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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 7106/ 67  عطاء رقم

في مستشفى غزة االوروبي                    CTإصالح جهاز  عطاء حكوميزية عن طرح ــلجنة العطاءات المرك / تعمن وزارة المالية
 .ووثائق العطاءتبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة لصالح وزارة الصحة 

فعمــى الشــركات اات االصتصــاص والمســجمة رســـميًا وترغــ  فــي المشــاركة فـــي اــاا العطــاء مراجعــة وزارة الماليـــة / 
ــ  لمــوازم العامــةاإلدارة العامــة  صــالل  فــي غــزة الرمــال بــرج الوليــد الطــابق اقرضــي بــال ر  مــن إشــارة مــرور الطيــرانـ

غير  شيكل( 033كراسة المواصفات ووثائق العطاء م ابل دفع مبمغ )أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى 
 .صزينة وزارة الماليةإلى مستردة تورد 

وزارة الماليـة فـي  العامـة المـوازم  دارةاإلآصر موعد ل بول عروض اقسعار بالظرف المصتوم في صندوق العطاءات ب
وتفـتح المظـاريف بحضـور ممثمـي   51/30/7352 الموافـق الثالثـاء يـوم صـباحمـن عشـرة  الحاديـةاـو السـاعة  زةـغ

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 عمى من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالن في الصحف .5
" كتـممين دصـول " سـاري  %1ب يمـة باسـم مجمـع الشـفاء الطبـي كفالة بنكية أو شيك بنكي صـادرين يج  إرفاق  .7

 من آصر موعد لت ديم العروض. ثالثة شهورالمفعول لمدة 
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائ . دوالربالت دم اقسعار  .0
 لجنة العطاءات غير ممزمة ب بول أقل اقسعار. .4
 . اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أي مبمغ ن دي يرفق مع العطاء.1
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــى الجــداول والنمــااج والوثــائق المرف ــة بــدعوة العطــاء بعــد أن ي ــرأ اــاج الوثــائق  .5
يتحمل كافة ويتفهم جميع ما ورد فيها ويصتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء وي دمها ضمن العرض كاممة عمى أن 

 النتائج المترتبة عمى عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

عمــى أن يشــمل الســعر رســوم الجمــارك والضــريبة المضــافة وأجــور التحــزيم والت ميــف  دوالربالــتكتــ  أســعار العطــاء  .7
 ومصاريف الن ل والتحميل والتنزيل والتممين وجميع الرسوم والمصاريف اقصرى.

أو التعـديل أو الشــط  أو  عرضـه مطبوعــًا أو مكتوبـًا بـالحبر اقزرق أو اقسـود ف ــط ويحظـر المحـو يعـد المنـاقص .0
اإلضـــافة فـــي العـــرض وكـــل تصـــحيح مـــن اـــاا ال بيـــل يوضـــع عميـــه صطـــين متـــوازيين بـــالحبر اقحمـــر ويعـــاد كتابـــة 

 الصوا  بالحبر اقزرق أو اقسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصوي .

 ء  مف م مق بإحكام ويكت  عميه عطااقص عرضه مرف ًا به الوثائق المطموبة مع تممين دصول العطاء في مي دم المن .4
وكالك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم  7352/ 27رقم لصالح وزارة الصحة   ى غزة االوروبيفي مستشف CTإصالح جهاز 

الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الصاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعم ة بالعطـاء وعميه تبميــغ اإلدارة العامة لموازم 
انها / وزارة المالية صطيًا بمي ت يير أو تعديل في عنوانه وعميه أن يكت  أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنو 

 وبصالف الك يحق لمجنة العطاءات أن تهمل العرض الم دم منه.

لمــوازم قبــل  العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن قبــل المنــاقص فــي صــندوق العطــاءات المصصــص لهــاا ال ــرض لــدى  .1
في صـندوق العطـاءات قبـل آصـر موعـد لت ـديم العـروض ال ينظـر  انتهاء المدة المحددة لالك وكل عرض ال يودع 

 اد إلى مصدرج م م ًا .فيه ويع

من تاريخ آصـر  ستين يومايمتزم المناقص بمن يب ى العرض الم دم منه نافا المفعول وال يجوز له الرجوع عنه لمدة  .7
 موعد لت ديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

والوثــائق المطموبــة منــه واــي عمــى  يرفــق المنــاقص مــع عرضــه ) صاصــة إاا كــان يشــارك قول مــرة ( الشــهادات  .5
 النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكالك السيرة الااتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 



