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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 8181/ 81 رقم عطاء
مخزن الوقود المصري إلعادة تأىيمو  توريد وتجييزبالظرف المختوم  عطاءطــرح عن تعمن وزارة المالية 

 فعمى الشركات .عطاءتبعًا لمشروط الموضحة في كراسة الك)المرحمة الثانية( غرب معبر رفح -وتطويره
تل  –العامة  لموازماإلدارة العامة  –مراجعة وزارة المالية  العطاءفي المشاركة في ىذا الراغبين  المؤسساتو 

مي كراسة جل الحصول عأخالل أوقات الدوام الرسمي من  اليوي غرب الجامعة االسالمية بجوار محطة فارس
ك . غير مستردة شيكل( 033مبمغ )دفع مقابل  العطاءالمواصفات ووثائق 

وزارة  -العامةوازم لم العامة باإلدارةآخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات 
ين في نفس المناقصتفتح المظاريف بحضور ممثمي و  30.30.8300 الموافق الثالثاء يومالمالية في غـزة ىو 

 .صباحاً  الحادية عشرالمكان والزمان الساعة 
 

 - مالحظة:
 .العطاءأجرة اإلعالن في الصحف عمى من يرسو عميو  -0
ك بنكي أو كفالة بنكية من البنك أو شي دوالر( 0333مغ )بالبريد بم صادر من بنكسند دفع  يجب إرفاق -8

 .العطاءيومًا مستردة لمن ال يرسو عميو  63ساري المفعول لمدة او بنك االنتاج  اإلسالميالوطني 
 .وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب بالشيكلتقدم األسعار  -0

 االسعار ات المركزية غير ممزمة بقبول أقللجنة العطاء -4
 www.mof.gov.psاالطالع عمى الكراسة مراجعة موقع وزارة المالية  -0
 .3058303950رقم : لممراجعة واالستفسار جوال -6
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 الشروط العامة 

 
 :ـينالمناقصوتقديم العروض من قبل  أوالً: إعداد

بعــد أن يقــرأ ىــذه  عطــاءوالوثــائق المرفقــة بــدعوة العرضــو وأســعاره عمــى الجــداول والنمــاذج  المنــاقصيعــد  .0
ويقــدميا ضــمن العــرض كاممــة  عطــاءخــتم ويوقــع كافــة وثــائق دعــوة الالوثــائق ويــتفيم جميــع مــا ورد فييــا وي

 عمى أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

 عمى أن يشمل السعر جميع الرسوم والمصاريف األخرى. بالشيكل  عطاءالأسعار  بكتابة المناقصيمتزم  .8

أو التعـــديل أو  د فقـــط ويحظـــر المحـــوعرضـــو مطبوعـــًا أو مكتوبـــًا بـــالحبر األزرق أو األســـو  المنـــاقصيعـــد  .0
الشـــطب أو اإلضـــافة فـــي العـــرض وكـــل تصـــحيح مـــن ىـــذا القبيـــل يوضـــع عميـــو خطـــين متـــوازيين بـــالحبر 

 ويعاد كتابة الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبو من قبل من أجرى التصويب. راألحم

في مغمف مغمق بإحكام ويكتب  عطاءالول عرضو مرفقًا بو الوثائق المطموبة مع تأمين دخ المناقصيقدم  .4
ك)المرحمة الثانية( غرب معبر رفح -مخزن الوقود المصري إلعادة تأىيمو وتطويره توريد وتجييز عطاءعميو 
وكذلك اسمو وعنوانو بالكامل ورقم الياتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين بو لترسل  00/8300 رقم

وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية خطيًا بأي تغيير أو تعديل في  عطاءالإليو المكاتبات المتعمقة 
وعنوانيا وبخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات  عطاءالعنوانو وعميو أن يكتب أيضًا اسم الدائرة التي طرحت 

 أن تيمل العرض المقدم منو.
لمـوازم  العامـة ةاإلدار في صندوق العطاءات المخصص ليذا الغرض لدى  المناقصيودع العرض من قبل  .0

