
 

 

 

 
 دٔنت فهسطني 

 

 ٔسارة املانيت
 

 اإلدارة انعايت نهٕاسو انعايت
 جلُت انعطاءاث املزكشيت

 
 

 2022/ 79 عطاء رقى
 
 

 سجالث انطابٕ تٕريذ 
   األراضينصاحل سهطت 
 
 



 

 

 

 
 دٔنت فهسطني
 ٔسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهٕاسو انعايت
 جلُت انعطـاءاث املزكشيت

 79/2022 عطاء رقى
 

سـجتت الظـا ؾ لرـالل سـمظة ايرا ـ   تعمؽ وزارة السالية / لجشة العظاءات السركــزةة عؽ طرح عظاء حكـؾي  لوؾرةـ      
 تبعًا لمذروط والسؾاصفات السؾ حة ف  كراسة ووثائق العظاء.

فعمى الذركات ذات االخوراص والسدجمة رسسيًا وترغب ف  السذاركة ف  ىذا العظاء يراجعة وزارة السالية / اإلدارة 
ف  غزة ختل أوقات ال وام الرسس  يؽ أجل الحرؾل عمى  تل اليؾا بجؾار يحظة فارسالعاية لمؾازم العاية ـ 

 كل غير يدوردة تؾرد إلى خزةشة وزارة السالية.( شي300كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء يقا ل دفع يبمغ )
وزارة السالية ف   لعظاءات باإلدارة العاية المؾازمآخر يؾع  لقبؾل عروض ايسعار بالغرف السخوؾم ف  صش وق ا

وتفول السغارةف بحزؾر يسثم  السوشاقريؽ  09/08/2022السؾافق  الثتثاء يؾمصباح  10:30غـزة ىؾ الداعة 
 .والسكانالزيان ف  نفس 

 جلُت انعطاءاث املزكشيت
 

 يالحظت:ـ
 . أجرة اإلعتن ف  الرحف عمى يؽ يرسؾ عميو العظاء.1
أو سـش  دفـع يعوسـ  أو  شـػ اإلنوـاج  البشـػ الـؾطش  اإلسـتي   شكية أو شيػ  شك  صـادرةؽ يـؽ. يجب إرفاق كفالة 2

يؾيـًا يـؽ آخـر  تدـعؾن " كوـمييؽ دخـؾل " سـارل السفعـؾل لسـ ة  % يؽ اجسال  العظـاء5بقيسة صادر يؽ  شػ البرة  
 يؾع  لوق يؼ العروض.

 . تق م ايسعار بالذيكل وتذسل جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب.3
 . لجشة العظاءات غير يمزية بقبؾل أقل ايسعار.4
 . اإلدارة العاية لمؾازم غير يدئؾلة عؽ أل يبمغ نق ل يرفق يع العظاء.5
 
 

 
 



 

 

 انشزٔط انعايت 
 أٔالً: إعذاد ٔتقذيى انعزٔض يٍ قبم املتُاقصني:ـ

يع  السشاقص عر و وأسعاره عمى الج اول والشساذج والؾثائق السرفقة   عؾة العظاء بعـ  أن يقـرأ ىـذه الؾثـائق وةـوفيؼ جسيـع  .1
ل كافـة الشوـائا السورتبـة عمـى يا ورد فييا وةخوؼ وةؾقع كافة وثائق دعؾة العظاء وةق ييا  سؽ العرض كايمة عمى أن يوحسـ

 ع م قيايو بالو قيق واالسوكسال برؾرة صحيحة.

تكوب أسعار العظاء بالذيكل عمى أن يذسل الدـعر رسـؾم الجسـارك والزـرةبة السزـافة وأجـؾر الوحـزةؼ والوصميـف ويرـارةف  .2
 الرسؾم والسرارةف ايخرى.الزرائب و الشقل والوحسيل والوشزةل والومييؽ وجسيع 

السشاقص عر و يظبؾعًا أو يكوؾبًا بالحبر ايزرق أو ايسؾد فقط وةحغر السحـؾ أو الوعـ يل أو الذـظب أو اإل ـافة فـ  يع   .3
العـرض وكـل ترـحيل يـؽ ىـذا القبيــل يؾ ـع عميـو خظـيؽ يوـؾازةيؽ بــالحبر ايحسـر وةعـاد كوابـة الرـؾا  بــالحبر ايزرق أو 

 ايسؾد وةؾقع بجانبو يؽ قبل يؽ أجرى الورؾةب.

