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 دونة فهسطني
 وسارة املانية

 اإلدارة انعاية نهواسو انعاية
 جلنة انعطاءات املزكشية

 83/2021 عطاء رقى
تبعًا لمذروط  الرحة ةلرالح وزار  صيانة مؾلدتعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي        

 ات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء.والسؾاصف
فعمى الذـركات ذات اختصرـاص والسدـجمة رسـسيًا وتريـا فـي السذـاركة فـي ىـ ا العظـاء مرااعـة وزارة الساليـة / ا دارة 

في يزة تالل أوقات الدوام الرسـسي مـؽ أاـل الحرـؾل عمـى  تل اليؾا بجؾار محظة فارس لمبصرولالعامة لمؾازم العامة ـ 
 ( شيكل يير مدصردة تؾرد إلى تزيشة وزارة السالية.300اصفات ووثائق العظاء مقابل دفع مبمغ )كراسة السؾ 

وزارة الساليـة فـي يــزة المـؾازم  آتر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السخصؾم في صشدوق العظاءات بـا دارة العامـة
ـــيؽ السؾافـــق يـــؾممـــؽ صـــباح  الحاديـــة عذـــرالدـــاعة ىـــؾ  ـــي و  27/09/2021 اخثش تفـــصح السغـــارير بحزـــؾر مس م

 .الزمان والسكانالسصشاقريؽ في نفس 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 
 يالحظت:ـ

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

العامـة لمخزيشـة بـؾزارة  ا دارةالسالية في وزارة الرحة أو  والصزام بالخرؼ مؽ السدصحقات معصسد مؽ الدائرة إحزار تعيد
 يؾمًا مؽ آتر مؾعد لصقديؼ العروض. تدعيؽ" كصأميؽ دتؾل " ساري السفعؾل لسدة  دوالر  1000 السالية بقيسة

 ا.تذسل اسيع أنؾاع الرسؾم والزرائ. 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 واخسصفدار 6
 
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 اقصني:وض ين قبم املتنأوالً: إعذاد وتقذيى انعز

يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والشساذج والؾثائق السرفقة بدعؾة العظـاء بعـد أن يقـرأ ىـ ه الؾثـائق ويـصفيؼ اسيـع مـا ورد  .1
فييا ويخصؼ ويؾقـع كافـة وثـائق دعـؾة العظـاء ويقـدميا ضـسؽ العـرض كاممـة عمـى أن يصحسـل كافـة الشصـائى السصرتبـة عمـى عـدم  يامـو 

 ال برؾرة صحيحة.بالصدقيق واخسص س

عمــى أن يذــسل الدــعر رســؾم الجســارك وأاــؾر الصحــزيؼ والصلميــر ومرــارير الشقــل والصحسيــل والصشزيــل  بالذــيكلت صــا أســعار العظــاء  .2
 .والصأميؽ واسيع الرسؾم والسرارير األترى 

و الذـظا أو ا ضـافة فـي العـرض يعد السشاقص عرضو مظبؾعًا أو مكصؾبًا بالحبر األزرق أو األسؾد فقط ويحغر السحـؾ أو الصعـديل أ .3
ويعاد كصابة الرؾاب بالحبر األزرق أو األسؾد ويؾقع بجانبـو  روكل ترحيح مؽ ى ا القبيل يؾضع عميو تظيؽ مصؾازييؽ بالحبر األحس

 مؽ قبل مؽ أارى الصرؾيا.

صـيانة مؾلـد ويكصـا عميـو عظـاء يقدم السشاقص عرضو مرفقًا بو الؾثائق السظمؾبة مع تأميؽ دتؾل العظاء فـي ملمـف ملمـق باحكـام  .4
وك لػ اسسو وعشؾانو بال امل ورقؼ الياتف والفاكس ورقؼ صشدوق البريد الخاصيؽ بو  83/2021لمسشاقرة رقؼ لرالح وزارة الرحة 

ل في عشؾانـو وعميـو لصرسل إليو السكاتبات السصعمقة بالعظـاء وعميو تبميــغ ا دارة العامة لمؾازم / وزارة السالية تظيًا بأي تليير أو تعدي
 أن يكصا أيزًا اسؼ الدائرة الصي طرحت العظاء وعشؾانيا وبخالف ذلػ يحق لمجشة العظاءات أن تيسل العرض السقدم مشو.

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

يؾمـا مـؽ تـاريخ آتـر مؾعـد لصقـديؼ  سـصؾن يمصزم السشاقص بأن يبقى العرض السقدم مشو ناف  السفعؾل وخ يجؾز لو الراـؾع عشـو لسـدة  .6
 العروض.

