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 دٔنت فهسطني
 ٔسارة املانٍت

 اإلدارة انؼايت نهٕاسو انؼايت
 طاءاث املزكشٌتجلُت انؼ

 2021/  80ػطاء رقى
 

أنبػبيغ أشعة عادية ألجيدة مغ نػع  تػريج/ لجشة العصــاءات السخكــدية عغ شخح عصاء حكػمي تعمغ وزارة السالية     
تبعًا لمذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق  80/2021مدتذفى الخنتيدي ومجسع الذفاء الصبي شيسادزو في 

 العصاء.
ى الذخكات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وتخغب في السذاركة في ىحا العصاء مخاجعة وزارة السالية/ اإلدارة العامة فعم

خالل أوقات الجوام الخسسي مغ أجل الحرػل عمى كخاسة السػاصفات ووثائق العصاء خمف محصة فارس لمبتخول لمػازم العامةـ 
 ػرد إلى خديشة وزارة السالية.( شيكل غيخ مدتخدة ت200مقابل دفع مبمغ )

ىػ  آخخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختػم في صشجوق العصاءات باإلدارة العامة المػازم/ وزارة السالية في غـدة
السشاقريغ في نفذ وتفتح السطاريف بحزػر مسثمي  06/09/2021السػافق االثشيغيػم  مغ صباح الحادية عذخ الداعة

 .الدمان والسكان
 جلُت انؼطاءاث املزكشٌت  

 
 يالحظت:ـ

 . أجخة اإلعالن في الرحف عمى مغ يخسػ عميو العصاء.1
او شـيظ شخرـي باسـع ثالثـة . يجب إرفاق كفالة بشكية أو شيظ بشكي مغ البشظ الػششي أو بشـظ االنتـاج أو بشـظ البخيـج 2

جائخة م بالخرـع مـغ السدـتحقات معتسـج مـغ الـوفي حال تعحر ذلـظ يـتع إحزـار تعيـج والتـدااشخاص تحجدىع وزارة السالية 
% مـغ إجسـالي العصـاء ت كتـ ميغ دخـػل ت سـار  5العامـة لمخديشـة بـػزارة الساليـة ب يسـة  إلدارةواالسالية في وزارة الرحة 

 السفعػل لسجة تدعيغ يػمًا مغ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.
 .بوتذسل جسيع أنػاع الخسػم والزخائ جوالر. تقجم األسعار بال3
 . لجشة العصاءات غيخ ممدمة بقبػل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلشالع عمى الكخاسة يخجى مخاجعة مػقع الػزارة 5
 9598967679: رقع جػال. لمسخاجعة واالستفدار 6
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزٔط انؼايت 
 :ـأٔالً: إػذاد ٔتقذٌى انؼزٔض يٍ قبم املتُاقصني

يعج السشاقز عخضو وأسعاره عمى الججاول والشسـاذج والػثـائق السخفقـة بـجعػة العصـاء بعـج أن يقـخأ ىـحه الػثـائق ويـتفيع جسيـع مـا ورد  .1
فييــا ويخــتع ويػقــع كافــة وثــائق دعــػة العصــاء ويقــجميا ضــسغ العــخض كاممــة عمــى أن يتحســل كافــة الشتــائ  الستختبــة عمــى عــجم  يامــو 

 برػرة صحيحة.بالتجقيق واالستكسال 

غ عمى أن يذسل الدعخ رسػم الجسارك وأجػر التحديع والتغميف ومراريف الشقل والتحسيل والتشديل والت مي بالجوالرتكتب أسعار العصاء  .2
 .وجسيع الخسػم والسراريف األخخى 

الذـصب أو اإلضـافة فـي العـخض يعج السشاقز عخضو مصبػعًا أو مكتػبًا بـالحبخ األزرق أو األسـػد فقـي ويحطـخ السحـػ أو التعـجيل أو  .3
ويعاد كتابة الرـػا  بـالحبخ األزرق أو األسـػد ويػقـع بجانبـو  خوكل ترحيح مغ ىحا القبيل يػضع عميو خصيغ متػازييغ بالحبخ األحس

 مغ قبل مغ أجخى الترػيب.

