
 

 1 

 

 
 فهسطني دونت

 

 وسارة املانيت
 

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 
         

 07/2021 عطاء رقى
 
 

  خبش تىريذ
 واألين انىطنيانذاخهيت ة نصاحل وسار

 
 



 

 2 

 
 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 0702/  77عطاء رقى 
ـــزية  ـن طـر        وذلـك لاـال   خبـز طـاا كــومل لتوريـ  تعلن وزارة المالية / لجنة العطـــااا  المـر
 تبعًا للشروط والمواافا  الموضكة فل ـراسة ووثائق العطاا.ال اخلية واألمن الوطنل ة وزار 

ة فــل  ــذا العطــاا مفعلــا ا ا  ذا  اتختاــاص والمســجلة رســميًا وترمــر فــل المشــاـر راجعــة وزارة لشـــر
فـل مـزة خـأل او ـا  الـ وام  تل الهـوا بجـوار مكطـة فـارس للبتـرولالمالية / اإل ارة العامة للوازم العامة ـ 

( شـيـل ميـر 377الرسمل من اجـل الكاـول  لـا ـراسـة الموااـفا  ووثـائق العطـاا معابـل  فـ  مبلـ   
 مستر ة تور  إلا خزينة وزارة المالية.

العامـة اللـوازم / وزارة  بـاإل ارةسعار بالظرف المختوم فـل اـن وق العطـااا  آخر مو   لعبول  روض األ
وتفـت  المظـاريف  م37/20/0707الموافـق  األربعـاامـن يـوم  العاشـرة اـباكاً المالية فل مـزة  و السا ة 

 .لمتنا اين فل نفس الزمان والمـانبكضور ممثلل ا
 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:

 الاكف  لا من يرسو  ليه العطاا.اجرة اإل أن فل  .1
البنــك الــوطنل اتســأمل او بنــك اتنتــا  يجـر إرفــاق ـفالــة بنـيــة او شــيك بنـــل اــا رين مــن  .2

" ـتــيمين  امريـــل  وتر 2000 بمبلــ او ســن   فــ  معتمــ  اــا ر مــن بنــك البريــ   الفلســطينل
 من آخر مو   لتع يم العروض.  ثأثة شهور خول " ساري المفعول لم ة 

 ع م األسعار بالشيـل وتشمل جمي  انواع الرسوم والضرائر.ت .3
 لجنة العطااا  مير ملزمة بعبول ا ل األسعار. .4
 لجنة العطااا  مير مسئولة  ن اي ـفالة ت ف  نع ي . .5
 www.mof.govلأطأع  لا ـراسة العطاا مراجعة مو   وزارة المالية  .6
 .0598967679للمراجعة واتستفسار  اتف ر م : .7
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 شزوط انعايت ان
 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ
يع  المنا ص  رضه واسـعار   لـا الجـ اول والنمـاذ  والوثـائق المرفعـة بـ  وة العطـاا بعـ  ان يعـرا  ـذ   .2

الوثائق ويتفهم جمي  ما ور  فيها ويختم ويو   ـافة وثائق   وة العطـاا ويعـ مها ضـمن العـرض ـاملـة 
 ـافة النتائج المترتبة  لا   م  يامه بالت  يق واتستـمال باورة اكيكة.  لا ان يتكمل

 لـا ان يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة واجـور التكـزيم  بالشـيـلتـتر اسعار العطاا  .0
 والتغليف ومااريف النعل والتكميل والتنزيل والتيمين وجمي  الرسوم والمااريف األخرى.

مطبو ــًا او مـتوبــًا بــالكبر األزرق او األســو  فعــط ويكظــر المكــو او التعــ يل او يعــ  المنــا ص  رضــه  .3
ل تاكي  من  ذا العبيل يوض   ليه خطين متوازيين بالكبر األكمـ  رالشطر او اإلضافة فل العرض ـو

 ويعا  ـتابة الاوار بالكبر األزرق او األسو  ويو   بجانبه من  بل من اجرى التاوير.

