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دولة فلسطین
دائرة المشتریات -الصحةوزارة 

29/2018رقممناقصة 

الخاصة بإعادة تجدید وترمیم مصعد مبنى ناصر الجنوبي من نوع شندلر 
في مجمع ناصر الطبي

مـن نـوع شـندلر مبنى ناصر الجنوبيعادة تجدید وترمیم مصعد إلعن طــرح عطــاءالصحةتعلن وزارة 
فعلـى الشـركات للشـروط والمواصـفات الموضـحة فـي كراسـة ووثـائق العطـاءطبقـابـي الطناصـرفي مجمـع 

وترغـــب فـــي لتقـــدیم الخدمـــةالفنیـــة المادیـــة والتـــي لـــدیها اإلمكانـــاتو ذات االختصـــاص والمســـجلة رســـمیًا  
-/ المجمـــع االداري (الطـــابق االول)دائـــرة المشـــتریات-ة الصـــحةوزار المشـــاركة فـــي هـــذا العطـــاء مراجعـــة 

خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابـل الرمالادة عی
.) شیكل غیر مستردة300دفع مبلغ (

/ وزارة دائـرة المشــتریات–آخـر موعــد لقبـول عــروض األسـعار بــالظرف المختـوم فــي صـندوق العطــاءات 
وتفتح المظـاریف 15/10/2018الموافق االثنینعشر من ظهر یومالحادیةفي غـزة هو الساعة الصحة

.بحضور ممثلي المناقصین في نفس الزمان والمكان 
مالحظة:

على من یرسو علیه العطاء.) اعالن2(عدد . أجرة اإلعالن في الصحف 1
أو سـند او بنـك االنتـاج الفلسـطیني الـوطني اإلسـالمي . یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شـیك بنكـي صـادر مـن البنـك2

ســاري كتــامین دخــول )شــیكل4000بقیمــة (دفــع مــن بنــك البریــد التــابع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجیــا المعلومــات
یومًا من آخر موعد لتقدیم العروض.90المفعول لمدة 

. تقدم األسعار بالشیكل وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب.3
لجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار..4
غیر مسئولة عن أي مبلغ نقدي یرفق مع العطاء.دائرة المشتریات.5

او مراجعة األخ/ عبد العزیز عرفات العجلة جوال رقم 2827634فاكس -2829774للمراجعة واالستفسار هاتف رقم : 
:0597501971.

دائرة المشتریات 
وزارة الصحة
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فلسطیندولة
دائرة المشتریات -الصحةوزارة 

29/2018رقممناقصة 

الخاصة بإعادة تجدید وترمیم مصعد مبنى ناصر الجنوبي من نوع شندلر 
في مجمع ناصر الطبي

الشروط العامة

تقدیم العروض من قبل المتناقصین:أوالً: إعداد و
ائق المرفقـة بـدعوة العطـاء بعـد أن یقـرأ هـذه یعد المناقص عرضـه وأسـعاره علـى الجـداول والنمـاذج والوثـ.1

الوثائق ویتفهم جمیع ما ورد فیها ویختم ویوقع كافة وثائق دعوة العطـاء ویقـدمها ضـمن العـرض كاملـة 
على أن یتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قیامه بالتدقیق واالستكمال بصورة صحیحة.

یشـــــمل الســـــعر رســـــوم الجمـــــارك والضـــــریبة ن علـــــى أاالســـــرائیليتكتـــــب أســـــعار العطـــــاء بالشـــــیكل.2
ومصاریف النقل والتحمیل والتنزیل والتأمین وجمیع الرسوم والمصاریف األخرى.)%16(المضافة

یعـد المنـاقص عرضـه مطبوعـًا أو مكتوبـًا بــالحبر األزرق أو األسـود فقـط ویحظـر المحـو أو التعــدیل أو .3
بیــل یوضــع علیــه خطــین متــوازیین بــالحبر الشــطب أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحیح مــن هــذا الق

ویعاد كتابة الصواب بالحبر األزرق أو األسود ویوقع بجانبه من قبل من أجرى التصویب.راألحم
یقــدم المنــاقص عرضــه مرفقــًا بــه الوثــائق المطلوبــة مــع تــأمین دخــول العطــاء فــي مغلــف مغلــق بإحكــام .4

