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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          انعايت اإلدارة انعايت نهىاسو
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 2020/ 89عطاء رقى 
 

مدرسة الشييد ىاني  توريد احتياجات طرح عطاء حكومي تعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن     
تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة  نعيم الزراعية من أعالف وطيور داجنة  لصالح وزارة التربية والتعميم

 ووثائق العطاء.
فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب فـي المشـاركة فـي ىـذا العطـاء مراجعـة وزارة الماليـة / 

غـرب بـرج الظـافر بالقرب من إشـارة مـرور الطيـران  الرمال برج الوليد الطابق األولزم العامة ـ اإلدارة العامة لموا
في غزة خالل أوقات الدوام الرسمي مـن أجـل الحصـول عمـى كراسـة المواصـفات ووثـائق العطـاء مقابـل  (9رقم )

 ( شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.033دفع مبمغ )
ــوازم / وزارة  آخــر موعــد لقبــول ــاإلدارة العامــة الم ــوم فــي صــندوق العطــاءات ب ــالظرف المخت عــروض األســعار ب

م وتفـتح المظـاريف  99/93/0303الموافـق  االثنـينيـوم  ن صباح م الحادية عشر المالية في غـزة ىو الساعة
 بحضور ممثمي المتناقصين في نفس الزمان والمكان .

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 أجرة اإلعالن في الصحف عمى من يرسو عميو العطاء.. 9
أو سـند دفـع صـادر مـن بنـك البريـد  أو بنك االنتاج من البنك الوطنيأو شيك بنكي كفالة بنكية يجب إرفاق . 0

 .صالحة لمدة ثالثة شيور عمى األقل عن كل عطاء  $9333بقيمة ( عطاء  )كتأمين دخول
 أنواع الرسوم والضرائب. . تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع0
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار.4
 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة 5
 3598967679: جوال رقم. لممراجعة واالستفسار 6
 
 

 
 
 

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


 

   االعالف احتياجات المدرسة الزراعية من توريد  89/0202مناقصة 

 

3 

 انشزوط انعايت 
 

 ى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـأوالً: إعذاد وتقذي
يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعد أن يقرأ ىذه  .9

الوثائق ويتفيم جميع ما ورد فييا ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدميا ضمن العرض كاممة 
 يامو بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.عمى أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم ق

عمى أن يشمل السعر رسوم الجمارك والضريبة المضافة وأجور التحزيم  بالشيكلتكتب أسعار العطاء  .0
 والتغميف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى.

أو األسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو  يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق .0
 رالشطب أو اإلضافة في العرض وكل تصحيح من ىذا القبيل يوضع عميو خطين متوازيين بالحبر األحم

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

 تأمين دخول العطاء في مغمف مغمق بإحكام ويكتب عميو يقدم المناقص عرضو مرفقًا بو الوثائق المطموبة مع
 لصالح وزارة التربية والتعميم م الزراعية من أعالف وطيور داجنةتوريد احتياجات مدرسة الشييد ىاني نعي عطاء

وكذلك اسمو وعنوانو بالكامل ورقم الياتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين بو  89/0303لممناقصة رقم 
ليو المكاتبات المتعمقة بالعطـاء وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية خطيًا بأي تغيير أو لترسل إ

تعديل في عنوانو وعميو أن يكتب أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانيا وبخالف ذلك يحق لمجنة 
 العطاءات أن تيمل العرض المقدم منو.

قص في صندوق العطاءات المخصص ليذا الغرض لدى اإلدارة العامة لموازم يودع العرض من قبل المنا .4
قبل انتياء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع  في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم 

 .ينظر فيو ويعاد إلى مصدره مغمقاً العروض ال 

يوما من  ستونو الرجوع عنو لمدة يمتزم المناقص بأن يبقى العرض المقدم منو نافذ المفعول وال يجوز ل .5
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
يرفق المناقص مع عرضـو ) خاصـة إذا كـان يشـارك ألول مـرة ( الشـيادات والوثـائق المطموبـة منـو وىـي عمـى النحـو   .9

 التالي:
 لسيرة الذاتية لمشركة.صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك ا 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شيادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

