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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 9139/ 31  عطاء رقم

 والداخمية  ماليةلا تيوزار مطبوعات لصالح  عطاء حكومي لتوريدزية عن طرح ــلجنة العطاءات المرك / تعمن وزارة المالية
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء 

فعمــا الشــركات اات ااختصــاص والمســجمة رســـميًا وتررــ  فــي المشــاركة فـــي اــاا العطــاء مراجعــة وزارة الماليـــة / 
 خـلل أواـات الـدوام الرسـمي مـن أجـل الحصـول تـل الوـوا بجـوار محطـة فـارس لمبتـرولــ  لمـوازم العامـةاإلدارة العامة 

 .خزينة وزارة الماليةإلا رير مستردة تورد  شيكل( 033عما كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )
وزارة الماليـة فـي  العامـة المـوازم  دارةاإلآخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات ب

وتفــتح المظــاريف بحضــور ممثمــي   11/11/1312وافــق الم الثلثــاء يــوم ظوــرمــن عشــرة  الثانيــةاــو الســاعة  زةـرــ
 الزمان والمكان .نفس نااصين في تالم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعلن في الصحف .1
كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى وزارة المالية بغزة )البنك الوطني اإلسلمي( يج  إرفاق  .1

بمبمــغ  صــادر مــن بنــك البريــد التــابع لــوزارة ااتصــاات وتكنولوجيــا المعمومــات معتمــد أو ســند دفــعأو بنــك اإلنتــاج 
 ر موعد لتقديم العروض.يومًا من آخ ثلثين" كتأمين دخول " ساري المفعول لمدة  دوار 1333

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائ . بالشيكلتقدم األسعار  .0
 لجنة العطاءات رير ممزمة بقبول أال األسعار. .4
 . اإلدارة العامة لموازم رير مسئولة عن أي مبمغ نقدي يرفق مع العطاء.5
 
 



 

 

 
 
 
 

 الشروط العامة 
 

 المتناقصين:ـأوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل 

يعــد المنــااص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــااج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ اــاج الوثــائق  .1
ويتفوم جميع ما ورد فيوا ويختم ويواع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدموا ضمن العرض كاممة عما أن يتحمل كافة 

 استكمال بصورة صحيحة.النتائج المترتبة عما عدم ايامه بالتدايق وا

عمــا أن يشــمل الســعر رســوم الجمــارك والضــريبة المضــافة وأجــور التحــزيم والتغميــف  بالشــيكلتكتـ  أســعار العطــاء  .1
 ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى.

أو التعـديل أو الشــط  أو  ويحظـر المحـويعـد المنـااص عرضـه مطبوعــًا أو مكتوبـًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقــط  .0
اإلضـــافة فـــي العـــرض وكـــل تصـــحيح مـــن اـــاا القبيـــل يوضـــع عميـــه خطـــين متـــوازيين بـــالحبر األحمـــر ويعـــاد كتابـــة 

 الصوا  بالحبر األزرق أو األسود ويواع بجانبه من ابل من أجرى التصوي .

طـاء فـي مغمــف مغمـق ب حكــام ويكتـ  عميــه يقـدم المنـااص عرضــه مرفقـًا بــه الوثـائق المطموبـة مــع تـأمين دخــول الع .4
وكـالك اسـمه وعنوانـه بالكامـل  1312/ 10 لممنااصـة راـم والداخميـة الماليـة تـيوزار مطبوعـات لصـالح عطاء توريد 

ورام الواتف والفاكس ورام صندوق البريد الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعمقة بالعطــاء وعميـه تبميـــغ اإلدارة 
العامة لموازم / وزارة المالية خطيًا بأي تغيير أو تعـديل فـي عنوانـه وعميـه أن يكتـ  أيضـًا اسـم الـدائرة التـي طرحـت 

 انوا وبخلف الك يحق لمجنة العطاءات أن تومل العرض المقدم منه.العطاء وعنو 

لمــوازم ابــل  العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن ابــل المنــااص فــي صــندوق العطــاءات المخصــص لوــاا الغــرض لــدى  .5
في صـندوق العطـاءات ابـل آخـر موعـد لتقـديم العـروض ا ينظـر  انتواء المدة المحددة لالك وكل عرض ا يودع 

