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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 وزارة المالية
 لموازم العامة العامة دارةاإل

 المركزيةاءات ـلجنة العط
 2012/ 02عطاء رقم

لصالح وزارة  غذائية طازجة مواد عطاء حكومي لتوريدزية عن طرح ــتعمن وزارة المالية/لجنة العطاءات المرك
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء الصحة

فعمــا الشــركات ذات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وترغــة فــي المشــاركة فــي وــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
 الرمـال بـرج الوليـد الطـابق ا رضـي بـال رة مـن إشـارة مـرور الطيـرانلموازم العامةــ اإلدارة العامة المالية / 
كراســة المواصــفات صــ ل أوتــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عمــا (9غــرة بــرج الظــافر   فــي غــزة

 .صزينة وزارة الماليةإلا غير مستردة تورد  شيكل( 300ووثائق العطاء م ابل دفع مبمغ  
وزارة  العامـة المـوازم  دارةاإلآصر موعد ل بول عروض ا سعار بـالظر  المصتـوم فـي صـندوق العطـاءات بـ

وتفــتح المظـــاري  م 17/11/2011الموافـــقالصمــيس يـــوم  ظىــرمـــن  الواحــدةوــو الســـاعة  زةـالماليــة فــي غـــ
 الزمان والمكان .نفس ناتصين في تبحضور ممثمي الم

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلع ن في الصح  .1
كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ب ـزة  البنـك الـوطني يجة إرفاق  .2

بمبمـغ  صادر من بنك البريد التابع لوزارة ااتصاات وتكنولوجيا المعمومات معتمد دفع اإلس مي( أو سند
 يومًا من آصر موعد لت ديم العروض. ث ثين" كتأمين دصول " ساري المفعول لمدة  دوار 1000

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائة. بالشيكلت دم ا سعار  .3
 لجنة العطاءات غير ممزمة ب بول أتل ا سعار. .4
 . اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أي مبمغ ن دي يرفق مع العطاء.5
 2824368-2826990. لممراجعة وااستفسار وات  رتم : 6
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرف ــة بــدعوة العطــاء بعــد أن ي ــرأ وــذ  يعــد المنــاتص عرضــه وأســعار  عمــا  .1
الوثائق ويتفىم جميـع مـا ورد فيىـا ويصـتم ويوتـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء وي ـدمىا ضـمن العـرض كاممـة 

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم تيامه بالتدتيق وااستكمال بصورة صحيحة.

عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم  لشـيكلباتكتة أسـعار العطـاء  .2
 والت مي  ومصاري  الن ل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاري  ا صرو.

ــًا بــالحبر ا زرق أو ا ســود ف ــط ويحظــر المــح .3 وأو التعــديل أو  يعــد المنــاتص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوب
ي العــرض وكــل تصــحيح مـــن وــذا ال بيــل يوضــع عميــه صطــين متــوازيين بـــالحبر الشــطة أو اإلضــافة فــ

 ا حمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر ا زرق أو ا سود ويوتع بجانبه من تبل من أجرو التصوية.

ي ــدم المنــاتص عرضـــه مرف ــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــع تـــأمين دصــول العطــاء فـــي م مــ  م مــق ب حكـــام  .4
وكــذلك  2012/ 02لممناتصــة رتــممــواد غذائيــة طازجــة لصــالح وزارة الصــحة ويكتــة عميــه عطــاء توريــد 

اتبــات اســمه وعنوانــه بالكامــل ورتــم الىــات  والفــاكس ورتــم صــندوق البريــد الصاصــين بــه لترســل إليــه المك
تعـديل فـي عنوانـه  لمـوازم / وزارة الماليـة صطيـًا بـأي ت ييـر أو العامة ةاإلدار المتعم ة بالعطـاء وعميه تبميــغ 

وعميه أن يكتة أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانىـا وبصـ   ذلـك يحـق لمجنـة العطـاءات أن 
 تىمل العرض الم دم منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن تبــل المنــاتص فــي صــندوق العطــاءات المصصــص لىــذا ال ــرض لــدو  .5
لموازم تبل انتىاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ا يودع في صندوق العطاءات تبـل آصـر موعـد لت ـديم 

 العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدر  م م ًا .

مـن  سـتين يومـانافذ المفعول وا يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة يمتزم المناتص بأن يب ا العرض الم دم منه  .6
 تاريخ آصر موعد لت ديم العروض.

 مدة سريان العطاء ستة شىور. .7
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفق المناتص مع عرضـه   صاصـة إذا كـان يشـارك  ول مـرة ( الشـىادات والوثـائق المطموبـة منـه ووـي  .1
 التالي:عما النحو 

 .صورة مصدتة عن شىادة مزاولة المىنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شىادة صمو طر  من دائرة ضريبة الدصل وضريبة ال يمة المضافة 

عما المناتص أن يرفق بعرضه النسـصة ا صـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـر   .2
ذا كانـت تمـك العينـات بالمواز  م المعروضة وكذلك ي دم مع عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان
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ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم  غير تابمة لمن ل فعميه أن يحدد مكانىا والوتـت الـذي يمكـن رؤيتىـا فيـه وان
 النظر بالعرض.

ضـــرورية  لتوضــــيح  يحـــق لممنـــاتص أن يضــــي  أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يرغـــة ب ضــــافتىا ويـــرو أنىــــا .3
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .1

صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا  معتمد يمتزم المناتص أن يرفق بعرضه سند دفع
المعموماتأو عما شكل كفالة أو شـيك بنكـي صـادر مـن بنـك يتعامـل مـع السـمطة الفمسـطينية فـي غـزة  البنـك 

وا ينظـــر فـــي أي عـــرض غيـــر معـــزز بتـــأمين " كتـــأمين دصـــول "  دوار  1000بمبمـــغ الـــوطني اإلســـ مي( 
اد تأمينات الدصول في العطاء إلا م دميىا من المناتصين الذي لم يحال عمـيىم دصول العطاء ، عما أن تع

العطاءبعــد مــدة أســبوعين مــن تــاريخ آصــر موعــد لت ــديم العــروض، وكــذلك لمــن أحيــل عمــيىم العطــاء بعــد أن 
 ي وموا بت ديم تأمين حسن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

من بنود  بت ديم تأمين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه ب يمـة  يمتزم المتناتص الفائز بالعطاء أو بأي جزء
صــادر مــن بنــك البريــد حســة  معتمــد مــن إجمــالي تيمــة العطــاء وذلــك عمــا شــكل ســند دفــع مبمــغ م طــوع( 

أو عما شكل كفالة أو شيك بنكي صـادر مـن بنـك يتعامـل مـع السـمطة الفمسـطينية فـي غـزة  البنـك  ا صول
يوم من تاريخ تبمي ه ب ـرار إحالـة العطـاء عميـه مـن تبـل اإلدارة العامـة لمـوازم  15ل الوطني اإلس مي(  ص 

