عطاء توريد مستلزمات طبية ومستلزمات مخبرية
ترغب الجمعية بالحصول عمى عروض أسعار مستيمكات طبية ومخبرية ومواد تعقيم وذلك حسب المواصفات والشروط التالية ،فعمى من

يجد لديو إمكانية التوريد تعبئة الجدول أدناه.

شروط العرض- :

 .1يمتزم من يرسو عميو العرض بكافة إجراءات النقل والتوصيل إلى مقر الجمعية بمدينة الزىراء.
ل كل الضرائب والرسوم وأجرة النقل الى مخازن جمعية الوفاء الخيرية.
 .2تشتمل األسعار المقدمة من المورد عمى عرض السعر شام ا
 .3يمتزم من يرسو عميو العرض بأن يقدم فاتورة ضريبية مرفقة بخصم الضريبة من المنبع.
 .4يمتزم من يرسو عميو العرض بتوريد األصناف المطموبة وفق الشروط السابقة خلل مدة شير من تاريخ الطمب رسمي ا ،ويمتزم المورد
في حالة التأخير بدفع غرامة تأخير مقدارىا (واحد باأللف) ،وبما ال يتجاوز  %11من قيمة العطاء.
 .5يجب عمى المتقدم أن يكون مسجلا لدى جيات االختصاص ولديو خبرة سابقة في أعمال توريد مشابية وأن يكون مسجلا رسميا لدى دوائر الضريبة.

 .6إذا زادت مدة التأخير في التوريد عن أربعة أيام يحق لمجمعية اتخاذ كافة اإلجراءات التي تراىا مناسبة بحق المورد ويعتبر أي إجراء
تتخذه الجمعية قانوني ا دون أن يكون لممورد حق االعتراض ،ما لم يكن ىناك إغلق تام لممعابر أو ظروف قاىرة.
7جميع األسعار يتم تقديميا بالدوالر ،وغير مرتبطة بجدول غلء المعيشة أو بأية عممة أخرى.

 .8آخر موعد لتسميم العطاء في ظرف مغمق الساعة الواحدة من ظير يوم االربعاء الموافق 2121/16/19م

 .9يحتفظ لمجمعية بحقيا في رفض أي عرض دون بيان األسباب واستدراج عطاء من الخارج في حال رفض العطاءات المقدمة.
 .11من حق الجمعية زيادة أو تخفيض الكمية المطموبة عن الكمية الموضحة في العطاء .%25

 .11يحق لمجمعية إلغاء التعاقد بدون أية التزامات مالية أو قانونية إذا أخل المورد بالشروط الواردة في العرض
 .12يمتزم المورد بتنفيذ العرض مباشرة ودون اشراك أي متعيد فرعي بالتوريد.

بيانات مطلوب من الموردين تقديمها (سارية المفعول):
عمى المورد أن يرفق البيانات التالية بعد تصديق ما يمزم منيا من الجيات المختصة:

 )1عنوان الشركة الكامل الرسمي في فمسطين.
 )2السيرة الذاتية لمشركة.

 )3إفادة من المورد توضح اسم الشخص المخول بتمثيل الشركة.
 )4شيادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

 )5يحق لممورد أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرغب بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية لتوضيح عرضو.

ختم وتوقيع الشركة

التعليمات الخاصة بالعرض-:
 .1يمكننن المننوردين النراغبين فنني المشنناركة بيننذا العننرض أن يتقنندموا لمحصننول عمننى نسننخة كاممننة مننن وثننائق العننرض مننن المقننر
الرئيسي لمجمعية

 .2يمتزم المورد بتقديم عروض األسعار عمى نفس نمنوذج ك ارسنة العنرض المقندم منن الجمعينة وبإمكاننو أن يضنيف إلينو المسنتندات والوثنائق
التوضيحية األخرى اللزمة لمعرض عمى أن تكون كافة األوراق والمستندات موقعة ومؤرخة في األماكن المحددة لذلك.

