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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 7902/ 90 رقم مزاودة
لـوزارة  كافتيريـا مممـا المكـاكم فـن تـان يـواس التابعـة تمـزيمبـالظر  المتتـوم مـزاوةة رح ــطعن  تعمن وزارة المالية

 تبعًا لمشروط الموضكة فن كراسة المزاوةة. )مممس القضاء األعمى( العةل
مرامعـة وزارة الماليـة المزاة والمسممة رسميًا وترغب فن المشاركة فن هذا  فعمى الشركات ذات االتتصاص

بـالقرب مـن إشـارة مـرور الطيـران فـن غـزة  ألولالرمـال بـرج الوليـة الطـاب  ا –اإلةارة العامة لموزام العامة  –
ــةوام الر  مبمــ  ةفــا مقابــل  مــن كراســة المواصــثات وولــاد  المــزاةمــل الكصــول عأســمن مــن تــ ل أوتــات ال

  . غير مسترةة( شيكل 011)
 -العامــةوازم لمــ العامــة ةارةاإلبــآتــر موعــة لقبــول عــروض األســعار بــالظر  المتتــوم فــن صــاةو  العطــاءات     

ين فــن المظــاري  بكضــور مملمــن المــزاوةتثــت  و  7107/ 00/10 الموافــ  الل لــاء يــومهــو  زةـوزارة الماليــة فــن غــ
 ظهرًا. الكاةية عشراثس المكان والزمان الساعة 

 
 مالحظة:ـ

 .المزاةعمى من يرسو عميه  أمرة اإلع ن فن الصك  .0
ك باكــن أو كثالــة باكيــة مــن الباــك أو شــي ةوالر(  0111مــ  )بســاة ةفــا معتمــة مــن تبــل البريــة بم يمــب إرفــا  .7

 يومًا مسترةة لمن ال يرسو عميه المزاة. 01ساري المثعول لمةة  اإلس منالوطان 
 .وتشمل مميا أاواع الرسوم والضرادب بالشيكلتقةم األسعار  .0
 .لماة العطاءات المركزية غير ممزمة بقبول أعمن األسعار.0
 اللاايــة الســاعة وكتــى صــباكاً التاســعة مــن الســاعة  19/10/7107 الموافــ  األكــةالموتــا يــوم  ســيتم معاياــة .5

 ظهرًا.
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 الشروط العامة 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

بعـــة أن يقـــرأ هـــذا  والولـــاد  المرفقـــة بـــةعوة المـــزاوةةعرضـــه وأســـعارا عمـــى المـــةاول والامـــاذج  المـــزاوةيعـــة  .0
ويقــةمها ضـمن العــرض كاممــة  تــتم ويوتـا كافــة ولـاد  ةعــوة المـزاوةةالولـاد  ويــتثهم مميـا مــا ورة فيهـا وي

 عمى أن يتكمل كافة الاتادج المترتبة عمى عةم تيامه بالتةتي  واالستكمال بصورة صكيكة.

عمــى أن يشــمل الســعر رســوم الممــارك والضــريبة المضــافة بالــةوالر   المــزاوةةأســعار  يمتــزم المــزاوة بكتابــة .7
 ومميا الرسوم والمصاري  األترى.

أو التعــــةيل أو  أو مكتوبــــًا بــــالكبر األزر  أو األســــوة فقــــط ويكظــــر المكــــو عرضــــه مطبوعــــاً  المــــزاوةيعــــة  .0
الشـــطب أو اإلضـــافة فـــن العـــرض وكـــل تصـــكي  مـــن هـــذا القبيـــل يوضـــا عميـــه تطـــين متـــوازيين بـــالكبر 

 ويعاة كتابة الصواب بالكبر األزر  أو األسوة ويوتا بماابه من تبل من أمرى التصويب. راألكم

فـن ملمـ  ملمـ  باككـام ويكتـب  المـزاوةةعرضه مرفقًا به الولاد  المطموبـة مـا تـنمين ةتـول  المزاوةيقةم  .0
 رتم كافتيريا ممما المكاكم فن تان يواس التابعة لوزارة العةلتمزيم   مزاوةةعميه 