، ويعــاد تــأمين حســن التنفيــذ إلــا المتعىــد بعــد تنفيــذ كافــة مــدة ســريان الع ــدعمــا أن يكــون ســاري المفعــول 
بــاإلفراج عـــن االتزامــات المترتبــة عميــه بموجــة طمــة صطــي ت دمــه الــدائرة المســتفيدة لــ دارة العامــة لمــوازم 

 التأمين  حيث يتم إصدار شيك ب يمة الكفالة من وزارة المالية(.
 تأمين الصيانة :.3

فــي حــال تطمــة ا مــر عمــي شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق صــادر عــن بنــك مين الصــيانة ي ــدم تــأ
البريـد بنسـبة معتمد لدي وزارة المالية ب زة  البنك الوطني اإلس مي(أو سند دفع معتمد صادر عـن بنـك 

% مــــن تيمـــة المــــوازم المكفولــــة لـــه ويعــــاد وــــذا التـــأمين إلــــي المتعىــــد بعـــد أن ي ــــوم بكافــــة 5ات ـــل عــــن 
ذا أصــل المتعىــد بت ــديم الصــيانة  االتزامــات المترتبــة عميــه بموجــة كتــاة صطــي مــن الــدائرة المســتفيدة ،وان

جــراء الصــيا نة عمــي حســاة المتعىــد وتحميمــه المطموبــة فيحــق لمجنــة العطــاءات مصــادرة تيمــة التــأمين وان
 فروق ا سعار.

أ. ت دم كفالة عدلية في حال تطمة ا مر ذلك لضمان سوء المصنعية لمدة .ضمانة سوء المصنعية: 4
% صمسة عشر بالمائة من تيمتىـا إا إذا 15ات ل عن سنة بكامل تيمة الموازم المضمونة مضافًا إليىا 

 ورد ص   ذلك في العطاء .
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بت سوء المصنعية فعمي المتعىد استبدال الموازم بموازم أصري جديدة ص ل شىرين كحد أتصي ة. إذا ث
، ولمجنــة العطــاءات فــرض غرامــة تتناســة مــع مــدة اســتبدال المــوازم والضــرر والنف ــات الناتجــة عــن ذلــك 

 ،ويعاد احتساة مدة الضمانة من تاريخ ت ديم الموازم الجديدة .
% صمسة 15ك يتم تحصيل تيمة الضمانة كاممة بموجة التشريعات ويصادر ج. إذا لم ينفذ المتعىد ذل

عشر بالمائة من تيمة الموازم التي ثبت سوء مصنعيتىا إيرادًا  لحساة الصزينة ويودع الباتي أمانات 
 لشراء الموازم عمي حساة المتعىد وتحميمه كافة كمفة الموازم وأي نف ات أو ضرر يمحق بالدائرة .

فراج عن الضمانة بعد ان ضاء المدة المحددة وعدم ظىور أي سوء وبموجة كتاة صطي من د. يتم اإل
 الدائرة المستفيدة .

يتم و  من تيمته كما 0.004عند الع د أو ااتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   
عند اإلحالة أو الترسية عما عن نفس الع د أو ااتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا  0.004تحصيل نسبة 

صصم من فاتورة المورد من تيمة الع د أو ااتفاق عما أن ت 0.008الجىة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 
 عند السداد.

 :وتقييميا العطاءات فتح: رابعاً 
 -:لجنة فتح المظاريف -1

مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة لجنـــة فـــتح مظـــاري  العطـــاء وت ـــوم وـــذ  المجنـــة بفـــتح العطـــاءات بحضـــور  يـــدعو
 -المناتصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاذ اإلجراءات التالية:

ميـه إثبات عدد المظاري  في محضر فتح المظاري  وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة ع - أ
وعمـــا مظروفـــه رتمـــًا مسمســـً  عمـــا ويئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه رتـــم العطـــاء وم امـــه عـــدد العطـــاءات 

 الواردة.

ثبات عددوا. - ب  ترتيم ا وراق المرف ة مع العطاء وان

تـــراءة اســـم م ـــدم العطـــاء وا ســـعار وتيمـــة التـــأمين اابتـــدائي الم ـــدم مـــن كـــل منـــاتص وذلـــك بحضـــور  - ت
 المناتصين أو ممثميىم.

مــن رئــيس المجنــة وجميــع ا عضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورتــة مــن أوراتــه  التوتيــع - ث
 وكذلك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات الساب ة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
ــذين تتكــون مــنىم المجنــة الفنيــة التــي ت ــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة ا شــصاص أو الجىــات ال
العروض من النواحي الفنية والمالية وال انونية وت دم توصـياتىا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـذ 

 -المعايير التالية في ااعتبار:
 ا ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دصول العطاء.  - أ
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وازم المطموبـة عمـا تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وف ـًا لمواصـفات المـ   - ب
جـــدول يعـــد لىـــذ  ال ايـــة، وتصضـــع كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــاتص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤصذ بعين ااعتبار كفاءة المناتص من الناحيتين المالية والفنية وم درته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
تـي ي ـدمىا أو الصدمـة التـي يوفروـا وتطـع ال يـار وورش الصـيانة و كـذلك وسمعته التجارية والتسىي ت ال

كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاتص الـذي ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض 
 وذ  المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي تدم أرصص ا سعار ثم الذي يميه حتا تتم دراسة العروض الم دمة.  - ث

تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا م ـــدم  إذا - ج
أرصص ا سعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد لمصـن  الواحـد بـالرغم 

 من اصت   ا سعار.

تنت ــل الدراســة إلــا العــرض فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرصــص ا ســعار  - ح
الذي يميـه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات ل حالـة عمـا أن تبـين أسـباة 

 استبعاد العروض ا رصص بشكل واضح.

إذا تســـاوت المواصـــفات وا ســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــاتص الـــذي يتضـــمن عرضـــه  - خ
لممنتجات المحميـة، ثـم المنـاتص الم ـيم بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم ميزات إضافية ثم الم دم 

 ا تل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعيد أو المورد :ـ
يـة عما المتعىـد الـذي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات الع ـد الصـاص ب ـرار اإلحالـة وتوتيـع ااتفات .1

 وما يمح ىا من أوراق ومستندات بما فيىا  أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعىد بالتوريد ص ل شىر من تاريخ است مه  مر التوريد. .2

ا يجوز لممتعىد أن يتنازل  ي شـصص آصـر عـن كـل أو أي جـزء مـن الع ـد دون الحصـول عمـا  إذن  .3
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بأي صسارة أو ضرر ناشئ عـن ت ـديم عرضـه ا يحق لممنات .4
في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض الم دمـة إليىـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـا م ـدم أتـل 

 ا سعار أو إذا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وتت أو أي مرحمة دون ذكر ا سباة.

