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  دولة فمسطينوزارات قرطاسية وأدوات مكتبية لصالح  تعمن وزارة المالية / لجنة العطاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي لتوريد
 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعمـ  الشــركات  ات اصاتصــاص والمســجمة رســميًا وترشــك فــي المشــاركة فــي ىــ ا العطــاء مراجعــة وزارة الماليــة / ا دارة العامــة 
لموازم العامة ـ الرمال برج الوليد الطابق األرضي بالقرك من إشارة مرور الطيران في شزة االل أوقـات الـدوام الرسـمي مـن أجـل 

 ( شيكل شير مستردة تورد إل  ازينة وزارة المالية.033وثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )الحصول عم  كراسة المواصفات و 
آاـر موعــد لقبــول عــروض األسـعار بــالظرف الماتــوم فــي صـندوق العطــاءات بــا دارة العامــة المـوازم  وزارة الماليــة فــي شـــزة ىــو 

م وتفتح المظاريف بحضور ممثمي المتناقصين في نفـس  99/30/9308الموافق  الثالثاء يوممن صباح  الحادية عشر الساعة 
 الزمان والمكان .

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 . أجرة ا عالن في الصحف عم  من يرسو عميو العطاء.0
أو بنــك  . يجــك إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك بنكــي صــادرين مــن بنــك معتمــد لــدا وزارة الماليــة ب(ــزة )البنــك الــوطني ا ســالمي(9

  دوصر مبمـغ مقطـوع 0333أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة اصتصاصت وتكنولوجيا المعمومـات بمبمـغ  اصنتاج
 يومًا من آار موعد لتقديم العروض. ستون" كتأمين داول " ساري المفعول لمدة 

 . تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائك.0
 . لجنة العطاءات شير ممزمة بقبول أقل األسعار.4
 . ا دارة العامة لموازم شير مسئولة عن أي مبمغ نقدي يرفق مع العطاء.0
 www.mof.gov.psيرج  مراجعة موقع الوزارة  ة.لالطالع عم  الكراس6

 9809760. لممراجعة واصستفسار ىاتف رقم :7
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعد المناقص عرضو وأسعاره عم  الجداول والنمـا ج والوثـائق المرفقـة بـدعوة العطـاء بعـد أن يقـرأ ىـ ه الوثـائق ويـتفيم  .0
يتحمـل كافـة النتـائ   جميع ما ورد فييا وياتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطـاء ويقـدميا ضـمن العـرض كاممـة عمـ  أن

 المترتبة عم  عدم قيامو بالتدقيق واصستكمال بصورة صحيحة.

تكتــك أســعار العطــاء بالشــيكل عمــ  أن يشــمل الســعر رســوم الجمــارك والضــريبة المضــافة وأجــور التحــزيم والت(ميــف  .9
 ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األارا.

عرضــو مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر المحــو أو التعــديل أو الشــطك أو  يعــد المنــاقص .0
ا ضافة في العرض وكل تصحيح من ى ا القبيل يوضع عميو اطين متـوازيين بـالحبر األحمـر ويعـاد كتابـة الصـواك 

 بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبو من قبل من أجرا التصويك.

ــ .4 اقص عرضــو مرفقــًا بــو الوثــائق المطموبــة مــع تــأمين داــول العطــاء فــي م(مــف م(مــق ب حكــام ويكتــك عميــو يقــدم المن
وكــ لك اســمو وعنوانــو  9308/ 90لممناقصــة رقــم دولــة فمســطين ت ية وأدوات مكتبيــة لصــالح وزار عطــاء توريــد قرطاســ

بالكامل ورقم الياتف والفاكس ورقم صندوق البريـد الااصـين بـو لترسـل إليـو المكاتبـات المتعمقـة بالعطــاء وعميـو تبميـــغ 
ــدائرة التــي  ــًا بــأي ت(ييــر أو تعــديل فــي عنوانــو وعميــو أن يكتــك أيضــًا اســم ال ا دارة العامــة لمــوازم / وزارة الماليــة اطي

 انيا وباالف  لك يحق لمجنة العطاءات أن تيمل العرض المقدم منو.طرحت العطاء وعنو 

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات الماصص لي ا ال(رض لدا ا دارة العامة لمـوازم قبـل انتيـاء  .0
اد المدة المحددة ل لك وكل عرض ص يودع  في صندوق العطاءات قبل آار موعد لتقـديم العـروض ص ينظـر فيـو ويعـ

 إل  مصدره م(مقًا .

