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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 87/0202 عطاء رقى
 

لرالح أكدجيؽ ومشغسات تؾرةد اسظؾانات تعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزةة عؽ طرح عظاء حكؾمي        
 لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء. وزارة الرحة

فعمى الذـركات ذات اختصرـاص والسدـجمة رسـسيار وتريـا فـي السذـاركة فـي ىـ ا العظـاء مرااعـة وزارة الساليـة / ا دارة 
رسـسي مـؽ أاـل الحرـؾل عمـى في يزة تالل أوقات الدوام ال تل اليؾا بجؾار محظة فارس لمبصرولالعامة لمؾازم العامة ـ 

 ( شيكل يير مدصردة تؾرد إلى تزةشة وزارة السالية.322كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل دفع مبمغ )
وزارة الساليـة فـي يــزة المـؾازم  آتر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السخصؾم في صشدوق العظاءات بـا دارة العامـة

وتفـصح السغـارةب بحزـؾر مس مـي السصشاقرـيؽ فـي  11/22/0202السؾافـق اخثشـيؽ يـؾم صـااحمـؽ  الدـاعة العاشـرةىؾ 
 .الزمان والسكاننفس 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 

 يالحظت:ـ
 . أارة ا عالن في الرحف عمى مؽ يرسؾ عميو العظاء.2
حــال تعــ ر ذلــػ يــصؼ  يجــا إرفــاق كفالــة بش يــة أو شــيػ بش ــي مــؽ البشــػ الــؾطشي أو بشــػ اخنصــاج أو بشــػ البرةــد وفــي .0

السالية في وزارة الرحة أو اخدارة العامـة لمخزةشـة بـؾزارة  إحزار تعيد والصزام بالخرؼ مؽ السدصحقات معصسد مؽ الدائرة
يؾمــار مــؽ آتــر مؾعــد لصقــديؼ  تدــعيؽمــؽ إاســالي العظــاء ي كصــلميؽ دتــؾل ي ســارد السفعــؾل لســدة  %5 الساليــة بميســة

 العروض.
 تذسل اسيع أنؾاع الرسؾم والزرائا.ذيكل و . تقدم األسعار بال3
 . لجشة العظاءات يير ممزمة بقبؾل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى ال راسة يراى مرااعة مؾقع الؾزارة 5
 .2598967679. لمسرااعة واخسصفدار ىاتف رقؼ : 6
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 

 وض ين قبم املتناقصني:: دعذاد وتيذيى انعزأولا 
يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والشساذج والؾثائق السرفقة بـدعؾة العظـاء بعـد أن يقـرأ ىـ ه الؾثـائق وةـصفيؼ  .2

اسيع ما ورد فييا وةخصؼ وةؾقع كافة وثائق دعؾة العظـاء وةقـدميا ضـسؽ العـرض كاممـة عمـى أن يصحسـل كافـة الشصـائ  
 رتاة عمى عدم قيامو بالصدقيق واخسص سال برؾرة صحيحة.السص

عمى أن يذسل الدعر رسؾم الجسارك وأاؾر الصحزةؼ والصغميب ومرـارةب الشقـل والصحسيـل  بالذيكلت صا أسعار العظاء  .0
 .والصشزةل والصلميؽ واسيع الرسؾم والسرارةب األترى 

األســؾد فقــح وةحغــر السحــؾ أو الصعــديل أو الذــظا أو  يعــد السشــاقص عرضــو مظبؾعــار أو مكصؾبــار بــالحبر األزرق أو .3
وةعـاد كصابـة الرـؾا   را ضافة في العـرض وكـل ترـحيح مـؽ ىـ ا القبيـل يؾضـع عميـو تظـيؽ مصـؾازةيؽ بـالحبر األحسـ

 بالحبر األزرق أو األسؾد وةؾقع بجاناو مؽ قبل مؽ أارى الصرؾةا.

