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 دولة فلسطين 

 اإلدارة العامة لموازم العامة -وزارة المالية
 لجنة العطاءات المركزية

 2018/  31هزاودة رقن  

 

امننناك   ننن  لتننناجير لصنننالز وزارة الصننن ة  منننزاودة  المالينننة / لجننننة العطننننناءات المركنننننزية  ننن  طنننننرح وزارة   تعمننن 
تبعنًا لمشنروط والمواصنفات الموضن ة  ن  كراسنة  الخدمة الذاتية لممشروبات الساخنةالمستشفيات لوضع ماكينات 

الخدمننة إلمكانننات الماديننة و الفنيننة لت ننديم ام لننديي الننرايبي  الننذي   عمننا الشننركات ذات ااختصنناص و  المننزاودةووثننا   
بجنوار  –مراجعة وزارة المالية / اإلدارة العامة لموازم العامنة ن ن تنا الينوا  المزاودة وتريب    المشاركة    ىذة

 المنزاودةم طة  ارس لمبتروا خالا أوقات الدوام الرسم  م  أجا ال صنوا  منا كراسنة المواصنفات ووثنا   
 ( شيكا يير مستردة تورد إلا خزينة وزارة المالية.011م ابا د ع مبمغ )

سعار بالظر  المختوم    صندو  العطاءات باإلدارة العامة الموازم/ وزارة المالية  ن  يننزة آخر مو د ل بوا  روض األ
 منزاودي وتفتز المظناري  ب ضنور ممثمن  ال  31/8/8138الموا      الخميسىو السا ة ال ادية  شر م  ظير يوم 

      نفس الزما  والمكا     .                                              
  مال ظة:ن

 .المزاد. أجرة اإل ال     الص    ما م  يرسو  ميو 0
يجب إر ا  كفالة بنكية أو شيك بنك  صادر م  بنك معتمد لدى السمطة الوطنية الفمسطينية بغزة ) البنك . 2

الوطن  اإلسالم  أو بنك اانتاج الفمسطين ( أو سند د ع معتمد صادر م  بنك البريد التابع لوزارة ااتصاات 
 يينر( كتننمي  دخنوا سناري المفعنوا شنيكا )  نط أربعنة اا  شنيكا ا 4111وتكنولوجيا المعمومات بمبمنغ 

 لمدة ثالثة شيور م  آخر مو د لت ديم العروض 
براز إجمال  الكش  الوا د بالشيكا. ت دم األسعار 3  .ويرا ا تسعير كا بند  ما  دة وا 
 .لجنة العطاءات المركزية يير ممزمة ب بوا أ م  األسعار.4
 لممت دم ال      معاينة ااماك  الم ددة قبا وضع ااسعار   .5
 لجنة العطاءات المركزية يير مس ولة    أي مبمغ ن دي ير   بالعرض .. 6
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. 
 

 الشروط العامة 
 أوًا: إ داد وت ديم العروض م  قبا المتناقصي :ن

بعند أ  ي نرأ ىنذه  بند وة المنزاودةوالوثنا   المر  نة  رضو وأسعاره  منا الجنداوا والنمناذج  المزاوديعد  .1
وي نندميا ضننم  العننرض  خننتم ويوقننع كا ننة وثننا   د ننوة المننزاودةالوثننا   ويننتفيم جميننع مننا ورد  ييننا وي

 .كاممة  ما أ  يت ما كا ة النتا ج المترتبة  ما  دم قيامو بالتدقي  وااستكماا بصورة ص ي ة

أ  يشما السعر رسنوم الجمنارك والضنريبة المضنا ة  ما  بالشيكا  المزاودةأسعار  يمتزم المزاود بكتابة .8
 وجميع الرسوم والمصاري  األخرى.