ضــه مرفعــًا بــه الوثــائق المطلوبــة مــ  تــيمين  خــول العطــاا فــل مغلــف مغلــق ب كـــام يعــ م المنــا ص  ر  .4
ــذلك اســمه و نوانــه بالـامــل ور ــم الهــاتف  0702/ 77للمنا اــة ر ــم خبــزويـتــر  ليــه  طــاا توريــ   ـو

والفاـس ور م ان وق البري  الخااين به لترسل إليـه المـاتبـا  المتعلعـة بالعطــاا و ليـه تبليـــ  اإل ارة 
لعامــة للــوازم / وزارة الماليــة خطيــًا بــيي تغييــر او تعــ يل فــل  نوانــه و ليــه ان يـتــر ايضــًا اســم الــ ائرة ا

 التل طرك  العطاا و نوانها وبخأف ذلك يكق للجنة العطااا  ان تهمل العرض المع م منه.

مـة للـوازم يو ع العرض من  بل المنا ص فل ان وق العطااا  المخاص لهذا الغرض ل ى اإل ارة العا .5
ــل  ــرض ت يــو ع  فــل اــن وق العطــااا   بــل آخــر مو ــ  لتعــ يم   بــل انتهــاا المــ ة المكــ  ة لــذلك ـو

 .ينظر فيه ويعا  إلا ما ر  مغلعاً العروض ت 

 سـتون يومـايلتزم المنا ص بين يبعا العرض المعـ م منـه نافـذ المفعـول وت يجـوز لـه الرجـوع  نـه لمـ ة  .6
 عروض.من تاريخ آخر مو   لتع يم ال

 
 
 
 

 اث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ثانيًا: انشهاد
يرفق المنا ص م   رضه   خااة إذا ـان يشارك ألول مرة ( الشـها ا  والوثـائق المطلوبـة منـه و ـل   .2

  لا النكو التالل:
 .ة ذلك السيرة الذاتية للشـر  اورة ما  ة  ن شها ة مزاولة المهنة ـو
 ة.السجل التجاري او الانا ل للشـر 

 .شها ة خلو طرف من  ائرة ضريبة ال خل وضريبة العيمة المضافة 

 لتوضي   رضه. يرمر ب ضافتها ويرى انها ضرورية يكق للمنا ص ان يضيف اية وثائق او معلوما  .0
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 :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
بنـك البريـ  او يلتزم المنا ص ان يرفق بعرضه سن   فـ  معتمـ  اـا ر مـن  :تيمين ال خول فل العطاا .2

بمبلــ   لبنـك الـوطنل اتســأمل او بنـك اتنتـا  الفلسـطينلا  لـا شــل ـفالـة او شـيك بنـــل اـا ر مـن
 لـا ان تعـا   رض مير معزز بتيمين  خـول العطـاا" ـتيمين  خول " وت ينظر فل اي    وتر  0777

العطــاا بعــ  مــ ة  تيمينــا  الــ خول فــل العطــاا إلــا معــ ميها مــن المنا اــين الــذي لــم يكــال  لــيهم
 .اسبو ين من تاريخ آخر مو   لتع يم العروض

يلتـزم المنـا ص الفـائز بالعطـاا او بـيي جـزا مـن بنـو   و بـل تو يـ  الععـ  بتعـ يم : تيمين كسن التنفيذ .0
 اوشــل سـن   فـ  معتمـ  مـن بنـك البريـ    وتر 0777بمبلـ  تيمين كسـن تنفيـذ للعطـاا المكـال  ليـه 

ـتـيمين كسـن  لبنك الوطنل اتسأمل او بنـك اتنتـا  الفلسـطينلا نـل اا ر منشيك ب اوـفالة بنـية 
يـه مـن يـوم مـن تـاريخ تبليغـه بعـرار إكالـة العطـاا  ل 25خـأل سريان العع  نفيذ ساري المفعول لم ة ت

بــة ، ويعــا  تــيمين كســن التنفيــذ إلــا المتعهــ  بعــ  تنفيــذ ـافــة اتلتزامــا  المترت بــل اإل ارة العامــة للــوازم
 . ليه 

 
% وفق تقذيز جلنـت انعطـاءاث املزكشيـت  ـق 25: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين اً رابع

 نىسارة املانيت انهاء انتعاقذ أو إعادة اننظز يف األسعار
 

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 
 ـذ  اللجنـة  يشـل مـ ير  ـام اللـوازم العامـة لجنـة فـت  مظـاريف العطـاا وتعـوم: لجنة فت  المظاريف -2