ميؽ دتؾل العظاء في مغمف مغمق بإحكـام وةكصـا عميـو عظـاء يقدم السشاقص عرضو مرفقار بو الؾثائق السظمؾبة مع تل .4
وك لػ اسسو وعشؾانو بال امـل ورقـؼ اليـاتف  85/0202رقؼ أكدجيؽ لرالح وزارة الرحةي  ومشغسات تؾرةد اسظؾانات

لمـؾازم  والفاكس ورقؼ صشدوق البرةد الخاصيؽ بو لصرسل إليو السكاتاات السصعمقـة بالعظــاء وعميـو تبميـــغ ا دارة العامـة
/ وزارة السالية تظيار بلد تغيير أو تعديل في عشؾانو وعميو أن يكصا أيزـار اسـؼ الـدائرة الصـي طرحـط العظـاء وعشؾانيـا 

 وبخالف ذلػ يحق لمجشة العظاءات أن تيسل العرض السقدم مشو.

ل انصيـاء السـدة يؾدع العرض مؽ قبل السشاقص في صـشدوق العظـاءات السخرـص ليـ ا الغـرض لـدى ا دارة العامـة قبـ .5
السحـددة لـ لػ وكـل عـرض خ يـؾدع  فـي صـشدوق العظـاءات قبـل آتـر مؾعـد لصقـديؼ العـروض خ يشغـر  يـو وةعـاد إلـى 

 مردره مغمقار .

يؾمـا مـؽ تـارةخ آتـر  سـصؾن يمصزم السشاقص بلن ياقى العرض السقدم مشو ناف  السفعؾل وخ يجؾز لو الراؾع عشـو لسـدة  .6
 مؾعد لصقديؼ العروض.

 

: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـثاني  اا
يرفق السشاقص مع عرضـو ) تاصـة إذا كـان يذـارك ألول مـرة ( الذـيادات والؾثـائق السظمؾبـة مشـو وىـي عمـى الشحـؾ   .2

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

  طرف مؽ دائرة ضرةاة الدتل وضرةاة الميسة السزافة.شيادة تمؾ 

عمــى السشــاقص أن يرفــق بعرضــو الشدــخة األصــمية مــؽ أيــة كصالؾاــات أو نذــرات أو معمؾمــات فشيــة تعــرف بــالمؾازم  .0
السعروضة وك لػ يقدم مع عرضو العيشات السظمؾبة في دعـؾة العظـاء واذا كانـط تمـػ العيشـات ييـر قابمـة لمشقـل فعميـو 

 مكانيا والؾقط ال د يسكؽ رؤةصيا  يو واخ يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.أن يحدد 

 لصؾضيح عرضو. يريا بإضافصيا وةرى أنيا ضرورةة يحق لمسشاقص أن يزيب أية وثائق أو معمؾمات .3

  :: تأييناث وضًاناث انعطاءثانثاا 
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أو عمـى شـكل كفالـة  مؽ بشـػ البرةـدمعصسد صادر يمصزم السشاقص أن يرفق بعرضو سشد دفع  :تلميؽ الدتؾل في العظاء .2
فــي يــزة  د بحجــز مبمــغ مــؽ السدــصحقاتيــأو تع اخنصــاج أو البشــػ الــؾطشي اخســالميأو شــيػ بش ــي صــادر مــؽ بشــػ 
شـيؾر  3مؽ إاسالي قيسة العظاء ي كصلميؽ دتؾل ي سـارد السفعـؾل لسـدة  %5بميسة ومؾافقة وزارة السالية عمى ذلػ 

عمـى أن تعـاد تلميشـات الـدتؾل فـي  عرض يير معزز بصلميؽ دتؾل العظاءارةب وخ يشغر في أد مؽ تارةخ فصح السغ
مــؽ تــارةخ آتــر مؾعــد لصقــديؼ  شــيرةؽالعظــاء إلــى مقــدمييا مــؽ السشاقرــيؽ الــ د لــؼ يحــال عمــييؼ العظــاء بعــد مــدة 