 م السشاقص عر و يرفقًا بو الؾثائق السظمؾبة يع تمييؽ دخؾل العظاء ف  يصمف يصمق بإحكام وةكوـب عميـو عظـاء تؾرةـ  يق .4
وكذلػ اسـسو وعشؾانـو بالكايـل ورقـؼ اليـاتف والفـاكس ورقـؼ  79/2022لمسشاقرة رقؼ  ايرا  سجتت الظا ؾ لرالل سمظة 

السكاتبات السوعمقة بالعظـاء وعميو تبميــغ اإلدارة العاية لمـؾازم / وزارة الساليـة خظيـًا يؽ بو لورسل إليو  صش وق البرة  الخاص
بمل تصيير أو تع يل فـ  عشؾانـو وعميـو أن يكوـب أيزـًا اسـؼ الـ ائرة الوـ  طرحـو العظـاء وعشؾانيـا وبخـتف ذلـػ يحـق لمجشـة 

 العظاءات أن تيسل العرض السق م يشو.

  صش وق العظـاءات السخرـص ليـذا الصـرض لـ ى اإلدارة العايـة لمـؾازم قبـل انويـاء السـ ة يؾدع العرض يؽ قبل السشاقص ف .5
السح دة لذلػ وكل عرض ال يؾدع  فـ  صـش وق العظـاءات قبـل آخـر يؾعـ  لوقـ يؼ العـروض ال يشغـر  يـو وةعـاد إلـى يرـ ره 

 يصمقًا .

يؾيـا يـؽ تـارةخ آخـر يؾعـ   90لرجـؾع عشـو لسـ ة يموزم السشاقص بمن يبقى العـرض السقـ م يشـو نافـذ السفعـؾل وال يجـؾز لـو ا .6
 لوق يؼ العروض.

 السظالبة بالوعؾةض.الوعاق  أو  إنياء لمظرفيؽيحق  أو ارتفعو ال ايسعار وف  حال انخفز .7
 ثاَيًا: انشٓاداث ٔاملستُذاث انزمسيت املطهٕبت:ـ

 يرفق السشاقص يع عر و ) خاصة إذا كان يذارك يول يرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة يشو وى  عمى الشحؾ الوال :  .1
 .صؾرة ير قة عؽ شيادة يزاولة السيشة وكذلػ الديرة الذاتية لمذركة 
 .الدجل الوجارل أو الرشاع  لمذركة 

  السزافة.شيادة خمؾ طرف يؽ دائرة  رةبة ال خل و رةبة القيسة 

عمى السشاقص أن يرفق بعر ـو الشدـخة ايصـمية يـؽ أيـة كوالؾجـات أو نذـرات أو يعمؾيـات فشيـة تعـرف بـالمؾازم السعرو ـة  .2
وكذلػ يق م يع عر و العيشات السظمؾبة ف  دعـؾة العظـاء واذا كانـو تمـػ العيشـات غيـر قا مـة لمشقـل فعميـو أن يحـ د يكانيـا 

 يكؾن لمجشة العظاءات ع م الشغر بالعرض. والؾقو الذل يسكؽ رؤةويا  يو واال

 يحق لمسشاقص أن يزيف أية وثائق أو يعمؾيات يرغب بإ افويا وةرى أنيا  رورةة  لوؾ يل عر و. .3
 

 :ثانثًا: تأييُاث ٔضًاَاث انعطاء
الـة أو يموـزم السشـاقص أن يرفـق بعر ـو سـش  دفـع يعوسـ  صـادر يـؽ  شـػ البرةـ  أو عمـى شـكل كف: تمييؽ ال خؾل ف  العظاء .1

