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 دولة فلسطين 

 الماليةوزارة   
 اإلدارة العامة لموازم العامة

 2018/ 12مزاودة رقم 
تبعًا لمشروط  لبيع أرض مركز شرطة الشيخ رضوانبالظرف المختوم مزاودة طــرح عن تعمن وزارة المالية 

 الموضحة في كراسة المزاودة.
 لموازماإلدارة العامة  –مراجعة وزارة المالية المزاد في المشاركة في ىذا  واألفراد الراغبين فعمى الشركات 

مي كراسة جل الحصول عأخالل أوقات الدوام الرسمي من بجوار محطة فارس لمبترول  –تل اليوا   –العامة 
آخر موعد لقبول عروض األسعار   . غير مستردة( شيكل 011مبمغ )دفع مقابل  المواصفات ووثائق المزاد

 الثالثاء يوموزارة المالية في غـزة ىو  -العامةوازم لم العامة باإلدارةبالظرف المختوم في صندوق العطاءات 
الحادية ين في نفس المكان والزمان الساعة تفتح المظاريف بحضور ممثمي المزاودو  8108/ 4/9 الموافق
 ظيرًا. عشر

 
  مالحظة:ـ

 .المزاد. أجرة اإلعالن في الصحف عمى من يرسو عميو 0
ك بنكي أو كفالة بنكية من البنك أو شي دوالر(  01111مغ )بسند دفع معتمد من قبل البريد بم يجب إرفاق. 8

 يومًا مستردة لمن ال يرسو عميو المزاد. 61ساري المفعول لمدة او بنك االنتاج الفمسطيني   اإلسالميالوطني 
 وتشمل جميع انواع الضرائب ديناربال. تقدم األسعار 3
 .لجنة العطاءات المركزية غير ممزمة بقبول أعمي األسعار.4
مركز في صباحا الحادية عشر من الساعة  13/19/8108الموافق   االثنينيوم  الموقع سيتم معاينة .5

 شرطة الشيخ رضوان .
 مبمغ نقدي يرفق بالعرض . لجنة العطاءات المركزية غير مسئولة عن أي. 6
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 العامة الشروط
 :ـالمزاودين أواًل: إعداد وتقديم العروض من قبل 

بعد أن يقرأ ىذه  والوثائق المرفقة بدعوة المزاودةعرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج  المزاوديعد  .0
ويقدميا ضمن العرض كاممة  ختم ويوقع كافة وثائق دعوة المزاودةالوثائق ويتفيم جميع ما ورد فييا وي

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

عمى أن يشمل السعر رسوم الجمارك والضريبة المضافة  بالشيكل  المزاودةأسعار  يمتزم المزاود بكتابة .8
 وجميع الرسوم والمصاريف األخرى.

عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو الشطب  المزاوديعد  .3
ويعاد  رأو اإلضافة في العرض وكل تصحيح من ىذا القبيل يوضع عميو خطين متوازيين بالحبر األحم

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

في مغمف مغمق بإحكام ويكتب  المزاودةعرضو مرفقًا بو الوثائق المطموبة مع تأمين دخول  اودالمز يقدم  .4
وكذلك اسمو وعنوانو بالكامل ورقم  08/8108رقم  بيع أرض مركز شرطة الشيخ رضوان  مزاودةعميو 

عميو تبميــغ و  المزاودةالياتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين بو لترسل إليو المكاتبات المتعمقة 
اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية خطيًا بأي تغيير أو تعديل في عنوانو وعميو أن يكتب أيضًا اسم الدائرة 

 وعنوانيا وبخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تيمل العرض المقدم منو. المزاودةالتي طرحت 

ا الغرض لدى اإلدارة العامة لموازم قبل في صندوق العطاءات المخصص ليذ المزاوديودع العرض من قبل  .5
انتياء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع  في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض ال 

 ينظر فيو ويعاد إلى مصدره مغمقًا .