 .العروض
بصقديؼ تـلميؽ حدـؽ الصشفيـ  لمعظـاء السحـال يمصزم السصشاقص الفائز بالعظاء أو بلد ازء مؽ بشؾده : تلميؽ حدؽ الصشفي  .0

أو عمـى شـكل كفالـة أو  مـؽ بشـػ البرةـدسشد دفـع معصسـد % مؽ إاسالي قيسة العظاء وذلػ عمى شكل 22عميو بميسة 
يـؾم مـؽ تـارةخ تبميغـو بقـرار إحالـة  25تـالل عمـى ذلـػ  اخنصاج أو البشػ الؾطشي اخسالميشيػ بش ي صادر مؽ بشػ 

، وةعاد تلميؽ حدـؽ الصشفيـ  سرةان العقدل ا دارة العامة لمؾازم عمى أن يكؾن سارد السفعؾل لسدة العظاء عميو مؽ قب
 .إلى السصعيد بعد تشفي  كافة اخلصزامات السصرتاة عميو

 

% وفق تيذيز جلنت انعطاءاث املزكشيت حيق نىسارة املانيـت 25: يف حال اخنفاض السعار أكثز ين رابعاا 
 دعادة اننظز يف األسعارانهاء انتعاقذ أو 

 
 : فتح انعطاءاث وتيييًها:خايساا 

يذكل مدير عام المؾازم العامة لجشة فـصح مغـارةب العظـاء وتقـؾم ىـ ه المجشـة بفـصح العظـاءات  :لجشة فصح السغارةب .2
 -:بحزؾر السشاقريؽ أو مس مييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاذ ا اراءات الصالية

إثاات عدد السغارةب في محزر فصح السغارةب وكل عظاء يفصح مغروفو يزع رئـيس المجشـة عميـو وعمـى مغروفـو  - أ
 رقسار مدمدالر عمى ىيئة كدر اعصيادد بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 ترقيؼ األوراق السرفقة مع العظاء واثاات عددىا.  -  

وقيســة الصــلميؽ اخبصــدائي السقــدم مــؽ كــل مشــاقص وذلــػ بحزــؾر السشاقرــيؽ أو قــراءة اســؼ مقــدم العظــاء واألســعار   - ت
 مس مييؼ.

الصؾقيــع مــؽ رئــيس المجشــة واسيــع األعزــاء الحاضــرةؽ عمــى العظــاء ومغروفــو وكــل ورقــة مــؽ أوراقــو وكــ لػ عمــى  - ث
 محزر المجشة بعد تدوةؽ كافة الخظؾات الدابقة.

المؾازم العامة األشخاص أو الجيات ال يؽ تص ؾن مـشيؼ المجشـة الفشيـة  يحدد مدير عام لجشة دراسة وتقييؼ العروض: .0
الصي تقؾم بدراسة العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاساة لمجشة العظـاءات السركزةـة بعـد 

 -أت  السعايير الصالية في اخعصاار:
 عظاء.خ يشغر في أد عرض يير معزز بصلميؽ دتؾل ال  - أ

تــدرس العــروض مــؽ الشاحيــة الفشيــة بحيــي تحــدد السعــايير الفشيــة وفقــار لسؾاصــفات المــؾازم السظمؾبــة عمــى اــدول يعــد    -  
ــاقص بعرضــو بسؾاصــفات وشــروط دعــؾة  ــزام السش ــشفس السعــايير مــؽ حيــي الص ــة، وتخزــع كافــة العــروض ل ليــ ه الغاي

 العظاء.
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الساليــة والفشيـة ومقدرتـو عمـى الؾفــاء بالصزامـات العظـاء وســسعصو  يؤتـ  بعـيؽ اخعصاـار كفــاءة السشـاقص مـؽ الشـاحيصيؽ  - ت
الصجارةة والصدييالت الصي يقدميا أو الخدمـة الصـي يؾفرىـا وقظـع ال يـار وورش الرـيانة و كـ لػ كؾنـو وكيـل أو مـؾزع 

 لؾكيل أو تاار، ولمجشة اسصاعاد عرض السشاقص ال د خ تصؾفر  يو كل أو بعض ى ه السصظماات.