عمــى المنــاقص أن يرفــق بعرضــو النســخة األصــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات فنيــة تعــرف بــالموازم  .0
ذا كانـت تمـك العينـات غيـر قابمـة لمنقـل فعميـو  المعروضة وكذلك يقدم مع عرضو العينات المطموبة في دعـوة العطـاء واا

ال يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.  أن يحدد مكانيا والوقت الذي يمكن رؤيتيا فيو واا

 يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرغب بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو. .0
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 :طاءثانثًا: تأييناث وضًاناث انع
يمتزم المنـاقص أن يرفـق بعرضـو سـند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد أو عمـى : تأيني انذخىل يف انعطاء .1

مــن إجمــالي  $1000عمــى ذلــك بمبمــغ  بنــك االنتـاج أو البنــك الــوطني شـكل كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن
عطــاء ع عمــى أن تعــاد قيمــة العطــاء أ كتــأمين دخــول أ وال ينظــر فــي أي عــرض غيــر معــزز بتــأمين دخــول ال

تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدمييا من المناقصين الذي لم يحال عمييم العطـاء بعـد مـدة أسـبوعين مـن 
ــييم العطــاء بعــد أن يقومــوا بتقــديم تــأمين حســن  ــل عم تــاريخ آخــر موعــد لتقــديم العــروضع وكــذلك لمــن أحي

 التنفيذ.
عطــاء أو بــأي جــزء مــن بنــوده بتقــديم تــأمين حســن التنفيــذ يمتــزم المتنــاقص الفــائز بال: تــأمين حســن التنفيــذ .0

او كفالـة بنكيـة  وذلك عمى شـكل سـند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد $9333لمعطاء المحال عميو بقيمة 
يـوم مـن تـاريخ تبميغـو بقـرار  95حسب األصـول خـالل  در من بنك االنتاج أو البنك الوطنيصااو شيك بنكي 

ع ويعــاد  ء عميــو مــن قبــل اإلدارة العامــة لمــوازم عمــى أن يكــون ســاري المفعــول مــدة ســريان العقــدإحالــة العطــا
 .ذ كافة االلتزامات المترتبة عميوتأمين حسن التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفي

 رابعًا: فتح انعطاءاث وتقييًها:
يشكل مدير عـام المـوازم العامـة لجنـة فـتح مظـاريف العطـاء وتقـوم ىـذه المجنـة بفـتح  :لجنة فتح المظاريف -9

فـي دعـوة العطـاء بعـد اتخـاذ اإلجـراءات العطاءات بحضور المناقصين أو ممثمـييم فـي الزمـان والمكـان المحـددين 
 -التالية:

ــو  - أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               إثبــات عــدد المظــاريف فــي محضــر فــتح المظــاريف وكــل عطــاء يفــتح مظروفــو يضــع رئــيس المجنــة عمي
 وعمى مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئة كسر اعتيادي بسطو رقم العطاء ومقامو عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددىا.  - ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء واا

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

ن رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضـرين عمـى العطـاء ومظروفـو وكـل ورقـة مـن أوراقـو وكـذلك التوقيع م - ث
 عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــخاص أو الجيــات الــذين تتكــون مــنيم  :لجنــة دراســة وتقيــيم العــروض -0
عروض من النـواحي الفنيـة والماليـة والقانونيـة وتقـدم توصـياتيا المناسـبة لمجنـة المجنة الفنية التي تقوم بدراسة ال

 -العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار:
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.  - أ

زم المطموبـة عمـى جـدول تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقًا لمواصـفات المـوا   - ب
يعد ليذه الغايةع وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيـث التـزام المنـاقص بعرضـو بمواصـفات وشـروط 

 دعوة العطاء.

يؤخــذ بعــين االعتبــار كفــاءة المنــاقص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــو عمــى الوفــاء بالتزامــات العطــاء   - ت
يقدميا أو الخدمة التي يوفرىا وقطع الغيـار وورش الصـيانة و كـذلك كونـو  وسمعتو التجارية والتسييالت التي
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وكيــل أو مــوزع لوكيــل أو تــاجرع ولمجنــة اســتبعاد عــرض المنــاقص الــذي ال تتــوفر فيــو كــل أو بعــض ىــذه 
 المتطمبات.