 اد إلا مصدرج مغمقًا .فيه ويع

من تاريخ آخـر  ستين يومايمتزم المنااص بأن يبقا العرض المقدم منه نافا المفعول وا يجوز له الرجوع عنه لمدة  .6
 موعد لتقديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

والوثــائق المطموبــة منــه واــي عمــا  يرفــق المنــااص مــع عرضــه ) خاصــة إاا كــان يشــارك ألول مــرة ( الشــوادات  .1
 النحو التالي:

 .صورة مصداة عن شوادة مزاولة المونة وكالك السيرة الااتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شوادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 



 

 

أو نشــرات أو معمومــات فنيــة تعــرف بــالموازم عمــا المنــااص أن يرفــق بعرضــه النســخة األصــمية مــن أيــة كتالوجــات  .1
اا كانــت تمـك العينـات ريــر اابمـة لمنقــل  المعروضـة وكـالك يقــدم مـع عرضـه العينــات المطموبـة فــي دعـوة العطـاء واا

ا يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.  فعميه أن يحدد مكانوا والوات الاي يمكن رؤيتوا فيه واا

 ئق أو معمومات يرر  ب ضافتوا ويرى أنوا ضرورية  لتوضيح عرضه.يحق لممنااص أن يضيف أية وثا .0

 

 
 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :

 تأمين الدخول في العطاء : .3
 صادر من بنك البريد التابع لوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا المعمومـات معتمد يمتزم المنااص أن يرفق بعرضه سند دفع

صادر من بنك يتعامل مـع السـمطة الفمسـطينية فـي رـزة )البنـك الـوطني اإلسـلمي( أو عما شكل كفالة أو شيك بنكي 
وا ينظـــر فـــي أي عـــرض ريـــر معـــزز بتـــأمين دخـــول العطـــاء   عمـــا أن تعـــاد " كتـــأمين دخـــول "  دوار 1333بمبمـــغ 

مــن تــاريخ  بعــد مــدة أســبوعين تأمينــات الــدخول فــي العطــاء إلــا مقــدميوا مــن المنااصــين الــاي لــم يحــال عمــيوم العطــاء
 آخر موعد لتقديم العروض  وكالك لمن أحيل عميوم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .9

 1333يمتـزم المتنـااص الفــائز بالعطـاء أو بـأي جــزء مـن بنــودج بتقـديم تـأمين حســن التنفيـا لمعطـاء المحــال عميـه بقيمــة 
أو عمــا شــكل كفالــة أو شــيك بنكــي  صــادر مــن بنــك البريــد حســ  األصــول عتمــدم والــك عمــا شــكل ســند دفــعدوار 

يــوم مــن تــاريخ تبميغــه  15خــلل  فــي رــزة )البنــك الــوطني اإلســلمي( صــادر مــن بنــك يتعامــل مــع الســمطة الفمســطينية
  ويعـاد تـأمين  مـدة سـريان العقـدبقرار إحالة العطاء عميه من ابـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـا أن يكـون سـاري المفعـول 

حسن التنفيا إلا المتعود بعد تنفيا كافة االتزامـات المترتبـة عميـه بموجـ  طمـ  خطـي تقدمـه الـدائرة المسـتفيدة لـ دارة 
 العامة لموازم باإلفراج عن التأمين )حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.

 تأمين الصيانة :.1
تطمـ  األمـر عمـي شـكل كفالـة بنكيـة أو شـيك مصـدق صـادر عـن بنـك معتمـد لـدي فـي حـال مين الصـيانة يقدم تأ

% مـن 5تقـل عـن  وزارة المالية بغزة )البنك الوطني اإلسلمي(أو سند دفع معتمد صادر عـن بنـك البريـد بنسـبة ا
ة عميـه بموجـ  كتـا  ايمة الموازم المكفولة له ويعاد ااا التأمين إلي المتعود بعد أن يقوم بكافـة االتزامـات المترتبـ

اا أخــل المتعوــد بتقــديم الصــيانة المطموبــة فيحــق لمجنــة العطــاءات مصــادرة ايمــة  خطــي مــن الــدائرة المســتفيدة  واا
جراء الصيانة عمي حسا  المتعود وتحميمه فروق األسعار.  التأمين واا

