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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 4028/  42  عطاء رقم
تةل وذلة  لاةالو وزار  خبةزعطةاء ككةومل لتوريةد زية عةن طةرح ةةةاءات المركةةةلجنةة العط / تعمن وزارة المالية

 .تبعًا لمشروط والمواافات الموضكة فل كراسة ووثائق العطاء الداخمية واألمن الوطنلالاكة و 
مراجعةةةة وزارة  فعمةةةل الشةةةركات ذات ا ختاةةةاص والمسةةةجمة رسةةةميًا وترفةةةذ فةةةل المشةةةاركة فةةةل  ةةةذا العطةةةاء

 الرمةا  بةرج الوليةد الطةابق األرضةل بةال رذ مةن إشةارة مةرور الطيةرانةة  لموازم العامةةاإلدارة العامة المالية / 
خال  أوقات الدوام الرسمل من أج  الكاو  عمةل كراسةة الموااةفات ووثةائق العطةاء م ابة  دفة   فل فزة
 .ماليةخزينة وزارة الإلل فير مستردة تورد  شيك ( 300مبمغ )

المةوازم / وزارة  العامةة دارةاإلبةآخر موعد ل بو  عروض األسةعار بةالظرا المختةوم فةل اةندوق العطةاءات 
وتفتو المظاريا م  05/06/2018الموافق  الثالثاءيوم  ظهرمن  عشرة الكادية و الساعة  زةةالمالية فل ف

 الزمان والمكان .نفس ناقاين فل تبكضور ممثمل الم
 

 المركزية لجنة العطاءات
 مالحظة:ـ

 عمل من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالن فل الاكا .1
كفالةةة بنكيةةة أو شةةي  بنكةةل اةةادرين مةةن بنةة  معتمةةد لةةدز وزارة الماليةةة ب ةةزة أو سةةند يجةةذ إرفةةاق  .2

" كتةممين دخةو  "  أمريكةل دو ر 2000 بمبمةغ  أو بنة  ا نتةاجاادر مةن بنة  البريةد  معتمد دف 
 من آخر موعد لت ديم العروض.  ثة شهورثالساري المفعو  لمدة 

 وتشم  جمي  أنواع الرسوم والضرائذ. بالشيك ت دم األسعار  .3
 لجنة العطاءات فير ممزمة ب بو  أق  األسعار. .4

 لجنة العطاءات فير مسئولة عن أي كفالة تدف  ن دي . .5

 www.mof.govلالطالع عمل كراسة العطاء مراجعة موق  وزارة المالية  .6
 .2824368-2826990ا ستفسار  اتا رقم :لممراجعة و  .7
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعةةد المنةةاقص عرضةةه وأسةةعارج عمةةل الجةةداو  والنمةةاذج والوثةةائق المرف ةةة بةةدعوة العطةةاء بعةةد أن ي ةةرأ  ةةذج  .1
طةةاء وي ةةدمها ضةةمن العةةرض كاممةةة الوثةةائق ويةةتفهم جميةة  مةةا ورد فيهةةا ويخةةتم ويوقةة  كافةةة وثةةائق دعةةوة الع

 عمل أن يتكم  كافة النتائج المترتبة عمل عدم قيامه بالتدقيق وا ستكما  باورة اكيكة.

عمةةل أن يشةةم  السةةعر رسةةوم الجمةةار  والضةةريبة المضةةافة وأجةةور التكةةزيم  بالشةةيك تكتةةذ أسةةعار العطةةاء  .2
 رسوم والمااريا األخرز.والت ميا ومااريا الن   والتكمي  والتنزي  والتممين وجمي  ال

أو التعةةةدي  أو  يعةةةد المنةةةاقص عرضةةةه مطبوعةةةًا أو مكتوبةةةًا بةةةالكبر األزرق أو األسةةةود ف ةةةط ويكظةةةر المكةةةو .3
الشةةةطذ أو اإلضةةةافة فةةةل العةةةرض وكةةة  تاةةةكيو مةةةن  ةةةذا ال بيةةة  يوضةةة  عميةةةه خطةةةين متةةةوازيين بةةةالكبر 