اءات السركزية يحق لؾزارة السالية انيـاء الصعاقـد أو إعـادة الشغـر فـي % وفق تقدير لجشة العظ15في 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 الصالي:  .1

  السيشة وك لػ الديرة ال اتية لمذركة.صؾرة مردقة عؽ شيادة مزاولة 
 .الدجل الصجاري أو الرشاعي لمذركة 

 .شيادة تمؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدتل وضريبة القيسة السزافة 

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

 رؤيصيا فيو وذخ يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 لصؾضيح عرضو. يريا باضافصيا ويرى أنيا ضرورية يحق لمسشاقص أن يزير أية وثائق أو معمؾمات .3

  :ث وضًاناث انعطاءثانثًا: تأيينا
 يمصزم السشاقص أن يرفق بعرضو سشد دفع معصسد صادر عمى شكل كفالـة أو شـيػ بش ـي صـادر مـؽ بشـػ :تأيني اندخول يف انعطاء .1

" كصـأميؽ دوخر  1000بقيسـة في يزة ومؾافقة وزارة السالية عمـى ذلـػ  د بحجز مبمغ مؽ السدصحقاتيأو تعا نصاج أو البشػ الؾطشي 
عمـى أن  عـرض ييـر معـزز بصـأميؽ دتـؾل العظـاءشيؾر مؽ تاريخ فصح السغارير وخ يشغر في أي  3ي السفعؾل لسدة دتؾل " سار 

مـؽ تـاريخ آتـر مؾعـد  شـيريؽتعاد تأميشات الدتؾل في العظاء إلى مقدمييا مؽ السشاقريؽ ال ي لؼ يحـال عمـييؼ العظـاء بعـد مـدة 
 .لصقديؼ العروض
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اقص الفـائز بالعظـاء أو بـأي اـزء مـؽ بشـؾده بصقـديؼ تـأميؽ حدـؽ الصشفيـ  لمعظـاء السحـال يمصزم السصشـ :تأيني حسن انتنفيذ .2
سـشد دفـع معصسـد صـادر باسـؼ مجسـع الذـفاء الظبـي أو عمـى شـكل كفالـة أو شـيػ وذلػ عمـى شـكل  دوخر  2000عميو بقيسة 

و بقـرار إحالـة العظـاء عميـو مـؽ قبـل يـؾم مـؽ تـاريخ تبميلـ 15تـالل  ا نصـاج أو البشـػ الـؾطشي ا سـالميبش ي صادر مـؽ بشـػ 
، ويعـاد تـأميؽ حدـؽ الصشفيـ  إلـى السصعيـد بعـد تشفيـ  كافـة أشـيرا دارة العامة لمؾازم عمى أن يكؾن ساري السفعـؾل لسـدة ثالثـة 

 اخلصزامات السصرتبة عميو.

لمعظاء السحال عميو عسال الريانة ضسانة عمى أيمصزم السصشاقص الفائز بالعظاء أو بأي ازء مؽ بشؾده بصقديؼ  كفانة صيانة : .3
ا نصـاج أو البشـػ الـؾطشي وذلػ عمى شكل سـشد دفـع معصسـد أو عمـى شـكل كفالـة أو شـيػ بش ـي صـادر مـؽ بشـػ  % 10بقيسة 

يؾم مؽ تاريخ تبميلو بقرار إحالة العظاء عميو مؽ قبل ا دارة العامة لمـؾازم عمـى أن يكـؾن سـاري السفعـؾل  15تالل  ا سالمي
 ، ويعاد إلى السصعيد بعد تشفي  كافة اخلصزامات السصرتبة عميو.ام كاملعلسدة 

 فتح انعطاءاث وتقييًها:: رابعاً 
يذــكل مــدير عــام المــؾازم العامــة لجشــة فــصح مغــارير العظــاء وتقــؾم ىــ ه المجشــة بفــصح العظــاءات بحزــؾر  لجشــة فــصح السغــارير: .1

 -ؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاذ ا اراءات الصالية:السشاقريؽ أو مس مييؼ في الزمان والسكان السحددي
إثبات عدد السغارير في محزر فصح السغارير وكل عظاء يفصح مغروفو يزع رئيس المجشـة عميـو وعمـى مغروفـو رقسـًا مدمدـاًل  - أ

 عمى ىيئة كدر اعصيادي بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 ثبات عددىا.تر يؼ األوراق السرفقة مع العظاء وذ  - ب