اءات قبـــل آخـــر موعـــد لتقـــديم فـــي صـــندوق العطـــ قبـــل انتيـــاء المـــدة المحـــددة لـــذلك وكـــل عـــرض ال يـــودع 
 .يعتبر الغي العروض

ن مــ يــوم 63بــأن يبقــى العــرض المقــدم منــو نافــذ المفعــول وال يجــوز لــو الرجــوع عنــو لمــدة  المنــاقصيمتــزم  .6
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
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 : عطاءالًا :  تأمينات وضمانات ثاني

 : عطاءالتأمين الدخول في  .8
صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا  معتمـد أن يرفـق بعرضـو سـند دفـع المنـاقصيمتزم 

)البنــك الــوطني  كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن بنــك يتعامــل مــع الســمطة الفمســطينية فــي غــزة أو المعمومــات
عـــرض غيـــر معـــزز  وال ينظـــر فـــي أي" كتـــأمين دخـــول "  دوالر (0333) بمبمـــغ (أو بنـــك االنتـــاج اإلســـالمي

لـم يحـال ين الـذي المناقصـإلى مقدمييا من  العطاءل في ، عمى أن تعاد تأمينات الدخو  العطاءبتأمين دخول 
 .العطاءمن تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، وكذلك لمن أحيل عمييم  بعد مدة شير العطاءعمييم 

 .تأمين حسن التنفيذ:8
مين حســـن تنفيــذ عمـــي شـــكل كفالــة بنكيـــة أو شـــيك بنكـــي بتقــديم تـــأ العطـــاءالـــذي رســى عميـــو  المنـــاقصيمتــزم 

سند دفع معتمد  أو( نتاج أو بنك اال اإلسالميصادرين من بنك معتمد لدي وزارة المالية بغزة )البنك الوطني 
كـون لمجنـة الحـق وي دوالر 03333لمعمومات بمبمغ وقدره من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا ا

مين حسـن بـأي مـن التزاماتـو، ويعـاد تـأ عطـاءالـذي رسـت عميـو ال المنـاقصمـا أخـل  إذامين قيمة التـأبمصادرة 
وزارة النقــــل بعــــد تنفيــــذ كافــــة االلتزامــــات المترتبــــة عميــــو بموجــــب طمــــب خطــــي تقدمــــو  المنــــاقص إلــــيالتنفيــــذ 

 باإلفراج عن التأمين. لموازم دارة العامةلإل والمواصالت
 

 وتقييميا: عطاءًا: فتح الثالث
 -:لجنة فتح المظاريف أواًل:
 وتقــوم المجنــة  العطــاءي دعــوة فــفــي الزمــان والمكــان المحــددين  عطــاءبفــتح ال لجنــة العطــاءات المركزيــة تقــوم 

 -اتخاذ اإلجراءات التالية:ب
رقمـًا مسمسـاًل  اريفظـو يضـع رئـيس المجنـة عمـى المإثبات عدد المظـاريف فـي محضـر فـتح المظـاريف  - أ

 الواردة. اتالمناقصومقامو عدد  عطاءكسر اعتيادي بسطو رقم الىيئة عمى 

 . مزاودواألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كل  العطاءاسم مقدم تسجيل  - ب

ومظروفــو وكــل ورقــة مــن أوراقــو  عطــاءالالتوقيــع مــن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء الحاضــرين عمــى  - ت
 الخطوات السابقة.وكذلك عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة 
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 -:لجنة دراسة وتقييم العروض ًا :رابع

 المقدمة وفقًا لما يمي: العروض بدراسة مجنة تطوير التقوم 
 .العطاءز بتأمين دخول ال ينظر في أي عرض غير معز  - أ

 .العطاءبعرضو بمواصفات وشروط دعوة  المناقصلمتأكد من مدي التزام تدرس العروض    - ب

 األقــل المنــاقصويــتم اإلحالــة عمــى  عطــاءالمســتوفاة لجميــع الشــروط المطموبــة فــي ال العــروضيــتم دراســة   - ت
 سعراً 

األســباب ودون الحــق بــاالعتراض مــن قبــل  المتقــدم  إبــداءاألســعار دون  بأقــليحــق لمجنــة اســتبعاد المتقــدم  - ث
 لممزاد.