تقـل  صـنعية لمـدة اأ. تقدم كفالـة عدليـة فـي حـال تطمـ  األمـر الـك لضـمان سـوء الم.ضمانة سوء المصنعية: 4
% خمسة عشر بالمائة من ايمتوا إا إاا ورد خلف الـك 15عن سنة بكامل ايمة الموازم المضمونة مضافًا إليوا 

 في العطاء .
 . إاا ثبت سوء المصنعية فعمي المتعود استبدال الموازم بموازم أخري جديدة خلل شورين كحـد أاصـي   ولمجنـة 

مع مـدة اسـتبدال المـوازم والضـرر والنفقـات الناتجـة عـن الـك  ويعـاد احتسـا  مـدة العطاءات فرض ررامة تتناس  
 الضمانة من تاريخ تقديم الموازم الجديدة .



 

 

% خمسة عشر 15ج. إاا لم ينفا المتعود الك يتم تحصيل ايمة الضمانة كاممة بموج  التشريعات ويصادر 
ًا  لحسا  الخزينة ويودع البااي أمانات لشراء الموازم عمي بالمائة من ايمة الموازم التي ثبت سوء مصنعيتوا إيراد

 حسا  المتعود وتحميمه كافة كمفة الموازم وأي نفقات أو ضرر يمحق بالدائرة .
د. يتم اإلفراج عن الضمانة بعد انقضاء المدة المحددة وعدم ظوور أي سوء وبموج  كتا  خطي من الدائرة 

 المستفيدة .
يتم تحصيل نسبة و  من ايمته كما 3.334عند العقد أو ااتفاق  بنسبة وابع إيرادات دمغة .يتم تحصيل رسوم ط5   

عن نفس العقد أو ااتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما الجوة المنفاة ليصبح  3.334
 د عند السداد.خصم من فاتورة المور من ايمة العقد أو ااتفاق عما أن ت 3.330مجموع المحصل 

 
 رابعًا : األسعار غير شاممة ضريبة القيمة المضافة )معفاة من الضريبة(.

 

% وفق تقدير لجنة العطاءات المركزية يحق لـوزارة الماليـة انهـاء 35خامسًا : في حال انخفاض االسعار أكثر من 
 التعاقد أو إعادة النظر في األسعار

 
 اً: فتح العطاءات وتقييمها:خامس

 -:لجنة فتح المظاريف -3
مدير عام الموازم العامة لجنـة فـتح مظـاريف العطـاء وتقـوم اـاج المجنـة بفـتح العطـاءات بحضـور المنااصـين أو  يدعو 

 -ممثميوم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاا اإلجراءات التالية:
مظروفــه يضــع رئــيس المجنــة عميــه وعمــا  إثبــات عــدد المظــاريف فــي محضــر فــتح المظــاريف وكــل عطــاء يفــتح -أ

 مظروفه رامًا مسمسًل عما ايئة كسر اعتيادي بسطه رام العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عدداا.  -ب  ترايم األوراق المرفقة مع العطاء واا

المنااصـين أو اراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وايمة التأمين اابتـدائي المقـدم مـن كـل منـااص والـك بحضـور   -ت
 ممثميوم.

التوايع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضـرين عمـا العطـاء ومظروفـه وكـل وراـة مـن أورااـه وكـالك عمـا  -ث
 محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 
 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -9

لمجنـة الفنيـة التـي تقـوم بدراسـة العـروض مـن يحدد مدير عام الموازم العامة األشخاص أو الجوات الـاين تتكـون مـنوم ا
النــواحي الفنيــة والماليــة والقانونيــة وتقــدم توصــياتوا المناســبة لمجنــة العطــاءات المركزيــة بعــد أخــا المعــايير التاليــة فــي 

 -ااعتبار:
 ا ينظر في أي عرض رير معزز بتأمين دخول العطاء.  -أ



 

 

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا جـدول يعـد    -ب
لوــاج الغايــة  وتخضــع كافــة العــروض لــنفس المعــايير مــن حيــث التــزام المنــااص بعرضــه بمواصــفات وشــروط دعــوة 

 العطاء.

