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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 88/2028 عطاء رقى
 

الح لص سجينكال محطات  لزوم توريدتعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي        
 لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. وزارة الصحة

فعمــا الشــركات ذات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــذا العطــاء مراجعــة وزارة الماليــة / 
مي مـن أجـل فـي اـزة صـأل أو ـات الـدوام الرسـ تل الىوا بجوار محطـة فـارس لمبتـرولاإلدارة العامة لموازم العامة ـ 

( شــيكل ايـر مسـتردة تــورد إلـا صزينــة 300الحصـول عمـا كراســة المواصـفات ووثــائق العطـاء م ابـل دفــ  مبمـ   
 وزارة المالية.

وزارة الماليـة فـي المـوازم  آصر موعد ل بول عروض السعار بالظرف المصتوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامـة
وتفــتح المظــاريف بحضــور ممثمـــي  88/08/2028 الموافــق اثنــينا يــوم صــباحمــن  الســاعة العاشــرةاـــزة وــو 

 .الزمان والمكانالمتنا صين في نفس 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 يالحظت:ـ
 . أجرة اإلعأن في الصحف عما من يرسو عميه العطاء.8
ال تعـذر ذلـك يـتم يجة إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي من البنك الوطني أو بنك اانتاج أو بنك البريد وفي حـ .2

الماليـة فـي وزارة الصـحة أو اادارة العامـة لمصزينـة  إحضار تعىد والتزام بالصصم من المستح ات معتمد من الدائرة
يومـًا مـن آصـر موعـد  تسـعينمن إجمالي العطاء " كتأمين دصول " ساري المفعـول لمـدة  %5 بوزارة المالية ب يمة

 لت ديم العروض.
 تشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائة.و  ار المريكيبالدو . ت دم السعار 3
 . لجنة العطاءات اير ممزمة ب بول أ ل السعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطأع عما الكراسة يرجا مراجعة مو   الوزارة 5
 .0598967679: . لممراجعة وااستفسار واتف ر م6
 
 

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

 وض ين قبم املخناقصني:أوالً: إعذاد وحقذيى انعز
يعد المنا ص عرضه وأسـعار  عمـا الجـداول والنمـاذج والوثـائق المرف ـة بـدعوة العطـاء بعـد أن ي ـرأ وـذ  الوثـائق  .8

ويتفىم جمي  ما ورد فيىا ويصتم ويو   كافة وثائق دعوة العطـاء وي ـدمىا ضـمن العـرض كاممـة عمـا أن يتحمـل 
 ج المترتبة عما عدم  يامه بالتد يق وااستكمال بصورة صحيحة.كافة النتائ

عمــا أن يشــمل الســعر رســوم الجمــارك وأجــور التحــزيم والتلميــف ومصــاريف الن ــل  بالــدوارتكتــة أســعار العطــاء  .2
 .والتحميل والتنزيل والتأمين وجمي  الرسوم والمصاريف الصرى

زرق أو السـود ف ـط ويحظـر المحـو أو التعـديل أو الشـطة أو يعد المنا ص عرضه مطبوعًا أو مكتوبًا بـالحبر ال  .3
ويعــاد كتابــة  راإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مــن وــذا ال بيــل يوضــ  عميــه صطــين متــوازيين بــالحبر الحمــ

 الصواة بالحبر الزرق أو السود ويو   بجانبه من  بل من أجرى التصوية.

ة م  تأمين دصول العطـاء فـي ملمـف ملمـق بمحكـام ويكتـة عميـه ي دم المنا ص عرضه مرف ًا به الوثائق المطموب .4
وكذلك اسمه وعنوانـه بالكامـل ور ـم  88/2028ر م "  لصالح وزارة الصحة سجينكال محطات  لزوم توريدعطاء 

الىاتف والفاكس ور م صندوق البريد الصاصين به لترسل إليه المكاتبـات المتعم ـة بالعطــاء وعميـه تبميـــ  اإلدارة 
عامــة لمــوازم / وزارة الماليــة صطيــًا بــأي تلييــر أو تعــديل فــي عنوانــه وعميــه أن يكتــة أيضــًا اســم الــدائرة التــي ال

 طرحت العطاء وعنوانىا وبصأف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تىمل العرض الم دم منه.