يمتزم المناقص بأن يبق  العرض المقـدم منـو نافـ  المفعـول وص يجـوز لـو الرجـوع عنـو لمـدة سـتين يومـا مـن تـاري  آاـر  .6
 موعد لتقديم العروض.

 .00/0/9309إلي  0/6/9308من   سنةمدة سريان العطاء  .7
 

 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
يرفق المناقص مع عرضو ) ااصة إ ا كـان يشـارك ألول مـرة ( الشـيادات والوثـائق المطموبـة منـو وىـي عمـ  النحـو   .0

 التالي:
 .صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وك لك السيرة ال اتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

  المضافة.شيادة امو طرف من دائرة ضريبة الدال وضريبة القيمة 



 

 

عمـــ  المنـــاقص أن يرفـــق بعرضـــو النســـاة األصـــمية مـــن أيـــة كتالوجـــات أو نشـــرات أو معمومـــات فنيـــة تعـــرف بـــالموازم  .9
المعروضة وك لك يقدم مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء وا  ا كانت تمك العينات شير قابمة لمنقـل فعميـو 

ص  يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض. أن يحدد مكانيا والوقت ال ي يمكن رؤيتيا فيو وا 

 يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرشك ب ضافتيا ويرا أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو. .0

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .1

زارة اصتصـاصت وتكنولوجيـا المعمومـات أو يمتزم المناقص أن يرفق بعرضو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لو 
عم  شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مـع السـمطة الفمسـطينية فـي شـزة )البنـك الـوطني ا سـالمي( بمبمـغ 

" كتأمين داول " وص ينظر في أي عرض شيـر معـزز بتـأمين داـول العطـاء   عمـ  أن تعـاد  مقطوع مبمغ  دوصر 0333
في العطاء إل  مقدمييا من المناقصين الـ ي لـم يحـال عمـييم العطـاء بعـد مـدة أسـبوعين مـن تـاري  آاـر  تأمينات الداول

 موعد لتقديم العروض  وك لك لمن أحيل عمييم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفي .
 تأمين حسن التنفيذ :  .3

 دوصر 9333يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقديم تأمين حسن التنفي  لمعطـاء المحـال عميـو بقيمـة 
و لك عم  شكل سند دفع معتمد صادر من بنك البريد حسـك األصـول أو عمـ  شـكل كفالـة أو شـيك بنكـي  مبمغ مقطوع 

يـوم مـن تـاري  تبمي(ـو بقـرار  00)البنك الوطني ا سالمي(  االل صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في شزة 
  ويعــاد تــأمين حســن  إحالــة العطــاء عميــو مــن قبــل ا دارة العامــة لمــوازم عمــ  أن يكــون ســاري المفعــول مــدة ســريان العقــد
ســتفيدة لــةدارة العامــة التنفيــ  إلــ  المتعيــد بعــد تنفيــ  كافــة اصلتزامــات المترتبــة عميــو بموجــك طمــك اطــي تقدمــو الــدائرة الم

 لموازم با فراج عن التأمين )حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 تأمين الصيانة :.2

يقــدم تــأمين الصــيانة فــي حــال تطمــك األمــر عمــي شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق صــادر عــن بنــك معتمــد لــدي وزارة 
% مـن قيمـة المـوازم 0عـن  لص تقـالمالية ب(زة )البنك الوطني ا سالمي(أو سند دفع معتمد صـادر عـن بنـك البريـد بنسـبة 

م بكافـة اصلتزامـات المترتبـة عميـو بموجـك كتـاك اطـي مـن الـدائرة المكفولة لو ويعاد ى ا التـأمين إلـي المتعيـد بعـد أن يقـو 
جـراء الصـيانة عمـي  المستفيدة  وا  ا أال المتعيد بتقديم الصيانة المطموبة فيحق لمجنة العطـاءات مصـادرة قيمـة التـأمين وا 