يـة والفنيـة ومقدرتـه عمـا الوفـاء بالتزامـات العطـاء وسـمعته يؤخا بعين ااعتبار كفاءة المنااص مـن النـاحيتين المال  -ت
التجارية والتسويلت التي يقدموا أو الخدمة التي يوفراا واطع الغيار وورش الصيانة و كالك كونه وكيل أو مـوزع 

 لوكيل أو تاجر  ولمجنة استبعاد عرض المنااص الاي ا تتوفر فيه كل أو بعض ااج المتطمبات.

 بالعرض الاي ادم أرخص األسعار ثم الاي يميه حتا تتم دراسة العروض المقدمة. تبدأ الدراسة  -ث

إاا تـــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشـــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنـــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مقـــدم أرخـــص  -ج
لف األســعار و مــن حــق المجنــة الفنيــة أن توصــي بالترســية عمــا أكثــر مــن مــورد لمصــنف الواحــد بــالررم مــن اخــت

 األسعار.

فـي حالـة عـدم تــوافر المتطمبـات فـي العــرض الـاي يتضـمن أرخـص األســعار تنتقـل الدراسـة إلــا العـرض الـاي يميــه  -ح
بالســعر إلــا أن تصــل إلــا العــرض الــاي تتــوافر فيــه المتطمبــات ل حالــة عمــا أن تبــين أســبا  اســتبعاد العــروض 

 األرخص بشكل واضح.

ط والجودة المطموبة يفضل المنااص الاي يتضمن عرضه ميـزات إضـافية إاا تساوت المواصفات واألسعار والشرو  -خ
ثــم المقــدم لممنتجــات المحميــة  ثــم المنــااص المقــيم بفمســطين بصــورة دائمــة  ثــم مــدة التســميم األاــل إاا كانــت ســرعة 

 التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ سادسا
أحيل عميه العطاء استكمال إجراءات العقد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوايـع ااتفاايـة ومـا يمحقوـا عما المتعود الاي  .1

 من أوراق ومستندات بما فيوا )أوامر الشراء(.
 من تاريخ استلمه ألمر التوريد. حس  الطم يمتزم المتعود بالتوريد  .1

دون الحصـول عمـا  إان خطـي مـن  ا يجوز لممتعود أن يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جـزء مـن العقـد .0
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحق لممنااص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضـرر ناشـع عـن تقـديم عرضـه فـي حالـة  .4
غـت إاا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليوا أو إاا لم تحل العطـاء عمـا مقـدم أاـل األسـعار أو إاا أل

 لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وات أو أي مرحمة دون اكر األسبا .

يمتـــزم المـــورد بتســـميم المـــوازم وفقـــًا لممواصـــفات والشـــروط المتفـــق عميوـــا والـــواردة فـــي اـــرار اإلحالـــة وكـــالك العينـــات  .5
 المعتمدة والماكورة فيه.

 
 لتنفيذ أو عدم قيامه به:ـ:ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في ااسابع
إاا تأخر المتعود عن توريد ما التزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام دائـرة :  فرض غرامة مالية .1

%( من ايمة الموازم التي تأخر في توريداا عن كـل أسـبوع تـأخير 1الموازم العامة أن يفرض ررامة مالية ا تقل عن )



 

 

في التوريد ناجم عن اوة ااارة   وفي جميع األحوال عمـا المتعوـد تقـديم إشـعار خطـي وفـوري إا إاا تبين أن التأخير 
 إلا الجوة المختصة بالظروف واألسبا  التي أدت إلا التأخير في التوريد أو منعته من الك وتقديم ما يثبت الك.

تزامـه بالتوريـد أو اصـر فـي الـك أو إاا نكـل المتعوـد عـن تنفيـا التزاماتـه بمـا فيـه ال : الشراء عمى حسـا  المتعهـد .1
تــــأخر يحــــق لمــــدير عــــام دائــــرة المــــوازم العامــــة إصــــدار القــــرار بشــــراء المــــوازم الممتــــزم بوــــا المتعوــــد بــــنفس الخصــــائص 
والمواصفات من أي مصدر آخر عما حسا  ااا المتعود ونفقتـه مـع تحميمـه فـروق األسـعار والنفقـات اإلضـافية وأيـة 

و ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـا أي إنـاار وا خسائر أو مصاريف أو عطل أ
 يحق لممتعود ااعتراض عما الك.