سـارل " كوـمييؽ دخـؾل "  % يـؽ اجسـال  العظـاء5بقيسـة ( أو  شـػ اإلنوـاج )البشـػ الـؾطش  اإلسـتي  يـؽشيػ  شك  صادر 
عمـى أن تعـاد تمييشـات الـ خؾل فـ  العظـاء  العظـاءوال يشغر ف  أل عرض غير يعزز  ومييؽ دخـؾل أشير  3السفعؾل لس ة 

 .يؽ تارةخ آخر يؾع  لوق يؼ العروض شيرةؽؼ العظاء بع  ي ة إلى يق يييا يؽ السشاقريؽ الذل لؼ يحال عميي



 

 

: يموزم السوشاقص الفائز بالعظاء أو بمل جزء يؽ  شؾده  وق يؼ تـمييؽ حدـؽ الوشفيـذ لمعظـاء السحـال عميـو تمييؽ حدؽ الوشفيذ .2
كفالـة أو شـيػ  شكـ   وذلػ عمى شكل سش  دفع يعوس  صادر يؽ  شػ البرةـ  أو عمـى شـكل % يؽ اجسال  العظاء10بقيسة 
يؾم يؽ تارةخ تبميصو بقرار إحالة العظاء عميو يؽ قبل اإلدارة  15ختل ( أو  شػ اإلنواج )البشػ الؾطش  اإلستي  يؽصادر 

ذ كافــة العايــة لمــؾازم عمــى أن يكــؾن ســارل السفعــؾل يــ ة ســرةان العقــ  ا وةعــاد تــمييؽ حدــؽ الوشفيــذ إلــى السوعيــ  بعــ  تشفيــ
 .رتبة عميوااللوزايات السو

 

 : فتح انعطاءاث ٔتقييًٓا:رابعاً 
ي عؾ ي ير عام المؾازم العاية لجشة فول يغارةف العظـاء وتقـؾم ىـذه المجشـة بفـول العظـاءات بحزـؾر  :لجشة فول السغارةف -1

 -السشاقريؽ أو يسثمييؼ ف  الزيان والسكان السح ديؽ ف  دعؾة العظاء بع  اتخاذ اإلجراءات الوالية:
السغارةف ف  يحزر فول السغارةف وكل عظاء يفول يغروفـو يزـع رئـيس المجشـة عميـو وعمـى يغروفـو رقسـًا  إثبات ع د - أ

 يدمدًت عمى ىيئة كدر اعويادل بدظو رقؼ العظاء ويقايو ع د العظاءات الؾاردة.

 ترقيؼ ايوراق السرفقة يع العظاء واثبات ع دىا.  - ب

 قراءة اسؼ يق م العظاء وايسعار وقيسة الومييؽ اال و ائ  السق م يؽ كل يشاقص وذلػ بحزؾر السشاقريؽ أو يسثمييؼ.  - ت

الوؾقيع يؽ رئيس المجشة وجسيـع ايعزـاء الحا ـرةؽ عمـى العظـاء ويغروفـو وكـل ورقـة يـؽ أوراقـو وكـذلػ عمـى يحزـر  - ث
 المجشة بع  ت وةؽ كافة الخظؾات الدابقة.

يح د يـ ير عـام المـؾازم العايـة ايشـخاص أو الجيـات الـذيؽ توكـؾن يـشيؼ المجشـة الفشيـة الوـ   :دراسة وتقييؼ العروضلجشة  -2
تقــؾم   راســة العــروض يــؽ الشــؾاح  الفشيــة والساليــة والقانؾنيــة وتقــ م تؾصــياتيا السشاســبة لمجشــة العظــاءات السركزةــة بعــ  أخــذ 

 -السعايير الوالية ف  االعوبار:
 ف  أل عرض غير يعزز  ومييؽ دخؾل العظاء. ال يشغر  -أ

تــ رس العــروض يــؽ الشاحيــة الفشيــة بحيــي تحــ د السعــايير الفشيــة وفقــًا لسؾاصــفات المــؾازم السظمؾبــة عمــى جــ ول يعــ  ليــذه    -ب
 الصايةا وتخزع كافة العروض لشفس السعايير يؽ حيي الوزام السشاقص بعر و بسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.

