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 دولة فمسطين 
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 26/6102  عطاء رقم
 تعشـي  ممعـ  المدر ـة الشـرعيةعطـاء ككـوم  زية عـن طـرح ـــاءات المركـــلجنة العط / تعمن وزارة المالية

 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضكة ف  كرا ة ووثائق العطاء لصالح وزارة األوقاف والشئون الدينية
الشــركات ذات اتصتصــاص والم ــجمة ر ــميًا وترمــ  فــ  المشــاركة فــ  ةــذا العطــاء مراجعــة وزارة  فعمــ 

 الرمال برج الوليد الطابق األرضـ  بـالبر  مـن إشـارة مـرور الطيـرانـ  لموازم العامةاإلدارة العامة المالية / 
را ـة المواصـفات صـلل أوقـات الـدوام الر ـم  مـن أجـل الكصـول عمـ  ك ( 9مر  بـرج الظـافر   ف  مزة

 .صزينة وزارة الماليةإل  مير م تردة تورد  شيكل( 033ووثائق العطاء مبابل دفع مبمغ  
وزارة المــوازم  العامـة دارةاإلآصـر موعـد لببـول عـروض األ ــعار بـالظرف المصتـوم فـ  صــندوق العطـاءات بـ

وتفــــتح م  03/03/6306الموافــــق  اتثنــــين يــــوم ظهــــرمــــن  الكاديــــة عشــــرةــــو ال ــــاعة  زةـالماليــــة فــــ  مــــ
 الزمان والمكان .نفس ناقصين ف  تالمظاريف بكضور ممثم  الم

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عم  من ير و عميه العطاء. أجرة اإلعلن ف  الصكف .0
كفالة بنكية أو شيك بنك  صادرين من بنك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ب ـزة  البنـك الـوطن  يج  إرفاق  .6

صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة اتتصـاتت وتكنولوجيـا  معتمـد أو  ند دفع أو بنك اإلنتاج (اإل لم 
 يومًا من آصر موعد لتبديم العروض. ثلثين" كتأمين دصول "  اري المفعول لمدة  %5ببيمة  المعمومات

 وتشمل جميع أنواع الر وم والضرائ . بالشيكلتبدم األ عار  .0
 مير ممزمة بببول أقل األ عار.لجنة العطاءات  .4
 . اإلدارة العامة لموازم العامة مير م ئولة عن أي مبمغ نبدي مع العطاء.5
 6964069-6966993. لممراجعة وات تف ار ةاتف رقم : 6
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

نمــاذج والوثــائق المرفبــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يبــرأ ةــذج يعــد المنــاقص عرضــه وأ ــعارج عمــ  الجــداول وال .0
الوثائق ويتفهم جميـع مـا ورد فيهـا ويصـتم ويوقـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويبـدمها ضـمن العـرض كاممـة 

 عم  أن يتكمل كافة النتائج المترتبة عم  عدم قيامه بالتدقيق وات تكمال بصورة صكيكة.

ن يشـمل ال ـعر ر ـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التكـزيم عمـ  أ بالشـيكلتكت  أ ـعار العطـاء  .6
 والت ميف ومصاريف النبل والتكميل والتنزيل والتأمين وجميع الر وم والمصاريف األصرو.

أو التعــديل أو  يعــد المنــاقص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالكبر األزرق أو األ ــود فبــط ويكظــر المكــو .0
ل تصــكيح مـــن ةــذا الببيــل يوضــع عميــه صطــين متــوازيين بـــالكبر الشــط  أو اإلضــافة فــ  العــرض وكــ

 ويعاد كتابة الصوا  بالكبر األزرق أو األ ود ويوقع بجانبه من قبل من أجرو التصوي . راألكم

يبــدم المنــاقص عرضـــه مرفبــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــع تـــأمين دصــول العطــاء فـــ  م مــف م مــق ب ككـــام  .4
 لممناقصـة رقـم لصالح وزارة األوقاف والشئون الدينيـة در ة الشرعيةتعشي  ممع  المويكت  عميه عطاء 