 رضننو مطبو ننًا أو مكتوبننًا بننال بر األزر  أو األسننود   ننط وي ظننر الم ننو أو التعننديا أو  المننزاوديعنند  .1
الشننطب أو اإلضننا ة  نن  العننرض وكننا تصنن يز منن  ىننذا ال بيننا يوضننع  ميننو خطنني  متننوازيي  بننال بر 

 اد كتابة الصواب بال بر األزر  أو األسود ويوقع بجانبو م  قبا م  أجرى التصويب.ويع راأل م

 نن  مغمنن  مغمنن  ب  كننام  المننزاودة رضننو مر  ننًا بننو الوثننا   المطموبننة مننع تنننمي  دخننوا  المننزاودي نندم  .4
 اماك     المستشفيات لوضع ماكينات الخدمة الذاتية لممشروبات الساخنة تنجير  مزاودةويكتب  ميو 

وكذلك اسمو و نوانو بالكاما ورقم الينات  والفناكس ورقنم صنندو  البريند الخاصني   8138/  31رقم 
 –إلدارة العامنة لمنوازم العامنة ن ن تنا الينوا ا و مينو تبمينننغ المزاودةبنبنو لترسنا إلينو المكاتبنات المتعم نة 

 تعديا     نوانوخطيًا بني تغيير أو  بجوار م طة  ارس لمبتروا خالا أوقات الدوام الرسم 

إلدارة العامنة لمنوازم    صندو  العطاءات المخصنص لينذا الغنرض لندى  المزاوديودع العرض م  قبا  .5
قبا انتياء المدة الم ددة  بجوار م طة  ارس لمبتروا خالا أوقات الدوام الرسم  –العامة ن ن تا اليوا 

لذلك وكا  رض ا يودع     صندو  العطناءات قبنا آخنر مو ند لت نديم العنروض ا ينظنر  ينو ويعناد 
 إلا مصدره مغم ًا .

 ينوم  منا 91بن  يب ا العرض الم دم منو نا ذ المفعوا وا يجنوز لنو الرجنوع  ننو لمندة  المزاوديمتزم  .6
 .م  تاريخ آخر مو د لت ديم العروض

 
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ن

إذا كننا  شننركة أ  ير نن  مننع  رضننو الشننيادات والوثننا   المطموبننة منننو وىنن   منن   المننزاود يمتننزم .3
 الن و التال :

 .السجا التجاري أو الصنا   لمشركة 

 .يمتزم المزاود المت دم لممزاودة إذا كا  شخص إر ا  صورة اليوية 
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   المت دم ىو وكيا    الشخص الرايب بالدخوا لممنزاودة  يجنب  مينو إر نا  وكالنة أما إذا كا
 رسمية موقعة أمام كاتب العدا وصورة وىويتو.

 

 
 : المزاودةثالثًا :  تنمينات وضمانات 

 : المزاودةتنمي  الدخوا     .3
 السننمطة الوطنيننةكفالننة بنكيننة أو شننيك بنكنن  صننادر منن  بنننك معتمنند لنندى أ  ير نن  بعرضننو  يمتننزم المننزاود

الفمسننطينية بغننزة ) البنننك الننوطن  اإلسننالم  أو بنننك اانتنناج الفمسننطين ( أو سننند د ننع معتمنند صننادر منن  بنننك 
شنيكا )  نط أربعنة اا  شنيكا ا يينر(  4111البريد التابع لوزارة ااتصناات وتكنولوجينا المعمومنات بمبمنغ 
كتنمي  دخوا " وا ينظنر  ن  و د لت ديم العروض  كتنمي  دخوا ساري المفعوا لمدة ثالثة شيور م  آخر م

ا  نن  المننزاد إلننا م نندمييا منن     مننا أ  تعنناد تنمينننات النندخو  ننرض ييننر معننزز بتنننمي  دخننوا المننزاد أي
بعند مندة أسنبو ي  من  تناريخ آخنر مو ند لت نديم العنروض  وكنذلك لمن   المزاودي  الذي لم ي اا  مييم المزاد

