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 دّلت فلسطني
 ّسارة املاليت

 اإلدارة الؼاهت للْاسم الؼاهت
 جلٌت الؼطاءاث املزكشيت

 96/2222 ػطاء رقن
 

خدمة الرنيؽ السغشاطيدي مؽ ذراء لتعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي        
فعمى الذركات ذات  تبعًا لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء.، مدتذفيات القظاع الخاص

تل اء مراجعة وزارة السالية / اإلدارة العامة لمؾازم العامة ـ االختراص والسدجمة رسسيًا وترغب في السذاركة في ىذا العظ
في غزة خالل أوقات الدوام الرسسي مؽ أجل الحرؾل عمى كراسة السؾاصفات ووثائق  اليؾا بجؾار محظة فارس لمبترول

 ( شيكل غير مدتردة تؾرد إلى خزيشة وزارة السالية.322العظاء مقابل دفع مبمغ )
وزارة الساليـة فـي غــزة المـؾازم  األسعار بالغرف السختـؾم فـي صـشدوق العظـاءات بـاإلدارة العامـة آخر مؾعد لقبؾل عروض

بحزـؾر مسثمـي الستشاقرـيؽ فـي  وتفـت  السغـاري  24/12/2222 السؾافـق الثالثـاءيـؾم  صـباحمـؽ  11:22الداعة ىؾ 
 .الزمان والسكاننفس 

 جلٌت الؼطاءاث املزكشيت
 هالحظت:ـ

 الرحف عمى مؽ يرسؾ عميو العظاء.. أجرة اإلعالن في 1
يجــب إرفــاق كفالــة بش يــة أو شــيػ بش ــي مــؽ البشــػ الــؾطشي أو بشــػ االنتــاج أو بشــػ البريــد وفــي حــال تعــذر ذلــػ يــتؼ  .2

 1000 العامة لمخزيشة بـؾزارة الساليـة بكيسـة إلدارةلالسالية  إحزار تعيد والتزام بالخرؼ مؽ السدتحقات معتسد مؽ الدائرة
 يؾمًا مؽ آخر مؾعد لتقديؼ العروض. تدعيؽتأميؽ دخؾل " ساري السفعؾل لسدة " كدوالر 

 تذسل جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب.. تقدم األسعار بالذيكل و 3
 . لجشة العظاءات غير ممزمة بقبؾل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى ال راسة يرجى مراجعة مؾقع الؾزارة 5
 .2598967679: جؾال رقؼ. لمسراجعة واالستفدار 6
 
 
 

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

 ّع هي قبل املتٌاقظني:أّالً: إػذاد ّتقذين الؼز
يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والشساذج والؾثـائق السرفقـة بـدعؾة العظـاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الؾثـائق ويـتفيؼ جسيـع مـا  .1

يختؼ ويؾقع كافة وثائق دعـؾة العظـاء ويقـدميا ضـسؽ العـرض كاممـة عمـى أن يتحسـل كافـة الشتـائ  السترتبـة عمـى عـدم ورد فييا و 
 قيامو بالتدقيق واالست سال برؾرة صحيحة.

عمى أن يذسل الدعر رسـؾم الجسـارك وأجـؾر التحـزيؼ والتغميـ  ومرـاري  الشقـل والتحسيـل والتشزيـل  بالذيكلت تب أسعار العظاء  .2
 .الرسؾم والسراري  األخرى الزرائب و أميؽ وجسيع والت

يعــد السشــاقص عرضــو مظبؾعــًا أو مكتؾبــًا بــالحبر األزرق أو األســؾد فقــ  ويحغــر السحــؾ أو التعــديل أو الذــظب أو اإلضــافة فــي  .3
أو األسـؾد ويعـاد كتابـة الرـؾاا بـالحبر األزرق  رالعرض وكل ترحي  مؽ ىذا القبيل يؾضع عميو خظيؽ متؾازييؽ بـالحبر األحسـ

 ويؾقع بجانبو مؽ قبل مؽ أجرى الترؾيب.