 حساك المتعيد وتحميمو فروق األسعار.
 .ضمانة سوء المصنعية: 4

عـــن ســـنة بكامـــل قيمـــة المـــوازم  لص تقـــأ. تقـــدم كفالـــة عدليـــة فـــي حـــال تطمـــك األمـــر  لـــك لضـــمان ســـوء المصـــنعية لمـــدة 
 % امسة عشر بالمائة من قيمتيا إص إ ا ورد االف  لك في العطاء .00المضمونة مضافًا إلييا 

اـــالل شـــيرين كحـــد أقصـــي   ولمجنـــة ك. إ ا ثبـــت ســـوء المصـــنعية فعمـــي المتعيـــد اســـتبدال المـــوازم بمـــوازم أاـــري جديـــدة 
العطاءات فرض شرامة تتناسك مع مدة استبدال الموازم والضرر والنفقات الناتجة عن  لك  ويعاد احتسـاك مـدة الضـمانة 

 من تاري  تقديم الموازم الجديدة .



 

 

عشــر بالمائــة % امســة 00ج. إ ا لــم ينفــ  المتعيــد  لــك يــتم تحصــيل قيمــة الضــمانة كاممــة بموجــك التشــريعات ويصــادر 
مــن قيمـــة المــوازم التـــي ثبـــت ســوء مصـــنعيتيا إيـــرادًا  لحســاك الازينـــة ويـــودع البــاقي أمانـــات لشـــراء المــوازم عمـــي حســـاك 

 المتعيد وتحميمو كافة كمفة الموازم وأي نفقات أو ضرر يمحق بالدائرة .
ك كتـاك اطـي مـن الـدائرة المسـتفيدة د. يتم ا فراج عن الضمانة بعد انقضاء المدة المحددة وعدم ظيور أي سـوء وبموجـ

. 
من قيمتو كما و يتم تحصيل نسبة  3.334عند العقد أو اصتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5 

عن نفس العقد أو اصتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عند ا حالة أو الترسية عم  الجية المنف ة ليصبح  3.334
 من قيمة العقد أو اصتفاق عم  أن تاصم من فاتورة المورد عند السداد. 3.338مجموع المحصل 

 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييميا:
 -:لجنة فتح المظاريف -1
يــدعو مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم ىــ ه المجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور المناقصــين أو  

 -المحددين في دعوة العطاء بعد اتاا  ا جراءات التالية:ممثمييم في الزمان والمكان 
إثبـــات عـــدد المظـــاريف فـــي محضـــر فـــتح المظـــاريف وكـــل عطـــاء يفـــتح مظروفـــو يضـــع رئـــيس المجنـــة عميـــو وعمـــ   -أ

 مظروفو رقمًا مسمساًل عم  ىيئة كسر اعتيادي بسطو رقم العطاء ومقامو عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددىا.  -ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 

قــراءة اســم مقــدم العطــاء واألســعار وقيمــة التــأمين اصبتــدائي المقــدم مــن كــل منــاقص و لــك بحضــور المناقصــين أو   -ت
 ممثمييم.

التوقيــع مــن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء الحاضــرين عمــ  العطــاء ومظروفــو وكــل ورقــة مــن أوراقــو وكــ لك عمــ   -ث
 مجنة بعد تدوين كافة الاطوات السابقة.محضر ال

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -3
يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــااص أو الجيــات الــ ين تتكــون مــنيم المجنــة الفنيــة التــي تقــوم بدراســة العــروض مــن 

عـــد أاـــ  المعـــايير التاليـــة فـــي النـــواحي الفنيـــة والماليـــة والقانونيـــة وتقـــدم توصـــياتيا المناســـبة لمجنـــة العطـــاءات المركزيـــة ب
 -اصعتبار:

 ص ينظر في أي عرض شير معزز بتأمين داول العطاء.  -أ

تــدرس العــروض مــن الناحيــة الفنيــة بحيــث تحــدد المعــايير الفنيــة وفقــًا لمواصــفات المــوازم المطموبــة عمــ  جــدول يعــد    -ب
بعرضــو بمواصــفات وشــروط دعــوة ليــ ه ال(ايــة  وتاضــع كافــة العــروض لــنفس المعــايير مــن حيــث التــزام المنــاقص 

 العطاء.