أنبـػبيغ  تػريـج كتـب عميـو عصـاءيقجم السشاقز عخضو مخفقًا بو الػثائق السصمػبة مع ت ميغ دخػل العصاء فـي مغمـف مغمـق باحكـام وي .4
وكـحلظ اسـسو وعشػانـو بالكامـل  80/2021رقـع أشعة عادية ألجيدة مغ نػع شيسادزو فـي مدتذـفى الخنتيدـي ومجسـع الذـفاء الصبـي 

مـػازم / ورقع الياتف والفاكذ ورقع صشجوق البخيج الخاصيغ بو لتخسل إليو السكاتبات الستعمقـة بالعصــاء وعميـو تبميـــغ اإلدارة العامـة ل
وزارة السالية خصيًا ب   تغييخ أو تعجيل في عشػانو وعميو أن يكتب أيزًا اسع الجائخة التي شخحت العصاء وعشػانيـا وبخـالف ذلـظ يحـق 

 لمجشة العصاءات أن تيسل العخض السقجم مشو.

انتياء السجة السحجدة لـحلظ وكـل يػدع العخض مغ قبل السشاقز في صشجوق العصاءات السخرز ليحا الغخض لجى اإلدارة العامة قبل  .5
 عخض ال يػدع  في صشجوق العصاءات قبل آخخ مػعج لتقجيع العخوض ال يشطخ فيو ويعاد إلى مرجره مغمقًا .

يػمـا مـغ تـاريخ آخـخ مػعـج لتقـجيع  سـتػن يمتدم السشاقز ب ن يبقى العخض السقجم مشـو نافـح السفعـػل وال يجـػز لـو الخجـػع عشـو لسـجة  .6
 العخوض.

% وفق تقجيخ لجشة العصاءات السخكديـة يحـق لـػزارة الساليـة انيـاء التعاقـج أو إعـادة الشطـخ فـي 15أكثخ مغ  األسعارانخفاض في حال  .7
 .األسعار

 ثاًٍَا: انشٓاداث ٔاملستُذاث انزمسٍت املطهٕبت:ـ
 عمى الشحػ التالي:يخفق السشاقز مع عخضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مخة ( الذيادات والػثائق السصمػبة مشو وىي   .1

 .صػرة مرجقة عغ شيادة مداولة السيشة وكحلظ الديخة الحاتية لمذخكة 
 .الدجل التجار  أو الرشاعي لمذخكة 

 .شيادة خمػ شخف مغ دائخة ضخيبة الجخل وضخيبة ال يسة السزافة 

خف بـالمػازم السعخوضـة وكـحلظ عمى السشاقز أن يخفق بعخضو الشدخة األصمية مغ أية كتالػجات أو نذخات أو معمػمات فشيـة تعـ .2
يقجم مع عخضو العيشات السصمػبة في دعػة العصاء وإذا كانت تمظ العيشات غيخ قابمة لمشقـل فعميـو أن يحـجد مكانيـا والػقـت الـح  

 يسكغ رؤيتيا فيو وإال يكػن لمجشة العصاءات عجم الشطخ بالعخض.

 ويخى أنيا ضخورية  لتػضيح عخضو. يحق لمسشاقز أن يزيف أية وثائق أو معمػمات يخغب باضافتيا .3

  تأيٍُاث ٔضًاَاث انؼطاء : ثانثًا:
عمـى شـكل كفالـة أو شـيظ بشكـي  مغ بشظ البخيج أو ن يخفق بعخضو سشج دفع معتسجيمتدم السشاقز أ :تأيني انذخٕل يف انؼطاء .1

شـيػر  3ت سـار  السفعـػل لسـجة مغ إجسـالي  يسـة العصـاء ت كتـ ميغ دخـػل  %5ب يسة  بشظ االنتاج أو البشظ الػششيصادر مغ 
، عمـى أن تعـاد ت ميشـات الـجخػل فـي العصـاء عخض غيـخ معـدز بتـ ميغ دخـػل العصـاءمغ تاريخ فتح السطاريف وال يشطخ في أ  