العوبار كفاءة السشاقص يؽ الشاحيويؽ السالية والفشية ويق رتـو عمـى الؾفـاء بالوزايـات العظـاء وسـسعوو الوجارةـة يؤخذ بعيؽ ا  -ت
 كؾنـو وكيـل أو يـؾزع لؾكيـل أو تـاجركـذلػ فرىـا وقظـع الايـار وورش الرـيانة و والودييتت الو  يقـ ييا أو الخ يـة الوـ  يؾ 

 كل أو بعض ىذه السوظمبات.ولمجشة اسوبعاد عرض السشاقص الذل ال توؾفر  يو 

 تب أ ال راسة بالعرض الذل ق م أرخص ايسعار ثؼ الذل يميو حوى توؼ دراسة العروض السق ية.  -ث

يـؽ حـق اإلحالة عمى يق م أرخص ايسعار و إذا تؾافرت ف  العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾدة تؾص  المجشة الفشية ب -ج
 ثر يؽ يؾرد لمرشف الؾاح  بالرغؼ يؽ اخوتف ايسعار.المجشة الفشية أن تؾص  بالورسية عمى أك

ف  حالة ع م تؾافر السوظمبات ف  العرض الذل يوزسؽ أرخـص ايسـعار تشوقـل ال راسـة إلـى العـرض الـذل يميـو بالدـعر إلـى  -ح
 .أن ترل إلى العرض الذل توؾافر  يو السوظمبات لإلحالة عمى أن تبيؽ أسبا  اسوبعاد العروض ايرخص بذكل وا ل

إذا تداوت السؾاصفات وايسعار والذروط والجؾدة السظمؾبة يفزل السشاقص الذل يوزـسؽ عر ـو ييـزات إ ـا ية ثـؼ السقـ م  -خ
لمسشوجــات السحميــةا ثــؼ السشــاقص السقــيؼ بفمدــظيؽ برــؾرة دائســةا ثــؼ يــ ة الودــميؼ ايقــل إذا كانــو ســرعة الودــميؼ لسرــمحة 

 ال ائرة السدوفي ة.
 

 انتشاياث املتعٓذ أٔ املٕرد :ـ :خايساً 
عمى السوعي  الذل أحيل عميو العظاء اسوكسال إجراءات العق  الخاص بقرار اإلحالة وتؾقيع االتفاقية ويـا يمحقيـا يـؽ أوراق  .1

 ويدوش ات بسا فييا )أواير الذراء(.
 يؽ تارةخ اسوتيو يير الوؾرة . حدب الظمبيموزم السوعي  بالوؾرة   .2



 

 

لمسوعيــ  أن يوشــازل يل شــخص آخــر عــؽ كــل أو أل جــزء يــؽ العقــ  دون الحرــؾل عمــى  إذن خظــ  يــؽ لجشــة ال يجــؾز  .3
 العظاءات الو  أحالو العظاء.

ال يحـق لمسشـاقص أو السـؾرد الرجـؾع عمـى لجشـة العظـاءات بـمل خدـارة أو  ـرر ناشـع عـؽ تقـ يؼ عر ـو فـ  حالـة إذا يــا  .4
يـا أو إذا لـؼ تحـل العظـاء عمـى يقـ م أقـل ايسـعار أو إذا ألصـو لجشـة العظـاءات رفزو لجشة العظاءات كل العـروض السق يـة إلي

 دعؾة العظاء ف  أل وقو أو أل يرحمة دون ذكر ايسبا .

يموــزم الســؾرد  ودــميؼ المــؾازم وفقــًا لمسؾاصــفات والذــروط السوفــق عمييــا والــؾاردة فــ  قــرار اإلحالــة وكــذلػ العيشــات السعوســ ة  .5
 والسذكؾرة  يو.