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي تــرار اإلحالــة وكــذلك يمتــزم  .5 المــورد بتســميم المــوازم وف 
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.
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 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعيد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامو بو:ـسادسا
التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي الع ـد يحـق لمـدير إذا تأصر المتعىد عن توريد مـا :  فرض غرامة مالية .1

%( مـن تيمـة المـوازم التـي تـأصر فـي توريـدوا 1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض غرامـة ماليـة ا ت ـل عـن  
عــن كــل أســبوع تــأصير إا إذا تبــين أن التــأصير فــي التوريــد نــاجم عــن تــوة تــاورة ، وفــي جميــع ا حــوال عمــا 

صطــي وفــوري إلــا الجىــة المصتصــة بــالظرو  وا ســباة التــي أدت إلــا التــأصير فــي المتعىــد ت ــديم إشــعار 
 التوريد أو منعته من ذلك وت ديم ما يثبت ذلك.

إذا نكل المتعىد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو تصـر فـي  : الشراء عمى حساب المتعيد .2
إصــدار ال ــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بىــا المتعىــد بــنفس ذلــك أو تــأصر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة 

الصصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آصـر عمــا حسـاة وــذا المتعىـد ونف تــه مـع تحميمــه فـروق ا ســعار 
ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم  والنف ــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو مصــاري  أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال

 إنذار وا يحق لممتعىد ااعتراض عما ذلك.العامة دون الحاجة إلا أي 
: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـو أو إلغـاء العقـد المبـرم معـو .3

التــي أحالــت العطــاء اتصــاذ اإلجــراءات ال زمــة بحــق المتعىــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة تيمــة التــأمين الم ــدم مــن 
يتناســة مــع تيمــة المــوازم غيــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي وــذ  الحالــة إيــرادًا المتعىــد أو أي جــزء منــه بشــكل 

 لمصزينة العامة.
وفــي جميـــع ا حـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل ا مـــوال المســـتح ة لىـــا فـــي ذمـــة المنـــاتص أو  .4

الحكوميـة أو مـن  المورد من ا موال المستح ة لذلك المناتص أو المورد لدو الـوزارات والىيئـات والمؤسسـات
 كفااتىم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

في حال حدوث أي ص   ينشأ عن تفسير أي بند من البنود الساب ة أو من بنود الع ـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ
 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــا حــل حــول أي صــ   يتعمــق  30إذا لــم يــتمكن الطرفــان صــ ل  - ب
رفين حـــل الصـــ   بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطبيـــق ال ـــوانين وا نظمـــة بالع ـــد يحـــق  ي مـــن الطـــ

 المعمول بىا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بىذا الشأن.
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 شروط متفرقة:ـ:ثامنا

ا اســتعمل المنــاتص ال ــش أو الت عــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو تــام بنفســه أو بواســطة ذإ .1
مباشر أو غير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه غير  بطريق 

إضـــرارًا بالمصـــمحة يم ـــي ع ـــد  فـــي الحـــال ويصـــادر التـــأمين مـــع عـــدم اإلصـــ ل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة عما ذلك فضً  عن شـطة اسـمه مـن بـين المناتصـين وا يسـمح لـه بالـدصول فـي 

 لمسمطة الوطنية الفمسطينية وذا فضً  عن اتصاذ اإلجراءات ال ضائية ضد  عند ااتتضاء.مناتصات 
إذا أفمـــس المنـــاتص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعاتـــد معـــه دون المجـــوء لم ضـــاء وكـــذلك  .2

 مصادرة مبمغ التأمين ك يراد عام لمصزينة العامة.
الع ـد  المبــرم معــه أو مــا تب ــا منـه  بتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد إذا تـوفا المنــاتص أو المــورد جــاز إل ــاء  .3

 بذلك دون الحاجة إلا استصدار حكم تضائي ي ضي بذلك مع رد مبمغ التأمين في وذ  الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

لممواصـفات التـي تـم ااتفـاق يحق لوزارة الصحة رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منىـا فـي حـال مصالفتىـا  .1
 عميىا.

يتم است م المواد الموردة من تبل لجنة ااست م مصتصة ومشـكمة لىـذا ال ـرض وف ـًا لممواصـفات والشـروط  .2
العامة والصاصة لمتعاتـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء وتـرار اإلحالـة وأمـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم 

جراء التجارة عميىا  بالطري ة التي تحددوا الجىة المستفيدة أو لجنة ااست م بموجة لجان فنية فحصىا وان
تشــكل لىــذا ال ــرض لمعرفــة مــدي مطاب تىــا لممواصــفات المطموبــة ويجــة كــذلك إرفــاق الشــىادات الصــحية 

فـي ا لـ  حسـة المـادة المـوردة وبنـاء عمـي  2-1والمصبرية ال زمة من تبل المورد وتؤصذ العينـات بنسـبة 
 ن المصتبر عند كل توريد.طمة م

يجة عمي المورد العمم بأن مـا ي دمـه مـن عـرض سـعر سـاري المفعـول لمـدة سـتين يومـا مـن تـاريخ إغـ ق  .3
 المناتصة.

عمي المورد االتزام بتوريد المواد المتعاتد عميىا في وزارة الصـحة ب ـزة أو الجىـة التـي تحـددوا الـوزارة طب ـا  .4
مناتصـــة متضـــمنا الن ـــل والتحميـــل والتنزيـــل ومـــا يترتـــة عمـــي عمميـــات لمشـــروط والمواصـــفات الـــواردة فـــي ال

 التوريد من نف ات بال ة ما بم ت أو مصاري  عمي نف ته الصاصة.

ســو  يــتم ترســية أصــنا  المناتصــة بالتجزئــة عمــي أســاس أتــل ا ســعار والمطــابق لممواصــفات المطموبــة  .5
% مـــن إجمـــالي الكميـــة 25أو صفضـــىا بنســـبة ولـــوزارة الصـــحة الحـــق فـــي زيـــادة الكميـــات المتعاتـــد عميىـــا 

المتعاتد عميىا لمجرد إشعار المورد برغبتىا في ذلك وبنفس شـروط ومواصـفات وأسـعار التوريـد الـواردة فـي 
 الع د لكل أو بعض ا صنا  ص ل فترة التعاتد.

نــص  فــي جميــع ا حــوال تكــون عــروض ا ســعار بالشــيكل الجديــد وشــاممة لمضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد .6
 ص   ذلك.