وكذلك اسمه وعاوااه بالكامل ورتم الهات  والثاكس ورتم صـاةو  البريـة التاصـين بـه لترسـل إليـه  7107/ 9
تعــةيل فــن  لمــوازم / وزارة الماليــة تطيــًا بــني تلييــر أو العامــة ةاإلةار وعميــه تبميــــ   المــزاوةةلمكاتبــات المتعمقــة ا

وعاوااهـا وبتـ   ذلـك يكـ  لمماـة العطـاءات  المـزاوةةعاوااه وعميه أن يكتب أيضًا اسم الةادرة التن طركت 
 أن تهمل العرض المقةم ماه.

لمـوازم  العامـة ةاإلةار فـن صـاةو  العطـاءات المتصـص لهـذا اللـرض لـةى  المـزاوةيوةع العرض مـن تبـل  .5
فـــن صـــاةو   بمممـــا الـــوزارات الككوميـــة المةيـــة تبـــل ااتهـــاء المـــةة المكـــةةة لـــذلك وكـــل عـــرض ال يـــوةع 

 العطاءات تبل آتر موعة لتقةيم العروض ال ياظر فيه ويعاة إلى مصةرا ملمقًا .

مـن  يـوم عمـل 61ةم ماه اافذ المثعـول وال يمـوز لـه الرمـوع عاـه لمـةة بنن يبقى العرض المق المزاوةيمتزم  .6
 تاريخ آتر موعة لتقةيم العروض.

 
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

إذا كـــان شـــركة أن يرفــ  مـــا عرضـــه الشـــهاةات والولـــاد  المطموبــة ماـــه وهـــن عمـــن الاكـــو  المـــزاوة يمتــزم  .0
 التالن:

  الصااعن لمشركة.السمل التماري أو 

 .يمتزم المزاوة المتقةم لممزاوةة إذا كان شتص إرفا  صورة الهوية 
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أمــا إذا كــان المتقــةم هــو وكيــل عــن الشــتص الراغــب بالــةتول لممــزاوةة فيمــب عميــه إرفــا  وكالــة رســمية  .7
 موتعة أمام كاتب العةل وصورة وهويته.

 

 
 : المزاودةثالثًا :  تأمينات وضمانات 

 : المزاودةي تأمين الدخول ف .0
صــاةر مــن باــك البريــة التــابا لــوزارة االتصــاالت وتكاولوميــا  معتمــة أن يرفــ  بعرضــه ســاة ةفــا يمتــزم المــزاوة
)الباـك  أو عمى شكل كثالة أو شيك باكن صاةر من باك يتعامـل مـا السـمطة الثمسـطياية فـن غـزة المعمومات
 وال ياظــر فــن أي" كتــنمين ةتــول "  ةوالر(0111) بمبمــ  وموافقــة وزارة الماليــة عمــى ذلــك (اإلســ منالـوطان 

ل فن المزاة إلى مقةميها مـن المـزاوةين ، عمى أن تعاة تنمياات الةتو  عرض غير معزز بتنمين ةتول المزاة
بعة مةة أسبوعين من تاريخ آتر موعة لتقةيم العروض، وكذلك لمن أكيـل عمـيهم  الذي لم يكال عميهم المزاة

 المزاة.
 لتنفيذ:.تأمين حسن ا7

يمتزم المزاوة الذي رسا عميـه المـزاة بتقـةيم تـامين كسـن تاثيـذ عمـن شـكل كثالـة باكيـة أو شـيك باكـن صـاةرين 
ســاة ةفــا معتمــة مــن باــك البريــة التــابا  أو( اإلســ منمــن باــك معتمــة لــةي وزارة الماليــة بلــزة )الباــك الــوطان 
ويكون لمماة الك  بمصاةرة تيمة التامين  ةوالر(7111لوزارة االتصاالت وتكاولوميا المعمومات بمبم  وتةرا )