شـراء يقدم السشاقص عرضـو مرفقـًا بـو الؾثـائق السظمؾبـة مـع تـأميؽ دخـؾل العظـاء فـي مغمـف مغمـق بعحكـام ويكتـب عميـو عظـاء  .4
وكــذلػ اســسو وعشؾانــو بال امــل ورقــؼ  96/2222لمسشاقرــة رقــؼ مــؽ مدتذــفيات القظــاع الخــاص  خدمــة الــرنيؽ السغشاطيدــي

لياتف والفاكس ورقؼ صشدوق البريد الخاصـيؽ بـو لترسـل إليـو السكاتبـات الستعمقـة بالعظــاء وعميـو تبميـــغ اإلدارة العامـة لمـؾازم / ا
وزارة السالية خظيًا بأي تغيير أو تعديل في عشؾانو وعميو أن يكتب أيزًا اسـؼ الـدائرة التـي طرحـع العظـاء وعشؾانيـا وبخـالف ذلـػ 

 أن تيسل العرض السقدم مشو. يحق لمجشة العظاءات

يؾدع العرض مؽ قبل السشاقص في صشدوق العظاءات السخرص ليذا الغرض لدى اإلدارة العامة قبل انتياء السدة السحددة لـذلػ  .5
 وكل عرض ال يؾدع  في صشدوق العظاءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال يشغر فيو ويعاد إلى مردره مغمقًا .

يؾما مؽ تاريخ آخر مؾعد لتقـديؼ  ستؾن بقى العرض السقدم مشو نافذ السفعؾل وال يجؾز لو الرجؾع عشو لسدة يمتزم السشاقص بأن ي .6
 العروض.

 السظالبة بالتعؾيض.التعاقد أو  إنياء لمظرفيؽيحق  أو ارتفعع ال األسعار عفي حال انخفز .7
 ثاًيًا: الشِاداث ّاملستٌذاث الزمسيت املطلْبت:ـ

 ) خاصة إذا كان يذارك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمى الشحؾ التالي: يرفق السشاقص مع عرضو  .1
 .صؾرة مردقة عؽ شيادة مزاولة السيشة وكذلػ الديرة الذاتية لمذركة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذركة 

 .شيادة خمؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدخل وضريبة الكيسة السزافة 

رفق بعرضو الشدخة األصمية مؽ أية كتالؾجات أو نذرات أو معمؾمات فشيـة تعـرف بـالمؾازم السعروضـة وكـذلػ عمى السشاقص أن ي .2
يقدم مع عرضو العيشات السظمؾبة في دعؾة العظاء وإذا كانع تمػ العيشات غير قابمة لمشقـل فعميـو أن يحـدد مكانيـا والؾقـع الـذي 

 الشغر بالعرض.يسكؽ رؤيتيا فيو وإال يكؾن لمجشة العظاءات عدم 

 لتؾضي  عرضو. يرغب بعضافتيا ويرى أنيا ضرورية يحق لمسشاقص أن يزي  أية وثائق أو معمؾمات .3

  :ثالثًا: تأهيٌاث ّضواًاث الؼطاء
أو عمـى شـكل كفالـة أو شـيػ  مـؽ بشـػ البريـديمتزم السشاقص أن يرفق بعرضو سـشد دفـع معتسـد صـادر  :تأميؽ الدخؾل في العظاء .1

فـي غـزة ومؾافقـة وزارة الساليـة عمـى ذلـػ  د بحجـز مبمـغ مـؽ السدـتحقاتيـأو تع اإلنتـاج أو البشـػ الـؾطشيػ بش ي صـادر مـؽ بشـ
عــرض غيــر شــيؾر مــؽ تــاريخ فــت  السغــاري  وال يشغــر فــي أي  3" كتــأميؽ دخــؾل " ســاري السفعــؾل لســدة  دوالر 1222بكيســة 
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ء إلى مقدمييا مؽ السشاقرـيؽ الـذي لـؼ يحـال عمـييؼ العظـاء عمى أن تعاد تأميشات الدخؾل في العظا معزز بتأميؽ دخؾل العظاء
 ؽ تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ العروض.م شيريؽبعد مدة 