 .إلى مقجمييا مغ السشاقريغ الح  لع يحال عمييع العصاء بعج مجة أسبػعيغ مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض
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دم الستشاقز الفائد بالعصاء أو ب   جدء مغ بشػده بتقـجيع تـ ميغ حدـغ التشفيـح لمعصـاء السحـال عميـو يمت :تأيني حسٍ انتُفٍذ .2
عمى شكل كفالة أو شـيظ بشكـي صـادر  معتسج مغ بشظ البخيج أوسشج دفع % مغ إجسالي  يسة العصاء وذلظ عمى شكل 10ب يسة 

بقخار إحالة العصاء عميو مغ قبـل اإلدارة العامـة لمـػازم عمـى أن  يػم مغ تاريخ تبميغو 15خالل  االنتاج أو البشظ الػششيمغ بشظ 
 ح كافة االلتدامات الستختبة عميو.، ويعاد ت ميغ حدغ التشفيح إلى الستعيج بعج تشفيلسجة سخيان العقجيكػن سار  السفعػل 

 : فتح انؼطاءاث ٔتقًٍٍٓا:اً رابؼ
لجشة فتح مطاريف العصاء وتقػم ىحه المجشة بفتح العصاءات بحزػر السشاقريغ يذكل مجيخ عام المػازم العامة  :لجشة فتح السطاريف -1

 -أو مسثمييع في الدمان والسكان السحجديغ في دعػة العصاء بعج اتخاذ اإلجخاءات التالية:
دـاًل إثبات عجد السطاريف في محزخ فتح السطاريف وكل عصاء يفـتح مطخوفـو يزـع رئـيذ المجشـة عميـو وعمـى مطخوفـو رقسـًا مدم - أ

 عمى ىيئة كدخ اعتياد  بدصو رقع العصاء ومقامو عجد العصاءات الػاردة.

 تخ يع األوراق السخفقة مع العصاء وإثبات عجدىا.  -  

 قخاءة اسع مقجم العصاء واألسعار و يسة الت ميغ االبتجائي السقجم مغ كل مشاقز وذلظ بحزػر السشاقريغ أو مسثمييع.  - ت

ألعزاء الحاضخيغ عمى العصاء ومطخوفو وكل ورقـة مـغ أوراقـو وكـحلظ عمـى محزـخ المجشـة بعـج التػ يع مغ رئيذ المجشة وجسيع ا - ث
 تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

يحجد مجيخ عام المػازم العامة األشخاص أو الجيات الحيغ تتكػن مشيع المجشة الفشيـة التـي تقـػم بجراسـة : لجشة دراسة وتقييع العخوض -2
 والسالية والقانػنية وتقجم تػصياتيا السشاسبة لمجشة العصاءات السخكدية بعج أخح السعاييخ التالية في االعتبار: العخوض مغ الشػاحي الفشية

 ال يشطخ في أ  عخض غيخ معدز بت ميغ دخػل العصاء.  - أ

ج ليحه الغاية، وتخزع تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحيث تحجد السعاييخ الفشية وفقًا لسػاصفات المػازم السصمػبة عمى ججول يع   -  
 كافة العخوض لشفذ السعاييخ مغ حيث التدام السشاقز بعخضو بسػاصفات وشخوط دعػة العصاء.

يؤخح بعيغ االعتبار كفاءة السشاقز مغ الشاحيتيغ السالية والفشية ومقجرتو عمى الػفاء بالتدامات العصاء وسسعتو التجارية والتدييالت   - ت
يػفخىا وقصع الغيار وورش الريانة و كحلظ كػنو وكيل أو مػزع لػكيل أو تـاجخ، ولمجشـة اسـتبعاد عـخض التي يقجميا أو الخجمة التي 

 السشاقز الح  ال تتػفخ فيو كل أو بعس ىحه الستصمبات.

