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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 وزارة المالية
 لموازم العامة العامة دارةاإل

 لجنة العطاءات المركزية
 1021/ 37  طاء رقمع

لشنننر ءايزنننتمزيةتايمطننننةتاعطنننةءامكنننري از  اعننننناطنننر انننننةء تا ليركنننننلجنننن ا لعطا/اتعمننننارز رلا ليةل ننن 
ا.تبعًةالمشررطار لير صفةتا ليرضم اف اكر ز اررثةئقا لعطةءالصةلحارز رلا لزر ع ا لتجةربا لزر ع  

 افنن ااننذ ا لعطننةءاير جعنن ارز رلافعمنناا لشننركةتاذ تا اصتصننةصار ليزننجم ارزنني ًةارتراننبافنن ا ليشننةرك
ا لريةلابرجا لرل دا لطةبقا ألرضن ابنةلبرباينناإشنةرلاينرررا لط نر نناالمر زما لعةي  إلد رلا لعةي ا ليةل  ا/ا

صاللاأرقةتا لدر ما لرزي ايناأجلا لمصرلاعمااكر ز ا لير صفةتاررثةئقا لعطةءايبةبنلادفن ااف اازل
ا.صز ن ارز رلا ليةل  اإلاا رايزتردلاترردااش كل(ا033يبمغا)

رز رلا لمننر زماا لعةين اد رلةإلآصنرايرعندالببنرلاعنررضا ألزننعةرابنةلظروا ليصتنرمافن اصننندرقا لعطنةء تابن
رتفنتحا  م11/0/0313 لزةع ا لثةن  اعشرار لنصنواينناظ نرا نرما لصين سا لير فنقااراازلن ليةل  اف اا

ا. لزيةنار ليكةنانفسانةقص ناف ات ليظةر وابمضرراييثم ا لي
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
اعمااينا رزراعم ها لعطةء.اأجرلا إلعالناف ا لصموا.1
) لبننكا لنرطن ااكفةل ابنك  اأراش كابنك اصةدر ناينابنكايعتيندالندوارز رلا ليةل ن اب نزل جباإرفةقاا.0

بيبمنغاا ةا ليعمريةتصةدراينابنكا لبر دا لتةب الرز رلا اتصةاتارتكنرلرجايعتيداأرازندادف ا( إلزالي 
 رينًةاينناآصنرايرعندالتبند ماتزنعرنا"اكتنمي نادصنرلا"ازنةرلا ليفعنرلاليندلاا%ايناإجيةل اق ي ا لعطةء1

ا لعررض.
ارتشيلاجي  اأنر عا لرزرمار لضر ئب.ابةلش كلتبدما ألزعةراا.0
 لجن ا لعطةء تاا رايمزي ابببرلاأقلا ألزعةر.ا.4

 

ا
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ا
 الشروط العامة 

 
 ديم العروض من قبل المتناقصين:ـأوالً: إعداد وتق

 عنندا لينننةقصاعرضننهارأزننعةرجاعمنناا لجنند رلار لنيننةذجار لرثننةئقا ليرفبنن ابنندعرلا لعطننةءابعننداأنا بننرأااننذجا .1
 لرثةئقار تف ماجي ن اينةاررداف  نةار صنتمار رقن اكةفن ارثنةئقادعنرلا لعطنةءار بندي ةاضنينا لعنرضاكةيمن ا

 ق ةيهابةلتدق قار ازتكيةلابصررلاصم م .اعمااأنا تميلاكةف ا لنتةئجا ليترتب اعمااعدم

عمنااأنا شنيلا لزنعرارزنرما لجينةركار لضنر ب ا ليضنةف ارأجنررا لتمنز ماابةلشن كلتكتباأزنعةرا لعطنةءا .0
 ر لت م واريصةر وا لنبلار لتمي لار لتنز لار لتمي نارجي  ا لرزرمار ليصةر وا ألصرو.

أرا لتعنند لاأراارقاأرا ألزننردافبننطار مظننرا ليمننر عنندا لينننةقصاعرضننهايطبرعننًةاأرايكتربننًةابننةلمبرا ألزا .0
 لشننطباأرا إلضننةف افنن ا لعننرضاركننلاتصننم حايننننااننذ ا لبب ننلا رضنن اعم ننهاصطنن نايتننر ز  نابنننةلمبرا

 ر عةداكتةب ا لصر بابةلمبرا ألزرقاأرا ألزردار رق ابجةنبهايناقبلايناأجروا لتصر ب.ار ألمي

ينن اتنننمي نادصننرلا لعطننةءافننن اي مننواي مننقاب مكنننةما بنندما لينننةقصاعرضنننهايرفبننًةابننها لرثنننةئقا ليطمربنن ا .4
المينةقصنن ارقننما لزر عنن الصننةلحارز رلااشننر ءايزننتمزيةتايمطننةتا لتجننةربا لزر ع نن ر كتننباعم ننهاعطننةءا

ركننذلكا زنننيهارعنر نننهابةلكةينننلاررقننما ل نننةتوار لفننةكساررقنننماصننندرقا لبر ننندا لصةصنن نابنننهااا0310/ا07
لمر زما/ارز رلا ليةل ن اصط نًةابنملات   نراا لعةي ال إلد را هاتبم ننغالترزلاإل ها ليكةتبةتا ليتعمب ابةلعطنةءارعم

تعد لاف اعنر نهارعم هاأنا كتباأ ضًةا زما لد ئرلا لت اطرمتا لعطةءارعنر ن نةاربصنالواذلنكا منقااأر
 لمجن ا لعطةء تاأنات يلا لعرضا ليبدماينه.

