديل فــي عنوانــه وعميــه أن يكتــذ  لمــوازم / وزارة الماليــة خطيــًا بــأي تغييــر أو العامــة ةاإلدار وعميــه تبميـ

أيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنوانمــا وبخــالا ذلــك يحــق لمجنــة العطــاءات أن تممــل العــرض 
 الم دم منه.

لمـوازم  العامـة ةاإلدار وق العطاءات المخصص لمذا الغرض لدى يودع العرض من قبل المناقص في صند .5
فـــي صـــندوق العطـــاءات قبـــل آخـــر موعـــد لت ـــديم  قبـــل انتمـــاء المـــدة المحـــددة لـــذلك وكـــل عـــرض   يـــودع 

 العروض   ينظر فيه ويعاد إلل مصدرج مغم ًا .

مـن  سـتون يومـاعنـه لمـدة  يمتزم المناقص بأن يب ل العرض الم دم منـه نافـذ المفعـول و  يجـوز لـه الرجـوع .6
 تاريخ آخر موعد لت ديم العروض.

 
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفق المناقص مـ  عرضـه ) خاصـة إذا كـان يشـارك ألول مـرة ( الشـمادات والوثـائق المطموبـة منـه و ـي   .1
 عمل النحو التالي:

 لذاتية لمشركة.صورة مصدقة عن شمادة مزاولة الممنة وكذلك السيرة ا 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شمادة خمو طرا من دائرة ضريبة الدخل وضريبة ال يمة المضافة 

  رخصة الحرا والممن لمشركة 
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عمــل المنــاقص أن يرفــق بعرضــه النســخة األصــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات فنيــة تعــرا  .2
ذا كانــت تمــك العينــات بـالموازم المعروضــة وكــذلك ي ــدم مــ  عرضــه  العينــات المطموبــة فــي دعــوة العطــاء وال

فيـر قابمـة لمن ــل فعميـه أن يحــدد مكانمـا والوقـت الــذي يمكـن رؤيتمــا فيـه وال  يكـون لمجنــة العطـاءات عــدم 
 النظر بالعرض.

 يحق لممناقص أن يضيا أية وثائق أو معمومات يرفذ بحضافتما ويرى أنما ضرورية  لتوضيح عرضه. .3

 

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

صـادر مـن بنـك البريـد التـاب  لـوزارة ا تصـا ت وتكنولوجيـا  معتمـد يمتزم المنـاقص أن يرفـق بعرضـه سـند دفـ 
أو عمل شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل م  السمطة الفمسطينية في فـزة ومواف ـة  المعمومات
و  ينظـر فـي أي عـرض فيـر " كتـأمين دخـول "  % مـن إجمـالي قيمـة العطـاء5بمبمغ  عمل ذلك وزارة المالية

معزز بتأمين دخول العطاء ، عمل أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلل م دميما من المناقصين الـذي لـم 
عميمم العطاء  بعد مدة أسبوعين من تاريخ آخر موعد لت ديم العروض، وكذلك لمن أحيل يحال عميمم العطاء

 بعد أن ي وموا بت ديم تأمين حسن التنفيذ.
 تأمين حسن التنفيذ :  .7

يمتــزم المنــاقص الفــائز بالعطــاء أو بــأي جــزء مــن بنــودج وقبــل توقيــ  الع ــد بت ــديم تــأمين حســن تنفيــذ لمعطــاء 
بنك شكل سند دف  معتمد وصادر من  ل% من إجمالي قيمة األصناا التي رست عم13المحال عميه ب يمة 

كتــأمين حســن  او كفالــة بنكيــة او شــيك بنكــي صــادر مــن بنــك يتعامــل مــ  الســمطة الفمســطينية فــي فــزة البريــد
يوم من تاريخ تبميغه ب رار إحالة العطاء عميه من قبل اإلدارة  15 تنفيذ ساري المفعول لمدة ستون يوما خالل