وكذلك ا مه وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الصاصين بـه لتر ـل  66/6306
ـــغ  ــًا بــأي ت ييــر أو العامــة ةاإلدار إليــه المكاتبــات المتعمبــة بالعطـــاء وعميــه تبميـ  لمــوازم / وزارة الماليــة صطي

تعــديل فــ  عنوانــه وعميــه أن يكتــ  أيضــًا ا ــم الــدائرة التــ  طركــت العطــاء وعنوانهــا وبصــلف ذلــك يكــق 
 لمجنة العطاءات أن تهمل العرض المبدم منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن قبــل المنــاقص فــ  صــندوق العطــاءات المصصــص لهــذا ال ــرض لــدو  .5
ــذلك وكــل عــرض  فــ  صــندوق العطــاءات قبــل آصــر موعــد  ت يــودع لمــوازم قبــل انتهــاء المــدة المكــددة ل
 لتبديم العروض ت ينظر فيه ويعاد إل  مصدرج م مبًا .

مـن   ـتين يومـايمتزم المناقص بأن يبب  العرض المبدم منه نافذ المفعول وت يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لتبديم العروض.

 
 موبة:ـثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المط

يرفق المناقص مع عرضه   صاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشـهادات والوثـائق المطموبـة منـه وةـ    .0
 عم  النكو التال :

 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك ال يرة الذاتية لمشركة 
 .ال جل التجاري أو الصناع  لمشركة 

 مة المضافة.شهادة صمو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة البي 
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عم  المناقص أن يرفق بعرضه الن ـصة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف  .6
ذا كانـت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكذلك يبدم مع عرضـه العينـات المطموبـة فـ  دعـوة العطـاء وان

ت يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم مير قابمة لمنبل فعميه أن يكدد مكانها والوقـت الـذي يمكـن رؤيتهـا فيـه و  ان
 النظر بالعرض.

 يكق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرم  ب ضافتها ويرو أنها ضرورية لتوضيح عرضه. .0

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

لـوزارة اتتصـاتت وتكنولوجيـا صـادر مـن بنـك البريـد التـابع  معتمد يمتزم المناقص أن يرفق بعرضه  ند دفع
أو عم  شكل كفالة أو شيك بنك  صادر من بنك يتعامل مع ال مطة الفم طينية ف  مزة  البنـك  المعمومات

وت ينظر ف  أي عرض مير معزز بتأمين دصول العطاء " كتأمين دصول "   %5ببيمة الوطن  اإل لم ( 
بعـد  دميها مـن المناقصـين الـذي لـم يكـال عمـيهم العطـاء، عم  أن تعاد تأمينات الدصول فـ  العطـاء إلـ  مبـ

مدة أ بوعين من تاريخ آصر موعد لتبديم العـروض، وكـذلك لمـن أكيـل عمـيهم العطـاء بعـد أن يبومـوا بتبـديم 
 تأمين ك ن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .6

ببيمـة  ذ لمعطـاء المكـال عميـهيمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنودج بتبديم تأمين ك ن التنفيـ
أو عم  شكل كفالة أو شيك  صادر من بنك البريد ك   األصول معتمد وذلك عم  شكل  ند دفع%  03

يـوم مـن  05بنك  صادر من بنك يتعامل مع ال مطة الفم طينية ف  مـزة  البنـك الـوطن  اإل ـلم ( صـلل 
مدة  ريان العامة لموازم عم  أن يكون  اري المفعول تاريخ تبمي ه ببرار إكالة العطاء عميه من قبل اإلدارة 

، ويعاد تأمين ك ن التنفيذ إل  المتعهد بعد تنفيـذ كافـة اتلتزامـات المترتبـة عميـه بموجـ  طمـ  صطـ   العبد
تبدمه الدائرة الم تفيدة لإلدارة العامة لمـوازم بـاإلفراج عـن التـأمين  كيـث يـتم إصـدار شـيك ببيمـة الكفالـة مـن 

 لمالية(.وزارة ا
 تأمين الصيانة :.3

عمـ  شـكل كفالـة بنكيـة أو شـيك مصـدق صـادر عـن بنـك معتمـد لـدي وزارة الماليــة يبـدم تـامين الصـيانة 
دوتر أمريكــ   0333ب ــزة  البنــك الــوطن  اإل ــلم (أو  ــند دفــع معتمــد صــادر عــن بنــك البريــد ببيمــة 