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

اإلحالـة عمـى مقـدم أرخـص وافرت فـي العـرض كافـة الشـروط والمواصـفات والجـودة توصـي المجنـة الفنيـة بإذا ت - ج
من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسـية عمـى أكثـر مـن مـورد لمصـنف الواحـد بـالرغم مـن اخـتالف األسعار و 
 األسعار.

ل الدراسة إلى العـرض الـذي يميـو في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتق - ح
بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيـو المتطمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـين أسـباب اسـتبعاد العـروض 

 األرخص بشكل واضح.

إذا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطموبــة يفضــل المنــاقص الــذي يتضــمن عرضــو ميــزات  - خ
ت المحميـةع ثـم المنـاقص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـةع ثـم مـدة التسـميم األقـل إذا إضافية ثم المقدم لممنتجا

 كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـخايساً 

 عمى المتعيد الـذي أحيـل عميـو العطـاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوقيـع االتفاقيـة ومـا .9
 يمحقيا من أوراق ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.

 من تاريخ استالمو ألمر التوريد. شيريمتزم المتعيد بالتوريد خالل  .0

ال يجوز لممتعيد أن يتنازل ألي شخص آخر عن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  إذن خطـي  .0
 من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

لمورد الرجوع عمى لجنة العطـاءات بـأي خسـارة أو ضـرر ناشـت عـن تقـديم عرضـو فـي ال يحق لممناقص أو ا .4
حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إلييـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو 

 إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباب.

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

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسادساً 
في الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام  إذا تأخر المتعيد عن توريد ما التزم بو :فرض غرامة مالية .9

%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـأخر فـي توريـدىا عـن كـل 9دائرة الموازم العامة أن يفـرض غرامـة ماليـة ال تقـل عـن )
أسبوع تأخير إال إذا تبين أن التأخير فـي التوريـد نـاجم عـن قـوة قـاىرة ع وفـي جميـع األحـوال عمـى المتعيـد تقـديم 

ي إلـى الجيـة المختصـة بـالظروف واألسـباب التـي أدت إلـى التـأخير فـي التوريـد أو منعتـو مـن إشعار خطـي وفـور 
 ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.

إذا نكل المتعيد عن تنفيذ التزاماتو بما فيو التزامو بالتوريد أو قصـر فـي ذلـك  :الشراء عمى حساب المتعيد .0
قـرار بشـراء المـوازم الممتـزم بيـا المتعيـد بـنفس الخصـائص أو تأخر يحق لمدير عام دائرة المـوازم العامـة إصـدار ال

والمواصفات من أي مصدر آخر عمى حساب ىذا المتعيـد ونفقتـو مـع تحميمـو فـروق األسـعار والنفقـات اإلضـافية 
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وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـى أي 
  يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.إنذار وال

وىنا يحق لمجنة العطـاءات التـي : استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماتو أو إلغاء العقد المبرم معو .0
أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعيد بما في ذلك مصادرة قيمة التأمين المقدم مـن المتعيـد أو أي 

 مة الموازم غير الموردة ويعتبر المبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.جزء منو بشكل يتناسب مع قي
وفي جميع األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل األموال المستحقة ليا في ذمة المنـاقص أو المـورد مـن  .4

 من كفاالتيم. األموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو

 
 -حم اخلالفاث:سابعًا: 

فــي حــال حــدوث أي خــالف ينشــأ عــن تفســير أي بنــد مــن البنــود الســابقة أو مــن بنــود العقــد فيــتم حمــو وديــًا  - أ
 بالتفاوض.

يومـًا مـن بـدء مفاوضـتيما لموصـول إلـى حـل حـول أي خـالف يتعمـق بالعقـد  03إذا لم يتمكن الطرفـان خـالل  - ب
ف بالمجوء إلـى المحكمـة المختصـة وتطبيـق القـوانين واألنظمـة المعمـول بيـا فـي يحق ألي من الطرفين حل الخال

 مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشأن.

