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تعمؽ وزارة السالية  /لجشة العظاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي تؾريد وطباعة وتؾريد ممف أرشيف كرتؾن
لرالح وزارة السالية – ضريبة الدخل تبعا لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء.
فعمى الذركات ذات االختراص والسدجمة رسسيا وترغب في السذاركة في هذا العظاء مراجعـة وزارة الساليـة  /اارارة
العامـة لمـؾازم العامـة ـ تـل الوـؾا وجـؾار محظـة فـارس لم تـرول خـلل أواـات الـدوام الرسـسي مـؽ أجـل الحرـؾل عمـى
كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل رفع م مغ ( )022شيكل غير مدتررة تؾرر إلى خزيشة وزارة السالية.

آخر مؾعد لق ؾل عروض األسعار والغرف السختؾم في صـشدوق العظـاءات وـاارارة العامـة المـؾازم وزارة الساليـة فـي
غـــزة هــؾ الدــاعة الحاريــة عذــر مــؽ عوــر ــؾم االثشــيؽ السؾافــق  0202/22/22وتفــتح السغــاريف وحزــؾر مس مــي
الستشااريؽ في نفس الزمان والسكان.

يالحظت:ـ

جلُت انعطاءاث املزكشيت

 .2أجرة ااعلن في الرحف عمى مؽ رسؾ عميه العظاء.
 .0يجب إرفاق كفالة بشكية أو شيػ بشكي صارريؽ مؽ بشػ معتسد لدى وزارة الساليـة وزـزة (ال شـػ الـؾطشي ااسـلمي)
أو بشــػ اانتــا أو ســشد رفــع معتســد صــارر مــؽ بشــػ ال ريــد التــاوع لــؾزارة االترــاالت وتكشؾلؾجيــا السعمؾمــات وس مــغ
 2222روالر " كتأميؽ رخؾل " ساري السفعؾل لسدة ثلثيؽ ؾما مؽ آخر مؾعد لتقديؼ العروض.
 .3تقدم األسعار والذيكل وتذسل جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب.
 .4لجشة العظاءات غير ممزمة وق ؾل أال األسعار.
 .5اارارة العامة لمؾازم غير مدئؾلة عؽ أي م مغ نقدي رفق مع العظاء.

انشزوط انعايت
ً
أوال :إعذاد وتقذيى انعزوض يٍ قبم املتُاقصني:ـ

 .2يعــد السشــااص عرضــه وأســعارج عمــى الجــداول والشســاذ والؾثــائق السرفقــة بــدعؾة العظــاء وعــد أن يقـ أر هــذج الؾثــائق
ويتفوؼ جسيع مـا ورر فيوـا ويخـتؼ ويؾاـع كافـة وثـائق رعـؾة العظـاء ويقـدموا ضـسؽ العـرض كاممـة عمـى أن تحسـل
كافة الشتائج السترتبة عمى عدم قيامه والتدايق واالستكسال ورؾرة صحيحة.
 .0تكتـب أسـعار العظـاء والذـيكل عمـى أن يذـسل الدـعر رسـؾم الجسـارك والزـريبة السزـافة وأجـؾر التحـزيؼ والتزميـف
ومراريف الشقل والتحسيل والتشزيل والتأميؽ وجسيع الرسؾم والسراريف األخرى.

 .3يعــد السشــااص عرضــه مظ ؾعــا أو مكتؾًــا وــالح ر األزرق أو األســؾر فقــم ويحغــر السحــؾ أو التعــد ل أو الذــظب أو
ااضافة في العرض وكل ترحيح مؽ هذا الق يل ؾضع عميه خظيؽ متؾازييؽ وـالح ر األحسـر ويعـار كتاوـة الرـؾا

والح ر األزرق أو األسؾر ويؾاع وجانبه مؽ ا ل مؽ أجرى الترؾيب.

