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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 0202/ 02 عطاء رقم

 )تمر+عصير( غذائية جافة مواد عطاء حكومي لتوريدزية عن طرح ــتعمن وزارة المالية/لجنة العطاءات المرك
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء دولة فمسطين وزارات لصالح 

فعمــا الشــركات ذات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وترغــة فــي المشــاركة فــي وــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
صـلل أواـات الـدوام الرسـمي مـن أجـل  تـل الىـوا بجـوار محطـة فـارسلمـوازم العامةــ اإلدارة العامـة المالية / 

 .مجانا  الحصول عما كراسة المواصفات ووثائق العطاء
وزارة  العامـة المـوازم  دارةاإلآصر موعد لقبول عروض األسعار بـالظر  المصتـوم فـي صـندوق العطـاءات بـ

وتفـتح المظـاري   08/05/2018الموافق  الثلثاءيوم  ظىرمن الحادية عشر وو الساعة  زةـالمالية في غ
 الزمان والمكان .نفس في نااصين تبحضور ممثمي الم

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعلن في الصح  .1
كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ب ـزة )البنـك الـوطني يجة إرفاق  .2

صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا  معتمـد أو سند دفع أو بنك اإلنتاج اإلسلمي(
يومـًا مـن آصـر موعـد لتقـديم  ثلثـين" كتـممين دصـول " سـارل المفعـول لمـدة دوار  1000بمبمغ  المعمومات
 .( 2/2018) يتم اعتماد كفاات عطاء رام  العروض

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائة. بالشيكلتقدم األسعار  .3
 جنة العطاءات غير ممزمة بقبول أال األسعار.ل .4
 . اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أل مبمغ نقدل يرفق مع العطاء.5
 2832761. لممراجعة وااستفسار وات  رام : 6
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

والنمــاذج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ وــذج يعــد المنــااص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول  .1
الوثائق ويتفىم جميـع مـا ورد فيىـا ويصـتم ويواـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدمىا ضـمن العـرض كاممـة 

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم ايامه بالتدايق وااستكمال بصورة صحيحة.

ا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم عمـ بالشـيكلتكتة أسـعار العطـاء  .2
 والت مي  ومصاري  النقل والتحميل والتنزيل والتممين وجميع الرسوم والمصاري  األصرو.

أو التعــديل أو  يعــد المنــااص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر المحــو .3
وكــل تصــحيح مـــن وــذا القبيــل يوضــع عميــه صطــين متــوازيين بـــالحبر  الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض

 األحمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويواع بجانبه من ابل من أجرو التصوية.

يقــدم المنــااص عرضـــه مرفقــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــع تـــممين دصــول العطــاء فـــي م مــ  م مــق ب حكـــام  .4
ــــد  ــــه عطــــاء توري ــــة جافــــةمــــواد ويكتــــة عمي ــــة فمســــطينوزارات لصــــالح  )تمر+عصــــير مركــــز( غذائي   دول

وكــذلك اســمه وعنوانــه بالكامــل وراــم الىــات  والفــاكس وراــم صــندوق البريــد  2018/  20 لممنااصــة راــم
ـــغ  لمــوازم / وزارة الماليــة  العامــة ةاإلدار الصاصــين بــه لترســل إليــه المكاتبــات المتعمقــة بالعطـــاء وعميــه تبميـ

تعـديل فـي عنوانـه وعميـه أن يكتـة أيضـًا اسـم الـدائرة التـي طرحـت العطـاء وعنوانىـا  صطيًا بـمل ت ييـر أو
 وبصل  ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تىمل العرض المقدم منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن ابــل المنــااص فــي صــندوق العطــاءات المصصــص لىــذا ال ــرض لــدو  .5
وازم ابل انتىاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ا يودع في صندوق العطاءات ابـل آصـر موعـد لتقـديم لم

 العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج م مقًا .

