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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 8102/  29عطاء 

دولة استئجار حافالت لنقؿ موظفي  عطاء حكوميزية عف طرح ػػتعمف وزارة المالية/لجنة العطاءات المرك
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائؽ العطاء لصالح وزارة الصحة فمسطيف

فعمػػا الشػػركات اات ااصتصػػاص والمسػػجمة رسػػميًا وتراػػة فػػي المشػػاركة فػػي وػػاا العطػػاء مراجعػػة وزارة 
فػي  بػالقرة مػف إشػارة مػرور الطيػرافوؿ الرماؿ برج الوليد الطػابؽ األمواـز العامةػ اإلدارة العامة المالية / 

كراسة المواصفات ووثائؽ صالؿ أوقات الدواـ الرسمي مف أجؿ الحصوؿ عما ( 9ارة برج الظافر ) ازة
 .مجاناً العطاء 

وزارة  العامػة المػواـز  دارةاإلآصر موعد لقبوؿ عروض اأسعار بػالظرؼ المصتػـو فػي صػندوؽ العطػاءات بػ
وتفػتح المظػاريؼ  31/07/2018الموافؽ  الثالثاء يوـ ظىرمف الحادية عشر وو الساعة  زةػالمالية في ا

 اف والمكاف .الزمنفس ناقصيف في تبحضور ممثمي الم
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عما مف يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالف في الصحؼ .1
كفالة بنكية أو شيؾ بنكي صادريف مف بنؾ معتمػد لػدو وزارة الماليػة ب ػزة )البنػؾ الػوطني يجة إرفاؽ  .2

صػادر مػف بنػؾ البريػد التػابع لػوزارة ااتصػاات وتكنولوجيػا  معتمػد أو سند دفع أو بنؾ اانتاج اإلسالمي(
مػف آصػر موعػد لتقػديـ  ثالثػة شػىور" كتأميف دصوؿ " سػار  المفعػوؿ لمػدة دوار  1000بمبمغ  المعمومات
 العروض.

 وتشمؿ جميع أنواع الرسـو والضرائة. بالشيكؿتقدـ اأسعار  .3
 .لجنة العطاءات اير ممزمة بقبوؿ أقؿ اأسعار .4
 . اإلدارة العامة لمواـز اير مسئولة عف أ  مبمغ نقد  يرفؽ مع العطاء.5
 2832761. لممراجعة وااستفسار واتؼ رقـ : 6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

أف يقػػرأ وػػاج يعػػد المنػػاقص عرضػػه وأسػػعارج عمػػا الجػػداوؿ والنمػػااج والوثػػائؽ المرفقػػة بػػدعوة العطػػاء بعػػد  .1
الوثائؽ ويتفىـ جميػع مػا ورد فيىػا ويصػتـ ويوقػع كافػة وثػائؽ دعػوة العطػاء ويقػدمىا ضػمف العػرض كاممػة 

 عما أف يتحمؿ كافة النتائج المترتبة عما عدـ قيامه بالتدقيؽ وااستكماؿ بصورة صحيحة.

فة وأجػور التحػزيـ عمػا أف يشػمؿ السػعر رسػـو الجمػارؾ والضػريبة المضػا بالشػيكؿتكتة أسػعار العطػاء  .2
 والت ميؼ ومصاريؼ النقؿ والتحميؿ والتنزيؿ والتأميف وجميع الرسـو والمصاريؼ اأصرو.

أو التعػػديؿ أو  يعػػد المنػػاقص عرضػػه مطبوعػػًا أو مكتوبػػًا بػػالحبر اأزرؽ أو اأسػػود فقػػط ويحظػػر المحػػو .3
ازييف بػػػالحبر الشػػطة أو اإلضػػافة فػػي العػػرض وكػػؿ تصػػحيح مػػػف وػػاا القبيػػؿ يوضػػع عميػػه صطػػيف متػػو 

 اأحمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر اأزرؽ أو اأسود ويوقع بجانبه مف قبؿ مف أجرو التصوية.