فــي حــال مصالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعاتــد أو فــي حــال امتناعــه أو عرتمتــه لمتوريــد بمــا يمــس  .7
بمصـــمحة وزارة الصـــحة أو يعـــرض مصـــالحىا لمضـــرر يحـــق لـــوزارة الماليـــة مصـــادرة كفالـــة حســـن التنفيـــذ 

حصــول عمــي المــواد والرجــوع عميــه بــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق بىــا كمــا أن لىــا الحــق فــي ال
التــي يتصمــ  المــورد عــن توفيروــا مــن المــورد الــذي يميــه فــي الســعر أو الشــراء بــالطرق التــي تراوــا مح  ــة 

ل اء التعاتد مع ودفع فروق ا سعار مضافًا إليىا  % مصاري  إدارية من ضمانته البنكية 10لمصمحتىا وان
ن أو عرتـل عمميـات التوريـد الحـق فـي وليس لممورد الـذي صـال  أي شـرط مـن شـروط التعاتـد أو تصمـ  عـ

المطالبة بأية تعويضـات أو المطالبـة باسـترداد كفالـة حسـن التنفيـذ أو المطالبـة بفـروق ا سـعار إذا تمكنـت 
الوزارة من توفير تمك المواد بسـعر أتـل مـن سـعر المناتصـة الـذي تـم التعاتـد بموجبـه وفـي حـال عـدم كفايـة 

 رة المالية الحق في صصم أي مبالغ تتب ي من مستح اته لديىا.الضمانة لت طية فروق ا سعار لوزا
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يكون الدفع المورد ل اء ما تام بتوريد  من مواد طب ًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناتصة صـ ل ث ثـون  .8
 يومـًا مــن تــاريخ ت ــديم الفـواتير وا وراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريـد طب ــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

 يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما يتناسة والمصمحة العامة. .9

 مدة سريان العطاء ستة شىور من تاريخ توتيع الع د. .11

 يحق لمجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .11

 يحق لمجنة العطاءات المركزية التفاوض لتصفيض ا سعار. .12
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 المواصفات الفنية
 :األجبان المطبوخة )الصفراء( واألجبان المطبوخة القابمة لمدىن )المثمثات وما شابو( -1

الجبن المطبوخ والجبن المطبوخ ال ابل لمدون وو المنتج ال ذائي المصنع بفرم وصمط واستح ة نوع أو أكثر 
ضافات من الجبن ب ضافة مواد استح ة واستصدام  معالجة حرارية ويجوز إضافة المنتجات الحميبية والممح وان

 غذائية أصرو.
الصاصة بالصن  ومراعاة  638. يجة أن يكون المنتج موسوم ببطاتة بيان حسة المواصفة الفمسطينية رتم 1

 س مة الت مي .
 . يجة أن يكون لممنتج الطعم والرائحة المميزة له.2
المواد ال ريبة أو ع مات التم  أو الفساد، وأن يصمو من التعفن أو الفجوات غير . يجة أن يصمو المنتج من 3

 العادية.
 . يجة أن يصمو المنتج من التزنخ.4
. يسمح ب ضافة ا لوان الطبيعية ف ط في المنتج  أناتو، بيتا كاروتين، كموروفيل، ريبوف فين، كركم، المستصمص 5

 الزيتي لمفمفل الحمو(.
% 4% لمجبن المطبوخ ال ابل لمدون، أا تزيد نسبة ممح الطعام عن 3تزيد نسبة ممح الطعام عن . يجة أا 6

 لمجبن المطبوخ.
. يجة أا تزيد نسبة المادة الحافظة المضافة من أم ح حمض السوربيك و/أو أم ح حمض البروبيونيك عن 7

 مم م ن ي/ك م. 12.5يسين ا يزيد عن غم/ك م من المنتج  منفردة أو متجمعة( معبر عنىا كأحماض. والن3
 %.8. يجة أا تزيد نسبة الرماد عن 8
. يجة أن يكون الحد ا دنا لمحتوو المادة الجافة في المنتج مرتبطًا بالحد ا دنا لدون الحمية في محتوو 9

 المادة الجافة كما يمي:
الحد األدنى % لدسم الحميب 

 في المادة الجافة

الجافة  الحد األدنى % لممادة
 في األجبان المطبوخة

الحد األدنى % لممادة الجافة في 
 األجبان المطبوخة قابمة الدىن

65 53 45 
60 52 44 

55 51 44 

50 50 43 

45 48 41 

40 46 39 

35 44 39 
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30 42 37 

25 40 31 

 والممثمة في: 1الفمسطينية رتم . يجة أن تتوافق مواصفات المنتج النىائي البيولوجية والميكروبية مع المواصفة 10
فرازاتىا التي تسبة ضررًا لصحة اإلنسان.  أ. يجة أن يصمو المنتج من الطفيميات وأطواروا وان

فرازاتىا التي تسبة ضررًا لصحة اإلنسان.  ة. يجة أن يصمو المنتج من ا حياء الدتي ة الممرضة وان
 صمية /جرام من المادة. 410×5ن ت. يجة أا يزيد العدد اإلجمالي لمبكتيريا الىوائية ع

 .E. coliجرام من المادة، وكذلك من بكتيريا ال ولون النموذجي  25ث. يجة أن تصمو من ميكروة السالموني /
 صمية /جرام من المادة. 10ج. يجة أا يزيد ستافاوريس عن 

 ح. يجة أن يصمو المنتج المعمة من الكموستريديوم.
 :)الفيتا(الجينة البيضاء الطرية  -2

وي الجبنة البيضاء الطرية ال ابمة لمدون. يجة أن يطابق الجبن ا بيض الطري وبحد أدنا الجبنة الفيتا: 
الجبن كامل الدسم المصنوع من الحمية ألب ري كامل الدسم حيث يجة أا ت ل نسبة الدسم في المادة الصمبة 

لجبن يسمح باستبدال دون المبن كميًا أو جزئيًا بزيوت %، في وذا النوع من ا40الكمية بما فيىا ممح الطعام عن 
 نباتية ن ية.

 أن تكون الجبنة منتجة في مصنع مرصص مصحوبة بأوراق فحص الصن  والمواف ة الصحية لممستورد. .1

 %.2%، ونسبة الممح لمجبنة تميمة الممح ا يزيد عن 16أن ا ت ل نسبة الدسم في الجبنة عن  .2

 الكبس وصالية من العيوة وا لوان غير الطبيعية.أن تكون الجبنة جيدة  .3

 أن تكون الجبنة حديثة اإلنتاج ويتم التوريد ص ل النص  ا ول من تاريخ اإلنتاج. .4

 أن تكون الجبنة صالية من التزنيخ ومرارة الطعم أو أي طعم أو رائحة غير مرغوة فيىا. .5

 ة.أن تكون الجبنة نظيفة وصالية من الشوائة والمواد ال ريب .6

 أن تكون الجبنة صالية من ع مات التعفن غير الطبيعية لمنوع أو العفن أو اانتفاخ أو فجوات غير طبيعية. .7

 أن تكون لمجبنة رائحة ولون وطعم صاص بىا. .8

 أن تجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية. .9

ميــ  لذغذيــة أصــرو تســتصدم لمــرة واحــدة أن تكــون الجبنــة معبــأة فــي عبــوات صــحية مــن التترابــاك أو أي مــواد ت  .10
 مطمية بمواد ا تتأثر بالمحاليل الممحية.

