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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 نهىاسو انعايتاإلدارة انعايت 
 جلنت انعطـاءاث املزكشيت

 90/2021 عطاء رقى
 

تبعًا  رحةلا ةوزار مظبؾعات لرالح  تعمؽ وزارة السالية / لجشة العظاءات السركــزةة عؽ طرح عظاء حكؾمي لتؾرةد     
 لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء.

فعمى الذركات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وترغب في السذاركة في ىذا العظاء مراجعة وزارة السالية / اإلدارة 
في غزة خالل أوقات الدوام الرسسي مؽ أجل الحرؾل عمى  تل اليؾا بجؾار محظة فارسالعامة لمؾازم العامة ـ 

 كل غير مدتردة تؾرد إلى خزةشة وزارة السالية.( شي300كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل دفع مبمغ )
آخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات باإلدارة العامة المؾازم  وزارة السالية في 

وتفتح السغارةف بحزؾر مسثمي الستشاقريؽ  28/10/2021السؾافق  الخسيس يؾم العاشرة صباحاً غـزة ىؾ الداعة 
 .الزمان والسكانفي نفس 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 . أجرة اإلعالن في الرحف عمى مؽ يرسؾ عميو العظاء.1
أو  . يجب إرفاق كفالة بشكية أو شيػ بشكي صادرةؽ مؽ بشػ معتسد لدى وزارة السالية بغـزة البشـػ الـؾطشي اإلسـالمي2

" كتــيميؽ دخــؾل " ســارع السفعــؾل لســدة  دوالر 1000أو ســشد دفــع معتســد صــادر مــؽ بشــػ البرةــد بسبمــغ بشــػ اإلنتــاج 
 يؾمًا مؽ آخر مؾعد لتقديؼ العروض. تدعؾن 

 . تقدم األسعار بالذيكل وتذسل جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب.3
 . لجشة العظاءات غير ممزمة بقبؾل أقل األسعار.4
 ير مدئؾلة عؽ أع مبمغ نقدع يرفق مع العظاء.. اإلدارة العامة لمؾازم غ5
 
 

 
 
 
 



 

 

 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والشساذج والؾثائق السرفقة بدعؾة العظاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الؾثـائق وةـتفيؼ جسيـع  .1
دعؾة العظاء وةقدميا ضسؽ العرض كاممة عمى أن يتحسـل كافـة الشتـائل السترتبـة عمـى  ما ورد فييا وةختؼ وةؾقع كافة وثائق

 عدم قيامو بالتدقيق واالستكسال برؾرة صحيحة.

تكتب أسعار العظاء بالذيكل عمى أن يذسل الدـعر رسـؾم الجسـارك والزـرةبة السزـافة وأجـؾر التحـزةؼ والتغميـف ومرـارةف  .2
 وجسيع الرسؾم والسرارةف األخرى. الشقل والتحسيل والتشزةل والتيميؽ

يعد السشاقص عرضو مظبؾعًا أو مكتؾبًا بالحبر األزرق أو األسؾد فقط وةحغر السحـؾ أو التعـديل أو الذـظب أو اإلضـافة فـي  .3
العـرض وكـل ترـحيح مـؽ ىـذا القبيــل يؾضـع عميـو خظـيؽ متـؾازةيؽ بــالحبر األحسـر وةعـاد كتابـة الرـؾا  بــالحبر األزرق أو 

 قع بجانبو مؽ قبل مؽ أجرى الترؾةب.األسؾد وةؾ 

يقدم السشاقص عرضو مرفقًا بو الؾثائق السظمؾبة مع تيميؽ دخؾل العظاء في مغمف مغمق بإحكام وةكتـب عميـو عظـاء تؾرةـد  .4
وكذلػ اسسو وعشؾانو بالكامل ورقؼ اليـاتف والفـاكس ورقـؼ صـشدوق  90/2021لمسشاقرة رقؼ  رحةال ةوزار مظبؾعات لرالح 

يـؽ بـو لترسـل إليـو السكاتبـات الستعمقـة بالعظــاء وعميـو تبميـــغ اإلدارة العامـة لمـؾازم / وزارة الساليـة خظيـًا بـيع  خـاصالبرةد ال
ــة  ــػ يحــق لمجش ــدائرة التــي طرحــف العظــاء وعشؾانيــا وبخــالف ذل ــو أن يكتــب أيزــًا اســؼ ال تغييــر أو تعــديل فــي عشؾانــو وعمي

 العظاءات أن تيسل العرض السقدم مشو.