 .4يقدم السشااص عرضه مرفقا وـه الؾثـائق السظمؾًـة مـع تـأميؽ رخـؾل العظـاء فـي مزمـف مزمـق وبحكـام ويكتـب عميـه
عظاء تؾريد وطباعة وتؾريد ممف أرشيف كرتؾن لرالح وزارة السالية – ضريبة الدخل لمسشاارـة راـؼ 0202 /86
وكــذلػ اســسه وعشؾانــه والكامــل وراــؼ الوــاتف والفــاكس وراــؼ صــشدوق ال ريــد الخاصــيؽ وــه لترســل إليــه السكاتبــات

الستعمقة والعظـاء وعميه ت ميــغ اارارة العامة لمؾازم  /وزارة السالية خظيا وأي تزيير أو تعد ل في عشؾانـه وعميـه أن
يكتب أيزا اسؼ الدائرة التي طرحت العظاء وعشؾانوا وًخلف ذلػ يحق لمجشـة العظـاءات أن توسـل العـرض السقـدم
مشه.

 .5ــؾرع العــرض مــؽ ا ــل السشــااص فــي صــشدوق العظــاءات السخرــص لوــذا الزــرض لــدى اارارة العامــة لم ـؾازم ا ــل
انتواء السدة السحدرة لذلػ وكل عـرض ال ـؾرع فـي صـشدوق العظـاءات ا ـل آخـر مؾعـد لتقـديؼ العـروض ال شغـر
فيه ويعار إلى مردرج مزمقا .
 .6متزم السشااص وأن بقى العرض السقـدم مشـه نافـذ السفعـؾل وال يجـؾز لـه الرجـؾع عشـه لسـدة سـتيؽ ؾمـا مـؽ تـاري
آخر مؾعد لتقديؼ العروض.
 .7في حال انخفاض االسعار أك ر مؽ  %25وفق تقد ر لجشة العظاءات السركزية يحق لؾزارة السالية انواء التعااـد أو
إعارة الشغر في األسعار

ً
ثاَيا :انشهاداث واملستُذاث انزمسيت املطهىبت:ـ

 .2رفق السشااص مع عرضه ( خاصة إذا كان يذارك ألول مرة ) الذوارات والؾثائق السظمؾًة مشه وهي عمـى الشحـؾ
التالي:


صؾرة مرداة عؽ شوارة مزاولة السوشة وكذلػ الديرة الذاتية لمذركة.



الدجل التجاري أو الرشاعي لمذركة.



شوارة خمؾ طرف مؽ رائرة ضريبة الدخل وضريبة القيسة السزافة.

 .0عمــى السشــااص أن رفــق وعرضــه الشدــخة األصــمية مــؽ أيــة كتالؾجــات أو نذـرات أو معمؾمــات فشيــة تعــرف وــالمؾازم
السعروضـة وكــذلػ يقـدم مــع عرضـه العيشــات السظمؾًـة فــي رعـؾة العظــاء وعذا كانـت تمــػ العيشـات غيــر اابمـة لمشقــل

فعميه أن يحدر مكانوا والؾات الذي يسكؽ رؤيتوا فيه وعال يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر والعرض.

 .3يحق لمسشااص أن يزيف أية وثائق أو معمؾمات رغب وبضافتوا ويرى أنوا ضرورية لتؾضيح عرضه.

ً
ثانثا :تأييُاث وضًاَاث انعطاء :

 .2تأميؽ الدخؾل في العظاء :متزم السشااص أن رفق وعرضـه سـشد رفـع معتسـد صـارر مـؽ بشـػ ال ريـد التـاوع لـؾزارة
االترـــاالت وتكشؾلؾجيـــا السعمؾمـــات أو عمـــى شـــكل كفالـــة أو شـــيػ بشكـــي صـــارر مـــؽ بشـــػ تعامـــل مـــع الدـــمظة
الفمدظيشية في غزة (ال شػ الؾطشي ااسلمي أو بشػ االنتـا ) وس مـغ  2222روالر " كتـأميؽ رخـؾل " وال شغـر فـي
أي عرض غير معزز بتأميؽ رخؾل العظاء عمى أن تعار تأميشات الدخؾل في العظاء إلى مقدميوا مـؽ السشاارـيؽ
الذي لؼ يحال عميوؼ العظاء وعد مدة  62ؾما مؽ تاري آخر مؾعد لتقديؼ العروض.

