
 

 44/0202لصالح وزارة الصحة  مواد نجارة توريد 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 
 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 
 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 

 
 2021/ 44 عطاء رقى

 
 يىاد جنارةتىريذ 

 انصحت  نصاحل وسارة 
 

 

 



 

 44/0202لصالح وزارة الصحة  مواد نجارة توريد 

 0صفحة  
 

 
 دونة فهسطني
 وسارة املانية

 اإلدارة انعاية نهواسو انعاية
 جلنة انعطاءات املزكشية

 44/2021 عطاء رقى
تبعًا  الرحة ةلرالح وزار  مؾاد نجارةتؾريد لتعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي        

 روط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء.لمذ
فعمى الذـركات ذات اختترـاص والسدـجمة رسـسيًا وتريـا فـي السذـاركة فـي ىـ ا العظـاء مرااعـة وزارة الساليـة / ا دارة 

ى في يزة تالل أوقات الدوام الرسـسي مـؽ أاـل الحرـؾل عمـ تل اليؾا بجؾار محظة فارس لمبترولالعامة لمؾازم العامة ـ 
 ( شيكل يير مدتردة تؾرد إلى تزيشة وزارة السالية.200كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل دفع مبمغ )

وزارة الساليـة فـي يــزة المـؾازم  آتر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات بـا دارة العامـة
ـــيؽ السؾافـــق يـــؾممـــؽ صـــباح  الحاديـــة عذـــرالدـــاعة ىـــؾ  ـــي  12/04/2021 اخثش وتفـــتح السغـــارير بحزـــؾر مس م

 .الزمان والسكانالستشاقريؽ في نفس 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 
 يالحظت:ـ

 . أارة ا عالن في الرحف عمى مؽ يرسؾ عميو العظاء.1
ؼ يجــا إرفــاق كفالــة بش يــة أو شــيػ بش ــي مــؽ البشــػ الــؾطشي أو بشــػ اخنتــاج أو بشــػ البريــد وفــي حــال تعــ ر ذلــػ يــت .2

السالية في وزارة الرحة أو اخدارة العامـة لمخزيشـة بـؾزارة  إحزار تعيد والتزام بالخرؼ مؽ السدتحقات معتسد مؽ الدائرة
يؾمــًا مــؽ آتــر مؾعــد لتقــديؼ  تدــعيؽمــؽ إاســالي العظــاء ي كتــلميؽ دتــؾل ي ســارد السفعــؾل لســدة  %5 الساليــة بميســة

 العروض.
 أنؾاع الرسؾم والزرائا.تذسل اسيع . تقدم األسعار بالذيكل و 3
 . لجشة العظاءات يير ممزمة بقبؾل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى ال راسة يراى مرااعة مؾقع الؾزارة 5
 .0598967679: رقؼ اؾال. لمسرااعة واخستفدار 6
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 وض ين قبم املتناقصني:نعزأوالً: إعذاد وتقذيى ا

يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والشساذج والؾثائق السرفقة بدعؾة العظـاء بعـد أن يقـرأ ىـ ه الؾثـائق ويـتفيؼ اسيـع مـا ورد  .1
 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.

عمــى أن يذــسل الدــعر رســؾم الجســارك وأاــؾر التحــزيؼ والتلميــر ومرــارير الشقــل والتحسيــل والتشزيــل  بالذــيكلت تــا أســعار العظــاء  .2
 .والتلميؽ واسيع الرسؾم والسرارير األترى 

السحـؾ أو التعـديل أو الذـظا أو ا ضـافة فـي العـرض يعد السشاقص عرضو مظبؾعًا أو مكتؾبًا بالحبر األزرق أو األسؾد فقط ويحغر  .3
ويعاد كتابة الرؾاب بالحبر األزرق أو األسؾد ويؾقع بجانبـو  روكل ترحيح مؽ ى ا القبيل يؾضع عميو تظيؽ متؾازييؽ بالحبر األحس

 مؽ قبل مؽ أارى الترؾيا.