ويعـاد ةـذا التـأمين إلـ  المتعهـد بعـد أن  بـدعم  أن تكون  ارية المفعول لمـدة  ـنة مـن تـاريخ انتهـاء الع
ذا أصـل المتعهـد بتبـديم  يبوم بكافة اتلتزامات المترتبة عميه بموج  كتا  صط  من الدائرة الم ـتفيدة ،وان
جــراء الصــيانة عمــ  ك ــا  المتعهــد  الصــيانة المطموبــة فيكــق لمجنــة العطــاءات مصــادرة قيمــة التــأمين وان

 وتكميمه فروق األ عار.
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يتم و  من قيمته كما 30334عند العبد أو اتتفاق  بن بة م تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة .يت4   
عن نفس العبد أو اتتفاق كر وم طوابع إيرادات أيضًا عند اإلكالة أو التر ية عم   30334تكصيل ن بة 

ن فاتورة المورد صصم ممن قيمة العبد أو اتتفاق عم  أن ت 30339الجهة المنفذة ليصبح مجموع المكصل 
 عند ال داد.

 
 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:

 -:لجنة فتح المظاريف -0
مـــدير عــام المـــوازم العامــة لجنـــة فــتح مظـــاريف العطــاء وتبـــوم ةــذج المجنـــة بفــتح العطـــاءات بكضـــور  يــدعو 

 -التالية:المناقصين أو ممثميهم ف  الزمان والمكان المكددين ف  دعوة العطاء بعد اتصاذ اإلجراءات 
إثبات عدد المظاريف ف  مكضر فتح المظاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة عميـه  - أ

وعمـــ  مظروفـــه رقمـــًا م م ـــًل عمـــ  ةيئـــة ك ـــر اعتيـــادي ب ـــطه رقـــم العطـــاء ومبامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثبات عددةا.  -    ترقيم األوراق المرفبة مع العطاء وان

أل ــعار وقيمــة التــأمين اتبتــدائ  المبــدم مــن كــل منــاقص وذلــك بكضــور قــراءة ا ــم مبــدم العطــاء وا  - ت
 المناقصين أو ممثميهم.

التوقيــع مــن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء الكاضــرين عمــ  العطــاء ومظروفــه وكــل ورقــة مــن أوراقــه  - ث
 وكذلك عم  مكضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات ال اببة.

 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -6
ــذين تتكــون مــنهم المجنــة الفنيــة التــ  تبــوم بدرا ــة  يكــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــصاص أو الجهــات ال

العروض من النواك  الفنية والمالية والبانونية وتبدم توصـياتها المنا ـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـذ 
 -المعايير التالية ف  اتعتبار:

 ن دصول العطاء.ت ينظر ف  أي عرض مير معزز بتأمي  - أ

تدرس العـروض مـن الناكيـة الفنيـة بكيـث تكـدد المعـايير الفنيـة وفبـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـ     -  
جـــدول يعـــد لهـــذج ال ايـــة، وتصضـــع كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن كيـــث التـــزام المنـــاقص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

ار كفاءة المناقص من الناكيتين المالية والفنية ومبدرته عم  الوفـاء بالتزامـات العطـاء يؤصذ بعين اتعتب  - ت
و معته التجارية والت هيلت التـ  يبـدمها أو الصدمـة التـ  يوفرةـا وقطـع ال يـار وورش الصـيانة و كـذلك 

أو بعـض كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنـة ا ـتبعاد عـرض المنـاقص الـذي ت تتـوفر فيـه كـل 
 ةذج المتطمبات.
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 تبدأ الدرا ة بالعرض الذي قدم أرصص األ عار ثم الذي يميه كت  تتم درا ة العروض المبدمة.  - ث

إذا تــوافرت فـــ  العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــ  المجنــة الفنيـــة باإلكالـــة عمـــ  مبـــدم  - ج
من مورد لمصـنف الواكـد بـالرمم  أرصص األ عار و من كق المجنة الفنية أن توص  بالتر ية عم  أكثر

 من اصتلف األ عار.