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

الصؾ 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

يحدد مدير عام المؾازم العامة األشخاص أو الجيات الـ يؽ تص ـؾن مـشيؼ المجشـة الفشيـة الصـي تقـؾم بدراسـة  لجشة دراسة وتقييؼ العروض: .2
 -صبار:العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاسبة لمجشة العظاءات السركزية بعد أت  السعايير الصالية في اخع

 خ يشغر في أي عرض يير معزز بصأميؽ دتؾل العظاء.  - أ

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

ــة ي  - ت ــات العظــاء وســسعصو الصجاري ــاء بالصزام ــى الؾف ــو عم ــة ومقدرت ــة والفشي ــاحيصيؽ السالي ــاقص مــؽ الش ــاءة السش ــار كف ــيؽ اخعصب ؤتــ  بع
والصدييالت الصي يقدميا أو الخدمة الصي يؾفرىا وقظع الغيار وورش الرـيانة و كـ لػ كؾنـو وكيـل أو مـؾزع لؾكيـل أو تـاار، ولمجشـة 

  تصؾفر فيو كل أو بعض ى ه السصظمبات.اسصبعاد عرض السشاقص ال ي خ

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

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

في حالة عدم تؾافر السصظمبات في العرض ال ي يصزسؽ أرتص األسعار تشصقل الدراسة إلى العـرض الـ ي يميـو بالدـعر إلـى أن ترـل  - ح
 تص بذكل واضح.إلى العرض ال ي تصؾافر فيو السصظمبات لإلحالة عمى أن تبيؽ أسباب اسصبعاد العروض األر 

إذا تداوت السؾاصفات واألسعار والذروط والجؾدة السظمؾبة يفزل السشاقص ال ي يصزسؽ عرضو ميزات إضافية ثؼ السقدم لمسشصجـات  - خ
 السحمية، ثؼ السشاقص السقيؼ بفمدظيؽ برؾرة دائسة، ثؼ مدة الصدميؼ األقل إذا كانت سرعة الصدميؼ لسرمحة الدائرة السدصفيدة.

 نتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ:ـ اخايساً 
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عمــى السصعيــد الــ ي أحيــل عميــو العظــاء اســص سال إاــراءات العقــد الخــاص بقــرار ا حالــة وتؾ يــع اختفا يــة ومــا يمحقيــا مــؽ أوراق  .1
 ومدصشدات بسا فييا )أوامر الذراء(.

 مؽ تاريخ اسصالمو ألمر الصؾريد. أسبؾعيؽ يمصزم السصعيد بالصؾريد تالل .2

يد أن يصشازل ألي شخص آتر عؽ كل أو أي ازء مؽ العقد دون الحرؾل عمى  إذن تظي مؽ لجشة العظاءات الصـي خ يجؾز لمسصع .3
 أحالت العظاء.

العظاءات بأي تدارة أو ضرر ناشئ عؽ تقديؼ عرضو في حالة إذا ما رفزـت لجشـة  خ يحق لمسشاقص أو السؾرد الراؾع عمى لجشة .4
العظاءات كل العروض السقدمة إلييا أو إذا لؼ تحل العظاء عمى مقدم أقل األسعار أو إذا أللت لجشة العظاءات دعؾة العظاء في أي وقت 

 أو أي مرحمة دون ذكر األسباب.

 لمسؾاصفات والذروط السصفق عمييا والؾاردة في قرار ا حالة وك لػ العيشات السعصسدة والس كؾرة فيو. يمصزم السؾرد بصدميؼ المؾازم وفقاً  .5

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـاً سادس
لعقـد يحـق لسـدير عـام دائـرة المـؾازم العامـة أن إذا تأتر السصعيد عؽ تؾريد ما الصزم بو فـي السؾعـد السحـدد فـي ا :فرض يرامة مالية .1

%( مؽ  يسة المؾازم الصي تأتر في تؾريدىا عؽ كل أسـبؾع تـأتير إخ إذا تبـيؽ أن الصـأتير فـي الصؾريـد 1يفرض يرامة مالية خ تقل عؽ )
لغروف واألسباب الصـي أدت إلـى نااؼ عؽ قؾة قاىرة ، وفي اسيع األحؾال عمى السصعيد تقديؼ إشعار تظي وفؾري إلى الجية السخصرة با

 الصأتير في الصؾريد أو مشعصو مؽ ذلػ وتقديؼ ما ي بت ذلػ.
إذا ن ل السصعيد عؽ تشفي  الصزاماتو بسا فيو الصزامو بالصؾريد أو قرر في ذلػ أو تأتر يحق لسدير عـام  الذراء عمى حداب السصعيد: .2