 .0تأميؽ حدؽ التشفيذ :متزم الستشااص الفـائز والعظـاء أو وـأي جـزء مـؽ بشـؾرج بتقـديؼ تـأميؽ حدـؽ التشفيـذ لمعظـاء
السحال عميه وقيسة  2222روالر وذلػ عمى شكل سشد رفع معتسـد صـارر مـؽ بشـػ ال ريـد حدـب األصـؾل أو عمـى
شكل كفالة أو شيػ بشكي صارر مؽ بشػ تعامل مع الدمظة الفمدظيشية في غزة (ال شػ الـؾطشي ااسـلمي أو بشـػ

االنتـا ) خــلل  25ــؾم مـؽ تــاري ت ميزــه وقـرار إحالــة العظــاء عميـه مــؽ ا ــل اارارة العامـة لمـؾازم عمــى أن يكــؾن
ساري السفعؾل مدة سريان العقد ويعار تأميؽ حدؽ التشفيـذ إلـى الستعوـد وعـد تشفيـذ كافـة االلتزامـات السترتبـة عميـه

وسؾجــب طمــب خظــي تقدمــه الــدائرة السدــتفيدة لــلرارة العامــة لمـؾازم وــااف ار عــؽ التــأميؽ (حيـ

ــتؼ إصــدار شــيػ

وقيسة الكفالة مؽ وزارة السالية).

ً
رابعا  :فتح انعطاءاث وتقييًها:

 -2لجشــة فــتح السغــاريف :ــدعؾ مــد ر عــام الم ـؾازم العامــة لجشــة فــتح مغــاريف العظــاء وتقــؾم هــذج المجشــة وفــتح
العظــاءات وحزــؾر السشاارــيؽ أو مس مــيوؼ فــي الزمــان والسكــان السحــدر ؽ فــي رعــؾة العظــاء وعــد اتخــاذ ااج ـراءات
التالية-:
أ-

إثبــات عــدر السغــاريف فــي محزــر فــتح السغــاريف وكــل عظــاء يفــتح مغروفــه يزــع رئــيس المجشــة عميــه وعمــى
مغروفه راسا مدمدل عمى هيئة كدر اعتياري ودظه راؼ العظاء ومقامه عدر العظاءات الؾاررة.

ب-
ت-

ترقيؼ األوراق السرفقة مع العظاء وعثبات عدرها.
اراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار وقيسة التأميؽ االبتدائي السقدم مـؽ كـل مشـااص وذلـػ وحزـؾر السشاارـيؽ أو
مس ميوؼ.

ث-

التؾقيع مؽ رئيس المجشة وجسيع األعزاء الحاضريؽ عمى العظـاء ومغروفـه وكـل وراـة مـؽ أورااـه وكـذلػ عمـى
محزر المجشة وعد تدويؽ كافة الخظؾات الداوقة.

 -0لجشة رراسة وتقييؼ العروض :يحدر مد ر عـام المـؾازم العامـة األشـخاص أو الجوـات الـذ ؽ تتكـؾن مـشوؼ المجشـة
الفشية التي تقؾم بدراسـة العـروض مـؽ الشـؾاحي الفشيـة والساليـة والقانؾنيـة وتقـدم تؾصـياتوا السشاسـبة لمجشـة العظـاءات
السركزية وعد أخذ السعا ير التالية في االعتبار-:
أ-

ال شغر في أي عرض غير معزز بتأميؽ رخؾل العظاء.