 

 اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعٓذ يف حانت انتأخري يف انتُفيذ أٔ عذو قيايّ بّ:ـ :سادساً 
إذا تـمخر السوعيـ  عـؽ تؾرةـ  يـا الوـزم بـو فـ  السؾعـ  السحـ د فـ  العقـ  يحـق لسـ ير عـام دائـرة المـؾازم  :فرض غراية ياليـة .1

فـ  تؾرةـ ىا عـؽ كـل أسـبؾع تـمخير إال إذا تبـيؽ أن %( يؽ قيسة المؾازم الو  تـمخر 1العاية أن يفرض غراية يالية ال تقل عؽ )
الوـمخير فـ  الوؾرةـ  نــاجؼ عـؽ قـؾة قـاىرة ا وفــ  جسيـع ايحـؾال عمـى السوعيــ  تقـ يؼ إشـعار خظـ  وفــؾرل إلـى الجيـة السخورــة 

 بالغروف وايسبا  الو  أدت إلى الومخير ف  الوؾرة  أو يشعوو يؽ ذلػ وتق يؼ يا يثبو ذلػ.
إذا نكل السوعي  عؽ تشفيذ الوزاياتـو بسـا  يـو الوزايـو بالوؾرةـ  أو قرـر فـ  ذلـػ أو تـمخر يحـق : سوعي الذراء عمى حدا  ال .2

لس ير عام دائرة المؾازم العاية إص ار القرار بذراء المؾازم السموزم  يا السوعي   شفس الخرائص والسؾاصفات يؽ أل ير ر آخـر 
سعار والشفقات اإل ا ية وأية خدائر أو يرارةف أو عظل أو  رر يمحـق عمى حدا  ىذا السوعي  ونفقوو يع تحسيمو فروق اي

 بال ائرة السدوفي ة أو دائرة المؾازم العاية دون الحاجة إلى أل إنذار وال يحق لمسوعي  االعوراض عمى ذلػ.
و  أحالو العظـاء اتخـاذ اسوبعاد عرض السؾرد الذل يخل بالوزاياتو أو إلصاء العق  السبرم يعو: وىشا يحق لمجشة العظاءات ال .3

اإلجراءات التزية بحق السوعي  بسا ف  ذلػ يرادرة قيسة الومييؽ السق م يؽ السوعي  أو أل جـزء يشـو بذـكل يوشاسـب يـع قيسـة 
 المؾازم غير السؾردة وةعوبر السبمغ ف  ىذه الحالة إيرادًا لمخزةشة العاية.

اييــؾال السدــوحقة ليــا فــ  ذيــة السشــاقص أو الســؾرد يــؽ اييــؾال وفــ  جسيــع ايحــؾال يحــق لــ ائرة المــؾازم العايــة تحرــيل  .4
 السدوحقة لذلػ السشاقص أو السؾرد ل ى الؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾيية أو يؽ كفاالتيؼ.

 

 -: حم اخلالفاث:سابعاً 
 يًا بالوفاوض.ف  حال ح وث أل ختف يشذم عؽ تفدير أل  ش  يؽ البشؾد الدابقة أو يؽ  شؾد العق  فيوؼ حمو ود - أ

يؾيـًا يـؽ  ـ ء يفاو ـويسا لمؾصـؾل إلـى حـل حـؾل أل خـتف يوعمـق بالعقـ  يحـق يل يـؽ  30إذا لؼ يوسكؽ الظرفان خـتل  - ب
الظــرفيؽ حــل الخــتف بــالمجؾء إلــى السحكســة السخورــة وتظبيــق القــؾانيؽ واينغســة السعســؾل  يــا فــ  يشــاطق الدــمظة الؾطشيــة 

 الفمدظيشية  يذا الذمن.
 

