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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 اإلدارة العامة لموازم العامة
 اءات المركزيةلجنة العط
 2019/ 91 قمعطاء ر 

 

لصالح تعزيز عمميات الربط االلكتروني مشروع تعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طــرح عطــاء      
 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

تختصــاص والمســجمة رســميًا وترلــا فــي المشــاركة فــي عــاا العطــاء مراجعــة وزارة الماليــة/ اإلدارة فعمــا الشــركات اات اال
تخالل أوقـات الـدوام الرسـمي مـن أجـل الحصـول عمـا كراسـة المواصـفات تخمف محطة فارس لمبترول العامة لموازم العامةـ 

 ارة المالية.( شيكل لير مستردة تورد إلا تخزينة وز 300ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )
 آتخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المتختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة الموازم/ وزارة المالية في لـزة

المناقصين في وتفتح المظاريف بحضور ممثمي  10/12/2019الموافق  الثالثاءيوم  من صباح العاشرةعو الساعة 
 .نفس الزمان والمكان

 

 جلنة العطاءات املزكشية                                                            
 

 هالحظة:ـ
 عما من يرسو عميه العطاء. . أجرة اإلعالن في الصحف1
مـن بنـك  . يجا إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من البنك الوطني اإلسالمي او بنك االنتاج أو سـند دفـع2

$ سـاري المفعـول لمـدة ثـالث شـوور يومـًا مـن 1111ت وتكنولوجيـا المعمومـات بمبمـغ البريد التابع لوزارة االتصـاال
 آتخر موعد لتقديم العروض.

 . . تقدم األسعار بالدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائا3
 . لجنة العطاءات لير ممزمة بقبول أقل األسعار.4
 ق مع العطاء..اإلدارة العامة لموازم لير مسئولة عن أي مبمغ نقدي يرف5
 2832761: .لممراجعة واالستفسار عاتف رقم6
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 الشزوط العاهة 
 

 أوالً: إعذاد وتقذين العزوض هن قبل املتناقصني:ـ
يعد المناقص عرضه وأسـعار  عمـا الجـداول والنمـااج والوثـائق المرفقـة بـدعوة العطـاء بعـد أن يقـرأ عـا  الوثـائق  .1

افة وثائق دعوة العطـاء ويقـدموا ضـمن العـرض كاممـة عمـا أن يتحمـل ويتفوم جميع ما ورد فيوا ويتختم ويوقع ك
 كافة النتائج المترتبة عما عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

تكتا أسعار العطاء بالدوالر عما أن يشمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم والت ميـف  .2
 . ل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األتخرىومصاريف النقل والتحميل والتنزي

أو التعـديل أو الشـطا أو  يعد المناقص عرضه مطبوعًا أو مكتوبًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقـط ويحظـر المحـو .3
اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مــن عــاا القبيــل يوضــع عميــه تخطــين متــوازيين بــالحبر األحمــر ويعــاد كتابــة 

 األسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويا. الصواا بالحبر األزرق أو

يقدم المناقص عرضه مرفقًا به الوثائق المطموبة مع تأمين دتخول العطـاء فـي م مـف م مـق بمحكـام ويكتـا عميـه  .4
 لممناقصــة رقــم لصــالح وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعمومــات تعزيــز عمميــات الــربط االلكترونــيمشــروع عطــاء 

مه وعنوانه بالكامل ورقم الواتف والفاكس ورقم صندوق البريـد التخاصـين بـه لترسـل إليـه وكالك اس 2119/ 91
ـــغ اإلدارة العامــة لمــوازم / وزارة الماليــة تخطيــًا بــأي ت ييــر أو تعــديل فــي  المكاتبــات المتعمقــة بالعطـــاء وعميــه تبميـ

ف الـك يحـق لمجنـة العطـاءات أن عنوانه وعميه أن يكتا أيضًا اسم الدائرة التـي طرحـت العطـاء وعنوانوـا وبتخـال
 تومل العرض المقدم منه.

يودع العـرض مـن قبـل المنـاقص فـي صـندوق العطـاءات المتخصـص لوـاا ال ـرض لـدى اإلدارة العامـة لمـوازم قبـل  .5
انتواء المدة المحددة لالك وكل عرض ال يودع في صـندوق العطـاءات قبـل آتخـر موعـد لتقـديم العـروض ال ينظـر 

 ر  م مقًا .فيه ويعاد إلا مصد

يمتزم المناقص بأن يبقا العرض المقدم منه نافا المفعول وال يجوز له الرجوع عنه لمدة أربعة شوور مـن تـاري   .6
 آتخر موعد لتقديم العروض.