ا لعةينن ال إلد را ننرضالنندوا ننردعا لعننرضايننناقبننلا لينننةقصافنن اصننندرقا لعطننةء تا ليصصننصال ننذ ا ل .1
فننن االمنننر زمابيجيننن ا لنننرز ر تا لمكري ننن ا لجد نننداقبنننلا نت نننةءا ليننندلا ليمنننددلالنننذلكاركنننلاعنننرضااا نننردعا

 صندرقا لعطةء تاقبلاآصرايرعدالتبد ما لعررضااا نظراف هار عةداإلاايصدرجاي مبًةا.

ينناا رينةازنترنلرجرعاعننهاليندلا متزما لينةقصابمنا بباا لعرضا ليبدماينهانةفذا ليفعرلاراا جرزالها  .6
اتةر خاآصرايرعدالتبد ما لعررض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

 رفقا لينةقصاي اعرضها)اصةص اإذ اكةنا شةركاألرلايرلا(ا لشن ةد تار لرثنةئقا ليطمربن ايننهاران اا .1
اعماا لنمرا لتةل :

 ا رلا لذ ت  المشرك .صررلايصدق اعناش ةدلايز رل ا لي ن اركذلكا لز
 . لزجلا لتجةرلاأرا لصنةع المشرك  

 . ش ةدلاصمراطروايناد ئرلاضر ب ا لدصلارضر ب ا لب ي ا ليضةف 
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عماا لينةقصاأنا رفقابعرضها لنزنص ا ألصنم  اينناأ ن اكتةلرجنةتاأرانشنر تاأرايعمرينةتافن ن اتعنروا .0
ذ اكةننتاتمنكا لع ننةتابةلمر زما ليعررض اركذلكا بدماي اعرضنها لع ننةتا ليطمربن افن اد عنرلا لعطنةءار ا

اا كنرنالمجنن ا لعطنةء تاعندما ا راقةبم المنبلافعم هاأنا مددايكةن ةار لرقنتا لنذلا يكننارؤ ت نةاف نهار ا
  لنظرابةلعرض.

 منننقالميننننةقصاأنا ضنننن واأ ننن ارثننننةئقاأرايعمرينننةتا رانننباب ضننننةفت ةار نننرواأن ننننةاضنننررر  االترضنننن حا .0
 عرضه.

 

  عطاء :ثالثًا :  تأمينات وضمانات ال
 تأمين الدخول في العطاء : .2

صنةدرايننابننكا لبر ندا لتنةب النرز رلا اتصنةاتارتكنرلرج نةاايعتيدا متزما لينةقصاأنا رفقابعرضهازندادف 
أراعمنننااشنننكلاكفةلننن اأراشننن كابنكننن اصنننةدرايننننابننننكا تعةينننلايننن ا لزنننمط ا لفمزنننط ن  افننن اانننزلاا ليعمرينننةت

ا0زةرلا ليفعرلاليدلا"اكتمي نادصرلا"ااإجيةل اق ي ا لعطةءا%اين1بيبمغاارير فب ارز رلا ليةل  اعمااذلك
يناتةر خافتحا ليظةر واراا نظراف األاعنرضاا نرايعنززابتنمي نادصنرلا لعطنةءاأاعمنااأناتعنةداش ررا

بعدايندلاأزنبرع نايننااتمي نةتا لدصرلاف ا لعطةءاإلاايبدي  ةاينا لينةقص نا لذلالما مةلاعم  ما لعطةء
بننند ما لعنننررضأاركنننذلكالينننناأم نننلاعمننن  ما لعطنننةءابعنننداأنا برينننر ابتبننند ماتنننمي نامزنننناتنننةر خاآصنننرايرعننندالت

ا لتنف ذ.
 تأمين حسن التنفيذ :  .1

 متزما ليتنةقصا لفةئزابةلعطةءاأرابملاجزءاينابنردجابتبد ماتمي نامزنا لتنف نذالمعطنةءا ليمنةلاعم نهابب ين ا
ةدراينننابنننكا لبر نندامزننبا ألصننرلاصننايعتينندا%ايننناإجيننةل اق ينن ا لعطننةءارذلننكاعمننااشننكلازننندادفنن 13

 رمايناتةر خاتبم  هاببر راإمةل ا لعطةءاعم هايناقبلا إلد رلا لعةين المنر زماعمنااأنا كنرنازنةرلاا11صاللا
أار عةداتنمي نامزننا لتنف نذاإلناا ليتع ندابعنداتنف نذاكةفن ا التز ينةتا ليترتبن اعم نها أش رثالث ايدلا ليفعرلال

 ليزننتف دلالننةد رلا لعةينن المننر زمابننةإلفر جاعنننا لتننمي نا)م نن ا ننتماإصنند راابيرجننباطمننباصطنن اتبديننها لنند ئرل
اش كابب ي ا لكفةل اينارز رلا ليةل  (.