: وانـا يحـق لمجنـة العطـاءات التـي أحالـت استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معـه .0
بما فـي الـك مصـادرة ايمـة التـأمين المقـدم مـن المتعوـد أو أي جـزء منـه العطاء اتخاا اإلجراءات اللزمة بحق المتعود 

 بشكل يتناس  مع ايمة الموازم رير الموردة ويعتبر المبمغ في ااج الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.
وفــي جميــع األحــوال يحــق لــدائرة المــوازم العامــة تحصــيل األمــوال المســتحقة لوــا فــي امــة المنــااص أو المــورد مــن  .4
 موال المستحقة لالك المنااص أو المورد لدى الوزارات والويئات والمؤسسات الحكومية أو من كفااتوم.األ

 
 

 -حل الخالفات:ًا: ثامن
 في حال حدوث أي خلف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حمه وديًا بالتفاوض.  -أ

من بـدء مفاوضـتوما لموصـول إلـا حـل حـول أي خـلف يتعمـق بالعقـد يحـق يومًا  03إاا لم يتمكن الطرفان خلل  -ب
ألي مــن الطــرفين حــل الخــلف بــالمجوء إلــا المحكمــة المختصــة وتطبيــق القــوانين واألنظمــة المعمــول بوــا فــي منــاطق 

 السمطة الوطنية الفمسطينية بواا الشأن.

 
 شروط متفرقة:ـ :اتاسع

معاممته أو ثبت عميه أنه شرع أو اام بنفسـه أو بواسـطة ريـرج بطريـق  ا استعمل المنااص الغش أو التلع  فياإ .1
مباشــر أو ريــر مباشــر عمــا رشــوة أحــد مــوظفي أو مســتخدمي الســمطة أو عمــا التواطــؤ معــه إضــرارًا بالمصــمحة 
يمغــي عقــدج فــي الحــال ويصــادر التــأمين مــع عــدم اإلخــلل بحــق الــوزارة المطالبــة بالتعويضــات المترتبــة عمــا الــك 

 عن شط  اسمه من بين المنااصين وا يسمح له بالـدخول فـي منااصـات لمسـمطة الوطنيـة الفمسـطينية اـاا فضلً 
 فضًل عن اتخاا اإلجراءات القضائية ضدج عند اااتضاء.

إاا أفمـس المنـااص أو المـورد يحـق لمجنـة العطـاءات إلغـاء التعااـد معـه دون المجـوء لمقضـاء وكـالك مصـادرة مبمـغ  .1
 راد عام لمخزينة العامة.التأمين ك ي

إاا توفا المنااص أو المـورد جـاز إلغـاء العقـد  المبـرم معـه أو مـا تبقـا منـه  بتوجيـه كتـا  لمورثـة يفيـد بـالك دون  .0
 الحاجة إلا استصدار حكم اضائي يقضي بالك مع رد مبمغ التأمين في ااج الحالة.

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـــروط الخاصـــشال
 

 . مطبوعات اات جودة عاليةيمتزم المنااص بتقديم  .1

 االتزام بالتوريد بالنوعيات والكميات واألسعار خلل مدة المنااصة.  .2

يكت  عمي كل عينـة اسـم الشـركة وراـم بحيث   يج  أن يمتزم المنااص بتقديم عينات لكل صنف مطمو  له عينة  .3
 الصنف في كراسة العطاء ولن تقبل العينات إاا لم تكن معرفة.

 بالشيكل ويشمل النقل والتوصيل وكافة أنواع الرسوم والضرائ .السعر  .4
 .يج  أن تكون المطبوعات المقدمة مطابقة لممواصفات والمقاييس الفمسطينية .5

ل دارة العامة لموازم العامة/وزارة المالية الحق في التأكد من مطابقة المواد لممواصفات والمقاييس الفمسطينية بـالطرق  .6
 ة وان تكون إجراءات تمك الفحوصات وما يتبعوا عمي حسا  ونفقة المورد.التي ترااا مناسب

 رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منوا في حال مخالفتوا لممواصفات التي تم ااتفاق عميوا. الماليةيحق لوزارة  .7
بغـزة أو الجوـة التـي  يـةوالداخم المورد االتزام بتوريد المواد المتقاعد عميوـا فـي الخـدمات المسـاندة بـوزارة الصـحة اعم .8

تحــدداا الــوزارة طبقــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة فــي المنااصــة متضــمنًا النقــل والتحميــل والتنزيــل ومــا يترتــ  عمــي 
 عمميات التوريد من نفقات بالغة ما بمغت أو مصاريف عمي نفقته الخاصة.