ة  بـل انتىـاء يودع العرض من  بل المنـا ص فـي صـندوق العطـاءات المصصـص لىـذا اللـرض لـدى اإلدارة العامـ .5
المدة المحددة لذلك وكـل عـرض ا يـودع  فـي صـندوق العطـاءات  بـل آصـر موعـد لت ـديم العـروض ا ينظـر فيـه 

 ويعاد إلا مصدر  ملم ًا .

يومـا مـن تـاري   سـتونيمتزم المنا ص بأن يب ا العرض الم دم منه نافذ المفعول وا يجوز له الرجوع عنه لمـدة  .6
 آصر موعد لت ديم العروض.

 

 ثانيًا: انشهاداث واملسخنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
يرفـق المنـا ص مــ  عرضـه   صاصــة إذا كـان يشــارك لول مـرة ( الشـىادات والوثــائق المطموبـة منــه ووـي عمــا   .8

 النحو التالي:
 .صورة مصد ة عن شىادة مزاولة المىنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

  صمو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة ال يمة المضافة.شىادة 

عما المنا ص أن يرفق بعرضـه النسـصة الصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف بـالموازم  .2
ذا كانـت تمـك العينـات ايـر  ابمـة لمن ـل  المعروضة وكذلك ي دم م  عرضه العينات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء واك

ا يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.فعميه أن ي  حدد مكانىا والو ت الذي يمكن رؤيتىا فيه واك

 لتوضيح عرضه. يراة بمضافتىا ويرى أنىا ضرورية يحق لممنا ص أن يضيف أية وثائق أو معمومات .3
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  :: حأييناث وضًاناث انعطاءثانثاً 
أو عمـا شـكل  مـن بنـك البريـددف  معتمد صادر يمتزم المنا ص أن يرفق بعرضه سند  :تأمين الدصول في العطاء .8

فـي  د بحجز مبم  مـن المسـتح اتىأو تع اانتاج أو البنك الوطني ااسأميكفالة أو شيك بنكي صادر من بنك 
من إجمالي  يمة العطاء " كتأمين دصـول " سـاري المفعـول لمـدة  %5ب يمة ازة ومواف ة وزارة المالية عما ذلك 

عمــا أن تعــاد  عــرض ايــر معــزز بتــأمين دصــول العطــاءالمظــاريف وا ينظــر فــي أي شــىور مــن تــاري  فــتح  3
مــن  شــىرينتأمينـات الــدصول فــي العطــاء إلــا م ــدميىا مــن المنا صــين الـذي لــم يحــال عمــيىم العطــاء بعــد مــدة 

 .تاري  آصر موعد لت ديم العروض
ود  بت ـديم تـأمين حسـن التنفيـذ لمعطـاء يمتزم المتنا ص الفـائز بالعطـاء أو بـأي جـزء مـن بنـ: تأمين حسن التنفيذ .2

أو عمـا  مـن بنـك البريـدسـند دفـ  معتمـد % من إجمـالي  يمـة العطـاء وذلـك عمـا شـكل 80المحال عميه ب يمة 
يـوم مـن تـاري   85صـأل عما ذلك  اانتاج أو البنك الوطني ااسأميشكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك 

، سـريان الع ـدن  بل اإلدارة العامة لموازم عمـا أن يكـون سـاري المفعـول لمـدة تبميله ب رار إحالة العطاء عميه م
 .ويعاد تأمين حسن التنفيذ إلا المتعىد بعد تنفيذ كافة االتزامات المترتبة عميه

 

% وفق حقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيـت قـق نـىسارة 85: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين رابعاً 
 أو إعادة اننظز يف األسعار املانيت انهاء انخعاقذ

 
 : فخح انعطاءاث وحقييًها:خايساً 

يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وت ــوم وــذ  المجنــة بفــتح  :لجنــة فــتح المظــاريف .8
العطــاءات بحضــور المنا صــين أو ممثمــيىم فــي الزمــان والمكــان المحــددين فــي دعــوة العطــاء بعــد اتصــاذ اإلجــراءات 