 ثانيًا: الشهادات واملستنذات الزمسية املطلىبة:ـ
لمطموبــة منــه وعــي عمــا يرفــق المنــاقص مــع عرضــه ) تخاصــة إاا كــان يشــارك ألول مــرة ( الشــوادات والوثــائق ا .1

 النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شوادة مزاولة المونة وكالك السيرة الااتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شوادة تخمو طرف من دائرة ضريبة الدتخل وضريبة القيمة المضافة 

معمومـات فنيـة تعـرف بـالموازم  عما المناقص أن يرفق بعرضـه النسـتخة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو .2
اا كانـت تمـك العينـات ليـر قابمـة لمنقـل  المعروضة وكالك يقدم مع عرضه العينات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء واك

ال يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.  فعميه أن يحدد مكانوا والوقت الاي يمكن رؤيتوا فيه واك

 ات يرلا بمضافتوا ويرى أنوا ضرورية لتوضيح عرضه.يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معموم .3
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 :ثالثًا: تأهينات وضوانات العطاء
يمتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفع معتمد صادر من بنك البريـد التـابع لـوزارة  :تأمين الدتخول في العطاء .1

طني اإلسـالمي بمبمـغ أو عما شكل كفالـة أو شـيك بنكـي صـادر مـن البنـك الـو  االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
وال ينظر في أي عرض لير معزز بتأمين دتخول العطاء ، عمـا  دوالر " كتأمين دتخول " لمدة ثالث شور 1111

ــيوم العطــاء ــم يحــال عم ــاي ل ــدميوا مــن المناقصــين ال ــا مق ــي العطــاء إل ــدتخول ف ــات ال ــاد تأمين ــدة  أن تع ــد م بع
أحيـل عمـيوم العطـاء بعـد أن يقومـوا بتقـديم تـأمين أسبوعين من تاري  آتخر موعد لتقـديم العـروض، وكـالك لمـن 

 حسن التنفيا.
يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنود  بتقـديم تـأمين حسـن التنفيـا لمعطـاء : تأمين حسن التنفيا .2

والــك عمــا شــكل ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك البريــد   دوالر 1111 وقيمــة الكفالــة أو الشــيكالمحــال عميــه 
أو عمــا شــكل كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن البنــك الــوطني  بع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعمومــاتالتــا

يوم من تاري  تبمي ه بقرار إحالة العطاء عميه من قبل اإلدارة العامـة لمـوازم العامـة عمـا أن  15اإلسالمي تخالل 
تأمين حسن التنفيا ، ويعاد تـأمين حسـن يكون ساري المفعول لمدة )اربعة شوور( من تاري  آتخر موعد لتقديم 

التنفيا إلا المتعود بعد تنفيا كافة االلتزامات المترتبة عميـه بموجـا طمـا تخطـي تقدمـه الـدائرة المسـتفيدة لـدائرة 
 الموازم العامة باإلفراج عن التأمين.

  
ق لـىسار  % وفق تقذيز جلنة العطاءات املزكشيـة  ـ15: يف حال اخنفاض االسعار أكثز هن اً رابع

 املالية انهاء التعاقذ أو إعاد  النظز يف األسعار
 

 : فتح العطاءات وتقييوها:خاهساً 
يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم عــا  المجنــة بفــتح  :لجنــة فــتح المظــاريف -1

العطــاء بعــد اتتخــاا اإلجــراءات العطــاءات بحضــور المناقصــين أو ممثمــيوم فــي الزمــان والمكــان المحــددين فــي دعــوة 
 -التالية:

إثبات عدد المظـاريف فـي محضـر فـتح المظـاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة عميـه وعمـا  -أ
 مظروفه رقمًا مسمساًل عما عيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددعا. -ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء واك

قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كل مناقص والـك بحضـور المناقصـين أو  -ت
 ممثميوم.

التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عما العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه وكـالك عمـا  -ث
 محضر المجنة بعد تدوين كافة التخطوات السابقة.