 لدراسة بالعرض ال د قدم أرتص األسعار ثؼ ال د يميو حصى تصؼ دراسة العروض السقدمة.تبدأ ا  - ث

إذا تؾافرت في العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾدة تؾصي المجشة الفشية با حالـة عمـى مقـدم أرتـص األسـعار و  - ج
 مؽ اتصالف األسعار.مؽ حق المجشة الفشية أن تؾصي بالصرسية عمى أك ر مؽ مؾرد لمرشف الؾاحد بالريؼ 

في حالة عدم تؾافر السصظماات في العرض ال د يصزسؽ أرتص األسعار تشصقل الدراسة إلى العـرض الـ د يميـو بالدـعر  - ح
إلى أن ترل إلى العرض ال د تصؾافر  يو السصظماات لإلحالـة عمـى أن تبـيؽ أسـاا  اسـصاعاد العـروض األرتـص بذـكل 

 واضح.

والذروط والجؾدة السظمؾبـة يفزـل السشـاقص الـ د يصزـسؽ عرضـو ميـزات إضـا ية ثـؼ إذا تداوت السؾاصفات واألسعار  - خ
السقدم لمسشصجات السحمية، ثؼ السشاقص السميؼ بفمدظيؽ برؾرة دائسة، ثـؼ مـدة الصدـميؼ األقـل إذا كانـط سـرعة الصدـميؼ 

 لسرمحة الدائرة السدصفيدة.

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـسادساا 
 د أحيل عميو العظاء اسص سال إاراءات العقد الخاص بقرار ا حالة وتؾقيع اختفاقيـة ومـا يمحقيـا مـؽ عمى السصعيد ال .2

 أوراق ومدصشدات بسا فييا )أوامر الذراء(.
 مؽ تارةخ اسصالمو ألمر الصؾرةد. شيرةؽ يمصزم السصعيد بالصؾرةد تالل .0

لعقد دون الحرؾل عمـى  إذن تظـي مـؽ لجشـة خ يجؾز لمسصعيد أن يصشازل ألد شخص آتر عؽ كل أو أد ازء مؽ ا .3
 العظاءات الصي أحالط العظاء.

خ يحق لمسشاقص أو السؾرد الراؾع عمى لجشة العظاءات بلد تدـارة أو ضـرر ناشـن عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي حالـة إذا  .4
ا ألغـط لجشـة ما رفزط لجشـة العظـاءات كـل العـروض السقدمـة إلييـا أو إذا لـؼ تحـل العظـاء عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو إذ

 العظاءات دعؾة العظاء في أد وقط أو أد مرحمة دون ذكر األساا .

يمصزم السؾرد بصدميؼ المؾازم وفقار لمسؾاصفات والذروط السصفق عمييا والؾاردة في قرار ا حالـة وكـ لػ العيشـات السعصسـدة  .5
 والس كؾرة  يو.

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسابعاا 
إذا تــلتر السصعيــد عــؽ تؾرةــد مــا الصــزم بــو فــي السؾعــد السحــدد فــي العقــد يحــق لســدير عــام دائــرة  :فــرض يرامــة ماليــة .2

في تؾرةـدىا عـؽ كـل أسـبؾع تـلتير إخ %( مؽ قيسة المؾازم الصي تلتر 2المؾازم العامة أن يفرض يرامة مالية خ تقل عؽ )
إذا تبيؽ أن الصلتير في الصؾرةد نـااؼ عـؽ قـؾة قـاىرة ، وفـي اسيـع األحـؾال عمـى السصعيـد تقـديؼ إشـعار تظـي وفـؾرد إلـى 