، دون الحاجــة إلبــداء  طــاءعقبــل البــت فــي ترســية النيائيــًا  عطــاءيحـق لــإلدارة العامــة لمــوازم العامــة إلغــاء ال - ج
 .عمي ذلك مطمقًا  االعتراض عطاءاألسباب وال يحق لممتقدمين لم

 

 :ـ المناقصًا:ـ التزامات خامس
بعـد االنتيـاء مـن  استكمال إجراءات العقد الخاص وتوقيـع االتفاقيـة العطاءالذي أحيل عميو  عمى المتعيد .0

 . حسب األصول  المخزنومن ثم يتم تسميمو  خالل مدة أقصاىا أسبوععممية الترسية 
 .أن يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد  ال يجوز لممتعيد .8

        كـــلالمجنـــة رفـــض خســـارة أو ضـــرر ناشـــم عـــن تقـــديم عرضـــو فـــي حالـــة بـــأي الرجـــوع  لممتعيـــدال يحـــق  .0
دعــوة مجنــة الاألســعار أو إذا ألغــت  أقــلعمــى مقــدم  العطــاءالعــروض المقدمــة إلييــا أو إذا لــم تحــل  أو بعــض
 في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباب وال يترتب عمي المجنة أي التزامات مادية مقابل ذلك. العطاء

، عمـي أن يكـون الـدفع لـدي بنـك مبمغ المتعاقد عميو خـالل أسـبوع مـن تبميغـو بـذلك الدفع ب المناقصيمتزم  .4
 .ك معتمد لدى السمطة )البنك الوطني او بنك االنتاج(أو بن البريد في حساب وزارة المالية

 
 -حل الخالفات:: اً سادس

في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بنـد مـن البنـود السـابقة أو مـن بنـود العقـد فيـتم حمـو وديـًا   - أ
 بالتفاوض.

يتعمــق يومــًا مــن بــدء مفاوضــتيما لموصــول إلــى حــل حــول أي خــالف  03إذا لــم يــتمكن الطرفــان خــالل  - ب
ـــق القـــوانين واألنظمـــة  ـــى المحكمـــة المختصـــة وتطبي ـــالمجوء إل بالعقـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الخـــالف ب

 ة الوطنية الفمسطينية بيذا الشأن.المعمول بيا في مناطق السمط
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 شروط متفرقة:ـ :اً سابع

الغش أو التالعب في معاممتو أو ثبت عميو أنو شرع أو قام بنفسو أو بواسطة غيره  المناقصاستعمل  اذإ .0
بشـأن العـرض المقـدم منـو  الحكومـة العـاممين فـي  بطريق مباشر أو غير مباشر عمـى رشـوة أحـد مـوظفي

 مغي عقده فـي الحـالأن ت العطاءات المركزيةالعامة ويحق لمجنة عمى التواطؤ معو إضرارًا بالمصمحة  أو
المقــدم منــو وليــا أن تحرمــو مــن االشــتراك فــي مــزاودات أخــري لممــدة التــي تحــددىا دون ويصــادر التــأمين 

 اإلخالل بحقيا بالمطالبة بالتعويض عن كل عطل وضرر لحق بيا جراء ذلك.
 .إلغاء التعاقد معو دون المجوء لمقضاء  العطاءاتيحق لمجنة  المناقصإذا أفمس  .8
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 الشروط الخاصة

 (.8( والبند رقم )0العرض قابل لمتجزئة فيما يخص البند رقم ) -

 يتم معاينة المكان قبل المشاركة في المناقصة. -

باإلضافة الى توصيف ومخططات لكل بند  مطموب من الشركات تقديم مخططات تفصيمية لممشروع -
 عمى حدة

 سيتم تسديد قيمة األعمال عمى النحو التالي : -

 من معبر  شيكل عن كل لتر صادر 3.3004ما قيمتو صرف ( أعمال الخزانات 0-8م )البند رق
 .رفح لمبترول

 ( أعمال التمديدات والتجييزات األخرى ما قيمتو 0البند رقم )شيكل عن كل لتر صادر 3.383 
 من معبر رفح لمبترول.
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 جدول الكميات

 مالحظات بالشيكلالسعر  الكمية  الصنف م.