ر الجنوبي من نوع شـندلر فـي مجمـع ناصـر اعادة تجدید وترمیم مصعد مبنى ناصعطاءویكتب علیه
كـذلك اسـمه وعنوانـه بالكامـل ورقـم الهـاتف والفـاكس الخاصـین بـه لترسـل إلیـه و 29/2018رقم الطبي

خطیـًا بـأي تغییـر أو تعـدیل دائـرة المشـتریات / وزارة الصـحة المكاتبات المتعلقـة بالعطــاء وعلیـه تبلیـــغ 
طاءات أن تهمل العرض المقدم منه.في عنوانه وبخالف ذلك یحق للجنة الع

ات ءقسـم العطـایودع العرض من قبل المناقص فـي صـندوق العطـاءات المخصـص لهـذا الغـرض لـدى .5
قبــل خــالل أوقــات الــدوام الرســمي الرمــالعیــادة -بــدائرة المشــتریات /المجمــع االداري (الطــابق االول)

ـــودع  فـــي صـــندوق ال ـــذلك وكـــل عـــرض ال ی ـــدیم انتهـــاء المـــدة المحـــددة ل ـــل آخـــر موعـــد لتق عطـــاءات قب
العروض ال ینظر فیه ویعاد إلى مصدره مغلقًا .

مـن یـوم 90یلتزم المناقص بأن یبقى العـرض المقـدم منـه نافـذ المفعـول وال یجـوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة .6
تاریخ آخر موعد لتقدیم العروض.
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ة المطلوبة:ثانیًا: الشهادات والمستندات الرسمی
عرضــه ( خاصــة إذا كــان یشــارك ألول مــرة ) الشــهادات والوثــائق المطلوبــة منــه یرفــق المنــاقص مــع.1

وهي على النحو التالي:
صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السیرة الذاتیة للشركة.-1
السجل التجاري أو الصناعي للشركة.-2
شهادة خلو طرف من دائرة ضریبة الدخل وضریبة القیمة المضافة.-3
والمهن للشركة .رخصة الحرف -4

یحـــق للمنـــاقص أن یضـــیف أیـــة وثـــائق أو معلومـــات یرغـــب بإضـــافتها ویـــرى أنهـــا ضـــروریة  لتوضـــیح .2
عرضه.

ثالثًا :  تأمینات وضمانات العطاء :
:تأمین الدخول في العطاء.1

یـا یلتزم المناقص أن یرفق بعرضه سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوج
بقیمــة او بنــك االنتــاج الفلســطینيمــن البنــك الــوطني اإلســالميبنكیــة او شــیك بنكــي المعلومــات أو كفالــة 

وال ینظر في یومًا من آخر موعد لتقدیم العروض.90ساري المفعول لمدة ) كتامین دخول شیكل4000(
ء إلـى مقـدمیها مـن أي عرض غیر معـزز بتـأمین دخـول العطـاء علـى أن تعـاد تأمینـات الـدخول فـي العطـا

المناقصین الذین لم یحال علیهم العطاء بعد مدة أسبوعین مـن تـاریخ آخـر موعـد لتقـدیم العـروض، وكـذلك 
لمن أحیل علیهم العطاء بعد أن یقوموا بتقدیم تأمین حسن التنفیذ.

: تأمین حسن التنفیذ.2
ســن التنفیــذ للعطــاء المحــال علیــه یلتــزم المتنــاقص الفــائز بالعطــاء أو بــأي جــزء مــن بنــوده بتقــدیم تــأمین ح

وذلـك علـى شـكل سـند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك العقـد الـذي رسـى علیـهمـن اجمـالى قیمـة%10بنسـبة 
ـــد أو كفالـــة  ـــة او شـــیك بنكـــي البری ـــك الـــوطني اإلســـالمي بنكی ـــاج الفلســـطیني مـــن البن حســـب او بنـــك االنت
علـى أن یكـون دائرة المشتریاتعلیه من قبل یوم من تاریخ تبلیغه بقرار إحالة العطاء 15األصول خالل 
، ویعاد تأمین حسن التنفیذ إلى المتعهد بعد تنفیذ كافـة االلتزامـات المترتبـة طیلة فترة التعاقدساري المفعول 

.التأمین باإلفراج عنلدائرة المشتریاتعلیه بموجب طلب خطي تقدمه الدائرة المستفیدة 
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مها:رابعًا: فتح العطاءات وتقیی
لجنة فتح المظاریف:-1

فــتح مظــاریف العطــاء بفــتح العطــاءات بحضــور المناقصــین أو ممثلــیهم فــي الزمــان لتقــوم اللجنــة المشــكلة
-والمكان المحددین في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالیة:

علیـه إثبات عدد المظاریف في محضر فتح المظاریف وكل عطاء یفتح مظروفه یضع رئیس اللجنة -أ
وعلى مظروفه رقمًا مسلسًال على هیئة كسر اعتیادي مقامه عدد العطاءات الواردة.

