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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 0202/ 45عطاء رقى 
 

في  تؾريد قظع غيار أجيزة الزغط لزوم صيانة/ لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي تعمؽ وزارة السالية     
 تبعًا لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء. مرافق وزارة الرحة

ىذا العظاء مراجعة وزارة السالية/ اإلدارة العامة لمؾازم فعمى الذركات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وترغب في السذاركة في 
خالل أوقات الدوام الرسسي مؽ أجل الحرؾل عمى كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل خمف محظة فارس لمبترول العامةـ 

 ( شيكل غير مدتردة تؾرد إلى خزيشة وزارة السالية.300دفع مبمغ )
ىؾ  غرف السختؾم في صشدوق العظاءات باإلدارة العامة المؾازم/ وزارة السالية في غـزةآخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بال

وتفتح السغاريف بحزؾر مسثمي السشاقريؽ في نفس الزمان  05/2021/ 10 االثشيؽيؾم  مؽ صباح الحادية عذر الداعة
 والسكان .

 جلنت انعطاءاث املزكشيت  
 يالحظت:

 يرسؾ عميو العظاء. . أجرة اإلعالن في الرحف عمى مؽ2
. يجب إرفاق كفالة بشكية أو شيػ بشكي مؽ البشػ الؾطشي أو بشػ االنتاج أو بشػ البريد وفي حال تعذر ذلـػ يـتؼ إحزـار 0

تعيد والتزام بالخرؼ مؽ السدـتحقات معتسـد مـؽ الـدائرة الساليـة فـي وزارة الرـحة أو االدارة العامـة لمخزيشـة بـؾزارة الساليـة 
 سالي العظاء " كتأميؽ دخؾل " ساري السفعؾل لسدة تدعيؽ يؾمًا مؽ آخر مؾعد لتقديؼ العروض.% مؽ إج4بقيسة 

 . . تقدم األسعار بالذيكل وتذسل جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب3
 . لجشة العظاءات غير ممزمة بقبؾل أقل األسعار.5

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة مؾقع الؾزارة 4
 2407065650رقؼ :  جؾال. لمسراجعة واالستفدار 6
 
 
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

جسيـع مـا يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجـداول والشسـاذج والؾثـائق السرفقـة بـدعؾة العظـاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الؾثـائق ويـتفيؼ  .2
ورد فييا ويختؼ ويؾقع كافـة وثـائق دعـؾة العظـاء ويقـدميا ضـسؽ العـرض كاممـة عمـى أن يتحسـل كافـة الشتـائل السترتبـة عمـى عـدم 

 قيامو بالتدقيق واالستكسال برؾرة صحيحة.

حسيـل والتشزيـل تكتب أسعار العظاء بالذيكل عمـى أن يذـسل الدـعر رسـؾم الجسـارك وأجـؾر التحـزيؼ والتغميـف ومرـاريف الشقـل والت .0
 .والتأميؽ وجسيع الرسؾم والسراريف األخرى 

يعــد السشــاقص عرضــو مظبؾعــًا أو مكتؾبــًا بــالحبر األزرق أو األســؾد فقــط ويحغــر السحــؾ أو التعــديل أو الذــظب أو اإلضــافة فــي  .3
بر األزرق أو األسـؾد ويعـاد كتابـة الرـؾاا بـالح رالعرض وكل ترحيح مؽ ىذا القبيل يؾضع عميو خظـيؽ متـؾازييؽ بـالحبر األحسـ

 ويؾقع بجانبو مؽ قبل مؽ أجرى الترؾيب.

تؾريـد قظـع يقدم السشاقص عرضو مرفقًا بو الؾثائق السظمؾبة مع تأميؽ دخؾل العظاء في مغمف مغمق بإحكام ويكتب عميو عظاء  .5
و بالكامــل ورقــؼ وكــذلػ اســسو وعشؾانــ 45/0202لمسشاقرــة رقــؼ  فــي مرافــق وزارة الرــحة غيــار أجيــزة الزــغط لــزوم صــيانة

الياتف والفاكس ورقؼ صـشدوق البريـد الخاصـيؽ بـو لترسـل إليـو السكاتبـات الستعمقـة بالعظــاء وعميـو تبميـــغ اإلدارة العامـة لمـؾازم / 
وزارة السالية خظيًا بأي تغيير أو تعديل في عشؾانو وعميو أن يكتـب أيزـًا اسـؼ الـدائرة التـي طرحـا العظـاء وعشؾانيـا وبخـالف ذلـػ 

 ق لمجشة العظاءات أن تيسل العرض السقدم مشو.يح

يؾدع العرض مؽ قبل السشاقص في صشدوق العظاءات السخرص ليذا الغرض لدى اإلدارة العامة قبل انتياء السـدة السحـددة لـذلػ  .4
 وكل عرض ال يؾدع  في صشدوق العظاءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال يشغر فيو ويعاد إلى مردره مغمقًا .