1 
 ممم 6لتر سماكة  138000تصنيع وتزفيت ونقل خزانات وقود سعة 

 لتر عالم 100، مع معايرة المخزان كل مع الفتحات المطموبة 
16  

 
2 

الوقود في الخزانات مع  مجسات لفحص منسوب وكمية بيوتركتوريد 
 ما يمزم من توصيالت وأجيزة تحكم ومعايرة

   خزان 36

3 

 4 انش  4توريد وتركيب مضخات وقود بالك مير 

  

تركيب عدادات الكترونية )موجودة لدى االدارة العامة لمبترول( مع ما 
 4 يمزم من توصيالت تحكم ومعايرة وصيانة 

انش متفرعة  2.5سعة  4توريد وتركيب تفريعة لمتعبئة عدد المخارج 
سم مع خرطوم  30 انش المسافة بين كل مخرج واالخر 4من انبوب 

 متر لكل مخرج 3
6 

 4توريد وتركيب مرشات مائية فوق تفريعات التعبئة كل تفريعة عمييا 
 سم  20مرشات بين كل مرش واالخر 

6 

 3 متر  30توريد وتركيب عامود اطفاء مع بكرة مع خرطوم قماش طول 

 حسب الطمب لممكان مما يسمح بالرؤية بشكل كاملة كاميرات وتوابعيا توريد شبك

 أكثر من جزء م4م وارتفاع 8م وعرض  135توريد وتركيب  معرش طول 
 حسب الحاجة توريد وتركيب شبكة إنارة كاممة

 حسب الحاجة توريد وتركيب شبكة الكيرباء لممضخات وشبكة التحكم لمعدادات
انش  4انش مع فتحات  20حديد   لموقد توريد وتركيب خط تفريغ 

مع ما يمزم من باطون لحماية  20انش عدد  6وفتحات  16عدد 
 الخط في بعض اإلمكان المعرضة لمتمف

متر  260
 طولي

 16 انش  4تركيب محابس لمتفريغ 
 2م 2000 ممم  8سم مع شبكة حديد 10ارضية باطون 

واتمام كافة االعمال المطموبة  16لدفن خزانات الوقود عدد حفرة حفر 
 حسب الطمب تسوية وردم ودفن وقص ولحام من 

مع تركيب سمك  م عن األرض حول الخزانات2بناء صور بارتفاع 
 باألعمىشائك 

 م طولي200

 
وىي تعمل حاليا مع ما نقل عداد ومضخة موجودة في المرحمة األولى 

 توصيالتمزم من ي
2 

 
بوابات  6م طولي و  250توريد وتركيب شبك حول الخزانات بطول 

 م1.2شبك عرض 
   مقطوع



 

 9صفحة 

كغرب معبر رفح -مخزن الوقود المصري إلعادة تأىيمو وتطويره توريد وتجييز 81/8181 عطاء
 

 

 

 لتــــــــــــــزامإقـــــــرار وإ

 

 بالتــالي:ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىوية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــ الموقع أدناه أقر أنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 بتطويرالخاصة  8300/ 00المطروحة رقم   عطاءبأنني قرأت وتفيمت كافة ما ورد بوثائق ال (1

من  المذكورةانية ()المرحمة الث غرب معبر رفح -مخزن الوقود المصري إلعادة تأىيمو وتطويره
كالشروط.شروط عامة وخاصة وألتزم التزامًا قانونيًا بتمك 

يوما  مدة ستونكما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنو ل (2
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

حضار كفالة حسن التنفيذ وااللتزام بشروط ال (3  والعقد الخاص بيا.  عطاءوكذلك ألتزم بتوقيع العقد وا 
 

 .بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه وألتزموىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المناقصاسم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشتغل مرخص لمشركات :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم ىوية األفراد :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوقيع والختم :


