
\ 
 السلطة الوطنية الف لسطينية

 
 وزارة المالية

 
 اإلدارة العامة للوازم العامة

 لجنة العطاءات المركزية
 
 
 
 

 2012/ 11عطاء رقم  
 
 

 وطباعة بطاق ات رخص قيادة ممغنطة  توريد  
 لصالح وزارة النق ل والمواصالت

10/10/2102-10/02/2102 
 



 2صفحت  وطباعت بطاقاث رخص القيادة لصالح وزارة النقل والمواصالثتوريد  11/2012عطاء رقم 

 

 

 
 السمطة الوطنية الفمسطينية

 وزارة المالية
 لموازم العامة العامة دارةاإل

 2102/ 00  عطاء رقم
رخصص توريد وطباعة بطاقات عطاء حكومي عن طرح  اإلدارة العامة لموازم العامة / تعمن وزارة المالية    

تبعصصصًا لمطصصصروط والمواحصصصحات المواصصصحة اصصصي كرا صصصة وو صصصا    ممغنطصصصة لحصصصالة وزارة النمصصصال والمواحصصص تقيصصصادة 
اعمص  الطصركات ذات اتختحصاص والم صرمة ر صميًا وتر صل اصي المطصاركة اصي ءصذا العطصاء مرارعصصة  ،العطصاء

الرمصصصاال بصصصرج الوليصصصد الطصصصاب  امراصصصي بصصصالمرل مصصصن إطصصصارة مصصصرور لمصصصوازم العامةصصصص اإلدارة العامصصصة وزارة الماليصصصة / 
كرا صصصة  خصصص ال أوقصصصات الصصصدوام الر صصصمي مصصصن أرصصصال الححصصصوال عمصصص ( 9 صصصرل بصصصرج الظصصصاار   اصصصي  صصصزة الطيصصصران

 .خزينة وزارة الماليةإل   ير م تردة تورد  طيكال( 033المواححات وو ا   العطاء ممابال داع مبمغ  
/ وزارة الموازم العامة دارةاإلآخر موعد لمبوال عروض ام عار بالظرف المختوم اي حندو  العطاءات ب

المظاريف  وتحتة 42/11/4311المواا   الخميسيوم  ظهرمن  عطر الحاديةءو ال اعة  زةصالمالية اي  
 الزمان والمكان .نحس بحاور مم مي المناقحين اي 

 
 لموازم العامة العامة دارةاإل                                                            

 مالحظة:ـ
 عم  من ير و عميه العطاء. أررة اإلع ن اي الححف .1
مصن بنصك  أو  صند داصع بنكي حادر من البنصك الصوطني اإل ص ميكحالة بنكية أو طيك يرل إراا   .4

يومًا     ين اري المحعوال لمدة  $1333بمبمغ  البريد التابع لوزارة اتتحاتت وتكنولوريا المعمومات
 من آخر موعد لتمديم العروض.

 وتطمال رميع أنواع الر وم والارا ل. بالطيكالتمدم ام عار  .0
 لرنة العطاءات  ير ممزمة بمبوال أقال ام عار. .2
 .اإلدارة العامة لموازم  ير م  ولة عن أي مبمغ نمدي يرا  مع العطاء.5
 4942069 -4946993لممرارعة وات تح ار ءاتف رقم :  .6
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

عمصص  الرصصداوال والنمصصاذج والو صصا   المرامصصة بصصدعوة العطصصاء بعصصد أن يمصصرأ يعصصد المنصصاقص عراصصه وأ صصعار   .1
ءذ  الو ا   ويتحهم رميع ما ورد ايها ويختم ويوقع كااة و ا   دعوة العطاء ويمدمها امن العرض 
 كاممة عم  أن يتحمال كااة النتا ج المترتبة عم  عدم قيامه بالتدقي  وات تكماال بحورة ححيحة.

عمصصص  أن يطصصصمال ال صصصعر ر صصصوم الرمصصصارك والاصصصريبة الماصصصااة وأرصصصور  بالطصصصيكالء تكتصصصل أ صصصعار العطصصصا .4
 التحزيم والتغميف ومحاريف النمال والتحميال والتنزيال والتأمين ورميع الر وم والمحاريف امخرى.