يؾما مؽ تاريخ آخـر مؾعـد لتقـديؼ  ستؾن زم السشاقص بأن يبقى العرض السقدم مشو نافذ السفعؾل وال يجؾز لو الرجؾع عشو لسدة يمت .6
 العروض.

التعاقـد أو إعـادة الشغـر  إنيـاء% وفق تقدير لجشة العظاءات السركزيـة يحـق لـؾزارة الساليـة 24أكثر مؽ  األسعارفي حال انخفاض  .5
 في األسعار

 نشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـثانيًا: ا
 يرفق السشاقص مع عرضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمى الشحؾ التالي:  .2

 .صؾرة مردقة عؽ شيادة مزاولة السيشة وكذلػ الديرة الذاتية لمذركة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذركة 

 وسمظة األراضي ؽ دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيسة السزافةشيادة خمؾ طرف م. 

عمى السشاقص أن يرفق بعرضو الشدخة األصمية مؽ أية كتالؾجـات أو نذـرات أو معمؾمـات فشيـة تعـرف بـالمؾازم السعروضـة وكـذلػ  .0
أن يحـدد مكانيـا والؾقـا الـذي  يقدم مع عرضو العيشات السظمؾبة في دعؾة العظاء وإذا كانا تمػ العيشات غيـر قابمـة لمشقـل فعميـو

 يسكؽ رؤيتيا فيو وإال يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 يحق لمسشاقص أن يزيف أية وثائق أو معمؾمات يرغب بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتؾضيح عرضو. .3

  تأييناث وضًاناث انعطاء : ثانثًا:
أو عمـى شـكل كفالـة أو شـيػ مـؽ بشـػ البريـد ضـو سـشد دفـع معتسـد صـادر يمتزم السشاقص أن يرفـق بعر  :تأميؽ الدخؾل في العظاء .2

مـؽ إجسـالي قيسـة العظـاء " كتـأميؽ دخـؾل " سـاري السفعـؾل  %4بقيسـة عمى ذلـػ  اإلنتاج أو البشػ الؾطشيبشكي صادر مؽ بشػ 
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تعـاد تأميشـات الـدخؾل  عمـى أن عرض غير معزز بتأميؽ دخؾل العظـاءشيؾر مؽ تاريخ فتح السغاريف وال يشغر في أي  3لسدة 
 .في العظاء إلى مقدمييا مؽ السشاقريؽ الذي لؼ يحال عمييؼ العظاء بعد مدة أسبؾعيؽ مؽ تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ العروض

يمتزم الستشاقص الفائز بالعظاء أو بأي جزء مؽ بشؾده بتقديؼ تأميؽ حدؽ التشفيذ لمعظاء السحـال عميـو بقيسـة : تأميؽ حدؽ التشفيذ .0
أو عمى شـكل كفالـة أو شـيػ بشكـي صـادر  مؽ بشػ البريدسشد دفع معتسد صادر إجسالي قيسة العظاء وذلػ عمى شكل  % مؽ22

يؾم مؽ تاريخ تبميغو بقرار إحالة العظاء عميـو مـؽ قبـل اإلدارة العامـة لمـؾازم عمـى أن  24خالل اإلنتاج أو البشػ الؾطشي مؽ بشػ 
 .عاد تأميؽ حدؽ التشفيذ إلى الستعيد بعد تشفيذ كافة االلتزامات السترتبة عميووي سريان العقديكؾن ساري السفعؾل لسدة 

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:اً رابع
يذـكل مـدير عـام المـؾازم العامـة لجشـة فـتح مغـاريف العظـاء وتقـؾم ىـذه المجشـة بفـتح العظـاءات بحزـؾر  -:لجشة فتح السغـاريف -2