بفت  العطااا  بكضور المنا اين او ممثلـيهم فـل الزمـان والمــان المكـ  ين فـل   ـوة العطـاا بعـ  اتخـاذ 
 -اإلجرااا  التالية:

ل  طـاا يفـت  مظروفـه يضـ  رئـيس اللجنـة  ليـه  - ا إثبا      المظاريف فل مكضر فت  المظاريف ـو
طه ر ــم العطــاا ومعامــه  ــ   العطــااا  و لــا مظروفــه ر مــًا مسلســًأ  لــا  يئــة ـســر ا تيــا ي بســ

 الوار ة.

ثبا      ا.  - ر  تر يم األوراق المرفعة م  العطاا وا 

 ــرااة اســم معــ م العطــاا واألســعار و يمــة التــيمين اتبتــ ائل المعــ م مــن ـــل منــا ص وذلــك بكضــور   -  
 المنا اين او ممثليهم.

ـل ور ـة مـن اورا ـه التو ي  من رئـيس اللجنـة وجميـ  األ ضـاا الكاضـرين  لـا العطـاا و  - ث مظروفـه ـو
ذلك  لا مكضر اللجنة بع  ت وين ـافة الخطوا  السابعة.  ـو

يكــ   مــ ير  ــام اللــوازم العامــة األشــخاص او الجهــا  الــذين تتـــون : لجنــة  راســة وتعيــيم العــروض -0
واــياتها مــنهم اللجنــة الفنيــة التــل تعــوم ب راســة العــروض مــن النــواكل الفنيــة والماليــة والعانونيــة وتعــ م ت

زية بع  اخذ المعايير التالية فل ات تبار:  -المناسبة للجنة العطااا  المـر
 ت ينظر فل اي  رض مير معزز بتيمين  خول العطاا.  - أ
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ت رس العروض من الناكية الفنية بكيث تك   المعـايير الفنيـة وفعـًا لموااـفا  اللـوازم المطلوبـة  لـا    - ب
لعــروض لــنفس المعــايير مــن كيــث التــزام المنــا ص بعرضــه جــ ول يعــ  لهــذ  الغايــة، وتخضــ  ـافــة ا

 بمواافا  وشروط   وة العطاا.

ــا الوفــاا بالتزامــا    - ت ــه  ل ــة ومع رت ــة والفني ــاكيتين المالي ــا ص مــن الن ــااة المن ــار ـف يؤخــذ بعــين ات تب
يانة و طـ  الغيـار وورش الاـ العطاا وسمعته التجارية والتسهيأ  التل يع مها او الخ مـة التـل يوفر ـا

يـل او تـاجرـذلك و  يل او مـوزع لـو وللجنـة اسـتبعا   ـرض المنـا ص الـذي ت تتـوفر فيـه ــل او  ـونه ـو
 بعض  ذ  المتطلبا .

 تب ا ال راسة بالعرض الذي   م ارخص األسعار ثم الذي يليه كتا تتم  راسة العروض المع مة.  - ث

اإلكالــة  لــا معــ م للجنــة الفنيــة بإذا تــوافر  فــل العــرض ـافــة الشــروط والموااــفا  والجــو ة تواــل ا - ج
من كق اللجنة الفنية ان توال بالترسـية  لـا اـثـر مـن مـور  للاـنف الواكـ  بـالرمم ارخص األسعار و 

 من اختأف األسعار.

فــل كالــة  ــ م تــوافر المتطلبــا  فــل العــرض الــذي يتضــمن ارخــص األســعار تنتعــل ال راســة إلــا العــرض  - ح
لعـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطلبـا  ل كالـة  لـا ان تبـين اسـبار الذي يليه بالسـعر إلـا ان تاـل إلـا ا

 استبعا  العروض األرخص بشـل واض .

ــذي يتضــمن  رضــه  - خ ــا ص ال ــة يفضــل المن إذا تســاو  الموااــفا  واألســعار والشــروط والجــو ة المطلوب
مـ ة التسـليم ميزا  إضافية ثم المع م للمنتجا  المكلية، ثم المنا ص المعيم بفلسطين باورة  ائمة، ثم 

 األ ل إذا ـان  سر ة التسليم لمالكة ال ائرة المستفي ة.