 -الية:الت
إثبات عدد المظـاريف فـي محضـر فـتح المظـاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه وعمـا  - أ

 مظروفه ر مًا مسمسًأ عما ويئة كسر اعتيادي بسطه ر م العطاء وم امه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددوا.  - ة  تر يم الوراق المرف ة م  العطاء واك

عار و يمة التـأمين اابتـدائي الم ـدم مـن كـل منـا ص وذلـك بحضـور المنا صـين  راءة اسم م دم العطاء والس  - ت
 أو ممثميىم.

التو ي  من رئيس المجنة وجمي  العضاء الحاضرين عما العطاء ومظروفه وكل ور ة من أورا ه وكـذلك عمـا  - ث
 محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات الساب ة.

عام الموازم العامة الشصاص أو الجىـات الـذين تتكـون مـنىم المجنـة  يحدد مدير لجنة دراسة وت ييم العروض: .2
الفنية التي ت وم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية وال انونيـة وت ـدم توصـياتىا المناسـبة لمجنـة العطـاءات 

 -المركزية بعد أصذ المعايير التالية في ااعتبار:
 ل العطاء.ا ينظر في أي عرض اير معزز بتأمين دصو  - أ
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تدرس العروض من الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وف ـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا جـدول    - ة
يعد لىـذ  اللايـة، وتصضـ  كافـة العـروض لـنفس المعـايير مـن حيـث التـزام المنـا ص بعرضـه بمواصـفات وشـروط 

 دعوة العطاء.

ــاح  - ت ــا ص مــن الن ــاءة المن ــار كف ــاء بالتزامــات العطــاء يؤصــذ بعــين ااعتب ــا الوف ــه عم ــة وم درت ــة والفني يتين المالي
وسمعته التجاريـة والتسـىيأت التـي ي ـدمىا أو الصدمـة التـي يوفروـا و طـ  الليـار وورش الصـيانة و كـذلك كونـه 
 وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنة استبعاد عرض المنا ص الذي ا تتوفر فيه كل أو بعض وذ  المتطمبات.

 دأ الدراسة بالعرض الذي  دم أرصص السعار ثم الذي يميه حتا تتم دراسة العروض الم دمة.تب  - ث

اإلحالــة عمــا م ــدم أرصــص إذا تــوافرت فــي العــرض كافــة الشــروط والمواصــفات والجــودة توصــي المجنــة الفنيــة ب - ج
ام مــن اصــتأف مــن حــق المجنــة الفنيــة أن توصــي بالترســية عمــا أكثــر مــن مــورد لمصــنف الواحــد بــالر الســعار و 
 السعار.

في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الـذي يتضـمن أرصـص السـعار تنت ـل الدراسـة إلـا العـرض الـذي يميـه  - ح
بالسـعر إلــا أن تصــل إلـا العــرض الــذي تتــوافر فيـه المتطمبــات لإلحالــة عمــا أن تبـين أســباة اســتبعاد العــروض 

 الرصص بشكل واضح.

ار والشـــروط والجــودة المطموبـــة يفضـــل المنــا ص الـــذي يتضــمن عرضـــه ميـــزات إذا تســاوت المواصـــفات والســع - خ
إضافية ثم الم دم لممنتجات المحمية، ثم المنا ص الم يم بفمسطين بصورة دائمة، ثم مدة التسميم ال ـل إذا كانـت 

 سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.

 :ـ انخشاياث املخعهذ أو املىرد :ـسادساً 
الــذي أحيــل عميــه العطــاء اســتكمال إجــراءات الع ــد الصــاص ب ــرار اإلحالــة وتو يــ  ااتفا يــة ومــا  عمــا المتعىــد .8

 يمح ىا من أوراق ومستندات بما فيىا  أوامر الشراء(.
 من تاري  استأمه لمر التوريد. شىرين يمتزم المتعىد بالتوريد صأل .2

ن الع د دون الحصـول عمـا  إذن صطـي مـن ا يجوز لممتعىد أن يتنازل لي شصص آصر عن كل أو أي جزء م .3
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحق لممنا ص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بأي صسارة أو ضرر ناشئ عن ت ديم عرضه فـي حالـة  .4
 ـل السـعار أو إذا أللـت إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض الم دمة إليىا أو إذا لم تحل العطاء عمـا م ـدم أ

 لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي و ت أو أي مرحمة دون ذكر السباة.