 -السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية: السشاقريؽ أو مسثمييؼ في الزمان والسكان
إثبــات عــدد السغــاريف فــي محزــر فــتح السغــاريف وكــل عظــاء يفــتح مغروفــو يزــع رئــيس المجشــة عميــو وعمــى مغروفــو رقســًا  - أ

 مدمداًل عمى ىيئة كدر اعتيادي بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 لعظاء وإثبات عددىا.ترقيؼ األوراق السرفقة مع ا  - ا

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

التؾقيع مؽ رئيس المجشة وجسيع األعزاء الحاضريؽ عمى العظاء ومغروفو وكل ورقـة مـؽ أوراقـو وكـذلػ عمـى محزـر المجشـة  - ث
 الدابقة.بعد تدويؽ كافة الخظؾات 

يحدد مدير عـام المـؾازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـذيؽ تتكـؾن مـشيؼ المجشـة الفشيـة التـي تقـؾم  :لجشة دراسة وتقييؼ العروض -0
بدراسة العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاسـبة لمجشـة العظـاءات السركزيـة بعـد أخـذ السعـايير التاليـة 

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

تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحيـ  تحـدد السعـايير الفشيـة وفقـًا لسؾاصـفات المـؾازم السظمؾبـة عمـى جـدول يعـد ليـذه الغايـة     - ا
 ظاء.وتخزع كافة العروض لشفس السعايير مؽ حي  التزام السشاقص بعرضو بسؾاصفات وشروط دعؾة الع

يؤخــذ بعــيؽ االعتبــار كفــاءة السشــاقص مــؽ الشــاحيتيؽ الساليــة والفشيــة ومقدرتــو عمــى الؾفــاء بالتزامــات العظــاء وســسعتو التجاريــة   - ت
والتدييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يؾفرىا وقظع الغيار وورش الريانة و كذلػ كؾنو وكيل أو مؾزع لؾكيل أو تاجر  ولمجشة 

 الذي ال تتؾفر فيو كل أو بعض ىذه الستظمبات. استبعاد عرض السشاقص

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

إذا تؾافرت في العرض كافة الذـروط والسؾاصـفات والجـؾدة تؾصـي المجشـة الفشيـة باإلحالـة عمـى مقـدم أرخـص األسـعار و مـؽ حـق  - ج
 تؾصي بالترسية عمى أكثر مؽ مؾرد لمرشف الؾاحد بالرغؼ مؽ اختالف األسعار.المجشة الفشية أن 

في حالة عدم تؾافر الستظمبـات فـي العـرض الـذي يتزـسؽ أرخـص األسـعار تشتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـذي يميـو بالدـعر إلـى أن  - ح
 روض األرخص بذكل واضح.ترل إلى العرض الذي تتؾافر فيو الستظمبات لإلحالة عمى أن تبيؽ أسباا استبعاد الع

إذا تدــاوت السؾاصــفات واألســعار والذــروط والجــؾدة السظمؾبــة يفزــل السشــاقص الــذي يتزــسؽ عرضــو ميــزات إضــافية ثــؼ السقــدم  - خ
لمسشتجات السحمية  ثؼ السشـاقص السقـيؼ بفمدـظيؽ برـؾرة دائسـة  ثـؼ مـدة التدـميؼ األقـل إذا كانـا سـرعة التدـميؼ لسرـمحة الـدائرة 

 السدتفيدة.

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـيساً خا
عمـى الستعيــد الــذي أحيــل عميــو العظــاء اســتكسال إجــراءات العقـد الخــاص بقــرار اإلحالــة وتؾقيــع االتفاقيــة ومــا يمحقيــا مــؽ أوراق  .2

 ومدتشدات بسا فييا )أوامر الذراء(.
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 مؽ تاريخ استالمو ألمر التؾريد. شير يمتزم الستعيد بالتؾريد خالل .0

مستعيد أن يتشازل ألي شخص آخر عؽ كل أو أي جزء مؽ العقـد دون الحرـؾل عمـى  إذن خظـي مـؽ لجشـة العظـاءات ال يجؾز ل .3
 التي أحالا العظاء.

ال يحق لمسشاقص أو السؾرد الرجؾع عمى لجشة العظاءات بأي خدـارة أو ضـرر ناشـن عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي حالـة إذا مـا رفزـا  .5
ا أو إذا لؼ تحل العظاء عمى مقدم أقل األسعار أو إذا ألغا لجشة العظاءات دعؾة العظاء في لجشة العظاءات كل العروض السقدمة إليي
 أي وقا أو أي مرحمة دون ذكر األسباا.