يمتزم الستشاقص الفائز بالعظاء أو بأي جزء مؽ بشؾده بتقديؼ تأميؽ حدؽ التشفيذ لمعظاء السحال عميو بكيسة : تأميؽ حدؽ التشفيذ .2
اإلنتـاج أو أو شيػ بش ي صادر مؽ بشـػ  بش ية أو عمى شكل كفالة مؽ بشػ البريدصادر سشد دفع وذلػ عمى شكل  دوالر 2222

  ـؾن سـاري السفعـؾل لسـدةعمـى أن تعمـى ذلـػ أو تعيد بحجز مبمغ مؽ السدتحقات في غزة ومؾافقة وزارة السالية  البشػ الؾطشي
ت السترتبـة عميـو بسؾجـب طمـب خظـي تقدمـو الـدائرة ، ويعاد تأميؽ حدؽ التشفيذ إلى الستعيد بعد تشفيذ كافة االلتزامـاسريان العقد

 السدتفيدة لإلدارة العامة لمؾازم باإلفراج عؽ التأميؽ )حيث يتؼ إصدار شيػ بكيسة ال فالة مؽ وزارة السالية(.
  

 : فتح الؼطاءاث ّتقييوِا:رابؼاً 
تقـؾم ىـذه المجشـة بفـت  العظـاءات بحزـؾر السشاقرـيؽ أو يذكل مدير عام المؾازم العامة لجشـة فـت  مغـاري  العظـاء و  :لجشة فت  السغاري  .1

 -مسثمييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
إثبات عدد السغاري  في محزر فت  السغاري  وكل عظاء يفـت  مغروفـو يزـع رئـيس المجشـة عميـو وعمـى مغروفـو رقسـًا مدمدـاًل عمـى  - أ

 ي بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.ىيئة كدر اعتياد

 ترقيؼ األوراق السرفقة مع العظاء وإثبات عددىا.  - ا

 قراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار وقيسة التأميؽ االبتدائي السقدم مؽ كل مشاقص وذلػ بحزؾر السشاقريؽ أو مسثمييؼ.  - ت

اء ومغروفو وكل ورقة مؽ أوراقو وكذلػ عمـى محزـر المجشـة بعـد تـدويؽ التؾقيع مؽ رئيس المجشة وجسيع األعزاء الحاضريؽ عمى العظ - ث
 كافة الخظؾات الدابقة.

يحــدد مــدير عــام المــؾازم العامــة األشــخاص أو الجيــات الــذيؽ تت ــؾن مــشيؼ المجشــة الفشيــة التــي تقــؾم بدراســة  لجشــة دراســة وتقيــيؼ العــروض: .2
 -دم تؾصياتيا السشاسبة لمجشة العظاءات السركزية بعد أخذ السعايير التالية في االعتبار:العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتق

 ال يشغر في أي عرض غير معزز بتأميؽ دخؾل العظاء.  - أ

فـة تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحيث تحدد السعايير الفشية وفقًا لسؾاصفات المؾازم السظمؾبة عمى جدول يعد ليذه الغاية، وتخزع كا   - ا
 العروض لشفس السعايير مؽ حيث التزام السشاقص بعرضو بسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.

التي يؤخذ بعيؽ االعتبار كفاءة السشاقص مؽ الشاحيتيؽ السالية والفشية ومقدرتو عمى الؾفاء بالتزامات العظاء وسسعتو التجارية والتدييالت   - ت
الريانة و كذلػ كؾنو وكيل أو مـؾزع لؾكيـل أو تـاجر، ولمجشـة اسـتبعاد عـرض السشـاقص  يقدميا أو الخدمة التي يؾفرىا وقظع الغيار وورش

 الذي ال تتؾفر فيو كل أو بعض ىذه الستظمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثؼ الذي يميو حتى تتؼ دراسة العروض السقدمة.  - ث

مـؽ حـق المجشـة الفشيـة اإلحالة عمى مقدم أرخـص األسـعار و تؾصي المجشة الفشية بإذا تؾافرت في العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾدة  - ج
 أن تؾصي بالترسية عمى أكثر مؽ مؾرد لمرشف الؾاحد بالرغؼ مؽ اختالف األسعار.