يمتـزم المـورد بتسـميم المـوازم وف ـًا لممواصـفات والشـروط المتفـق عميىـا والـواردة فـي  ـرار اإلحالـة وكـذلك العينـات  .5
 المعتمدة والمذكورة فيه.

 يف حانت انخأخري يف انخنفيذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ اإلجزاءاث انخي حخخذ ضذ املخعهذ سابعاً 
إذا تأصر المتعىد عن توريد ما التزم به في الموعد المحدد في الع ـد يحـق لمـدير عـام دائـرة  :فرض ارامة مالية .8

%( مــن  يمـة المــوازم التـي تـأصر فــي توريـدوا عــن كـل أســبوع 8المـوازم العامـة أن يفــرض ارامـة ماليــة ا ت ـل عـن  
ذا تبين أن التأصير في التوريد ناجم عن  وة  اورة ، وفي جمي  الحوال عما المتعىد ت ـديم إشـعار صطـي تأصير إا إ
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وفـوري إلــا الجىــة المصتصــة بــالظروف والســباة التــي أدت إلــا التـأصير فــي التوريــد أو منعتــه مــن ذلــك وت ــديم مــا 
 يثبت ذلك.

لتزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو  صـر فـي ذلـك أو الشراء عما حساة المتعىد : إذا نكل المتعىد عن تنفيذ ا .2
ــنفس الصصــائص  ــزم بىــا المتعىــد ب ــوازم الممت ــرار بشــراء الم ــوازم العامــة إصــدار ال  ــرة الم ــأصر يحــق لمــدير عــام دائ ت
والمواصفات من أي مصدر آصر عما حساة وذا المتعىد ونف ته م  تحميمه فروق السعار والنف ات اإلضـافية وأيـة 

أو مصاريف أو عطـل أو ضـرر يمحـق بالـدائرة المسـتفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـا أي إنـذار  صسائر
 وا يحق لممتعىد ااعتراض عما ذلك.

استبعاد عرض المورد الذي يصل بالتزاماته أو إللاء الع د المبرم معـه: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات التـي أحالـت  .3
لأزمة بحق المتعىد بما في ذلك مصادرة  يمة التأمين الم دم من المتعىـد أو أي جـزء منـه العطاء اتصاذ اإلجراءات ا

 بشكل يتناسة م   يمة الموازم اير الموردة ويعتبر المبم  في وذ  الحالة إيرادًا لمصزينة العامة.
 ص أو المـورد مـن وفي جمي  الحوال يحق لدائرة المـوازم العامـة تحصـيل المـوال المسـتح ة لىـا فـي ذمـة المنـا .4

 الموال المستح ة لذلك المنا ص أو المورد لدى الوزارات والىيئات والمؤسسات الحكومية أو من كفااتىم.

 -حم اخلالفاث:: ثايناً 
ــًا   - أ فــي حــال حــدوث أي صــأف ينشــأ عــن تفســير أي بنــد مــن البنــود الســاب ة أو مــن بنــود الع ــد فيــتم حمــه ودي

 بالتفاوض.

يومًا من بدء مفاوضتىما لموصول إلا حـل حـول أي صـأف يتعمـق بالع ـد يحـق  30ن صأل إذا لم يتمكن الطرفا - ة
لي من الطرفين حل الصأف بـالمجوء إلـا المحكمـة المصتصـة وتطبيـق ال ـوانين والنظمـة المعمـول بىـا فـي منـاطق 

 السمطة الوطنية الفمسطينية بىذا الشأن.
 : شزوط يخفزقت:ـحاسعاً 

لــش أو التأعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو  ــام بنفســه أو بواســطة ايــر  إذا اســتعمل المنــا ص ال .8
بطريــق مباشــر أو ايــر مباشــر عمــا رشــوة أحــد مــوظفي أو مســتصدمي الســمطة أو عمــا التواطــؤ معــه إضــرارًا 