 و.يمتزم السؾرد بتدميؼ المؾازم وفقًا لمسؾاصفات والذروط الستفق عمييا والؾاردة في قرار اإلحالة وكذلػ العيشات السعتسدة والسذكؾرة في .4
 اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ :ـسادسا

إذا تأخر الستعيد عؽ تؾريد ما التزم بو في السؾعد السحدد في العقد يحق لسدير عام دائرة المؾازم العامـة أن   فرض غرامة مالية: .2
فـي تؾريـدىا عــؽ كـل أسـبؾع تــأخير إال إذا تبـيؽ أن التـأخير فــي  %( مـؽ قيســة المـؾازم التـي تــأخر2يفـرض غرامـة ماليـة ال تقــل عـؽ )

التؾريد ناجؼ عؽ قؾة قاىرة   وفي جسيع األحؾال عمـى الستعيـد تقـديؼ إشـعار خظـي وفـؾري إلـى الجيـة السخترـة بـالغروف واألسـباا 
 التي أدت إلى التأخير في التؾريد أو مشعتو مؽ ذلػ وتقديؼ ما يثبا ذلػ.

إذا نكل الستعيد عؽ تشفيذ التزاماتو بسا فيو التزامو بالتؾريد أو قرـر فـي ذلـػ أو تـأخر يحـق لسـدير  لستعيد:الذراء عمى حداا ا .0
عــام دائــرة المــؾازم العامــة إصــدار القــرار بذــراء المــؾازم السمتــزم بيــا الستعيــد بــشفس الخرــائص والسؾاصــفات مــؽ أي مرــدر آخــر عمــى 

سعار والشفقـات اإلضـافية وأيـة خدـائر أو مرـاريف أو عظـل أو ضـرر يمحـق بالـدائرة حداا ىذا الستعيد ونفقتو مع تحسيمو فروق األ
 السدتفيدة أو دائرة المؾازم العامة دون الحاجة إلى أي إنذار وال يحق لمستعيد االعتراض عمى ذلػ.

لتـي أحالـا العظـاء اتخـاذ وىشـا يحـق لمجشـة العظـاءات ا :استبعاد عـرض السـؾرد الـذي يخـل بالتزاماتـو أو إلغـاء العقـد السبـرم معـو .3
اإلجراءات الالزمة بحق الستعيد بسا في ذلػ مرادرة قيسة التأميؽ السقدم مؽ الستعيد أو أي جزء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة المـؾازم 

 غير السؾردة ويعتبر السبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.
األمؾال السدتحقة ليا فـي ذمـة السشـاقص أو السـؾرد مـؽ األمـؾال السدـتحقة  وفي جسيع األحؾال يحق لدائرة المؾازم العامة تحريل .5

 لذلػ السشاقص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاالتيؼ.

 -: حم اخلالفاث:سابعا
 ًا بالتفاوض.في حال حدوث أي خالف يشذأ عؽ تفدير أي بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حمو ودي - أ

يؾمًا مؽ بدء مفاوضتيسا لمؾصؾل إلى حل حؾل أي خالف يتعمـق بالعقـد يحـق ألي مـؽ الظـرفيؽ  32إذا لؼ يتسكؽ الظرفان خالل  - ا
حل الخالف بـالمجؾء إلـى السحكسـة السخترـة وتظبيـق القـؾانيؽ واألنغسـة السعسـؾل بيـا فـي مشـاطق الدـمظة الؾطشيـة الفمدـظيشية بيـذا 

 الذأن.
 ط يتفزقت:ـشزو :ثايناً 

إذا استعسل السشاقص الغش أو التالعب في معاممتو أو ثبا عميو أنو شرع أو قام بشفدو أو بؾاسظة غيره بظريق مباشر أو غير  .2
مباشــر عمــى رشــؾة أحــد مــؾعفي أو مدــتخدمي الدــمظة أو عمــى التؾاطــؤ معــو إضــرارًا بالسرــمحة يمغــي عقــده فــي الحــال ويرــادر 

الـؾزارة السظالبـة بالتعؾيزـات السترتبـة عمـى ذلـػ فزـاًل عـؽ شـظب اسـسو مـؽ بـيؽ السشاقرـيؽ وال التأميؽ مع عدم اإلخالل بحق 
 يدسح لو بالدخؾل في مشاقرات لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية ىذا فزاًل عؽ اتخاذ اإلجراءات القزائية ضده عشد االقتزاء.