 

 سادسًا: انتشاياث املتعهذ أو املىرد:
 لا المتعه  الذي اكيل  ليـه العطـاا اسـتـمال إجـرااا  الععـ  الخـاص بعـرار اإلكالـة وتو يـ  اتتفا يـة  .2

 وما يلكعها من اوراق ومستن ا  بما فيها  اوامر الشراا(.
 من تاريخ استأمه ألمر التوري . اسبوعالمتعه  بالتوري  خأل يلتزم  .0

ت يجوز للمتعه  ان يتنازل ألي شـخص آخـر  ـن ــل او اي جـزا مـن الععـ   ون الكاـول  لـا  إذن  .3
 خطل من لجنة العطااا  التل اكال  العطاا.

تعـ يم  رضـه  ت يكق للمنا ص او المور  الرجوع  لا لجنة العطااا  بيي خسارة او ضرر ناشـ   ـن .4
فل كالة إذا مـا رفضـ  لجنـة العطـااا  ــل العـروض المع مـة إليهـا او إذا لـم تكـل العطـاا  لـا معـ م ا ـل 

 األسعار او إذا الغ  لجنة العطااا    وة العطاا فل اي و   او اي مركلة  ون ذـر األسبار.

ــذلكيلتـزم المـور  بتسـليم اللـوازم وفعـًا للموااـفا  والشــروط المتفـق  ليهـا وا .5  لـوار ة فـل  ـرار اإلكالـة ـو
 .العينا  المعتم ة والمذـورة فيه

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسابعاً 
إذا تيخر المتعه   ن توري  ما التزم به فل المو   المكـ   فـل الععـ  يكـق لمـ ير  ـام  :فرض مرامة مالية .2

%( من  يمـة اللـوازم التـل تـيخر فـل توريـ  ا  ـن ــل 2لعامة ان يفرض مرامة مالية ت تعل  ن   ائرة اللوازم ا
اسبوع تيخير إت إذا تبين ان التيخير فل التوري  ناجم  ن  وة  ـا رة ، وفـل جميـ  األكـوال  لـا المتعهـ  تعـ يم 
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ر فـل التوريـ  او منعتـه مـن إشعار خطل وفوري إلا الجهة المختاة بـالظروف واألسـبار التـل ا   إلـا التـيخي
 ذلك وتع يم ما يثب  ذلك.

إذا نـل المتعه   ن تنفيذ التزاماته بما فيه التزامه بالتوريـ  او  اـر فـل ذلـك : الشراا  لا كسار المتعه  .0
او تيخر يكق لم ير  ام  ائرة اللوازم العامة إا ار العرار بشراا اللـوازم الملتـزم بهـا المتعهـ  بـنفس الخاـائص 

اافا  من اي ما ر آخر  لا كسار  ذا المتعه  ونفعته م  تكميله فروق األسـعار والنفعـا  اإلضـافية والمو 
واية خسائر او مااريف او  طل او ضرر يلكق بال ائرة المستفي ة او  ائرة اللوازم العامة  ون الكاجة إلا اي 

 إنذار وت يكق للمتعه  ات تراض  لا ذلك.
و نـا يكـق للجنـة العطـااا  التـل : استبعا   رض المـور  الـذي يخـل بالتزاماتـه او إلغـاا الععـ  المبـرم معـه .3

اكال  العطاا اتخاذ اإلجرااا  الأزمة بكق المتعه  بما فل ذلـك ماـا رة  يمـة التـيمين المعـ م مـن المتعهـ  او 
 مبل  فل  ذ  الكالة إيرا ًا للخزينة العامة.اي جزا منه بشـل يتناسر م   يمة اللوازم مير المور ة ويعتبر ال

وفل جمي  األكوال يكق ل ائرة اللوازم العامـة تكاـيل األمـوال المسـتكعة لهـا فـل ذمـة المنـا ص او المـور   .4
 من األموال المستكعة لذلك المنا ص او المور  ل ى الوزارا  والهيئا  والمؤسسا  الكـومية او من ـفاتتهم.

 -ث:ًا: حم اخلالفاثاين
فل كال ك وث اي خأف ينشي  ن تفسـير اي بنـ  مـن البنـو  السـابعة او مـن بنـو  الععـ  فيـتم كلـه و يـًا   - ا

 بالتفاوض.

