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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 اإلدارة العامة لموازم العامة
 لجنة العطاءات المركزية

  2012/ 11رقم  مزاودة
تبعنننًةالمطنننارطااايتعننن  لا اضنننا ضايكه ننن اأصننن ةللب ننن ابنننةلظالا ليمتنننرماينننة ر لااحانننننطعننننااتعمننننارة الا ليةل ننن 

ا ليرضح افياكا س ا لية ر ل.
المنر ةم إل  الا لعةين اا–يا جعن ارة الا ليةل ن ا لينة  افنيا ليطنةاك افنيا ن  اار افنا  ا لنا ضب نافعمىا لطناكة ا

 لايةلاباجا لرل ن ا لطنةباا ااضنيابنةلما اينناإطنةالايناراا لط نا نافنياضنةلامندلاأر نة ا لن ر ماا– لعةي ا
(اطننن كلاض ننناا05 فننن ايبمننن ا ايمةبنننلامنننياكا سننن ا لير صنننقة اررانننة اا لينننة  جنننلا لحصنننرلاعأ لاسنننييايننننا

ا.ايستا ل
ر ةمالمنننا لعةيننن ا  الةإلبنننآمننناايرعننن المبنننرلاعنننارضا اسنننعةاابنننةلظالا ليمتنننرمافنننياصننن  راا لعطنننة   ااا

تقنت ا ليظنةا لابحضنرااييامنياراا6572/ا50/ا71ا لير فنااادانة  لا رم رااةلنرة الا ليةل  افياضا- لعةي 
اظهاً .ا لحة   اعطا نافيا قسا ليكةنار لةيةنا لسةع ا لية ر 

ا
  مالحظة:ـ

ا. لية  عمىاينا اسراعم هااأجالا إلعدنافيا لصحلا.7
كاب كننياأراكقةلنن اب ك نن اينننا لب ننكاأراطنن ا رالا(اا655منن ا بسنن  ا فنن ايعتينن اينننا بننلا لبا نن ابيا جنن اإافننةاا.6

ا ريًةايستا لاليناالا اسراعم ها لية  .ا05سةايا ليقعرلالي لاا إلسديي لرط يا
با ةاإجيةليا لكطلا لر ح ر ا عىاابةلط كلتم ما اسعةااا.0 ا.تسع ااكلاب  اعمىاح لار  
ا.لج  ا لعطة   ا لياكة  اض اايمةي ابمبرلاأعميا اسعةا.4
ا70/50/6572 لير فننااااحنن  ا ننريير لننكاالينناألرة الا يمننةةناافننيالمب نن  لبضننة  ا ليعارضنن ااسنن تمايعة  نن ا.0

اصبةحةارحتىا لسةع ا لاة   اظها اار ل صلاينا لسةع ا لتةسع ا72/50/6572 لير فاااا  نر ال
ال اعناأيايبم ا م يا افاابةلعاضلج  ا لعطة   ا لياكة  اض اايس را.ا2
ا
 
 



 

 3صفحة  بيع أصناف مكهنة متعددة األغراض وبكميات متفاوتة    11/2016مزاودة 

 

 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

بعننن اأنا مننناأا ننن ااار لرانننة اا ليافمننن ابننن عرلا لينننة ر لعاضنننهارأسنننعةاااعمنننىا لجننن  رلار ل ينننة جاا لينننة ر  عننن ا .7
ر منن يهةاضنينا لعنناضاكةيمنن اامننتمار ر ن اكةفنن ارانة اا عننرلا لينة ر ل لرانة اار ننتقهماجي ن ايننةارا اف هنةار 

 عمىاأنا تحيلاكةف ا ل تة جا ليتاتب اعمىاع ما  ةيهابةلت   اار الستكيةلابصرالاصح ح .

سننرما لجيننةاكار لضننا ب ا ليضننةف اعمننىاأنا طننيلا لسننعااااابةلطنن كلاا ليننة ر لأسننعةااا متننةما ليننة ر ابكتةبنن  .6
 رجي  ا لاسرمار ليصةا لا اماى.