إلـى  في حالة عدم تؾافر الستظمبات في العـرض الـذي يتزـسؽ أرخـص األسـعار تشتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـذي يميـو بالدـعر إلـى أن ترـل - ح
 العرض الذي تتؾافر فيو الستظمبات لإلحالة عمى أن تبيؽ أسباا استبعاد العروض األرخص بذكل واض .

يــزات إضــافية ثــؼ السقــدم لمسشتجــات إذا تدــاوت السؾاصــفات واألســعار والذــروط والجــؾدة السظمؾبــة يفزــل السشــاقص الــذي يتزــسؽ عرضــو م - خ
 السحمية، ثؼ السشاقص السكيؼ بفمدظيؽ برؾرة دائسة، ثؼ مدة التدميؼ األقل إذا كانع سرعة التدميؼ لسرمحة الدائرة السدتفيدة.

 :ـ التشاهاث املتؼِذ أّ املْرد :ـخاهساً 
إلحالـة وتؾقيـع االتفاقيـة ومـا يمحقيـا مـؽ أوراق عمى الستعيـد الـذي أحيـل عميـو العظـاء اسـت سال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار ا .1

 ومدتشدات بسا فييا )أوامر الذراء(.
 مؽ تاريخ استالمو ألمر التؾريد. أسبؾعيؽ يمتزم الستعيد بالتؾريد خالل .2
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ال يجؾز لمستعيد أن يتشازل ألي شخص آخر عؽ كل أو أي جزء مؽ العقد دون الحرؾل عمـى  إذن خظـي مـؽ لجشـة العظـاءات  .3
 الع العظاء.التي أح

ال يحق لمسشاقص أو السؾرد الرجؾع عمى لجشة العظاءات بأي خدارة أو ضرر ناشـ  عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي حالـة إذا مـا رفزـع  .4
لجشة العظاءات كل العروض السقدمة إلييا أو إذا لؼ تحل العظاء عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو إذا ألغـع لجشـة العظـاءات دعـؾة العظـاء 

 ة دون ذكر األسباا.في أي وقع أو أي مرحم

يمتزم السؾرد بتدميؼ المؾازم وفقًا لمسؾاصفات والذروط الستفق عمييا والؾاردة في قـرار اإلحالـة وكـذلػ العيشـات السعتسـدة والسـذكؾرة  .5
 فيو.

 :ـ اإلجزاءاث التي تتخذ ضذ املتؼِذ يف حالت التأخري يف التٌفيذ أّ ػذم قياهَ بَ:ـسادساً 
ر الستعيد عؽ تؾريد ما التزم بو في السؾعد السحدد في العقد يحق لسدير عام دائرة المـؾازم العامـة أن إذا تأخ :فرض غرامة مالية .1

%( مـؽ قيسـة المـؾازم التـي تـأخر فـي تؾريـدىا عـؽ كـل أسـبؾع تـأخير إال إذا تبـيؽ أن التـأخير فـي 1يفرض غرامة ماليـة ال تقـل عـؽ )
ى الستعيد تقـديؼ إشـعار خظـي وفـؾري إلـى الجيـة السخترـة بـالغروف واألسـباا التؾريد ناجؼ عؽ قؾة قاىرة ، وفي جسيع األحؾال عم

 التي أدت إلى التأخير في التؾريد أو مشعتو مؽ ذلػ وتقديؼ ما يثبع ذلػ.
إذا ن ل الستعيد عؽ تشفيذ التزاماتو بسا فيو التزامو بالتؾريد أو قرر في ذلـػ أو تـأخر يحـق لسـدير  الذراء عمى حداا الستعيد: .2

دائـرة المـؾازم العامـة إصـدار القـرار بذـراء المـؾازم السمتـزم بيـا الستعيـد بـشفس الخرـائص والسؾاصـفات مـؽ أي مرـدر آخـر عمـى عام 
حداا ىذا الستعيد ونفقتو مع تحسيمو فروق األسعار والشفقات اإلضافية وأيـة خدـائر أو مرـاري  أو عظـل أو ضـرر يمحـق بالـدائرة 

 مة دون الحاجة إلى أي إنذار وال يحق لمستعيد االعتراض عمى ذلػ.السدتفيدة أو دائرة المؾازم العا
وىشـا يحـق لمجشـة العظـاءات التـي أحالـع العظـاء اتخـاذ  استبعاد عرض السؾرد الـذي يخـل بالتزاماتـو أو إلغـاء العقـد السبـرم معـو: .3

أي جـزء مشـو بذـكل يتشاسـب مـع قيســة  اإلجـراءات الالزمـة بحـق الستعيـد بسـا فـي ذلـػ مرـادرة قيسـة التــأميؽ السقـدم مـؽ الستعيـد أو
 المؾازم غير السؾردة ويعتبر السبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.