 تبجأ الجراسة بالعخض الح  قجم أرخز األسعار ثع الح  يميو حتى تتع دراسة العخوض السقجمة.  - ث

مـغ حـق المجشـة اإلحالـة عمـى مقـجم أرخـز األسـعار و خوط والسػاصفات والجػدة تػصي المجشة الفشيـة بإذا تػافخت في العخض كافة الذ - ج
 الفشية أن تػصي بالتخسية عمى أكثخ مغ مػرد لمرشف الػاحج بالخغع مغ اختالف األسعار.

يميو بالدعخ إلى أن ترل إلى  في حالة عجم تػافخ الستصمبات في العخض الح  يتزسغ أرخز األسعار تشتقل الجراسة إلى العخض الح  - ح
 العخض الح  تتػافخ فيو الستصمبات لإلحالة عمى أن تبيغ أسبا  استبعاد العخوض األرخز بذكل واضح.

إذا تداوت السػاصفات واألسعار والذخوط والجػدة السصمػبة يفزل السشاقز الح  يتزسغ عخضو ميـدات إضـافية ثـع السقـجم لمسشتجـات  - خ
 س يع بفمدصيغ برػرة دائسة، ثع مجة التدميع األقل إذا كانت سخعة التدميع لسرمحة الجائخة السدتفيجة.السحمية، ثع السشاقز ال

 انتشاياث املتؼٓذ أٔ املٕرد :ـ خايسًا:
عمى الستعيج الح  أحيل عميو العصاء استكسال إجخاءات العقج الخاص بقخار اإلحالة وتػ يع االتفا ية وما يمحقيا مغ أوراق ومدتشجات  .1
 سا فييا )أوامخ الذخاء(.ب
 مغ تاريخ استالمو ألمخ التػريج. شيخ يمتدم الستعيج بالتػريج خالل .2

ال يجػز لمستعيج أن يتشازل أل  شخز آخخ عغ كل أو أ  جدء مغ العقج دون الحرػل عمى  إذن خصـي مـغ لجشـة العصـاءات التـي  .3
 أحالت العصاء.
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ءات ب   خدارة أو ضخر ناشئ عغ تقـجيع عخضـو فـي حالـة إذا مـا رفزـت لجشـة ال يحق لمسشاقز أو السػرد الخجػع عمى لجشة العصا .4
العصاءات كل العخوض السقجمة إلييا أو إذا لع تحل العصاء عمى مقجم أقل األسعار أو إذا ألغت لجشة العصاءات دعـػة العصـاء فـي أ  وقـت 

 أو أ  مخحمة دون ذكخ األسبا .

 صفات والذخوط الستفق عمييا والػاردة في قخار اإلحالة وكحلظ العيشات السعتسجة والسحكػرة فيو.يمتدم السػرد بتدميع المػازم وفقًا لمسػا .5
 اإلجزاءاث انتً تتخذ ضذ املتؼٓذ يف حانت انتأخري يف انتُفٍذ أٔ ػذو قٍايّ بّ:ـ سادسًا:

ما التدم بو في السػعج السحجد فـي العقـج يحـق لسـجيخ عـام دائـخة المـػازم العامـة إذا ت خخ الستعيج عغ تػريج   فخض غخامة مالية: .1
%( مغ  يسة المػازم التي ت خخ في تػريجىا عـغ كـل أسـبػع تـ خيخ إال إذا تبـيغ أن التـ خيخ فـي 1أن يفخض غخامة مالية ال تقل عغ )

ار خصـي وفـػر  إلـى الجيـة السخترـة بـالطخوف واألسـبا  التػريج ناجع عغ قػة قاىخة ، وفي جسيع األحػال عمى الستعيج تقـجيع إشـع
 التي أدت إلى الت خيخ في التػريج أو مشعتو مغ ذلظ وتقجيع ما يثبت ذلظ.