 من قب  من أجرز التاويذ. ويعاد كتابة الاواذ بالكبر األزرق أو األسود ويوق  بجانبه راألكم

ي دم المناقص عرضه مرف ًا به الوثائق المطموبة م  تممين دخو  العطاء فل م ما م مةق بحككةام ويكتةذ  .4
وكةذل  اسةمه وعنوانةه بالكامة  ورقةم الهةاتا والفةاكس  2018/  24 لممناقاةة رقةم خبةزعميه عطةاء توريةد 

لمةوازم  العامةة ةاإلدار المتعم ة بالعطةاء وعميه تبميةةةغ  ورقم اندوق البريد الخااين به لترس  إليه المكاتبات
تعةةةدي  فةةةل عنوانةةةه وعميةةةه أن يكتةةةذ أيضةةةًا اسةةةم الةةةدائرة التةةةل طركةةةت  / وزارة الماليةةةة خطيةةةًا بةةةمي ت ييةةةر أو

 العطاء وعنوانها وبخالا ذل  يكق لمجنة العطاءات أن تهم  العرض الم دم منه.

لمةوازم  العامةة ةاإلدار لعطاءات المخاص لهذا ال رض لدز يودع العرض من قب  المناقص فل اندوق ا .5
فةةةل اةةةندوق العطةةةاءات قبةةة  آخةةةر موعةةةد لت ةةةديم  قبةةة  انتهةةةاء المةةةدة المكةةةددة لةةةذل  وكةةة  عةةةرض   يةةةودع 

 العروض   ينظر فيه ويعاد إلل مادرج م م ًا .

مةن  سةتون يومةالمةدة  يمتزم المناقص بمن يب ل العرض الم دم منةه نافةذ المفعةو  و  يجةوز لةه الرجةوع عنةه .6
 تاريخ آخر موعد لت ديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفق المناقص مة  عرضةه ) خااةة إذا كةان يشةار  ألو  مةرة ( الشةهادات والوثةائق المطموبةة منةه و ةل   .1
 عمل النكو التالل:

 ية لمشركة.اورة مادقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذل  السيرة الذات 
 .السج  التجاري أو الاناعل لمشركة 

 .شهادة خمو طرا من دائرة ضريبة الدخ  وضريبة ال يمة المضافة 

 يكق لممناقص أن يضيا أية وثائق أو معمومات يرفذ بحضافتها ويرز أنها ضرورية  لتوضيو عرضه. .2
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 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :

 تأمين الدخول في العطاء : .2
اةادر مةن بنة  البريةد التةاب  لةوزارة ا تاةا ت وتكنولوجيةا  معتمةد المنةاقص أن يرفةق بعرضةه سةند دفة  يمتزم

أو عمل شك  كفالة أو شي  بنكل اادر من بن  يتعام  م  السمطة الفمسطينية فل فةزة ومواف ةة  المعمومات
عةةرض فيةةر معةةزز بتةةممين و  ينظةةر فةةل أي " كتةةممين دخةةو  "  دو ر  2000بمبمةةغ  وزارة الماليةةة عمةةل ذلةة 

دخو  العطاء ، عمل أن تعاد تممينات الدخو  فل العطاء إلل م دميها مةن المناقاةين الةذي لةم يكةا  عمةيهم 
بعةةد مةةدة أسةةبوعين مةةن تةةاريخ آخةةر موعةةد لت ةةديم العةةروض، وكةةذل  لمةةن أكيةة  عمةةيهم العطةةاء بعةةد أن  العطةةاء

 ي وموا بت ديم تممين كسن التنفيذ.
 :  تأمين حسن التنفيذ .4

يمتةةزم المنةةاقص الفةةائز بالعطةةاء أو بةةمي جةةزء مةةن بنةةودج وقبةة  توقيةة  الع ةةد بت ةةديم تةةممين كسةةن تنفيةةذ لمعطةةاء 
شةي  بنكةل  أوكفالةة بنكيةة  أو شك  سند دف  معتمد واادر مةن بنة  البريةد دو ر 2000بمبمغ المكا  عميه 