 

 

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

أو نشــرات أو معمومــات فنيــة تعــرف بــالموازم عمــى المنــاقص أن يرفــق بعرضــه النســصة اقصــمية مــن أيــة كتالوجــات  .7
اا كانــت تمـك العينـات غيــر قابمـة لمن ــل  المعروضـة وكـالك ي ــدم مـع عرضـه العينــات المطموبـة فــي دعـوة العطـاء واا

ال يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.  فعميه أن يحدد مكانها والوقت الاي يمكن رؤيتها فيه واا

 ئق أو معمومات يرغ  بإضافتها ويرى أنها ضرورية  لتوضيح عرضه.يحق لممناقص أن يضيف أية وثا .0

 

 
 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :

 تأمين الدخول في العطاء : .0
وال كتــممين دصــول "  %1باســم مجمــع الشــفاء الطبــي ب يمــة صــادر  معتمــد يمتــزم المنــاقص أن يرفــق بعرضــه ســند دفــع

عطـاء   عمـى أن تعـاد تممينـات الـدصول فـي العطـاء إلـى م ـدميها مـن ينظر في أي عرض غير معزز بتـممين دصـول ال
بعـد مـدة أسـبوعين مـن تـاريخ آصـر موعـد لت ـديم العـروض  وكـالك لمـن أحيـل  المناقصين الاي لم يحال عمـيهم العطـاء

 عميهم العطاء بعد أن ي وموا بت ديم تممين حسن التنفيا.
 تأمين حسن التنفيذ :  .7

% 53يمتــزم المتنــاقص الفــائز بالعطــاء أو بــمي جــزء مــن بنــودج بت ــديم تــممين حســن التنفيــا لمعطــاء المحــال عميــه ب يمــة 
يــوم مــن تــاريخ تبمي ــه ب ــرار إحالـة العطــاء عميــه مــن قبــل اإلدارة العامــة  51صـالل  صـادر باســم مجمــع الشــفاء الطبــي 

ويعـــاد تـــممين حســـن التنفيـــا إلـــى المتعهـــد بعـــد تنفيـــا كافـــة    مـــدة ســـريان الع ـــدلمـــوازم عمـــى أن يكـــون ســـاري المفعـــول 
االلتزامات المترتبة عميه بموج  طم  صطي ت دمه الدائرة المستفيدة لـددارة العامـة لمـوازم بـاإلفراج عـن التـممين )حيـث 

 يتم إصدار شيك ب يمة الكفالة من وزارة المالية(.
يتم تحصيل نسبة و  من قيمته كما 3.334د أو االتفاق  بنسبة عند الع .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 3   

عن نفس الع د أو االتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عمى الجهة المنفاة ليصبح  3.334
 صصم من فاتورة المورد عند السداد.من قيمة الع د أو االتفاق عمى أن ت 3.330مجموع المحصل 

 العطاءات وتقييمها:رابعاً: فتح 
 -:لجنة فتح المظاريف -0
مدير عام الموازم العامة لجنـة فـتح مظـاريف العطـاء وت ـوم اـاج المجنـة بفـتح العطـاءات بحضـور المناقصـين أو  يدعو 

 -ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاا اإلجراءات التالية:
المظــاريف وكــل عطــاء يفــتح مظروفــه يضــع رئــيس المجنــة عميــه وعمــى إثبــات عــدد المظــاريف فــي محضــر فــتح  - أ

 مظروفه رقمًا مسمساًل عمى ايئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء وم امه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عدداا.  - ب  ترقيم اقوراق المرف ة مع العطاء واا

كـل منـاقص والـك بحضـور المناقصـين أو قراءة اسم م دم العطاء واقسعار وقيمة التممين االبتـدائي الم ـدم مـن   - ت
 ممثميهم.



 

 

التوقيع من رئيس المجنة وجميع اقعضاء الحاضـرين عمـى العطـاء ومظروفـه وكـل ورقـة مـن أوراقـه وكـالك عمـى  - ث
 محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات الساب ة.

 
 
 
 
 
 
 
 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -7

الجهات الـاين تتكـون مـنهم المجنـة الفنيـة التـي ت ـوم بدراسـة العـروض مـن  يحدد مدير عام الموازم العامة اقشصاص أو
النــواحي الفنيــة والماليــة وال انونيــة وت ــدم توصــياتها المناســبة لمجنــة العطــاءات المركزيــة بعــد أصــا المعــايير التاليــة فــي 

 -االعتبار:
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتممين دصول العطاء.  - أ

احية الفنية بحيث تحدد المعـايير الفنيـة وف ـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول يعـد تدرس العروض من الن   - ب
لهــاج ال ايــة  وتصضــع كافــة العــروض لــنفس المعــايير مــن حيــث التــزام المنــاقص بعرضــه بمواصــفات وشــروط دعــوة 

 العطاء.