أرا لتعنننن  لاأرااعاضننننهايطبرعننننًةاأرايكتربننننًةابننننةلحباا اةاااأرا اسننننر افمننننطار حظنننناا ليحننننرا ليننننة ر  عنننن ا .0
 لطنننط اأرا إلضنننةف افنننيا لعننناضاركنننلاتصنننح  ايننننا ننن  ا لمب نننلا رضننن اعم نننهامطننن نايتنننر ة  نابنننةلحباا

 بةلحباا اةاااأرا اسر ار ر  ابجة بهاينا بلايناأجاىا لتصر  .ار عة اكتةب ا لصر  اا احي

فنيايلمنلايلمنااباحكنةمار كتن اا لينة ر لعاضهايافمًةابها لراة اا ليطمربن اين اتنني نا منرلاا لية ر  م ما .4
رك لكا سيهارع ر  نهابةلكةينلارا نماا6572/اا77ا ماايتع  لا اضا ضاايكه  اأص ةلب  اااية ر لعم ها

رعم ننهاتبم نننن اا ليننة ر ل لهننةتلار لقننةكسارا ننماصنن  راا لبا نن ا لمةصنن نابننهالتاسننلاإل ننها ليكةتبننة ا ليتعممنن ا
 إل  الا لعةيننن المنننر ةما/ارة الا ليةل ننن امط نننًةابننننياتل  نننااأراتعننن  لافنننياع ر  نننهارعم نننهاأنا كتننن اأ ضنننًةا سنننما

 ر  هةاربمدلا لكا حاالمج  ا لعطة   اأناتهيلا لعاضا ليم ماي ه.رع ا لية ر ل ل   الا لتياطاح ا

لمنر ةماا لعةين ال إل  اافنياصن  راا لعطنة   ا ليمصنصالهن  ا للناضالن ىاا لينة ر  ر عا لعاضايننا بنلا .0
فنننياصننن  راا لعطنننة   ا بنننلاآمننناايرعننن التمننن  ماا بنننلا  تهنننة ا ليننن لا ليحننن  لالننن لكاركنننلاعننناضاالا نننر عا

 ر عة اإلىايص ااايلممًةا. لعارضاالا  ظااف ها

ينناا نرماعينلا25بننا بمىا لعاضا ليم ماي ها ةف ا ليقعنرلارالا جنرةالنها لاجنرعاع نهالين لاا لية ر  متةما .2
اتةا خاآماايرع التم  ما لعارض.

 
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

ر لرانننة اا ليطمربنن اي نننهار نننياعمنننيا ل حنننراإ  اكنننةناطننناك اأنا افنناايننن اعاضنننها لطنننهة   اا لينننة ر ا متننةما .7
ا لتةلي:

 . لسجلا لتجةاياأرا لص ةعيالمطاك  

 .  متةما لية ر ا ليتم مالمية ر لاإ  اكةناطمصاإافةااصرالا لهر  

أيننةاإ  اكننةنا ليتمنن ما ننرارك ننلاعنننا لطننمصا لا ضنن ابةلنن مرلالميننة ر لاف جنن اعم ننهاإافننةااركةلنن ااسنني  ا .6
 ر ر ته.ير ع اأيةماكةت ا لع لارصرالا

 



 

 4صفحة  بيع أصناف مكهنة متعددة األغراض وبكميات متفاوتة    11/2016مزاودة 

 

 
 : المزاودةثالثًا :  تأمينات وضمانات 

 : المزاودةتأمين الدخول في  .1
صننة اايننناب ننكا لبا نن ا لتننةب الننرة الا التصننةال ارتك رلرج ننةاايعتينن اأنا افنناابعاضننهاسنن  ا فنن ا متننةما ليننة ر 
  لب نكااأراعمىاطكلاكقةل اأراط كاب كياصة اايناب كا تعةينلاين ا لسنمط ا لقمسنط    افنياضنةلا ليعمرية 
ارالا  ظنناافننياأي"اكتننني نا مننرلا"اا رالا(055 ابيبمنن ارير فمنن ارة الا ليةل نن اعمننىا لننكا( إلسننديي لننرط يا

لافيا لية  اإلىايم ي هةايننا لينة ر  نا،اعمىاأناتعة اتني  ة ا ل مرااعاضاض اايعةةابتني نا مرلا لية  
ع التم  ما لعارض،ارك لكاليناأح نلاعمن همابع اي لاأسبرع نايناتةا خاآماايراا ل يالما حةلاعم هما لية  

  لية  .
 