مـؾاد تؾريـد ملمـف ملمـق بكحكـام ويكتـا عميـو عظـاء  يقدم السشاقص عرضو مرفقًا بو الؾثائق السظمؾبة مع تـلميؽ دتـؾل العظـاء فـي .4
وكــ لػ اســسو وعشؾانــو بال امــل ورقــؼ اليــاتف والفــاكس ورقــؼ صــشدوق البريــد  44/2021لمسشاقرــة رقــؼ لرــالح وزارة الرــحة  نجــارة

تظيـًا بـلد تلييـر أو تعـديل فـي  الخاصيؽ بو لترسل إليو السكاتبات الستعمقة بالعظـاء وعميو تبميــغ ا دارة العامة لمؾازم / وزارة السالية
عشؾانو وعميو أن يكتا أيزًا اسؼ الدائرة التي طرحت العظاء وعشؾانيا وبخـالف ذلـػ يحـق لمجشـة العظـاءات أن تيسـل العـرض السقـدم 

 مشو.

لـ لػ يؾدع العرض مؽ قبل السشاقص في صشدوق العظاءات السخرـص ليـ ا اللـرض لـدى ا دارة العامـة قبـل انتيـاء السـدة السحـددة  .5
 .يشغر فيو ويعاد إلى مردره ملمقاً وكل عرض خ يؾدع  في صشدوق العظاءات قبل آتر مؾعد لتقديؼ العروض خ 

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

% وفق تقدير لجشة العظاءات السركزية يحق لؾزارة السالية انيـاء التعاقـد أو إعـادة الشغـر فـي 15 في حال انخفاض اخسعار أك ر مؽ .7
 .األسعار

 

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
 يرفق السشاقص مع عرضو ) تاصة إذا كان يذارك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمى الشحؾ التالي:  .1

  ة مردقة عؽ شيادة مزاولة السيشة وك لػ الديرة ال اتية لمذركة.صؾر 
 .الدجل التجارد أو الرشاعي لمذركة 

 .شيادة تمؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدتل وضريبة الميسة السزافة 

وك لػ يقـدم عمى السشاقص أن يرفق بعرضو الشدخة األصمية مؽ أية كتالؾاات أو نذرات أو معمؾمات فشية تعرف بالمؾازم السعروضة  .2
مع عرضو العيشات السظمؾبة في دعؾة العظـاء وذذا كانـت تمـػ العيشـات ييـر قابمـة لمشقـل فعميـو أن يحـدد مكانيـا والؾقـت الـ د يسكـؽ 

 رؤيتيا فيو وذخ يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 ضيح عرضو.لتؾ  يريا بكضافتيا ويرى أنيا ضرورية يحق لمسشاقص أن يزير أية وثائق أو معمؾمات .3

  :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
 يمتزم السشاقص أن يرفق بعرضو سشد دفع معتسد صادر عمى شكل كفالـة أو شـيػ بش ـي صـادر مـؽ بشـػ :تأيني اندخول يف انعطاء .1

إاسـالي  يسـة مـؽ  %5بميسة في يزة ومؾافقة وزارة السالية عمى ذلػ  د بحجز مبمغ مؽ السدتحقاتيأو تعا نتاج أو البشػ الؾطشي 
عـرض ييـر معـزز بتـلميؽ دتـؾل شيؾر مؽ تاريخ فتح السغارير وخ يشغر في أد  3العظاء ي كتلميؽ دتؾل ي سارد السفعؾل لسدة 

مـؽ  شـيريؽعمى أن تعاد تلميشات الدتؾل في العظـاء إلـى مقـدمييا مـؽ السشاقرـيؽ الـ د لـؼ يحـال عمـييؼ العظـاء بعـد مـدة  العظاء
 .العروضتاريخ آتر مؾعد لتقديؼ 
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يمتزم الستشـاقص الفـائز بالعظـاء أو بـلد اـزء مـؽ بشـؾده بتقـديؼ تـلميؽ حدـؽ التشفيـ  لمعظـاء السحـال  :تأيني حسن انتنفيذ .2
سشد دفع معتسد صادر باسـؼ مجسـع الذـفاء الظبـي أو عمـى شـكل % مؽ إاسالي  يسة العظاء وذلػ عمى شكل 10عميو بميسة 

يـؾم مـؽ تـاريخ تبميلـو بقـرار إحالـة العظـاء  15تـالل  أو البشـػ الـؾطشي ا سـالمي ا نتـاجكفالة أو شيػ بش ي صـادر مـؽ بشـػ 
، ويعاد تلميؽ حدؽ التشفيـ  إلـى الستعيـد بعـد أشيرعميو مؽ قبل ا دارة العامة لمؾازم عمى أن يكؾن سارد السفعؾل لسدة ثالثة 