إذا نكل الستعيج عغ تشفيح التداماتو بسا فيو التدامو بالتػريج أو قرخ في ذلـظ أو تـ خخ يحـق لسـجيخ  الذخاء عمى حدا  الستعيج: .2
ة إصـجار القـخار بذـخاء المـػازم السمتـدم بيـا الستعيـج بـشفذ الخرـائز والسػاصـفات مـغ أ  مرـجر آخـخ عمـى عام دائـخة المـػازم العامـ

حدا  ىحا الستعيج ونفقتو مع تحسيمو فخوق األسعار والشفقات اإلضافية وأيـة خدـائخ أو مرـاريف أو عصـل أو ضـخر يمحـق بالـجائخة 
   إنحار وال يحق لمستعيج االعتخاض عمى ذلظ.السدتفيجة أو دائخة المػازم العامة دون الحاجة إلى أ

وىشـا يحـق لمجشـة العصـاءات التـي أحالـت العصـاء اتخـاذ  :استبعاد عخض السػرد الـح  يخـل بالتداماتـو أو إلغـاء العقـج السبـخم معـو .3
شاسـب مـع  يســة اإلجـخاءات الالزمـة بحـق الستعيـج بسـا فـي ذلـظ مرـادرة  يسـة التــ ميغ السقـجم مـغ الستعيـج أو أ  جـدء مشـو بذـكل يت

 المػازم غيخ السػردة ويعتبخ السبمغ في ىحه الحالة إيخادًا لمخديشة العامة.
وفي جسيع األحػال يحق لجائخة المػازم العامة تحريل األمػال السدتحقة ليا في ذمة السشـاقز أو السـػرد مـغ األمـػال السدـتحقة  .4

 لحكػمية أو مغ كفاالتيع.لحلظ السشاقز أو السػرد لجى الػزارات والييئات والسؤسدات ا

 -: حم اخلالفاث:سابؼاً 
 في حال حجوث أ  خالف يشذ  عغ تفديخ أ  بشج مغ البشػد الدابقة أو مغ بشػد العقج فيتع حمو وديًا بالتفاوض. - أ

 يػمًا مغ بجء مفاوضتيسا لمػصػل إلى حل حػل أ  خالف يتعمق بالعقج يحـق أل  مـغ الصـخفيغ 30إذا لع يتسكغ الصخفان خالل  -  
حل الخالف بالمجػء إلى السحكسة السخترـة وتصبيـق القـػانيغ واألنطسـة السعسـػل بيـا فـي مشـاشق الدـمصة الػششيـة الفمدـصيشية بيـحا 

 الذ ن.
 شزٔط يتفزقت:ـ :ثايُاً 

إذا استعسل السشاقز الغر أو التالعب فـي معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـخع أو قـام بشفدـو أو بػاسـصة غيـخه بصخيـق مباشـخ أو  .1
خ مباشخ عمى رشػة أحج مػضفي أو مدتخجمي الدمصة أو عمى التػاشؤ معو إضخارًا بالسرمحة يمغي عقجه في الحـال ويرـادر غي

الت ميغ مع عجم اإلخالل بحق الػزارة السصالبة بالتعػيزات الستختبـة عمـى ذلـظ فزـاًل عـغ شـصب اسـسو مـغ بـيغ السشاقرـيغ وال 
 شية الفمدصيشية ىحا فزاًل عغ اتخاذ اإلجخاءات القزائية ضجه عشج االقتزاء.يدسح لو بالجخػل في مشاقرات لمدمصة الػش

إذا أفمذ السشاقز أو السػرد يحق لمجشة العصاءات إلغاء التعاقج معـو دون المجـػء لمقزـاء وكـحلظ مرـادرة مبمـغ التـ ميغ كـايخاد  .2
 عام لمخديشة العامة.

معـو أو مـا تبقـى مشـو  بتػجيـو كتـا  لمػرثـة يفيـج بـحلظ دون الحاجـة إلـى  إذا تػفى السشاقز أو السػرد جاز إلغاء العقـج  السبـخم .3
 استرجار حكع قزائي يقزي بحلظ مع رد مبمغ الت ميغ في ىحه الحالة.
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 6صفحت  
 

 انشـــزٔط اخلاصـــت
 

مدـتقل  سػف يتع تخسية أصشاف السشاقرة عمى أساس اقل األسعار السصابق لمسػاصفات لمرـشف الػاحـج وسـػف يـتع اعتبـار كـل صـشف عصـاء .1
 ويسكغ لمسػرد التقجم بعخض سعخ أو أكثخ لمرشف الػاحج عمسًا ب ن لجشة العصاءات غيخ ممدمة ب قل األسعار.