صزم بيا السصعيد بشفس الخرائص والسؾاصـفات مـؽ أي مرـدر آتـر عمـى حدـاب ىـ ا دائرة المؾازم العامة إصدار القرار بذراء المؾازم السم
السصعيد ونفقصو مع تحسيمو فروق األسـعار والشفقـات ا ضـافية وأيـة تدـائر أو مرـارير أو عظـل أو ضـرر يمحـق بالـدائرة السدـصفيدة أو 

 عمى ذلػ.دائرة المؾازم العامة دون الحااة إلى أي إن ار وخ يحق لمسصعيد اخعصراض 
وىشــا يحــق لمجشــة العظــاءات الصــي أحالــت العظــاء اتخــاذ  اســصبعاد عــرض الســؾرد الــ ي يخــل بالصزاماتــو أو إللــاء العقــد السبــرم معــو: .3

ا اراءات الالزمة بحق السصعيد بسا في ذلػ مرادرة  يسة الصأميؽ السقـدم مـؽ السصعيـد أو أي اـزء مشـو بذـكل يصشاسـا مـع  يسـة المـؾازم 
 ويعصبر السبمغ في ى ه الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.يير السؾردة 

وفي اسيع األحؾال يحق لدائرة المؾازم العامة تحريل األمؾال السدصحقة ليا في ذمة السشاقص أو السؾرد مؽ األمؾال السدصحقة لـ لػ  .4
 السشاقص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاختيؼ.

 -اخلالفاث: م: حاً سابع
 في حال حدوث أي تالف يشذأ عؽ تفدير أي بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيصؼ حمو وديًا بالصفاوض. - أ

يؾمــًا مــؽ بــدء مفاوضــصيسا لمؾصــؾل إلــى حــل حــؾل أي تــالف يصعمــق بالعقــد يحــق ألي مــؽ  30إذا لــؼ يــصسكؽ الظرفــان تــالل  - ب
سخصرــة وتظبيــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســـؾل بيــا فــي مشــاطق الدــمظة الؾطشيـــة الظــرفيؽ حــل الخــالف بــالمجؾء إلــى السحكســـة ال

 الفمدظيشية بي ا الذأن.
 : شزوط يتفزقت:ـاً ثاين

إذا اسصعسل السشاقص اللش أو الصالعا في معاممصو أو ثبت عميو أنو شـرع أو قـام بشفدـو أو بؾاسـظة ييـره بظريـق مباشـر أو  .1
خدمي الدــمظة أو عمــى الصؾاطــؤ معــو إضــرارًا بالسرــمحة يملــي عقــده فــي الحــال ييــر مباشــر عمــى رشــؾة أحــد مــؾعفي أو مدــص

ويرــادر الصــأميؽ مــع عــدم ا تــالل بحــق الــؾزارة السظالبــة بالصعؾيزــات السصرتبــة عمــى ذلــػ فزــاًل عــؽ شــظا اســسو مــؽ بــيؽ 
ا اـراءات القزـائية ضـده  السشاقريؽ وخ يدسح لو بالدتؾل في مشاقرـات لمدـمظة الؾطشيـة الفمدـظيشية ىـ ا فزـاًل عـؽ اتخـاذ

 عشد اخقصزاء.
إذا أفمس السشاقص أو السؾرد يحق لمجشة العظاءات إللاء الصعاقد معو دون المجؾء لمقزاء وك لػ مرـادرة مبمـغ الصـأميؽ كـايراد  .2

 عام لمخزيشة العامة.
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لمؾرثـة يفيـد بـ لػ دون الحااـة إلـى إذا تؾفى السشاقص أو السؾرد ااز إللاء العقد  السبرم معو أو ما تبقى مشـو  بصؾايـو كصـاب  .3
 اسصردار حكؼ قزائي يقزي ب لػ مع رد مبمغ الصأميؽ في ى ه الحالة.

 انشـــزوط اخلاصـــت
 

الصي يقدميا السؾرد عمى حدابو السدصمزمات  والجية السدصفيدة إاراء الصفصيش أو اختصيار عمى الرحةيحق لؾزارة . 1
 لحق باخعصراض.الخاص دون ا

مؽ تاريخ اسصالمو أمر  (شير )مصزم السصعيد القيام بالصؾريد ال سيات الصي تظما مشو في السكان والزمان السحدد تاللي. 2
ويكؾن مدئؾخ عشيا حصى  وعدم تمفيا الصؾريد الخظى عمى أن يصؼ نقل السؾاد واألصشاف السظمؾبة بظريقة تزسؽ سالمصيا

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

 .السؾاصفات
أي مؾاد يقؾم السؾرد بصؾريدىا يجا أن ت ؾن مظابقة لمسؾاصفات والسقاييس الفمدظيشية ويحق لمجية السدصفيدة . 4