 المزاد.أ يا  مييم 
 :   س  التنفيذتنمي   .8

 %31  ميو  بنسبة ةالم ال لممزاودةبت ديم تنمي   س  التنفيذ  اأو بني جزء م  بنودى بالمزاودةالفا ز يمتزم المزاود 
م  اجمالا قيمة الع د الذي رسا  ميو وذلك  ما شكا سند د ع معتمد صادر م  بنك البريد أو كفالة بنكية 

يوم م  تاريخ تبميغو  31شيك بنك  م  البنك الوطن  اإلسالم  او بنك اانتاج الفمسطين   سب األصوا خالا  او
 ما أ  يكو  ساري المفعوا لمدة  امي   وزارة المالية –اادارة العامة لموازم ب رار إ الة العطاء  ميو م  قبا 

   ميالديي  م  تاريخ آخر مو د لت ديم تنمي   س  التنفيذ 

ويعاد تنمي   س  التنفيذ إلا المتعيد بعد تنفيذ كا ة االتزامات المترتبة  ميو بموجب طمب خط  ت دمو  
 باإل راج    التنمي  لإلدارة العامة لموازم العامة ( وزارة الص ة الدا رة المستفيدة)

 
 وت ييميا: رابعًا:  تز المزاودة

 -:لجنة  تز المظاري  أوًا:
تفتز العروض م  قبا المجنة المشكمة ليذا الغرض وت وم ىذه المجنة بفتز المنزاودة  ن  الزمنا  والمكنا   

 -اتخاذ اإلجراءات التالية:ب   د وة المزاد وت وم المجنة  الم ددي  
يفتز مظرو نو يضنع ر نيس المجننة  مينو  دو مزاإثبات  دد المظاري     م ضر  تز المظاري  وكا  - أ

 المنزاوداتوم امنو  ندد  ىي نة كسنر ا تينادي بسنطو رقنم المنزاودةو ما مظرو و رقمنًا مسمسناًل  منا 
 الواردة.

ثبات  ددىا. المزاودةترقيم األورا  المر  ة مع   - ب  وا 

 . مزاودواألسعار وقيمة التنمي  اابتدا   الم دم م  كا  المزاداسم م دم تسجيا   - ت
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ومظرو نو وكنا ورقنة من  أوراقنو المزاودة التوقيع م  ر يس المجنة وجميع األ ضاء ال اضري   ما  - ث
 وكذلك  ما م ضر المجنة بعد تدوي  كا ة الخطوات الساب ة.

 -:لجنة دراسة وت ييم العروض ثانيًا :
 الم دمة و  ًا لما يم : العروض  تم تشكيا لجنة  نية لدراسةيس

 المزاد.ا ينظر    أي  رض يير معزز بتنمي  دخوا  - أ

 لمتنكد م  مدي التزام المزاود بعرضو بمواصفات وشروط د وة المزاد.تدرس العروض    - ب

يتم دراسة  روض األسعار لمكا  يث أنو إذا ما تنو رت  ن  الجينة المنزاودة المت دمنة لممنزاد الشنروط   - ت
 األسعار. بن ماالمطموبة يتم اإل الة  م  المت دم 

األسننعار وي نن  ليننا  نندم إبننداء األسننباب ودو  ال نن  بنناا تراض منن  قبننا  بننن ماالمجنننة ييننر ممزمننة  - ث
 المت دم لممزاود.