فــ  كالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــ  العــرض الــذي يتضــمن أرصــص األ ــعار تنتبــل الدرا ــة إلــ  العــرض  - ح
الذي يميـه بال ـعر إلـ  أن تصـل إلـ  العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلكالـة عمـ  أن تبـين أ ـبا  

 ا تبعاد العروض األرصص بشكل واضح.

إذا ت ـــاوت المواصـــفات واأل ـــعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــاقص الـــذي يتضـــمن عرضـــه  - خ
ميزات إضافية ثم المبدم لممنتجات المكميـة، ثـم المنـاقص المبـيم بفم ـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة الت ـميم 

 األقل إذا كانت  رعة الت ميم لمصمكة الدائرة الم تفيدة.
 

 هد أو المورد :ـخامسا :ـ التزامات المتع
عم  المتعهـد الـذي أكيـل عميـه العطـاء ا ـتكمال إجـراءات العبـد الصـاص ببـرار اإلكالـة وتوقيـع اتتفاقيـة  .0

 وما يمكبها من أوراق وم تندات بما فيها  أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعهد بالتوريد صلل أ بوع من تاريخ ا تلمه ألمر التوريد. .6

ي شـصص آصـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العبـد دون الكصـول عمـ   إذن ت يجوز لممتعهد أن يتنازل أل .0
 صط  من لجنة العطاءات الت  أكالت العطاء.

ت يكق لممناقص أو المورد الرجوع عم  لجنة العطاءات بأي ص ارة أو ضرر ناشئ عـن تبـديم عرضـه  .4
طـاء عمـ  مبـدم أقـل ف  كالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المبدمـة إليهـا أو إذا لـم تكـل الع

 األ عار أو إذا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء ف  أي وقت أو أي مركمة دون ذكر األ با .

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميهــا والــواردة فــ  قــرار اإلكالــة وكــذلك  .5 يمتــزم المــورد بت ــميم المــوازم وفب
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 ذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـ:ـ اإلجراءات التي تتخسادسا
إذا تأصر المتعهد عن توريد مـا التـزم بـه فـ  الموعـد المكـدد فـ  العبـد يكـق لمـدير :  فرض غرامة مالية .0

%( مـن قيمـة المـوازم التـ  تـأصر فـ  توريـدةا 0عام دائرة الموازم العامة أن يفرض مرامـة ماليـة ت تبـل عـن  
وع تــأصير إت إذا تبــين أن التــأصير فــ  التوريــد نــاجم عــن قــوة قــاةرة ، وفــ  جميــع األكــوال عمــ  عــن كــل أ ــب

المتعهــد تبــديم إشــعار صطــ  وفــوري إلــ  الجهــة المصتصــة بــالظروف واأل ــبا  التــ  أدت إلــ  التــأصير فــ  
 التوريد أو منعته من ذلك وتبديم ما يثبت ذلك.

عهد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـ  إذا نكل المت : الشراء عمى حساب المتعهد .6
ذلــك أو تــأصر يكــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار البــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بهــا المتعهــد بــنفس 
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الصصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آصـر عمــ  ك ـا  ةــذا المتعهـد ونفبتــه مـع تكميمــه فـروق األ ــعار 
ــدائرة الم ــتفيدة أو دائــرة المــوازم والنفبــات اإلضــا فية وأيــة ص ــائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمكــق بال

 العامة دون الكاجة إل  أي إنذار وت يكق لممتعهد اتعتراض عم  ذلك.
: وةنـا يكـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .0

اذ اإلجــراءات اللزمــة بكــق المتعهــد بمــا فــ  ذلــك مصــادرة قيمــة التــأمين المبــدم مــن التــ  أكالــت العطــاء اتصــ
المتعهــد أو أي جــزء منــه بشــكل يتنا ــ  مــع قيمــة المــوازم ميــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــ  ةــذج الكالــة إيــرادًا 

 لمصزينة العامة.
ا فـــ  ذمـــة المنـــاقص أو وفــ  جميـــع األكـــوال يكـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تكصــيل األمـــوال الم ـــتكبة لهـــ .4

المورد من األموال الم تكبة لذلك المناقص أو المورد لدو الـوزارات والهيئـات والمؤ  ـات الككوميـة أو مـن 
 كفاتتهم.