وفي جسيع األحؾال يحق لدائرة المؾازم العامة تحريل األمؾال السدتحقة ليا في ذمة السشـاقص أو السـؾرد مـؽ األمـؾال السدـتحقة  .4
 الييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاالتيؼ.لذلػ السشاقص أو السؾرد لدى الؾزارات و 

 -: حل اخلالفاث:سابؼاً 
 في حال حدوث أي خالف يشذأ عؽ تفدير أي بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حمو وديًا بالتفاوض.  - أ

د يحـق ألي مـؽ الظـرفيؽ يؾمًا مؽ بدء مفاوضتيسا لمؾصؾل إلى حل حؾل أي خالف يتعمق بالعق 32إذا لؼ يتسكؽ الظرفان خالل  - ا
حل الخالف بالمجؾء إلى السحكسة السخترـة وتظبيـق القـؾانيؽ واألنغسـة السعسـؾل بيـا فـي مشـاطق الدـمظة الؾطشيـة الفمدـظيشية بيـذا 

 الذأن.
 : شزّط هتفزقت:ـثاهٌاً 

ره بظريـق مباشـر أو إذا استعسل السشاقص الغش أو التالعب فـي معاممتـو أو ثبـع عميـو أنـو شـرع أو قـام بشفدـو أو بؾاسـظة غيـ .1
غير مباشر عمى رشؾة أحد مؾعفي أو مدتخدمي الدمظة أو عمى التؾاطؤ معو إضرارًا بالسرمحة يمغي عقده في الحـال ويرـادر 
التأميؽ مع عدم اإلخالل بحق الؾزارة السظالبة بالتعؾيزات السترتبـة عمـى ذلـػ فزـاًل عـؽ شـظب اسـسو مـؽ بـيؽ السشاقرـيؽ وال 

 مشاقرات لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية ىذا فزاًل عؽ اتخاذ اإلجراءات القزائية ضده عشد االقتزاء. يدس  لو بالدخؾل في
إذا أفمس السشاقص أو السؾرد يحق لمجشة العظاءات إلغاء التعاقد معـو دون المجـؾء لمقزـاء وكـذلػ مرـادرة مبمـغ التـأميؽ كـعيراد  .2

 عام لمخزيشة العامة.
إلغاء العقـد  السبـرم معـو أو مـا تبقـى مشـو  بتؾجيـو كتـاا لمؾرثـة يفيـد بـذلػ دون الحاجـة إلـى  إذا تؾفى السشاقص أو السؾرد جاز .3

 استردار حكؼ قزائي يقزي بذلػ مع رد مبمغ التأميؽ في ىذه الحالة.
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 الشزّط اخلاطت

 
ة ضسؽ عالي جؾدة وحديث وفحؾصاتو ذاترنيؽ مغشاطيدي مغمق  ويكؾن جيازيذترط ان يكؾن السركز مرخص مؽ وزارة الرحة  .1

 شروط و معايير وزارة الرحة.
 .الخدمة السظمؾبة لتدعيؼ األجيزة السؾجؾدة في وزارة الرحة وليس بدياًل عشيا .2

الرنتيدـي و بيـع حـانؾن و الـدرة و األقرـى مـؽ خـالل -يجب ان يعتسد طمب الرنيؽ السغشاطيدي السحؾل مؽ مدتذفيات الشرر .3
 . او مؽ يشؾا عشو سع الذفاء الظبي مدير دائرة االشعة في مج

يجب ان يعتسد طمب الـرنيؽ السغشاطيدـي السحـؾل مـؽ مدتذـفيات الشجـار و اليـالل االمـاراتي و مجسـع ناصـر  مـؽ خـالل مـدير  .4
 . او مؽ يشؾا عشو  دائرة االشعة في مدتذفى االوروبي

 يذترط أن يحسل السريض تأميؽ صحي ساري السفعؾل. .5

تحؾيـل الحـاالت التـي تحتـاج ليؽ السدتذفيات الُسحؾلة لمسرضى والسركز السرسى عميـو تتؾلى وحدة الترؾير الظبي التشديق ما ب .6
 الى صبغة عشد المزوم.