أو التعصديال  يعد المنصاقص عراصه مطبوعصًا أو مكتوبصًا بصالحبر امزر  أو ام صود امصط ويحظصر المحصو .0
ااة اصصي العصصرض وكصصال تحصصحية مصصن ءصصذا المبيصصال يواصصع عميصصه خطصصين متصصوازيين أو الطصصطل أو اإلاصص

ويعصصاد كتابصصة الحصصوال بصصالحبر امزر  أو ام صصود ويوقصصع برانبصصه مصصن قبصصال مصصن أرصصرى  ربصصالحبر امحمصص
 التحويل.

يمدم المناقص عراه مرامًا به الو ا   المطموبة مصع تصأمين دخصوال العطصاء اصي مغمصف مغمص  ب حكصام  .2
لممناقحة  ممغنطة لحالة وزارة النمال والمواح ترخص قيادة توريد وطباعة بطاقات ويكتل عميه 

وكذلك ا مه وعنوانه بالكامال ورقم الهاتف والحاكس ورقم حندو  البريصد الخاحصين  4314/ 11 رقم
طيصصًا لمصصوازم / وزارة الماليصصة خ العامصصة ةاإلدار بصصه لتر صصال إليصصه المكاتبصصات المتعممصصة بالعطصصصاء وعميصصه تبميصصصصغ 

تعصصديال اصصي عنوانصصه وعميصصه أن يكتصصل أياصصًا ا صصم الصصدا رة التصصي طرحصصت العطصصاء وعنوانهصصا  بصصأي تغييصصر أو
 وبخ ف ذلك يح  لمرنة العطاءات أن تهمال العرض الممدم منه.

 العامصة ةاإلدار يودع العرض من قبال المناقص اي حندو  العطاءات المخحص لهذا الغرض لدى  .5
اصي حصندو  العطصاءات قبصال آخصر موعصد  حددة لذلك وكال عرض ت يودع لموازم قبال انتهاء المدة الم

 لتمديم العروض ت ينظر ايه ويعاد إل  محدر  مغممًا .

  صتين يومصايمتزم المناقص بأن يبم  العرض الممدم منه نااذ المحعوال وت يروز له الرروع عنه لمصدة  .6
 من تاريخ آخر موعد لتمديم العروض.

 
 والمستندات الرسمية المطموبة:ـثانيًا: الشهادات 

يرا  المناقص مع عراه   خاحة إذا كصان يطصارك موال مصرة ( الطصهادات والو صا   المطموبصة منصه   .1
 وءي عم  النحو التالي:

 .حورة محدقة عن طهادة مزاولة المهنة وكذلك ال يرة الذاتية لمطركة 
 .ال رال التراري أو الحناعي لمطركة 
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  اريبة الدخال واريبة الميمة الماااة.طهادة خمو طرف من دا رة 

عمصص  المنصصاقص أن يراصص  بعراصصه الن صصخة امحصصمية مصصن أيصصة كتالورصصات أو نطصصرات أو معمومصصات انيصصة  .4
ذا كانصصت  تعصصرف بصصالموازم المعرواصصة وكصصذلك يمصصدم مصصع عراصصه العينصصات المطموبصصة اصصي دعصصوة العطصصاء وا 

ت يكون لمرنة  تمك العينات  ير قابمة لمنمال اعميه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها ايه وا 
 العطاءات عدم النظر بالعرض.

يحصص  لممنصصاقص أن ياصصيف أيصصة و صصا   أو معمومصصات ير صصل ب اصصااتها ويصصرى أنهصصا اصصرورية  لتواصصية  .0
 عراه.

 

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

حصصصادر مصصصن بنصصصك البريصصصد التصصصابع لصصصوزارة اتتحصصصاتت  معتمصصصد يمتصصصزم المنصصصاقص أن يراصصص  بعراصصصه  صصصند داصصصع
أو عمصصصص  طصصصصكال كحالصصصصة أو طصصصصيك بنكصصصصي حصصصصادر مصصصصن بنصصصصك يتعامصصصصال مصصصصع ال صصصصمطة  وتكنولوريصصصصا المعمومصصصصات

" كتصأمين دخصوال "  قيمة العطصاءمن  دوتر  1333بمبمغ الحم طينية اي  زة  البنك الوطني اإل  مي( 
عطاء ، عم  أن تعاد تأمينصات الصدخوال اصي العطصاء وت ينظر اي أي عرض  ير معزز بتأمين دخوال ال