 تشفي  كافة اخلتزامات السترتبة عميو.
 فتح انعطاءاث وتقييًها:: رابعاً 

يذــكل مــدير عــام المــؾازم العامــة لجشــة فــتح مغــارير العظــاء وتقــؾم ىــ ه المجشــة بفــتح العظــاءات بحزــؾر  لجشــة فــتح السغــارير: .1
 -السشاقريؽ أو مس مييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاذ ا اراءات التالية:

تح مغروفو يزع رئيس المجشـة عميـو وعمـى مغروفـو رقسـًا مدمدـاًل إثبات عدد السغارير في محزر فتح السغارير وكل عظاء يف - أ
 عمى ىيئة كدر اعتيادد بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 تر يؼ األوراق السرفقة مع العظاء وذثبات عددىا.  - ب

 السشاقريؽ أو مس مييؼ.قراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار و يسة التلميؽ اخبتدائي السقدم مؽ كل مشاقص وذلػ بحزؾر   - ت

التؾ يع مؽ رئيس المجشة واسيع األعزاء الحاضريؽ عمى العظاء ومغروفو وكل ورقة مؽ أوراقو وك لػ عمـى محزـر المجشـة بعـد  - ث
 تدويؽ كافة الخظؾات الدابقة.

جشـة الفشيـة التـي تقـؾم يحـدد مـدير عـام المـؾازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـ يؽ تت ـؾن مـشيؼ الم لجشة دراسـة وتقيـيؼ العـروض: .2
فـي بدراسة العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاسبة لمجشة العظاءات السركزية بعـد أتـ  السعـايير التاليـة 

 -اخعتبار:
 خ يشغر في أد عرض يير معزز بتلميؽ دتؾل العظاء.  - أ

ير الفشيــة وفقــًا لسؾاصــفات المــؾازم السظمؾبــة عمــى اــدول يعــد ليــ ه اللايــة، تــدرس العــروض مــؽ الشاحيــة الفشيــة بحيــي تحــدد السعــاي   - ب
 وتخزع كافة العروض لشفس السعايير مؽ حيي التزام السشاقص بعرضو بسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.

ــات العظــاء و   - ت ــاء بالتزام ــى الؾف ــو عم ــة ومقدرت ــة والفشي ــاحيتيؽ السالي ــاقص مــؽ الش ــاءة السش ــار كف ــيؽ اخعتب ــة يؤتــ  بع ســسعتو التجاري
والتدييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يؾفرىا وقظع الغيار وورش الرـيانة و كـ لػ كؾنـو وكيـل أو مـؾزع لؾكيـل أو تـاار، ولمجشـة 

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

 تؼ دراسة العروض السقدمة.تبدأ الدراسة بالعرض ال د قدم أرتص األسعار ثؼ ال د يميو حتى ت  - ث

مـؽ حـق المجشـة ا حالة عمى مقدم أرتـص األسـعار و إذا تؾافرت في العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾدة تؾصي المجشة الفشية ب - ج
 الفشية أن تؾصي بالترسية عمى أك ر مؽ مؾرد لمرشف الؾاحد بالريؼ مؽ اتتالف األسعار.

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

يزات إضافية ثؼ السقدم لمسشتجـات إذا تداوت السؾاصفات واألسعار والذروط والجؾدة السظمؾبة يفزل السشاقص ال د يتزسؽ عرضو م - خ
 السحمية، ثؼ السشاقص السميؼ بفمدظيؽ برؾرة دائسة، ثؼ مدة التدميؼ األقل إذا كانت سرعة التدميؼ لسرمحة الدائرة السدتفيدة.

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـخايساً 
 حالــة وتؾ يــع اختفا يــة ومــا يمحقيــا مــؽ أوراق عمــى الستعيــد الــ د أحيــل عميــو العظــاء اســت سال إاــراءات العقــد الخــاص بقــرار ا .1

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

خ يجؾز لمستعيد أن يتشازل ألد شخص آتر عؽ كل أو أد ازء مؽ العقد دون الحرؾل عمى  إذن تظي مؽ لجشة العظاءات التـي  .3
 الت العظاء.أح
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خ يحق لمسشاقص أو السؾرد الراؾع عمى لجشة العظاءات بلد تدارة أو ضرر ناشئ عؽ تقديؼ عرضو في حالة إذا ما رفزـت لجشـة  .4
العظاءات كل العروض السقدمة إلييا أو إذا لؼ تحل العظاء عمى مقدم أقل األسعار أو إذا أللت لجشة العظاءات دعؾة العظاء في أد وقت 