مـن  سـتين يومـايمتزم المنااص بمن يبقا العرض المقدم منه نافذ المفعول وا يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
يرفق المنااص مع عرضـه ) صاصـة إذا كـان يشـارك ألول مـرة ( الشـىادات والوثـائق المطموبـة منـه ووـي  .1

 عما النحو التالي:
 .صورة مصداة عن شىادة مزاولة المىنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجارل أو الصناعي لمشركة 

  صمو طر  من دائرة ضريبة الدصل وضريبة القيمة المضافة.شىادة 

عما المنااص أن يرفق بعرضه النسـصة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـر   .2
ذا كانـت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكذلك يقدم مع عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان
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ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم غير اابمة لمنقل فعميه أن ي حدد مكانىا والواـت الـذل يمكـن رؤيتىـا فيـه وان
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــااص أن يضــــي  أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يرغـــة ب ضــــافتىا ويـــرو أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .3
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا  معتمد سند دفع يمتزم المنااص أن يرفق بعرضه
أو عما شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في غزة )البنـك  المعمومات

وا ينظر في أل عرض غير معزز بتممين دصول " كتممين دصول "  دوار 1000بمبمغ الوطني اإلسلمي( 
اء ، عمـــا أن تعــاد تممينـــات الـــدصول فــي العطـــاء إلــا مقـــدميىا مـــن المنااصــين الـــذل لــم يحـــال عمـــيىم العطــ

بعـد مـدة أسـبوعين مـن تـاريخ آصـر موعـد لتقـديم العـروض، وكـذلك لمـن أحيـل عمـيىم العطـاء بعــد أن  العطـاء
 يقوموا بتقديم تممين حسن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .0

مبمغ مقطوع عطاء أو بمل جزء من بنودج بتقديم تممين حسن التنفيذ لمعطاء المحال يمتزم المتنااص الفائز بال
أو عمـا شـكل كفالـة أو شـيك بنكـي  صادر مـن بنـك البريـد حسـة األصـول معتمد وذلك عما شكل سند دفع

يوم من تـاريخ  15صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في غزة )البنك الوطني اإلسلمي(  صلل 
ــة العطــاء عميــه مــن ابــل اإلدارة العامــة لمــوازم عمــا أن يكــون ســارل المفعــول  مــدة ســريان تبمي ــه بقــرار إحال

عىـد بعـد تنفيـذ كافـة االتزامـات المترتبـة عميـه بموجـة طمـة صطـي ، ويعاد تممين حسن التنفيـذ إلـا المتالعقد
تقدمه الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة لمـوازم بـاإلفراج عـن التـممين )حيـث يـتم إصـدار شـيك بقيمـة الكفالـة مـن 

 وزارة المالية(.
يتم و  ه كمامن ايمت 0.004عند العقد أو ااتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 3   

عن نفس العقد أو ااتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما  0.004تحصيل نسبة 
صصم من فاتورة المورد من ايمة العقد أو ااتفاق عما أن ت 0.008الجىة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 

 عند السداد.
 :وتقييمها العطاءات فتح: رابعاً 

 -:مظاريفلجنة فتح ال -0
مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة لجنـــة فـــتح مظـــاري  العطـــاء وتقـــوم وـــذج المجنـــة بفـــتح العطـــاءات بحضـــور  يـــدعو

 -المنااصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاذ اإلجراءات التالية:
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رئـيس المجنـة عميـه إثبات عدد المظاري  في محضر فتح المظاري  وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع  - أ
وعمـــا مظروفـــه رامـــًا مسمســـًل عمـــا ويئـــة كســـر اعتيـــادل بســـطه راـــم العطـــاء ومقامـــه عـــدد العطـــاءات 

 الواردة.

ثبات عددوا. - ب  ترايم األوراق المرفقة مع العطاء وان

اـــراءة اســـم مقـــدم العطـــاء واألســـعار وايمـــة التـــممين اابتـــدائي المقـــدم مـــن كـــل منـــااص وذلـــك بحضـــور  - ت
 ميىم.المنااصين أو ممث

التوايــع مــن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل وراــة مــن أورااــه  - ث
 وكذلك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات السابقة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -0
ــذين تتكــون مــنىم المجنــة الفنيــة التــي تقــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــصاص أو الجىــات ال

العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصـياتىا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـذ 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أل عرض غير معزز بتممين دصول العطاء.  - أ

تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا    - ب
جـــدول يعـــد لىـــذج ال ايـــة، وتصضـــع كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــااص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

ية والفنية ومقدرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء يؤصذ بعين ااعتبار كفاءة المنااص من الناحيتين المال  - ت
وسمعته التجارية والتسىيلت التـي يقـدمىا أو الصدمـة التـي يوفروـا واطـع ال يـار وورش الصـيانة و كـذلك 
كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـااص الـذل ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض 

 وذج المتطمبات.