لعرض مؽ قبل السشاقص في صشدوق العظـاءات السخرـص ليـذا الغـرض لـدى اإلدارة العامـة لمـؾازم قبـل انتيـاء السـدة يؾدع ا .5
السحددة لذلػ وكل عرض ال يؾدع  فـي صـشدوق العظـاءات قبـل آخـر مؾعـد لتقـديؼ العـروض ال يشغـر  يـو وةعـاد إلـى مرـدره 

 مغمقًا .

السفعؾل وال يجؾز لو الرجـؾع عشـو لسـدة سـتيؽ يؾمـا مـؽ تـارةو آخـر مؾعـد يمتزم السشاقص بين يبقى العرض السقدم مشو نافذ  .6
 لتقديؼ العروض.

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
 يرفق السشاقص مع عرضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمى الشحؾ التالي:  .1

  مزاولة السيشة وكذلػ الديرة الذاتية لمذركة.صؾرة مردقة عؽ شيادة 
 .الدجل التجارع أو الرشاعي لمذركة 

 .شيادة خمؾ طرف مؽ دائرة ضرةبة الدخل وضرةبة القيسة السزافة 

عمى السشاقص أن يرفق بعرضـو الشدـخة األصـمية مـؽ أيـة كتالؾجـات أو نذـرات أو معمؾمـات فشيـة تعـرف بـالمؾازم السعروضـة  .2
عرضو العيشات السظمؾبة في دعـؾة العظـاء واذا كانـف تمـػ العيشـات غيـر قابمـة لمشقـل فعميـو أن يحـدد مكانيـا وكذلػ يقدم مع 

 والؾقف الذع يسكؽ رؤةتيا  يو واال يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 يحق لمسشاقص أن يزيف أية وثائق أو معمؾمات يرغب بإضافتيا وةرى أنيا ضرورةة  لتؾضيح عرضو. .3
 :ثًا: تأييناث وضًاناث انعطاءثان
يمتـزم السشـاقص أن يرفـق بعرضـو سـشد دفـع معتسـد صـادر مـؽ بشـػ البرةـد أو عمـى شـكل كفالـة أو : تيميؽ الدخؾل في العظاء .1

" كتــيميؽ دخــؾل " وال يشغــر فــي أع  دوالر 1000( بسبمــغ أو بشــػ اإلنتــاج )البشــػ الــؾطشي اإلســالمي مــؽشــيػ بشكــي صــادر 
عمى أن تعاد تيميشات الدخؾل في العظاء إلى مقدمييا مؽ السشاقريؽ الذع لؼ يحال  العظاءؽ دخؾل عرض غير معزز بتيمي
 .مؽ تارةو آخر مؾعد لتقديؼ العروض شيرةؽعمييؼ العظاء بعد مدة 

: يمتزم الستشاقص الفائز بالعظاء أو بيع جزء مؽ بشؾده بتقديؼ تـيميؽ حدـؽ التشفيـذ لمعظـاء السحـال عميـو تيميؽ حدؽ التشفيذ .2
 مـؽكفالـة أو شـيػ بشكـي صـادر  وذلػ عمى شكل سشد دفع معتسـد صـادر مـؽ بشـػ البرةـد أو عمـى شـكلدوالر  1000بقيسة 



 

 