ذ سةاري المفعةو  لمةدة سةنة ميالديةة نفيةكتممين كسةن ت اادر من بن  يتعام  م  السمطة الفمسطينية فل فزة
يوم مةن تةاريخ تبمي ةه ب ةرار إكالةة العطةاء عميةه مةن قبة  اإلدارة العامةة لمةوازم ، ويعةاد تةممين  15 خال  كاممة

كسن التنفيذ إلل المتعهد بعد تنفيذ كافة ا لتزامات المترتبة عميه بموجذ طمذ خطل ت دمه الةدائرة المسةتفيدة 
 باإلفراج عن التممين )كيث يتم إادار شي  ب يمة السند من وزارة المالية(. لإلدارة العامة لموازم

يةةةتم و  مةةةن قيمتةةةه كمةةةا 00004عنةةةد الع ةةةد أو ا تفةةةاق  بنسةةةبة  تكاةةةي  رسةةةوم طوابةةة  إيةةةرادات دم ةةةةيةةةتم  .3
عن نفس الع ةد أو ا تفةاق كرسةوم طوابة  إيةرادات أيضةًا عنةد اإلكالةة أو الترسةية عمةل  00004تكاي  نسبة 

من قيمةة الع ةد أو ا تفةاق عمةل أن تخاةم مةن فةاتورة المةورد  00008لجهة المنفذة ليابو مجموع المكا  ا
 عند السداد.

 
 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:

 -:لجنة فتح المظاريف -2
يشةةةك  مةةةدير عةةةام المةةةوازم العامةةةة لجنةةةة فةةةتو مظةةةاريا العطةةةاء وت ةةةوم  ةةةذج المجنةةةة بفةةةتو العطةةةاءات بكضةةةور  

 -ين أو ممثميهم فل الزمان والمكان المكددين فل دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:المناقا
إثبات عةدد المظةاريا فةل مكضةر فةتو المظةاريا وكة  عطةاء يفةتو مظروفةه يضة  رئةيس المجنةة عميةه  - أ

 دة.وعمل مظروفه رقمًا مسمساًل عمل  يئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء وم امه عدد العطاءات الوار 

ثبات عدد ا.  - ذ  ترقيم األوراق المرف ة م  العطاء وا 

قةةةراءة اسةةةم م ةةةدم العطةةةاء واألسةةةعار وقيمةةةة التةةةممين ا بتةةةدائل الم ةةةدم مةةةن كةةة  منةةةاقص وذلةةة  بكضةةةور   - ت
 المناقاين أو ممثميهم.



 

 5 

التوقيةة  مةةن رئةةيس المجنةةة وجميةة  األعضةةاء الكاضةةرين عمةةل العطةةاء ومظروفةةه وكةة  ورقةةة مةةن أوراقةةه  - ث
 ر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات الساب ة.وكذل  عمل مكض

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -4
يكةةةدد مةةةدير عةةةام المةةةوازم العامةةةة األشةةةخاص أو الجهةةةات الةةةذين تتكةةةون مةةةنهم المجنةةةة الفنيةةةة التةةةل ت ةةةوم بدراسةةةة 

يةة بعةد أخةذ العروض من النةواكل الفنيةة والماليةة وال انونيةة وت ةدم تواةياتها المناسةبة لمجنةة العطةاءات المركز 
 -المعايير التالية فل ا عتبار:

   ينظر فل أي عرض فير معزز بتممين دخو  العطاء.  - أ

تةةدرس العةةروض مةةن الناكيةةة الفنيةةة بكيةةث تكةةدد المعةةايير الفنيةةة وف ةةًا لموااةةفات المةةوازم المطموبةةة عمةةل    - ذ
اقص بعرضةةةةه جةةةةدو  يعةةةةد لهةةةةذج ال ايةةةةة، وتخضةةةة  كافةةةةة العةةةةروض لةةةةنفس المعةةةةايير مةةةةن كيةةةةث التةةةةزام المنةةةة

 بمواافات وشروط دعوة العطاء.