 مػػؼ م مػػؽ بمحكػػػاـ يقػػدـ المنػػاقص عرضػػػه مرفقػػًا بػػه الوثػػػائؽ المطموبػػة مػػع تػػػأميف دصػػوؿ العطػػاء فػػػي م .4
       لممناقصػػػػة رقػػػػـ لصػػػػالح وزارة الصػػػػحة مػػػػوظفي الحكومػػػػةاسػػػػتئجار حػػػػافالت لنقػػػػؿ  ويكتػػػػة عميػػػػه عطػػػػاء

وكالؾ اسمه وعنوانه بالكامؿ ورقـ الىاتؼ والفاكس ورقـ صندوؽ البريد الصاصيف به لترسؿ  2018/ 29
 لمػػواـز / وزارة الماليػػة صطيػػًا بػػأ  ت ييػػر أو العامػػة ةاإلدار إليػػه المكاتبػػات المتعمقػػة بالعطػػػاء وعميػػه تبميػػػػغ 
دائرة التػػي طرحػػت العطػػاء وعنوانىػػا وبصػػالؼ الػػؾ يحػػؽ تعػػديؿ فػػي عنوانػػه وعميػػه أف يكتػػة أيضػػًا اسػػـ الػػ
 لمجنة العطاءات أف تىمؿ العرض المقدـ منه.

 العامػػة ةاإلدار يػػودع العػػرض مػػف قبػػؿ المنػػاقص فػػي صػػندوؽ العطػػاءات المصصػػص لىػػاا ال ػػرض لػػدو  .5
ديـ لمواـز قبؿ انتىاء المدة المحددة لالؾ وكؿ عرض ا يودع في صندوؽ العطاءات قبػؿ آصػر موعػد لتقػ

 العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج م مقًا .

مػف  سػتيف يومػايمتـز المناقص بأف يبقا العرض المقدـ منه نافا المفعوؿ وا يجوز لػه الرجػوع عنػه لمػدة  .6
 تاريخ آصر موعد لتقديـ العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
شػارؾ أوؿ مػرة ( الشػىادات والوثػائؽ المطموبػة منػه ووػي يرفؽ المناقص مع عرضػه ) صاصػة إاا كػاف ي .1

 عما النحو التالي:
 .صورة مصدقة عف شىادة مزاولة المىنة وكالؾ السيرة الااتية لمشركة 
 .السجؿ التجار  أو الصناعي لمشركة 

 .شىادة صمو طرؼ مف دائرة ضريبة الدصؿ وضريبة القيمة المضافة 

اأصػمية مػف أيػة كتالوجػات أو نشػرات أو معمومػات فنيػة تعػرؼ عما المناقص أف يرفؽ بعرضه النسػصة  .2
اا كانػت تمػؾ العينػات  بالمواـز المعروضة وكالؾ يقدـ مع عرضػه العينػات المطموبػة فػي دعػوة العطػاء وان
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ا يكػوف لمجنػة العطػاءات عػدـ  اير قابمة لمنقؿ فعميه أف يحدد مكانىا والوقػت الػا  يمكػف رؤيتىػا فيػه وان
 النظر بالعرض.

لممنػػػاقص أف يضػػػػيؼ أيػػػة وثػػػػائؽ أو معمومػػػات يراػػػة بمضػػػػافتىا ويػػػرو أنىػػػػا ضػػػرورية  لتوضػػػػيح  يحػػػؽ .3
 عرضه.

 

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

صػادر مػف بنػؾ البريػد التػابع لػوزارة ااتصػاات وتكنولوجيػا  معتمد يمتـز المناقص أف يرفؽ بعرضه سند دفع
أو عما شكؿ كفالة أو شيؾ بنكي صادر مف بنؾ يتعامؿ مع السمطة الفمسطينية في ازة )البنػؾ  المعمومات

وا ينظر في أ  عرض اير معزز بتأميف دصوؿ " كتأميف دصوؿ "  دوار 1000بمبمغ الوطني اإلسالمي( 
عمػػػيىـ  العطػػاء ع عمػػػا أف تعػػاد تأمينػػػات الػػػدصوؿ فػػي العطػػػاء إلػػا مقػػػدميىا مػػػف المناقصػػيف الػػػا  لػػـ يحػػػاؿ

بعػد مػدة أسػبوعيف مػف تػاريخ آصػر موعػد لتقػديـ العػروضع وكػالؾ لمػف أحيػؿ عمػيىـ العطػاء بعػػد أف  العطػاء
 يقوموا بتقديـ تأميف حسف التنفيا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .8