صباحًا وحتى الداعة  9أيام اسبؾعيًا )عدا الجسعة والدبع( مؽ الداعة  5يتؾجب عمى الستقدم لمعظاء تؾفير الخدمة بحد أدنى  .7
 مداءًا. 9

ز الفائز يعظى ميمة أسبؾع إلصالحو، وفـي حـال عـدم تسكشـو مـؽ اإلصـالح يحـق لـؾزارة في حال تعظل الجياز السؾجؾد في السرك .8
 يو.ت الى السراكز األخرى حدب ما ترتئالرحة تحؾيل الحاال

 وزارة الرحة. العقد السبرم مع مدئؾلية تحريل رسؾم الترؾير مؽ السريض حدب السحؾل لو السريض  السركزتؾلى ي .9

تقــدم السظالبـات الساليـة لـؾزارة الرـحة )الــدائرة دة فـي وزارة الرــحة والستفـق عمييـا مـع السركـز" أي فروقـات فـي االسـعار السعتسـ .12
 ."السالية( شيريًا بحد اقرى في اليؾم الخامس مؽ الذير الذي يميو

 ألجل صرف مدتحقات السركز السرسى عميو يتؾجب ارفاق السدتشدات التالية: .11

 فاتؾرة / مظالبة مالية.  -

 وضريبة الكيسة السزافة. وشيادة خرؼ مشبع ضريبة الدخل خمؾ طرف مؽ  -

 نسؾذج طمب الرؾرة األصل.  -

 صؾرة عؽ التاميؽ الرحي لمسريض ساري السفعؾل.  -

 صؾرة عؽ ىؾية السريض. -

 أشير قابمة لمتسديد بسؾافقة الظرفيؽ. ستةمدة االتفاقية  .12
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 واألسعار انكمياتجدول 

 

 مالحظات بانشيكمانسعر  انكمية انوحدة اسم انصنف انرقم

   1 عدد فحض رًني هغٌاطيسي بذّى طبغت 1

   1 عدد فحض رًني هغٌاطيسي هغ طبغت 2

   1 عدد كتابت التقزيز الطبي 3

  بانشيكم اإلمجايلانسعر 
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 إقـــــــزار ّالتــــــــــــــشام
 

ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية رقؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا السؾقع أدناه ـــــــــــ 
 ـــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرفتي مسثاًل عؽ  شركة ــــــــــــــــــــــــ

مــؽ شــروط عامــة  2022/ 69 ا ورد بؾثــائق العظــاء السظــروح رقــؼبــأنشي قــرأت وتفيســع كافــة مــ .1
 وخاصة ومؾاصفات وألتزم التزاما قانؾنيًا بتمػ الذروط والسؾاصفات.

يؾما  تدعؾن ؾز لي الرجؾع عشو لسدة كسا ألتزم بأن يبقى العرض السقدم مشي ساري السفعؾل وال يج. 2
 مؽ تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ العروض.

مـؽ قبـل  اله والتـي يـتؼ طمبيـاالسحالة عمى بسؾجب العظـاء السـذكؾر أعـ بتقديؼ الخدمة. وكذلػ ألتزم 3
مـؽ قبمـي وفقـًا لمسؾاصـفات  الخدمـة السقدمـةمؽ تـاريخ العقـد عمـى أن ت ـؾن تمـػ  وذلػ السعشيةؾزارة ال

 السشرؾص عمييا في ىذا العظاء.والذروط 
 ُّذا إقزار ّتؼِذ هٌي بذلك أقز ّألتشم بكل ها ّرد بَ دّى أي ضغط أّ إكزاٍ .   
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