ترقیم األوراق المرفقة مع العطاء وٕاثبات عددها.-ب
قــراءة اســم مقــدم العطــاء واألســعار وقیمــة التــأمین االبتــدائي المقــدم مــن كــل منــاقص وذلــك بحضــور -ت

المناقصین أو ممثلیهم.
ة وجمیع األعضاء الحاضرین على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه التوقیع من رئیس اللجن-ث

وكذلك على محضر اللجنة بعد تدوین كافة الخطوات السابقة.
لجنة دراسة وتقییم العروض:-2

دراســـة العـــروض مــــن النـــواحي الفنیــــة ذات العالقــــة لالجهـــات واألشــــخاص یـــتم تحدیـــد لجنــــة فنیـــة مـــن 
وتقـــدم توصــــیاتها المناســـبة للجنــــة العطـــاءات المركزیــــة بعـــد أخــــذ المعـــاییر التالیــــة فــــي والمالیـــة والقانونیــــة

-االعتبار:
ال ینظر في أي عرض غیر معزز بتأمین دخول العطاء.-أ
المطلوبــة والشــروط مواصــفات لتــدرس العــروض مــن الناحیــة الفنیــة بحیــث تحــدد المعــاییر الفنیــة وفقــًا ل-ب

ضع كافة العروض لنفس المعـاییر مـن حیـث التـزام المنـاقص بعرضـه على جدول یعد لهذه الغایة، وتخ
بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

یؤخـــذ بعـــین االعتبـــار كفـــاءة المنـــاقص مـــن النـــاحیتین المالیـــة والفنیـــة ومقدرتـــه علـــى الوفـــاء بالتزامـــات -ت
هـا وللجنـة العطاء وسمعته التجاریـة والتسـهیالت التـي یقـدمها أو كونـه متخصـص فـي الخدمـة التـي یوفر 

الحق في استبعاد عرض المناقص الذي ال تتوفر فیه كل أو بعض هذه المتطلبات.
تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي یلیه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.-ث
إذا تــوافرت فــي العــرض كافــة الشــروط والمواصــفات والجــودة توصــي اللجنــة الفنیــة باإلحالــة علــى مقــدم -ج

رخص األسعار .أ
في حالة عدم توافر المتطلبات فـي العـرض الـذي یتضـمن أرخـص األسـعار تنتقـل الدراسـة إلـى العـرض -ح

الذي یلیه بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتـوافر فیـه المتطلبـات لإلحالـة علـى أن تبـین أسـباب 
استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.

مكن للمتعهد التقدم بعرض سعر لصنف واحد او اكثر.سوف یتم اعتبار كل صنف عطء مستقل وی-خ
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إذا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطلوبــة یفضــل المنــاقص الــذي یتضــمن عرضــه -د
ممیزات إضافیة ثم المقدم للمنتجات ذات الجودة العالیة، ، ثم صاحب السمعة الحسنة واألفضل.

.سبابألخر وبدون إبداء اآسعراو اى عاراألسوزارة الصحة لیست ملزمه بقبول ارخص -ذ

: التزامات المتعهد أو المورد :خامسا 
على المتعهد الذي أحیل علیه العطاء استكمال إجراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوقیـع االتفاقیـة .1

وما یلحقها من أوراق ومستندات بما فیها (أوامر الشراء).
یوم من تاریخ تسلمها للمصعد 30طلوبة تنفیذ الترمیمات والصیانة الممدة .2
علــى الشــركة وضــع المــدة التــى تراهــا مناســبة لتنفیــذ كافــة االعمــال المطلوبــة منهــا حســب شــروط .3

ومواصفات العقد 
ال یجوز للمتعهد أن یتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصـول علـى  إذن .4

.خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء
الرجوع على لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشـئ عـن تقـدیم عرضـه فـي حالـة للمتعهدال یحق .5

إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العـروض المقدمـة إلیهـا أو إذا لـم تحـل العطـاء علـى مقـدم أقـل األسـعار 
أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون ذكر األسباب.