 بالعرض الذل ادم أرصص األسعار ثم الذل يميه حتا تتم دراسة العروض المقدمة. تبدأ الدراسة  - ث

إذا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مقـــدم  - ج
أرصص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد لمصـن  الواحـد بـالرغم 

 ل  األسعار.من اصت

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذل يتضــمن أرصــص األســعار تنتقــل الدراســة إلــا العــرض  - ح
الذل يميـه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذل تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـا أن تبـين أسـباة 

 استبعاد العروض األرصص بشكل واضح.

ط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــااص الـــذل يتضـــمن عرضـــه إذا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــرو  - خ
ميزات إضافية ثم المقدم لممنتجات المحميـة، ثـم المنـااص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم 

 األال إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
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 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الصـاص بقـرار اإلحالـة وتوايـع ااتفاايـة عما المتعىـد الـذل  .1

 وما يمحقىا من أوراق ومستندات بما فيىا )أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعىد بالتوريد حسة الطمة من تاريخ استلمه ألمر التوريد. .2

دون الحصـول عمـا  إذن  ا يجوز لممتعىد أن يتنازل ألل شـصص آصـر عـن كـل أو أل جـزء مـن العقـد .3
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحق لممنااص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بمل صسارة أو ضرر ناشئ عـن تقـديم عرضـه  .4
في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة إليىـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـا مقـدم أاـل 

  ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أل وات أو أل مرحمة دون ذكر األسباة.األسعار أو إذا أل

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي اــرار اإلحالــة وكــذلك  .5 يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفق
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 

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

إذا تمصر المتعىد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير :  فرض غرامة مالية .1
%( مـن ايمـة المـوازم التـي تـمصر فـي توريـدوا 1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض غرامـة ماليـة ا تقـل عـن )

فــي التوريــد نــاجم عــن اــوة اــاورة ، وفــي جميــع األحــوال عمــا  عــن كــل أســبوع تــمصير إا إذا تبــين أن التــمصير
المتعىــد تقــديم إشــعار صطــي وفــورل إلــا الجىــة المصتصــة بــالظرو  واألســباة التــي أدت إلــا التــمصير فــي 

 التوريد أو منعته من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
لتزامـه بالتوريـد أو اصـر فـي إذا نكل المتعىد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه ا : الشراء عمى حساب المتعهد .2

ذلــك أو تــمصر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بىــا المتعىــد بــنفس 
الصصـائص والمواصــفات مـن أل مصــدر آصـر عمــا حسـاة وــذا المتعىـد ونفقتــه مـع تحميمــه فـروق األســعار 

ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم والنفقــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو مصــاري  أو عطــل  أو ضــرر يمحــق بال
 العامة دون الحاجة إلا أل إنذار وا يحق لممتعىد ااعتراض عما ذلك.

: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .3
بمــا فــي ذلــك مصــادرة ايمــة التــممين المقــدم مــن  التــي أحالــت العطــاء اتصــاذ اإلجــراءات اللزمــة بحــق المتعىــد

المتعىــد أو أل جــزء منــه بشــكل يتناســة مــع ايمــة المــوازم غيــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي وــذج الحالــة إيــرادًا 
 لمصزينة العامة.

وفــي جميـــع األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوال المســـتحقة لىـــا فـــي ذمـــة المنـــااص أو  .4
موال المستحقة لذلك المنااص أو المورد لدو الـوزارات والىيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن المورد من األ

 كفااتىم.
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 -حل الخالفات:سابعًا: 

في حال حدوث أل صل  ينشم عن تفسير أل بند من البنود السابقة أو من بنود العقـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ
 بالتفاوض.

مــن بــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــا حــل حــول أل صــل  يتعمــق يومــًا  30إذا لــم يــتمكن الطرفــان صــلل  - ب
بالعقـــد يحـــق ألل مـــن الطـــرفين حـــل الصـــل  بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطبيـــق القـــوانين واألنظمـــة 

 المعمول بىا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بىذا الشمن.