يومًا من ب ا مفاوضـتهما للواـول إلـا كـل كـول اي خـأف يتعلـق بالععـ   37إذا لم يتمـن الطرفان خأل  - ر
طبيق العوانين واألنظمـة المعمـول بهـا فـل يكق ألي من الطرفين كل الخأف باللجوا إلا المكـمة المختاة وت

 مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشين.
 : شزوط يتفزقت:ـتاسعاً 

استعمل المنا ص الغش او التأ ر فل معاملته او ثب   ليه انه شرع او  ام بنفسـه او بواسـطة ميـر   إذا .2
لطة او  لـا التواطـؤ معـه إضـرارًا بطريق مباشر او مير مباشر  لا رشـوة اكـ  مـوظفل او مسـتخ مل السـ

بالماــلكة يلغــل  عــ   فــل الكــال وياــا ر التــيمين مــ   ــ م اإلخــأل بكــق الــوزارة المطالبــة بالتعويضــا  
المترتبة  لا ذلك فضًأ  ن شطر اسمه من بين المنا اين وت يسم  له بال خول فـل منا اـا  للسـلطة 

 ا  العضائية ض    ن  ات تضاا.الوطنية الفلسطينية  ذا فضًأ  ن اتخاذ اإلجراا
ـذلك ماـا رة  .0 إذا افلس المنا ص او المور  يكق للجنة العطااا  إلغاا التعا   معه  ون اللجـوا للعضـاا ـو

 مبل  التيمين ـ يرا   ام للخزينة العامة.
فيـ  بـذلك إذا توفا المنا ص او المور  جاز إلغاا العع   المبرم معه او ما تبعا منه  بتوجيه ـتار للورثـة ي .3

  ون الكاجة إلا استا ار كـم  ضائل يعضل بذلك م  ر  مبل  التيمين فل  ذ  الكالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت 
مرا اة الشروط الاكية والنظافة للعاملين ل ى المور  مـ  ضـرورة إرفـاق شـها ة خلـو امـراض لهـم ـمـا يجـر مرا ـاة  .2

 الشروط الاكية  ن  التوري .
 كرص  لا نظافة المـان الذي تتواج  فيه الموا .يجر  لا المور  ال .0
 لا المور  ان يع م  ينا  من الموا  المطلور لها  ينا  فل خانـة المأكظـا  فـل جـ ول واـف المسـتلزما  ولـن  .3

ينظر ألي  رض سعر ت يعـوم المـور  بتعـ يم  ينـة لـه فـل كالـة ــون الاـنف مطلـور تعـ يم  ينـة لـه ويرفـق تكليـل 
اخـذ  ينـا   شـوائية مـن ال اخلية  ةلوزار نهائيًا ويكق  كسابه وت يعتبر التكليل المخبريمع مة  لا مخبري للعينا  ال

 الما ة المور ة لمختبر معترف به و لا كسار المور  .

 .اف من مؤسسة المواافا  والمعاييس الفلسطينية لا المور  إكضار شها ة الجو ة او اإلشر  .4

 ي للموا  التل تتطلر ذلك. يجر  لا المور  إكضار شها ة المنش .5
يلتزم المور  بوض  الموا  فل  بوا  نظيفة وجي ة مثل األشولة والاـنا يق والعبـوا  الـرتونيـة تتناسـر وطبيعـة  ـذ   .6

 الموا  ـما ويجر  ليه ان يعوم بنعل  ذ  الموا  بواسطة نعل تتناسر وطبيعة الموا  المور ة.
ا  المع مــة مســبعًا والمطابعــة للشــروط والموااــفا  والتــل تــم الموافعــة يجــر ان تـــون المــوا  المــور ة مطابعــة للعينــ .7

  ليها.
يجـر ان اريخ اإلنتـا  وانتهـاا الاـأكية و يجر ان تـون  بوا  المـوا  موسـومة ببيـان بطا ـة اإلنتـا  ومكـ   بهـا تـ .8

 تـون فترة الاأكية ت تعل  ن ثلثل الم ة .