المــزاوة بعــة  إلــنمــا أتــل المــزاوة الــذي رســت عميــه المــزاوةة بــني مــن التزاماتــه، ويعــاة تــامين كســن التاثيــذ  إذا
المسـتثيةة لـاةارة العامـة بـاإلفراج عـن ت المترتبـة عميـه بمومـب طمـب تطـن تقةمـه الـةادرة تاثيذ كافـة االلتزامـا
 شيك بقيمة الكثالة من وزارة المالية( إصةارالتنمين )كيث يتم 

 

 وتقييميا: رابعًا: فتح المزاودة
 -:لجنة فتح المظاريف أواًل:

تثــت  العــروض مــن تبــل المماــة المشــكمة لهــذا اللــرض وتقــوم هــذا المماــة بثــت  المــزاوةة فــن الزمــان والمكــان  
 -اتتاذ اإلمراءات التالية:ب ن ةعوة المزاة وتقوم المماة فالمكةةين 

يثــت  مظروفــه يضــا ردــيس المماــة عميــه  ةو مــزاإلبــات عــةة المظــاري  فــن مكضــر فــت  المظــاري  وكــل  - أ
 المـــزاوةاتومقامـــه عـــةة  هيدـــة كســـر اعتيـــاةي بســـطه رتـــم المـــزاوةةوعمـــى مظروفـــه رتمـــًا مسمســـً  عمـــى 

 الوارةة.

لبات عةةها. المزاوةةترتيم األورا  المرفقة ما   - ب  وا 

 . مزاوةواألسعار وتيمة التنمين االبتةادن المقةم من كل  المزاةاسم مقةم تسميل   - ت

ومظروفــه وكــل ورتــة مــن أوراتــه المــزاوةة التوتيــا مــن ردــيس المماــة ومميــا األعضــاء الكاضــرين عمــى  - ث
 وكذلك عمى مكضر المماة بعة تةوين كافة التطوات السابقة.
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 -:لجنة دراسة وتقييم العروض ثانيًا :
 المقةمة وفقًا لما يمن: العروض تقوم المماة السابقة بةراسة 

 المزاة.ال ياظر فن أي عرض غير معزز بتنمين ةتول  - أ

 لمتنكة من مةي التزام المزاوة بعرضه بمواصثات وشروط ةعوة المزاة.تةرس العروض    - ب

يــتم ةراســة عــروض األســعار لمكــل كيــث أاــه إذا مــا تــوفرت فــن المهــة المــزاوةة المتقةمــة لممــزاة الشــروط   - ت
 األسعار. المطموبة يتم اإلكالة عمن المتقةم بنعمن

األسـباب وةون الكـ  بـاالعتراض مـن تبـل  المتقـةم  إبةاءيك  لمماة استبعاة المتقةم بنعمن األسعار ةون  - ث
 لممزاة.

عمن األسعار ويك  لها عةم إبةاء األسباب وةون الك  باالعتراض من تبل المتقةم المماة غير ممزمة بن  - ج
 لممزاوة.

مزاوةة اهاديًا ، فن أي وتت ةون الكامة إلبةاء األسباب وال يك  يك  لاةارة العامة لموازم العامة إللاء ال - ح
 عمن ذلك مطمقًا. االعتراضلممتقةمين لممزاوةة 

 

 :ـثالثًا:ـ التزامات المزاود 
بعـة االاتهـاء مــن  اسـتكمال إمــراءات العقـة التـاص وتوتيـا االتثاتيــةالمـزاة الـذي أكيــل عميـه  عمـى المـزاوة .0

 عممية الترسية مباشرة. 
أن يتاــازل ألي شــتص آتــر عــن كــل أو أي مــزء مــن العقــة ةون الكصــول عمــى إذن  يمــوز لممــزاوةال  .7

العامة لموازم العامة التـن أكالـت عميـه المـزاة مـا االكتثـاظ بكامـل كقـو  اإلةارة وفقـًا  اإلةارةمسب  من  تطن
  لمعقة األصمن.