تبميغـو بقـرار إحالـة العظـاء عميـو مـؽ قبـل اإلدارة العامـة يؾم مـؽ تـارةو  15خالل ( أو بشػ اإلنتاج )البشػ الؾطشي اإلسالمي
ذ كافـة االلتزامـات لمؾازم عمى أن يكؾن سارع السفعؾل مدة سرةان العقـد   وةعـاد تـيميؽ حدـؽ التشفيـذ إلـى الستعيـد بعـد تشفيـ

 .السترتبة عميو
حيق نىسارة املانيت انهاء انتعاقذ أو % وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيت 15: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين  رابعاً 

 إعادة اننظز يف األسعار
 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 

يدعؾ مدير عام المؾازم العامة لجشة فتح مغارةف العظـاء وتقـؾم ىـذه المجشـة بفـتح العظـاءات بحزـؾر  :لجشة فتح السغارةف -1
 -العظاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية: السشاقريؽ أو مسثمييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة

إثبات عدد السغارةف في محزر فتح السغارةف وكل عظاء يفتح مغروفـو يزـع رئـيس المجشـة عميـو وعمـى مغروفـو رقسـًا  - أ
 مدمداًل عمى ىيئة كدر اعتيادع بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 ترقيؼ األوراق السرفقة مع العظاء واثبات عددىا.  - ب

 قراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار وقيسة التيميؽ االبتدائي السقدم مؽ كل مشاقص وذلػ بحزؾر السشاقريؽ أو مسثمييؼ.  - ت

التؾقيع مؽ رئيس المجشة وجسيـع األعزـاء الحاضـرةؽ عمـى العظـاء ومغروفـو وكـل ورقـة مـؽ أوراقـو وكـذلػ عمـى محزـر  - ث
 مجشة بعد تدوةؽ كافة الخظؾات الدابقة.ال

يحدد مـدير عـام المـؾازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـذيؽ تتكـؾن مـشيؼ المجشـة الفشيـة التـي  :لجشة دراسة وتقييؼ العروض -2
د أخــذ تقــؾم بدراســة العــروض مــؽ الشــؾاحي الفشيــة والساليــة والقانؾنيــة وتقــدم تؾصــياتيا السشاســبة لمجشــة العظــاءات السركزةــة بعــ

 -السعايير التالية في االعتبار:
 ال يشغر في أع عرض غير معزز بتيميؽ دخؾل العظاء.  -أ

تــدرس العــروض مــؽ الشاحيــة الفشيــة بحيــي تحــدد السعــايير الفشيــة وفقــًا لسؾاصــفات المــؾازم السظمؾبــة عمــى جــدول يعــد ليــذه    -ب
 الغاية  وتخزع كافة العروض لشفس السعايير مؽ حيي التزام السشاقص بعرضو بسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.

ية والفشية ومقدرتـو عمـى الؾفـاء بالتزامـات العظـاء وسـسعتو التجارةـة يؤخذ بعيؽ االعتبار كفاءة السشاقص مؽ الشاحيتيؽ السال  -ت
 كؾنـو وكيـل أو مـؾزع لؾكيـل أو تـاجركـذلػ فرىـا وقظـع الايـار وورش الرـيانة و والتدييالت التي يقـدميا أو الخدمـة التـي يؾ 

 ولمجشة استبعاد عرض السشاقص الذع ال تتؾفر  يو كل أو بعض ىذه الستظمبات.

 العرض الذع قدم أرخص األسعار ثؼ الذع يميو حتى تتؼ دراسة العروض السقدمة.تبدأ الدراسة ب  -ث

مـؽ حـق اإلحالة عمى مقدم أرخص األسعار و إذا تؾافرت في العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾدة تؾصي المجشة الفشية ب -ج
 األسعار. المجشة الفشية أن تؾصي بالترسية عمى أكثر مؽ مؾرد لمرشف الؾاحد بالرغؼ مؽ اختالف

في حالة عدم تؾافر الستظمبات في العرض الذع يتزسؽ أرخـص األسـعار تشتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـذع يميـو بالدـعر إلـى  -ح
 أن ترل إلى العرض الذع تتؾافر  يو الستظمبات لإلحالة عمى أن تبيؽ أسبا  استبعاد العروض األرخص بذكل واضح.