تــاريخ آخــر موعــد لت ــديم تــأمين حســن  العامــة لمــوازم عمــل أن يكــون ســاري المفعــول لمــدة )ثالثــة شــمور( مــن
التنفيذ ، ويعاد تأمين حسن التنفيذ إلل المتعمد بعـد تنفيـذ كافـة ا لتزامـات المترتبـة عميـه بموجـذ طمـذ خطـي 
ت دمــه الــدائرة المســتفيدة لــعدارة العامــة لمــوازم بــاإلفراج عــن التــأمين )حيــث يــتم إصــدار شــيك ب يمــة الســند مــن 

 وزارة المالية(.
يـــتم و  مـــن قيمتـــه كمـــا 30334عنـــد الع ـــد أو ا تفـــاق  بنســـبة  تحصـــيل رســـوم طوابـــ  إيـــرادات دمغـــةيـــتم  .3

عن نفس الع ـد أو ا تفـاق كرسـوم طوابـ  إيـرادات أيضـًا عنـد اإلحالـة أو الترسـية عمـل  30334تحصيل نسبة 
فـاتورة المـورد من قيمـة الع ـد أو ا تفـاق عمـل أن تخصـم مـن  30338الجمة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 

 عند السداد.
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 رابعًا: فتح العطاءات وتقييميا:

 -:لجنة فتح المظاريف -0
يشـــكل مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة لجنـــة فـــتح مظـــاريا العطـــاء وت ـــوم  ـــذج المجنـــة بفـــتح العطـــاءات بحضـــور  

 -ت التالية:المناقصين أو ممثميمم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءا
إثبات عـدد المظـاريا فـي محضـر فـتح المظـاريا وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه  - أ

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

ثبات عدد ا.  - ذ  ترقيم األوراق المرف ة م  العطاء وال

واألســـعار وقيمـــة التـــأمين ا بتـــدائي الم ـــدم مـــن كـــل منـــاقص وذلـــك بحضـــور قـــراءة اســـم م ـــدم العطـــاء   - ت
 المناقصين أو ممثميمم.

التوقيــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين عمــل العطــاء ومظروفــه وكــل ورقــة مــن أوراقــه  - ث
 وكذلك عمل محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات الساب ة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -7
د مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة األشـــخاص أو الجمـــات الـــذين تتكـــون مـــنمم المجنـــة الفنيـــة التـــي ت ـــوم بدراســـة يحـــد

العروض من النـواحي الفنيـة والماليـة وال انونيـة وت ـدم توصـياتما المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أخـذ 
 -المعايير التالية في ا عتبار:

 ين دخول العطاء.  ينظر في أي عرض فير معزز بتأم  - أ

تــدرس العــروض مــن الناحيــة الفنيــة بحيــث تحــدد المعــايير الفنيــة وف ــًا لمواصــفات المــوازم المطموبــة عمــل    - ذ
جــــدول يعــــد لمــــذج الغايــــة، وتخضــــ  كافــــة العــــروض لــــنفس المعــــايير مــــن حيــــث التــــزام المنــــاقص بعرضــــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

النـاحيتين الماليـة والفنيـة وم درتـه عمـل الوفـاء بالتزامـات العطـاء  يؤخذ بعين ا عتبار كفاءة المناقص مـن  - ت
وســمعته التجاريــة والتســميالت التــي ي ــدمما أو الخدمــة التــي يوفر ــا وقطــ  الغيــار وورش الصــيانة و كــذلك 
كونـه وكيــل أو مـوزع لوكيــل أو تــاجر، ولمجنـة اســتبعاد عــرض المنـاقص الــذي   تتــوفر فيـه كــل أو بعــض 

 ت. ذج المتطمبا

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يميه حتل تتم دراسة العروض الم دمة.  - ث

إذا تـــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشـــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنـــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــل م ـــدم  - ج
حـد بـالرفم أرخص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصـي بالترسـية عمـل أكثـر مـن مـورد لمصـنا الوا

 من اختالا األسعار.