 الجية السخصرة بالغروف واألساا  الصي أدت إلى الصلتير في الصؾرةد أو مشعصو مؽ ذلػ وتقديؼ ما ي بط ذلػ.
سصعيد : إذا ن ل السصعيد عؽ تشفي  الصزاماتو بسا  يو الصزامـو بالصؾرةـد أو قرـر فـي ذلـػ أو تـلتر الذراء عمى حدا  ال .0

يحق لسدير عام دائرة المؾازم العامة إصدار القرار بذراء المؾازم السمصزم بيا السصعيد بشفس الخرائص والسؾاصـفات مـؽ أد 
سـعار والشفقـات ا ضـا ية وأيـة تدـائر أو مرـارةب أو مردر آتر عمى حدا  ى ا السصعيد ونفقصو مع تحسيمـو فـروق األ
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عظــل أو ضــرر يمحــق بالــدائرة السدــصفيدة أو دائــرة المــؾازم العامــة دون الحااــة إلــى أد إنــ ار وخ يحــق لمسصعيــد اخعصــراض 
 عمى ذلػ.

لصي أحالـط العظـاء اسصاعاد عرض السؾرد ال د يخل بالصزاماتو أو إلغاء العقد السبرم معو: وىشا يحق لمجشة العظاءات ا .3
اتخــاذ ا اــراءات الالزمــة بحــق السصعيــد بســا فــي ذلــػ مرــادرة قيســة الصــلميؽ السقــدم مــؽ السصعيــد أو أد اــزء مشــو بذــكل 

 يصشاسا مع قيسة المؾازم يير السؾردة وةعصبر السبمغ في ى ه الحالة إيرادار لمخزةشة العامة.
األمؾال السدصحقة ليا في ذمـة السشـاقص أو السـؾرد مـؽ األمـؾال  وفي اسيع األحؾال يحق لدائرة المؾازم العامة تحريل .4

 السدصحقة ل لػ السشاقص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاختيؼ.

 -حم اخلالفاث:: ثايناا 
 ديار بالصفاوض.في حال حدوث أد تالف يشذل عؽ تفدير أد بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيصؼ حمو و   - أ

يؾمار مؽ بدء مفاوضصيسا لمؾصـؾل إلـى حـل حـؾل أد تـالف يصعمـق بالعقـد يحـق ألد  32إذا لؼ يصسكؽ الظرفان تالل  -  
مــؽ الظــرفيؽ حــل الخــالف بــالمجؾء إلــى السحكســة السخصرــة وتظبيــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســؾل بيــا فــي مشــاطق الدــمظة 

 الؾطشية الفمدظيشية بي ا الذلن.
 زوط يتفزقت:ـ: شتاسعاا 

إذا اسصعسل السشاقص الغش أو الصالعـا فـي معاممصـو أو ثبـط عميـو أنـو شـرع أو قـام بشفدـو أو بؾاسـظة ييـره بظرةـق  .2
مااشر أو يير مااشر عمـى رشـؾة أحـد مـؾعفي أو مدـصخدمي الدـمظة أو عمـى الصؾاطـؤ معـو إضـرارار بالسرـمحة يمغـي 

ق الـؾزارة السظالاـة بالصعؾةزـات السصرتاـة عمـى ذلـػ فزـالر عـؽ عقده في الحال وةرـادر الصـلميؽ مـع عـدم ا تـالل بحـ
شظا اسـسو مـؽ بـيؽ السشاقرـيؽ وخ يدـسح لـو بالـدتؾل فـي مشاقرـات لمدـمظة الؾطشيـة الفمدـظيشية ىـ ا فزـالر عـؽ 

 اتخاذ ا اراءات القزائية ضده عشد اخقصزاء.
عــو دون المجــؾء لمقزــاء وكــ لػ مرــادرة مبمــغ إذا أفمــس السشــاقص أو الســؾرد يحــق لمجشــة العظــاءات إلغــاء الصعاقــد م .0