 وتقييميا: رابعًا: فتح المزاودة
ا-:لجنة فتح المظاريف أواًل:

تقننت ا لعننارضاينننا بننلا لمج نن ا ليطننكم الهنن  ا للنناضارتمننرما نن اا لمج نن ابقننت ا ليننة ر لافننيا لةيننةنار ليكننةناا
ا- لتةل  :ةتمة ا إلجا    ابايا عرلا لية  ارتمرما لمج  اف ليح   نا

 قننت ايظارفننها ضنن اا نن سا لمج نن اعم ننهاا رايننة إابننة اعنن  ا ليظننةا لافننيايحضنناافننت ا ليظننةا لاركننلا -اأ
ا لينننة ر   ريمةينننهاعننن  اا   ننن اكسننناا عت نننة يابسنننطهاا نننما لينننة ر لرعمنننىايظارفنننهاا ينننًةايسمسنننًداعمنننىا

  لر ا ل.

ابة اع   ة.ا لية ر لتا  ما ارا اا ليافم اي اا -ا   ر  

 .اية ر ر اسعةاار  ي ا لتني نا البت   يا ليم مايناكلاا لية   سمايم ماتسج لاا -ا 

ريظارفننهاركننلارا نن ايننناأرا  ننها ليننة ر لا لتر  نن ايننناا نن سا لمج نن ارجي نن ا اعضننة ا لحةضننا ناعمننىا -اث
ارك لكاعمىايحضاا لمج  ابع ات ر ناكةف ا لمطر  ا لسةبم .

ا-:لجنة دراسة وتقييم العروض ثانيًا :
ا ليم ي ارفمًةاليةا مي:ا لعارضاتمرما لمج  ا لسةبم اب ا س ا

  لية  .الا  ظاافياأياعاضاض اايعةةابتني نا مرلا -اأ

 لمتنك ايناي يا لتة ما لية ر ابعاضهابير صقة ارطارطا عرلا لية  .ت اسا لعارضااا -ا 

 ننتما ا سنن اعننارضا اسننعةاالمكننلاح ننثاأ ننهاإ  ايننةاتننرفا افننيا لجهنن ا ليننة ر لا ليتم ينن الميننة  ا لطننارطاا -ا 
  ليطمرب ا تما إلحةل اعميا ليتم مابنعميا اسعةا.

 اسنبة ار رنا لحناابنةالعتا ضايننا بنلاا ليتمن مااإب    حاالمج  ا ستبعة ا ليتم مابنعميا اسعةاا رنا -اث
 لمية  .
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عميا اسعةاار حاالهةاع ماإب   ا اسبة ار رنا لحاابةالعتا ضاينا بلا ليتم ما ابن لمج  اض اايمةيا -اج
 لمية ر .

 حاالإل  الا لعةي المر ةما لعةي اإللة ا لية ر لا هة  ًةا،افياأيار  ا رنا لحةج اإلب   ا اسبة ارالا حاا -اح
اعميا لكايطممًة.ا العتا ضلميتم ي نالمية ر لا

 

 :ـثالثًا:ـ التزامات المزاود 
بعن ا ال تهنة ايننناا سنتكيةلاإجننا    ا لعمن ا لمنةصارتر  ن ا التقة  نن  لينة  ا لن ياأح ننلاعم نهااعمنىا لينة ر  .7

اعيم  ا لتاس  ايبةطال.ا
أنا ت ننةةلااياطننمصاآمننااعننناكننلاأراأياجننة اينننا لعمنن ا رنا لحصننرلاعمننىاإ نااالا جننرةالميننة ر  .6

لمر ةما لعةي ا لتنياأحةلن اعم نها لينة  اين ا الحتقنةظابكةينلاحمنراا إل  الارفمنًةا لعةي اا إل  اليسباايناامطي
 المعم ا اصمي.