  
 شزوط يتفزقت:ـ :ثاينا

ا استعمل المناقص الغش أو التالعب في معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـرع أو قـام بنفسـو أو بواسـطة غيـره ذإ .9
عمــى رشـوة أحــد مـوظفي أو مسـتخدمي الســمطة أو عمـى التواطــؤ معـو إضــرارًا  بطريـق مباشـر أو غيــر مباشـر

ــة بالتعويضــات  ــوزارة المطالب ــأمين مــع عــدم اإلخــالل بحــق ال ــي الحــال ويصــادر الت ــده ف بالمصــمحة يمغــي عق
المترتبة عمى ذلك فضاًل عن شطب اسمو من بـين المناقصـين وال يسـمح لـو بالـدخول فـي مناقصـات لمسـمطة 

 مسطينية ىذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االقتضاء.الوطنية الف
إذا أفمس المناقص أو المورد يحـق لمجنـة العطـاءات إلغـاء التعاقـد معـو دون المجـوء لمقضـاء وكـذلك مصـادرة  .0

 مبمغ التأمين كإيراد عام لمخزينة العامة.
مـا تبقـى منـو  بتوجيـو كتـاب لمورثـة يفيـد بـذلك  إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلغاء العقد  المبرم معو أو .0

 دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التأمين في ىذه الحالة.
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 ت ـــزوط اخلاصـــشان
 

 رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منيا في حال مخالفتيا لممواصفات التي تم االتفاق عمييا. لموزارةيحق  .9
م المــواد المــوردة مــن قبــل لجنــة االســتالم مختصــة ومشــكمة ليــذا الغــرض وفقــًا لممواصــفات والشــروط يــتم اســتال .0

ــتم  ــات المعتمــدة والتــي ي ــد والعين ــة وأمــر التوري ــواردة فــي دعــوة العطــاء وقــرار اإلحال العامــة والخاصــة لمتعاقــد ال
جـراء التجـارب عمييـا بالطريقـة التـي تحـددىا الجيـة المسـتفيدة أو ل جنـة االسـتالم بموجـب لجـان فنيـة فحصيا واا

 .تشكل ليذا الغرض لمعرفة مدي مطابقتيا لممواصفات المطموبة 

مــن تــاريخ اغــالق  يجــب عمــي المــورد العمــم بــأن مــا يقدمــو مــن عــرض ســعر ســاري المفعــول لمــدة ســتين يومــاً  .0
 المناقصة.

ــــــــــــــ .4 ــــــــــــــزام  ىعم ــــــــــــــد المــــــــــــــورد االلت ــــــــــــــة مــــــــــــــن األعــــــــــــــالف بتوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         احتياجــــــــــــــات المدرســــــــــــــة الزراعي
رة طبقــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة فــي المناقصــة متضــمنا النقــل والتحميــل بغــزة او الجيــة التــي تحــددىا الــوزا

 والتنزيل وما يترتب عمي عمميات التوريد من نفقات بالغة ما بمغت او مصاريف عمي نفقتو الخاصة.

 و لمـوزارةسوف يتم ترسية أصناف المناقصة بالتجزئة عمي أساس أقل األسعار والمطـابق لممواصـفات المطموبـة  .5
% مــن إجمــالي الكميــة المتعاقــد عمييــا لمجــرد 05حــق فــي زيــادة الكميــات المتعاقــد عمييــا أو خفضــيا بنســبة ال

ــواردة فــي العقــد لكــل أو بعــض  ــد ال ــنفس شــروط ومواصــفات وأســعار التوري ــك وب إشــعار المــورد برغبتيــا فــي ذل
 األصناف خالل فترة التعاقد.