 أن تكون العبوات محافظة عما الصصائص الذوتية لممنتج وتمنع تموثه أو ت ير لونه. .11

 أن تعبأ الجبنة بعبوات محكمة اإلغ ق تحمي المنتج من التموث أو التم . .12

 كيموجرام. 1غم،  500غم،  250أن يكون وزن العبوة الصافي  .13

 أن يكون وسم المنتج بالبيانات المطموبة حسة المواصفات الفمسطينية. .14

 أن يكون تسميم الكمية في مصازن وزارة الصحة عما نف ة المورد وتبل الساعة التاسعة صباحًا. .15

 أن يكون تسميم الكمية حسة طمة الصدمات المساندة وبسيارة صاصة بالمورد مزودة بوحدة تبريد. .16
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 يتم إحضار عينات من تبل المت دمين لمصن  لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية.أن  .17

 أن يتم تعويض الكمية المستىمكة في الفحص الظاوري والمصبري حسة ا صول. .18
 الجبنة البيضاء-3

 أن تكون الجبنة منتجة في مصنع مرصص مصحوبة بأوراق الفحص الصاصة بالصن . -

 %16في الجبنة عن أن ا ت ل نسبة الدسم الحيواني  -
 أن تكون الجبنة جيدة الكبس وصالية من العيوة وا لوان ال ير طبيعية. -

 أن تكون الجبنة حديثة اإلنتاج ويتم التوريد ص ل أسبوع من تاريخ اإلنتاج. -

 أن تكون الجبنة صالية من التزنيخ ومرارة الطعم أو أي طعم أو رائحة غير مرغوة فيىا. -

 وصالية من الشوائة والمواد ال ريبة.أن تكون الجبنة نظيفة  -

 أن تكون الجبنة صالية من ع مات التعفين ال ير طبيعية لمنوع أو العفن أو اانتفاخ أو فجوات غير طبيعية. -

 أن تكون لمجبنة رائحة ولون وطعم صاص بىا. -

 أن تجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية .  -

وات صحية من الب ستيك أو النايمون أو التنك تستصدم مـرة واحـدة مطميـة بمـواد ا أن تكون الجبنة معبأة في عب -
 تتأثر بالمحاليل الممحية.

 أن تكون العبوات محافظة عما الصصائص الذوتية لممنتج وتمنع تموثه أو ت ير لونه. -

 أن تعبأ الجبنة بعبوات محكمة اإلغ ق تحمي المنتج من التموث أو التم . -

 كيمو. 2كيمو إلا  1العبوة الصافي من أن يكون وزن  -

 أن يكون في وسم اانتاج البيانات المطموبة حسة ا صول. -

 أن يكون تسميم الكمية في مصازن وزارة الصحة عما نف ة المورد وتبل الساعة التاسعة صباحًا. -

 ريد.أن يكون تسميم الكمية حسة طمة الصدمات المساندة وبسيارة صاصة بالمورد مزودة بوحدة تب -

 أن يتم إحضار عينات من تبل المت دمين لمصن  لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية. -

 أن يتم تعويض الكمية المستىمكة في الفحص الظاوري والمصبري حسة ا صول. -

 ل مدة التعاتد  مع وزارة الصحة ارفاق شىادة من مصنع مرصص بالتزام بالتوريد ص  -
 لبنة -4

 من الحمية الطازج صالية من النشا والطحين.أن تكون المبنة المصنوعة  -

 %9أن تكون نسبة الدسم الحيواني  -
 أن تكون المبنة صالية من المواد الممونة الصناعية. -

 أن تكون المبنة صالية من كافة الكائنات الحية الدتي ة الممرضة. -

 أن تجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية -

 وأن تصمو من أي شوائة ومواد غريبة. أن تكون المبنة متجانسة -
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 أن تكون صالية من ع مات التم  والفساد أو جزيئات من ا وساخ. -

 أن يكون لممنتج طعم ورائحة صاصة به صالي من ع مات التصمر. -

 أن تكون المبنة من مصنع مرصص ومصحوبة بأوراق الفحص الصاصة بالصن . -

 أسبوع من فترة الص حية.أن تكون المبنة حديثة اإلنتاج وتسمم ص ل  -

 أن يكون مذكور في وسم اإلنتاج البيانات المطموبة حسة ا صول. -

أن تكون المبنة معبأة في عبوات صحية مصنوعة من الب ستيك أو النايمون تستعمل لمـرة واحـدة وم مفـة بصـورة  -
 محكمة ويكتة عميىا تاريخ الص حية .

طعـم أو لـون أو رائحـة المنـتج أو تـؤدي إلـا تموثـه وتحـافظ عمـا أن تكون العبوات نظيفة وصحية ا تؤثر عمـا  -
 الصصائص الذوتية والكيفية له.

كيمــو توضــع فــي صــناديق لمن ــل تحميىــا مــن التمــ  فــي حالــة  2كيمــو إلــا  1أن تكــون وزن العبــوة صــافي  مــن  -
 الن ل .

 أن يتم إحضار عينات من تبل المت دمين لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية. -

 يتم تعويض الكمية التي تستصدم لمفحص الظاوري والمصتبري حسة ا صول.أن  -

 أن يكون توريد الكميات تبل الساعة التاسعة صباحًا وحسة طمة الصدمات المساندة. -

 أن يكون تسميم الكمية في مصازن الصحة بسيارة صاصة مزودة بوحدة تبريد وعمال عما نف ة المورد. -

 ع وزارة الصحة .لتزام بالتوريد ص ل مدة التعاتد  مارفاق شىادة من مصنع مرصص با -
 % دسم3لبن  -5

 أن يكون المبن منتج من حمية طازج وصحي. -

 أيام من إنتاجه. 3أن يكون المبن حديث اإلنتاج ويتم التوريد ص ل  -

 أن يكون المبن متجانسًا دون فصل زائد عما شكل طب ات. -

 اد أو وجود جزيئات من الزبدة أو ا وساخ.أن يكون المبن صالي من ع مات التم  والفس -

 أن يكون لمبن طعم ورائحة صاصة به بدون عفن أو طعم مرارة أو أي طعم أو رائحة غير م بولة. -

 أن تجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية -

 أن يكون المبن صالي من ع مات التصمر ال ير طبيعية. -

 كائنات الحية الدتي ة الممرضة.أن يكون المبن صالي من كافة ال -

 أن يكون المبن متجانس وأن يصمو من أي شوائة ومواد غريبة. -

 أن يكون المبن من مصنع مرصص ومصحوة بأوراق الفحص الصاصة بالصن . -

أن يكــــون معبــــأ فــــي عبــــوات مصــــنوعة مــــن الب ســــتيك تســــتعمل لمــــرة واحــــدة صــــحية م طــــا ب طــــاء م مــــق مــــن  -
 ا لومنيوم. 
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وات نظيفة ا تؤثر عما طعم أو لون أو رائحة المبن أو تؤدي إلا تموثه وتحافظ عمـا الصصـائص أن تكون العب -
 الذوتية.