 تأمين الصيانة : .3
عم اشنكلاكفةلن ابنك ن اأراشن كايصندقاصنةدراعننابننكايعتيندالندلارز رلا ليةل ن اب نزلا بدماتةي نا لص ةن ا

%ايناق ي ا لمر زما1تبلاعناادراعنابنكا لبر دابنزب ااأرازندادف ايعتيداصةا) لبنكا لرطن ا إلزالي (
 ليكفرل الهار عةدااذ ا لتمي ناإل ا ليتع دابعداأنا برمابكةف ا التز يةتا ليترتب اعم نهابيرجنباكتنةباصطن ا
ذ اأصنننلا ليتع ننندابتبننند ما لصننن ةن ا ليطمربننن اف منننقالمجنننن ا لعطنننةء تايصنننةدرلاق يننن ا يننننا لننند ئرلا ليزنننتف دلاأر ا

جر ءا لص ةن اعم امزةبا ليتع دارتمي مهافررقا ألزعةر. لتمي نارا ا ا
ا
ا
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 ضمانة سوء المصنعية: . 4
تبلاعنازن ابكةيلاق ي ا لمنر زما ليضنيرن ايضنةفًةااأ.اتبدماكفةل اعدل  الضيةنازرءا ليصنع  اليدلاا

 %اصيز اعشرابةليةئ ايناق يت ةاإااإذ اررداصالواذلكاف ا لعطةءا.11إل  ةا
أصنننرلاجد ننندلاصننناللاشننن ر ناكمنننداا ليصننننع  افعمننن ا ليتع ننندا زنننتبد لا لمنننر زمابمنننر زماب.اإذ اثبنننتازنننرء

ر لضنررار لنفبنةتا لنةتجن اعننااأارلمجن ا لعطةء تافرضاار ي اتتنةزنباين ايندلا زنتبد لا لمنر زمأقصا
ار عةدا متزةبايدلا لضيةن ايناتةر خاتبد ما لمر زما لجد دلا.اأذلك

%اصيز ا11مص لاق ي ا لضيةن اكةيم ابيرجبا لتشر عةتار صةدراج.اإذ الما نفذا ليتع داذلكا تمات
االمزةبا لصز ن ار ردعا لبةق اأيةنةتا عشرابةليةئ ايناق ي ا لمر زما لت اثبتازرءايصنع ت ةاإ ر دً 

الشر ءا لمر زماعم امزةبا ليتع دارتمي مهاكةف اكمف ا لمر زمارألانفبةتاأراضررا ممقابةلد ئرلا.
 لضيةن ابعدا نبضةءا ليدلا ليمددلارعدماظ رراألازرءاربيرجباكتةباصط اينااد.ا تما إلفر جاعن
ا لد ئرلا ليزتف دلا.

ا.يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5 ابنزب  ا ا اتفةق اأر ا لعبد اكيةا30334عند اق يته ااين  تمار
 اأرا لترز  اعمااعنانفسا لعبداأرا اتفةقاكرزرماطر ب اإ ر د تاأ ضًةاعندا إلمةلا30334تمص لانزب ا

صصماينافةتررلا ليرردايناق ي ا لعبداأرا اتفةقاعمااأناتا30338 لج  ا لينفذلال صبحايجيرعا ليمصلا
اعندا لزد د.

ا
 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:

ا-:لجنة فتح المظاريف -2
ةء تابمضننررا شننكلاينند راعننةما لمننر زما لعةينن الجننن افننتحايظننةر وا لعطننةءارتبننرمااننذجا لمجننن ابفننتحا لعطننا

ا- لينةقص ناأراييثم  ماف ا لزيةنار ليكةنا ليمدد ناف ادعرلا لعطةءابعدا تصةذا إلجر ء تا لتةل  :
إثبةتاعددا ليظةر واف ايمضرافتحا ليظةر واركنلاعطنةءا فنتحايظررفنها ضن ارئن سا لمجنن اعم نها -اأ

عنننددا لعطنننةء تارعمننناايظررفنننهارقينننًةايزمزننناًلاعمنننااا ئننن اكزنننرا عت نننةدلابزنننطهارقنننما لعطنننةءاريبةينننها
  لر ردل.

ثبةتاعدداة.ا -اب  ترق ما ألرر قا ليرفب اي ا لعطةءار ا

قننر ءلا زننمايبنندما لعطننةءار ألزننعةرارق ينن ا لتننمي نا ابتنند ئ ا ليبنندمايننناكننلاينننةقصارذلننكابمضننرراا -ات
  لينةقص ناأراييثم  م.

ر قننها لترق نن اينننارئنن سا لمجننن ارجي نن ا ألعضننةءا لمةضننر ناعمنناا لعطننةءاريظررفننهاركننلاررقنن ايننناأرا -ا 
 ركذلكاعماايمضرا لمجن ابعداتدر ناكةف ا لصطر تا لزةبب .