 الماليـةطابق لممواصفات المطموبـة ولـوزارة سوف يتم ترسية أصناف المنااصة بالتجزئة عمي أساس أال األسعار والم .9
% مــن إجمــالي الكميــة المتعااــد عميوــا لمجــرد إشــعار 15الحــق فــي زيــادة الكميــات المتعااــد عميوــا أو خفضــوا بنســبة 

المورد برربتوـا فـي الـك وبـنفس شـروط ومواصـفات وأسـعار التوريـد الـواردة فـي العقـد لكـل أو بعـض األصـناف خـلل 
 فترة التعااد.

ال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعااد أو في حال امتناعه أو عرامته لمتوريد بما يمس بمصـمحة وزارة في ح .11
أو يعرض مصالحوا لمضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيا والرجوع عميه بالتعويض عـن كـل  المالية

عطــل أو ضــرر لحــق بوــا كمــا أن لوــا الحــق فــي الحصــول عمــي المــواد التــي يتخمــف المــورد عــن توفيراــا مــن المــورد 
لغـ اء التعااـد مـع ودفـع فـروق األسـعار مضـافًا الاي يميه في السعر او الشراء بالطرق التـي ترااـا محققـة لمصـمحتوا واا

% مصــاريف إداريــة مــن ضــمانته البنكيــة ولــيس لممــورد الــاي خــالف أي شــرط مــن شــروط التعااــد أو تخمــف 13إليوــا 
عن أو عرال عمميات التوريد الحق في المطالبة بأية تعويضات أو المطالبة باسترداد كفالة حسن التنفيا أو المطالبة 



 

 

اا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسـعر أاـل مـن سـعر المنااصـة الـاي تـم التعااـد بموجبـه وفـي بفروق األسعار إ
 حال عدم كفاية الضمانة لتغطية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في خصم أي مبالغ تتبقي من مستحقاته لديوا.

يومـًا مـن  سـتونيكون الدفع المورد لقاء ما اام بتوريدج من مواد طبقًا لمشروط والمواصفات الـواردة بالمنااصـة خـلل  .11
تــاريخ تقــديم الفــواتير واألوراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريــد طبقــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة بصــحيفة الشــروط 

 والمواصفات .

 امة .دة له بما يتناس  والمصمحة الععن المدة المحد يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء .12
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 دفتر ايصاالت مالية
  نموذج 25يتكون الدفتر من  -
 يقسم الى خمسة أقسام. أفقياً  مخرم النموذج  -
 سم 22*      32مقاس الدفتر  -
ألوان يتم  صور مكربنة 3من أصل و كل نموذج يتكون  -

 تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية. 
 يحمل الدفتر أرقام متسمسمة والتخريم ليزر. -

 4111 دفتر

  

9 

 دفتر طوابع ايرادات
 A4مقاد الدفتر  -
 طابع 50في الصفحة الواحدة  -
ورقات ليصبح عدد  10الدفتر الواحد يتكون من  -

 طابع. 500الطوابع في الدفتر الواحد 
 ارقام متسمسمة لكل دفتر ولكل طابعيحمل الدفتر  -
 التخريم ليزر)طول + عرض في كل ورقة( -

 6000 دفتر

  

1 

 دفع -دفتر الكشف الدوري 
 سم 10سم   *  20مقاس الدفتر   -
 نموذج 50يتكون الدفتر من  -
 يتكون النموذج  من أصل وصورة مكربنة -
 لون 2الطباعة  -
 ال يحمل ارقام متسمسمة -

 1 دفتر

  

4 

 حضوردفتر دعوة 
 سم 13سم *  11مقاس الدفتر  -
 نموذج 25الدفتر يتكون من  -
 صورة مكربنة 2يتكون النموذج من اصل و  -
 يحمل الدفتر ارقام متسمسمة -
 التخريم ليزر -

 1 دفتر

  

5 

 دفتر مخالفات مرورية
 نموذج 25يتكون الدفتر من  -
 يخرم النموذج افقيا -

 1 دفتر
  



 