 ة دون ذكر األسباب.أو أد مرحم

 و.يمتزم السؾرد بتدميؼ المؾازم وفقًا لمسؾاصفات والذروط الستفق عمييا والؾاردة في قرار ا حالة وك لػ العيشات السعتسدة والس كؾرة في .5

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـاً سادس
ر الستعيد عؽ تؾريد ما التزم بو في السؾعد السحدد في العقـد يحـق لسـدير عـام دائـرة المـؾازم العامـة إذا تلت :فرض يرامة مالية .1

%( مؽ  يسة المؾازم التي تلتر في تؾريدىا عؽ كل أسبؾع تلتير إخ إذا تبـيؽ أن التـلتير فـي 1أن يفرض يرامة مالية خ تقل عؽ )
عؽ قؾة قاىرة ، وفي اسيع األحؾال عمى الستعيد تقديؼ إشعار تظي وفؾرد إلـى الجيـة السخترـة بـالغروف واألسـباب التؾريد نااؼ 

 التي أدت إلى التلتير في التؾريد أو مشعتو مؽ ذلػ وتقديؼ ما ي بت ذلػ.
قرر في ذلػ أو تلتر يحق لسدير  إذا ن ل الستعيد عؽ تشفي  التزاماتو بسا فيو التزامو بالتؾريد أو الذراء عمى حداب الستعيد: .2

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

 السدتفيدة أو دائرة المؾازم العامة دون الحااة إلى أد إن ار وخ يحق لمستعيد اخعتراض عمى ذلػ.
وىشـا يحـق لمجشـة العظـاءات التـي أحالـت العظـاء اتخـاذ  استبعاد عرض السؾرد ال د يخل بالتزاماتو أو إللاء العقـد السبـرم معـو: .3

 يسـة التـلميؽ السقـدم مـؽ الستعيـد أو أد اـزء مشـو بذـكل يتشاسـا مـع  يسـة  ا اراءات الالزمة بحق الستعيد بسا فـي ذلـػ مرـادرة
 المؾازم يير السؾردة ويعتبر السبمغ في ى ه الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.

وفي اسيع األحؾال يحق لدائرة المؾازم العامة تحريل األمؾال السدتحقة ليا في ذمة السشاقص أو السؾرد مؽ األمؾال السدـتحقة  .4
 ػ السشاقص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاختيؼ.ل ل

 -اخلالفاث: : حماً سابع
 في حال حدوث أد تالف يشذل عؽ تفدير أد بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حمو وديًا بالتفاوض. - أ

ؾل إلــى حــل حــؾل أد تــالف يتعمــق بالعقــد يحــق ألد مــؽ يؾمــًا مــؽ بــدء مفاوضــتيسا لمؾصــ 30إذا لــؼ يــتسكؽ الظرفــان تــالل  - ب
الظــرفيؽ حــل الخــالف بــالمجؾء إلــى السحكســـة السخترــة وتظبيــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســـؾل بيــا فــي مشــاطق الدــمظة الؾطشيـــة 

 الفمدظيشية بي ا الذلن.
 : شزوط يتفزقت:ـاً ثاين

أنو شـرع أو قـام بشفدـو أو بؾاسـظة ييـره بظريـق مباشـر أو إذا استعسل السشاقص اللش أو التالعا في معاممتو أو ثبت عميو  .1
ييــر مباشــر عمــى رشــؾة أحــد مــؾعفي أو مدــتخدمي الدــمظة أو عمــى التؾاطــؤ معــو إضــرارًا بالسرــمحة يملــي عقــده فــي الحــال 
 ويرــادر التــلميؽ مــع عــدم ا تــالل بحــق الــؾزارة السظالبــة بالتعؾيزــات السترتبــة عمــى ذلــػ فزــاًل عــؽ شــظا اســسو مــؽ بــيؽ
السشاقريؽ وخ يدسح لو بالدتؾل في مشاقرـات لمدـمظة الؾطشيـة الفمدـظيشية ىـ ا فزـاًل عـؽ اتخـاذ ا اـراءات القزـائية ضـده 

 عشد اخقتزاء.
إذا أفمس السشاقص أو السؾرد يحق لمجشة العظاءات إللاء التعاقد معو دون المجؾء لمقزاء وك لػ مرـادرة مبمـغ التـلميؽ كـكيراد  .2