من  يوم عمل 61بأن يبقى العرض المقدم منو نافذ المفعول وال يجوز لو الرجوع عنو لمدة  المزاوديمتزم  .6
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

 إذا كان شركة أن يرفق مع عرضو الشيادات والوثائق المطموبة منو وىي عمي النحو التالي: المزاود يمتزم .7
 السجل التجاري أو الصناعي لمشركة.** 

 شخص إرفاق صورة اليوية.يمتزم المزاود المتقدم لممزاودة إذا كان ** 

أما إذا كان المتقدم ىو وكيل عن الشخص الراغب بالدخول لممزاودة فيجب عميو إرفاق وكالة رسمية ** 
 موقعة أمام كاتب العدل وصورة وىويتو.
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 ثالثًا :  تأمينات وضمانات المزاودة :
 تأمين الدخول في المزاودة :

أن يرفق بعرضو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات  يمتزم المزاود .8
 اإلسالمي)البنك الوطني  أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في غزة

" كتأمين دخول "وال ينظر في  (دوالر 01111) بمبمغ وموافقة وزارة المالية عمى ذلك (او بنك االنتاج الفمسطيني 
ل في المزاد إلى مقدمييا من المزاودين ، عمى أن تعاد تأمينات الدخو عرض غير معزز بتأمين دخول المزاد أي

بعد مدة أسبوعين من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، وكذلك لمن أحيل عمييم  الذي لم يحال عمييم المزاد
 المزاد.

سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع الذي رسا عميو المزاد بتقديم تامين حسن تنفيذ عمى شكل يمتزم المزاود  .9
لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة 

ويكون لمجنة  (دينار  51111ج الفمسطيني ( بمبمغ )الفمسطينية في غزة )البنك الوطني اإلسالمي او بنك االنتا
الحق بمصادرة التامين اذا ما اخل المزاود الذي رست عميو المزاودة باي من التزاماتو ويعاد تامين حسن التنفيذ 

لموازم الى المزاود بعد تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عميو بموجب طمب خطي تقدمو الدائرة المستفيدة لالدارة العامة 
 .العامة باالفراج عن التامين حيث يتم اصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية

فتح العروض من قبل المجنة المشكمة ليذا الغرض وتقوم ىذه المجنة بفتح المزاودة في الزمان والمكان المحددين ت. 01
 -اتخاذ اإلجراءات التالية:ب ي دعوة المزاد وتقوم المجنة ف

يفتح مظروفو يضع رئيس المجنة عميو وعمى مظروفو  دو مزاإثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل ** 
 الواردة. المزاوداتومقامو عدد  ىيئة كسر اعتيادي بسطو رقم المزاودةرقمًا مسمساًل عمى 

ثبات عددىا. المزاودةترقيم األوراق المرفقة مع  **  وا 

 . مزاوداألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كل و  المزاداسم مقدم تسجيل **  

ومظروفو وكل ورقة من أوراقو وكذلك عمى المزاودة التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عمى ** 
 محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 -لجنة دراسة وتقييم العروض: : رابعا
 المقدمة وفقًا لما يمي: العروض تقوم المجنة السابقة بدراسة 

 المزاد.ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول  .0

 لمتأكد من مدي التزام المزاود بعرضو بمواصفات وشروط دعوة المزاد.تدرس العروض  .8

يتم دراسة عروض األسعار لمكل حيث أنو إذا ما توفرت في الجية المزاودة المتقدمة لممزاد الشروط المطموبة  .3
 األسعار. بأعمىيتم اإلحالة عمي المتقدم 

األسباب ودون الحق باالعتراض من قبل  المتقدم  إبداءاألسعار دون  بأعمىيحق لمجنة استبعاد المتقدم  .4
 لممزاد.