يؤصا بعين االعتبار كفاءة المناقص مـن النـاحيتين الماليـة والفنيـة وم درتـه عمـى الوفـاء بالتزامـات العطـاء وسـمعته   - ت
التجارية والتسهيالت التي ي دمها أو الصدمة التي يوفراا وقطع ال يار وورش الصيانة و كالك كونه وكيل أو مـوزع 

 ال تتوفر فيه كل أو بعض ااج المتطمبات. لوكيل أو تاجر  ولمجنة استبعاد عرض المناقص الاي

 تبدأ الدراسة بالعرض الاي قدم أرصص اقسعار ثم الاي يميه حتى تتم دراسة العروض الم دمة.  - ث

إاا تـــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشـــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنـــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــى م ـــدم أرصـــص  - ج
بالترســية عمــى أكثــر مــن مــورد لمصــنف الواحــد بــالرغم مــن اصــتالف اقســعار و مــن حــق المجنــة الفنيــة أن توصــي 

 اقسعار.

فـي حالـة عـدم تــوافر المتطمبـات فـي العــرض الـاي يتضـمن أرصـص اقســعار تنت ـل الدراسـة إلــى العـرض الـاي يميــه  - ح
بالســعر إلــى أن تصــل إلــى العــرض الــاي تتــوافر فيــه المتطمبــات لدحالــة عمــى أن تبــين أســبا  اســتبعاد العــروض 

 قرصص بشكل واضح.ا

إاا تساوت المواصفات واقسعار والشروط والجودة المطموبة يفضل المناقص الاي يتضمن عرضه ميـزات إضـافية  - خ
ثــم الم ــدم لممنتجــات المحميــة  ثــم المنــاقص الم ــيم بفمســطين بصــورة دائمــة  ثــم مــدة التســميم اققــل إاا كانــت ســرعة 

 التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـخامسا 



 

 

عمى المتعهد الاي أحيل عميه العطاء استكمال إجراءات الع د الصـاص ب ـرار اإلحالـة وتوقيـع االتفاقيـة ومـا يمح هـا  .5
 من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.

 .باالصالح صالل ستون يوم من تاريخ االحالة النهائيةيمتزم المتعهد  .7

لممتعهد أن يتنازل قي شصص آصر عن كل أو أي جـزء مـن الع ـد دون الحصـول عمـى  إان صطـي مـن ال يجوز  .0
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطاءات بمي صسارة أو ضـرر ناشـع عـن ت ـديم عرضـه فـي حالـة  .4
ها أو إاا لم تحل العطـاء عمـى م ـدم أقـل اقسـعار أو إاا أل ـت إاا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض الم دمة إلي

 لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون اكر اقسبا .

يمتـــزم المـــورد بتســـميم المـــوازم وف ـــًا لممواصـــفات والشـــروط المتفـــق عميهـــا والـــواردة فـــي قـــرار اإلحالـــة وكـــالك العينـــات  .1
 المعتمدة والماكورة فيه.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا

إاا تمصر المتعهد عن توريد ما التزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي الع ـد يحـق لمـدير عـام دائـرة :  فرض غرامة مالية .5
في توريداا عن كـل أسـبوع تـمصير  %( من قيمة الموازم التي تمصر5الموازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال ت ل عن )

إال إاا تبين أن التمصير في التوريد ناجم عن قوة قاارة   وفي جميع اقحوال عمـى المتعهـد ت ـديم إشـعار صطـي وفـوري 
 إلى الجهة المصتصة بالظروف واقسبا  التي أدت إلى التمصير في التوريد أو منعته من الك وت ديم ما يثبت الك.

إاا نكـل المتعهـد عـن تنفيـا التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي الـك أو  : لمتعهـدالشراء عمى حسـا  ا .7
تــــمصر يحــــق لمــــدير عــــام دائــــرة المــــوازم العامــــة إصــــدار ال ــــرار بشــــراء المــــوازم الممتــــزم بهــــا المتعهــــد بــــنفس الصصــــائص 

قسـعار والنف ـات اإلضـافية وأيـة والمواصفات من أي مصدر آصر عمى حسا  ااا المتعهد ونف تـه مـع تحميمـه فـروق ا
صسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـى أي إنـاار وال 

 يحق لممتعهد االعتراض عمى الك.
التـي أحالـت : وانـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معـه .0

العطاء اتصاا اإلجراءات الالزمة بحق المتعهد بما فـي الـك مصـادرة قيمـة التـممين الم ـدم مـن المتعهـد أو أي جـزء منـه 
 بشكل يتناس  مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبمغ في ااج الحالة إيرادًا لمصزينة العامة.