إلغاء المزاودة نيا يًا      أي وقت دو  ال اجة إلبنداء األسنباب وا  وزارة المالية –لموازم العامة ي    - ج
 . م  ذلك مطم اً  اا تراضي   لممت دمي  لممزاودة 

 :نثالثًا:ن التزامات المزاود 
بعد اانتياء من   استكماا إجراءات الع د الخاص وتوقيع ااتفاقيةالمزاد الذي أ يا  ميو   ما المزاود .1

 .  ممية الترسية مباشرة
أ  يتننازا ألي شنخص آخنر  ن  كنا أو أي جنزء من  الع ند دو  ال صنوا  منا إذ   ا يجوز لممزاود .2

التن  أ النت  مينو المنزاد منع اا تفناظ بكامنا   نو   وزارة الصن ة  –دا نرة المشنتريات مسب  من   خط 
  .اإلدارة و  ًا لمع د األصم 

خسنارة أو ضنرر ناشنن  ن  ت نديم  رضنو بنني إلدارة العامة لموازم العامة اإل  الرجوع  لممزاودا ي    .1
 ا منا منا م ندم  المنزادالعروض الم دمة إلييا أو إذا لم ت نا  أو بعض كاالمجنة     الة إذا ما ر ضت 
د ننوة المننزاد  نن  أي وقننت أو أي مر مننة دو  ذكننر األسننباب وا يترتننب  منن  مجنننة الاألسننعار أو إذا ألغننت 

 المجنة أي التزامات مادية م ابا ذلك.

 .لممبمغ المتعاقد  ميو خالا أسبوع م  تبميغو بذلك بالد ع  المزاوديمتزم  .4
 شروط متفرقة:ن :خامساً 

الغش أو التال نب  ن  معاممتنو أو ثبنت  مينو أننو شنرع أو قنام بنفسنو أو بواسنطة  المزاوداستعما  إذا .3
مغ    ده    العامة وي   لمجنة المزاودات أ  تضرارًا المصم ة اييره بطري  مباشر أو يير مباشر  

راك    مزاودات أخري لممدة التن  ت نددىا الم دم منو وليا أ  ت رمو م  ااشتال اا ويصادر التنمي  
 دو  اإلخالا ب  يا بالمطالبة بالتعويض    كا  طا وضرر ل   بيا جراء ذلك.

 .إلغاء التعاقد معو دو  المجوء لم ضاء  العطاءاتي   لمجنة  المزاودإذا أ مس  .8
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جاز إلغاء الع د  المبرم معو أو منا تب نا مننو  بتوجينو كتناب لمورثنة يفيند بنذلك دو   المزاودإذا تو ا  .1
 لا استصدار  كم قضا   ي ض  بذلك.ال اجة إ

 
 الشروط الخاصة

 

أمنناك   نن  المستشننفيات لوضننع ماكينننات الخدمننة الذاتيننة لممشننروبات   ىنن اتنجيرىنن المنننوي األمنناك  .4
 الساخنة بشكا  ام) سب الكش  المر  (.

بالتنسي  مع ادارة المستشفا الت  ترسنو  مينو بت ديند ي وم أو جزء منيا أ   ترسو  ميو المزاودة م  .1
المكا  المناسب ب يث ا يتعارض مع سر ة ال ركة  ن  اقسنام المستشنفا أو بنالمنظر العنام  منا أا 

 يكو  المكا  يتعرض لمشمس و اليواء لمنع تم  المواد الخام داخا الماكينة .

كينات الم دد    الجدوا المر   قابا لمزيادة او الن صا   سنب منا تنراه وزارة الصن ة وادارة  دد الما .6
 المكا  مناسبا وليس لممزاود اا تراض  ما ذلك 

بسيصننلخ وطننيط ةس يلنن  دةم بللنن ت ب ةبلوبنن ب يدةملنن   ب ةسل ننل  مننت سو نني  تلننا دةمنن دي    يمتننزم .7
 مع إ دو  دةم سشفى ي تى ح  با دةو ص.

منننننن  ترسننننننو  ميننننننو المننننننزاودة بتزوينننننند المننننننواد الخننننننام و الصننننننيانة الداخميننننننة و الخارجيننننننة و يمتننننننزم  -3
 كذلك نظا ة المنط ة الم يطة بالماكينة و المخمفات الناتجة    استخداميا   .