الجؾدة السظمؾبة يفزل السشاقص الذع يتزـسؽ عرضـو ميـزات إضـا ية ثـؼ السقـدم إذا تداوت السؾاصفات واألسعار والذروط و  -خ
لمسشتجــات السحميــة  ثــؼ السشــاقص السقــيؼ بفمدــظيؽ برــؾرة دائســة  ثــؼ مــدة التدــميؼ األقــل إذا كانــف ســرعة التدــميؼ لسرــمحة 

 الدائرة السدتفيدة.

 انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ :سادساً 
عميو العظاء استكسال إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة وتؾقيع االتفاقية ومـا يمحقيـا مـؽ أوراق عمى الستعيد الذع أحيل  .1

 ومدتشدات بسا فييا )أوامر الذراء(.
 مؽ تارةو استالمو ألمر التؾرةد. حدب الظمبيمتزم الستعيد بالتؾرةد  .2



 

 

الحرــؾل عمــى  إذن خظــي مــؽ لجشــة ال يجــؾز لمستعيــد أن يتشــازل ألع شــخص آخــر عــؽ كــل أو أع جــزء مــؽ العقــد دون  .3
 العظاءات التي أحالف العظاء.

ال يحـق لمسشـاقص أو السـؾرد الرجـؾع عمـى لجشـة العظـاءات بـيع خدـارة أو ضـرر ناشـع عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي حالـة إذا مــا  .4
شـة العظـاءات رفزف لجشة العظاءات كل العـروض السقدمـة إلييـا أو إذا لـؼ تحـل العظـاء عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو إذا ألغـف لج

 دعؾة العظاء في أع وقف أو أع مرحمة دون ذكر األسبا .

يمتــزم الســؾرد بتدــميؼ المــؾازم وفقــًا لمسؾاصــفات والذــروط الستفــق عمييــا والــؾاردة فــي قــرار اإلحالــة وكــذلػ العيشــات السعتســدة  .5
 والسذكؾرة  يو.

 أو عذو قيايه به:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ :سابعاً 
إذا تـيخر الستعيـد عـؽ تؾرةـد مـا التـزم بـو فـي السؾعـد السحـدد فـي العقـد يحـق لسـدير عـام دائـرة المـؾازم  :فرض غرامة ماليـة .1

%( مؽ قيسة المؾازم التي تـيخر فـي تؾرةـدىا عـؽ كـل أسـبؾع تـيخير إال إذا تبـيؽ أن 1العامة أن يفرض غرامة مالية ال تقل عؽ )
رةـد نــاجؼ عـؽ قـؾة قـاىرة   وفــي جسيـع األحـؾال عمـى الستعيــد تقـديؼ إشـعار خظـي وفــؾرع إلـى الجيـة السخترــة التـيخير فـي التؾ 

 بالغروف واألسبا  التي أدت إلى التيخير في التؾرةد أو مشعتو مؽ ذلػ وتقديؼ ما يثبف ذلػ.
لتؾرةـد أو قرـر فـي ذلـػ أو تـيخر يحـق إذا نكل الستعيد عؽ تشفيذ التزاماتـو بسـا  يـو التزامـو با: الذراء عمى حدا  الستعيد .2

لسدير عام دائرة المؾازم العامة إصدار القرار بذراء المؾازم السمتزم بيا الستعيد بشفس الخرائص والسؾاصفات مؽ أع مردر آخـر 
حـق عمى حدا  ىذا الستعيد ونفقتو مع تحسيمو فروق األسعار والشفقات اإلضا ية وأية خدائر أو مرارةف أو عظل أو ضرر يم

 بالدائرة السدتفيدة أو دائرة المؾازم العامة دون الحاجة إلى أع إنذار وال يحق لمستعيد االعتراض عمى ذلػ.
استبعاد عرض السؾرد الذع يخل بالتزاماتو أو إلغاء العقد السبرم معو: وىشا يحق لمجشة العظاءات التي أحالف العظـاء اتخـاذ  .3

لػ مرادرة قيسة التيميؽ السقدم مؽ الستعيد أو أع جـزء مشـو بذـكل يتشاسـب مـع قيسـة اإلجراءات الالزمة بحق الستعيد بسا في ذ
 المؾازم غير السؾردة وةعتبر السبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزةشة العامة.