ل اقمــوال المســتح ة لهــا فــي امــة المنــاقص أو المــورد مــن وفــي جميــع اقحــوال يحــق لــدائرة المــوازم العامــة تحصــي .4
 اقموال المستح ة لالك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتهم.

 
 

 -حل الخالفات:سابعًا: 
 في حال حدوث أي صالف ينشم عن تفسير أي بند من البنود الساب ة أو من بنود الع د فيتم حمه وديًا بالتفاوض.  - أ



 

 

يومًا من بـدء مفاوضـتهما لموصـول إلـى حـل حـول أي صـالف يتعمـق بالع ـد يحـق  03إاا لم يتمكن الطرفان صالل  - ب
ال ــوانين واقنظمــة المعمــول بهــا فــي منــاطق  قي مــن الطــرفين حــل الصــالف بــالمجوء إلــى المحكمــة المصتصــة وتطبيــق

 السمطة الوطنية الفمسطينية بهاا الشمن.

 
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا استعمل المناقص ال ش أو التالع  في معاممته أو ثبت عميه أنه شرع أو قام بنفسـه أو بواسـطة غيـرج بطريـق اإ .5
مباشــر أو غيــر مباشــر عمــى رشــوة أحــد مــوظفي أو مســتصدمي الســمطة أو عمــى التواطــؤ معــه إضــرارًا بالمصــمحة 

لبــة بالتعويضــات المترتبــة عمــى الــك يم ــي ع ــدج فــي الحــال ويصــادر التــممين مــع عــدم اإلصــالل بحــق الــوزارة المطا
فضاًل عن شط  اسمه من بين المناقصين وال يسمح له بالـدصول فـي مناقصـات لمسـمطة الوطنيـة الفمسـطينية اـاا 

 فضاًل عن اتصاا اإلجراءات ال ضائية ضدج عند االقتضاء.
م ضـاء وكـالك مصـادرة مبمـغ إاا أفمـس المنـاقص أو المـورد يحـق لمجنـة العطـاءات إل ـاء التعاقـد معـه دون المجـوء ل .7

 التممين كإيراد عام لمصزينة العامة.
إاا توفى المناقص أو المـورد جـاز إل ـاء الع ـد  المبـرم معـه أو مـا تب ـى منـه  بتوجيـه كتـا  لمورثـة يفيـد بـالك دون  .0

 الحاجة إلى استصدار حكم قضائي ي ضي بالك مع رد مبمغ التممين في ااج الحالة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـــروط الخاصـــشال
 

 رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منها في حال مصالفتها لممواصفات التي تم االتفاق عميها. الصحة لوزارةيحق  .1

% وصاليــة مــن أي عيــو  فــي المصــنعية أو فــي المــادة 533يمتــزم المنــاقص أن تكــون المــواد المــوردة جديــدة بنســبة  .2
 الكراسة.وتبعًا لممواصفات الماكورة في 

يــتم اســتالم المــواد المــوردة مــن قبــل لجنــة اســتالم مصتصــة ومشــكمة لهــاا ال ــرض وف ــًا لممواصــفات والشــروط العامــة  .3
جـراء  والصاصة لمتعاقد الواردة في دعـوة العطـاء وقـرار اإلحالـة وأمـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم فحصـها واا

المســتفيدة أو لجنــة االســتالم بموجــ  لجــان فنيــة تشــكل لهــاا ال ــرض  التجــار  عميهــا بالطري ــة التــي تحــدداا الجهــة
 .لمعرفة مدى مطاب تها لممواصفات المطموبة 

 يج  عمى المورد العمم بمن ما ي دمه من عرض سعر ساري المفعول لمدة ستون يومًا من تاريخ إغالق المناقصة. .4

طب ـًا لمشـروط  أو الجهـة التـي تحـدداا الـوزارة ب ـزة الصـحةة وزار فـي عمى المورد االلتـزام بتوريـد المـواد المتعاقـد عميهـا  .5
المناقصة متضمنا الن ل والتحميل والتنزيل وما يترت  عمى عمميات التوريـد مـن نف ـات بال ـة  يوالمواصفات الواردة ف