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرخــص األســعار تنت ــل الدراســة إلــل العــرض  - ح
الــذي يميــه بالســعر إلــل أن تصــل إلــل العــرض الــذي تتــوافر فيــه المتطمبــات لعحالــة عمــل أن تبــين أســباذ 

 استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.
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واألسعار والشروط والجودة المطموبة يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه ميزات  إذا تساوت المواصفات - خ
إضافية ثم الم دم لممنتجات المحمية، ثم المناقص الم يم بفمسطين بصورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم األقـل إذا 

 كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعيد أو المورد :ـ
المتعمد الذي أحيل عميه العطاء استكمال إجراءات الع د الخاص ب رار اإلحالة وتوقي  ا تفاقية وما  عمل .1

 يمح ما من أوراق ومستندات بما فيما )أوامر الشراء(.
 من تاريخ استالمه ألمر التوريد. أسبوعيمتزم المتعمد بالتوريد خالل  .2

أي جــزء مــن الع ــد دون الحصــول عمــل  إذن   يجــوز لممتعمــد أن يتنــازل ألي شــخص آخــر عــن كــل أو  .3
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

  يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمل لجنـة العطـاءات بـأي خسـارة أو ضـرر ناشـق عـن ت ـديم عرضـه  .4
فــي حالــة إذا مــا رفضــت لجنــة العطــاءات كــل العــروض الم دمــة إليمــا أو إذا لــم تحــل العطــاء عمــل م ــدم أقــل 

 سعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباذ.األ

يمتـــزم المـــورد بتســـميم المـــوازم وف ـــًا لممواصـــفات والشـــروط المتفـــق عميمـــا والـــواردة فـــي قـــرار اإلحالـــة وكـــذلك  .5
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

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

إذا تـأخر المتعمـد عـن توريـد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي الع ـد يحـق لمـدير :  فرض غرامة ماليـة .1
فــي توريــد ا  %( مــن قيمـة المــوازم التــي تــأخر1عـام دائــرة المــوازم العامــة أن يفــرض فرامـة ماليــة   ت ــل عــن )

عــن كــل أســبوع تــأخير إ  إذا تبــين أن التــأخير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة قــا رة ، وفــي جميــ  األحــوال عمــل 
المتعمــد ت ـــديم إشــعار خطـــي وفـــوري إلــل الجمـــة المختصـــة بــالظروا واألســـباذ التـــي أدت إلــل التـــأخير فـــي 

 التوريد أو منعته من ذلك وت ديم ما يثبت ذلك.
إذا نكـل المتعمـد عـن تنفيـذ التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي  : لمتعيدالشراء عمى حساب ا .2

ذلــك أو تــأخر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار ال ــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بمــا المتعمــد بــنفس 
ألســعار الخصــائص والمواصــفات مــن أي مصــدر آخــر عمــل حســاذ  ــذا المتعمــد ونف تــه مــ  تحميمــه فــروق ا

والنف ـــات اإلضـــافية وأيـــة خســـائر أو مصـــاريا أو عطـــل أو ضـــرر يمحـــق بالـــدائرة المســـتفيدة أو دائـــرة المـــوازم 
 العامة دون الحاجة إلل أي إنذار و  يحق لممتعمد ا عتراض عمل ذلك.

التـي : و نا يحق لمجنة العطـاءات استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماتو أو إلغاء العقد المبرم معو .3
أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحـق المتعمـد بمـا فـي ذلـك مصـادرة قيمـة التـأمين الم ـدم مـن المتعمـد 
أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســذ مــ  قيمــة المــوازم فيــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي  ــذج الحالــة إيــرادًا لمخزينــة 

 العامة.
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ل األموال المستح ة لما فـي ذمـة المنـاقص أو المـورد وفي جمي  األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصي .4
مــــن األمــــوال المســــتح ة لــــذلك المنــــاقص أو المــــورد لــــدى الــــوزارات والميئــــات والمؤسســــات الحكوميــــة أو مــــن 

 كفا تمم.

 
 

 -حل الخالفات:سابعًا: 
ه وديـًا في حال حدوث أي خالا ينشأ عن تفسير أي بنـد مـن البنـود السـاب ة أو مـن بنـود الع ـد فيـتم حمـ  - أ

 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتمما لموصــول إلــل حــل حــول أي خــالا يتعمــق  33إذا لــم يــتمكن الطرفــان خــالل  - ذ
ـــق ال ـــوانين واألنظمـــة  ـــل المحكمـــة المختصـــة وتطبي ـــالمجوء إل بالع ـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الخـــالا ب

 المعمول بما في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بمذا الشأن.