بتقدیم الخدمة  وفقًا للمواصفات والشروط المتفق علیها والواردة في قرار اإلحالة المتعهدیلتزم .6
یجــب االلتــزام بالمواصــفات المــذكورة فــي كراســة العطــاء وأي تغییــر بالمواصــفات یجــب توضــیحه فــي .7

عرض الشركة.
وشـامل النقـل ) %16(ة شامل قیمة الضریبة المضـافاالسرائیلي بالشیكلیجب ان یكون السعر المقدم .8

والتخلیص الجمركي والتحمیل والتوصیل والتنزیل وأجرة العمال وأیة رسوم أخرى.
المتقدمین لهذه المناقصة من المشتغلین المرخصین المسددین لاللتزامات الضریبیة.أن یكون .9

شــركة بطلــب مطالبــة البعــد القیــام بالتزاماتــه حســب العقــد الصــحة بالــدفع للمتعهــد لقــاء تلتــزم وزارة .10
وارفــاق مــن تــاریخ تقــدیم المطالبــةیــوم 60خــالل لقــاء الخــدمات المقدمــة حســب العقــد اصــرف اســتحقاقه

االوراق والمستندات الدالة على تمام التنفیذ.
على المتقدمین للمناقصة خـتم جمیـع أوراق كراسـة العطـاء بختمـه الخـاص إشـعارا منـه بـاالطالع .11

علیها وتفهمها جیدًا.
عمـــل الصـــیانة المتقـــدمین لهـــذا العطـــاء بضـــرورة زیـــارة الموقـــع ومعاینتـــه لتقـــدیر آلیـــة یلتـــزم كـــل .12

حیث لن یعتد بجهل أیا من المتقدمین للموقع وظرف العمل به.المطلوبة 



الخاصة بإعادة تجدید وترمیم مصعد مبنى ناصر الجنوبي من نوع شندلر في مجمع ناصر الطبي مناقصة رقم 2018/29

6

یلتزم من یرسـو علیـه العطـاء بعـدم اسـتخدام مـوظفین قاصـرین ألداء المهمـة بحیـث ال یقـل عمـر .13
سنة 50سنة وأال یزید عن 18ن العامل أو الموظف المنوي تشغیله ع

یلتزم من یرسو علیه العطاء بالمسئولیة الكاملـة عـن أیـة إصـابات عمـل تلحـق بـأي مـن منسـوبیه .14
العاملین بالموقع كمـا أن حقـوقهم كلهـا كائنـة مـا كانـت هـي طـرف الشـركة التـي جلبـتهم وشـغلتهم  كمـا 

أي مـن منسـوبیه بضـرر مـادي أو معنـوي وتتحمل الشركة المسئولیة المدنیة والجنائیة فـي حـال تسـبب 
لممتلكات وزارة الصحة أو مستخدمیها أو مرضاها.

ال یحــق لمــن یرســو علیــه العطــاء اإلدعــاء بوجــود خســارة مــن جــراء التعاقــد مــع وزارة الصــحة وال .15
یحــق لــه المطالبــة بــأي تعــویض ولــن یلتفــت لمثــل هــذه االدعــاءات لكونهــا تتنــاقض مــع حریــة المــورد فــي 

مقابل المادي لما یقوم به من أعمال وفي اختیار طریقة المشاركة في العرض موضوع العقد.تقدیر ال
یحــــق لــــوزارة الصــــحة إجــــراء تقیــــیم شــــامل ألداء الشــــركة وٕاذا ثبــــت لهــــا مــــن خــــالل المشــــاهدات .16

الشخصیة وتقاریر اللجان المتخصصة أن الشركة قد أخفقت في تحقیق األهداف التي تم التعاقد معها 
ا، وحســب أحكــام وشــروط العقــد فــإن لــوزارة الصــحة الحــق فــي طلــب فســخ العقــد مــع الشــركة مــن أجلهــ

ومصادرة الضمانة البنكیة والتعاقد مع من یلیه في السعر مع تحمیلـه  كافـة التبعـات القانونیـة والمالیـة 
المترتبة على ذلك.