يؤخذ بعين ا عتبار كفاءة المناقص مةن النةاكيتين الماليةة والفنيةة وم درتةه عمةل الوفةاء بالتزامةات العطةاء   - ت
وسةةمعته التجاريةةة والتسةةهيالت التةةل ي ةةدمها أو الخدمةةة التةةل يوفر ةةا وقطةة  ال يةةار وورش الاةةيانة و كةةذل  

تةةاجر، ولمجنةة اسةةتبعاد عةةرض المنةاقص الةةذي   تتةةوفر فيةه كةة  أو بعةةض  كونةه وكيةة  أو مةوزع لوكيةة  أو
  ذج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يميه كتل تتم دراسة العروض الم دمة.  - ث

إذا تةةةوافرت فةةةل العةةةرض كافةةةة الشةةةروط والموااةةةفات والجةةةودة تواةةةل المجنةةةة الفنيةةةة باإلكالةةةة عمةةةل م ةةةدم  - ج
األسعار و من كق المجنة الفنية أن تواةل بالترسةية عمةل أكثةر مةن مةورد لماةنا الواكةد بةالرفم أرخص 

 من اختالا األسعار.

فةةل كالةةة عةةدم تةةوافر المتطمبةةات فةةل العةةرض الةةذي يتضةةمن أرخةةص األسةةعار تنت ةة  الدراسةةة إلةةل العةةرض  - ح
الةةة عمةةل أن تبةةين أسةةباذ الةةذي يميةةه بالسةةعر إلةةل أن تاةة  إلةةل العةةرض الةةذي تتةةوافر فيةةه المتطمبةةات لإلك

 استبعاد العروض األرخص بشك  واضو.

إذا تساوت المواافات واألسعار والشروط والجودة المطموبة يفض  المناقص الذي يتضمن عرضه ميزات  - خ
إضافية ثم الم دم لممنتجات المكمية، ثم المناقص الم يم بفمسطين باورة دائمةة، ثةم مةدة التسةميم األقة  إذا 

 سميم لمامكة الدائرة المستفيدة.كانت سرعة الت
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
عمل المتعهد الذي أكي  عميه العطاء استكما  إجراءات الع د الخاص ب رار اإلكالة وتوقي  ا تفاقية وما  .1

 يمك ها من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
 اريخ استالمه ألمر التوريد.من ت أسبوعيمتزم المتعهد بالتوريد خال   .2

  يجةةوز لممتعهةةد أن يتنةةاز  ألي شةةخص آخةةر عةةن كةة  أو أي جةةزء مةةن الع ةةد دون الكاةةو  عمةةل  إذن  .3
 خطل من لجنة العطاءات التل أكالت العطاء.
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  يكق لممناقص أو المورد الرجوع عمل لجنةة العطةاءات بةمي خسةارة أو ضةرر ناشةق عةن ت ةديم عرضةه  .4
لجنةةة العطةةاءات كةة  العةةروض الم دمةةة إليهةةا أو إذا لةةم تكةة  العطةةاء عمةةل م ةةدم أقةة  فةةل كالةةة إذا مةةا رفضةةت 

 األسعار أو إذا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء فل أي وقت أو أي مركمة دون ذكر األسباذ.

يمتةةةزم المةةةورد بتسةةةميم المةةةوازم وف ةةةًا لمموااةةةفات والشةةةروط المتفةةةق عميهةةةا والةةةواردة فةةةل قةةةرار اإلكالةةةة وكةةةذل   .5
 ينات المعتمدة والمذكورة فيه.الع

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

إذا تةمخر المتعهةد عةن توريةد مةا التةزم بةه فةل الموعةد المكةدد فةل الع ةد يكةق لمةدير :  فرض غرامة ماليـة .1
%( مةةن قيمةة المةةوازم التةةل تةةمخر فةةل توريةةد ا 1  عةةن )عةام دائةةرة المةةوازم العامةةة أن يفةةرض فرامةة ماليةةة   ت ةة