 

ا
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ا-:لجنة دراسة وتقييم العروض -1
 منندداينند راعننةما لمننر زما لعةينن ا ألشننصةصاأرا لج ننةتا لننذ ناتتكننرنايننن ما لمجننن ا لفن نن ا لتنن اتبننرمابدر زنن ا

لمجنن ا لعطنةء تا ليركز ن ابعنداأصنذا لعررضاينا لنر م ا لفن  ار ليةل  ار لبةنرن  ارتبدماترصن ةت ةا لينةزنب ا
ا- ليعة  را لتةل  اف ا اعتبةر:

 اا نظراف األاعرضاا رايعززابتمي نادصرلا لعطةء.ا -اأ

تدرسا لعنررضايننا لنةم ن ا لفن ن ابم ن اتمنددا ليعنة  را لفن ن ارفبنًةالير صنفةتا لمنر زما ليطمربن اعمناااا -اب
 رايننننام ننن ا لتنننز ما ليننننةقصابعرضنننهاجننندرلا عننندال نننذجا ل ة ننن أارتصضننن اكةفننن ا لعنننررضالننننفسا ليعنننة 

 بير صفةتارشررطادعرلا لعطةء.

 ؤصذابع نا اعتبةراكفةءلا لينةقصاينا لنةم ت نا ليةل  ار لفن  اريبدرتهاعماا لرفنةءابةلتز ينةتا لعطنةءاا -ات
رزيعتها لتجةر  ار لتز  التا لتن ا بندي ةاأرا لصدين ا لتن ا رفرانةارقطن ا ل  نةرارررشا لصن ةن اراكنذلكا

رك لاأرايرزعالرك لاأراتةجرأارلمجنن ا زنتبعةداعنرضا ليننةقصا لنذلاااتتنرفراف نهاكنلاأرابعنضاكرنها
 اذجا ليتطمبةت.

 تبدأا لدر ز ابةلعرضا لذلاقدماأرصصا ألزعةراثما لذلا م هامتااتتمادر ز ا لعررضا ليبدي .ا -ا 

إلمةلننن اعمننناايبننندماإذ اتننر فرتافننن ا لعنننرضاكةفننن ا لشننررطار لير صنننفةتار لجنننردلاترصننن ا لمجننن ا لفن ننن ابة -اج
أرصصا ألزعةراراينامقا لمجن ا لفن  اأناترص ابةلترز  اعمااأكثراينايرردالمصننوا لر مندابنةلراما

 ينا صتالوا ألزعةر.

فنن امةلنن اعنندماتننر فرا ليتطمبننةتافنن ا لعننرضا لننذلا تضننيناأرصننصا ألزننعةراتنتبننلا لدر زنن اإلنناا لعننرضا -ا 
فراف نها ليتطمبنةتالةمةلن اعمنااأناتبن ناأزنبةبا لذلا م نهابةلزنعراإلنااأناتصنلاإلناا لعنرضا لنذلاتتنر 

  زتبعةدا لعررضا ألرصصابشكلار ضح.

إذ اتزنننةرتا لير صنننفةتار ألزنننعةرار لشنننررطار لجنننردلا ليطمربننن ا فضنننلا ليننننةقصا لنننذلا تضنننيناعرضنننها -اخ
ي ز تاإضةف  اثما ليبدمالمينتجةتا ليمم ن أاثنما ليننةقصا ليبن مابفمزنط نابصنررلاد ئين أاثنمايندلا لتزنم ما

 قلاإذ اكةنتازرع ا لتزم ماليصمم ا لد ئرلا ليزتف دل. أل
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
عماا ليتع ندا لنذلاأم نلاعم نها لعطنةءا زنتكيةلاإجنر ء تا لعبندا لصنةصاببنر را إلمةلن ارترق ن ا اتفةق ن ا .1

اريةا ممب ةايناأرر قاريزتند تابيةاف  ةا)أر يرا لشر ء(.
 يناتةر خا زتاليهاأليرا لترر د.اش رترر داصاللا متزما ليتع دابةل .0

اا جرزالميتع داأنا تنةزلاأللاشنصصاآصنراعنناكنلاأراألاجنزءايننا لعبندادرنا لمصنرلاعمناااإذنا .0
 صط اينالجن ا لعطةء تا لت اأمةلتا لعطةء.
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اا مقالمينةقصاأرا ليرردا لرجرعاعماالجن ا لعطةء تابملاصزةرلاأراضررانةشئاعنناتبند ماعرضنها .4
 امةلن اإذ اينةارفضنتالجنن ا لعطنةء تاكنلا لعنررضا ليبدين اإل  نةاأراإذ النماتمنلا لعطنةءاعمناايبندماأقنلاف

  ألزعةراأراإذ األ تالجن ا لعطةء تادعرلا لعطةءاف األارقتاأراألايرمم ادرناذكرا ألزبةب.

را إلمةلنن اركننذلكا متننزما ليننرردابتزننم ما لمننر زمارفبننًةالمير صننفةتار لشننررطا ليتفننقاعم  ننةار لننر ردلافنن اقننر  .1
  لع نةتا ليعتيدلار ليذكررلاف ه.