األسعار ويحق ليا عدم إبداء األسباب ودون الحق باالعتراض من قبل المتقدم  بأعمىالمجنة غير ممزمة   .5
 لممزاود.
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يحق لإلدارة العامة لموازم العامة إلغاء المزاودة نيائيًا ، في أي وقت دون الحاجة إلبداء األسباب وال يحق  .6
 عمي ذلك مطمقًا. االعتراضلممتقدمين لممزاودة 

 :ـالتزامات المزاود  خامسا //
بعد االنتياء من عممية  استكمال إجراءات العقد الخاص وتوقيع االتفاقيةالمزاد الذي أحيل عميو  عمى المزاود .7

 الترسية مباشرة. 
 أن يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول عمى إذن خطي ال يجوز لممزاود .8

العامة لموازم العامة التي أحالت عميو المزاد مع االحتفاظ بكامل حقوق اإلدارة وفقًا لمعقد  اإلدارةمسبق من 
  األصمي.

خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضو في حالة إذا ما إلي اإلدارة العامة لموازم بأي الرجوع  لممزاودال يحق  .9
األسعار أو إذا ألغت  أقلعمى مقدم  زادالمالعروض المقدمة إلييا أو إذا لم تحل  أو بعض كلالمجنة رفضت 

دعوة المزاد في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباب وال يترتب عمي المجنة أي التزامات مادية مجنة ال
 مقابل ذلك.

، عمي أن يكون الدفع لدي بنك البريد لممبمغ المتعاقد عميو خالل أسبوع من تبميغو بذلك بالدفع  المزاودمتزم .ي01
 حساب وزارة المالية.في 
 -: حل الخالفات:سادسا 
في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حمو وديًا  .0

 بالتفاوض.

يومًا من بدء مفاوضتيما لموصول إلى حل حول أي خالف يتعمق بالعقد يحق  31إذا لم يتمكن الطرفان خالل  .8
الخالف بالمجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيق القوانين واألنظمة المعمول بيا في ألي من الطرفين حل 

 ة الوطنية الفمسطينية بيذا الشأن.مناطق السمط
 : شروط متفرقة:ـسابعا

الغش أو التالعب في معاممتو أو ثبت عميو أنو شرع أو قام بنفسو أو بواسطة غيره  المزاوداستعمل  إذا .3
العاممين في اإلدارة العامة لموازم بشأن العرض المقدم  بطريق مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحد موظفي

الحال ويصادر مغي عقده في العامة ويحق لمجنة المزاودات أن تعمى التواطؤ معو إضرارًا بالمصمحة  منو أو
المقدم منو وليا أن تحرمو من االشتراك في مزاودات أخري لممدة التي تحددىا دون اإلخالل بحقيا التأمين 

 بالمطالبة بالتعويض عن كل عطل وضرر لحق بيا جراء ذلك.
 .إلغاء التعاقد معو دون المجوء لمقضاء  العطاءاتيحق لمجنة  المزاودإذا أفمس  .4
جاز إلغاء العقد  المبرم معو أو ما تبقى منو  بتوجيو كتاب لمورثة يفيد بذلك دون الحاجة  المزاودإذا توفى  .5

 لى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك.إ
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متر تقريبا  511أرض مساحة 
   حسب المعاينة
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

بصفتي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىوية رقم ــــــــــــــــ  أقر أنا الموقع أدناه  
 بالتــالي:ـ

ببيع والخاصة  8108/ 08بأنني قرأت وتفيمت كافة ما ورد بوثائق المزاودة المطروحة رقم   .0
 من شروط عامة وخاصة وألتزم التزامًا قانونيًا بتمك الشروط.  أرض مركز الشيخ رضوان

.   كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة ثالثون 8
 يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

حضار كفالة حسن التنفيذ وااللتزام بشروط المزاودة والعقد الخاص .  وكذلك ألتزم بتوقيع العقد و 3 ا 
 بيا. 
 وىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه.     

 
 
 
 
 
 

 اسم المزاود :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمشتغل مرخص لمشركات :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم ىوية األفراد :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوقيع والختم :