يحدد مدير عام الموازم العامة األشتخاص أو الجوات الاين تتكـون مـنوم المجنـة  :اسة وتقييم العروضلجنة در  -2
الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونيـة وتقـدم توصـياتوا المناسـبة لمجنـة العطـاءات 

 -المركزية بعد أتخا المعايير التالية في االعتبار:
 ي أي عرض لير معزز بتأمين دتخول العطاء.ال ينظر ف  -أ
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تدرس العروض من الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا جـدول    -ب
يعد لوـا  ال ايـة، وتتخضـع كافـة العـروض لـنفس المعـايير مـن حيـث التـزام المنـاقص بعرضـه بمواصـفات وشـروط 

 دعوة العطاء.

ــاء بالتزامــات العطــاء يؤتخــا بعــين اال  -ت ــا الوف ــه عم ــة ومقدرت ــة والفني ــاحيتين المالي ــاقص مــن الن ــاءة المن ــار كف عتب
وسمعته التجاريـة والتسـويالت التـي يقـدموا أو التخدمـة التـي يوفرعـا وقطـع ال يـار وورش الصـيانة و كـالك كونـه 

 كل أو بعض عا  المتطمبات.وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنة استبعاد عرض المناقص الاي ال تتوفر فيه 

 تبدأ الدراسة بالعرض الاي قدم أرتخص األسعار ثم الاي يميه حتا تتم دراسة العروض المقدمة.  -ث

اإلحالــة عمــا مقــدم أرتخــص إاا تــوافرت فــي العــرض كافــة الشــروط والمواصــفات والجــودة توصــي المجنــة الفنيــة ب -ج
ثــر مــن مــورد لمصــنف الواحــد بــالرلم مــن اتخــتالف مــن حــق المجنــة الفنيــة أن توصــي بالترســية عمــا أكاألســعار و 
 األسعار.

في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الـاي يتضـمن أرتخـص األسـعار تنتقـل الدراسـة إلـا العـرض الـاي يميـه  -ح
بالسـعر إلــا أن تصــل إلـا العــرض الــاي تتــوافر فيـه المتطمبــات ليحالــة عمــا أن تبـين أســباا اســتبعاد العــروض 

 .األرتخص بشكل واضح

إاا تســاوت المواصـــفات واألســعار والشـــروط والجــودة المطموبـــة يفضـــل المنــاقص الـــاي يتضــمن عرضـــه ميـــزات  -خ
إضافية ثم المقدم لممنتجات المحمية، ثم المناقص المقيم بفمسطين بصورة دائمة، ثم مدة التسميم األقـل إاا كانـت 

 سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 تعهذ أو املىرد :ـا :ـ التشاهات املسادس
عمــا المتعوــد الــاي أحيــل عميــه العطــاء اســتكمال إجــراءات العقــد التخــاص بقــرار اإلحالــة وتوقيــع االتفاقيــة ومــا  .1

 يمحقوا من أوراق ومستندات بما فيوا )أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعود بالتوريد تخالل أسبوعان من تاري  استالمه ألمر التوريد. .2

ل ألي شتخص آتخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصـول عمـا  إان تخطـي مـن ال يجوز لممتعود أن يتناز .3
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بأي تخسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه فـي حالـة  .4
العطاء عمـا مقـدم أقـل األسـعار أو إاا أل ـت  إاا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليوا أو إاا لم تحل

 لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون اكر األسباا.

يمتـزم المـورد بتسـميم المـوازم وفقـًا لممواصـفات والشـروط المتفـق عميوـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة وكـالك العينـات  .5
 المعتمدة والماكورة فيه.

 
 ي تتخذ ضذ املتعهذ يف حالة التأخري يف التنفيذ أو عذم قياهه به:ـا:ـ اإلجزاءات التسابع

إاا تأتخر المتعود عن توريـد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام :  فرض لرامة مالية .1
ل أسـبوع %( من قيمة الموازم التي تأتخر في توريدعا عن كـ1دائرة الموازم العامة أن يفرض لرامة مالية ال تقل عن )

تأتخير إال إاا تبين أن التأتخير في التوريد ناجم عن قوة قاعرة ، وفي جميع األحوال عما المتعود تقـديم إشـعار تخطـي 
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وفـوري إلــا الجوــة المتختصــة بــالظروف واألســباا التــي أدت إلــا التـأتخير فــي التوريــد أو منعتــه مــن الــك وتقــديم مــا 
 يثبت الك.