ا
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا

إذ اتمصرا ليتع داعناترر داينةا لتنزمابنهافن ا ليرعندا ليمنددافن ا لعبندا منقاليند را:اافرض غرامة مالية .1
%(اينناق ين ا لمنر زما لتن اتنمصرافن اترر نداةا1ضاار ين ايةل ن اااتبنلاعننا)عةماد ئرلا لمر زما لعةي اأنا فرا

عننناكننلاأزننبرعاتننمص راإااإذ اتبنن ناأنا لتننمص رافنن ا لترر نندانننةجماعننناقننرلاقننةارلاأارفنن اجي نن ا ألمننر لاعمنناا
 ليتع ننداتبنند ماإشننعةراصطنن ارفننررلاإلنناا لج نن ا ليصتصنن ابننةلظرروار ألزننبةبا لتنن اأدتاإلنناا لتننمص رافنن ا

اأراينعتهايناذلكارتبد مايةا ثبتاذلك.ا لترر د
إذ انكلا ليتع داعناتنف ذا لتز يةتهابيةاف نها لتز ينهابةلترر نداأراقصنرافن اا:االشراء عمى حساب المتعهد .0

ذلننكاأراتننمصرا مننقالينند راعننةماد ئننرلا لمننر زما لعةينن اإصنند را لبننر رابشننر ءا لمننر زما ليمتننزماب ننةا ليتع نندابنننفسا
ئصار لير صننفةتاينناألايصنندراآصنراعمنناامزنةبااننذ ا ليتع ندارنفبتننهاين اتمي مننهافنررقا ألزننعةرا لصصنة

ر لنفبننةتا إلضننةف  ارأ نن اصزننةئراأرايصننةر واأراعطننلاأراضننررا ممننقابةلنند ئرلا ليزننتف دلاأراد ئننرلا لمننر زما
ا لعةي ادرنا لمةج اإلااألاإنذ راراا مقالميتع دا اعتر ضاعمااذلك.

:اراننةا منقالمجنن ا لعطنةء تاد الـذي يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـهاستبعاد عـرض المـور  .0
 لتنن اأمةلننتا لعطننةءا تصننةذا إلجننر ء تا لالزينن ابمننقا ليتع نندابيننةافنن اذلننكايصننةدرلاق ينن ا لتننمي نا ليبنندماينننا

 اإ ننر دً ا ليتع ننداأراألاجننزءاينننهابشننكلا تنةزننباينن اق ينن ا لمننر زماا ننرا ليننرردلار عتبننرا ليبمننغافنن ااننذجا لمةلنن
المصز ن ا لعةي .

رفنن اجي ننن ا ألمنننر لا منننقالننند ئرلا لمنننر زما لعةيننن اتمصنن لا ألينننر لا ليزنننتمب ال نننةافننن اذيننن ا ليننننةقصاأرا .4
 ليررداينا ألير لا ليزتمب الذلكا لينةقصاأرا ليرردالدوا لنرز ر تار ل  ئنةتار ليؤززنةتا لمكري ن اأرايننا

 كفةات م.

ا
 -حل الخالفات:سابعًا: 

ألاصالوا نشماعناتفز راألابنداينا لبنردا لزةبب اأراينابنردا لعبنداف نتماممنهارد نًةااف امةلامدر ا -اأ
 بةلتفةرض.



 

 8صفحت  شراء مستلسماث محطاث التجارب السراعيت
 

 ريننًةاينننابنندءايفةرضننت يةالمرصننرلاإلنناامننلامننرلاألاصننالوا تعمننقاا03إذ الننما ننتيكنا لطرفننةناصنناللا -اب
ألنظيننن ابةلعبننندا منننقاأللايننننا لطنننرف نامنننلا لصنننالوابنننةلمجرءاإلننناا ليمكيننن ا ليصتصننن ارتطب نننقا لبنننر ن نار 

  ليعيرلاب ةاف اينةطقا لزمط ا لرطن  ا لفمزط ن  اب ذ ا لشمن.

اا
 شروط متفرقة:ـا:ثامنا

 ا زننتعيلا لينننةقصا ل ننشاأرا لتالعننبافنن ايعةيمتننهاأراثبننتاعم ننهاأنننهاشننرعاأراقننةمابنفزننهاأرابر زننط اذإ .1
 طنؤايعنهاا رجابطر قايبةشراأراا رايبةشراعماارشرلاأمدايرظف اأرايزتصدي ا لزمط اأراعمناا لترا

إضنننر رً ابةليصنننمم ا م ننن اعبننندجافننن ا لمنننةلار صنننةدرا لتنننمي نايننن اعننندما إلصننناللابمنننقا لنننرز رلا ليطةلبننن ا
بةلتعر ضةتا ليترتب اعمااذلكافضاًلاعناشنطبا زنيهايننابن نا لينةقصن ناراا زنيحالنهابةلندصرلافن ا