 .3يعتبر العرض المقدم ممزما لممورد وال يجوز سحب ىنذا العنرض بعند تقديمنو ويظنل العنرض ممزمنا لممتعيند النذي تقندم بنو لفتنرة
ابتداء من أخر موعد تم تحديده لتسميم العروض.
 4شيور
ا
 .4ال يجننوز إدخننال أي تعننديل أو إج نراء أي تبننديل فنني نمننوذج العننرض أو أي مننن وثننائق العننرض المرفقننة بننو مننن قبننل المننورد

باسننتثناء تعبئننة المواقننع المطمننوب تعبئتيننا لواذا أجننرى المشننترك أيننا مننن تمننك التعننديلت أو التبننديلت أو إذا أخننل بننأي مننن ىننذه
التعميمننات فيجننوز (لمجمعيننة) إىمننال عرضننو لواذا أراد المننورد الننذي يرغننب فنني تقننديم بعننض الشننروط أو التحفظننات التنني ي ارىننا

.5

ضرورية فإن باستطاعتو تضمين كل ذلك في مذكرة خاصة منفصمة ترفق بالعرض.

إذا استنكف الفائز بالعرض عن تنفيذ العرض أو تأخر في تقديم الموازم كميا أو أي جزء منيا عن الموعد المحدد لذلك أو
خالف أي شرط من شروط العرض أو ثبت أن المورد قدم لمجمعية لوازم ال تتفق مع مواصفات العرض ،فعندىا يحق

لمجمعية اتخاذ أي من اإلجراءات التالية أو جميعيا مع ا وذلك دون حاجة إلى إخطار أو إنذار
أ .إحالننة العننرض عمننى المننورد الننذي كننان قنند قنندم سننع ار أعمننى منننو فنني العننرض إذا قبننل ذلننك وتحميننل المننورد المسننتنكف

الف ننرق ف نني الس ننعر أو التك نناليف باإلض ننافة إل ننى إلن نزام المس ننتنكف بتع ننويض لمجمعي ننة ع ننن أي عط ننل أو ض ننرر لح ننق بين نا نتيج ننة
الستنكافو.

ل.
ب .حرمان المورد المستنكف من االشتراك في عروض الجمعية مستقب ا

 .6إذا وجد أي من العروض المقدمة نقصا أو خطأ أو تناقضا بين حساب جممة أي مبمغ وما يجنب أن تكنون عمينو ىنذه الجممنة
بتطبيق السعر الموضوع ألي بند في جدول الكميات فممجمعية الحق في تعديل جممة المبمغ بما يتفق وتطبينق السنعر المحندد
عمى الكمية المطموبة لذلك البند وبالتالي تعديل حاصل الضرب أو مجموع السنعر أو المبمنغ المقندم لمعطناء لواذا حندث خنلف
بين العدد المذكور باألرقام كتابة بالحروف فتعتبر الكتابة بالحروف ىي الممزمة وكذلك إذا حدث خطأ في جمع قيمة مختمف

البنود فإن لمجمعية الحق في تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح في مثل ىذا الحال ىو الممزم لممتعيد.

 .7تحنتفظ (الجمعيننة) بحقينا فنني إىمننال أي عننرض غيننر متقينند بكننل منا ورد فنني ىننذه التعميمننات كمننا تحننتفظ بحقينا فنني رفننض أي

عننرض دون بيننان األسننباب ويحننق لننو اختيننار العننرض الننذي ت نراه مناسننبا لي نا لواحالننة العطنناء دون التقينند بأقننل العننروض قيمننة
ويكون كل ذلك دون أن يكون ألي متعيد لم يفز بالعطاء أي حق في مطالبة (الجمعية) بأي تعويض.

 -8الجمعيننة غيننر مسننئولة عننن تعننويض المننورد (الننذي يرسننو عميننو العنرض) بنأي تعويضننات ماليننة او غيننر ماليننة نتيجننة تقمبننات

األسعار او فروق العممة وغير ذلك.

ختم وتوقيع الشركة
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 -9سيتم اعتماد البيانات الخاصة بجدول الكميات الرسمي في حالة وجود اخنتلف منع وثنائق الشنركة المرفقنة والتني تشنمل :سنعر

الوحدة ،مدة التوريد.

 .11يمتننزم مننن يرسننو عميننو الع نرض تقننديم فنناتورة ضنريبية أصننمية باسننم جمعيننة الوفنناء الخيريننة مرفقننة بخصننم الض نريبة مننن المنبننع
ومختومة لألصناف التي تم توريدىا.
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