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 دونت فهسطني

 املانيتوسارة 
 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 51/2222عطاء رقى 
 

 جياز إلجراء الفحؾصات السخبريةتؾريد لتعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي        
 العظاء.تبعًا لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق  لرالح وزارة الزراعة

/ اإلدارة  فعمى الذـركات اات اختترـاص والسدـجمة رسـسيًا وتريـا فـي السذـاركة فـي ىـ ا العظـاء مراجعـة وزارة الساليـة
ـ تل اليؾا بجؾار محظة فارس لمبترول في يزة تالل أوقـات الـدوام الرسـسي مـؽ أجـل الحرـؾل عمـى العامة لمؾازم العامة

 ( شيكل يير مدتردة تؾرد إلى تزيشة وزارة السالية.022ع مبمغ )كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل دف
آتر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات بـاإلدارة العامـة المـؾازم وزارة الساليـة فـي يــزة 

وتفـــتح السغـــارير بحزـــؾر مسثمـــي  55/25/2222 السؾافـــق الثالثـــاءيـــؾم  صـــباحمـــؽ  والشرـــ  العاشـــرةىـــؾ الدـــاعة 
 .الزمان والسكانالستشاقريؽ في نفس 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 

 يالحظت:ـ
 . أجرة اإلعالن في الرح  عمى مؽ يرسؾ عميو العظاء.5
% يننٍ ماًنن نٙ 1أو بشــػ البريــد ب يســة  اإلنتــاج. يجــا إرفــاق كفالــة بش يــة أو شــيػ بش ــي مــؽ البشــػ الــؾطشي أو بشــػ 2

 " كتأميؽ دتؾل " ساري السفعؾل لسدة تدعيؽ يؾمًا مؽ آتر مؾعد لتقديؼ العروض. منعط ء
 وتذسل جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائا. بالدوخر. تقدم األسعار 0
 . لجشة العظاءات يير ممزمة بقبؾل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.psعمى ال راسة يرجى مراجعة مؾقع الؾزارة  لالطالع. 1
 .2107065650: . لمسراجعة واخستفدار ىات  رقؼ6
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 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

الؾثـائق ويـتفيؼ جسيـع مـا ورد يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والشسااج والؾثائق السرفقة بدعؾة العظـاء بعـد أن يقـرأ ىـ ه  .5
فييا ويختؼ ويؾقـع كافـة وثـائق دعـؾة العظـاء ويقـدميا ضـسؽ العـرض كاممـة عمـى أن يتحسـل كافـة الشتـائى السترتبـة عمـى عـدم  يامـو 

 بالتدقيق واخست سال برؾرة صحيحة.

رــارير الشقــل والتحسيــل والتشزيــل عمــى أن يذــسل الدــعر رســؾم الجســارك وأجــؾر التحــزيؼ والت ميــر وم بالــدوخرت تــا أســعار العظــاء  .2
 .والتأميؽ وجسيع الرسؾم والسرارير األترى 

يعد السشاقص عرضو مظبؾعًا أو مكتؾبًا بالحبر األزرق أو األسؾد فقط ويحغر السحـؾ أو التعـديل أو الذـظا أو اإلضـافة فـي العـرض  .0
ابة الرؾاب بالحبر األزرق أو األسؾد ويؾقع بجانبـو ويعاد كت روكل ترحيح مؽ ى ا القبيل يؾضع عميو تظيؽ متؾازييؽ بالحبر األحس

 مؽ قبل مؽ أجرى الترؾيا.

جيـاز عظـاء تؾريـد  يقدم السشاقص عرضو مرفقًا بو الؾثائق السظمؾبة مع تأميؽ دتؾل العظاء فـي م مـ  م مـق باحكـام ويكتـا عميـو .4
اسسو وعشؾانو بال امل ورقؼ اليات  والفاكس ورقؼ  وك لػ 51/2222لمسشاقرة رقؼ لرالح وزارة الزراعة  إلجراء الفحؾصات السخبرية

ت يير صشدوق البريد الخاصيؽ بو لترسل إليو السكاتبات الستعمقة بالعظـاء وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لمؾازم / وزارة السالية تظيًا بأي 
بخـالف الـػ يحـق لمجشـة العظـاءات أن تيسـل أو تعديل في عشؾانو وعميو أن يكتا أيزـًا اسـؼ الـدائرة التـي طرحـط العظـاء وعشؾانيـا و 

 العرض السقدم مشو.