بعد مدة أ بوعين من تاريخ آخر موعد لتمديم  إل  ممدميها من المناقحين الذي لم يحاال عميهم العطاء
 العروض، وكذلك لمن أحيال عميهم العطاء بعد أن يموموا بتمديم تأمين ح ن التنحيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

العطاء أو بأي رصزء مصن بنصود  بتمصديم تصأمين ح صن التنحيصذ لمعطصاء المحصاال عميصه يمتزم المتناقص الحا ز ب
حصادر مصن بنصك البريصد  معتمصد من إرمصالي قيمصة العطصاء وذلصك عمص  طصكال  صند داصع دوتر 5333بميمة 

أو عم  طكال كحالة أو طيك بنكي حصادر مصن بنصك يتعامصال مصع ال صمطة الحم صطينية اصي  ح ل امحوال
يصصوم مصصن تصصاريخ تبميغصصه بمصصرار إحالصصة العطصصاء عميصصه مصصن قبصصال  15اإل صص مي(  خصص ال   صصزة  البنصصك الصصوطني

، ويعصصاد تصصأمين ح صصن التنحيصصذ إلصص   مصصدة  صصريان العمصصداإلدارة العامصصة لمصصوازم عمصص  أن يكصصون  صصاري المحعصصوال 
ة المتعهصصد بعصصد تنحيصصذ كااصصة اتلتزامصصات المترتبصصة عميصصه بمورصصل طمصصل خطصصي تمدمصصه الصصدا رة الم صصتحيدة لصص دار 

 العامة لموازم باإلاراج عن التأمين  حيث يتم إحدار طيك بميمة الكحالة من وزارة المالية(.
من قيمته كما و يتم  30332عند العمد أو اتتحا   بن بة يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة  .0

عن نحس العمد أو اتتحا  كر وم طوابع إيرادات أياًا عند اإلحالة أو  30332تححيال ن بة 
من قيمة العمد أو اتتحا  عم  أن  30339التر ية عم  الرهة المنحذة ليحبة مرموع المححال 

 تخحم من ااتورة المورد عند ال داد.
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 ابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:ر 
 -:لجنة فتح المظاريف -0
مدير عام الموازم العامة لرنة اتة مظصاريف العطصاء وتمصوم ءصذ  المرنصة بحصتة العطصاءات بحاصور  يدعو 

 -المناقحين أو مم ميهم اي الزمان والمكان المحددين اي دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلرراءات التالية:
اصي محاصر اصتة المظصاريف وكصال عطصاء يحصتة مظرواصه ياصع ر صيس المرنصة إ بات عدد المظاريف  - أ

عميصصصه وعمصصص  مظرواصصصه رقمصصصًا م م صصصً  عمصصص  ءي صصصة ك صصصر اعتيصصصادي ب صصصطه رقصصصم العطصصصاء وممامصصصه عصصصدد 
 العطاءات الواردة.

 ترقيم امورا  المرامة مع العطاء وا  بات عددءا.  - ل

ي الممدم مصن كصال منصاقص وذلصك بحاصور قراءة ا م ممدم العطاء وام عار وقيمة التأمين اتبتدا   - ت
 المناقحين أو مم ميهم.

التوقيع من ر يس المرنة ورميع امعااء الحاارين عم  العطاء ومظرواه وكال ورقة من أوراقه  - ث
 وكذلك عم  محار المرنة بعد تدوين كااة الخطوات ال ابمة.

 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
امطخاص أو الرهات الذين تتكون منهم المرنة الحنيصة التصي تمصوم بدرا صة يحدد مدير عام الموازم العامة 

العروض من النواحي الحنية والمالية والمانونية وتمدم توحياتها المنا صبة لمرنصة العطصاءات المركزيصة بعصد 
 -أخذ المعايير التالية اي اتعتبار:

 ت ينظر اي أي عرض  ير معزز بتأمين دخوال العطاء.  - أ

روض مصصن الناحيصصة الحنيصصة بحيصصث تحصصدد المعصصايير الحنيصصة وامصصًا لمواحصصحات المصصوازم المطموبصصة تصصدرس العصص   - ل
عمصص  رصصدوال يعصصد لهصصصذ  الغايصصة، وتخاصصع كااصصصة العصصروض لصصنحس المعصصايير مصصصن حيصصث التصصزام المنصصصاقص 

 بعراه بمواححات وطروط دعوة العطاء.