دون المجـؾء لمقزـاء وكـذلػ مرـادرة مبمـغ التـأميؽ كـإيراد  إذا أفمس السشاقص أو السؾرد يحق لمجشة العظاءات إلغـاء التعاقـد معـو .0
 عام لمخزيشة العامة.

إذا تؾفى السشاقص أو السؾرد جـاز إلغـاء العقـد  السبـرم معـو أو مـا تبقـى مشـو  بتؾجيـو كتـاا لمؾرثـة يفيـد بـذلػ دون الحاجـة إلـى  .3
 استردار حكؼ قزائي يقزي بذلػ مع رد مبمغ التأميؽ في ىذه الحالة.
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 ــزوط اخلاصـــتانشـ
 

 ىا في حال مخالفتيا لمسؾاصفات التي تؼ االتفاق عمييا. رفض أي مادة كاممة أو أي جزء مؽلمؾزارة يحق  .2
يتؼ استالم السؾاد السؾردة مؽ قبل لجشة االستالم مخترة ومذكمة ليذا الغرض وفقًا لمسؾاصفات والذروط العامة والخاصـة  .0

ار اإلحالـة وأمـر التؾريـد والعيشـات السعتسـدة والتـي يـتؼ فحرـيا وإجـراء التجـارا عمييـا لمتعاقد الؾاردة في دعـؾة العظـاء وقـر 
بالظريقة التي تحددىا الجية السدتفيدة أو لجشـة االسـتالم بسؾجـب لجـان فشيـة تذـكل ليـذا الغـرض لسعرفـة مـدي مظابقتيـا 

 0-2قبل السـؾرد وتؤخـذ العيشـات بشدـبة  لمسؾاصفات السظمؾبة ويجب كذلػ إرفاق الذيادات الرحية والسخبرية الالزمة مؽ
 في األلف حدب السادة السؾردة وبشاء عمي طمب مؽ السختبر عشد كل تؾريد.

 مؽ تاريخ اغالق السشاقرة. السؾرد العمؼ بأن ما يقدمو مؽ عرض سعر ساري السفعؾل لسدة ستيؽ يؾماً  ىيجب عم .3

تــي تحـــددىا الــؾزارة طبقـــا لمذــروط والسؾاصـــفات الــؾاردة فـــي بغــزة او الجيـــة البتؾريــد السدـــتمزمات الســؾرد االلتـــزام  ىعمــ .5
السشاقرة متزسشا الشقل والتحسيل والتشزيل وما يترتـب عمـي عسميـات التؾريـد مـؽ نفقـات بالغـة مـا بمغـا او مرـاريف عمـي 

 نفقتو الخاصة.

الحـق فـي ولمـؾزارة بـة أسـاس أقـل األسـعار والسظـابق لمسؾاصـفات السظمؾ  ىسؾف يتؼ ترسية أصشاف السشاقرة بالتجزئة عمـ .4
% مؽ إجسالي الكسية الستعاقد عمييا لسجرد إشعار السؾرد برغبتيـا فـي 04زيادة الكسيات الستعاقد عمييا أو خفزيا بشدبة 

 ذلػ وبشفس شروط ومؾاصفات وأسعار التؾريد الؾاردة في العقد لكل أو بعض األصشاف خالل فترة التعاقد.

 شامل لمزريبة السزافة ما لؼ يرد نص خالف ذلػ.و ر بالذيكل الجديد في جسيع األحؾال تكؾن عروض األسعا .6

أو الـؾزارة في حال مخالفة السؾرد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتشاعو أو عرقمتـو لمتؾريـد بسـا يسـس بسرـمحة  .5
كـل عظـل أو ضـرر  يعرض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة السالية مرادرة كفالة حدؽ التشفيذ والرجـؾع عميـو بـالتعؾيض عـؽ

لحق بيا كسا أن ليا الحق في الحرؾل عمي السؾاد التي يتخمف السؾرد عـؽ تؾفيرىـا مـؽ السـؾرد الـذي يميـو فـي الدـعر او 
% مرـاريف إداريـة 22الذراء بالظرق التي تراىا محققة لسرمحتيا وإلغاء التعاقـد مـع ودفـع فـروق األسـعار مزـافًا إلييـا 