يؾدع العرض مؽ قبل السشاقص في صشدوق العظاءات السخرص لي ا ال ـرض لـدى اإلدارة العامـة لمـؾازم قبـل انتيـاء السـدة السحـددة  .1
 .مردره م مقاً  يشغر فيو ويعاد إلىل لػ وكل عرض خ يؾدع  في صشدوق العظاءات قبل آتر مؾعد لتقديؼ العروض خ 

يؾمـا مـؽ تـاريخ آتـر مؾعـد لتقـديؼ  سـتؾن يمتزم السشاقص بأن يبقى العرض السقدم مشو ناف  السفعؾل وخ يجؾز لو الرجـؾع عشـو لسـدة  .6
 العروض.

 السظالبة بالتعؾيض.التعاقد أو  إنياء لمظرفيؽيحق  أو ارتفعط خ األسعار طفي حال انخفز .5
 انزمسيت املطهىبت:ـثانيًا: انشهاداث واملستنذاث 

 يرفق السشاقص مع عرضو ) تاصة إاا كان يذارك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمى الشحؾ التالي:  .5
 .صؾرة مردقة عؽ شيادة مزاولة السيشة وك لػ الديرة ال اتية لمذركة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذركة 

 وضريبة ال يسة السزافة. شيادة تمؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدتل 

عمى السشاقص أن يرفق بعرضو الشدخة األصمية مؽ أية كتالؾجات أو نذرات أو معمؾمات فشية تعرف بالمؾازم السعروضة وكـ لػ  .2
يقدم مع عرضو العيشات السظمؾبة في دعؾة العظاء وإاا كانط تمػ العيشات يير قابمة لمشقل فعميو أن يحدد مكانيا والؾقـط الـ ي 

 رؤيتيا فيو وإخ يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.يسكؽ 

 يحق لمسشاقص أن يزير أية وثائق أو معمؾمات يريا باضافتيا ويرى أنيا ضرورية لتؾضيح عرضو. .0

 ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء: 
أو عمى شكل كفالـة أو شـيػ بش ـي ن يرفق بعرضو سشد دفع معتسد مؽ بشػ البريد يمتزم السشاقص أ :تأميؽ الدتؾل في العظاء .5

شـيؾر مـؽ  0" كتـأميؽ دتـؾل " سـاري السفعـؾل لسـدة  % يٍ ماًن نٙ منعطن ء1ب يسة  اإلنتاج أو البشػ الؾطشيصادر مؽ بشػ 
تاريخ فتح السغارير وخ يشغر في أي عرض يير معزز بتأميؽ دتـؾل العظـاء عمـى أن تعـاد تأميشـات الـدتؾل فـي العظـاء إلـى 

شاقريؽ ال ي لـؼ يحـال عمـييؼ العظـاء بعـد مـدة أسـبؾعيؽ مـؽ تـاريخ آتـر مؾعـد لتقـديؼ العـروض  وكـ لػ لسـؽ مقدمييا مؽ الس
 أحيل عمييؼ العظاء بعد أن يقؾمؾا بتقديؼ تأميؽ حدؽ التشفي .
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السحـال عميـو يمتزم الستشاقص الفائز بالعظاء أو بـأي جـزء مـؽ بشـؾده بتقـديؼ تـأميؽ حدـؽ التشفيـ  لمعظـاء تأميؽ حدؽ التشفي :  .2
أو عمى شكل كفالة أو شيػ بش ـي صـادر مـؽ  مؽ بشػ البريدوالػ عمى شكل سشد دفع معتسد  % مؽ اجسالي العظاء52 ب يسة
يؾم مؽ تـاريخ تبمي ـو بقـرار إحالـة العظـاء عميـو مـؽ قبـل اإلدارة العامـة لمـؾازم عمـى أن  51تالل  اإلنتاج أو البشػ الؾطشيبشػ 