  
 شروط متفرقة:ـ :اثامن

استعمل المناقص الغش أو التالعذ في معاممته أو ثبت عميه أنه شرع أو قام بنفسه أو بواسطة فيرج  اذإ .1
بطريق مباشر أو فير مباشر عمل رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمل التواطؤ معه إضرارًا 

ل بحـق الـوزارة المطالبـة بالتعويضــات بالمصـمحة يمغـي ع ـدج فـي الحــال ويصـادر التـأمين مـ  عـدم اإلخــال
المترتبــة عمــل ذلــك فضــاًل عــن شــطذ اســمه مــن بــين المناقصــين و  يســمح لــه بالــدخول فــي مناقصــات 

 لمسمطة الوطنية الفمسطينية  ذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات ال ضائية ضدج عند ا قتضاء.
قــــد معــــه دون المجـــوء لم ضــــاء وكــــذلك إذا أفمـــس المنــــاقص أو المــــورد يحـــق لمجنــــة العطــــاءات إلغـــاء التعا .2

 مصادرة مبمغ التأمين كحيراد عام لمخزينة العامة.
إذا تــوفل المنــاقص أو المــورد جــاز إلغــاء الع ــد  المبــرم معــه أو مــا تب ــل منــه  بتوجيــه كتــاذ لمورثــة يفيــد  .3

 بذلك دون الحاجة إلل استصدار حكم قضائي ي ضي بذلك م  رد مبمغ التأمين في  ذج الحالة.
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 ةـــروط الخاصـــشال
رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منيا في حال مخالفتيـا لممواصـفات التـي  الداخمية واالمن الوطني يحق لوزارة  .0

 تم االتفاق عمييا.

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

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

جراء التجارب عمييا بالطريقة ال تي تحددىا الجية المستفيدة أو لجنة االستالم بموجب لجـان فنيـة تشـكل 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.

بغـزة أو الجيـة التـي تحـددىا  الداخميـة واالمـن الـوطني في وزارة قد عمييا عمى المورد االلتزام بتوريد المواد المتعا .5
المناقصة متضمنا النقل والتحميل والتنزيـل ومـا يترتـب عمـى عمميـات  يطبقًا لمشروط والمواصفات الواردة فالوزارة 

 مصاريف عمى نفقتو الخاصة. أوالتوريد من نفقات بالغة ما بمغت 
قصــة عمــى أســاس أقــل الســعار والمطــابق لممواصــفات المطموبــة ولــوزارة الصــحة ســوف يــتم ترســية أصــناف المنا .6

 إشـعارالكمية المتعاقد عمييـا لمجـرد  إجمالي% من 75خفضيا بنسبة  أوزيادة الكميات المتعاقد عمييا  فيالحق 
خـالل  نافالصـبعـض  أوالعقد لكـل  فيالتوريد الواردة  وأسعارذلك وبنفس شروط ومواصفات  فيالمورد برغبتيا 
 فترة التعاقد .

 وشاممة لمضريبة المضافة ما لم يرد نص خالف ذلك. بالشيكل الجديدجميع 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

ــوطني وزارة  ــة واالمــن ال ــوزارة ا لحيأو يعــرض مصــا الداخمي ــةلمضــرر يحــق ل ــذمصــادرة  المالي ــة حســن التنفي  كفال
الحصول عمى المواد التـي يتخمـف  فيوالرجوع عميو بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بيا كما أن ليا الحق 

لغــاء  يالشــراء بــالطرق التــ أوالســعر  فــيالمــورد عــن توفيرىــا مــن المــورد الــذي يميــو  تراىــا محققــة لمصــمحتيا وا 
مـن ضـمانتو البنكيـة ولـيس لممـورد الـذي  إداريـة% مصـاريف 01 إلييـاعو ودفـع فـروق السـعار مضـافًا التعاقد م
المطالبـة بأيـة تعويضـات أو  فـيعرقل عمميات التوريـد الحـق  أوتخمف عن  أوشرط من شروط التعاقد  أيخالف 