د الذي خالف أي شرط مؽ شـروط التعاقـد أو تخمـف عـؽ أو عرقـل عسميـات التؾريـد الحـق مؽ ضسانتو البشكية وليس لمسؾر 
في السظالبة بأية تعؾيزات أو السظالبة باسـترداد كفالـة حدـؽ التشفيـذ أو السظالبـة بفـروق األسـعار إذا تسكشـا الـؾزارة مـؽ 

ل عـدم كفايــة الزـسانة لتغظيــة فــروق تـؾفير تمــػ السـؾاد بدــعر أقـل مــؽ ســعر السشاقرـة الــذي تـؼ التعاقــد بسؾجبـو وفــي حــا
 األسعار لؾزارة السالية الحق في خرؼ أي مبالغ تتبقي مؽ مدتحقاتو لدييا.

يؾمــًا مــؽ  ســتؾن يكــؾن الــدفع الســؾرد لقــاء مــا قــام بتؾريــده مــؽ مــؾاد طبقــًا لمذــروط والسؾاصــفات الــؾاردة بالسشاقرــة خــالل  .7
لــؾاردة برــحيفة الذــروط دــؽ التؾريــد طبقــًا لمذــروط والسؾاصــفات اتــاريخ تقــديؼ الفــؾاتير واألوراق الدالــة عمــي تســام وح

 .والسؾاصفات

 .يحق لمجشة العظاءات تسديد العظاء عؽ السدة السحددة لو بسا يتشاسب والسرمحة العامة .0
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 يزفق املىاصفاث انفنيتاألسعار وانكًياث وجذول 

 انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
سعز 

انىحذة 
 بانشيكم

انسعز 
ايل االمج

 بانشيكم
 يالحظاث

ي مدرج لجهاز  أنبوب 2     100 عدد الضغطزجاج 

ي  0
 
    50 عدد خرطوم جهاز ضغط حلزون

    gm 6,000 زئبق 3

5 0-300 mmHg 30 عدد ساعة جهاز ضغط    

    550 عدد طلمبة جهاز ضغط 4

    110 عدد كف جهاز ضغط كامل لألطفال 6

    350 عدد كف جهاز ضغط كامل للكبار 5

ي للكبار 7     250 عدد كف جهاز ضغط خارج 

    200 عدد كف جهاز ضغط داخلي للكبار 0

    180 عدد كف جهاز ضغط كامل خرطوم واحد للكبار 22

    50 عدد كف جهاز ضغط كامل خرطوم واحد لألطفال 22

سم5كف جهاز ضغط مواليد عرض  20     30 عدد 

    150 عدد قطعة أذن للسماعة 23

    100 عدد قطعة U لسماعة طبيب معدن 25

24 DOUPLEX 120 عدد قطعة صدر لسماعة طبيب    

    100 عدد قطعة صدر لسماعة طبيب عادية 26

25 Mercury Medical Thermometer 3,500 عدد    
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 
ــ برفتي مسثاًل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية رقؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا السؾقع أدناه ـــــــــــ 

 بالتــالي:ـعؽ  شركةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مـؽ شـروط عامـة وخاصـة  0202/ 45 ا ورد بؾثائق العظاء السظـروح رقـؼبأنشي قرأت وتفيسا كافة م .  2

 .قانؾنيًا بتمػ الذروط والسؾاصفاتومؾاصفات وألتزم التزاما 
.   كسا ألتزم بأن يبقى العرض السقدم مشي ساري السفعؾل وال يجؾز لي الرجؾع عشو لسدة ستيؽ يؾمـا مـؽ 0

 يؼ العروض.تاريخ آخر مؾعد لتقد
.  وكذلػ ألتزم بتؾريد األصـشاف السحالـة عمـى بسؾجـب العظـاء السـذكؾر أعـاله والتـي يـتؼ طمبيـا  مـؽ قبـل 3
مؽ تاريخ تؾقيع العقد واستالم أوامـر التؾريـد عمـى أن تكـؾن تمـػ األصـشاف السـؾردة مـؽ رة الرحة وذلػ وزا

 .قبمي وفقًا لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عمييا في ىذا العظاء
 .ل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراهوىذا إقرار وتعيد مشي بذلػ أقر وألتزم بك     
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