 .ثالثة أشير  ويعاد تأميؽ حدؽ التشفي  إلى الستعيد بعد تشفي  كافة اخلتزامات السترتبة عميويكؾن ساري السفعؾل لسدة 
 

 فتح انعطاءاث وتقييًها: :رابعاً 

يذكل مدير عام المؾازم العامة لجشة فتح مغارير العظاء وتقؾم ى ه المجشـة بفـتح العظـاءات بحزـؾر  :لجشة فتح السغارير .5
 -مسثمييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاا اإلجراءات التالية:السشاقريؽ أو 

إثبات عـدد السغـارير فـي محزـر فـتح السغـارير وكـل عظـاء يفـتح مغروفـو يزـع رئـيس المجشـة عميـو وعمـى مغروفـو رقسـًا  - أ
 مدمداًل عمى ىيئة كدر اعتيادي بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 ر يؼ األوراق السرفقة مع العظاء وإثبات عددىا.ت  - ب

 قراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار و يسة التأميؽ اخبتدائي السقدم مؽ كل مشاقص والػ بحزؾر السشاقريؽ أو مسثمييؼ. - ت

المجشـة التؾ يع مؽ رئيس المجشة وجسيع األعزاء الحاضريؽ عمى العظاء ومغروفو وكل ورقة مؽ أوراقو وك لػ عمى محزر  - ث
 بعد تدويؽ كافة الخظؾات الدابقة.

يحدد مدير عام المؾازم العامة األشخاص أو الجيات ال يؽ تت ؾن مشيؼ المجشة الفشية التـي تقـؾم  لجشة دراسة وتقييؼ العروض: .2
بعـد أتـ  السعـايير التاليـة فـي بدراسة العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاسبة لمجشة العظاءات السركزية 

 -اخعتبار:
 خ يشغر في أي عرض يير معزز بتأميؽ دتؾل العظاء.  - أ

تــدرس العــروض مــؽ الشاحيــة الفشيــة بحيــي تحــدد السعــايير الفشيــة وفقــًا لسؾاصــفات المــؾازم السظمؾبــة عمــى جــدول يعــد ليــ ه ال ايــة     - ب
 وتخزع كافة العروض لشفس السعايير مؽ حيي التزام السشاقص بعرضو بسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.

ــاحيتيؽ السال  - ت ــاقص مــؽ الش ــاءة السش ــار كف ــيؽ اخعتب ــة يؤتــ  بع ــات العظــاء وســسعتو التجاري ــاء بالتزام ــى الؾف ــو عم ــة ومقدرت ــة والفشي ي
وكيـل أو مـؾزع لؾكيـل أو تـاجر  ولمجشـة  وكـ لػ كؾنـووالتدييالت التي يقدميا أو الخدمة التـي يؾفرىـا وقظـع الريـار وورش الرـيانة 

 استبعاد عرض السشاقص ال ي خ تتؾفر فيو كل أو بعض ى ه الستظمبات.

 بالعرض ال ي قدم أرتص األسعار ثؼ ال ي يميو حتى تتؼ دراسة العروض السقدمة.تبدأ الدراسة   - ث

إاا تؾافرت في العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾدة تؾصي المجشة الفشية باإلحالة عمى مقدم أرتـص األسـعار ومـؽ حـق المجشـة  - ج
 ف األسعار.الفشية أن تؾصي بالترسية عمى أكثر مؽ مؾرد لمرش  الؾاحد بالريؼ مؽ اتتال

في حالة عدم تؾافر الستظمبات في العرض ال ي يتزسؽ أرتص األسعار تشتقل الدراسة إلى العـرض الـ ي يميـو بالدـعر إلـى أن ترـل  - ح
 إلى العرض ال ي تتؾافر فيو الستظمبات لإلحالة عمى أن تبيؽ أسباب استبعاد العروض األرتص بذكل واضح.