بعملیة التجدید والترمیم الشروط الخاصة 
لمصعد مبنى ناصر الجنوبي من نوع شـندلر فـي مجمـع ناصـر كاملجدیدبعمل تتلتزم الشركة الفائزة .1

الطبي
تلتــزم الشــركة بتــوفیر وتركیــب جمیــع قطــع الغیــار الالزمــة لعملیــة التجدیــد ( علــى ان تكــون هــذه القطــع .2

اصلیة) وبالتنسیق مع الهندسة والصیانة قبل عملیة التركیب.
یــد موضــحا بهــا االســعار وبلــد الالزمــة لعملیــة التجدو الجدیــدة بجمیــع قطــع الغیــارقائمــةیجــب ارفــاق .3

المنشا لكل قطعة.
بالنســبة لقطــع الغیــار الجدیــدة یجــب ان تكــون مضــمونة لمــدة عامین(ضــرورة احضــار شــهادة ضــمان .4

مصنعیة لكل قطعة)
على الشركة توفیر جمیع االدوات والمعدات الالزمة لعملیة التجدید بما فیها اجهزة البرمجة.5
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الصیانة روط الخاصة بعملیة الش
خدمة الصیانة للمصـعد بعـد االنتهـاء مـن عملیـة التجدیـد وتسـلیم المصـعد للهندسـة تلتزم الشركة بتقدیم .6

والصیانة لمدة عامین كاملین من تاریخ تسلیم المصعد وتوقیع العقد 
ة مـن تشـحیم وتزییـت بعمل زیارة دوریة للمصعد كل شهر الجراء أعمال الصیانة الوقائیـتلتزم الشركة .7

على أن یتم ذلك بالتنسیق مع الهندسة والصیانة .وعلى حسابها الخاص وتنظیف وخالفه للمصعد 
تلتزم الشركة بتوفیر الزیوت والشحوم الالزمة لصیانة المصعد وعلى حسابها الخاص..8
ــم یــتم اســتبدالها خــالل عملیــة ال.9 تجدیــد  وتلتــزم أعمــال الصــیانة ال تشــمل قطــع الغیــار القدیمــة والتــى ل

الشركة بتسلیم القطع التالفة التي سیتم استبدالها إلدارة الهندسة والصیانة بوزارة الصحة.  
موضـحا بهـا االسـعار الغیار الالزمة لعملیـة الصـیانة بشـكل عـام قائمة بقطع تقدیم على الشركة ..10

.لكل قطعة وبلد المشا
كة الفـائزة باسـتثناء القطـع الموافـق علیهـا عنـد وزارة الصحة غیر ملزمة بشراء قطع الغیار من الشر .11

وللــوزارة مطلــق الحریــة فــي شــراء قطــع والقطــع الجدیــدة التــي تــم تركیبهــا اثنــاء عملیــة التجدیــد الترســیة 
الغیار من السوق حسب األصول المتبعة

ویكـون موقـع مــن للمصـعدبهــا تقـومالتـى للصـیانة الدوریـةات تلتـزم الشـركة بتحریـر محضـر للزیــار .12
صمندوب الشركة وٕادارة الهندسة والصیانة ویحفظ هذا المحضر لدى جهة االختصا

في حال حدوث أي عطل تلتزم الشركة بالحضور فورا الصالح العطل وبحد اقصى مـدة سـاعتین .13
من لحظة ابالغها بالعطل من قبل ادارة الموقع او المهندس المختص.

التركیـب االهمـال فـي أعمـال المصـعد نتیجـة تتحمل الشـركة مسـئولیة االضـرار التـي تلحـق بركـاب.14
المخــتص لمحضــر الزیــارة باصــالح الخطــا یعتبــر بــراءة ذمــة للشــركة سالصــیانة وان اعتمــاد المهنــداو 

من االهمال بعد القیام بعملیة الصیانة
ال یعتبـــر توقیـــع االداري المنـــاوب فـــي الفتـــرات المســـائیة والیلیلـــة اعتمـــادا لمحضـــر الزیـــارة ویجـــب .15

من المهندس المختص بعد التاكد من اتمام عملیة الصیانةتوقیعه
ـــة الصـــیانة اال بعـــد الت.16 ـــتم توقیـــع محضـــر الزیـــارة باتمـــام عملی ـــل اســـوف لـــن ی ـــك مـــن قب كـــد مـــن ذل

ساعة 72مدة وبعدالمهندس المختص 
لـالدارة صعد المذكور تلتزم  الشركة بتسلیم جمیع كلمات المرور الخاصة باللوحات االلكترونیة للم.17

ة للهندسة والصیانة.العام
الالزمة لعملیة الصیانة بما فیها اجهزة البرمجة والمعداتعلى الشركة توفیر جمیع االدوات.18
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تلتـــزم الشـــركة بتـــدریب أي عـــدد مـــن مـــوظفي وزارة الصـــحة علـــى كیفیـــة االفـــراج عـــن الركـــاب فـــي .19
حاالت حجز الركاب.