وفــي جسيــع األحــؾال يحــق لــدائرة المــؾازم العامــة تحرــيل األمــؾال السدــتحقة ليــا فــي ذمــة السشــاقص أو الســؾرد مــؽ األمــؾال  .4
 دتحقة لذلػ السشاقص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاالتيؼ.الس

 -: حم اخلالفاث:ثايناً 
 في حال حدوث أع خالف يشذي عؽ تفدير أع بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حمو وديًا بالتفاوض.  - أ

مفاوضـتيسا لمؾصـؾل إلـى حـل حـؾل أع خـالف يتعمـق بالعقـد يحـق ألع مـؽ يؾمـًا مـؽ بـدء  30إذا لؼ يتسكؽ الظرفان خـالل  - ب
الظــرفيؽ حــل الخــالف بــالمجؾء إلــى السحكســة السخترــة وتظبيــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســؾل بيــا فــي مشــاطق الدــمظة الؾطشيــة 

 الفمدظيشية بيذا الذين.
 : شزوط يتفزقت:ـتاسعاً 

معاممتو أو ثبف عميو أنـو شـرع أو قـام بشفدـو أو بؾاسـظة غيـره بظرةـق مباشـر إذا استعسل السشاقص الغش أو التالعب في  .1
أو غير مباشر عمى رشؾة أحد مؾعفي أو مدتخدمي الدمظة أو عمى التؾاطؤ معو إضرارًا بالسرمحة يمغـي عقـده فـي الحـال 

عـؽ شـظب اسـسو مـؽ بـيؽ  وةرادر التيميؽ مع عـدم اإلخـالل بحـق الـؾزارة السظالبـة بالتعؾةزـات السترتبـة عمـى ذلـػ فزـالً 
السشاقريؽ وال يدسح لو بالدخؾل في مشاقرات لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية ىذا فزاًل عؽ اتخاذ اإلجراءات القزـائية ضـده 

 عشد االقتزاء.
إذا أفمس السشاقص أو السـؾرد يحـق لمجشـة العظـاءات إلغـاء التعاقـد معـو دون المجـؾء لمقزـاء وكـذلػ مرـادرة مبمـغ التـيميؽ  .2

 اد عام لمخزةشة العامة.كإير 
إذا تؾفى السشاقص أو السؾرد جاز إلغاء العقد  السبرم معو أو ما تبقى مشو  بتؾجيو كتا  لمؾرثة يفيد بذلػ دون الحاجة إلى  .3

 استردار حكؼ قزائي يقزي بذلػ مع رد مبمغ التيميؽ في ىذه الحالة.



 

 

 انشـــزوط اخلاصـــت
 

 دة عالية. يمتزم السشاقص بتقديؼ مظبؾعات ذات جؾ  .1

 االلتزام بالتؾرةد بالشؾعيات والكسيات واألسعار خالل مدة السشاقرة.  .2

كـل عيشـة اسـؼ الذـركة ورقـؼ  ى  بحيـي يكتـب عمـيجب أن يمتزم السشاقص بتقديؼ عيشات لكل صشف مظمؾ  لـو عيشـة  .3
 الرشف في كراسة العظاء ولؽ تقبل العيشات إذا لؼ تكؽ معرفة.