رتبـة بالمصمحة يملي ع د  في الحال ويصادر التأمين مـ  عـدم اإلصـأل بحـق الـوزارة المطالبـة بالتعويضـات المت
عمـا ذلــك فضــًأ عـن شــطة اســمه مـن بــين المنا صــين وا يسـمح لــه بالــدصول فـي منا صــات لمســمطة الوطنيــة 

 الفمسطينية وذا فضًأ عن اتصاذ اإلجراءات ال ضائية ضد  عند اا تضاء.
مبمـ  إذا أفمس المنا ص أو المورد يحق لمجنة العطاءات إللاء التعا د معه دون المجوء لم ضاء وكذلك مصـادرة  .2

 التأمين كميراد عام لمصزينة العامة.
إذا تـوفا المنــا ص أو المـورد جــاز إللـاء الع ــد  المبـرم معــه أو مـا تب ــا منـه  بتوجيــه كتـاة لمورثــة يفيـد بــذلك  .3

 دون الحاجة إلا استصدار حكم  ضائي ي ضي بذلك م  رد مبم  التأمين في وذ  الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 ضار شىادة المنشأ لممواد التي تتطمة ذلك. يجة عما المورد إح .8
 يحق لوزارة الصحة رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منىا في حال مصالفتىا لممواصفات التي تم ااتفاق عميىا. .2
يتم استأم المواد الموردة من  بل لجنة استأم مصتصـة ومشـكمة لىـذا اللـرض وف ـًا لممواصـفات والشـروط العامـة  .3

جـراء والصاصة لمتعا د  الواردة في دعوة العطاء و رار اإلحالة وأمر التوريد والعينات المعتمـدة والتـي يـتم فحصـىا واك
التجارة عميىا بالطري ة التي تحددوا الجىة المستفيدة أو لجنة ااسـتأم بموجـة لجـان فنيـة تشـكل لىـذا اللـرض 

لمصبريـة الأزمــة مـن  بــل لصــحية والمعرفـة مــدى مطاب تىـا لممواصــفات المطموبـة ويجــة كـذلك إرفــاق الشـىادات ا
 في اللف حسة المادة الموردة وبناًء عما طمة من المصتبر عند كل توريد. 2-8تؤصذ العينات بنسبة المورد و 

يجــة عمــا المــورد العمــم بــأن مــا ي دمــه مــن عــرض ســعر ســاري المفعــول لمــدة ســتون يومــًا مــن تــاري  إاــأق  .4
 المنا صة.

المــواد المتعا ــد عميىــا فــي الصــدمات المســاندة بــوزارة الصــحة بلــزة أو الجىــة التــي عمــا المــورد االتــزام بتوريــد  .5
تحددوا الوزارة طب ًا لمشروط والمواصفات الواردة في المنا صة متضـمنا الن ـل والتحميـل والتنزيـل ومـا يترتـة عمـا 

 عمميات التوريد من نف ات باللة ما بملت أو مصاريف عما نف ته الصاصة.
ة أصــناف المنا صــة عمــا أســاس أ ــل الســعار والمطــابق لممواصــفات المطموبــة ولــوزارة الصــحة ســوف يــتم ترســي .6

% من إجمالي الكمية المتعا ـد عميىـا لمجـرد إشـعار 25الحق في زيادة الكميات المتعا د عميىا أو صفضىا بنسبة 
و بعـض الصـناف صـأل ل أالمورد برابتىا في ذلك وبنفس شروط ومواصفات وأسعار التوريد الواردة في الع ـد لكـ

 .فترة التعا د
 وشاممة لمضريبة المضافة ما لم يرد نص صأف ذلك. بالدوارفي جمي  الحوال تكون عروض السعار  .7
في حال مصالفة المورد لكل أو بعض شـروط التعا ـد أو فـي حـال امتناعـه أو عر متـه لمتوريـد بمـا يمـس بمصـمحة  .8