والجؾدة السظمؾبة يفزل السشاقص ال ي يتزسؽ عرضو ميزات إضافية ثؼ السقدم لمسشتجـات إاا تداوت السؾاصفات واألسعار والذروط  - خ
 السحمية  ثؼ السشاقص الس يؼ بفمدظيؽ برؾرة دائسة  ثؼ مدة التدميؼ األقل إاا كانط سرعة التدميؼ لسرمحة الدائرة السدتفيدة.

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـخايساً 
عميو العظاء اسـت سال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتؾ يـع اختفا يـة ومـا يمحقيـا مـؽ أوراق عمى الستعيد ال ي أحيل  .5

 ومدتشدات بسا فييا )أوامر الذراء(.
 يمتزم الستعيد بالتؾريد تالل أسبؾعيؽ مؽ تاريخ استالمو ألمر التؾريد. .2

ون الحرؾل عمى  إان تظي مؽ لجشة العظاءات خ يجؾز لمستعيد أن يتشازل ألي شخص آتر عؽ كل أو أي جزء مؽ العقد د .0
 التي أحالط العظاء.
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خ يحق لمسشاقص أو السؾرد الرجؾع عمى لجشة العظاءات بأي تدارة أو ضرر ناشئ عؽ تقديؼ عرضو فـي حالـة إاا مـا رفزـط  .4
لجشـة العظـاءات دعـؾة العظـاء  لجشة العظاءات كل العروض السقدمة إلييا أو إاا لؼ تحل العظاء عمى مقدم أقل األسعار أو إاا أل ط

 في أي وقط أو أي مرحمة دون اكر األسباب.

يمتزم السؾرد بتدميؼ المؾازم وفقًا لمسؾاصفات والذروط الستفق عمييا والؾاردة في قرار اإلحالة وك لػ العيشات السعتسـدة والسـ كؾرة  .1
 فيو.

 نفيذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتسادساً 
إاا تأتر الستعيد عؽ تؾريد ما التزم بو في السؾعد السحدد في العقـد يحـق لسـدير عـام دائـرة المـؾازم العامـة  فرض يرامة مالية: .5

%( مؽ  يسة المؾازم التي تأتر في تؾريدىا عؽ كل أسبؾع تأتير إخ إاا تبـيؽ أن التـأتير فـي 5أن يفرض يرامة مالية خ تقل عؽ )
حؾال عمى الستعيد تقديؼ إشعار تظي وفؾري إلـى الجيـة السخترـة بـالغروف واألسـباب التؾريد ناجؼ عؽ قؾة قاىرة   وفي جسيع األ

 التي أدت إلى التأتير في التؾريد أو مشعتو مؽ الػ وتقديؼ ما يثبط الػ.
دير إاا ن ل الستعيد عؽ تشفي  التزاماتو بسا فيو التزامو بالتؾريد أو قرر في الػ أو تأتر يحق لس الذراء عمى حداب الستعيد: .2

عام دائرة المؾازم العامة إصدار القـرار بذـراء المـؾازم السمتـزم بيـا الستعيـد بـشفس الخرـائص والسؾاصـفات مـؽ أي مرـدر آتـر عمـى 
حداب ى ا الستعيد ونفقتو مع تحسيمو فروق األسعار والشفقات اإلضافية وأية تدائر أو مرارير أو عظل أو ضرر يمحـق بالـدائرة 

 ازم العامة دون الحاجة إلى أي إن ار وخ يحق لمستعيد اخعتراض عمى الػ.السدتفيدة أو دائرة المؾ 
وىشـا يحـق لمجشـة العظـاءات التـي أحالـط العظـاء اتخـاا  استبعاد عرض السؾرد ال ي يخل بالتزاماتو أو إل اء العقـد السبـرم معـو: .0

ستعيـد أو أي جـزء مشـو بذـكل يتشاسـا مـع  يسـة اإلجراءات الالزمة بحق الستعيد بسا فـي الـػ مرـادرة  يسـة التـأميؽ السقـدم مـؽ ال
 المؾازم يير السؾردة ويعتبر السبمغ في ى ه الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.