وممدرتصصه عمصص  الواصصاء بالتزامصصات  يؤخصصذ بعصصين اتعتبصصار كحصصاءة المنصصاقص مصصن النصصاحيتين الماليصصة والحنيصصة  - ت
العطصصصاء و صصصمعته التراريصصصة والت صصصهي ت التصصصي يمصصصدمها أو الخدمصصصة التصصصي يوارءصصصا وقطصصصع الغيصصصار وورش 
الحصصيانة و كصصذلك كونصصه وكيصصال أو مصصوزع لوكيصصال أو تصصارر، ولمرنصصة ا صصتبعاد عصصرض المنصصاقص الصصذي ت 

 تتوار ايه كال أو بعض ءذ  المتطمبات.

 ذي قدم أرخص ام عار  م الذي يميه حت  تتم درا ة العروض الممدمة.تبدأ الدرا ة بالعرض ال  - ث

إذا تواارت اي العرض كااة الطروط والمواححات والرودة توحي المرنة الحنيصة باإلحالصة عمص  ممصدم  - ج
أرخص ام عار و مصن حص  المرنصة الحنيصة أن توحصي بالتر صية عمص  أك صر مصن مصورد لمحصنف الواحصد 

 ر.بالر م من اخت ف ام عا
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اصصصي حالصصصة عصصصدم تصصصواار المتطمبصصصات اصصصي العصصصرض الصصصذي يتاصصصمن أرخصصصص ام صصصعار تنتمصصصال الدرا صصصة إلصصص   - ح
العرض الذي يميه بال صعر إلص  أن تحصال إلص  العصرض الصذي تتصواار ايصه المتطمبصات ل حالصة عمص  أن 

 تبين أ بال ا تبعاد العروض امرخص بطكال وااة.

المطموبة يحاال المناقص الذي يتاصمن عراصه إذا ت اوت المواححات وام عار والطروط والرودة  - خ
ميصصزات إاصصااية  صصم الممصصدم لممنترصصات المحميصصة،  صصم المنصصاقص الممصصيم بحم صصطين بحصصورة دا مصصة،  صصم مصصدة 

 الت ميم امقال إذا كانت  رعة الت ميم لمحمحة الدا رة الم تحيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
عطصصصاء ا صصصتكماال إرصصصراءات العمصصصد الخصصصاص بمصصصرار اإلحالصصصة وتوقيصصصع عمصصص  المتعهصصصد الصصصذي أحيصصصال عميصصصه ال .1

 اتتحاقية وما يمحمها من أورا  وم تندات بما ايها  أوامر الطراء(.
 من تاريخ ا ت مه ممر التوريد. ينأ بوعيمتزم المتعهد بالتوريد خ ال  .4

الححصوال عمصص   ت يرصوز لممتعهصد أن يتنصازال مي طصخص آخصر عصصن كصال أو أي رصزء مصن العمصد دون  .0
 إذن خطي من لرنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ت يحصص  لممنصصاقص أو المصصورد الررصصوع عمصص  لرنصصة العطصصاءات بصصأي خ صصارة أو اصصرر ناطصص  عصصن تمصصديم  .2
عراه اي حالة إذا ما راات لرنة العطاءات كال العروض الممدمة إليها أو إذا لم تحال العطاء عمص  

نصصة العطصصاءات دعصصوة العطصصاء اصصي أي وقصصت أو أي مرحمصصة دون ذكصصر ممصصدم أقصصال ام صصعار أو إذا ألغصصت لر
 ام بال.

يمتزم المورد بت ميم الموازم وامًا لممواححات والطروط المتح  عميها والواردة اي قصرار اإلحالصة وكصذلك  .5
 العينات المعتمدة والمذكورة ايه.