 لمستو  ا  المور .العيام بزيارا  مفاجية ال اخلية  ةلوزار يكق  .9

 يكق لوزارة المالية مراجعة  ملية توري  وتسليم الموا  المور ة للتيـ  من التزام المور  بالشروط والمواافا . .27

اي اوزان إضـــافية ال اخليـــة  ةوزار يجــر ان يــــون وزن المـــوا  المـــور ة والموز ـــة  لــا الوكـــ ا  اـــافيًا وت تتكمـــل  .22
 للعبوا .

 ي ما ة ـاملة او اي جزا منها فل كال مخالفتها للمواافا  التل تم اتتفاق  ليها.رفض اال اخلية  ةلوزار يكق  .20

 سا ة من تاريخ التوري . 04بتع يم  ائمة الموا  المطلور توري  ا  بل ال اخلية  ةوزار تلتزم  .23

 ل للموا  الطازجة.يلتزم المور  بالبرنامج الغذائل الذي تعرر  وزارة ال اخلية واألمن الوطنل وكسر البرنامج األسبو  .24

 التـل تكـ   ا وزارة ال اخليـة واألمـن الـوطنللمراــز التوزيـ  او اي جهـة اخـرى و يلتزم المور  بتوريـ  المـوا  المطلوبـة  .25
  بل ثأثة ايام من ب اية الشهر بالنسبة للموا  الجافة   التموين الشهري(.و 

لهــذا الغــرض وفعــًا للموااــفا  والشــروط العامــة يــتم اســتأم المــوا  المــور ة مــن  بــل لجنــة اســتأم مختاــة ومشـــلة  .26
جــراا  والخااــة للتعا ــ  الــوار ة فــل   ــوة العطــاا و ــرار اإلكالــة وامــر التوريــ  والعينــا  المعتمــ ة والتــل يــتم فكاــها وا 
التجــارر  ليهــا بالطريعــة التــل تكــ   ا الجهــة المســتفي ة او لجنــة اتســتأم بموجــر لجــان فنيــة تشـــل لهــذا الغــرض 

المـور  م ى مطابعتها للمواافا  المطلوبة ويجر ـذلك إرفاق الشـها ا  الاـكية والمخبريـة الأزمـة مـن  بـل لمعرفة 
   .لا طلر من المختبر  ن  ـل توري بناًا  فل األلف كسر الما ة المور ة و  0-2تؤخذ العينا  بنسبة و 

مـ  ضـرورة اتنتهـاا مـن توريـ  ـامـل  لـةسـنة ميأ يـة ـام لا المشارك بالعطاا ان يـون  لا  لم بين م ة التعا    .27
% من الـميا  المطلوبـة 05تخفيض الـميا  او زيا تها بوا   لوزارة ال اخلية واألمن الوطنل الـمية المطلوبة ويجوز 

 وب ون تغيير لألسعار وب ون معارضة من المور  وذلك خأل سريان العع  كسر اكتياجاتها.
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 من  رض سعر ساري المفعول لم ة ستون يومًا من تاريخ إمأق المنا اة. يجر  لا المور  العلم بين ما يع مه .28

زية تم ي  العطاا لم ة ت تزي   ن شـهر مـن تـاريخ انتهـاا المـ ة العانونيـة  .29 مـ   قوباتتفـايكق للجنة العطااا  المـر
 وفعا لمعتضيا  المالكة العامة. وبنفس األسعار المور 

الموجو ة فل ـراسـة العطـاا وذلـك بسـبر الكاـار يكـق للجنـة العطـااا   األاناففل كال   م توفر اي انف من  .07
 م  مرا اة فروق األسعار وبع  التيـ  من   م وجو  الانف فل السوق. ب يل بآخراستب ال الانف 

 
 

 واملىاصفاث انفنيت ملادة اخلبش انشزوط
 

 او مــا يعا لــه خر الزيرو(ان يـــون الخبــز المــور  مــن إنتــا  مــرخص كســر األاــول وماــنوع مــن الــ  يق الفــا .2
 وج ي .