يجب عمى السذتخك تحجيج اسع الذخكة السرشعة وبمج السشذ  لمرشف الح  يتقجم بو في السشاقرة عشج تحجيج الدعخ مع تقجيع كتالػج يػضح  .2
تبار وفي حـال لـع يـتسكغ مـغ تقـجيع عيشـو مـع العصـاء يتعيـج بتقـجيع عيشـو قبـل التػريـج تتصـابق مـع األصـشاف السػاصفات الفشية أو عيشو لالخ

 السصمػبة .

يمتدم السػرد باحزار األصشاف مغ الذخكة السرشعة وليذ مغ أ  بمج أخخ ما لع يكغ مشرـػص عميـة بعـخض الذـخكة والـػزارة وافقـت عمـى  .3
 ذلظ.

 أرخز األسعار ودون إبجاء أ  أسبا  وبجون معارضة مغ السذاركيغ.وزارة الرحة ليدت ممدمة بقبػل  .4

يـػم مـغ تـاريخ إبـالش الذـخكة بالتػريـج وإذا كـان  60تػريج قصع الغيار التي يـتع تخسـيتيا عمـى السذـاركيغ فـي السشاقرـة يكـػن خـالل  مػعج .5
 ة التي يسكشو خالليا التػريج خصيًا.السػرد ال يدتصيع التػريج خالل الفتخة السحجدة عميو أن يػضح في عخض سعخه السج

بػسائل  بسدتذفى االنجونيديمخازن اليشجسة والريانة  –عمى السذتخك أن يكػن عمى عمع بان التػريج سيكػن لسدتػدعات وزارة الرحة  .6
 نقمو الخاصة وعمى حدابو الخاص شامال التحسيل والتشديل.

األصمية ومصابق لمعخض السقجم مشو عمى ان تكػن االصشاف ججيجة وغيخ مججدة  كسا يمتدم السػرد بان تكػن االصشاف السػردة مغ الشػعية  .7
 يمتدم بتقجيع شيادة السشذ  عشج التػريج.

% 30عمى السذتخك أن يكػن عمى عمع ب نو يحق لػزارة الرحة تخفيس الكسيات السصمػبة او زيادتيا لألصشاف الػاردة في السشاقرة بػاقع  .8
 بجون تغييخ لالسعار وبجون معارضة مغ السػرد قبل اإلحالة أو بسػافقة السػرد بعج اإلحالة.مغ الكسيات السصمػبة و 

 يتع استبجال القصع التالفة عمى حدا  السػرد وفي أقرى مجة مسكشة. .9

الفشيـة لمقصـع يجب عمى السذتخك مخاجعـة االدارة العامـة لميشجسـة والرـيانة قبـل تقـجيع عـخض سـعخه وذلـظ لمسعايشـة والت كـج مـغ السػاصـفات  .10
 السصمػبة.

 يمتدم السػرد بتقجيع الكتالػجات الخاصة باألصشاف التي تحتاج ذلظ عمى أن تكػن الكتالػجــات أصمية أو صػر تػضح األصشاف السصمػبة.   .11

 في جسيع األحػال تكػن عخوض األسعار بالجوالر وشاممة لمزخيبة السزافة ما لع يخد نز خالف ذلظ.  .12

ػرد لكـل أو بعـس شـخوط التعاقـج أو فـي حـال امتشاعـو أو عخقمتـو لمتػريـج بسـا يسـذ بسرـمحة وزارة الرـحة أو يعـخض في حال مخالفة الس  .13
مرالحيا لمزخر يحق لػزارة السالية مرادرة كفالة حدغ التشفيح والخجػع عميـو بـالتعػيس عـغ كـل عصـل أو ضـخر لحـق بيـا كسـا أن ليـا 