 
 ذ أو عدم قيامه به:ـ:ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيسادسا

إذا تصأخر المتعهصد عصن توريصد مصا التصزم بصه اصي الموعصد المحصدد اصي العمصد يحص  :  فرض غرامـة ماليـة .1
%( مصن قيمصة المصوازم التصي تصأخر 1لمدير عام دا صرة المصوازم العامصة أن يحصرض  رامصة ماليصة ت تمصال عصن  

التوريد نارم عصن قصوة قصاءرة ، واصي رميصع اي توريدءا عن كال أ بوع تأخير إت إذا تبين أن التأخير اي 
امحواال عم  المتعهصد تمصديم إطصعار خطصي واصوري إلص  الرهصة المختحصة بصالظروف وام صبال التصي أدت 

 إل  التأخير اي التوريد أو منعته من ذلك وتمديم ما ي بت ذلك.
مه بالتوريد أو قحر إذا نكال المتعهد عن تنحيذ التزاماته بما ايه التزا : الشراء عمى حساب المتعهد .4

اي ذلك أو تأخر يح  لمصدير عصام دا صرة المصوازم العامصة إحصدار المصرار بطصراء المصوازم الممتصزم بهصا المتعهصد 
بنحس الخحا ص والمواححات من أي محدر آخر عم  ح ال ءذا المتعهد ونحمتصه مصع تحميمصه اصرو  

رر يمحصص  بالصصدا رة الم صصتحيدة أو ام صصعار والنحمصصات اإلاصصااية وأيصصة خ صصا ر أو محصصاريف أو عطصصال أو اصص
 دا رة الموازم العامة دون الحارة إل  أي إنذار وت يح  لممتعهد اتعتراض عم  ذلك.
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: وءنصصصا يحصصص  لمرنصصصة اســـتبعاد عـــرض المـــورد الـــذم يخـــل بالتزاماتـــه أو إلغـــاء العقـــد المبـــرم معـــه .0
اصصصي ذلصصصك محصصصادرة قيمصصصة  العطصصصاءات التصصصي أحالصصصت العطصصصاء اتخصصصاذ اإلرصصصراءات ال زمصصصة بحصصص  المتعهصصصد بمصصصا

التأمين الممدم من المتعهد أو أي رزء منه بطصكال يتنا صل مصع قيمصة المصوازم  يصر المصوردة ويعتبصر المبمصغ 
 اي ءذ  الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.

واي رميع امحواال يح  لدا رة الموازم العامة تححصيال اممصواال الم صتحمة لهصا اصي ذمصة المنصاقص أو  .2
ال الم تحمة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهي ات والمؤ  ات الحكوميصة أو المورد من امموا

 من كحاتتهم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

اي حاال حدوث أي خ ف ينطأ عن تح ير أي بند من البنود ال ابمة أو من بنود العمصد ايصتم حمصه   - أ
 وديًا بالتحاوض.

بصصدء محاواصصتهما لموحصصصوال إلصص  حصصال حصصوال أي خصصص ف يومصصصًا مصصن  03إذا لصصم يصصتمكن الطراصصان خصص ال  - ل
يتعمصص  بالعمصصد يحصص  مي مصصن الطصصراين حصصال الخصص ف بصصالمروء إلصص  المحكمصصة المختحصصة وتطبيصص  المصصوانين 

 وامنظمة المعموال بها اي مناط  ال مطة الوطنية الحم طينية بهذا الطأن.

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

عاممتصصصه أو  بصصصت عميصصصه أنصصصه طصصصرع أو قصصصام بنح صصصه أو ا ا صصصتعمال المنصصصاقص الغصصصش أو الت عصصصل اصصصي مذإ .1
بوا طة  ير  بطري  مباطر أو  ير مباطر عم  رطوة أحد موظحي أو م تخدمي ال صمطة أو عمص  
التواطصصؤ معصصه إاصصرارًا بالمحصصمحة يمغصصي عمصصد  اصصي الحصصاال ويحصصادر التصصأمين مصصع عصصدم اإلخصص ال بحصص  

عصصن طصصطل ا صصمه مصصن بصصين المناقحصصين وت  الصصوزارة المطالبصصة بالتعوياصصات المترتبصصة عمصص  ذلصصك ااصص ً 
ي صصمة لصصه بالصصدخوال اصصي مناقحصصات لم صصمطة الوطنيصصة الحم صصطينية ءصصذا ااصصً  عصصن اتخصصاذ اإلرصصراءات 

 الماا ية اد  عند اتقتااء.
إذا أامس المناقص أو المورد يح  لمرنصة العطصاءات إلغصاء التعاقصد معصه دون المرصوء لمماصاء وكصذلك  .4

 د عام لمخزينة العامة.محادرة مبمغ التأمين ك يرا
إذا تصوا  المنصصاقص أو المصورد رصصاز إلغصاء العمصصد  المبصرم معصصه أو مصا تبمصص  منصه  بتوريصصه كتصال لمور صصة  .0