 غم توضع في صناديق من الب ستيك تحميىا من التم  في حالة الن ل. 170أن يكون وزن العبوة الصافي  -

 %.3.5% و أن ا تزيد عن 2.5أن ا ت ل نسبة الدسم الحيواني عن  -

 كور في وسم اانتاج البيانات المطموبة حسة ا صول.أن يكون مذ -

 أن يتم إحضار عينة من تبل المت دمين لمصن  لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية. -

 أن يتم تعويض الكمية التي تستصدم لمفحص الظاوري والمصتبري حسة ا صول. -

 أن يكون توريد الكميات تبل الساعة التاسعة صباحًا وحسة طمة الصدمات. -

 أن يكون تسميم الكمية في مصازن وزارة الصحة بسيارة صاصة مزودة بوحدة تبريد وعمال وعما نف ة المورد. -

 ارفاق شىادة من مصنع مرصص بالتزام بالتوريد ص ل مدة التعاتد  مع وزارة الصحة   -
 بكالهالسمك  -6

بسرعة عند درجة السمك المجمد وو السمك الطازج السميم الصالح ل ستصدام اآلدمي والتي تبريدوا ثم تجميدوا 
ساعات وتم حفظه  4م عما ا تل ص ل مدة ا تزيد عن ° 18-م لتصل حرارته إلا ° 40-حرارة ا تزيد عن 

ية جديدة ونظيفة، وأن تكون مادة م ومعبأ في أكياس من الب ستيك صح° 18-عند درجة حرارة عما ا تل 
يجة أن يكون صالي من العظام  وفميو السمكالت مي  شفافة المون بحيث يمكن رؤية المادة الم مفة بداصمه، 

 وا شواك والجمد.
الصاصة بالصن  ومراعاة  484يجة أن يكون المنتج موسوم ببطاتة بيان حسة المواصفة الفمسطينية رتم  .1

 .س مة الت مي 
شىور بالنسبة لذسماك الدونية وا يزيد عن عشر شىور بالنسبة  6الص حية المعتمدة ا تزيد عن مدة   .2

لذسماك تميمة الدون مع مراعاة أن تكون البضاعة حديثة اإلنتاج بحيث ا تزيد الفترة من تاريخ الصيد حتا 
 شىور. 3وصولىا إلا فمسطين عن 

الجروح والكدمات وتم صيدوا بالطرق الطبيعية وصالية المواد يجة أن تكون ا سماك متماسكة وصالية من   .3
 المصاطية والشوائة العال ة وكذلك صالية من ع مات التم  والفساد والروائح الكريىة المنفذة.

 درجة مئوية وا يجوز التجميد بعد التطرية. 18-يجة أن تكون مجمدة عما ا تل عند درجة  .4
 ات والديدان الحية والميتة بأطواروا المصتمفة الضارة بصحة اإلنسان.يجة أن يصمو المنتج من الطفيمي  .5
يجة أن يصمو المنتج من الديدان واليرتات المتحوصمة بالعض ت أو ا نسجة فيما عدا تجوي  ا معاء   .6

% من 20طفيل في السمكة الواحدة ونسبة ا سماك المصابة ا تزيد عن  100والبطن عما أن ا تزيد عن 
 ت.العينا

( 1998-484مطاب ة الشروط التركيبية المنصوص عميىا في المواصفة الفمسطينية الصاصة بالصن   رتم   .7
 والتي تشمل اآلتي:
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  6.2ا يزيد الرتم الىيدروجيني عن. 
  جرام من لحم السمك.100مم م/ 10الىستامين ا يزيد عن 
   المركبات النيتروجينية الطيارة الكميةTVB-N جرام من لحم السمك. 100مم م /  30( ا تزيد عن 
  جرام من لحم السمك. 100مم م/  20النيتروجين النشادري ا تزيد نسبته عن 
    ث ثي مثيل أمينTMA جرام من لحم السمك.100مم م /10( ا تزيد نسبته عن 
   حامض الثيوباربتوريكTBAجرام من لحم السمك. 100مم م مالونالدويد/ 4.5( ا تزيد نسبته عن 
( 1998-484مطاب ة الشروط الميكروبية المنصوص عميىا في المواصفة الفمسطينية الصاصة بالصن   رتم   .8

 بحيث ا تزيد الحمولة الميكروبية عن:
  صمية/جرام. 610العدد الكمي لمبكتيريا الىوائية عن 
  صمية /جرام.210العدد الكمي لمبكتيريا ال ولونية عن 
 صمية /جرام. 310عن  العدد الكمي استافيموكوكساوريس 
  جرام. 25يجة أن يكون صالية من السالموني  والشيج  في 
  جرام. 1يجة أن تكون صالية من بكتيريا ال ولون الممرضة في 
  جرام. 25يجة أن تكون صالية من بكتيريا الفيبروباراويمولتيكس في 

بة الماء المضا  إلا السمك من وزن في حالة أن يكون المنتج مزجج  م طا( بطب ة من الماء المجمد يصصم نس
 المنتج حتا يكون الوزن المحسوة وو ف ط وزن السمك الصافي.

 الدجاج )الفراخ( -فراخ   -7

 أن يكون الدجاج صالح ل ستصدام البشري والناتج عن ذبح إناث وذكور طيور الدجاج. 
 7لع ج عما ا تل بسبعة أيام  أن يكون الدجاج صالي من المضادات الحيوية سواء عن طريق الت ذية أو ا )

  .تبل الذبح
 أن يكون الدجاج من مناطق صالية من ا وبئة واإلشعاع.  
 أن يثبت عدم معاممة الدجاج بالىرمونات أثناء التسمين.  
 أن يكون الدجاج المفحوص من تبل طبية بيطري تبل الذبح وبعد  إلثبات صمو  من ا مراض.  
 وا رجل وصالي من ا حشاء الداصمية وكذلك الذيل أن يكون الدجاج م طوع الرأس.  
 أن يكون الدجاج صالي من الريش العالق في الجسم.  
 أن يكون الدجاج معبأ في أكياس من الب ستيك صحية ونظيفة.  
 أن تكون مادة الت مي  شفافة المون بحيث يمكن رؤية الدجاجة أو أجزائىا.  
  كيمو 1.400كيمو إلا  1الواحدة من أن يكون الوزن الصافي لمدجاجة.  
 أن تكون كمية الدجاج الصاصة بمستشفيات الجنوة مجمدة عند المورد.  
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  ساعة وبعدوا تتم عممية  48م ولمدة ا تزيد عن 44أن تتم عممية التبريد ا ولا عند درجة حرارة ا تزيد عن
  .م بالسالة184-التجميد المباشر حتا تصل درجة حرارة ا نسجة الداصمية إلا 

  أن يكون تسميم الكميات الصاصة بمستشفيات غزة والشمال من تبل المورد وفي سيارة مناسبة مزودة بوحدة تبريد
  .وعمال

  ًأن يكون تسميم الكمية حسة طمة الصدمات المساندة وتبل الساعة التاسعة صباحا.  
 أن يكون لممورد مذبح صحي وث جات تجميد ورصصة مزاولة مىنة.  