وفي جسيع األحؾال يحق لدائرة المؾازم العامة تحريل األمؾال السدتحقة ليا في امة السشاقص أو السؾرد مؽ األمؾال السدـتحقة  .4
 ؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاختيؼ.ل لػ السشاقص أو السؾرد لدى ال

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

يتعمــق بالعقــد يحــق ألي مــؽ يؾمــًا مــؽ بــدء مفاوضــتيسا لمؾصــؾل إلــى حــل حــؾل أي تــالف  02إاا لــؼ يــتسكؽ الظرفــان تــالل  - ب
الظــرفيؽ حــل الخــالف بــالمجؾء إلــى السحكســـة السخترــة وتظبيــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســـؾل بيــا فــي مشــاطق الدــمظة الؾطشيـــة 

 الفمدظيشية بي ا الذأن.
 : شزوط يتفزقت:ـثايناً 

أو بؾاسـظة ييـره بظريـق مباشـر أو ييـر إاا استعسل السشاقص ال ش أو التالعا في معاممتو أو ثبط عميو أنو شـرع أو قـام بشفدـو  .5
مباشر عمى رشؾة أحد مؾعفي أو مدتخدمي الدمظة أو عمى التؾاطؤ معو إضرارًا بالسرمحة يم ي عقده فـي الحـال ويرـادر التـأميؽ 

و مع عدم اإلتالل بحق الـؾزارة السظالبـة بالتعؾيزـات السترتبـة عمـى الـػ فزـاًل عـؽ شـظا اسـسو مـؽ بـيؽ السشاقرـيؽ وخ يدـسح لـ
 بالدتؾل في مشاقرات لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية ى ا فزاًل عؽ اتخاا اإلجراءات القزائية ضده عشد اخقتزاء.

إاا أفمس السشاقص أو السؾرد يحق لمجشة العظاءات إل اء التعاقد معو دون المجؾء لمقزاء وك لػ مرادرة مبمـغ التـأميؽ كـايراد عـام  .2
 لمخزيشة العامة.

و الســؾرد جــاز إل ــاء العقــد  السبــرم معــو أو مــا تبقــى مشــو  بتؾجيــو كتــاب لمؾرثــة يفيــد بــ لػ دون الحاجــة إلــى إاا تــؾفى السشــاقص أ .0
 استردار حكؼ قزائي يقزي ب لػ مع رد مبمغ التأميؽ في ى ه الحالة.
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 الشروط اخلاصة
 

 ى مالحف ق عهٛٓ .سفغ أ٘ ي دة ك يهت أٔ اضء يُٓ  فٙ ح ل يخ نفخٓ  نهًٕمطف ث منخٙ ح منضسمعتٚحك نٕصمسة  -5

ا نهًٕمطنف ث 522ٚهخضو منًُ لض أٌ حكٌٕ منًٕمد منًٕسدة اذٚذة بُغبت  -2 % ٔخ نٛت يٍ أ٘ عٛنٕ  فنٙ منًظنُعٛت أٔ فنٙ منًن دة ٔحبعن 

 منًزكٕسة فٙ منكشمعت.

ا نهًٕمطنف ث ٔمنشنشٔؽ منع ينت  -0 ٔمنخ طنت نهخع لنذ ٚخى معخالو منًٕمد منًٕسدة يٍ لبم نجُت معخالو يخخظت ٔيشنكهت نٓنزم منضنشع ٔفمن 

منٕمسدة فٙ دعٕة منعط ء ٔلشمس مإلح نت ٔأيش منخٕسٚذ ٔمنعُٛ ث منًعخًنذة ٔمنخنٙ ٚنخى فحظنٓ  ٔءانشمء منخجن س  عهٛٓن  ب نطشٚمنت منخنٙ 

 ححذدْ  منجٓت منًغخفٛذة أٔ نجُت مالعخالو بًٕاب نج ٌ فُٛت حشكم نٓزم منضشع نًعشفت يذٖ يط بمخٓ  نهًٕمطف ث منًطهٕبت.