مبمغ مقطوع يمتـز المتناقص الفائز بالعطاء أو بأ  جزء مف بنودج بتقديـ تأميف حسف التنفيا لمعطاء المحاؿ 
أو عمػا شػكؿ كفالػة أو شػيؾ بنكػي  صادر مػف بنػؾ البريػد حسػة اأصػوؿ معتمد عما شكؿ سند دفع والؾ

يـو مف تػاريخ  15صادر مف بنؾ يتعامؿ مع السمطة الفمسطينية في ازة )البنؾ الوطني اإلسالمي(  صالؿ 
مػػدة سػػرياف عػػوؿ تبمي ػػه بقػػرار إحالػػة العطػػاء عميػػه مػػف قبػػؿ اإلدارة العامػػة لمػػواـز عمػػا أف يكػػوف سػػار  المف

ع ويعاد تأميف حسف التنفيػا إلػا المتعىػد بعػد تنفيػا كافػة االتزامػات المترتبػة عميػه بموجػة طمػة صطػي العقد
تقدمه الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة لمػواـز بػاإلفراج عػف التػأميف )حيػث يػتـ إصػدار شػيؾ بقيمػة الكفالػة مػف 

 وزارة المالية(.
يتـ و  مف قيمته كما 0.004عند العقد أو ااتفاؽ  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 3   

عف نفس العقد أو ااتفاؽ كرسـو طوابع إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما  0.004تحصيؿ نسبة 
ـ مف فاتورة المورد صصمف قيمة العقد أو ااتفاؽ عما أف ت 0.008الجىة المنفاة ليصبح مجموع المحصؿ 

 عند السداد.
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 :وتقييمها العطاءات فتح: رابعاً 

 -:لجنة فتح المظاريف -0
مػػػدير عػػػاـ المػػػواـز العامػػػة لجنػػػة فػػػتح مظػػػاريؼ العطػػػاء وتقػػػـو وػػػاج المجنػػػة بفػػػتح العطػػػاءات بحضػػػور  يػػػدعو

 -المناقصيف أو ممثميىـ في الزماف والمكاف المحدديف في دعوة العطاء بعد اتصاا اإلجراءات التالية:
ميػه إثبات عدد المظاريؼ في محضر فتح المظاريؼ وكػؿ عطػاء يفػتح مظروفػه يضػع رئػيس المجنػة ع - أ

وعمػػػا مظروفػػػه رقمػػػًا مسمسػػػاًل عمػػػا ويئػػػة كسػػػر اعتيػػػاد  بسػػػطه رقػػػـ العطػػػاء ومقامػػػه عػػػدد العطػػػاءات 
 الواردة.

ثبات عددوا. - ة  ترقيـ اأوراؽ المرفقة مع العطاء وان

قػػػراءة اسػػػـ مقػػػدـ العطػػػاء واأسػػػعار وقيمػػػة التػػػأميف اابتػػػدائي المقػػػدـ مػػػف كػػػؿ منػػػاقص والػػػؾ بحضػػػور  - ت
 المناقصيف أو ممثميىـ.

مػػف رئػػيس المجنػػة وجميػػع اأعضػػاء الحاضػػريف عمػػا العطػػاء ومظروفػػه وكػػؿ ورقػػة مػػف أوراقػػه  التوقيػػع - ث
 وكالؾ عما محضر المجنة بعد تدويف كافة الصطوات السابقة.

 
 
 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -8
سػػة يحػػدد مػػدير عػػاـ المػػواـز العامػػة اأشػػصاص أو الجىػػات الػػايف تتكػػوف مػػنىـ المجنػػة الفنيػػة التػػي تقػػـو بدرا

العروض مف النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدـ توصػياتىا المناسػبة لمجنػة العطػاءات المركزيػة بعػد أصػا 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أ  عرض اير معزز بتأميف دصوؿ العطاء.  - أ