ضـرر ااشـع عـن تقـةيم عرضـه فـن كالـة تسـارة أو إلن اإلةارة العامة لمـوازم بـني الرموع  لممزاوةال يك   .0
األسـعار أو  أتـلعمـى مقـةم  المـزاةالعـروض المقةمـة إليهـا أو إذا لـم تكـل  أو بعـض كـلالمماـة إذا ما رفضت 

ةعــــوة المــــزاة فــــن أي وتــــت أو أي مركمــــة ةون ذكــــر األســــباب وال يترتــــب عمــــن المماــــة أي مماــــة الإذا أللــــت 
 التزامات ماةية مقابل ذلك.

، عمـن أن يكـون الـةفا لـةي باـك لممبمـ  المتعاتـة عميـه تـ ل أسـبوع مـن تبميلـه بـذلك بالةفا  المزاوةيمتزم  .0
 البرية فن كساب وزارة المالية.
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 -حل الخالفات:: رابعاً 

فن كال كةوث أي ت   ياشن عن تثسير أي باـة مـن الباـوة السـابقة أو مـن باـوة العقـة فيـتم كمـه وةيـًا   - أ
 بالتثاوض.

يومــًا مــن بــةء مثاوضــتهما لموصــول إلــى كــل كــول أي تــ   يتعمــ   01الطرفــان تــ ل إذا لــم يــتمكن  - ب
ـــ  القـــوااين واألاظمـــة  ـــى المككمـــة المتتصـــة وتطبي ـــالمموء إل بالعقـــة يكـــ  ألي مـــن الطـــرفين كـــل التـــ   ب

 ة الوطاية الثمسطياية بهذا الشنن.المعمول بها فن مااط  السمط
 

 شروط متفرقة:ـ :خامساً 

اللش أو الت عب فن معاممته أو لبـت عميـه أاـه شـرع أو تـام باثسـه أو بواسـطة غيـرا  المزاوةاستعمل  اذإ .0
العــاممين فــن اإلةارة العامــة لمــوازم بشــنن العــرض  بطريــ  مباشــر أو غيــر مباشــر عمــى رشــوة أكــة مــوظثن

قــةا فــن ملــن عالعامــة ويكــ  لمماــة المــزاوةات أن تعمــى التواطــؤ معــه إضــرارًا بالمصــمكة  المقــةم ماــه أو
المقـةم ماـه ولهـا أن تكرمـه مـن االشـتراك فـن مـزاوةات أتـري لممـةة التـن تكـةةها الكال ويصـاةر التـنمين 

 ةون اإلت ل بكقها بالمطالبة بالتعويض عن كل عطل وضرر لك  بها مراء ذلك.
 .إللاء التعاتة معه ةون المموء لمقضاء  العطاءاتيك  لمماة  المزاوةإذا أفمس  .7
مــاز إللــاء العقــة  المبــرم معــه أو مــا تبقــى ماــه  بتوميــه كتــاب لمورلــة يثيــة بــذلك ةون  المــزاوةإذا تــوفى  .0

 لى استصةار ككم تضادن يقضن بذلك.الكامة إ
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 الشروط الخاصة

 

المــنمور التــن رســا عميــه  إيمــاروةفــا تيمــة  (اإليمــارالتمــزيم )يمتــزم المــورة الــذي يرســو عميــه المــزاة بتوتيــا عقــة  .0
ال يكــ  لمــوزارة  اإلةارةتــ ل مــةة أتصــاها أســبوع مــن تــاريخ تبميلــه بــذلك مــن تبــل  العامــة لمــوازم بــوزارة الماليــة وا 

بشـكل سـاوي عـن تيمـة  اإليمـار يـةفامصاةرة تيمة كثالة الةتول فن المزاوةة ةون الكـ  بـاالعتراض مـن تبمـه و 
يتكمل المسـتنمر مميـا الرسـوم والطوابـا والضـرادب البمةيـة والصـكية والمـاء و ، ساة مي ةية كاممةلمةة  اإليمار

 والكهرباء المترتبة عمن المنمور ابتةاء من تاريته.