ا يٍ ح سٚخ ءغالق منًُ لظت.ٚجب عهٗ م -4  نًٕسد منعهى بأٌ ي  ٚمذيّ يٍ عشع ععش ع س٘ منًفعٕل نًذة عخٌٕ ٕٚي 

ا نهشنننشٔؽ  منضسمعنننتعهننٗ منًنننٕسد مالنخنننضمو بخٕسٚنننذ منًنننٕمد منًخع لنننذ عهٛٓننن  فنننٙ ٔصمسة  -1 بضنننضة أٔ منجٓنننت منخنننٙ ححنننذدْ  مننننٕصمسة ؽبمننن 

ا منُمم ٔمنخحًٛم ٔمنخُضٚم ٔي  ٚخشحب عهنٗ عًهٛن ث منخٕسٚنذ ينٍ َفمن ث ب نضنت ين  بهضنج أٔ  ٔمنًٕمطف ث منٕمسدة فٙ منًُ لظت يخؼًُ 

 يظ سٚف عهٗ َفمخّ منخ طت.

منحنك فنٙ صٚن دة منكًٛن ث  منضسمعنتمنجٕدة ٔمنًط بك نهًٕمطف ث منًطهٕبنت ٔننٕصمسة  أع طعٕف ٚخى حشعٛت أطُ ف منًُ لظت عهٗ  -6

ع لنذ عهٛٓنن  نًجنشد ء نع س منًنٕسد بشغبخٓن  فنٙ رننر ٔبنُفظ  ننشٔؽ % ينٍ ءاًن نٙ منكًٛنت منًخ21منًخع لنذ عهٛٓن  أٔ خفؼنٓ  بُغنبت 

 ٔيٕمطف ث ٔأعع س منخٕسٚذ منٕمسدة فٙ منعمذ نكم أٔ بعغ مألطُ ف خالل فخشة منخع لذ.

 فٙ اًٛع مألحٕمل حكٌٕ عشٔع مألعع س ب نذٔالس ٔ  يهت نهؼشٚبت منًؼ فت ي  نى ٚشد َض خالف رنر. -5

أٔ  منضسمعنت نشٔؽ منخع لنذ أٔ فنٙ حن ل ميخُ عنّ أٔ عشلهخنّ نهخٕسٚنذ بًن  ًٚنظ بًظنهحت ٔصمسة فٙ ح ل يخ نفت منًٕسد نكم أٔ بعنغ  -7

ٚعشع يظ نحٓ  نهؼشس ٚحك نٕصمسة منً نٛت يظ دسة كف نت حغٍ منخُفٛز ٔمنشإع عهّٛ ب نخعٕٚغ عٍ كم عطم أٔ ػشس نحنك 

ينٍ منًنٕسد مننز٘ ٚهٛنّ فنٙ منغنعش أٔ منشنشمء  بٓ  كً  أٌ نٓ  منحك فنٙ منحظنٕل عهنٗ منًنٕمد منخنٙ ٚخخهنف منًنٕسد عنٍ حٕفٛشْن 

ا ءنٛٓن   % يظن سٚف ءدمسٚنت ينٍ ػنً َخّ 52ب نطشق منخٙ حشمْ  يحممت نًظهحخٓ  ٔءنض ء منخع لذ يعّ ٔدفع فشٔق مألعع س يؼ ف 

أٚنت منبُكٛت ٔنٛظ نهًٕسد منز٘ خ نف أ٘  شؽ يٍ  شٔؽ منخع لنذ أٔ حخهنف عنٍ أٔ عشلنم عًهٛن ث منخٕسٚنذ منحنك فنٙ منًط نبنت ب

حعٕٚؼ ث أٔ منًط نبت ب عخشدمد كف نت حغٍ منخُفٛز أٔ منًط نبت بفشٔق مألعع س ءرم حًكُنج مننٕصمسة ينٍ حنٕفٛش حهنر منًنٕمد بغنعش 

ألم يٍ ععش منًُ لظت منز٘ حى منخع لذ بًٕابّ ٔفٙ حن ل عنذو كف ٚنت منؼنً َت نخضطٛنت فنشٔق مألعنع س ننٕصمسة منً نٛنت منحنك فنٙ 