 مصاريف عمى نف ته الصاصة. أوما بم ت 
الحـق  لصـحةلـوزارة الممواصـفات المطموبـة و سوف يتم ترسية أصناف المناقصـة عمـى أسـاس أقـل اقسـعار والمطـابق  .6

المــورد  إشــعارالكميــة المتعاقـد عميهــا لمجـرد  إجمــالي% مـن 03صفضـها بنســبة  أوزيــادة الكميـات المتعاقــد عميهــا  فـي
صــالل فتــرة  اقصــنافبعــض  أوالع ــد لكــل  فــيالتوريــد الــواردة  وأســعارالــك وبــنفس شــروط ومواصــفات  فــيبرغبتهــا 
 التعاقد .

 وشاممة لمضريبة المضافة ما لم يرد نص صالف الك. دوالربالحوال تكون عروض اقسعار جميع اق يف .7
وزارة و عرقمتـه لمتوريـد بمـا يمـس بمصـمحة أحال امتناعه  يحال مصالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو ف يف .8

رجــوع عميـه بــالتعويض عــن وال كفالـة حســن التنفيـامصــادرة  الماليـةلمضــرر يحـق لــوزارة ا أو يعــرض مصـالحه الصـحة
الحصول عمى المواد التي يتصمف المـورد عـن توفيراـا مـن المـورد  فيكل عطل أو ضرر لحق بها كما أن لها الحق 



 

 

ل اء التعاقـد معـه ودفـع فـروق اقسـعار مضـافًا  يالشراء بالطرق الت أوالسعر  فيالاي يميه  ترااا مح  ة لمصمحتها واا
تصمــف  أوشــرط مــن شــروط التعاقــد  أينته البنكيــة ولــيس لممــورد الــاي صــالف مــن ضــما إداريــة% مصــاريف 53 إليهــا
أو المطالبة  كفالة حسن التنفياالمطالبة بمية تعويضات أو المطالبة باسترداد  فيعرقل عمميات التوريد الحق  أوعن 

تـم التعاقـد بموجبـه وفـى  الـايبفروق اقسعار إاا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسـعر اقـل مـن سـعر المناقصـة 
 مبالغ تتب ى من مستح اته لديها.أي صصم  فيالحق  الماليةلوزارة  اقسعارحال عدم كفاية الضمانة لت طية فروق 

يومـًا مـن  سـتينيكون الدفع لممورد ل اء ما قام بتوريـدج مـن مـواد طب ـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمناقصـة صـالل  .9
قوراق الدالــة عمــى تمــام وحســن التوريــد طب ــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة بصــحيفة الشــروط تــاريخ ت ــديم الفــواتير وا

  .والمواصفات
أي أسـبا  مـا دام الـك عروض اقسعار أو أي عرض سعر أصـر ودون إبـداء  مرصصلجنة العطاءات غير ممزمة ب .11

 يح ق مصمحته



 

 

 
 

 واألسعار الكمياتجدول 
 

 مالحظات دوالرالسعر بال الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

0 
في مستشفى  CTاصالح جهاز 
 1 عدد غزة االوروبي  

  

  دوالرالسعر االجمالي بال

 مالحظة:
 لممراجعة في دائرة الهندسة والصيانة في مستشفى غزة األوروبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــــ بصفتي ممثاًل عن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اوية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناج ــــــ 
 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ـــــــــــــــــــــــــ

ـــة مـــا ورد بوثـــائق العطـــاء المطـــروح رقـــم  . 5 مـــن شـــروط عامـــة وصاصـــة  27/7352بـــمنني قـــرأت وتفهمـــت كاف
 قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات . ومواصفات وألتزم التزاما

كما ألتزم بمن يب ى العرض الم دم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمـدة سـتون يومـا مـن تـاريخ . 7
 آصر موعد لت ديم العروض.

 وزارةمـن قبــل  طمبهـا يـتم وكـالك ألتـزم بتوريـد اقصـناف المحالـة عمـى بموجـ  العطــاء المـاكور أعـالج والتـي.  0
التوريـد عمـى أن تكـون تمـك اقصـناف المـوردة  أوامراستالم توقيع الع د و  من تاريخ والك يوم 73صالل  الداصمية

 من قبمي وف ًا لممواصفات والشروط المنصوص عميها في ااا العطاء.
 وااا إقرار وتعهد مني بالك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ض ط أو إكراج .     
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