 يمتزم المستنمر الذي يرسو عميه المزاة بالمكافظة عمن القوااين والس مة العامة. .7

 يواس فقط. ا مكاكم تانيمتزم المستنمر باستتةام المنمور كافتيريا لتةمة زوار وموظثن ممم .0

يمتـزم المســتنمر بعــةم اتتــاذ المــنمور مكــ  لبيــا أو تعـاطن أي اــوع مــن المســكرات أو المتــةرات أو المكرمــات األت تيــة  .0
والةياية تطعيًا أي مميا ما يتال  أككام الشريعة اإلس مية وفن كالة إذا تـال  المسـتنمر هـذا الشـرط أو أي مـزء ماـه 

ت ء المنمور ةون الك  لممستنمر بمطالبة وزارة المالية بني تعويض.فمممؤمر الك  فن فسخ   العقة وا 
المهــات المتتصــة  يمتــزم المســتنمر الــذي يرســو عميــه المــزاة باستصــةار التــراتيص ال زمــة لثــت  المكــان المســتنمر لــةي .5

 بةفا أي مبال  مقابل ذلك. ينغير ممزم والمممس األعمى لمقضاءووزارة المالية، 

المزاوة بتسميم الكافتيريـا المسـتنمرة عاـة ااتهـاء مـةة اإليمـار بكالـة ميـةة ولـيس بـه أي اقـص أو عيـب وبـاثس الكالـة يمتزم  .6
 التن تسممها عاة التعاتة.

تواطــا  إمــراء أوفــت  ماافـذ  أوتقســيم  أومــن هــةم أو باـاء  المـنمورمر أن يكـةث أي تلييــر فــن يكـ  لممســتن ال  .7
ة مسـبقة مـن تبـل المـؤمر وتيامـه بشـنء مـن هـذا القبيـل يكـون ممزمـا باعاةتـه وت فه ذلك ةون اتذ موافقـة تطيـ

 إلن كالته األصمية ويعتبر العقة مثسوتا من تمقاء اثسه.

كافـــة الترميمـــات واإلصـــ كات التـــن تاـــتج عـــن اســـتعمال المـــنمور مـــن ةهـــان وترميمـــات يمتـــزم المســـتنمر لمقيـــام بعمـــل  .8
ةتال التكسياات الضرورية لممن  مور عمن كسابه التاص وذلك بعة التشاور وموافقة المؤمر التطية.وتبييض وا 

بعـــةم وضـــا أيـــة مـــواة تابمـــة ل شـــتعال أو مضـــرة بالصـــكة العامـــة أو مـــن شـــااها تهةيـــة يمتـــزم المســـتنمر  .9
 الس مة العامة فن الماطقة بالمنمور.

ولـيس لـه الكـ  بتنميرهـا  ال يك  لممستنمر التاـازل عـن العـين المـؤمرة مزديـًا أو كميـًا ألي شـتص كـان .01
 من الباطن.

 .أتري.يمتزم المستنمر بةفا أي مصاري  عامة تتص المنمور كالصيااة والاظافة العامة وأي تةمات 00
 يكون لممستنمر الك  باإلع ن ةاتل كافتيريا بني شكل ةعادن يراا مااسبًا. .07
الكســاة والســ مة الصــكية عمــن ان يمتزمــوا  واألتــ  . يمتــزم المتعهــة بتــوفير عــاممين يتمتعــون بالســمعة 00

لـذلك يكـ  إلةارة مممـا المكـاكم الطمـب ماـه اسـتبةالهم ويمـب ان يكـون باآلةاب العامـة وفـن كالـة متـالثتهم 
  لهم زي موكة. 
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  .نن يكون وتت العمل فن المقص  يوميا ت ل أوتات العمل الرسمنيمتزم المزاوة ب .00
مــن الاظافــة العامــة ســواء كــان بالاســبة لنطعمــة والمكــان ةاتــل المقصــ  مــا . يمتــزم المتعهــة بالمكافظــة ع05