يمتننننننزم منننننن  ترسننننننو  ميننننننة المننننننزاودة  ننننننرز  امننننننا لممتابعننننننة و التنكنننننند منننننن  تمننننننام النظا ننننننة و ننننننا  -8
قمامننننننننة  تسننننننننالكننننننننا مستشننننننننفا ووضننننننننع  المشنننننننناكا ا  وجنننننننندت  مننننننننا منننننننندار السننننننننا ة  نننننننن 

مناسنننننننبة  نننننننوا الماكيننننننننات بالتنسننننننني  منننننننع شنننننننركة النظا نننننننة العاممنننننننة  ننننننن  المستشنننننننفا و منننننننا 
 .لو ات إرشادية لمجميور لمم ا ظة  ما نظا ة المستشفا 

المكننننننننا  باسننننننننم و نننننننننوا  وصننننننننورة  إلدارةيمتننننننننزم منننننننن  ترسننننننننو  ميننننننننو المننننننننزاودة بت ننننننننديم كتنننننننناب  -1
اليويننننننة وكننننننذلك كتنننننناب تكمينننننن   موقعننننننا منننننن  الشننننننركة التننننننا رسننننننت  مييننننننا المننننننزاودة لمشننننننخص 

 الذي سي وم بمتابعة الماكينات

 ا ي ع  ما  ات  وزارة الص ة أي مس ولية تجاه موظف  الشركة . -4
 يمتنننننزم مننننن  ترسنننننو  مينننننة المنننننزاودة ت ديننننند سنننننعر المشنننننروبات  سنننننب نو ينننننا  منننننا كنننننا ماكيننننننة -1

. 
ي ننننننن  لنننننننوزارة الصننننننن ة سننننننن ب الماكيننننننننات مننننننن  أي مكنننننننا   ننننننن   ننننننناا  ننننننندم التنننننننزام الشنننننننركة  -6

لمشننننننننركة يال لحنننننننن   بشننننننننروط المننننننننزاودة أو اإلخننننننننالا بالسياسننننننننة الخاصننننننننة بنننننننن دارة المستشننننننننفا
 استرداد أي مبالغ د عت لوزارة الص ة    ىذه الماكينة . 

 استعماا الماكينات لممشروبات الساخنة   ط .   -7
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 وااسعار  ااماك جدوا 

 

 الكمية الو دة البيا  الرقم
قيمة اايجار السنوي 
بالشيكا )لمماكينة 

 الوا دة(

إجمال  اايجار 
 بالشيكا

   3  دد مجمع الشفاء الطب  0
   0  دد ناصر بخانيونس مجمع 2
   0  دد النصر لألطفاامستشفا  3
   2  دد األوروب مستشفا يزة  4

   2  دد ااندونيس  مستشفا 5

   0  دد اليالا اإلمارات )ر ز(مستشفا  6

   0  دد أبو يوس  النجارمستشفا  7

   0  دد شيداء األقصا مستشفا  8
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 ...........................................................................أقر أنا الموقع أدناه  
 ...........................................................................ننننننننننننننننننننننننننننننننننم  ىوية رق

 بالتننال :ن .............................................................بصفت  ممثاًل     شركة 
بتنجير والخاصة  8138/ 31بننن  قرأت وتفيمت كا ة ما ورد بوثا   المزاودة المطرو ة رقم   -3

م  شروط  امة وخاصة وألتزم   اماك     المستشفيات لوضع ماكينات المشروبات الساخنة
 التزامًا قانونيًا بتمك الشروط.

يومنا  91كما ألتزم بن  يب ا العرض الم دم من  ساري المفعوا وا يجوز ل  الرجوع  نو لمدة  -8
 م  تاريخ آخر مو د لت ديم العروض.

ار كفالة  س  التنفيذ واالتنزام بشنروط المنزاودة والع ند الخناص وكذلك ألتزم بتوقيع الع د وا  ض -1
 بيا. 

 .بكا ما ورد بو دو  أي ضغط أو إكراه وىذا إقرار وتعيد من  بذلك أقر وألتزم     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