يحيصصد بصصذلك دون الحارصصة إلصص  ا تحصصدار حكصصم قاصصا ي يماصصي بصصذلك مصصع رد مبمصصغ التصصأمين اصصي ءصصذ  
 الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال

 .333dpiواوح ت تمال عن  الطباعة ممونة عم  وره واحد بدررة .1

 طحااة عم  الورهين. Laminationمطمول طبمة حماية  .2

 pre- printed م مطبوعة امراية بطكال م ب   5.4 م *  8.5حرم البطاقة الب  تيكية  .3

 أي خيارات أخرى يمكن إاااتها مع تحديد ال عر بطكال منححال لكال خيار. .4

مصة أو أي رصزء منهصا اصي حصاال مخالحتهصا لممواحصحات راض أي مصادة كام لوزارة النمال والمواح تيح   .5
 التي تم اتتحا  عميها.

 بطاقة  نويًا. 530333بطاقة يوميًا بمعدال  333 – 233تواير رميع اإلمكانيات ال زمة لطباعة   .6

ن يومصصًا مصصن تصصاريخ ييرصصل عمصص  المصصورد العمصصم بصصأن مصصا يمدمصصه مصصن عصصرض  صصعر  صصاري المحعصصوال لمصصدة  صصت .7
     اإل

الرهصصة التصصي  أو بغصصزة النمصصال والمواحصص توزارة اصصي عمصص  المصصورد اتلتصصزام بتوريصصد المصصواد المتعاقصصد عميهصصا  .8
المناقحصة متاصمنا النمصال والتحميصال والتنزيصال ومصا  يطبمًا لمطروط والمواحصحات الصواردة اص تحددءا الوزارة

 الخاحة.محاريف عم  نحمته  أويترتل عم  عمميات التوريد من نحمات بالغة ما بمغت 
لصوزارة عم  أ صاس أقصال ام صعار والمطصاب  لممواحصحات المطموبصة و   وف يتم تر ية أحناف المناقحة .9

 إرمصصصالي% مصصصن 03خحاصصصها بن صصصبة  أوزيصصصادة الكميصصصات المتعاقصصصد عميهصصصا  اصصصيالحصصص   النمصصصال والمواحصصص ت
التوريصد  وأ عارذلك وبنحس طروط ومواححات  ايالمورد بر بتها  إطعارالكمية المتعاقد عميها لمررد 

 خ ال اترة التعاقد . امحنافبعض  أوالعمد لكال  ايالواردة 

يح  لمرنة العطاءات المركزية طراء أي بنصد مصن بنصود العطصاء المحالصة عمص  المصورد/ المصوردين بصنحس  .13
 .المورد عن التوريد اي حاال تأخر طهور من إحالة العطاء 0ام عار وخ ال مدة 

وطاممة لماريبة الماااة ما لم يصرد نصص  بالطيكال الرديدرميع امحواال تكون عروض ام عار  يا .11
 خ ف ذلك.

متوريد بما يمس و عرقمته لأحاال امتناعه  يحاال مخالحة المورد لكال أو بعض طروط التعاقد أو ا يا .12
محصصادرة  ليصصةالماأو يعصصرض محصصالحها لماصصرر يحصص  لصصوزارة  وزارة الداخميصصة واممصصن والصصوطنيبمحصصمحة 

 اصيوالرروع عميه بالتعويض عصن كصال عطصال أو اصرر لحص  بهصا كمصا أن لهصا الحص   كحالة ح ن التنحيذ
الطصصراء  أوال صصعر  اصصيالححصصوال عمصص  المصصواد التصصي يتخمصصف المصصورد عصصن توايرءصصا مصصن المصصورد الصصذي يميصصه 

لغصصاء التعاقصصد معصصه وداصصع اصصرو  ام صصعار ماصصااًا  يبصصالطر  التصص % 13 إليهصصاتراءصصا محممصصة لمحصصمحتها وا 
تخمصف  أوطرط مصن طصروط التعاقصد  أيمن امانته البنكية وليس لممورد الذي خالف  إداريةمحاريف 