مسنةالاأراضنااا ةطنناعنناتمن  ماعاضنهافنياحةلن اإليا إل  الا لعةي المنر ةمابننيا لاجرعاالمية ر الا حاا .0
 اسنعةااأرااأ نلعمنىايمن ماا لينة   لعنارضا ليم ين اإل هنةاأراإ  النماتحنلااأرابعنضاكنل لمج ن اإ  ايةاافض ا

 عننننرلا ليننننة  افننننياأيار نننن اأراأياياحمنننن ا رنا كنننناا اسننننبة ارالا تاتنننن اعمننننيا لمج نننن اأيامج نننن ا لإ  األلنننن ا
  لتة ية اية   ايمةبلا لك.

،اعمنياأنا كنرنا لن ف الن ياب نكالميبمن ا ليتعة ن اعم نهامندلاأسنبرعاينناتبم لنهابن لكابةل ف اا لية ر  متةما .4
ارة الا ليةل  . لبا  افياحسة ا

 -حل الخالفات:: رابعاً 
فياحةلاح رثاأيامدلا  طناعناتقس ااأياب ن ايننا لب نر ا لسنةبم اأراينناب نر ا لعمن اف نتماحمنهار  نًةاا -اأ

 بةلتقةرض.

 ريننًةاينننابنن  ايقةرضننتهيةالمرصننرلاإلننىاحننلاحننرلاأيامنندلا تعمننااا05إ  الننما ننتيكنا لطافننةنامنندلا -ا 
لابنننةلمجر اإلنننىا ليحكيننن ا ليمتصننن ارتطب ننناا لمنننر   نار ا ظيننن ابةلعمننن ا حنننااايايننننا لطننناف ناحنننلا لمننند

ا ا لرط   ا لقمسط    ابه  ا لطنن. ليعيرلابهةافياي ةطاا لسمط
ا

 شروط متفرقة:ـا:خامساً 

 للشاأرا لتدع افيايعةيمتهاأراابن اعم نهاأ نهاطناعاأرا نةماب قسنهاأرابر سنط اض ناااا لية ر  ستعيلاا  إ .7
 لعننةيم نافننيا إل  الا لعةينن المننر ةمابطننننا لعنناضاابطا نناايبةطننااأراض نناايبةطننااعمننىااطننرلاأحنن ايننرظقي

ملننياعمنن اافننيا لعةينن ار حنناالمج نن ا ليننة ر   اأناتعمننىا لتر طننؤايعننهاإضننا اً ابةليصننمح اا ليمنن ماي ننهاأر
 ليمن ماي نهارلهنةاأناتحاينهايننا الطنتا كافنياينة ر   اأمنايالمين لا لتنياتحن   ةا لحةلار صنة اا لتنني نا

ا رنا إلمدلابحمهةابةليطةلب ابةلتعر ضاعناكلاعطلارضااالحاابهةاجا  ا لك.
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ا.إللة ا لتعة  ايعها رنا لمجر الممضة اا لعطة    حاالمج  اا لية ر إ  اأفمسا .6
جننةةاإللننة ا لعمنن اا ليبننامايعننهاأرايننةاتبمننىاي ننهاابترج ننهاكتننة المراانن ا ق نن ابنن لكا رناا ليننة ر إ  اتننرفىا .0

 لىا ستص  ااحكما ضة يا مضياب لك. لحةج اإ
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 الشروط الخاصة

 

 حاالرة الا ليةل  الج  ا لب  ابةلتجة  ا اص ةلاأراكي ةتهةاب ناأكااايناية ر ار لكابيةا ت ةس اي ا ليصمح ا .7
 . لعةي ا

الج  ا .6 ا/ ا ليةل   ارة ال ا بل اين ا ح   احسة  افي ا ر ع ا م   ا ليعارض  ا اص ةل ارتسم م اتحي ل ا بل اين ا ل ف   تم
 اااااااااااااااااااااااااااااااااا.ااااااااااااااااااااااااااا لعطة   ا لياكة  ا