 ان يتم تنخيل ال  يق  بل  جنه وتانيعه. .0
ان ترا ــا ا اــا  رجــا  الشــروط الاــكية فــل العــاملين والمــوا  والمـــان والوســائل واأل وا  المســتخ مة فــل  .3

ئيــ  التاــني   المــور  الــذي يــتم ترســية المنا اــة  ليــه يلتــزم بتعــ يم شــها ا  تكليــل البــراز  ــا ي ومزر ــة تيفو 
 .شرطًا اساسيًا للتعا   م  المور ومسكة الكلق + اشعة للا ر لجمي  العاملين بالمخبز ويعتبر ذلك 

امل النضو  . .4  ان يـون الخبز ناضجًا بشـل جي   لا الوجهين ـو

ملــ  وخميـرة وســـر ومــا و ــل خارجيــة ومضــاف إليـه لــوازم الخبـز  ان يــون الخبــز نظيفـًا وخاليــًا مــن اي شـوائر .5
 .يلزمه

تــون الرطوبـة فــل تــون األـيـاس مثعبـة لــل ت ت وان رميـف 57يعـا ل ، مـا فـل اـيـاسعبـي الخبـز بعـ  التبريـ  ي .6
 . ال اخل

 نطاق التعا   فل المكافظا  الجنوبية. .7

التفتيش  لا المخبز للتيـ  مـن نو يـة الـ  يق وطريعـة الخبـز  وزارة ال اخلية واألمن الوطنليكق لوزارة المالية و  .8
 تم تغريم المور  فل كالة مخالفته ألي من الشروط والمواافا .والتغليف وي

ـز التوزيـ  التـاب  وزارة ال اخليـة واألمـ 0يلتزم المـور  ب كضـار  ـ    .9 ن الـوطنل والتسـليم ميـزان الـترونـل إلـا مـر
 ليس بالربطا .يـون بالوزن و 
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 جذول انكًياث واألسعار اخلاص مبادة اخلبش
 

 يالحظاث  نسبت اخلصى  ًيتانك انىحذة انصنف و.

2 
نسبت اخلصى عهى سعز 

   2 كيهى وسارة االقتصاد

 
 

 يالحظاث : 
 . سيتم ا تما  اسعار وزارة ات تاا  بالخاوص .1
 ـجم . 2.7ـجم وت تعل  ن  3تك ي  وزن الربطة + جو ة ال  يق بكيث ت تزي   ن . 2
 . م ة العطاا سنة.3
 ـتالل : مخابز ـك  ا نا موز ة 3ز بتوفير يعوم المخب ان لوزارة ال اخليةالتوري  . 4
 مخبز لـل من مكافظتل الشمال ومزة   منطعة التفا  او الشيخ رضوان او منطعة المخابرا  او الافطاوي(. - 
 مخبز لـل من مكافظتل الوسطا وخانيونس    ير البل  (. - 
 مخبز لمكافظة رف . - 
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 ـــــزار وانتــــــــــــــشاوإقــ
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ويـة ر ـم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر انا المو   ا نـا  ــــــــــ

ة ــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ بالتــالل:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبافتل ممثًأ  ن  شـر
مــن شــروط  امــة  0702/ 77لعطــاا المطــرو  ر ــم .   بــيننل  ــرا  وتفهمــ  ـافــة مــا ور  بوثــائق ا2

 انونيًا بتلك الشروط والمواافا  .وخااة ومواافا  والتزم التزاما  
سـتون .   ـما التزم بين يبعا العـرض المعـ م منـل سـاري المفعـول وت يجـوز لـل الرجـوع  نـه لمـ ة 0

 من تاريخ آخر مو   لتع يم العروض. يوما
ذلك التزم بتوري  األاناف المكالـة  لـا بموجـر العطـاا المـذـور ا ـأ  والتـل يـتم طلبهـا مـن .  3 ـو

مـن تـاريخ تو يـ  الععـ  واسـتأم اوامـر التوريـ   لـا ان تــون تلـك األاـناف  وذلـكال اخلية  وزارة بل 
 المور ة من  بلل وفعًا للمواافا  والشروط المناوص  ليها فل  ذا العطاا.

 و ذا إ رار وتعه  منل بذلك ا ر والتزم بـل ما ور  به  ون اي ضغط او إـرا  .     
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــا ــص :ـــــــ

 ـم المشتغل المرخص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـم الهاتـف :ـــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر م الجوال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـم الفاـس : ـــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــ

                          
 

 
 

  