ب-


تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية وحي تحدر السعا ير الفشية وفقـا لسؾاصـفات المـؾازم السظمؾًـة عمـى جـدول يعـد
لوـذج الزايـةو وتخزـع كافــة العـروض لـشفس السعـا ير مــؽ حيـ التـزام السشـااص وعرضــه وسؾاصـفات وشـروط رعــؾة
العظاء.

ت-


ؤخذ وعيؽ االعتبار كفاءة السشااص مؽ الشاحيتيؽ السالية والفشية ومقدرته عمـى الؾفـاء والتزامـات العظـاء وسـسعته
التجاريــة والتدــويلت التــي يقــدموا أو الخدمــة التــي ؾفرهــا واظــع الةيــار وورش الرــيانة و كــذلػ كؾنــه وكيــل أو
مؾزع لؾكيل أو تاجر ولمجشة استبعار عرض السشااص الذي ال تتؾفر فيه كل أو وعض هذج الستظمبات.

ث -ت دأ الدراسة والعرض الذي ادم أرخص األسعار ثؼ الذي ميه حتى تتؼ رراسة العروض السقدمة.

ج -إذا تؾافرت في العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾرة تؾصي المجشة الفشية وااحالة عمى مقدم أرخـص األسـعار

ومؽ حق المجشة الفشية أن تؾصي والترسية عمى أك ر مؽ مؾرر لمرشف الؾاحد والرغؼ مؽ اختلف األسعار.
ح -في حالـة عـدم تـؾافر الستظمبـات فـي العـرض الـذي تزـسؽ أرخـص األسـعار تشتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـذي ميـه

والدــعر إلــى أن ترــل إلــى العــرض الــذي تت ـؾافر فيــه الستظمبــات للحالــة عمــى أن ت ــيؽ أســبا اســتبعار العــروض
األرخص وذكل واضح.
خ -إذا تداوت السؾاصفات واألسعار والذروط والجؾرة السظمؾًة يفزـل السشـااص الـذي تزـسؽ عرضـه ميـزات إضـافية

ثؼ السقدم لمسشتجات السحميةو ثـؼ السشـااص السقـيؼ وفمدـظيؽ ورـؾرة رائسـةو ثـؼ مـدة التدـميؼ األاـل إذا كانـت سـرعة
التدميؼ لسرمحة الدائرة السدتفيدة.

ً
خايسا :انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ

 .2عمى الستعود الذي أحيل عميه العظاء استكسال إجراءات العقد الخاص وقرار ااحالـة وتؾقيـع االتفاقيـة ومـا محقوـا
مؽ أوراق ومدتشدات وسا فيوا (أوامر الذراء).
 .0متزم الستعود والتؾريد حدب الظمب مؽ تاري استلمه ألمر التؾريد.

 .3ال يجؾز لمستعود أن تشازل ألي شخص آخـر عـؽ كـل أو أي جـزء مـؽ العقـد رون الحرـؾل عمـى إذن خظـي مـؽ
لجشة العظاءات التي أحالت العظاء.
 .4ال يحق لمسشااص أو السؾرر الرجؾع عمى لجشة العظاءات وأي خدـارة أو ضـرر ناشـن عـؽ تقـديؼ عرضـه فـي حالـة
إذا ما رفزت لجشة العظاءات كل العـروض السقدمـة إليوـا أو إذا لـؼ تحـل العظـاء عمـى مقـدم أاـل األسـعار أو إذا ألزـت

لجشة العظاءات رعؾة العظاء في أي وات أو أي مرحمة رون ذكر األسبا .

 .5متــزم الســؾرر بتدــميؼ الم ـؾازم وفقــا لمسؾاصــفات والذــروط الستفــق عميوــا وال ـؾاررة فــي ا ـرار ااحالــة وكــذلػ العيشــات
السعتسدة والسذكؾرة فيه.