 .تسمما اص ةلاينا لرة الارفمةالمطارطا لر ا لافياكا س ا لية ر لار ا اا إلحةل ا .0

اأسبرعار ح افمطاالاض ااينا .4 اأ صة ة ا لية ر اباف ا اص ةلا لتيااس اعم هارعمىاحسةبها لمةصامدلاي ل  متةم
    الما متةما لية ر ا ل يااس اعم ها لية ر لاباف ا  اا الص ةلامدلاتةا خاإطعةاااتح اإطا لا لمج  ا ليكمق اب لكارا

ا لي لا ليطةااإل هةاأعدااتتم ا إلجا    ا لتةل  :اا
 . التقةااعم ها..اإمطةااابكتة امطيالت ق  ايةاتماأ

بةلت ق  ابع ا المطةاا ملىا لعم ار صة اا لتني نا ل هة يا حسنا لت ق  (ا رنا لحةج اإلىاإمطةاااا اللتة مااإ  الما تم .ا
 يالااة   ال لكارالا حاالمية ر ا العتا ضاعمىا لكا ة ر  ةا.

ا.لاعمىاية ر اآمااي اتحي لا لية ر ا ليست كلابكةف ا لقار ة ار ل قمة ا إل  ا  ا اماىا.تحةلا لية ر  .ا
افت اا.0 اعيم   اين ا ال تهة  ابع  اعم  ابتر    ابعضا اص ةل اأر ا لية   اعم ه ااسى ا ل ي ا لية ر   متةم

 ليظةا لار لب ار لتاس  ارالا حااإل  الا لعةي المر ةمايصة الا  ي اكقةل ا ل مرلافيا لية ر لا رنا لحاا
اأ ةماا75بةالعتا ضاينا بمهارتكرناي لا لعم ا

ا ل يااسىاع.2 ابنيامصرية اعمىا لكي ة ا ليبةع ااياسب ايناالا حاالمية ر  ا ليطةلب  ا لية   م ه
ا اسبة ا

ا.رجر اة ة لاأرا مصافيا لكي ة ا لي كرالابكطرلا تما عتية ا ليرجر افعم ةاا فياحةلا.1
رة الا ليةل  اض اايس رل اعناأياأضا ااأرامسة ااتم الألطمةصا الما ناأا ة اربع ا ملا لبضةع ا.ا8

اا.اليس رل  اعمىا لية ر ا ل يااس اعم ها لية ر لا راجة اي هةاار   يةاتم ا 
 تحيلا لية ر ا ل يااس اعم ها لية ر لاأراجة اي هةابنجراا ل ملار لتحي لاينا ليكةنا ليرجر ابها لير  اا.9

ا. ليعارض المب  ا
ا لعةي المر ةماارلمحصرلاعمىاأيايعمرية اأ.ا75  لايةلاباجا لرل  ا ستقسةا  ا يكنا لحضرااإلىا إل  ال

ا. لطةباا ارلابةلما ايناإطةالاياراا لط ا ناضةلا
ا
ا
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

بصقتيايياًداعنااانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ر  اا ماننننننننننننناننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن لير  اأ  ةااننننننننننننننأ ااأ ةاا
انننابةلتننةلي:نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننطاك انننننننننننننننننن

ببننن ار لمةصننن اا6572/ا77بنننن  يا ننناأ ارتقهيننن اكةفننن اينننةارا ابرانننة اا لينننة ر لا ليطارحننن اا نننماا .7
المنر ةما لعةين ايتع  لا اضا ضار لي ةف ابكي ة ايتقةرت افيايمنةةنا إل  الا لعةين اايكه  اأص ةل

ايناطارطاعةي ارمةص ارألتةما لتة يًةا ة ر  ًةابتمكا لطارط.
.اااكيةاألتةمابننا بمىا لعاضا ليم ماي ياسةايا ليقعرلارالا جرةاليا لاجرعاع هالي لاادارنا ريةا6

ايناتةا خاآماايرع التم  ما لعارض.
حضةااكقةل احسنا لت ق  ار ال0 التة مابطارطا لية ر لار لعم ا لمةصابهة.ا.اارك لكاألتةمابتر   ا لعم ار  
ا

 .بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه وىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم اااا
ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا

 

 اسم المزاود :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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