 
 شروط متفرقة:ـ:ثامنا

معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو اــام بنفســه أو بواســطة ا اســتعمل المنــااص ال ــش أو التلعــة فــي ذإ .1
غيرج بطريق مباشر أو غير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه 
إضـــرارًا بالمصـــمحة يم ـــي عقـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــممين مـــع عـــدم اإلصـــلل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 

عن شـطة اسـمه مـن بـين المنااصـين وا يسـمح لـه بالـدصول فـي  بالتعويضات المترتبة عما ذلك فضلً 
 منااصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية وذا فضًل عن اتصاذ اإلجراءات القضائية ضدج عند اااتضاء.

إذا أفمـــس المنـــااص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعااـــد معـــه دون المجـــوء لمقضـــاء وكـــذلك  .2
 اد عام لمصزينة العامة.مصادرة مبمغ التممين ك ير 

إذا تـوفا المنــااص أو المــورد جــاز إل ــاء العقـد  المبــرم معــه أو مــا تبقــا منـه  بتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد  .3
 بذلك دون الحاجة إلا استصدار حكم اضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التممين في وذج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال

 

رفض أل مادة كاممة أو أل جـزء منىـا فـي حـال مصالفتىـا لممواصـفات التـي تـم  فمسطيندولة لوزارات يحق  .1
 ااتفاق عميىا.

يتم استلم المواد الموردة من ابل لجنة ااستلم مصتصة ومشـكمة لىـذا ال ـرض وفقـًا لممواصـفات والشـروط  .2
والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم  العامة والصاصة لمتعااـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء واـرار اإلحالـة وأمـر التوريـد

جراء التجارة عميىا بالطريقة التي تحددوا الجىة المستفيدة أو لجنة ااستلم بموجة لجان فنية  فحصىا وان
تشــكل لىــذا ال ــرض لمعرفــة مــدل مطابقتىــا لممواصــفات المطموبــة ويجــة كــذلك إرفــاق الشــىادات الصــحية 

فـي األلـ  حسـة المـادة المـوردة وبنـاء عمـي  2-1ات بنسـبة والمصبرية اللزمة من ابل المورد وتؤصذ العينـ
 طمة من المصتبر عند كل توريد.

يجة عمي المورد العمم بمن مـا يقدمـه مـن عـرض سـعر سـارل المفعـول لمـدة سـتين يومـًا مـن تـاريخ اغـلق  .3
 المنااصة.

تــي تحــددوا الــوزارة طبقــا ب ــزة او الجىــة ال الــوزاراتعمــي المــورد االتــزام بتوريــد المــواد المتعااــد عميىــا فــي  .4
لمشـــروط والمواصـــفات الـــواردة فـــي المنااصـــة متضـــمنا النقـــل والتحميـــل والتنزيـــل ومـــا يترتـــة عمـــي عمميـــات 

 التوريد من نفقات بال ة ما بم ت او مصاري  عمي نفقته الصاصة.

و بـة سو  يتم ترسية أصـنا  المنااصـة بالتجزئـة عمـي أسـاس أاـل األسـعار والمطـابق لممواصـفات المطمو  .5
% مــن إجمــالي الكميــة المتعااـــد 25الحــق فــي زيــادة الكميـــات المتعااــد عميىــا أو صفضــىا بنســـبة  لمــوزارات

عميىــا لمجــرد إشــعار المــورد برغبتىــا فــي ذلــك وبــنفس شــروط ومواصــفات وأســعار التوريــد الــواردة فــي العقــد 
 لكل أو بعض األصنا  صلل فترة التعااد.

عار بالشــيكل الجديــد وشــاممة لمضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــص فــي جميــع األحــوال تكــون عــروض األســ .6
 صل  ذلك.