 الصلميؽ كإيراد عام لمخزةشة العامة.
إذا تــؾفى السشــاقص أو الســؾرد اــاز إلغــاء العقــد  السبــرم معــو أو مــا تاقــى مشــو  بصؾايــو كصــا  لمؾرثــة يفيــد بــ لػ دون  .3

 الحااة إلى اسصردار حكؼ قزائي يقزي ب لػ مع رد مبمغ الصلميؽ في ى ه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 يجا عمى السؾرد إحزار شيادة السشذل لمسؾاد الصي تصظما ذلػ.  .2
 يحق لؾزارة الرحة رفض أد مادة كاممة أو أد ازء مشيا في حال مخالفصيا لمسؾاصفات الصي تؼ اختفاق عمييا. .0
سؾاصــفات والذــروط العامــة يــصؼ اســصالم الســؾاد الســؾردة مــؽ قبــل لجشــة اســصالم مخصرــة ومذــكمة ليــ ا الغــرض وفقــار لم .3

والخاصــة لمصعاقــد الــؾاردة فــي دعــؾة العظــاء وقــرار ا حالــة وأمــر الصؾرةــد والعيشــات السعصســدة والصــي يــصؼ فحرــيا وااــراء 
الصجار  عمييا بالظرةقة الصي تحددىا الجية السدصفيدة أو لجشة اخسصالم بسؾاا لجان فشية تذكل لي ا الغـرض لسعرفـة 

تؤتـ  لسخبرةـة الالزمـة مـؽ قبـل السـؾرد و فات السظمؾبـة وةجـا كـ لػ إرفـاق الذـيادات الرـحية وامدى مظابقصيا لمسؾاص
 عمى طما مؽ السخصبر عشد كل تؾرةد.األلف حدا السادة السؾردة وبشاءر في  0-2العيشات بشداة 

 السشاقرة. يجا عمى السؾرد العمؼ بلن ما يقدمو مؽ عرض سعر سارد السفعؾل لسدة سصؾن يؾمار مؽ تارةخ إيالق .4
عمــى الســؾرد اخلصــزام بصؾرةــد الســؾاد السصعاقــد عمييــا فــي الخــدمات السدــاندة بــؾزارة الرــحة بغــزة أو الجيــة الصــي تحــددىا  .5

الــؾزارة طاقــار لمذــروط والسؾاصــفات الــؾاردة فــي السشاقرــة مصزــسشا الشقــل والصحسيــل والصشزةــل ومــا يصرتــا عمــى عسميــات 
 مرارةب عمى نفقصو الخاصة. الصؾرةد مؽ نفقات بالغة ما بمغط أو

سؾف يصؼ ترسية أصشاف السشاقرة عمى أساس أقل األسعار والسظابق لمسؾاصـفات السظمؾبـة ولـؾزارة الرـحة الحـق فـي  .6
% مؽ إاسالي ال سية السصعاقد عمييا لسجـرد إشـعار السـؾرد بريبصيـا 05زةادة ال سيات السصعاقد عمييا أو تفزيا بشداة 

 فات وأسعار الصؾرةد الؾاردة في العقد ل ل أو بعض األصشاف تالل فصرة الصعاقد .في ذلػ وبشفس شروط ومؾاص
 في اسيع األحؾال ت ؾن عروض األسعار بالذيكل الجديد وشاممة لمزرةاة السزافة ما لؼ يرد نص تالف ذلػ. .7
سـس بسرـمحة وزارة في حال مخالفة السؾرد ل ل أو بعض شـروط الصعاقـد أو فـي حـال امصشاعـو أو عرقمصـو لمصؾرةـد بسـا ي .8

الرحة أو يعرض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة الساليـة مرـادرة كفالـة حدـؽ الصشفيـ  والراـؾع عميـو بـالصعؾةض عـؽ كـل 
عظل أو ضرر لحق بيا كسا أن ليا الحق في الحرؾل عمى السـؾاد الصـي يصخمـف السـؾرد عـؽ تؾفيرىـا مـؽ السـؾرد الـ د 