يؤاــ  بعــين اصعتبــار كفــاءة المنــاقص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــو عمــ  الوفــاء بالتزامــات العطــاء وســمعتو   -ت
التجارية والتسـييالت التـي يقـدميا أو الادمـة التـي يوفرىـا وقطـع ال(يـار وورش الصـيانة و كـ لك كونـو وكيـل أو مـوزع 

 ص تتوفر فيو كل أو بعض ى ه المتطمبات. لوكيل أو تاجر  ولمجنة استبعاد عرض المناقص ال ي



 

 

 تبدأ الدراسة بالعرض ال ي قدم أراص األسعار ثم ال ي يميو حت  تتم دراسة العروض المقدمة.  -ث

إ ا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجـودة توصـي المجنـة الفنيـة با حالـة عمـ  مقـدم أراـص األسـعار  -ج
 بالترسية عم  أكثر من مورد لمصنف الواحد بالرشم من ااتالف األسعار.و من حق المجنة الفنية أن توصي 

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــ ي يتضــمن أراــص األســعار تنتقــل الدراســة إلــ  العــرض الــ ي يميــو  -ح
بالســـعر إلـــ  أن تصـــل إلـــ  العـــرض الـــ ي تتـــوافر فيـــو المتطمبـــات لةحالـــة عمـــ  أن تبـــين أســـباك اســـتبعاد العـــروض 

 ألراص بشكل واضح.ا

إ ا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطموبــة يفضــل المنــاقص الــ ي يتضــمن عرضــو ميــزات إضــافية  -خ
ثم المقدم لممنتجات المحمية  ثم المناقص المقيم بفمسطين بصورة دائمة  ثم مدة التسميم األقـل إ ا كانـت سـرعة التسـميم 

 لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 :ـ التزامات المتعيد أو المورد :ـخامسا 
عمــ  المتعيــد الــ ي أحيــل عميــو العطــاء اســتكمال إجــراءات العقــد الاــاص بقــرار ا حالــة وتوقيــع اصتفاقيــة ومــا يمحقيــا  .0

 من أوراق ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعيد بالتوريد االل شير من تاري  استالمو ألمر التوريد. .9

لممتعيــد أن يتنــازل ألي شــاص آاــر عــن كــل أو أي جــزء مــن العقــد دون الحصــول عمــ   إ ن اطــي مــن ص يجــوز  .0
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ص يحق لممناقص أو المورد الرجوع عم  لجنة العطاءات بأي اسارة أو ضرر ناشئ عن تقـديم عرضـو فـي حالـة إ ا  .4
يا أو إ ا لـم تحـل العطـاء عمـ  مقـدم أقـل األسـعار أو إ ا أل(ـت لجنـة ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إلي

 العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون  كر األسباك.

يمتزم المورد بتسميم الموازم وفقًا لممواصفات والشروط المتفق عمييا والواردة فـي قـرار ا حالـة وكـ لك العينـات المعتمـدة  .0
 والم كورة فيو.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعيد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامو بو:ـسادسا

إ ا تأار المتعيد عـن توريـد مـا التـزم بـو فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام دائـرة  : فرض غرامة مالية .0
فـي توريـدىا عـن كـل أسـبوع تـأاير  %( مـن قيمـة المـوازم التـي تـأار0الموازم العامة أن يفـرض شرامـة ماليـة ص تقـل عـن )

إص إ ا تبــين أن التــأاير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة قــاىرة   وفــي جميــع األحــوال عمــ  المتعيــد تقــديم إشــعار اطــي وفــوري 
 إل  الجية الماتصة بالظروف واألسباك التي أدت إل  التأاير في التوريد أو منعتو من  لك وتقديم ما يثبت  لك.