مـن .%1توقیع غرامة بنسبة یتم سضور ساعات اضافیة وفي حال عدم الح3یعطى المورد مهلة .20
تــأخیر والــوزارة لیســت مســئولة عــن أســباب التــأخیر فــى ســاعة عــن كــل قیمــة العقــد الخاصــة بالمصــعد 

.وما شابه ذلك او الحروب ما عدا االسباب القهریة كالكوارث الطبیعیة حضورال
متخصصة وعلى في حالة عدم حضور الشركة یحق لوزارة الصحة شراء الخدمة من شركة أخرى .21

وما ینتج عن زیادة فى الـثمن ، حساب الشركة المتعاقد علیها بالطریقة التى تراها وزارة الصحة مناسبة
مصــاریف إداریــة ومــا یســتحق مــن غرامــة مــن اجمــالى العقــد (الســعر الجدیــد) بــدل %10مضــافًا الیــه 

مــن التــأمین المــودع منــه مــن قیمــة الفــاتورة الشــهریة اویصــیر خصــمهاصــیانةعــن مــدة التــأخیر فــى ال
للمــورد االعتــراض علــى یحــقعــن هــذا العقــد او مــن اى مبلــغ اخــر یكــون مســتحقا لــه لــدى الــوزارة وال 

المبلغ المطالب به اما اذا كان سعر الشراء یقل عن سعر المورد فال یحق له المطالبة بـالفرق وهـذا ال 
.یمنع من تحصیل قیمة غرامة التأخیر المستحقة

لعقــد مــع المــورد فــي حــال أوقفــت وزارة الصــحة عمــل المصــعد ألســباب فنیــة أو لتغییــر یــتم الغــاء ا.22
المصعد أو الغاء استعماله دون اعتراض المورد بعد ابالغه خطیًا بذلك.

ـــدفع لقـــاء .23 حســـب شـــروط بتنفیـــذهاتقـــوم الشـــركةالتـــى التجدیـــد والتـــرمیم والصـــیانةأعمـــال یكـــون ال
نفیذ.یخ تقدیم الفواتیر واالوراق الدالة على تمام التمن تار یوم60خالل العطاءومواصفات 

عقـــد الصـــیانة ســـنتین كـــاملتین مـــن تـــاریخ تســـلیم المصـــعد لـــالدارة العامـــة للهندســـة والصـــیانة مـــدة .24
واالنتهاء من كافة اعمال الترمیم المطلوبة حسب مواصـفات وشـروط العقـد شـامل ضـمان قطـع الغیـار 

.خالل عملیة اعادة الترمیمالجدیدة التي قامت الشركة بتركیبها 
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مصعد مبنى ناصر باعادة ترمیم وصیانة مصعد جدول األسعار الخاص 
بمجمع  ناصر الطبيالجنوبي

سعر الوحدة الكمیةالوحدةالبیانم
بالشیكل

مالحظات
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مبنى ناصر الجنوبيمصعد 
1عددالطبيناصر بمجمع 
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والتزاماقرار

-------------هویة رقم -------------------أقر أنا الموقع أدناه 
بالتالي: -----------------------بصفتي ممثًال عن  شركة 

من شروط عامة 29/2018بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم .1
انونیًا بتلك الشروط والمواصفات.لتزم التزامًا قوخاصة ومواصفات وأ

90كما ألتزم بأن یبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال یجوز لي الرجوع عنه لمدة .2

من تاریخ آخر موعد لتقدیم العروض.یوما
وكذلك ألتزم بتقدیم الخدمة المحالة على بموجب العطاء المذكور أعاله والذي یتم طلبه من .3

من إصدار أمر التورید الخطي على أن تكون الخدمة الموردة یناسبوعخالل لصحةاوزارة 
وهذا إقرار وتعهد من قبلي وفقًا للمواصفات والشروط المنصوص علیها في هذا العطاء.

مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه .
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