حـــق لـــوزارة الماليـــة مصـــادرة كفالـــة حســـن التنفيـــذ والرجـــوع عميـــه وزارة الصـــحة أو يعـــرض مصـــالحىا لمضـــرر ي
بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بىا كما أن لىـا الحـق فـي الحصـول عمـا المـواد التـي يتصمـف المـورد عـن 
للـاء التعا ـد معـه ودفـ   توفيروا من المورد الذي يميه في السعر أو الشراء بالطرق التي تراوا مح  ة لمصمحتىا واك

% مصاريف إدارية من ضـمانته البنكيـة ولـيس لممـورد الـذي صـالف أي شـرط مـن 80السعار مضافًا إليىا  فروق
شروط التعا د أو تصمـف عـن أو عر ـل عمميـات التوريـد الحـق فـي المطالبـة بأيـة تعويضـات أو المطالبـة باسـترداد 

ير تمــك المــواد بســعر ا ــل مــن ســعر كفالــة حســن التنفيــذ أو المطالبــة بفــروق الســعار إذا تمكنــت الــوزارة مــن تــوف
المنا صة الذي تم التعا د بموجبه وفا حال عدم كفايـة الضـمانة لتلطيـة فـروق السـعار لـوزارة الماليـة الحـق فـي 

 صصم أي مبال  تتب ا من مستح اته لديىا.
صـأل سـتين يومـًا  يكون الدف  لممورد ل اء ما  ام بتوريد  من مواد طب ًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمنا صـة .9

مــن تــاري  ت ــديم الفــواتير والوراق الدالــة عمــا تمــام وحســن التوريــد طب ــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة بصــحيفة 
 الشروط والمواصفات. 

لجنة العطاءات اير ممزمة بأرصص عروض السعار أو أي عرض سعر أصر ودون إبـداء أي أسـباة مـا دام ذلـك  .80
 يح ق مصمحتىا.
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 ث واألسعارجذول انكًيا
 

 يالحظاث بانذوالرسعز انىحذة  انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى

8[ 

Zeolite For Oxygen Generator Air Sep 
AS-K(1000), Oxygen Generator 

SN:58083-1 
Kg 8,775   

بالدوار اإلجماليالسعر    

 

 وصف انبنذ:
1. Honeywell Molsiv Adsorbent AIRSEPMS-4 or Equivalent 

 ط أن يكىن بلذ المنشأ أوروبي أو أمريكي.. يشحر2

 مع العروض المقذمة مه الشركات.الحىريذ . يجب وضيح مذة 3

  .PSAاألكسجيه الحي عمل بطريقة  مخصصة لالسحخذام في مىلذات اليثى. يجب أن جكىن مادة الزي4

5 .Zeolite, cuboidal, crystaline, synthetic, non-fibrous (1318-02-1)>70%, Mineral binder(-)<30%, Quartz (SiO2) (14808-60-7) <5% 

   والكحالىج وشهادة المنًشأ مع عرض السعر.. يجب ارفاق المىاصفات الفنية 6
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بالتــالي:ـبصفتي ممثًأ عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من شروط عامة وصاصة  88/2028.  بأنني  رأت وتفىمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح ر م 8

 ومواصفات وألتزم التزاما  انونيًا بتمك الشروط والمواصفات.
العرض الم دم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستين يوما من  .  كما ألتزم بأن يب ا2

 تاري  آصر موعد لت ديم العروض.
.  وكذلك ألتزم بتوريد الصناف المحالة عما بموجة العطاء المذكور أعأ  والتي يتم طمبىا من  بل 3

أوامر التوريد عما أن تكون تمك  يوم وذلك من تاري  تو ي  الع د واستأم 60الوزارة المعنية صأل 
 الصناف الموردة من  بمي وف ًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في وذا العطاء.

 ووذا إ رار وتعىد مني بذلك أ ر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضلط أو إكرا .     
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــا ــص :ـــــــــــــــــــ                                 
 ر م المشتلل المرصص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــر م الجوال: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ر ـم الىاتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر ـم الفاكس : ــــــــــــــــــــ                                  
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