 

 سم 11سم  *  25مقاس الدفتر  -
 صور مكربنة 3يتكون الدفتر من أصل و  -
 يحمل الدفتر أرقام متسمسمة  -
 التخريم ليزر -

6 

 ورق شيكات  مالية ) وزارة االتصاالت(
    A4مقاس الورق  -
 جم 130  -حجم الورق   -
 الطباعة فرز لون -
 (L)تخريم ليزر حرف  -

 1 نموذج

  

7 

 دفاتر ارساليات رمل
 سم   10سم  *   20مقاس الدفتر  -
 وصل 25يتكون الدفتر من  -
 صور مكربنة .. 3يتكون من أصل و  -
 التخريم ليزر -
 يحمل الدفتر ارقام متسمسمة -

 1 دفتر

  

8 

 دفتر محضر ضبط
 A4مقاس الدفتر  -
 وصل. 25يتكون الدفتر من  -
 صور مكربنة. 2يتكون كل وصل من أصل و  -
 التخريم ليزر -
 يحمل أرقام متسمسمة. -

 1 دفتر

  

9 

 دفتر محضر استالم عينات
 A4مقاس الدفتر  -
 وصل. 25يتكون الدفتر من  -
 صور مكربنة. 2يتكون كل وصل من أصل و  -
 التخريم ليزر -
 يحمل أرقام متسمسمة. -

 1 دفتر

  

31 

 دفتر محضر تحريز
 A4مقاس الدفتر  -
 وصل. 25يتكون الدفتر من  -
 صور مكربنة. 2يتكون كل وصل من أصل و  -
 ليزرالتخريم  -

 1 دفتر

  



 

 

 يحمل أرقام متسمسمة. -
 

33 

 دفتر ارساليات معبر كرم ابو سالم 
 سم 12سم  *  22مقاس الدفتر  -
 وصل 25يتكون الدفتر من  -
 صور مكربنة 4يتكون كل وصل من أصل و  -
 التخريم ليزر -
 يحمل الدفتر أرقام متسمسمة -

 1 دفتر

  

39 

 دفتر ارساليات المعبر المصري
 سم 12* سم   22مقاس الدفتر  -
 وصل 25يتكون الدفتر من  -
 صور مكربنة 4يتكون كل وصل من أصل و  -
 التخريم ليزر -
 يحمل الدفتر أرقام متسمسمة -

 1 دفتر

  

31 

 نموذج حصر كميات
  نموذج 25يتكون الدفتر من  -
 يخرم النموذج أفقيًا. -
 سم   5..1*      30مقاس الدفتر  -
 .صور  2من أصل و كل نموذج يتكون  -
 أرقام متسمسمة والتخريم ليزر.يحمل الدفتر  -

 1 دفتر

  

34 

 ورق شيكات  مالية )وزارة المالية(
    A4مقاس الورق  -
 جم 130  -حجم الورق   -
 الطباعة فرز لون -
 (L)تخريم ليزر حرف  -
 لون الورق بيج -

 1 نموذج

  

   1 عدد نموذج بطاقة هوية 35

   1 عدد غالف هوية أبيض شفاف 36

   1 عدد غالف هوية أخضر 37

   1 عدد نماذج شهادات ميالد 38

 



 

 

 

 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــــــ بصفتي ممثًل عن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اوية رام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا المواع أدناج ــــــ 
 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ـــــــــــــــــــــــــ

ـــة مـــا ورد بوثـــائق العطـــاء المطـــروح راـــم   بـــأنني اـــرأت وتفومـــت. 1 مـــن شـــروط عامـــة وخاصـــة  10/1312كاف
 ومواصفات وألتزم التزاما اانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

كما ألتزم بأن يبقا العرض المقدم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجوع عنه لمـدة سـتون يومـا مـن تـاريخ . 1
 آخر موعد لتقديم العروض.

 اتوزار مـن ابـل  طمبوـا يـتم ك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عما بموج  العطاء الماكور أعلج والتـيوكال.  0
التوريد عما أن تكون تمـك األصـناف المـوردة مـن  أوامراستلم توايع العقد و  من تاريخ خلل شور والكسمطة ال

 ابمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميوا في ااا العطاء.
 اا إارار وتعود مني بالك أار وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .وا     
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