ً
سادسا :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتُفيذ أو عذو قيايه به:ـ

 .1فرض غرامة مالية :إذا تأخر الستعود عؽ تؾريد ما التزم وه في السؾعد السحدر فـي العقـد يحـق لسـد ر عـام رائـرة
المؾازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال تقل عؽ ( )%2مؽ قيسة المؾازم التي تأخر في تؾريـدها عـؽ كـل أسـ ؾع تـأخير

إال إذا ت يؽ أن التأخير في التؾريد ناجؼ عؽ اؾة ااهرة و وفي جسيع األحـؾال عمـى الستعوـد تقـديؼ إشـعار خظـي وفـؾري
إلى الجوة السخترة والغروف واألسبا التي أرت إلى التأخير في التؾريد أو مشعته مؽ ذلػ وتقديؼ ما

 .2الذراء عمى حدا

ت ذلػ.

الستعود :إذا نكل الستعود عؽ تشفيذ التزاماتـه وسـا فيـه التزامـه والتؾريـد أو ارـر فـي ذلـػ أو

تـــأخر يحـــق لســـد ر عـــام رائـــرة المـــؾازم العامـــة إصـــدار القـــرار وذـــراء المـــؾازم السمتـــزم بوـــا الستعوـــد بـــشفس الخرـــائص

والسؾاصفات مؽ أي مردر آخر عمى حدا هذا الستعود ونفقتـه مـع تحسيمـه فـروق األسـعار والشفقـات ااضـافية وأيـة

خدائر أو مراريف أو عظل أو ضرر محق والدائرة السدـتفيدة أو رائـرة المـؾازم العامـة رون الحاجـة إلـى أي إنـذار وال

يحق لمستعود االعتراض عمى ذلػ.

 .3اسـتبعار عــرض السـؾرر الــذي يخــل والتزاماتـه أو إلزــاء العقـد الس ــرم معــه :وهشـا يحــق لمجشـة العظــاءات التــي
أحالت العظاء اتخاذ ااجراءات اللزمة وحق الستعود وسا في ذلػ مراررة قيسة التأميؽ السقدم مؽ الستعوـد أو أي جـزء
مشه وذكل تشاسب مع قيسة المؾازم غير السؾررة ويعت ر الس مغ في هذج الحالة إ رارا لمخزيشة العامة.
 .4وفــي جسيــع األحـؾال يحــق لــدائرة المـؾازم العامــة تحرــيل األمـؾال السدــتحقة لوــا فــي ذمــة السشــااص أو الســؾرر مــؽ
األمؾال السدتحقة لذلػ السشااص أو السؾرر لدى الؾ ازرات والويئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاالتوؼ.

ً
سابعا :حم اخلالفاث:
أ-

فييح لييدو ل ي خال ي شييعن تفذي ييين مدييلب ي اف ي ةيين من فييد مندييديتم خ ةيين افييد من ت ي فل ي ل ي خ ييد

يدن مدخض.

ب -إذم ن ت مكن منطبفدن شعو  33تدةد ةين اي م ةمدخهي مد ن د يدو إنيح ليأ ليدو ي شيعن ت ي يدن تي


ح ألي ةن منطبفلن لأ منخعن يدن جدم إنح منمحكمم منمخ رم خ ط ل منتيدميلن خمأليمميم منم ميدو ا يد فيح

ةفدط مند طم مندطفيم منم دطلفيم ا ذم منذ ن.
ً
ثايُا :شزوط يتفزقت:ـ

 .2إذا استعسل السشااص الزش أو التلعب في معاممته أو ث ت عميه أنه شرع أو اام بشفده أو بؾاسظة غيـرج وظريـق
مباشر أو غير مباشر عمى رشؾة أحد مؾعفي أو مدتخدمي الدمظة أو عمى التؾاطؤ معه إض ار ار والسرـمحة مزـي
عقدج في الحال ويرارر التأميؽ مع عدم ااخلل وحق الؾزارة السظالبة والتعؾيزات السترتبة عمـى ذلـػ فزـل عـؽ
شظب اسسه مؽ بيؽ السشااريؽ وال يدسح له والدخؾل في مشاارات لمدمظة الؾطشيـة الفمدـظيشية هـذا فزـل عـؽ
اتخاذ ااجراءات القزائية ضدج عشد االاتزاء.