 زٔط يتفزقت:ـ: شثايُاً 

إذا اسوعسل السشاقص الصش أو الوتعب ف  يعايموو أو ثبو عميو أنـو شـرع أو قـام  شفدـو أو  ؾاسـظة غيـره بظرةـق يباشـر  .1
أو غير يباشر عمى رشؾة أح  يؾعف  أو يدوخ ي  الدمظة أو عمى الوؾاطؤ يعو إ رارًا بالسرمحة يمصـ  عقـ ه فـ  الحـال 

ق الـؾزارة السظالبـة بالوعؾةزـات السورتبـة عمـى ذلـػ فزـًت عـؽ شـظب اسـسو يـؽ  ـيؽ وةرادر الومييؽ يع عـ م اإلخـتل بحـ
السشاقريؽ وال يدسل لو بال خؾل ف  يشاقرات لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية ىذا فزًت عؽ اتخاذ اإلجراءات القزـائية  ـ ه 

 عش  االقوزاء.
عـو دون المجـؾء لمقزـاء وكـذلػ يرـادرة يبمـغ الوـمييؽ إذا أفمس السشاقص أو السـؾرد يحـق لمجشـة العظـاءات إلصـاء الوعاقـ  ي .2

 كإيراد عام لمخزةشة العاية.
إذا تؾفى السشاقص أو السؾرد جاز إلصاء العق   السبرم يعو أو يا تبقى يشو   وؾجيو كوا  لمؾرثة يفي   ذلػ دون الحاجة إلى  .3

 اسور ار حكؼ قزائ  يقز   ذلػ يع رد يبمغ الومييؽ ف  ىذه الحالة.



 

 

 انشـــزٔط اخلاصـــت
 

 يموزم السشاقص  وق يؼ يظبؾعات ذات جؾدة عالية.  .1

 االلوزام بالوؾرة  بالشؾعيات والكسيات وايسعار ختل ي ة السشاقرة.  .2

كـل عيشـة اسـؼ الذـركة ورقـؼ  ىا بحيـي يكوـب عمـيجب أن يموزم السشاقص  وق يؼ عيشات لكل صشف يظمؾ  لـو عيشـة  .3
 الرشف ف  كراسة العظاء ولؽ تقبل العيشات إذا لؼ تكؽ يعرفة.

 الدعر بالذيكل وةذسل الشقل والوؾصيل وكافة أنؾاع الرسؾم والزرائب. .4
 يجب أن تكؾن السظبؾعات السق ية يظابقة لمسؾاصفات والسقاييس الفمدظيشية. .5

ــ .6 ــؾازم العايــة/وزارة السالي ــإلدارة العايــة لم ــاييس الفمدــظيشية ل ــ  الومكــ  يــؽ يظابقــة الســؾاد لمسؾاصــفات والسق ة الحــق ف
 حدا  ونفقة السؾرد. ىاءات تمػ الفحؾصات ويا يوبعيا عمبالظرق الو  تراىا يشاسبة وان تكؾن إجر 

 رفض أل يادة كايمة أو أل جزء يشيا ف  حال يخالفويا لمسؾاصفات الو  تؼ االتفاق عمييا. الساليةيحق لؾزارة  .7
بصـزة أو الجيـة الوـ  تحـ دىا  السؾرد االلوزام  وؾرة  السؾاد السوقاع  عمييـا فـ  الخـ يات السدـان ة  ـؾزارة الرـحة ىعم .8

عسميــات  ىلوحسيــل والوشزةــل ويــا يورتــب عمــالــؾزارة طبقــًا لمذــروط والسؾاصــفات الــؾاردة فــ  السشاقرــة يوزــسشًا الشقــل وا
 الوؾرة  يؽ نفقات بالصة يا  مصو أو يرارةف عم  نفقوو الخاصة.

 الساليـةأساس أقل ايسعار والسظـا ق لمسؾاصـفات السظمؾبـة ولـؾزارة  ىرسية أصشاف السشاقرة بالوجزئة عمسؾف يوؼ ت .9
ا لسجـرد إشــعار % يــؽ إجسـال  الكسيـة السوعاقــ  عمييـ25الحـق فـ  زةــادة الكسيـات السوعاقـ  عمييــا أو خفزـيا  شدـبة 

السؾرد  رغبويا ف  ذلػ وبشفس شروط ويؾاصفات وأسعار الوؾرة  الؾاردة ف  العق  لكل أو بعض ايصـشاف خـتل فوـرة 
 الوعاق .