 -حل الخالفات:سابعًا: 
ف  كال كدوث أي صلف ينشأ عن تف ير أي بند من البنود ال اببة أو من بنود العبـد فيـتم كمـه وديـًا   - أ

 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما لموصــول إلــ  كــل كــول أي صــلف يتعمــق  03م يــتمكن الطرفــان صــلل إذا لــ -  
بالعبـــد يكـــق ألي مـــن الطـــرفين كـــل الصـــلف بـــالمجوء إلـــ  المككمـــة المصتصـــة وتطبيـــق البـــوانين واألنظمـــة 

 المعمول بها ف  مناطق ال مطة الوطنية الفم طينية بهذا الشأن.

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

تعمل المنــاقص ال ــش أو التلعــ  فــ  معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو قــام بنف ــه أو بوا ــطة ا ا ــذإ .0
ميرج بطريق مباشر أو مير مباشر عم  رشوة أكد موظف  أو م تصدم  ال مطة أو عمـ  التواطـؤ معـه 
إضـــرارًا بالمصـــمكة يم ـــ  عبـــدج فـــ  الكـــال ويصـــادر التـــأمين مـــع عـــدم اإلصـــلل بكـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة عم  ذلك فضًل عن شـط  ا ـمه مـن بـين المناقصـين وت ي ـمح لـه بالـدصول فـ  
 مناقصات لم مطة الوطنية الفم طينية ةذا فضًل عن اتصاذ اإلجراءات البضائية ضدج عند اتقتضاء.

ء وكـــذلك إذا أفمـــس المنـــاقص أو المـــورد يكـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعاقـــد معـــه دون المجـــوء لمبضـــا .6
 مصادرة مبمغ التأمين ك يراد عام لمصزينة العامة.

إذا تـوف  المنــاقص أو المــورد جــاز إل ــاء العبـد  المبــرم معــه أو مــا تببــ  منـه  بتوجيــه كتــا  لمورثــة يفيــد  .0
 بذلك دون الكاجة إل  ا تصدار ككم قضائ  يبض  بذلك مع رد مبمغ التأمين ف  ةذج الكالة.
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 ــار جدول الكميات واألسع
 

 الكمية الوحدة الصنف م.
 سعر الوحدة

 بالشيكل
اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    0  متر الشرعية تعشي  ممع  المدر ة  0

 
 
 

 مالحظات : 
السعر يشمل تجهيز أرضية ممعب رياضي من العشب الصناعي وما يمزم تجهيزا كامال من حصمة   -1

ي غزة وتخطيط لمممعب بعد تركيب العشب ووضع المواد أرضية ورمل وتسوية حسب المواصفات المعمول ف
 .متر 000مع العمم بأن مساحة الممعب الالزمة بعد التركيب

 يجب أن يتم معاينة الممعب في المدرسة الشرعية شرق غزة .  -2
                                                         يجب احضار عينة العشب يوم تسميم الكراسة . -3
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةوية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناج ــــــــــ 
 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتــال :بصفت  ممثًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــ

مـــن شــروط عامـــة  66/6306ورد بوثـــائق العطــاء المطـــروح رقــم  أنن  قـــرأت وتفهمــت كافـــة مــا.   بــ0
 وصاصة ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

.   كمــا ألتــزم بــأن يببــ  العــرض المبــدم منــ   ــاري المفعــول وت يجــوز لــ  الرجــوع عنــه لمــدة  ــتون 6
 العروض. يوما من تاريخ آصر موعد لتبديم

من     طمبها يتم وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المكالة عم  بموج  العطاء المذكور أعلج والت .  0
 أوامـرا ـتلم توقيـع العبـد و  من تاريخ وذلك المدة المذكورة ف  كرا ة العطاءصلل   األوقافوزارة قبل 

فات والشــروط المنصــوص عميهــا التوريــد عمــ  أن تكــون تمــك األصــناف المــوردة مــن قبمــ  وفبــًا لممواصــ
 ف  ةذا العطاء.

 وةذا إقرار وتعهد من  بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ض ط أو إكراج .     
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