عةةن كةة  أسةةبوع تةةمخير إ  إذا تبةةين أن التةةمخير فةةل التوريةةد نةةاجم عةةن قةةوة قةةا رة ، وفةةل جميةة  األكةةوا  عمةةل 
المتعهةةد ت ةةةديم إشةةعار خطةةةل وفةةةوري إلةةل الجهةةةة المختاةةةة بةةالظروا واألسةةةباذ التةةةل أدت إلةةل التةةةمخير فةةةل 

  ديم ما يثبت ذل .التوريد أو منعته من ذل  وت
إذا نكة  المتعهةد عةن تنفيةذ التزاماتةه بمةا فيةه التزامةه بالتوريةد أو قاةر فةل  : الشراء عمى حساب المتعهد .2

شةةراء المةةوازم الممتةةزم بهةةا المتعهةةد بةةنفس ذلةة  أو تةةمخر يكةةق لمةةدير عةةام دائةةرة المةةوازم العامةةة إاةةدار ال ةةرار ب
الخاةةائص والموااةةفات مةةن أي ماةةدر آخةةر عمةةل كسةةاذ  ةةذا المتعهةةد ونف تةةه مةة  تكميمةةه فةةروق األسةةعار 
والنف ةةةات اإلضةةةافية وأيةةةة خسةةةائر أو ماةةةاريا أو عطةةة  أو ضةةةرر يمكةةةق بالةةةدائرة المسةةةتفيدة أو دائةةةرة المةةةوازم 

 لممتعهد ا عتراض عمل ذل .العامة دون الكاجة إلل أي إنذار و  يكق 
: و نا يكق لمجنة العطةاءات التةل استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معه .3

أكالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بكةق المتعهةد بمةا فةل ذلة  ماةادرة قيمةة التةممين الم ةدم مةن المتعهةد 
وازم فيةةر المةةوردة ويعتبةةر المبمةةغ فةةل  ةةذج الكالةةة إيةةرادًا لمخزينةةة أو أي جةةزء منةةه بشةةك  يتناسةةذ مةة  قيمةةة المةة

 العامة.
وفل جمي  األكوا  يكق لدائرة الموازم العامة تكاي  األموا  المستك ة لها فةل ذمةة المنةاقص أو المةورد  .4

مةةةةن األمةةةةوا  المسةةةةتك ة لةةةةذل  المنةةةةاقص أو المةةةةورد لةةةةدز الةةةةوزارات والهيئةةةةات والمؤسسةةةةات الككوميةةةةة أو مةةةةن 
 ا تهم.كف

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

فل كا  كدوث أي خالا ينشم عن تفسير أي بنةد مةن البنةود السةاب ة أو مةن بنةود الع ةد فيةتم كمةه وديةًا   - أ
 بالتفاوض.

يومةةًا مةةن بةةدء مفاوضةةتهما لمواةةو  إلةةل كةة  كةةو  أي خةةالا يتعمةةق  30إذا لةةم يةةتمكن الطرفةةان خةةال   - ذ
مجوء إلةةةل المككمةةةة المختاةةةة وتطبيةةةق ال ةةةوانين واألنظمةةةة بالع ةةةد يكةةةق ألي مةةةن الطةةةرفين كةةة  الخةةةالا بةةةال

 المعمو  بها فل مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بهذا الشمن.
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 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

استعم  المناقص ال ش أو التالعذ فل معاممته أو ثبت عميه أنه شرع أو قام بنفسه أو بواسطة فيرج  اذإ .1
شوة أكد موظفل أو مستخدمل السمطة أو عمل التواطؤ معه إضرارًا بطريق مباشر أو فير مباشر عمل ر 

بالماةمكة يم ةل ع ةدج فةل الكةةا  وياةادر التةممين مة  عةدم اإلخةةال  بكةق الةوزارة المطالبةة بالتعويضةةات 
المترتبةةة عمةةل ذلةة  فضةةاًل عةةن شةةطذ اسةةمه مةةن بةةين المناقاةةين و  يسةةمو لةةه بالةةدخو  فةةل مناقاةةات 