المتعود عن تنفيا التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي الـك  إاا نكل:  الشراء عما حساا المتعود .2
أو تــأتخر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بوــا المتعوــد بــنفس التخصــائص 

اإلضـافية وأيـة والمواصفات من أي مصدر آتخر عما حساا عاا المتعود ونفقته مع تحميمه فروق األسعار والنفقات 
تخسائر أو مصاريف أو عطـل أو ضـرر يمحـق بالـدائرة المسـتفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـا أي إنـاار 

 وال يحق لممتعود االعتراض عما الك.
وعنـا يحـق لمجنـة العطـاءات التـي : استبعاد عرض المورد الاي يتخل بالتزاماتـه أو إل ـاء العقـد المبـرم معـه .3

ء اتتخاا اإلجراءات الالزمة بحق المتعوـد بمـا فـي الـك مصـادرة قيمـة التـأمين المقـدم مـن المتعوـد أو أي أحالت العطا
 جزء منه بشكل يتناسا مع قيمة الموازم لير الموردة ويعتبر المبمغ في عا  الحالة إيرادًا لمتخزينة العامة.

قة لوـا فـي امـة المنـاقص أو المـورد مـن وفي جميع األحوال يحق لدائرة المـوازم العامـة تحصـيل األمـوال المسـتح .4
 األموال المستحقة لالك المناقص أو المورد لدى الوزارات والويئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتوم.

 
 -ًا: حل اخلالفات:ثاهن

ــًا  -أ ــه ودي ــتم حم ــد مــن البنــود الســابقة أو مــن بنــود العقــد في فــي حــال حــدوث أي تخــالف ينشــأ عــن تفســير أي بن
 بالتفاوض.

يومًا من بدء مفاوضتوما لموصول إلا حـل حـول أي تخـالف يتعمـق بالعقـد يحـق  31إاا لم يتمكن الطرفان تخالل  -ب
ألي من الطرفين حل التخالف بـالمجوء إلـا المحكمـة المتختصـة وتطبيـق القـوانين واألنظمـة المعمـول بوـا فـي منـاطق 

 السمطة الوطنية الفمسطينية بواا الشأن.

 
 شزوط هتفزقة:ـ ا:تاسع

ا اســتعمل المنــاقص ال ــش أو التالعــا فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو قــام بنفســه أو بواســطة ليــر  إا .1
بطريــق مباشــر أو ليــر مباشــر عمــا رشــوة أحــد مــوظفي أو مســتتخدمي الســمطة أو عمــا التواطــؤ معــه إضــرارًا 

لبـة بالتعويضـات المترتبـة بالمصمحة يم ي عقد  في الحال ويصادر التأمين مـع عـدم اإلتخـالل بحـق الـوزارة المطا
عمـا الــك فضــاًل عـن شــطا اســمه مـن بــين المناقصــين وال يسـمح لــه بالــدتخول فـي مناقصــات لمســمطة الوطنيــة 

 الفمسطينية عاا فضاًل عن اتتخاا اإلجراءات القضائية ضد  عند االقتضاء.
مقضاء وكالك مصـادرة مبمـغ إاا أفمس المناقص أو المورد يحق لمجنة العطاءات إل اء التعاقد معه دون المجوء ل .2

 التأمين كميراد عام لمتخزينة العامة.
بتوجيـه كتـاا لمورثـة يفيـد بـالك دون لمبرم معه أو ما تبقـا منـه ا مناقص أو المورد جاز إل اء العقدإاا توفا ال .3

 الحاجة إلا استصدار حكم قضائي يقضي بالك مع رد مبمغ التأمين في عا  الحالة.
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 الشزوط اخلاصة
 

وقطع ال يار لموازم التي تتطما الك لمدة ال تقـل  م المناقص بتوفير تخدمة الصيانة المجانية )كتاا ضمانة(يمتز  -1
 عـن سنة ميالدية.

% وتخاليــة مـن أي عيــوا فـي المصــنعية أو فــي 111يمتـزم المنــاقص أن تكـون المــواد المـوردة جديــدة بنسـبه   -2
 .المادة، وتبعًا لممواصفات الماكورة في كراسة العطاء

يمتزم المناقص المحال عميه العطاء أو أي جزء منه بتوريد وتركيـا وتشـ يل األصـناف التـي تطمـا منـه تخــالل  -3
 أسبوعان من تاري  طما التوريد التخطي ويتم الدفع تخالل شور بموجا معززات الصرف المطموبة. مـدة أقصاعا

 مل التحميل والتوصيل والتركيا والتش يل.شامل قيمة الضريبة المضافة وشاو  السعر المقدم بالدوالر األمريكي -4
ة الصــانعة، كعمــا المنــاقص أن يبــين فــي عرضــه بمــد المنشــأ لمــوازم المعروضــة، ومنشــأ مكوناتوــا، واســم الشــر  -5

 والماركة، واالسم التجاري، والموديل، والرقم عما الكتالوج أو النشرة التخاصة بالموازم المعروضة .