إ ا نكـل المتعيـد عـن تنفيـ  التزاماتـو بمـا فيـو التزامـو بالتوريـد أو قصـر فـي  لـك أو  : لمتعيـدالشراء عمى حسـا  ا .9
تأار يحق لمدير عام دائرة الموازم العامة إصدار القرار بشراء المـوازم الممتـزم بيـا المتعيـد بـنفس الاصـائص والمواصـفات 

ألســعار والنفقــات ا ضــافية وأيــة اســائر أو مــن أي مصــدر آاــر عمــ  حســاك ىــ ا المتعيــد ونفقتــو مــع تحميمــو فــروق ا



 

 

مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـ  أي إنـ ار وص يحـق لممتعيـد 
 اصعتراض عم   لك.

التــي وىنــا يحــق لمجنــة العطــاءات : اســتبعاد عــرض المــورد الــذي يخــل بالتزاماتــو أو إلغــاء العقــد المبــرم معــو .0
أحالت العطاء اتاا  ا جراءات الالزمة بحق المتعيد بمـا فـي  لـك مصـادرة قيمـة التـأمين المقـدم مـن المتعيـد أو أي جـزء 

 منو بشكل يتناسك مع قيمة الموازم شير الموردة ويعتبر المبمغ في ى ه الحالة إيرادًا لمازينة العامة.
ل األمـــوال المســـتحقة ليـــا فـــي  مـــة المنـــاقص أو المـــورد مـــن وفـــي جميـــع األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصـــي .4

 األموال المستحقة ل لك المناقص أو المورد لدا الوزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاصتيم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

 وديًا بالتفاوض. في حال حدوث أي االف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حمو  -أ

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتيما لموصــول إلــ  حــل حــول أي اــالف يتعمــق بالعقــد يحــق  03إ ا لــم يــتمكن الطرفــان اــالل  -ب
ألي مـــن الطـــرفين حـــل الاـــالف بـــالمجوء إلـــ  المحكمـــة الماتصـــة وتطبيـــق القـــوانين واألنظمـــة المعمـــول بيـــا فـــي منـــاطق 

 السمطة الوطنية الفمسطينية بي ا الشأن.
 

 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

إ ا اسـتعمل المنــاقص ال(ــش أو التالعـك فــي معاممتــو أو ثبـت عميــو أنــو شـرع أو قــام بنفســو أو بواسـطة شيــره بطريــق  .0
مباشر أو شير مباشر عم  رشوة أحـد مـوظفي أو مسـتادمي السـمطة أو عمـ  التواطـؤ معـو إضـرارًا بالمصـمحة يم(ـي 

بحق الـوزارة المطالبـة بالتعويضـات المترتبـة عمـ   لـك فضـاًل عـن عقده في الحال ويصادر التأمين مع عدم ا االل 
شــطك اســمو مــن بــين المناقصــين وص يســمح لــو بالــداول فــي مناقصــات لمســمطة الوطنيــة الفمســطينية ىــ ا فضــاًل عــن 

 اتاا  ا جراءات القضائية ضده عند اصقتضاء.
معــو دون المجــوء لمقضــاء وكــ لك مصــادرة مبمــغ  إ ا أفمــس المنــاقص أو المــورد يحــق لمجنــة العطــاءات إل(ــاء التعاقــد .9

 التأمين ك يراد عام لمازينة العامة.
إ ا تــوف  المنــاقص أو المــورد جــاز إل(ــاء العقــد  المبــرم معــو أو مــا تبقــ  منــو  بتوجيــو كتــاك لمورثــة يفيــد بــ لك دون  .0

 الحاجة إل  استصدار حكم قضائي يقضي ب لك مع رد مبمغ التأمين في ى ه الحالة.

 
 
 
 
 
 



 

 

 ة ـــروط الخاصـــشال
 يمتزم المناقص بتقديم مواد ذات جودة عالية.  .0

 االلتزام بالتوريد بالنوعيات والكميات واألسعار خالل مدة المناقصة.  .9

، بحيث يكت  عمي كل عينة اسم الشركة ورقـم الصـنف فـي كراسـة العطـاء ولـن يج  أن يمتزم المناقص بتقديم عينات  .0
 معرفة. تقبل العينات إذا لم تكن

 السعر بالشيكل ويشمل النقل والتوصيل وكافة أنواع الرسوم والضرائ . .4
 يج  أن تكون المواد المقدمة مطابقة لممواصفات والمقاييس الفمسطينية. .0