ا محققـة لسرـمحصيا والغـاء الصعاقـد معـو ودفـع فـروق األسـعار مزـافار إلييـا يميو في الدعر أو الذراء بالظرق الصي تراى
% مرارةب إدارةة مـؽ ضـسانصو البش يـة ولـيس لمسـؾرد الـ د تـالف أد شـرط مـؽ شـروط الصعاقـد أو تخمـف عـؽ أو 22

سظالاـة بفـروق عرقل عسميات الصؾرةد الحق في السظالاة بلية تعؾةزات أو السظالاـة باسـصرداد كفالـة حدـؽ الصشفيـ  أو ال
األسعار إذا تسكشط الؾزارة مؽ تؾفير تمػ السؾاد بدعر اقل مؽ سـعر السشاقرـة الـ د تـؼ الصعاقـد بسؾااـو وفـى حـال عـدم 

 كفاية الزسانة لصغظية فروق األسعار لؾزارة السالية الحق في ترؼ أد ماالغ تصاقى مؽ مدصحقاتو لدييا.
ؾاد طاقـار لمذـروط والسؾاصـفات الـؾاردة بالسشاقرـة تـالل سـصيؽ يؾمـار مـؽ يكؾن الدفع لمسؾرد لقاء ما قام بصؾرةـده مـؽ مـ .9

تــارةخ تقــديؼ الفــؾاتير واألوراق الدالــة عمــى تســام وحدــؽ الصؾرةــد طاقــا لمذــروط والسؾاصــفات الــؾاردة برــحيفة الذــروط 
 والسؾاصفات. 

أساا  ما دام ذلػ يحقـق  لجشة العظاءات يير ممزمة بلرتص عروض األسعار أو أد عرض سعر أتر ودون إبداء أد .22
 مرمحصيا.

 .وتغيير رؤوسيا يصروزيصحسل السؾرد كافة ت اليب صيانة وفحص اسظؾانات الش .22



 

 87/0202 "أكسجين لصالح وزارة الصحة ومنظمات توريد اسطوانات

 

 

 
 جذول انكًياث واألسعار

 

 انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
سعز انىحذة 

 بانشيكم
انسعز المجايل 

 يالحظاث بانشيكم

2 
  لصر كبيرة 00اسظؾانة أكدجيؽ 

 مؽ رأس اخسظؾانةيعيشة  إحزاريمظمؾ  
    75 عدد

0 
 مشغؼ اسظؾانة أكدجيؽ طبي 

 يمظمؾ  احزار عيشةي
    75 عدد

  الدعر اخاسالي بالذيكل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 99/0202 توريد اسطوانات أكسجين لصالح وزارة الصحة

 9صفحة  
 

 

 دقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو
 

 

 بالتــالي:ـ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن  شركةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىهية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا المهقع أدناه ـــــــــــ 
قانهنيًا بتمك الشروط من شروط عامة وخاصة ومهاصفات وألتزم التزاما  58/0201 ا ورد بهثائق العطاء المطروح رقمبأنني قرأت وتفيمت كافة م.  1

 .والمهاصفات
 تاريخ آخر مهعد لتقديم العروض.كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعهل وال يجهز لي الرجهع عنو لمدة ستين يهما من .  0
خالل ثالثين يهما وذلًك من تاريخ تهقيع  المعنيةهزارة المن قبل  المذكهر أعاله والتي يتم طمبيا .  وكذلك ألتزم بتهريد األصناف المحالة عمى بمهجب العطاء3

 صفات والشروط المنصهص عمييا في ىذا العطاء.العقد واستالم أوامر التهريد عمى أن تكهن تمك األصناف المهردة من قبمي وفقًا لممها
 .ل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه وىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بك     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـؼ السشــاقــص :ــــــــــ                                 
 رقؼ السذصغل السرتص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــؾان :                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقؼ الجؾال: ـــــــــــــــــــــــ                                 
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