كحالصصة ح صصن المطالبصصة بأيصصة تعوياصصات أو المطالبصصة با صصترداد  اصصيعرقصصال عمميصصات التوريصصد الحصص   أوعصصن 
أو المطالبصصصة بحصصصرو  ام صصصعار إذا تمكنصصصت الصصصوزارة مصصصن تصصصواير تمصصصك المصصصواد ب صصصعر اقصصصال مصصصن  صصصعر  التنحيصصصذ
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 الماليصةلصوزارة  ام صعارتم التعاقد بموربه وا  حاال عدم كحاية الامانة لتغطيصة اصرو   الذيالمناقحة 
 مبالغ تتبم  من م تحماته لديها.أي خحم  ايالح  

مصن مصواد طبمصًا لمطصروط والمواحصحات الصواردة بالمناقحصة خص ال  يكون الداع لممورد لماء ما قام بتوريصد  .13
يومصصصصًا مصصصصن تصصصصاريخ تمصصصصديم الحصصصصواتير وامورا  الدالصصصصة عمصصصص  تمصصصصام وح صصصصن التوريصصصصد طبمصصصصا لمطصصصصروط     صصصصون

  .والمواححات الواردة بححيحة الطروط والمواححات
بصصصداء أي عصصصروض ام صصصعار أو أي عصصصرض  صصصعر أخصصصر ودون إ أرخصلرنصصة العطصصصاءات  يصصصر ممزمصصصة بصصص .14

 أ بال ما دام ذلك يحم  محمحتها.

لممصصدير العصصام الحصص  اصصي تطصصكيال لرصصان اصصتة المظصصاريف والمرصصان الحنيصصة ومصصن  صصم راصصع التوحصصيات لمرنصصة  .15
 .المركزية تالعطاءا

 ت تتم اإلحالة النها ية عمي المورد إت بعد الححوال عمي عينة راءزة ل  تخدام. .16

 المنا ل لمعمال اي دوا ر الترخيص ح ل المحااظات.توار وزارة النمال والمواح ت المكان  .17

 طيكال عن كال رخحة لوزارة النمال والمواح ت تداع اي الخزينة العامة. 5يتم داع  .18

 يتم التححيال من قبال المورد اي دوا ر الترخيص من خ ال البنك الوطني اإل  مي. .19

 والمواح ت. يح  لممورد إاااة أي خيارات لمحماية اممنية بمواامة وزارة النمال .23
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 المطموبةجدول الكميات واألسعار 

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل

السعر اإلجمالي 
 بالشيكل

1 
 سم  8.5سم *  5.8بطاقة بالستيكية 

 ( 3 -1من ) المرفقة المالحظاتحسب 
   50,000 عدد

   50,000 عدد Hologram photoطعار ال مطة الحم طينية بطكال  2

3 Sim card   50,000 عدد كيمو بايت 23قابمة لمبرمرة بذاكرة ت تمال عن   

  السعر اإلجمالي بالشيكل

  السعر اإلجمالي بالحروف

                                                                          
 مطمول تحديد ال عر اي حاال احتوا ه عم  الطرط المطروح . 3و 2بند مالحظة : 

 
 اسم المورد وختمه  
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 ءوية رقم ___________________ _________________قر أنا الموقع أدنا  أ 
 _____________________ بالتصصالي: بححتي مم ً  عن  طركة

من طروط  11/4314.   بأنني قرأت وتحهمت كااة ما ورد بو ا   العطاء المطروح رقم  1
 عامة وخاحة ومواححات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الطروط والمواححات .

ه لمدة .   كما ألتزم بأن يبم  العرض الممدم مني  اري المحعوال وت يروز لي الرروع عن4
  تون يوما من تاريخ آخر موعد لتمديم العروض.

طمبها  يتم وكذلك ألتزم بتوريد امحناف المحالة عم  بمورل العطاء المذكور أع   والتي.  0
 أوامرا ت م توقيع العمد و  من تاريخ وذلك ينخ ال أ بوع النمال والمواح توزارة من قبال 

التوريد عم  أن تكون تمك امحناف الموردة من قبمي وامًا لممواححات والطروط المنحوص 
 عميها اي ءذا العطاء.

 وءذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكال ما ورد به دون أي اغط أو إكرا  .     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :المنــاقــص اسم  
 :رقم المشتغل                                 

 المرخص :
 العـنـــوان :                                 

 رقـم الهاتـف                                  
 رقـم الفاكس :                                     

 التاريـــخ :                                 
                          

 
  
  
  
  
  