لإلدارة العامة لموازم العامة/وزارة المالية الحق في التأكد مـن مطابقـة المـواد لممواصـفات والمقـاييس الفمسـطينية بـالطرق  .6
 تراىا مناسبة وان تكون إجراءات تمك الفحوصات وما يتبعيا عمي حسا  ونفقة المورد.التي 

 يج  أن تكون المواد مغمفة حس  الوحدة سواء عدد أو وزن أو حجم. .7
أي جــزء منيــا فــي حــال مخالفتيــا لممواصــفات التــي تــم االتفــاق رفــض أي مــادة كاممــة أو  الوطنيــةلــوزارات الســمطة يحــق  .8

 عمييا.
بغـزة أو  ةبـوزرات السـمطة الوطنيـة الفمسـطينيعمييـا فـي الخـدمات المسـاندة  قاعـدااللتزام بتوريد المـواد المتعمي المورد  .9

الجية التي تحددىا الوزارة طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة في المناقصة متضـمنًا النقـل والتحميـل والتنزيـل ومـا يترتـ  
 مصاريف عمي نفقتو الخاصة.عمي عمميات التوريد من نفقات بالغة ما بمغت أو 

سوف يتم ترسية أصناف المناقصـة بالتجزئـة عمـي أسـاس أقـل األسـعار والمطـابق لممواصـفات المطموبـة ولـوزارة الصـحة  .03
% من إجمالي الكمية المتعاقد عمييا لمجرد إشـعار المـورد 23الحق في زيادة الكميات المتعاقد عمييا أو خفضيا بنسبة 

 وط ومواصفات وأسعار التوريد الواردة في العقد لكل أو بعض األصناف خالل فترة التعاقد.برغبتيا في ذلك وبنفس شر 

ت في حال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقـد أو فـي حـال امتناعـو أو عرقمتـو لمتوريـد بمـا يمـس بمصـمحة وزار  .00
رة كفالـة حسـن التنفيـذ والرجـوع عميـو أو يعرض مصالحيا لمضرر يحق لوزارة المالية مصاد  ةالسمطة الوطنية الفمسطيني

بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بيا كما أن ليا الحق في الحصول عمي المـواد التـي يتخمـف المـورد عـن توفيرىـا 
لغاء التعاقد مـع ودفـع فـروق األسـعار  من المورد الذي يميو في السعر او الشراء بالطرق التي تراىا محققة لمصمحتيا وا 

% مصاريف إدارية من ضمانتو البنكية وليس لممورد الذي خالف أي شرط من شروط التعاقد أو تخمـف 13مضافًا إلييا 
عن أو عرقل عمميات التوريد الحق في المطالبـة بأيـة تعويضـات أو المطالبـة باسـترداد كفالـة حسـن التنفيـذ أو المطالبـة 

من سعر المناقصة الذي تم التعاقـد بموجبـو وفـي حـال بفروق األسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر أقل 
 عدم كفاية الضمانة لتغطية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في خصم أي مبالغ تتبقي من مستحقاتو لدييا.

يكون الدفع المورد لقاء ما قام بتوريده من مـواد طبقـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمناقصـة خـالل ثالثـون يومـًا مـن  .09
اريخ تقــديم الفــواتير واألوراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريــد طبقــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة بصــحيفة الشــروط تــ

 والمواصفات .

 يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة لو بما يتناس  والمصمحة العامة. .00

 



 

 

 جدول الكميات واألسعار
 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.

سعر الوحدة 
 مالحظات بالشيكل

   1 ورقة 500باكو  سم(21*29.7جم لون أبيض ) 80وزن  A4ورق تصوير  1

   1 ورقة 500باكو  جم لون أبيض 80وزن  A3ورق تصوير  2

   1 عدد A4ورق تصوير ممون  3

   1 لفة سم  8ورق رول حراري عرض  4

   1 عدد خالعة دبابيس صغيرة 5

   1 عدد خالعة دبابيس كبيرة 6

   1 عمبة  دبوس 50دبابيس طبعة )رسم( فئة  7

   1 عمبة دبوس 100دبابيس ابرة فئة  8
   1 باكو دبوس 100الباكو  5دبوس كمبس نمرة  9

   1 عمبة دبوس 1000فئة  10/23دبابيس  10

   1 عمبة دبوس 1000فئة  8/23دبابيس  11

   1 عمبة دبوس 1000فئة  10دبابيس نمرة  12

   1 باكو دبوس( 100دبوس طباعو )الباكو  13
   1 عدد 23*17دبوس دباسة مالزم  14
   1 عدد 23*15دبوس دباسة مالزم  15