رد عـغ تػفيخىـا مـغ السـػرد الـح  يميـو فـي الدـعخ أو الذـخاء بـالصخق التـي تخاىـا محققـة الحق في الحرػل عمى السػاد التي يتخمف السـػ 
% مراريف إدارية مغ ضسانتو البشكية وليذ لمسػرد الح  خـالف أ  10لسرمحتيا وإلغاء التعاقج معو ودفع فخوق األسعار مزافًا إلييا 

فـي السصالبـة ب يـة تعػيزـات أو السصالبـة باسـتخداد كفالـة حدـغ شخط مـغ شـخوط التعاقـج أو تخمـف عـغ أو عخقـل عسميـات التػريـج الحـق 
التشفيح أو السصالبة بفخوق األسعار إذا تسكشت الػزارة مغ تػفيخ تمظ السـػاد بدـعخ اقـل مـغ سـعخ السشاقرـة الـح  تـع التعاقـج بسػجبـو وفـى 

 غ تتبقى مغ مدتحقاتو لجييا.حال عجم كفاية الزسانة لتغصية فخوق األسعار لػزارة السالية الحق في خرع أ  مبال

يخ يكػن الجفع لمسػرد لقاء ما قام بتػريجه مغ مػاد شبقًا لمذخوط والسػاصفات الـػاردة بالسشاقرـة خـالل سـتيغ يػمـًا مـغ تـاريخ تقـجيع الفـػات  .14
التػريـج إلـى مخـازن واألوراق الجالة عمـى تسـام وحدـغ التػريـج شبقـا لمذـخوط والسػاصـفات الـػاردة برـحيفة الذـخوط والسػاصـفات ويكـػن 

 اليشجسة والريانة الخئيدية بػزارة الرحة. 

 .لجشة العصاءات غيخ ممدمة ب رخز عخوض األسعار أو أ  عخض سعخ أخخ ودون إبجاء أ  أسبا  ما دام ذلظ يحقق مرمحتو  .15
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 األسؼار ٔ انكًٍاثجذٔل 
 

انسؼز اإلمجايل  يالحظاث
 بانذٔالر

سؼز انٕحذة 
 بانذٔالر

Qu. Unit Item No. 

 عدد 2   
Tube For Shimadzu – Basic X-Ray – 

UD150L - RII (532-24488) 
1 

 
 يٕاصفاث انبُذ:

1. Including Installation and Operation. 

2. Model: 0.6/1.2P364DK-85. 

3. Warranty One Year from Installation.
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 إقـــــــزار ٔانتــــــــــــــشاو

 
ــ برفتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىػية رقع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقخ أنا السػقع أدناه ـــــ 

 بالتــالي:ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسثاًل عغ  شخكة
ــة مــ. 1 ــخأت وتفيســت كاف ــ نشي ق ــعب ــائق العصــاء السصــخوح رق مــغ شــخوط عامــة  2021/ 80 ا ورد بػث

 .قانػنيًا بتمظ الذخوط والسػاصفاتوخاصة ومػاصفات وألتدم التداما 
كسا ألتدم ب ن يبقى العخض السقجم مشي سار  السفعػل وال يجػز لي الخجػع عشـو لسـجة سـتيغ يػمـا . 2

 خ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.مغ تاري
مـغ قبـل السحكػر أعاله والتي يتع شمبيا  وكحلظ ألتدم بتػريج األصشاف السحالة عمى بسػجب العصاء. 3

مغ تاريخ تػ يع العقج واستالم أوامـخ التػريـج عمـى أن تكـػن تمـظ  يػما وذلظ ستيغوزارة الرحة خالل 
 السشرػص عمييا في ىحا العصاء. األصشاف السػردة مغ قبمي وفقًا لمسػاصفات والذخوط

 .م يا ٔرد بّ دٌٔ أي ضغط أٔ إكزأِْذا إقزار ٔتؼٓذ يًُ بذنك أقز ٔأنتشو بك     
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