 ة.عام لمخزيشة العام
إذا تؾفى السشاقص أو السؾرد ااز إللاء العقد  السبرم معو أو ما تبقى مشـو  بتؾايـو كتـاب لمؾرثـة يفيـد بـ لػ دون الحااـة إلـى  .3

 استردار حكؼ قزائي يقزي ب لػ مع رد مبمغ التلميؽ في ى ه الحالة.
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 6صفحة  
 

 انشـــزوط اخلاصـــت
 

التي يقدميا السؾرد عمى حدابو السدتمزمات  اختتيار عمىوالجية السدتفيدة إاراء التفتيش أو  الرحةيحق لؾزارة . 1
 الخاص دون الحق باخعتراض.

مؽ تاريخ استالمو  أسبؾعيؽ( )متزم الستعيد الميام بالتؾريد ال سيات التي تظما مشو في السكان والزمان السحدد تاللي. 2
ويكؾن مدئؾخ عشيا  وعدم تمفيا تزسؽ سالمتياأمر التؾريد الخظى عمى أن يتؼ نقل السؾاد واألصشاف السظمؾبة بظريقة 

 في يزة. الرحةحتى وصؾليا إلي مؾاقع العسل ومخازن وزارة 
ط العامة أو الخاصة أو مؽ حق لجشة اخستالم رفض أية كسية أو الرشف بكاممو إذا واد مخالفة في الذرو . 3

 .السؾاصفات
مسؾاصفات والسقاييس الفمدظيشية ويحق لمجية السدتفيدة أد مؾاد يقؾم السؾرد بتؾريدىا يجا أن ت ؾن مظابقة ل. 4

 .ىا مشاسبة وعمى حداب نفقة السؾردالتلكد مؽ ذلػ بالظرق التي ترا
في حال مخالفة السؾرد ل ل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتشاعو أو عرقمتو لمتؾريد بسا يسس بسرمحة وزارة . 5

والراؾع عميو بالتعؾيض عؽ كل عظل  كفالة حدؽ التشفي مرادرة  السالية أو يعرض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة الرحة
أو ضرر لحق بيا كسا أن ليا الحق في الحرؾل عمى السؾاد التي يتخمف السؾرد عؽ تؾفيرىا مؽ السؾرد ال د يميو في 

% 10مزافًا إلييا الدعر أو الذراء بالظرق التي تراىا محققة لسرمحتيا وذللاء التعاقد معو ودفع فروق األسعار 
مرارير إدارية مؽ ضسانتو البش ية وليس لمسؾرد ال د تالف أد شرط مؽ شروط التعاقد أو تخمف عؽ أو عرقل 

أو السظالبة بفروق األسعار  كفالة حدؽ التشفي عسميات التؾريد الحق في السظالبة بلية تعؾيزات أو السظالبة باسترداد 
سؾاد بدعر اقل مؽ سعر السشاقرة ال د تؼ التعاقد بسؾابو وفى حال عدم كفاية إذا تسكشت الؾزارة مؽ تؾفير تمػ ال

 الحق في ترؼ أد مبالغ تتبقى مؽ مدتحقاتو لدييا. الساليةالزسانة لتلظية فروق األسعار لؾزارة 
مؽ  يؾم( 60) يكؾن الدفع لمسؾرد لقاء ما قام بتؾريده مؽ مؾاد طبقًا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة بالسشاقرة تالل . 6

رحيفة الذروط بتاريخ تقديؼ الفؾاتير واألوراق الدالة عمى تسام وحدؽ التؾريد طبقا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة 
 والسؾاصفات. 

، وذلػ بسا يتشاسا مع السرمحة اف أو كسياتيا بيؽ أك ر مؽ متعيدلمجشة العظاءات السركزية الحق بتجزئة األصش. 7
 العامة.

ة الحق في إللاء السشاقرة برؾرة كمية أو بعض أصشافيا وبدون إبداء األسباب ودون أن يكؾن لسقدم لؾزارة الرح. 8
 العظاء الحق في السظالبة بلد تعؾيض.