   1 عدد 12/23-13دبوس دباسة مالزم  16

   1 عدد ML-24/6دبابيس حجم وسط  17

   1 عدد دبوس 1000فئة  26/6-24/6دبابيس  18

   1 عدد (23/24ورقة ) 240كبيرة حتى  دباسة 19

   1 عدد 10دباسة صغيرة نمرة  20
   1 عدد 26/6دباسة وسط  21

   1 عمبة جرام 120صمغ بالستيك أبيض لمورق  22



 

 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
 مالحظات بالشيكل

   1 زجاجة ( ممم50CCصمغ سائل ) 23
   1 جالون كيمو جرام 5بالستيك أبيض لمورق صمغ  24

   1 عدد UHU STIC 8.2 GRAMصمغ أوىو ألماني  25
   1 باكو طابع ليبل مختمف المقاسات )المقاس حس  الطم  ( 26

  1 لفة  ZEBRAسم لطابعة  3.8*2.5طوابع ليبل حراري مقاس  27
طابع  1000
 رول

   1 باكو أصبع 100طباشير أبيض فئة  28
   1 باكو أصبع 100طباشير ممون فئة  29
   1 عدد قمم فسفور عريض لمتعميم ماركو جيدة )المون حس  الطم ( 30
)عرض سن القمم حس   CDقمم لمكتابة عمى الشفافيات أو عمى  31

   1 عدد الطم (
   1 عدد قمم جاف لمرة واحدة المون حس  الطم  ( 32
   1 عمبة قمم 12قمم رصاص بالمحاية عمبة  33

   1 عدد )المون حس  الطم ( GRIP0.7قمم بايموت  34
   1 عدد قمم تبكس سن جديد نوعية جيدة 35
   1 عدد قمم لمسبورة ألوان نوعية جيدة 36
   1 عدد قمم لباد عريض ألوان نوع ممتاز 37

   1 عدد قمم سائل أزرق 38
   1 عدد أسودقمم سائل  39
   1 عدد حمرقمم سائل أ 40
   1 بالموح 70/100كرتون ورق مقوى  41
   1 عدد سم كرتون بدون كتابة عربي 3كالسير  42
   1 عدد سم كرتون بدون كتابة عربي 5كالسير  43
   1 عدد سم كرتون بدون كتابة عربي 8كالسير  44
   1 عدد سم كرتون مغيط 8كالسير  45



 

 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
 مالحظات بالشيكل

   1 عدد كالسير مشطوف كرتون 46
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 يجك أن يمتزم المناقص بتقديم عينات  مالحظة:



 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام
 

ـ بصفتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىوية رقم ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه  
 ـــــــــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممثاًل عن  شركة ــــــــــــــــــ

من شروط عامة وااصة  90/9308عطاء المطروح رقم  .   بأنني قرأت وتفيمت كافة ما ورد بوثائق ال0
 ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

ســتون     .   كمــا ألتــزم بــأن يبقــ  العــرض المقــدم منــي ســاري المفعــول وص يجــوز لــي الرجــوع عنــو لمــدة 9
 يوما من تاري  آار موعد لتقديم العروض.

مــن     طمبيــا يــتم األصــناف المحالــة عمــ  بموجــك العطــاء المــ كور أعــاله والتــيوكــ لك ألتــزم بتوريــد .  0
التوريــد عمــ  أن تكــون تمــك  أوامــراســتالم توقيــع العقــد و  مــن تــاري  اــالل شــير و لــك وزارات الســمطةقبــل 

 األصناف الموردة من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ى ا العطاء.
 يد مني ب لك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ض(ط أو إكراه .وى ا إقرار وتع     
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