ف  حال يخالفة السؾرد لكل أو بعض شروط الوعاق  أو ف  حال ايوشاعـو أو عرقموـو لموؾرةـ  بسـا يسـس بسرـمحة وزارة  .10
يحق لؾزارة السالية يرادرة كفالة حدؽ الوشفيذ والرجـؾع عميـو بـالوعؾةض عـؽ كـل أو يعرض يرالحيا لمزرر  رحةال

عظل أو  رر لحق  يا كسا أن ليا الحق ف  الحرؾل عم  السؾاد الو  يوخمف السؾرد عؽ تؾفيرىـا يـؽ السـؾرد الـذل 
ايسـعار يزـافًا إلييـا  يميو ف  الدعر او الذراء بالظرق الو  تراىا يحققة لسرمحويا والصـاء الوعاقـ  يـع ودفـع فـروق 

% يرارةف إدارةة يؽ  سانوو البشكية وليس لمسؾرد الـذل خـالف أل شـرط يـؽ شـروط الوعاقـ  أو تخمـف عـؽ أو 10
عرقل عسميات الوؾرة  الحق ف  السظالبة بمية تعؾةزات أو السظالبة باسورداد كفالة حدؽ الوشفيذ أو السظالبـة بفـروق 

ير تمػ السؾاد بدعر أقل يؽ سعر السشاقرة الذل تؼ الوعاق  بسؾجبـو وفـ  حـال عـ م ايسعار إذا تسكشو الؾزارة يؽ تؾف
 كفاية الزسانة لوصظية فروق ايسعار لؾزارة السالية الحق ف  خرؼ أل يبالغ توبق  يؽ يدوحقاتو ل ييا.

حدــب آليــة وزارة  يكــؾن الــ فع الســؾرد لقــاء يــا قــام  وؾرةــ ه يــؽ يــؾاد طبقــًا لمذــروط والسؾاصــفات الــؾاردة بالسشاقرــة .11
ــبعــ   الساليــة ــتق ــة عم ــؾاردة برــحيفة  ى يؼ الفــؾاتير وايوراق ال ال ــًا لمذــروط والسؾاصــفات ال ــ  طبق تســام وحدــؽ الوؾرة

 الذروط والسؾاصفات .

 يحق لمجشة العظاءات تس ي  العظاء عؽ الس ة السح دة لو بسا يوشاسب والسرمحة العاية. .12

 طمبيا وتح ي ىا يؽ وزارة الرحة.العيشات والسؾاصفات لمسظبؾعات يوؼ  .13
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انعايت نهٕاسو اإلدارةضابطت نذٖ يٕجذ عيُت يالحظت: 



 

 

 

 إقـــــــزار ٔانتــــــــــــــشاو
 

 
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾةة رقؼ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا السؾقع أدناه ــــــ

 ــ بالوــال :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرفو  يسثًت عؽ  شركة ـــــــــــــــــــــــــ
يــؽ شــروط عايــة وخاصــة  79/2022 ورد  ؾثــائق العظــاء السظــروح رقــؼا بــمنش  قــرأت وتفيســو كافــة يــ. 1

 ويؾاصفات وألوزم الوزايا قانؾنيًا  ومػ الذروط والسؾاصفات .
يـؽ  يؾيـاً  90كسا ألوزم بـمن يبقـى العـرض السقـ م يشـ  سـارل السفعـؾل وال يجـؾز لـ  الرجـؾع عشـو لسـ ة . 2

 تارةخ آخر يؾع  لوق يؼ العروض.
وزارة رة  ايصشاف السحالة عمى بسؾجب العظاء السذكؾر أعته والو  يوؼ طمبيا يؽ قبل .  وكذلػ ألوزم  وؾ 3

يـؽ تـارةخ العقـ  عمـى أن تكـؾن تمـػ ايصـشاف السـؾردة يـؽ قبمـ  وفقـًا لمسؾاصـفات والذـروط ذلـػ و  الرحة
 السشرؾص عمييا ف  ىذا العظاء.

      
 .دٌٔ أي ضغط أٔ إكزأِْذا إقزار ٔتعٓذ يُي بذنك أقز ٔأنتشو بكم يا ٔرد بّ 
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