 :صدر الدجاج المجمد -8
لحوم الدجاج المجمد: وي ا جزاء الصالحة ل ستصدام البشري والناتج عن ذبح إناث وذكور طيور الدجاج 

م ° 18-م( وتم حفظه عند درجة حرارة عما ا تل ° 18-:  40-والتي تم تبريد  ثم تجميدوا عند درجة حرارة  
فيجة أن يكون تم إزالة العظام وطب ة الجمد  المجمدالصدر كجم، أما بصصوص  1.4-1ووزن الدجاجة من 

منه. مع مراعاة يكون الدجاج والصدر معبأ في عبوات أو أكياس ب ستيكية صحية جديدة ونظيفة، وأن تكون 
 مادة الت مي  شفافة المون بحيث يمكن رؤية المادة الم مفة بداصمه.

الصاصة بالصن  ومراعاة  243يجة أن يكون المنتج موسوم ببطاتة بيان حسة المواصفة الفمسطينية رتم . 1
 س مة الت مي .

 12تحت الصفر ومدة الص حية ل ستى ك ا تزيد عن  C 4ْ18. أن يتم التصزين عند درجة حرارة ا تزيد عن 2
 شىر.

 .C 4ْ18 -. أن يتم الن ل بوسائل مزودة بث جات عند 3
. أن يتم الذبح والتجىيز في مذبح مرصص وأن يتم الفحص تبل الذبح وبعد  إلثبات صمووا من ا مراض 4

 وص حيتىا ل ستى ك اآلدمي، وفي حالة البضاعة المستوردة يجة أن يرفق معىا شىادة بيطرية تثبت ذلك.
وق التجميد وال اذورات والروائح . أن تكون ذات مظىر طبيعي صالية من ع مات التم  والفساد والكدمات وحر 5

 الكريىة.
 . أن يصمو من إعادة التجميد بعد التطرية وكذلك من التموث.6
 . أن يتم الذبح حسة الشروط اإلس مية وأن يراف ىا شىادة بذلك.7
الصاصة بالدجاج المجمد من الناحية التركيبية  243. أن تتوافق مع متطمبات المواصفة الفمسطينية رتم 8

 بيولوجية والميكروبية والتي تشمل اآلتي:وال
 % بعد اإلذابة.5أ. يجة أا يزيد السائل المنفصل عن 

 ك م من العينة.1مم م مانولدويد/ 0.9ة. يجة أا يزيد حامض الثيوباربتيوريك عن 
 غرام. 100مم م/ 20ج. يجة أا يزيد المواد النيتروجينية الكمية الطيارة عن 

 وب ايا الع اتير البيطرية والىرمونات يجة أن تكون وف ًا لممسموح به دوليًا. د. المموثات المعدنية
فرازاتىا التي تسبة ضررًا لصحة اإلنسان.  وـ. يجة أن تصمو من الطفيميات وأطواروا وان
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5×5و. يجة أا يزيد العدد اإلجمالي لمبكتيريا الىوائية عن 
 صمية /جرام من المادة. 10

 جرام من المادة. 25ميكروة السالموني /ي. يجة أن تصمو من 
 

 بيض الدجاج الطازج -  9

أن يكــون البـــيض موضــوع حـــديثًا  صـــ ل أســبوع( مـــن دجــاج ســـميم صـــحيًا والــذي يتميـــز بعــدم ت يـــر صصائصـــه  -
 الطبيعية أو مكوناته ولم يعالج بأي من الطرق المتبعة في حفظ البيض ص ل التبريد.

 ورة أو مشروصة وسميمة التكوين وذات شكل عادي.أن تكون ال شرة نظيفة غير مكس -

 أن تكون صالية من النتؤات والمساحات الصشنة وال اذورات. -

 أن يكون ظل المح غير محدد ويعطي لونًا باوتًا وا تظىر به نموات جنينية. -

 أن يكون المح ذا استدارة بسيطة تجعمه محتفظًا بمكانه في مركز البيضة. -

 كتل زالية ويكون الزال ثابتًا وواضحًا وتصمين ال وام. أن يكون صاليًا من أية -

 72أن تكون البيضة عند كسـروا رائ ـة، صاليـة مـن الـروائح ال ريبـة وذات طعـم وزال متجـانس ومتماسـك يعطـي  -
 م.202وحدة أو أكثر عند درجة حرارة 

-وة ويكـون معامـل المسـح أن تكون ذات مسح مستدير متجانس المون وا يصتمط المون بـالزال وصـال مـن العيـ -
42. 

أن يكــون البــيض نظيفــًا أو ي ســل تبــل التعبئــة بمــاء يحتــوو عمــا مــادة مطىــرة عديمــة الرائحــة وغيــر ممونــة مثــل  -
 الكمور ثم ينش  بواسطة مراوح.

 أن يفرز البيض تبل تعبئته استبعاد البيض غير سميم والمشروخ والمحتوو عما عيوة داصمية. -

 30فـي أطبـاق كرتونيـة معـدة صصيصــًا لمبـيض وفـي أطبـاق يحتـوي كـل منىـا عمــا أن يوضـع البـيض المصـن   -
 بيضة بحيث تكون النىاية المحدبة إلا أسفل والنىاية العريضة إلا أعما.

 أن تكون ا طباق نظيفة متينة ا تن ل لمبيض أية روائح غير مرغوبة. -

 أن تجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية .  -

 كيمو وأن ا تزيد نسبة ب ايا المبيدات في البيض عما الحد المسموح به. 2كون وزن طبق البيض أن ي -

 أن يكون التسميم حسة طمة الصدمات المساندة. -

 أن يتم فحص عينات م دمة من المت دمين لمصن  لمحكم عميىا من تبل المجنة الفنية. -

 المصبري حسة ا صولأن يتم تعويض الكمية المستىمكة نتيجة الفحص الظاوري و  -
 مرجرين عادخ -11

أن يكون بـالطعم والرائحـة المميـزين لممرجـرين ويكـون صاليـًا مـن التـزنخ ومـرارة الطعـم أو أي طعـم أو رائحـة غيـر  -
 مرغوة بىا.

 أن يكون المرجرين نظيفًا صاليًا من الشوائة والمواد ال ريبة. -
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 أن يكون المرجرين لونه أبيض تشدي إلا أصفر. -

 يتراوح ال وام من بمورات دون صمة حبيبي موزعة في وسط زيتي إلا توام بموري ناعم أممس.أن  -

 مم م. 0.6أن يكون رتم الحموضة ا يزيد عن  -

ك م من المنتوج وكذلك ن طة اانزاق  1ممي مكافئ أكسجين وبيروكسيد  5أن يكون رتم البروكسيد ا يزيد عن  -
 م.482- 31بين 

 % نسبة وزنية.0.056ر ذائبة ا تزيد عن أن تكون الشوائة ال ي -

 نسبة وزنية. 99.5أن تكون نسبة الدسم ا ت ل عن  -

 .Codex9أن تكون ب ايا المبيدات ا تزيد عن الحدود الم ررة ضمن مراجعىا   -

 جرام. 200أن يكون وزن تطعة المرجرين  -

 أن يكون عما وسم اإلنتاج البيانات المطموبة حسة ا صول. -

 اإلنتاج ويتم التسميم ص ل الثمث ا ول من فترة الص حية. أن يكون حديث -

 أن يكون معبأ في عبوات صحية مناسبة مصنوعة من مواد ا تؤثر عما محتوياته. -

أن يكون م مـ  فـي رتـائق ا لمنيـوم المـبطن بـورق شـمعي أو بأغمفـة أصـرو صـحية مناسـبة لممحافظـة عميـه مـن  -
 التموث وف دان الرطوبة.