 ة  ذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات ال ضائية ضدج عند ا قتضاء.لمسمطة الوطنية الفمسطيني
إذا أفمةةةس المنةةةةاقص أو المةةةةورد يكةةةق لمجنةةةةة العطةةةةاءات إل ةةةاء التعاقةةةةد معةةةةه دون المجةةةوء لم ضةةةةاء وكةةةةذل   .2

 ماادرة مبمغ التممين كحيراد عام لمخزينة العامة.
 ةةل منةةه  بتوجيةةه كتةةاذ لمورثةةة يفيةةد إذا تةةوفل المنةةاقص أو المةةورد جةةاز إل ةةاء الع ةةد  المبةةرم معةةه أو مةةا تب .3

 بذل  دون الكاجة إلل استادار ككم قضائل ي ضل بذل  م  رد مبمغ التممين فل  ذج الكالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

مراعاة الشروط الاكية والنظافة لمعاممين لدز المورد م  ضرورة إرفاق شهادة خمو أمراض لهم كمةا يجةذ مراعةاة  .1
 الشروط الاكية عند التوريد.

 يجذ عمل المورد الكرص عمل نظافة المكان الذي تتواجد فيه المواد. .2
عمل المورد أن ي دم عينات مةن المةواد المطمةوذ لهةا عينةات فةل خانةة المالكظةات فةل جةدو  واةا المسةتمزمات  .3

ذ ت ةديم عينةة لةه ويرفةق ولن ينظر ألي عةرض سةعر   ي ةوم المةورد بت ةديم عينةة لةه فةل كالةة كةون الاةنا مطمةو 
 لوزارة الداخمية واألمن الوطنلتكمي  مخبري لمعينات الم دمة عمل كسابه و  يعتبر التكمي  المخبري  نهائيًا ويكق 

 أخذ عينات عشوائية من المادة الموردة لمختبر معترا به وعمل كساذ المورد .

 افات والم اييس  الفمسطينية .عمل المورد إكضار شهادة الجودة أو اإلشراا من مؤسسة الموا .4

 يجذ عمل المورد إكضار شهادة المنشم لممواد التل تتطمذ ذل .  .5
يمتةزم المةةورد بوضة  المةةواد فةل عبةةوات نظيفةة وجيةةدة مثة  األشةةولة والاةناديق والعبةةوات الكرتونيةة تتناسةةذ وطبيعةةة  .6

 طبيعة المواد الموردة. ذج المواد كما ويجذ عميه أن ي وم بن    ذج المواد بواسطة ن   تتناسذ و 
يجةةذ أن تكةةون المةةواد المةةوردة مطاب ةةة لمعينةةات الم دمةةة مسةةب ًا والمطاب ةةة لمشةةروط والموااةةفات والتةةل تةةم المواف ةةة  .7

 عميها.
يجذ أن تكون عبوات المواد موسومة ببيان بطاقة اإلنتاج ومكدد بها تاريخ اإلنتاج وانتهاء الاالكية و يجذ أن  .8

 ت   عن ثمثل المدة .تكون فترة الاالكية   

 ال يام بزيارات مفاجمة لمستودعات المورد. لوزارة الداخمية واألمن الوطنليكق  .9

 يكق لوزارة المالية مراجعة عممية توريد وتسميم المواد الموردة لمتمكد من التزام المورد بالشروط والمواافات. .10

أي  وزارة الداخميةةة واألمةةن الةةوطنلو  تتكمةة   يجةةذ أن يكةةون وزن المةةواد المةةوردة والموزعةةة عمةةل الوكةةدات اةةافياً  .11
 أوزان إضافية لمعبوات.

رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منهةا فةل كةا  مخالفتهةا لمموااةفات التةل تةم  لوزارة الداخمية واألمن الوطنليكق  .12
 ا تفاق عميها.