لؾزارة الرحة تالل فترة سريان العقد الحق في زيادة ال سيات السظمؾبة أو تخفيزيا كميًا أو ازئيًا ندبة خ تزيد أو . 9
 ة السظمؾبة وبشفس األسعار التي تقدم بيا وبدون اعتراض مؽ السؾرد .% مؽ ال سي30تقل عؽ 

 السحدد . ل أد عظاء يتؼ إحزاره بعد السؾعدلؽ يشغر ألد عظاء يير مدتؾفى لمذروط القانؾنية ولؽ يقب. 10
 ات.مؽ قبل مشدوبيؽ معتسديؽ مؽ قبل السؾرديؽ ألي لجشة اخستالم في السدتؾدع السدتمزماتجا أن تدمؼ ي. 11
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  جذول انكًياث واألسعار
 يزفق املىاصفاث انفنيت

 

 انكًية انوحدة اسى انصنف انزقى
 سعز انوحدة

 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 يالحظات بانشيكم

    630 2م مؼ6أبم اج  1

    150 2م مؼ71أبم اج  2

    1380 2م مؼ واو فؾرميكا71أبم اج  3

    240 2م مؼ وايان فؾرميكا 71أبم اج  4

    1140 2م مؼ 8.0فؾرمايكا ألؾان  5

    500 عدد سؼ53مجرى سكة درج طؾل  6

    2500 عدد مفرمة إيظالي 7

    1000 عدد زر كسديشؾ مع البريي 8

    2500 عدد رال بالستيػ لمخزانات 9

    Liter 170 يراء أبيض 10

    Liter 119 يراء سريع 11

    2000 عدد مؼ 5.3× 76بريي تذا  12

    2000 عدد مؼ 4× 76بريي تذا  13

    33000 عدد مؼ 4× 70بريي تذا  14

    14000 عدد مؼ 4×23بريي تذا  15

    2000 عدد مؼ 4×58بريي تذا  16

    4 عدد ريذة قذبرة فؾرمايكا 17

    310 مذط سؼ 3دبؾس دباسة  18
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 انكًية انوحدة اسى انصنف انزقى
 سعز انوحدة

 بانشيكم

انسعز اإلمجايل 
 يالحظات بانشيكم

    kg 17 سؼ 5مدامير  19

    60 مذط سؼ 5دبؾس دباسة  20

    60 مذط سؼ 2دبؾس دباسة  21

 2×2زاوية حديد لتجسيع الخذا  22
 ممؼ7سؼ، سسػ 5.3سؼ، طؾل 

    7000 عدد

    12 عدد ممؼ 4ريذة حديد  23

    10 عدد بؾكس ملشاطيس لمسقدح 24

    100 عدد مفػ لرأس السقدح بؾز 25

    600 عدد زرفيل درج ) طقسيؽ ( 26

    600 عدد يد تزانو نيكل 27

28 
عالقو بالستيػ نرف دائريو لحامل 

 الدتائر
    600 عدد

    1000 عدد كعا بالستيػ 30

  انسعز اإلمجايل بانشيكم
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾيــة رقـــؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ـــــــــــأقــر أنـــا السؾقــع أدنـــ 
 ـــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرفتي مس اًل عؽ  شركة ــــــــــــــــــــــــ

مـؽ شـروط عامـة وتاصـة  2021/ 44 ا ورد بؾثـائق العظـاء السظـروح رقـؼبلنشي قـرأت وتفيسـت كافـة مـ. 1
 .نؾنيًا بتمػ الذروط والسؾاصفاتومؾاصفات وألتزم التزاما قا

لن يبقى العرض السقدم مشي سارد السفعؾل وخ يجـؾز لـي الراـؾع عشـو لسـدة سـتيؽ يؾمـا مـؽ كسا ألتزم ب. 2
 تاريخ آتر مؾعد لتقديؼ العروض.

مــؽ قبــل  ء الســ كؾر أعــاله والتــي يــتؼ طمبيــا. وكــ لػ ألتــزم بتؾريــد األصــشاف السحالــة عمــى بسؾاــا العظــا3
قـد واســتالم أوامــر التؾريـد عمــى أن ت ــؾن تمــػ مـؽ تــاريخ تؾ يــع الع وذلــػ سـتيؽ يؾمــاً تــالل  السعشيــةؾزارة الـ

 األصشاف السؾردة مؽ قبمي وفقًا لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عمييا في ى ا العظاء.
 .ل ما ورد بو دون أد ضلط أو إكراهوى ا إقرار وتعيد مشي ب لػ أقر وألتزم بك     

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـؼ السشــاقــص :ـــــــــ                                 
 رقؼ السذتلل السرتص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــؾان :                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقؼ الجؾال: ـــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـؼ الياتـف :ـــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــرقـؼ الفاكس : ــــــــ                                  
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