 ميم في الصدمات وعما نف ة المورد. وتبل الساعىالتاسعهأن يكون التس -

 أن يتم تعويض العينات التي أصذت لمفحص حسة ا صول. -

 أن يتم إحضار عينات من تبل المت دمين لمصن  لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية. -

 :المارتديال )الالنشون( -11
الحيوانات المصتمفة السميمة الصالحة ل ستى ك المارتدي  وو المنتج المصنع من واحد أو أكثر من لحوم 

اآلدمي مضا  إليىا الثمج، ممح الطعام، نتريت الصوديوم أو البوتاسيوم، وتد يضا  إليىا أيضًا المواد المالئة 
والرابطة والحمية المجف  والسكريات والتوابل والبىارات حسة الطمة، وتد يجرو لممنتج التدصين أيضًا. ويجة 

 ر في المنتج الصصائص التالية:أن تتواف
 الصاصة بالصن . 1. يجة أن يكون المنتج موسوم ببطاتة بيان مطاب ة لممواصفة الفمسطينية رتم 1
. يجة أن يصمو المنتج من ا جزاء غير المأكولة من الذبيحة كا ربطة العضمية وا وتار وال ضاري  والكرش 2

 لريش وأجزاء العظام.وا معاء وا نسجة الضامة وكذلك الشعر وا
. يجة أن تكون المحوم المستصدمة في اإلنتاج سميمة وصالية من ع مات الفساد والتم  والكدمات وحروق 3

 التجميد والمموثات الظاورة لمعين والروائح المنفرة.
 . يجة أن تكون المواد الداصمة في الصناعة مطاب ة لممواصفات ال ياسية الفمسطينية الصاصة بىا.4
. يجة أن تكون المحوم المستصدمة في اإلنتاج متماثمة ومتجانسة وأن يكون المنتج تابل لمت طيع إلا شرائح 5

 وااحتفاظ بىذ  الصاصية بدرجة حرارة ال رفة.
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. يجة أن تتم تعبئة المنتج النىائي في عبوات جديدة نظيفة وسميمة محكمة اإلغ ق ومطاب ة لمواصفات مواد 6
 با غذية.التعبئة الصاصة 

بحيث ا ت ل نسبة البروتين  1. يجة أن تتوافق مواصفات المنتج النىائي التركيبية مع المواصفة الفمسطينية رتم 7
%، والممح 5%، والمواد النشوية ا تزيد عن 65% والرطوبة ا تزيد عن 25%، والدون ا يزيد عن 12عن 

ك م، ويجة أا تزيد جموتاميت أحادي الصوديوم عن ممغ/ 125%. ويجة أا تزيد النتريت عن 3ا يزيد عن 
 ممغ/ك م كحمض جموتاميك(. 2500

 والممثمة في: 1. يجة أن تتوافق مواصفات المنتج النىائي البيولوجية والميكروبية مع المواصفة الفمسطينية رتم 8
فرازاتىا التي تسبة ضررًا لصحة أ. يجة أن يصمو المنتج   اإلنسان.من الطفيميات وأطواروا وان

فرازاتىا التي تسبة ضررًا لصحة اإلنسان.يجة أن يصمو المنتج ة.   من ا حياء الدتي ة الممرضة وان
4×1ت. يجة أا يزيد العدد اإلجمالي لمبكتيريا الىوائية عن 

 صمية /جرام من المادة. 10
 جرام من المادة. 25ث. يجة أن تصمو من ميكروة السالموني /

2ج. يجة أا يزيد ستافاوريس عن 
 صمية /جرام من المادة. 10

 صمية /جرام من المادة. 10ح. يجة أا يزيد كموستريديوم مصتزلة لمكبريت عن 
 /جرام من المادة. 100خ. يجة أا يزيد ستربتو كوكس فيكال عن 

 الخضار المجمدة لمشوربا –12
 كل كيمو م م  بكيس لوحد  . - 
وأصنا  –ذر   –جزر  –بطاطه مسموتة  –عمي أصنا  متعددة من الصضار   بزي ء يحتوي كل كيمو  -

 أصري (
 أن يكون مطابق لممواصفات والم اييس الفمسطينية . -
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جدول الكميات واألسعار 
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

سعر الوحدة 
 بالشيكل

المبمغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    1 كيمو جبنو صفراء 1

    1 كيمو جبنو فيتا 1

3 
  جبنو مثمثات

 قطع 8كل عمبو تحتوخ عمي 

 عمبو 
1 

   

    1 كيمو جبنو بيضاء 4

    1 كيموجرام لبنة 5

    1 عدد % دسم3لبن 6

    1 كيموجرام سمك مجمد 7

    1 كيموجرام فراخ 8

    1 كيموجرام صدر دجاج 9

    1 كرتونة بيض 11

    1 عدد مرجرين 11

    1 كيموجرام مرتديال 12

    1 كيموجرام خضار مجمدة 13

    1 كيموجرام لحمة مجمدة 14

       

    السعر اإلجمالي بالشيكل

 
 .17/11/2011في موعد أتصا  يجة أن يمتزم المناتص بت ديم عينات مالحظة:
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 ـأتر أنا الموتع أدنا  ــــــــــــــ ووية رتم ـــــــــــــ بصفتي ممثً  عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتــالي: 
مــن شــروط عامــة  02/2012.   بــأنني تــرأت وتفىمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح رتــم  1

 شروط والمواصفات .وصاصة ومواصفات وألتزم التزاما تانونيًا بتمك ال
.   كمــا ألتــزم بــأن يب ــا العــرض الم ــدم منــي ســاري المفعــول وا يجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون 2

 يوما من تاريخ آصر موعد لت ديم العروض.
مـن  طمبىـا يـتم وكذلك ألتـزم بتوريـد ا صـنا  المحالـة عمـا بموجـة العطـاء المـذكور أعـ   والتـي.  3

التوريـد عمـا أن تكـون تمـك  أوامـراسـت م توتيـع الع ـد و  مـن تـاريخ وذلـكصـ ل شـىر  وزارة الصـحةتبل 
 ا صنا  الموردة من تبمي وف ًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في وذا العطاء.

 ووذا إترار وتعىد مني بذلك أتر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ض ط أو إكرا  .     
 

 
 ـم المنــاقــص :ـــــــــــــــاس                                 

 رقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ                                 
 العـنـــوان :ـــــــــــــــــــ                                 

 رقـم الياتـف :ـــــــــــــــــــ                                 
 رقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــ                                     

 التاريـــخ :ــــــــــــــــــــ                                 
 

 
 
 