اعندا اقتضةء.اينةقصةتالمزمط ا لرطن  ا لفمزط ن  ااذ افضاًلاعنا تصةذا إلجر ء تا لبضةئ  اضدج
إذ اأفمنننسا ليننننةقصاأرا لينننرردا منننقالمجنننن ا لعطنننةء تاإل نننةءا لتعةقننندايعنننهادرنا لمجنننرءالمبضنننةءاركنننذلكا .0

ايصةدرلايبمغا لتمي ناك  ر داعةمالمصز ن ا لعةي .
إذ اتنرفاا لينننةقصاأرا ليننررداجننةزاإل ننةءا لعبنداا ليبننرمايعننهاأرايننةاتببنناايننهاابترج ننهاكتننةبالمررثنن ا ف نندا .0

 مةج اإلاا زتصد رامكماقضةئ ا بض ابذلكاي اردايبمغا لتمي ناف ااذجا لمةل .بذلكادرنا ل

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 لتننن ا بننندي ةا ليزنننتمزيةتااا منننقالنننرز رلا ليةل ننن ار لج ننن ا ليزنننتف دلاإجنننر ءا لتفتننن شاأرا اصت نننةراعمننن .1

 عماامزةبها لصةصادرنا لمقابةاعتر ض.ا ليررد

يننااشن رب نةمابةلترر ندا لكي نةتا لتن اتطمنبايننهافن ا ليكنةنار لزينةنا ليمندداصناللا متزما ليتع ندا ل .0
عمننااأنا ننتمانبننلا ليننر دار ألصنننةوا ليطمربنن ابطر بنن اتضننينااأأيننرا لترر نندا لصطننااهتننةر خا زننتالي

ر كرنايزئرااعن ةامتاارصرل ةاإلن اير قن ا لعينلاريصنةزنارز رلا لزر عن افن اارعدماتمف ةازاليت ة
 ازل.

لجن ا ازتالمارفضاأ  اكي  اأرا لصنوابكةيمهاإذ ارجدايصةلفن افن ا لشنررطا لعةين اأرا لصةصن ااينامق .0
 أرا لير صفةتا.

ألاينننر دا بنننرما لينننرردابترر نننداةا جنننباأناتكنننرنايطةببننن المير صنننفةتار ليبنننة  سا لفمزنننط ن  ار منننقالمج ننن ا .4
 ليرردا. ليزتف دلا لتمكدايناذلكابةلطرقا لت اتر اةاينةزب ارعماامزةبانفب ا 

%اينا لكي  ا إلجيةل  ادرنا اعتر ضا25 لمقابز ةدلا لكي  اأراإنبةص ةابنزب اااتتجةرزاا لزر ع لرز رلا .1
اا.يناقبلا ليررد ن

ارشةيم المضر ب ا ليضةف ايةالما ردانصاصالواذلك.ابةلش كلجي  ا ألمر لاتكرناعررضا ألزعةراا ف .6
راعرقمتننهالمترر نندابيننةا يننساأمننةلا يتنةعننهاا أرافننامننةلايصةلفنن ا ليننرردالكننلاأرابعننضاشننررطا لتعةقنندا فنن 70

اكفةلننن امزننننا لتنف ننننذيصنننةدرلاا ليةل ننن أرا عنننرضايصنننةلم ةالمضنننررا مننننقالنننرز رلاا لزر عننن بيصنننمم ارز رلا
 لمصننرلاعمنناا ليننر داافنن ر لرجننرعاعم ننهابننةلتعر ضاعننناكننلاعطننلاأراضننررالمننقاب ننةاكيننةاأنال ننةا لمننقا

تر اننةايمببنن اا  لشننر ءابننةلطرقا لتنناأر لزننعراافنن لننذلا م ننها لتنن ا تصمننوا ليننررداعننناترف راننةاينننا ليننرردا 
ل نننةءا لتعةقننندايعنننهاردفننن افنننررقا ألزنننعةرايضنننةفًةا ينننناضنننيةنتهااإد ر ننن %ايصنننةر وا13اإل  نننةليصنننممت ةار ا

عرقننلاعيم ننةتا لترر نندااأرتصمننواعنننااأرشننرطايننناشننررطا لتعةقنندااأل لبنك نن ارلنن سالميننرردا لننذلاصننةلوا
أرا ليطةلب ابفررقا ألزعةراإذ ااكفةل امزنا لتنف ذأرا ليطةلب ابةزترد دا ليطةلب ابم  اتعر ضةتااف  لمقا

تنما لتعةقندابيرجبنهارفناامنةلاعندماا لذلتيكنتا لرز رلايناترف راتمكا لير دابزعرا قلاينازعرا لينةقص ا
 .يبةلغاتتببااينايزتمبةتهالد  ةألاصصمااف  لمقاا ليةل  لرز رلاا ألزعةركفة  ا لضيةن الت ط  افررقا

اثالث ن كرنا لدف الميرردالبةءايةاقةمابترر دجايناير داطببًةالمشررطار لير صفةتا لر ردلابةلينةقص اصاللاا 80
 رينًةايننناتننةر خاتبنند ما لفننر ت رار ألرر قا لد لنن اعمننااتينةمارمزنننا لترر ننداطببننةالمشننررطار لير صننفةتا لننر ردلا