 خحم حّ نذٚٓ .خظى أ٘ يب نغ حخبمٗ يٍ يغ

ا ينٍ حن سٚخ حمنذٚى  -0 ا نهشنشٔؽ ٔمنًٕمطنف ث مننٕمسدة ب نًُ لظنت خنالل عنخٍٛ ٕٚين  ٚكٌٕ منذفع نهًٕسد نم ء ي  ل و بخٕسدِ يٍ يٕمد ؽبمن 

ا نهششٔؽ ٔمنًٕمطف ث منٕمسدة بظحٛفت منششٔؽ ٔمنًٕمطف ث.  منفٕمحٛش ٔمألٔسمق منذمنت عهٗ حً و ٔحغٍ منخٕسٚذ ؽبم 

 هضيت بأسخض عشٔع مألعع س أٔ أ٘ عشع ععش آخش ٔدٌٔ ءبذمء أ٘ أعب   ي  دمو رنر ٚحمك يظهحخٓ .نجُت منعط ءمث غٛش ي -52

   .ٚجب عهٗ منًٕسد ححذٚذ معى منششكت منًظُعت ٔ بهذ منًُشأ نهظُف منز٘ ٚخمذو بّ نهًُ لظت -55

 .منغعش ك فت منكخ نٕا ث منخ طت ب نظُف ٔرنر عُذ ححذٚذ ٔءسف ق منكخ نٕجٚجب عهٗ منًٕسد ححذٚذ سلى  -52

 .منًغخٓهك ث ٔمنكخ ث منخٙ عٛخى حٕسٚذْ  أعً ءل ئًت بك فت بإحؼ س ٚهخضو يٍ ٚشعٕ عهّٛ منظُف  -50

 .ٔدٌٔ ؽهب حعٕٚغ مألعب   ءبذمءنض ء منًُ لظت بظٕسة كهٛت بذٌٔ ءمنحك فٙ  -54

.ب نظُف ٔمنخٙ ال حمم عٍ عُت ٔطٛ َت منظُف خالل فخشة منؼً ٌ ػً ٌ منخ ص بخمذٚى ٚهخضو منًٕسد -51
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  جذول األسعار وانكًياث
 

 انكًيت انىحذة انهقاحاســـــــــى  .و
سعز انىحذة 

 بانذوالر
 يالحظاث

5 UV/VI Spectrophotometer 1 عدد   

 
مالحغة: مرفق السؾاصفات الفشية لمجياز   -
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برفتي أقر أنا السؾقع أدناه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية رقؼ  
 لي:ـمسثاًل عؽ  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتــا

مــؽ شــروط عامــة  51/2222وح رقــؼ .  بــأنشي قــرأت وتفيســط كافــة مــا ورد بؾثــائق العظــاء السظــر 5
 وتاصة ومؾاصفات وألتزم التزاما قانؾنيًا بتمػ الذروط والسؾاصفات .

.  كسا ألتزم بأن يبقى العـرض السقـدم مشـي سـاري السفعـؾل وخ يجـؾز لـي الرجـؾع عشـو لسـدة سـتيؽ 2
 يؾما مؽ تاريخ آتر مؾعد لتقديؼ العروض.

مى بسؾجا العظاء الس كؾر أعاله والتـي يـتؼ طمبيـا  مـؽ .  وك لػ ألتزم بتؾريد األصشاف السحالة ع0
مـؽ تـاريخ تؾ يـع العقـد واسـتالم أوامـر التؾريـد عمـى أن ت ـؾن تمـػ  يؾمـا والـػ 54قبل الؾزارة تـالل 

 األصشاف السؾردة مؽ قبمي وفقًا لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عمييا في ى ا العظاء.
 م بكل ما ورد بو دون أي ض ط أو إكراه .وى ا إقرار وتعيد مشي ب لػ أقر وألتز      

 
 اسـؼ السشــاقــص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــرقؼ السذت ل السرتص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــالعـشـــؾان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقـؼ الجؾال :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــرقـؼ الياتـ  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـؼ الفاكس : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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