 ساعة من تاريخ التوريد. 24بت ديم قائمة المواد المطموذ توريد ا قب   وزارة الداخمية واألمن الوطنلتمتزم  .13

وكسةةةةذ البرنةةةةامج األسةةةةبوعل لممةةةةواد  وزارة الداخميةةةةة واألمةةةةن الةةةةوطنليمتةةةةزم المةةةةورد بالبرنةةةةامج ال ةةةةذائل الةةةةذي ت ةةةةررج  .14
 الطازجة.

 وزارة الداخمية واألمةن الةوطنليمتزم المورد بتوريد المواد المطموبة لمراكز التوزي  أو اي جهة اخرز و التل تكدد ا  .15
 أيام من بداية الشهر بالنسبة لممواد الجافة ) التموين الشهري(. و قب  ثالثة

يةةتم اسةةتالم المةةواد المةةوردة مةةن قبةة  لجنةةة اسةةتالم مختاةةة ومشةةكمة لهةةذا ال ةةرض وف ةةًا لمموااةةفات والشةةروط العامةةة  .16
جةراء والخااة لمتعاقد الواردة فةل دعةوة العطةاء وقةرار اإلكالةة وأمةر التوريةد والعينةات المعتمةدة والتةل يةتم  فكاةها وا 

التجةةارذ عميهةةا بالطري ةةة التةةل تكةةدد ا الجهةةة المسةةتفيدة أو لجنةةة ا سةةتالم بموجةةذ لجةةان فنيةةة تشةةك  لهةةذا ال ةةرض 
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لمعرفةةة مةةدز مطاب تهةةا لمموااةةفات المطموبةةة ويجةةذ كةةذل  إرفةةاق الشةةهادات الاةةكية والمخبريةةة الالزمةةة مةةن قبةة  
 مل طمذ من المختبر عند ك  توريد مادة الموردة و بناًء عفل األلا كسذ ال 2-1المورد و تؤخذ العينات بنسبة 

م  ضرورة ا نتهاء من توريةد كامة   سنة ميالدية كاممةعمل المشار  بالعطاء أن يكون عمل عمم بمن مدة التعاقد  .17
% مةةةن الكميةةةات 25تخفةةةيض الكميةةةات أو زيادتهةةةا بواقةةة   لةةةوزارة الداخميةةةة واألمةةةن الةةةوطنلالكميةةةة المطموبةةةة ويجةةةوز 

 مطموبة وبدون ت يير لألسعار وبدون معارضة من المورد وذل  خال  سريان الع د كسذ اكتياجاتها.ال

يجةةةذ عمةةةل المةةةورد العمةةةم بةةةمن مةةةا ي دمةةةه مةةةن عةةةرض سةةةعر سةةةاري المفعةةةو  لمةةةدة سةةةتون يومةةةًا مةةةن تةةةاريخ إفةةةالق  .18
 المناقاة.

مة   قوبا تفةاانتهةاء المةدة ال انونيةة  يكق لمجنة العطاءات المركزية تمديد العطاء لمدة   تزيد عن شهر من تاريخ .19
 وف ا لم تضيات المامكة العامة. وبنفس األسعار المورد

الموجةةةودة فةةةل كراسةةةة العطةةةاء وذلةةة  بسةةةبذ الكاةةةار يكةةةق لمجنةةةة  األاةةةناافةةةل كةةةا  عةةةدم تةةةوفر أي اةةةنا مةةةن  .20
 انا فل السوق.م  مراعاة فروق األسعار وبعد التمكد من عدم وجود ال بدي  بآخرالعطاءات استبدا  الانا 

مستشةةةفل  -التوريةةةد لةةةوزارة الاةةةكة كسةةةذ الطمةةةذ عمةةةل أن يةةةتم التسةةةميم فةةةل ثةةةالث مكطةةةات )المستشةةةفل األوروبةةةل .21
 مستشفل الرنتيسل(. -ناار
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 الشروط  والمواصفات الفنية لمادة الخبز
 أو مةةا يعادلةةه )الزيرو(أن يكةةون الخبةةز المةةورد مةةن إنتةةاج مةةرخص كسةةذ األاةةو  وماةةنوع مةةن الةةدقيق الفةةاخر .1