 ا.بصم ف ا لشررطار لير صفةت

قابتجزئ ا ألصنةواأراكي ةت ةاب ناأكثراينايتع داأارذلكابينةا تنةزنباين المجن ا لعطةء تا ليركز  ا لم 90
  ليصمم ا لعةي .
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 األسعارو  الكميات المواصفات الفنية و جدول
 

 الكمية الوحدة الصنف م
 السعر االجمالي لوحدةالسعر ا

 شيكل أغ شيكل أغ

1 
%00م نسبة التظميل  80*  5.8شبك اسود لمتظميل )ريشت(    

متر 80*  5.8وم تغطية قوس الحمام لز       58 لفة 
  

2 
%80م نسبة التظميل  80*  5.8شبك اسود لمتظميل )ريشت(   

متر 80*  5.8لزوم تغطية قوس الحمام       50 لفة 
  

3 
%58م نسبة التظميل  80*  5.8شبك اسود لمتظميل )ريشت(   

متر 80*  5.8لزوم تغطية قوس الحمام       58 لفة 
  

 21متر * عرض  00إسرائيلي طول  03.0يلون أسود جينيجار ن 4

     50 لفة متر.
  

لتر( 200تربة فرموكيوليت )الكيس  5        800 كيس  

 

           اإلجمالي
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

انننابصفت اييثاًلاعنااشرك انننننننننننننننننننننننننننننننننابةلتننةل :نأقراأنةا ليرق اأدنةجانننننننننننننناار  ارقماننننننننننا
يننناشننررطاعةينن اا0310/ا07.ااابننمنن اقننرأتارتف يننتاكةفنن ايننةارردابرثننةئقا لعطننةءا ليطننرر ارقننماا1

ارصةص ارير صفةتارألتزما لتز يةاقةنرن ًةابتمكا لشررطار لير صفةتا.
 ريةاازت نين ازةرلا ليفعرلاراا جرزال ا لرجرعاعنهاليدلاا.اااكيةاألتزمابمنا بباا لعرضا ليبدم0

ايناتةر خاآصرايرعدالتبد ما لعررض.
يناااااطمب ةا تماركذلكاألتزمابترر دا ألصنةوا ليمةل اعماابيرجبا لعطةءا ليذكرراأعالجار لت .اا0

 لترر نداعمنااأناتكنرنااأر ينر زنتالماترق  ا لعبداراارذلًكايناتةر خاثالث نا ريةصاللاا لزر ع رز رلاقبلا
اتمكا ألصنةوا ليرردلايناقبم ارفبًةالمير صفةتار لشررطا لينصرصاعم  ةاف ااذ ا لعطةء.

اراذ اإقر رارتع داين ابذلكاأقرارألتزمابكلايةارردابهادرناألاض طاأراإكر جا.ااااا
ا

ا
 اسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ                                 

 رقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ                                 
 العـنـــوان :ـــــــــــــــــــ                                 

 رقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ                                 
 ــــــــ رقـم الفاكس : ـــــــــــ                                    

 التاريـــخ :ــــــــــــــــــــ                                 
اااااااااااااااااااااااااا

ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا

 لصالح وزارة الزراعةاشراء مستمزمات محطات التجارب الزراعيةعقد اتفاق عمى 
 

 -تم االتفاق فيما بين: 102 إنه في يوم ــــــ الموافق   /   / ا
ا.مدير عام الدائرة ق.أ دائرة الموازم العامة بوزارة المالية بالسمطة الوطنية الفمسطينية يمثمها ااا طرف أول:
اشركة ـــــ مشتغل مرخص رقم/ ـــــــ عنوانها الرئيسي/ ــــــ يمثمها السيد/ ــــــــــ هوية رقم/ ــــــــــ.اااطرف ثان:

بشـأن  __________مذكورة أعـال  قـام بطـرل العطـاء رقـم حيث أن الطرف األول بصفته الا:االتفاقمقدمة 
وحيـث أن الطـرف الثـاني شـركة  لصـالح وزارة الزراعـة مبيدات وأسمدة كيماوية لزوم الزراعة العضوية لتوريد

وقامــت باالشــتراك بالعطــاء المطــرول  ُهمــة فنيــا ك أعــال  وحيــث أن مرخصــة رســميا ومختصــة بهــذا المجــال وم
ة  العطـاء بالتجزئـة وتـم ترسـية البنـد رقـم ــــ الخـاص بتوريـد ـــــــــ عمـى الطـرف الثـاني حالـالطرف األول قام بإ

 -كونه ـــــــــ لذا فقد اتفق الطرفان بإرادة حرة وبإيجاب وقبول عمى ما يمي من الشروط:
تعتبـــر مقدمـــة هـــذا االتفـــاق والشـــروط العامـــة والخاصـــة وعـــرض الســـعر والمواصـــفات الفنيـــة والكتالوجـــات  .2