وزارة مـن تـوفير تمـك المـواد بسـعر أو المطالبة بفروق السعار إذا تمكنت الـ كفالة حسن التنفيذالمطالبة باسترداد 
لــوزارة  الســعارتــم التعاقــد بموجبــو وفــى حــال عــدم كفايــة الضــمانة لتغطيــة فــروق  الــذياقــل مــن ســعر المناقصــة 

 مبالغ تتبقى من مستحقاتو لدييا.أي خصم  فيالحق  المالية
يومـًا  سـتيندة بالمناقصـة خـالل يكون الدفع لممورد لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقًا لمشروط والمواصـفات الـوار  .9

مـن تـاري  تقـديم الفــواتير والوراق الدالـة عمـى تمــام وحسـن التوريـد طبقـا لمشــروط والمواصـفات الـواردة بصــحيفة 
   .الشروط والمواصفات

عــروض السـعار أو أي عــرض سـعر أخــر ودون إبـداء أي أســباب مــا دام  لجنـة العطــاءات غيـر ممزمــة بـأرخص .01
 ذلك يحقق مصمحتيا .
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 جدول الكميات والسعار
 مالحظات سعر الوحدة الكمية المطموبة بالتر الوحدة الصنف م.
1 10W40  محرك زيت  API SN,SM / C2,A3,B3 / Semi-Syn  0011 لتر 5 – 4جالون    

2 10W40   محرك زيت  API CJ-4 , CI-4 / C2,A3,B3 / Semi-Syn  0011 لتر 5 – 4جالون   

 API SN / C3,A4,B4 / Fully-Syn  011 لتر 5 – 4جالون     5W30زيت محرك    3

 API SN,CF / C3,C5,A4,B4 / Fully-Syn  0011 لتر 5 – 4جالون     5W30زيت محرك    4

 API SN,CF / A3,B4 / Fully-Syn  011 لتر 5 – 4جالون     5W40زيت محرك    5

 API CH-4, CI-4 / E3,E5  / Semi-Syn  0011 لتر 20جالون    15W40زيت محرك    6

 API CH-4, CI-4 / E7,E9  / Semi-Syn  0011 لتر 20جالون    15W40زيت محرك    7

 API SL  0111 لتر 5 – 4جالون  20W50زيت محرك  8

 Dexron III ,ATF  011  لتر( 1 –ممم  400عبوة )  Dexron III زيت قير اوتوماتيك 9

 Dexron IIII ,ATF  01  لتر( 1 –ممم  400عبوة )  Dexron IIII اوتوماتيك قير زيت 10

 API GL5 , Fully-Syn  01  لتر( 1 –ممم  400عبوة )  أصفر  75W90   قير عادي زيت 11

   011 لتر 20جالون   TO-450 بالكباش خاص قير زيت 12

   011 لتر 20جالون   الثقيمة لآلليات متخصص قير زيت 13

   011 لتر 20جالون   SP ىايدروليك زيت 14

   011 حسب المتوفر أصفر  01W  زيت 15

   061  كجم 16جالون  (كــجم) خضراء تركي شحمة 16
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

ـــــــ بصــفتي ممـثاًل عــن  شــركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ويــة رقــم ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقـر أنــا الموقـ  أدنــاج ـــــ 
 ــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن شــروط عامــة  2317/ 81.   بــأنني قــرأت وتفممــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح رقــم  1
 وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

 يومـا سـتون.   كما ألتزم بأن يب ل العرض الم دم مني ساري المفعول و  يجوز لي الرجوع عنه لمدة 2
 من تاريخ آخر موعد لت ديم العروض.

مـن     طمبمـا يـتم وكذلك ألتزم بتوريد األصناا المحالة عمل بموجذ العطاء المذكور أعـالج والتـي.  3
 أوامـــراســـتالم توقيـــ  الع ـــد و  وذلـــًك مـــن تـــاريخ شـــمور"  ســـتة" لمـــدة  وزارة الداخميـــة واألمـــن الـــوطنيقبـــل 

لموردة من قبمي وف ًا لممواصفات والشـروط المنصـوص عميمـا فـي التوريد عمل أن تكون تمك األصناا ا
  ذا العطاء.

 و ذا إقرار وتعمد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .     
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