 وجديد.
 خي  الدقيق قب  عجنه وتانيعه.نأن يتم ت .2
درجةةات الشةةروط الاةةكية فةةل العةةاممين والمةةواد والمكةةان والوسةةائ  واألدوات المسةةتخدمة فةةل  لأن تراعةةل أقاةة .3

د متةةزم بت ةةديم شةةهادات تكميةة  البةةراز عةةادي ومزرعةةة تيفوئيةةييةةتم ترسةةية المناقاةةة عميةةه  لةةذيالتاةةني  )المةةورد ا
 ومسكة الكمق + أشعة لمادر لجمي  العاممين بالمخبز ويعتبر ذل  شرطًا أساسيًا لمتعاقد م  المورد .

 .أن يكون الخبز ناضجًا بشك  جيد عمل الوجهين وكام  النضوج  .4

ممةو وخميةرة وسةكر ومةا و ةل  أن يكون الخبز نظيفًا وخاليًا من أي شوائذ خارجية ومضاا إليه لوازم الخبةز  .5
 يمزمه .

تكةون الرطوبةة تتكةون األكيةاس مث بةة لكةل    وأن   رفيةا 50يعةاد   فةل أكيةاس ، مةابعد التبريةد  يعبم الخبز .6
 فل الداخ  . 

 ة.الجنوبينطاق التعاقد فل المكافظات  .7

 ابتداًء من تاريخ توقي  الع د. سنة ميالدية كاممةمدة التعاقد  .8
التفتةةيش عمةةل المخبةةز لمتمكةةد مةةن نوعيةةة الةةدقيق وطري ةةة يكةةق لةةوزارة الماليةةة و وزارة الداخميةةة واألمةةن الةةوطنل  .9

 الخبز والت ميا ويتم ت ريم المورد فل كالة مخالفته ألي من الشروط والمواافات.
ميزان الكترونةل إلةل مركةز التوزية  التةاب  وزارة الداخميةة واألمةن الةوطنل والتسةميم  2يمتزم المورد بحكضار عدد  .10

 يكون بالوزن و ليس بالربطات.
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 جدول الكميات واألسعار الخاص بمادة الخبز
 

 الكمية الوحدة الصنف م.
 السعر اإلجمالي سعر الوحدة

 شيكل أغورة شيكل أغورة
) منط ة  مادة الخبز .1

 فزة والشما (
 2 كيمو

    

) منط ة  مادة الخبز .2
 الوسطل والجنوذ(

 2 كيمو
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

ةةةةةةةة باةةةفتل ممةةةثاًل عةةةن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ويةةةة رقةةةم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأقةةةر أنةةةا الموقةةة  أدنةةةاج ةةةةةةةةةة 
 ةةةةةةة بالتةةالل:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشركة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

مةةن شةةروط عامةةة  2018/ 24المطةةروح رقةةم  .   بةةمننل قةةرأت وتفهمةةت كافةةة مةةا ورد بوثةةائق العطةةاء 1
 وخااة ومواافات وألتزم التزاما قانونيًا بتم  الشروط والمواافات .

 سةتون يومةا.   كما ألتزم بمن يب ل العرض الم دم منل ساري المفعو  و  يجوز لل الرجوع عنه لمدة 2
 من تاريخ آخر موعد لت ديم العروض.

مةن     طمبهةا يةتم لمكالة عمل بموجذ العطاء المذكور أعةالج والتةلوكذل  ألتزم بتوريد األاناا ا.  3
 أوامةةراسةةتالم توقيةة  الع ةةد و  وذلةةً  مةةن تةةاريخ شةةهور"   سةةبعة " لمةةدة وزارة الداخميةةة واألمةةن الةةوطنلقبةة  

التوريد عمل أن تكون تم  األاناا الموردة من قبمل وف ًا لممواافات والشةروط المناةوص عميهةا فةل 
  ذا العطاء.

 و ذا إقرار وتعهد منل بذل  أقر وألتزم بك  ما ورد به دون أي ض ط أو إكراج .     
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــ
 ـــــرقم الجوال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــ

                          
 

 
 

  