لعينــات المقدمــة مــن الطــرف الثــاني وقــرار اإلحالــة رقــم      /     الصــادر عــن لجنــة العطــاءات المركزيــة وا
 .االقتضاءوتقرأ معه عند  االتفاقبشأن العطاء رقم      /       جزء ال يتجزأ من هذا 

 يقر الطرفان بأهميتهما التامة في إبرام التصرفات القانونية.  .1

ريد وفق المواصفات الفنيـة والعينـات والكميـات واألسـعار المطروحـة منـه ومـع ذلـك يمتزم الطرف الثاني بتو   .3
% وال يحــق لمطــرف الثــاني 15يحــق لمطــرف األول زيــادة الكميــة المشــار إليهــا أعــال  أو تخفيضــها بنســبة 

 عمى ذلك أو المطالبة بزيادة في األسعار. االعتراض

فقـط ـــــــــــــ  ال غيـر لكـل ـــــــــ يقـوم الطـرف الثـاني بتوريـد  لصـالح  يمتزم الطرف األول بدفع مبمغ وقدر  ــــــــــ  .4
ـــــــــ خالل شهر )ثالثون يومًا( من تاريخ تسميم الفاتورة عمـى أن يكـون السـعر شـاماًل كافـة أنـواع الضـرائب 

اريف المتعمقـة بما فيها ضريبة القيمة المضافة وأجور النقل والتحميل والتنزيـل وكـذلك كافـة الرسـوم والمصـ
 بهذا الصدد.

سـند يمتزم الطرف الثاني بتقديم كفالة حسن تنفيذ بمبمـغ وقـدر  )ــــــــــ( شـيكل فقـط ـــــــــــــ ال غيـر عمـى شـكل   .5
 مصدق حسب األصول يكون ساري المفعول طوال مدة العقد المشار إليها أدنا . دفع

وحتـى تـاريخ      /      /     ويكـون لمطـرف      يسري مفعـول هـذا العقـد اعتبـارا مـن تـاريخ     /     / .6
بمـا فيهـا  التزاماتـهاألول الحق في فسـخ هـذا العقـد فـي أي وقـت شـاء إذا مـا أخـل الطـرف الثـاني بـأي مـن 

أمـر التوريـد الخطـي وكـذلك لـه الحـق بتسـييل  اسـتالمإلتزامه بالتوريـد خـالل مـدة أقصـاها ــــــــــــــ مـن تـاريخ 
ذ المقدمـة مـن الطـرف الثـاني وشـراء المـوازم موضـوع هـذ  اإلتفاقيـة عمـى حسـاب الطـرف كفالة حسن التنفيـ

الثــاني مــع تحميمــه فــروق األســعار والنفقــات اإلضــافية وأيــة خســارة أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق 
بالطرف األول أو بالجهة المسـتفيدة جـراء ذلـك دون الحاجـة إلـى إنـذار  ولمطـرف األول أن يحصـل عمـى مـا 
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كبد  من مصاريف ونفقات ناجمة عن ذلك من األموال المستحقة لمطرف الثاني لدى أي مـن مُسسـات أو ت
 وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية.

كما يحق لمطرف األول إذا تخمف الطرف الثاني عن التوريد في الموعد المحـدد أعـال  أن يخصـم أسـبوعيًا   .7
ا كغرامـة تـأخير إال إذا نشـأ هـذا التـأخير عـن قـوة قـاهرة أو %( من قيمـة المـوازم الـذي تـأخر فـي توريـده2)

ظــروف طارئــة فيوقــف ســريان غرامــة التــأخير إعتبــارًا مــن تــاريخ نشــوء هــذ  الظــروف وهنــا تعتبــر إغالقــات 
المعــابر الناجمــة عــن إنتفاضــة األقصــى مــن قبيــل الظــروف الطارئــة إال إذا كانــت المــوازم المطمــوب توريــدها 

ع فـال يحـق لمطـرف الثـاني فـي هـذ  الحالـة التمسـك بتمـك الظـروف وتسـري عميـه غرامـة متوفرة داخل القطـا
 التأخير المشار إليها أعال .

ال يحق لمطرف الثاني التنازل عن تنفيذ أي بند من بنود هذ  اإلتفاقية أو أي جـزء منـه ألي طـرف  خـر أو  .8
طــرف األول ويبقــى الطــرف الثــاني التعاقــد مــن البــاطن إال بعــد الحصــول عمــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن ال

متضــامنًا مــع المتنــازل إليــه أو المتعاقــد معــه مــن البــاطن فــي الوفــاء بجميــع اإللتزامــات التعاقديــة المتفــق 
 عميها.

ال يجوز ألي طرف من األطراف النكـول عمـا ذكـر أعـال  وفـي حالـة حـدوث أي خـالف بينهمـا حـول تفسـير  .9
ال يــتم الفصــل فيــه وفقــًا لمقــوانين واألنظمــة أي بنــد مــن البنــود المــذكورة أعــال  يــتم ح مــه بــالطرق الوديــة وا 

المعمول بها في مناطق السمطة الوطنيـة الفمسـطينيةو وعمـى هـذا تـم االتفـاق والتوقيـع حسـب األصـول مـن 
 قبل طرف العقد وسممت نسخة لكل منهما.
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