 يد وشاممة لمضريبة المضافة ما لم يرد نص خالف ذلك.في جميع األحوال تكون عروض األسعار بالشيكل الجد .6

في حال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتناعو أو عرقمتـو لمتوريـد بمـا يمـس بمصـمحة  .7
أو يعرض مصالحيا لمضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيذ والرجوع عميو بـالتعويض عـن  الوزارة

ر لحق بيـا كمـا أن ليـا الحـق فـي الحصـول عمـي المـواد التـي يتخمـف المـورد عـن توفيرىـا مـن كل عطل أو ضر 
لغـاء التعاقــد مـع ودفــع فــروق  المـورد الــذي يميـو فــي السـعر او الشــراء بـالطرق التــي تراىــا محققـة لمصــمحتيا واا

ي شرط مـن شـروط % مصاريف إدارية من ضمانتو البنكية وليس لممورد الذي خالف أ93األسعار مضافًا إلييا 
التعاقد أو تخمف عن أو عرقل عمميـات التوريـد الحـق فـي المطالبـة بأيـة تعويضـات أو المطالبـة باسـترداد كفالـة 
حسن التنفيذ أو المطالبة بفروق األسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر أقـل مـن سـعر المناقصـة 

لضمانة لتغطية فروق األسعار لوزارة الماليـة الحـق فـي خصـم أي الذي تم التعاقد بموجبو وفي حال عدم كفاية ا
 مبالغ تتبقي من مستحقاتو لدييا.

يكون الدفع المورد لقـاء مـا قـام بتوريـده مـن مـواد طبقـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمناقصـة خـالل ثالثـون  .8
طبقــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة يومــًا مــن تــاريخ تقــديم الفــواتير واألوراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريــد 

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

.يحـــــق لمجنـــــة العطـــــاءات تمديـــــد العطـــــاء عـــــن المـــــدة المحـــــددة لـــــو بمـــــا يتناســـــب والمصـــــمحة العامـــــة .9
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 جذول األسعار وانكًياث
 

سعز انىحذة  انكًيت انىحذة انصنف و.
 يالحظاث بانشيكم

1 

 "يحثة " عهٍقح يزكشج نألتقار 

، سٌىخ  ٪١، أنٍاف   ٪٠.٥، فسفىر  ٪٨.٨، كانسٍىو  ٪٨١تزوتٍٍ ) انًىاصفاخ 

 (٪٨٣، رطىتح  ٪٠.٣، يهح  ٪٢.٥

   1 طٍ

2 

 "يحثة " عهٍقح يزكشج نهعدىل  

، يهح  ٪١، أنٍاف   ٪٠.٥٥، فسفىر  ٪٨.٢، كانسٍىو  ٪٨٦تزوتٍٍ  ) انًىاصفاخ 

 ( ٪٨٣، رطىتح  ٪٠.٦

   1 طٍ

   1 طٍ واالغُاوقش نألتقار وانعدىل  3

   1 طٍ تٍقا نألتقار وانعدىل واالغُاو 4

   1 طٍ (تهتاٌ ) تزسٍى  5

6 

 عهٍقح أغُاو وياعش يزكشج

،  ٪٧، يىاد غٍز عضىٌح  ٪٨.٣، كانسٍىو  ٪٣، سٌىخ  ٪٨٦تزوتٍٍ) انًىاصفاخ 

 ( ٪٠.٩، يهح  ٪٨٣، رطىتح  ٪٠.٤٤فسفىر 

   1 طٍ

7 

 أساتٍع ١ٌىو حتى عهٍقح يزكشج نهثظ يٍ عًز 

، يهح  ٪٣.٥أنٍاف  ٪٨.١-٨.٧، فسفىر  ٪٨.٥، كانسٍىو  ٪٨١تزوتٍٍ ) انًىاصفاخ 

 ( ٪٤، دهٍ  ٪٠.٢٥

   1 طٍ

8 
 أساتٍع حتى انُضح ١عهٍقح يزكشج نهثظ يٍ عًز 

 (٪٠.٢٥، يهح  ٪٠.٥، فسفىر ٪٨٥-٨٣تزوتٍٍ ) انًىاصفاخ 
   1 طٍ
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سعز انىحذة  انكًيت انىحذة انصنف و.
 يالحظاث بانشيكم