 والتؾصيل وكافة أنؾاع الرسؾم والزرائب.الدعر بالذيكل وةذسل الشقل  .4
 يجب أن تكؾن السظبؾعات السقدمة مظابقة لمسؾاصفات والسقاييس الفمدظيشية. .5

ــاييس الفمدــظيشية  .6 ــي التيكــد مــؽ مظابقــة الســؾاد لمسؾاصــفات والسق ــة الحــق ف ــؾازم العامــة/وزارة السالي ــإلدارة العامــة لم ل
 مػ الفحؾصات وما يتبعيا عمي حدا  ونفقة السؾرد.بالظرق التي تراىا مشاسبة وان تكؾن إجراءات ت

 رفض أع مادة كاممة أو أع جزء مشيا في حال مخالفتيا لمسؾاصفات التي تؼ االتفاق عمييا. الساليةيحق لؾزارة  .7
بغـزة أو الجيـة التـي تحـددىا  السؾرد االلتزام بتؾرةد السؾاد الستقاعد عمييـا فـي الخـدمات السدـاندة بـؾزارة الرـحة ىعم .8

عسميــات  ىلتحسيــل والتشزةــل ومــا يترتــب عمــلــؾزارة طبقــًا لمذــروط والسؾاصــفات الــؾاردة فــي السشاقرــة متزــسشًا الشقــل واا
 التؾرةد مؽ نفقات بالغة ما بمغف أو مرارةف عمي نفقتو الخاصة.

 الساليـةة سؾف يتؼ ترسية أصشاف السشاقرة بالتجزئة عمي أساس أقل األسعار والسظـابق لمسؾاصـفات السظمؾبـة ولـؾزار  .9
% مــؽ إجسـالي الكسيـة الستعاقــد عمييـا لسجـرد إشــعار 25الحـق فـي زةــادة الكسيـات الستعاقـد عمييــا أو خفزـيا بشدـبة 

السؾرد برغبتيا في ذلػ وبشفس شروط ومؾاصفات وأسعار التؾرةد الؾاردة في العقد لكل أو بعض األصـشاف خـالل فتـرة 
 التعاقد.

وط التعاقد أو في حال امتشاعـو أو عرقمتـو لمتؾرةـد بسـا يسـس بسرـمحة وزارة في حال مخالفة السؾرد لكل أو بعض شر  .10
أو يعرض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة السالية مرادرة كفالة حدؽ التشفيذ والرجـؾع عميـو بـالتعؾةض عـؽ كـل  رحةال

السـؾرد الـذع عظل أو ضرر لحق بيا كسا أن ليا الحق في الحرؾل عمي السؾاد التي يتخمف السؾرد عؽ تؾفيرىـا مـؽ 
يميو في الدعر او الذراء بالظرق التي تراىا محققة لسرمحتيا والغـاء التعاقـد مـع ودفـع فـروق األسـعار مزـافًا إلييـا 

% مرارةف إدارةة مؽ ضسانتو البشكية وليس لمسؾرد الـذع خـالف أع شـرط مـؽ شـروط التعاقـد أو تخمـف عـؽ أو 10
عؾةزات أو السظالبة باسترداد كفالة حدؽ التشفيذ أو السظالبـة بفـروق عرقل عسميات التؾرةد الحق في السظالبة بيية ت

األسعار إذا تسكشف الؾزارة مؽ تؾفير تمػ السؾاد بدعر أقل مؽ سعر السشاقرة الذع تؼ التعاقد بسؾجبـو وفـي حـال عـدم 
 و لدييا.كفاية الزسانة لتغظية فروق األسعار لؾزارة السالية الحق في خرؼ أع مبالغ تتبقي مؽ مدتحقات

يؾمـًا مـؽ  سـتؾن يكؾن الدفع السؾرد لقاء ما قام بتؾرةده مؽ مؾاد طبقًا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة بالسشاقرـة خـالل  .11
تـارةو تقـديؼ الفـؾاتير واألوراق الدالـة عمـي تسـام وحدـؽ التؾرةـد طبقـًا لمذـروط والسؾاصـفات الـؾاردة برـحيفة الذـروط 

 والسؾاصفات .