فــي حــال مصالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعااــد أو فــي حــال امتناعــه أو عرامتــه لمتوريــد بمــا يمــس  .7
أو يعــرض مصــالحىا لمضـرر يحــق لــوزارة الماليــة مصــادرة كفالــة حســن  والداصميــة الصــحة تــيبمصـمحة وزار 
ع عميــه بــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق بىــا كمــا أن لىــا الحــق فــي الحصــول عمــي التنفيــذ والرجــو 

المواد التي يتصم  المورد عن توفيروا من المورد الذل يميه في السعر او الشراء بالطرق التي تراوا محققـة 
ل اء التعااد مع ودفع فروق األسعار مضافًا إليىا  البنكية % مصاري  إدارية من ضمانته 10لمصمحتىا وان

وليس لممورد الـذل صـال  أل شـرط مـن شـروط التعااـد أو تصمـ  عـن أو عراـل عمميـات التوريـد الحـق فـي 
المطالبة بمية تعويضـات أو المطالبـة باسـترداد كفالـة حسـن التنفيـذ أو المطالبـة بفـروق األسـعار إذا تمكنـت 

عااـد بموجبـه وفـي حـال عـدم كفايـة الوزارة من توفير تمك المواد بسـعر أاـل مـن سـعر المنااصـة الـذل تـم الت
 الضمانة لت طية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في صصم أل مبالغ تتبقي من مستحقاته لديىا.
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 سـتونيكون الدفع المورد لقاء ما اام بتوريدج من مواد طبقًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمنااصـة صـلل  .8
يومـًا مــن تــاريخ تقــديم الفـواتير واألوراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريـد طبقــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة 

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

 يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما يتناسة والمصمحة العامة. .9

 دون إبداء األسباة. يحق لمجنة العطاءات تجزئة البنود أو إلل اء أل بند .11

 التوريد حسة الطمة . .11
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 المواصفات الفنية
 :التمــر -0
الصاصة بالصن  ومراعاة  258. يجة أن يكون المنتج موسوم ببطااة بيان حسة المواصفة الفمسطينية رام 1

 سلمة الت مي .
وأن يصمو من الحشرات الحية وبيوضىا ويرااتىا وأن . يجة أن يتميز المنتج بالمون والنكىة المميزة لمصن  2

 يكون متماثًل ما أمكن في المون والحجم والشكل.
 جم / كجم 1% وزن وأا تزيد نسبة الشوائة المعدنية عما 30. يجة أا تزيد نسبة الرطوبة عما 3
 % .6. يجة أا تزيد حبات التمر المتسصة والحبات المتضررة بالحشرات والسوس عن 4
 %.1. يجة أا تزيد حبات التمر المتحمضة والمتعفنة)تبدو عميىا ويفات العفن( والمتحممة عن نسبة 5
 . يجة أن يصمو من الكائنات الحية الدايقة وأية سموم ناتجة عنىا.6
رام /ج100/ جرام، والعفن عن  100. يجة أا تزيد عدد األحياء الدايقة من الصمائر األزموفيمية عن 7

 /جرام3رشياكوال عن واايشي
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  جدول الكميات واألسعار

 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبمغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    0 كجم تمر  .0

عبوة     عصير مركز  .0
 لتر 4

    

 مالحظات:
نوعية الصن  المقـدم مـن المشـترك  ايجة أن يمتزم المنااص بتقديم عينات لجميع األصنا  لمحكم عم .1

 .عما أن تسمم العينات في يوم فتح المظاري  بالمنااصة
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـــــــــــــ بصفتي ممثًل عن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا المواع أدناج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ـــــــــــــــــــــــــ

مــن شــروط عامــة  20/2018.   بــمنني اــرأت وتفىمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح راــم  1
 وصاصة ومواصفات وألتزم التزاما اانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

.   كمــا ألتــزم بــمن يبقــا العــرض المقــدم منــي ســارل المفعــول وا يجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون 2
 لتقديم العروض. يوما من تاريخ آصر موعد

مـن  طمبىـا يـتم وكذلك ألتـزم بتوريـد األصـنا  المحالـة عمـا بموجـة العطـاء المـذكور أعـلج والتـي.  3
التوريـــد عمـــا أن تكـــون تمـــك  أوامـــراســـتلم توايـــع العقـــد و  مـــن تـــاريخ صـــلل شـــىر وذلـــك الـــوزاراتابـــل 

 األصنا  الموردة من ابمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في وذا العطاء.
 ووذا إارار وتعىد مني بذلك أار وألتزم بكل ما ورد به دون أل ض ط أو إكراج .     
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