 المتبعة فن ممما المكاكم.االلتزام الكامل باألاظمة والتعميمات والشروط والقوااين 
 تيمة ما يقوم باسته كه.ةفا . الكهرباء والماء متوفرة ةاتل الكافتيريا وعمن المتعهة 06
ال زم لتشليل الكافتيريا عمـن كسـاب المـورة ويمـب ان تكـون بمسـتوي يتااسـب  . األةوات والمعةات والثرش07

 ما المكان ال يقل عن ل ث اموم.
 الصكية من المهات المتتصة. لمرتابةتتضا مميا المبيعات من منكوالت ومشروبات فن الكافتيريا . 08
مااسبة ومقبولة بمـا يتااسـب مـا  بنسعارة . يمتزم المتعهة ببيا المشروبات الساتاة والبارةة والومبات التثيث09

مممـا المكـاكم عممـا بـان المشـروبات والومبـات سـو   إةارةباالتثـا  مـا  األسـعارالمكان ويتم وضا تادمـة 
ومممـا والمـرامعين وسـيمتزم مميـا المـرامعين بالـةفا ةون اسـتلااء  واألعضـاءتكون عمن كسـاب المـوظثين 

 سب . المكاكم غير مسدول بالةفا عن أي مما
)ويكـون الكـ  بالتمةيـة لـه لمـةة سـاة مي ةيـة يكون استتةام الكافتيريا بشكل مثتـوح لممـوظثين والمـرامعين . 71

 ةاب العامة.وذلك فن كال التزامه بالشروط واآلأتري باثس السعر الذي رسا عميه 
م ترســية المــزاة . بتصــوص ماكياــات التصــوير المســتتةمة فــن المكــاكم تقتصــر فقــط عمــى المــزاوة الــذي يــت70

 عميه .
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 المواصفات الفنية لممأجور
 

 .كافتيريا فن الةور األرضن عمن مةتل البةاية الرديسن لممما المكاكم :حالة المأجور     
  عبارة عن مطبخ + صالة.المأجور :      
 عرض يومة به ةورة مياا.م x7881م طول 5مساحة المطبخ:      
 .م عرضx 6م طول8مساحة الصالة:      
 يواس. فن مقابل ااةي الامار بممما مكاكم تانلموقع: ا     
 .زماج من ل ث مهاتشبابيك الصالة:      

 
 اإليجــــــار

 مالحظات القيمة اإليجارية السنوية بالشيكل وصف العين المؤجرة
تنمير كافتيريا ممما مكاكم تان يواس مركز 

متر مربا  51يواس تبم  مساكتها كوالن  تان
 .تالية من األمهزة والمعةات والثرش 

 

  

   إجمالي القيمة االيجارية بالشيكل
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـــ بصثتن مملً  عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوية رتم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتر أاا الموتا أةااا ــــــ 
 بالتــالن:ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمـــزيم بوالتاصـــة  7107/ 9بـــناان تـــرأت وتثهمـــت كافـــة مـــا ورة بولـــاد  المـــزاوةة المطروكـــة رتـــم   .0
مــن شــروط عامــة وتاصــة كافتيريــا مممــا المكــاكم فــن تــان يــواس التابعــة لــوزارة العــةل لصــال  

 وألتزم التزامًا تااوايًا بتمك الشروط.
المقةم مان ساري المثعول وال يموز لن الرموع عاه لمةة ل لون يوما .   كما ألتزم بنن يبقى العرض 7

 من تاريخ آتر موعة لتقةيم العروض.
كضار كثالة كسن التاثيذ وااللتزام بشروط المزاوةة والعقة التاص بها. 0  .  وكذلك ألتزم بتوتيا العقة وا 
 

 .أي ضغط أو إكراهبكل ما ورد بو دون  وىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم     
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