 تسديد العظاء عؽ السدة السحددة لو بسا يتشاسب والسرمحة العامة.يحق لمجشة العظاءات  .12

 العيشات والسؾاصفات لمسظبؾعات يتؼ طمبيا وتحديدىا مؽ وزارة الرحة. .13

 
 
 



 

 

  واألسعار انكًياثجذول 
 يزفق املىاصفاث انفنيت

نزق
ا

ى
 

 انكًيت انىحذة اسى انصنف
 سعز انىحذة

 بانشيكم
االمجايل 
 بانشيكم

 يالحظاث

    03,000 عدد 66/24مرضى العشاية السركزة تذكرة  1

    1,000 عدد 41*  1241مذكرة مكتب عادية  4

    1,000 عدد 43,1*  9,1مذكرة مكتب عادية  0

    700 عدد طمب تحزير جرعات عالج كيسياوع  2

 DRUG STOCK دفتر طمب صيدلية 1

REqUISITION 
    300 عدد

    300 عدد BLOOD TRANSFUSION دفتر طمب تحميل دم 6

7 REqUEST 300,000 عدد    

    300,000 عدد 2عروف تعقيؼ رقؼ 8

    250,000 عدد 139عروف أدوةة رقؼ 9

    500,000 عدد 136عروف تعقيؼ  13

    500,000 عدد 132عروف تعقيؼ رقؼ 11

    700 عدد 134عروف تعقيؼ رقؼ 14

    20,000 عدد السدتذفىسجل أحؾال مرضى  10

    150,000 عدد 06/46عروف مراسالت  12

    10,000 عدد 137عروف تعقيؼ رقؼ 11

    50,000 عدد 04*24عروف مراسالت  16

    500 عدد كرت فحص الدائق 17

    BOOK 600 دفتر تقرةر طبي قزائي 18

19 PAPER C.T.G  ROLL/CENT MONITOR 
152 

BOOK 1,200    



 

 

نزق
ا

ى
 

 انكًيت انىحذة اسى انصنف
 سعز انىحذة

 بانشيكم
 اإلمجايل
 بانشيكم

 يالحظاث

43 ×90 MM/ 14.4 MT B 4305 BAO BOOK 2,000    

41 PAPER C.T.G  ROLL/CENT  150-2.7.90 500 لفة    

44 Avalon F M 30 roll 200    

40 Econet Modicalel Smart 3  
152mm*30m 

BOOK 400    

42 PAPER E .C. G 6 CHANNEL 210 MM BOOK 500    

41 Tempo BOOK 500    

    500 عدد دفتر تبميغ وفاة 26

    600 عدد سجل السشررف اليؾمي 27

    120 عدد سجل السشررف الذيرع  28

    2,000 دفرت دفتر إحالة لمسرضى 29
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ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾةة رقؼ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسؾقع أدناه ــــــأقر أنا 

 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكة ـــــــــــــــــــــــــبرفتي مسثاًل عؽ  شر 
مــؽ شــروط عامــة وخاصــة  90/2021 ا ورد بؾثــائق العظــاء السظــروح رقــؼبــينشي قــرأت وتفيســف كافــة مــ. 1

 ومؾاصفات وألتزم التزاما قانؾنيًا بتمػ الذروط والسؾاصفات .
مـؽ  كسا ألتزم بين يبقى العرض السقدم مشي سارع السفعؾل وال يجؾز لي الرجـؾع عشـو لسـدة سـتؾن يؾمـاً . 2

 تارةو آخر مؾعد لتقديؼ العروض.
وزارة ء السذكؾر أعاله والتي يتؼ طمبيا مؽ قبل .  وكذلػ ألتزم بتؾرةد األصشاف السحالة عمى بسؾجب العظا3

خالل شير وذلػ مؽ تارةو تؾقيع العقد واستالم أوامر التؾرةد عمى أن تكؾن تمػ األصشاف السـؾردة  الرحة
 مؽ قبمي وفقًا لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عمييا في ىذا العظاء.

 .دون أع ضغط أو إكراه وىذا إقرار وتعيد مشي بذلػ أقر وألتزم بكل ما ورد بو     
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