دمات األجوزة المقدمـة بالعطـاء، ولـديوا ـتخ لبيع و ة قانونيا ومؤعمة فنياً يجا أن تكون الجوات العارضة مرتخص -6
 درة عما تركيا وتسميم ودعم األجوزة الفنية.ـورشات صيانة ودعم فني لما بعد البيع، ولوا المق

لمجنــة العطــاءات المركزيــة الحــق بتجزئــة األصــناف أو كمياتوــا بــين أكثــر مــن متعوــد ، والــك بمــا يتناســا مــع  -7
 حة العامة.المصم

جـراء التجــارا عميوــا لمعرفــة مــدى مطابقتوــا لممواصـفات بالطريقـة  -8 يتم فحص المـوازم المـوردة مـن المتعوـد واك
 التي تحددعا الدائرة المستفيدة أو لجنة االستالم بموجا لجان فنية تشكل لواا ال رض.

د المناقصة يجا تعبئة نمواج عقـد لممورد الاي يرسو عميه أي جزء من المناقصة وعند تسميم أي بند من بنو  -9
 الصيانة المرفق في الكراسة. 

أشور تبدأ من تاري  صدور اإلحالـة النوائيـة لمعطـاء، وال يحـق ألي  ستةيسري البدء بتنفيا عاا العطاء لمدة   -11
 مورد المطالبة برفع أسعار  تخالل تمك الفترة.

ــد العطــاء عــن المــدة الم  -11 ــة تمدي ــة العطــاءات المركزي ــا لمقتضــيات  6حــددة لوــا والبال ــة يحــق لمجن أشــور وفق
 المصمحة العامة.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جذول األسعار
 الكمية البند الرقم

 السعر االجمالي
 بالدوالر

 مالحظات

1 

Cisco Catalyst 9300L 24-Port Switch w 4x10G Uplink 
Network Advantage. 

 Mfr. Part#: C9300L-24T-4X-A 
 Memory RAM (installed) 8.000 GB Flash 16GB 
 Total SVIs:1000 
 VLAN IDs:4094 
 Supported IOS:network advantage and 

essential 

2   

2 

CCR1036-8G-2S+ 
1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, 
LCD, 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps 
fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6, 
Dual PSU 

2   

3 
Fiber Patch Cable : SM LC-LC Patch , 9/125 Micron 
duplex,3M, OS2 (for 10G traffic) 

20   

4 
Fiber Module : 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF 10 
Gbps 
model: Cisco SFP-10G-LR SFP+ or equivalent 

11   

  السعر االجمالي بالدوالر





 

 



 التــــــــــــــشامإقـــــــزار و




ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عويـة رقـم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقـع أدنـا  ـــــ 

 ـــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن 
ــة مــ. 1 ــرأت وتفومــت كاف ــأنني ق ــمب ــائق العطــاء المطــروح رق مــن شــروط عامــة وتخاصــة  91/2119 ا ورد بوث

 لشروط والمواصفات .لتزاما قانونيًا بتمك اومواصفات وألتزم ا
شـوور مـن  سـتةكما ألتزم بأن يبقا العـرض المقـدم منـي سـاري المفعـول وال يجـوز لـي الرجـوع عنـه لمـدة . 2

 تاري  آتخر موعد لتقديم العروض.
دولـة وكالك ألتزم توريد األجوزة المحالة عمـا بموجـا العطـاء المـاكور أعـال  والـاي يـتم طمبـه مـن وزارات . 3

ان مــن إصــدار أمــر التوريــد التخطــي عمــا أن يكــون الصــنف المــورد مــن قبمــي وفقــًا تخــالل أســبوع فمســطين
 لممواصفات والشروط المنصوص عميوا في عاا العطاء.

 وعاا إقرار وتعود مني بالك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ض ط أو إكرا  .    
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــــــــ
 رقم المشت ل المرتخص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجوالرقـم 

 ـــــــــــــــــرقـم الواتـف :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفاكس : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقـم

 ــــــــــالتاريـــ  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 

 
 