 .0إذا أفمس السشااص أو السؾرر يحق لمجشة العظاءات إلزـاء التعااـد معـه رون المجـؾء لمقزـاء وكـذلػ مرـاررة م مـغ
التأميؽ كب رار عام لمخزيشة العامة.

 .3إذا تؾفى السشااص أو السؾرر جاز إلزاء العقد الس رم معه أو ما تبقـى مشـه بتؾجيـه كتـا لمؾرثـة يفيـد بـذلػ رون
الحاجة إلى استردار حكؼ ازائي يقزي بذلػ مع رر م مغ التأميؽ في هذج الحالة.

انشـــزوط اخلاصـــت
 .2متزم السشااص بتقديؼ مظ ؾعات ذات جؾرة عالية.
 .0االلتزام والتؾريد والشؾعيات والكسيات واألسعار خلل مدة السشاارة.
 .3يجب أن متزم السشااص بتقديؼ عيشة و وحي يكتب عمي كل عيشة اسؼ الذركة وراؼ الرشف فـي كراسـة العظـاء ولـؽ
تق ل العيشات إذا لؼ تكؽ معرفة.
 .4الدعر والذيكل ويذسل الشقل والتؾصيل وكافة أنؾاع الرسؾم والزرائب.

 .5يجب أن تكؾن السظ ؾعات السقدمة مظاوقة لمسؾاصفات والسقا يس الفمدظيشية.
 .6لــلرارة العامــة لم ـؾازم العامــة/وزارة الساليــة الحــق فــي التأكــد مــؽ مظاوقــة الس ـؾار لمسؾاصــفات والسقــا يس الفمدــظيشية
والظرق التي تراها مشاسبة وان تكؾن إجراءات تمػ الفحؾصات وما تبعوا عمي حدا ونفقة السؾرر.

 .7يحق لؾزارة السالية رفض أي مارة كاممة أو أي جزء مشوا في حال مخالفتوا لمسؾاصفات التي تؼ االتفاق عميوا.
 .8عمى السؾرر االلتزام بتؾريد السؾار الستقاعد عميوـا فـي الخـدمات السدـاندة بـؾزارة الساليـة وزـزة أو الجوـة التـي تحـدرها
الـؾزارة طبقـا لمذــروط والسؾاصـفات الـؾاررة فـي السشاارـة متزــسشا الشقـل والتحسيــل والتشزيـل ومـا ترتــب عمـي عسميــات
التؾريد مؽ نفقات والزة ما بمزت أو مراريف عمي نفقته الخاصة.
 .9سؾف تؼ ترسية أصشاف السشاارة والتجزئة عمي أساس أال األسعار والسظابق لمسؾاصفات السظمؾًـة ولـؾزارة الساليـة
الحق في زيـارة الكسيـات الستعااـد عميوـا أو خفزـوا بشدـبة  %05مـؽ إجسـالي الكسيـة الستعااـد عميوـا لسجـرر إشـعار
السؾرر برغ توا فـي ذلـػ وًـشفس شـروط ومؾاصـفات وأسـعار التؾريـد الـؾاررة فـي العقـد لكـل أو وعـض األصـشاف خـلل
فترة التعااد.
 .22في حال مخالفة السؾرر لكل أو وعض شروط التعااد أو في حال امتشاعه أو عرامته لمتؾريـد وسـا يسـس وسرـمحة وزارة
السالية أو يعرض مرالحوا لمزرر يحق لؾزارة السالية مراررة كفالة حدؽ التشفيذ والرجؾع عميـه وـالتعؾيض عـؽ كـل
عظل أو ضرر لحق بوا كسا أن لوا الحق في الحرؾل عمي السؾار التي تخمف السؾرر عؽ تؾفيرها مؽ السـؾرر الـذي