 .ىا مشاسبة وعمى حداب نفقة السؾردظرق الصي تراالصأكد مؽ ذلػ بال
في حال مخالفة السؾرد ل ل أو بعض شروط الصعاقد أو في حال امصشاعو أو عرقمصو لمصؾريد بسا يسس بسرمحة وزارة . 5

والراؾع عميو بالصعؾيض عؽ كل عظل  كفالة حدؽ الصشفي مرادرة  الساليةأو يعرض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة  الرحة
ضرر لحق بيا كسا أن ليا الحق في الحرؾل عمى السؾاد الصي يصخمف السؾرد عؽ تؾفيرىا مؽ السؾرد ال ي يميو في  أو

% 10الدعر أو الذراء بالظرق الصي تراىا محققة لسرمحصيا وذللاء الصعاقد معو ودفع فروق األسعار مزافًا إلييا 
لف أي شرط مؽ شروط الصعاقد أو تخمف عؽ أو عرقل مرارير إدارية مؽ ضسانصو البش ية وليس لمسؾرد ال ي تا

أو السظالبة بفروق األسعار  كفالة حدؽ الصشفي عسميات الصؾريد الحق في السظالبة بأية تعؾيزات أو السظالبة باسصرداد 
ية إذا تسكشت الؾزارة مؽ تؾفير تمػ السؾاد بدعر اقل مؽ سعر السشاقرة ال ي تؼ الصعاقد بسؾابو وفى حال عدم كفا

 الحق في ترؼ أي مبالغ تصبقى مؽ مدصحقاتو لدييا. الساليةالزسانة لصلظية فروق األسعار لؾزارة 
مؽ  يؾم( 60) يكؾن الدفع لمسؾرد لقاء ما قام بصؾريده مؽ مؾاد طبقًا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة بالسشاقرة تالل . 6

رحيفة الذروط بريد طبقا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة تاريخ تقديؼ الفؾاتير واألوراق الدالة عمى تسام وحدؽ الصؾ 
 والسؾاصفات. 

، وذلػ بسا يصشاسا مع السرمحة اف أو كسياتيا بيؽ أك ر مؽ مصعيدلمجشة العظاءات السركزية الحق بصجزئة األصش. 7
 العامة.

اب ودون أن يكؾن لسقدم لؾزارة الرحة الحق في إللاء السشاقرة برؾرة كمية أو بعض أصشافيا وبدون إبداء األسب. 8
 العظاء الحق في السظالبة بأي تعؾيض.

لؾزارة الرحة تالل فصرة سريان العقد الحق في زيادة ال سيات السظمؾبة أو تخفيزيا كميًا أو ازئيًا ندبة خ تزيد أو . 9
 % مؽ ال سية السظمؾبة وبشفس األسعار الصي تقدم بيا وبدون اعصراض مؽ السؾرد .30تقل عؽ 

 السحدد . ل أي عظاء يصؼ إحزاره بعد السؾعدلؽ يشغر ألي عظاء يير مدصؾفى لمذروط القانؾنية ولؽ يقب. 10
 مؽ قبل مشدوبيؽ معصسديؽ مؽ قبل السؾرديؽ ألي لجشة اخسصالم في السدصؾدعات. السدصمزماتجا أن تدمؼ ي. 11
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عمل عمرة كاملة ملولد كهرابء نوع  
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 امبري يف جممع الشفاء الطيب 
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 ـــــــــ بالصــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرفصي مس اًل عؽ  شركة ــــــــــــــــــــــــ

مـؽ شـروط عامـة وتاصـة  2021/ 83 ا ورد بؾثـائق العظـاء السظـروح رقـؼبأنشي قـرأت وتفيسـت كافـة مـ. 1
 .نؾنيًا بصمػ الذروط والسؾاصفاتلصزاما قاومؾاصفات وألصزم ا

كسا ألصزم بأن يبقى العرض السقدم مشي ساري السفعؾل وخ يجـؾز لـي الراـؾع عشـو لسـدة سـصيؽ يؾمـا مـؽ . 2
 تاريخ آتر مؾعد لصقديؼ العروض.

مــؽ قبــل  ء الســ كؾر أعــاله والصــي يــصؼ طمبيــا. وكــ لػ ألصــزم بصؾريــد األصــشاف السحالــة عمــى بسؾاــا العظــا3
مـؽ تــاريخ تؾ يــع العقـد واســصالم أوامــر الصؾريـد عمــى أن ت ــؾن تمــػ  وذلــػ سـصيؽ يؾمــاً تــالل  السعشيــةؾزارة لـا

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