9 

 خزوف عساف

، انذٌم عهى شكم سثعح ، انعًز سُح ، خانً أتٍض ، صىف ٍَدزو انهىٌ) انًىاصفاخ 

 (يٍ األيزاض وانعٍىب 

   1 عدد

11 

 حًالخ عساف

انعًز سُح ،أعشار انشهز انثاًَ او انثانث ، صىف ٍَدزو ، انذٌم عهى ) انًىاصفاخ 

 (شكم سثعح ،خانٍح يٍ األيزاض وانعٍىب ، انهىٌ أتٍض 

   1 عدد

   1 عدد هطً ٍَهً أحًزتذرج سًك ت 11

   1 طٍ )تهطً ٍَهً( يستىرد اسزائٍهً ٨عهف تسًٍٍ سًك ًَزج  12

   1 طٍ )تهطً ٍَهً( يستىرد اسزائٍهً ٢عهف تسًٍٍ سًك ًَزج  13

14 

 عهف أراَة

، رياد  ٪٨٠.٥، أنٍاف  ٪٨٣، رطىتح  ٪٣.٥، سٌىخ  ٪٨١تزوتٍٍ ) انًىاصفاخ 

 (٪٠.٦٥٪، يهح ٠.٦، فسفىر  ٪٠.١، كانسٍىو  ٪٧.٥

   1 طٍ

   1 طٍ خهطح حًاو وفق انًعاٌز انًتعارف عهٍها 15

   1 طٍ خهطح دخاج تهدي وفق انًعاٌز انًتعارف عهٍها 16

17 

ٌىو ٌتى قص يُقارِ قثم انتسهٍى  ٨٠٥دخاج تٍاض أتٍض انهىٌ سالنح هاي الٌٍ عًز 

يع ضًاٌ انثدء فً إعطاء  حاصم عهى خًٍع انتطعًٍاخ انالسيح وخانً يٍ األيزاض

 .ٌىو  ٨٢٥اول تٍضح فً عًز 

   1 عدد
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سعز انىحذة  انكًيت انىحذة انصنف و.
 يالحظاث بانشيكم

18 

 (بيرغيوت ) عمف نامي لمدجاج البياض لالستيالك من عمر يوم حتى بداية اإلنتاج  
ع مواد  ٪٠.١ع ألياف  ٪٠.٦ع فسفور  ٪٠.٩ع كالسيوم  ٪٥١بروتين ) المواصفات 

 ( ٪٠.١ع ممح  ٪٥١ع رطوبة  ٪١.١غير عضوية 
   1 طٍ

19 

 عمف دجاج بياض
٪ع كالسيوم ٥١.١ع رماد  ٪٤.١ع سميموز  ٪٤ع زيوت  ٪٥١بروتين ) المواصفات 

 ( ١٠ع منغنيز ح م  ٪٠.١١ع ممح  ٪٥١ع رطوبة  ٪٠.١ع فسفور  ٪١.٦
   1 طٍ

   1 عدد صوص الحم عمر يوم خالي من العيوب واألمراض 21

   1 طٍ ٥عمف تسمين صوص لحم نمرة  21

   1 طٍ ١عمف تسمين صوص لحم نمرة   22

   1 طٍ ١لحم نمرة   صوصعمف تسمين  23

   1 طٍ شعير حب 24

   1 طٍ ذرة حب 25

   1 طٍ شعير مجروش 26

   1 طٍ ذرة مجروشة 27

28 
ع وفقا لممعاير ٤ع١ع١ع٥عمف تسمين لطيور الحبش  حسب االحتياج من نمرة 

   1 طٍ المتعارف عمييا
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 
ـــ بصفتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه ـــــــــ 

 ـــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممثاًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــ
من شـروط عامـة وخاصـة  0303/ 89.   بأنني قرأت وتفيمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم  9

 التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .ومواصفات وألتزم 
يومـا مـن  ستين.   كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة 0

 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
قبـل مـن  طمبيـا يـتم وكذلك ألتـزم بتوريـد األصـناف المحالـة عمـى بموجـب العطـاء المـذكور أعـاله والتـي.  0

التوريـد عمـى أن تكـون تمـك األصـناف  أوامـراسـتالم توقيـع العقـد و  وذلًك من تاريخ ثالثين يوماخالل  الوزارة
 الموردة من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطاء.

 وىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه .     
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