ميه في الدعر او الذراء والظرق التي تراها محققة لسرمحتوا وعلزاء التعااد مـع ورفـع فـروق األسـعار مزـافا إليوـا

 %22مراريف إرارية مؽ ضسانته ال شكية وليس لمسؾرر الذي خالف أي شـرط مـؽ شـروط التعااـد أو تخمـف عـؽ أو
عراــل عسميــات التؾريــد الحــق فــي السظالبــة وأيــة تعؾيزــات أو السظالبــة واســتررار كفالــة حدــؽ التشفيــذ أو السظالبــة

وفروق األسعار إذا تسكشت الؾزارة مؽ تؾفير تمػ السؾار ودعر أال مـؽ سـعر السشاارـة الـذي تـؼ التعااـد وسؾجبـه وفـي
حال عدم كفاية الزسانة لتزظية فروق األسعار لؾزارة السالية الحق في خرؼ أي مبالغ تتبقي مؽ مدتحقاته لد وا.

 .22يكؾن الدفع السؾرر لقاء ما اام بتؾريدج مؽ مؾار طبقا لمذروط والسؾاصفات الؾاررة والسشاارة خلل سـتؾن ؾمـا مـؽ
تاري تقديؼ الفؾاتير واألوراق الدالـة عمـي تسـام وحدـؽ التؾريـد طبقـا لمذـروط والسؾاصـفات الـؾاررة ورـحيفة الذـروط
والسؾاصفات .
 .20يحق لمجشة العظاءات تسد د العظاء عؽ السدة السحدرة له وسا تشاسب والسرمحة العامة .

جذول انكًياث واألسعار
انصُف

انزقى

انىحذة

انكًيت

طباعت وتىريذ يهف أرشيف كزتىٌ
-

مقاس السمف 53سؼ*30سؼ

-

الظباعة  2لؾن (اسؾر واخزر) عمى وجه واحد فقم

1

-

ورق روًمكس 530جرام

ؾجد تقؾية عمى وسم السمف

السمف مخرم

ؾجد ضرًة ( )bigفي وسم السمف ل شيه
انسعز االمجايل بانشيكم

ممف

30,000

سعز انىحذة بانشيكم

يالحظاث

إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو
أار أنا السؾاع أرناج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هؾية راؼ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ورفتي مس ل عؽ شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والتــالي:ـ
 .2وـــأنشي اـــرأت وتفوســـت كافـــة مـــا ورر بؾثـــائق العظـــاء السظـــروح راـــؼ  0202/86مـــؽ شـــروط عامـــة وخاصـــة
ومؾاصفات وألتزم التزاما اانؾنيا بتمػ الذروط والسؾاصفات .

 .0كسا ألتزم وأن بقى العرض السقدم مشي ساري السفعؾل وال يجؾز لي الرجؾع عشه لسدة ستؾن ؾما مـؽ تـاري
آخر مؾعد لتقديؼ العروض.
 .3وكذلػ ألتزم بتؾريـد األصـشاف السحالـة عمـى وسؾجـب العظـاء السـذكؾر أعـلج والتـي ـتؼ طم وـا مـؽ ا ـل وزارة

السالية تاري تؾقيع العقد واستلم أوامر التؾريد عمى أن تكؾن تمػ األصشاف السؾررة مـؽ ا مـي وفقـا لمسؾاصـفات
والذروط السشرؾص عميوا في هذا العظاء.

وهذا إارار وتعود مشي بذلػ أار وألتزم وكل ما ورر وه رون أي ضزم أو إكراج.

اسـؼ السشــااــص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راؼ السذتزل السرخص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العـشـــؾان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راـؼ الواتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
راـؼ الجؾال :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راـؼ الفاكس  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريـــ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