المػواـز المطموبػة عمػا تدرس العػروض مػف الناحيػة الفنيػة بحيػث تحػدد المعػايير الفنيػة وفقػًا لمواصػفات    - ة
جػػػدوؿ يعػػػد لىػػػاج ال ايػػػةع وتصضػػػع كافػػػة العػػػروض لػػػنفس المعػػػايير مػػػف حيػػػث التػػػزاـ المنػػػاقص بعرضػػػه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤصا بعيف ااعتبار كفاءة المناقص مف الناحيتيف المالية والفنية ومقدرته عما الوفػاء بالتزامػات العطػاء   - ت
التػي يقػدمىا أو الصدمػة التػي يوفروػا وقطػع ال يػار وورش الصػيانة و كػالؾ  وسمعته التجارية والتسىيالت

كونه وكيؿ أو موزع لوكيؿ أو تاجرع ولمجنػة اسػتبعاد عػرض المنػاقص الػا  ا تتػوفر فيػه كػؿ أو بعػض 
 واج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الا  قدـ أرصص اأسعار ثـ الا  يميه حتا تتـ دراسة العروض المقدمة.  - ث
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إاا تػػوافرت فػػػي العػػػرض كافػػػة الشػػروط والمواصػػػفات والجػػػودة توصػػػي المجنػػة الفنيػػػة باإلحالػػػة عمػػػا مقػػػدـ  - ج
أرصص اأسعار و مف حؽ المجنة الفنية أف توصي بالترسية عما أكثر مف مورد لمصػنؼ الواحػد بػالراـ 

 مف اصتالؼ اأسعار.

تنتقػػؿ الدراسػػة إلػػا العػػرض  فػػي حالػػة عػػدـ تػػوافر المتطمبػػات فػػي العػػرض الػػا  يتضػػمف أرصػػص اأسػػعار - ح
الا  يميػه بالسػعر إلػا أف تصػؿ إلػا العػرض الػا  تتػوافر فيػه المتطمبػات لإلحالػة عمػا أف تبػيف أسػباة 

 استبعاد العروض اأرصص بشكؿ واضح.

إاا تسػػػاوت المواصػػػفات واأسػػػعار والشػػػروط والجػػػودة المطموبػػػة يفضػػػؿ المنػػػاقص الػػػا  يتضػػػمف عرضػػػه  - ر
منتجات المحميػةع ثػـ المنػاقص المقػيـ بفمسػطيف بصػورة دائمػةع ثػـ مػدة التسػميـ ميزات إضافية ثـ المقدـ لم

 اأقؿ إاا كانت سرعة التسميـ لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
 عما المتعىػد الػا  أحيػؿ عميػه العطػاء اسػتكماؿ إجػراءات العقػد الصػاص بقػرار اإلحالػة وتوقيػع ااتفاقيػة .1

 وما يمحقىا مف أوراؽ ومستندات بما فيىا )أوامر الشراء(.
 يمتـز المتعىد بالتوريد حسة الطمة مف تاريخ استالمه أمر التوريد. .2

ا يجوز لممتعىد أف يتنازؿ أ  شػصص آصػر عػف كػؿ أو أ  جػزء مػف العقػد دوف الحصػوؿ عمػا  إاف  .3
 صطي مف لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بأ  صسارة أو ضرر ناشئ عػف تقػديـ عرضػه  ا يحؽ لممناقص .4
في حالػة إاا مػا رفضػت لجنػة العطػاءات كػؿ العػروض المقدمػة إليىػا أو إاا لػـ تحػؿ العطػاء عمػا مقػدـ أقػؿ 

 اأسعار أو إاا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أ  وقت أو أ  مرحمة دوف اكر اأسباة.

لمػػورد بتسػػميـ المػػواـز وفقػػًا لممواصػػفات والشػػروط المتفػػؽ عميىػػا والػػواردة فػػي قػػرار اإلحالػػة وكػػالؾ يمتػػـز ا .5
 العينات المعتمدة والماكورة فيه.

 

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

التػـز بػه فػي الموعػد المحػدد فػي العقػد يحػؽ لمػدير إاا تأصر المتعىد عف توريد مػا :  فرض غرامة مالية .1
%( مػف قيمػة المػواـز التػي تػأصر فػي توريػدوا 1عاـ دائرة المواـز العامة أف يفرض ارامػة ماليػة ا تقػؿ عػف )

عػػف كػػؿ أسػػبوع تػػأصير إا إاا تبػػيف أف التػػأصير فػػي التوريػػد نػػاجـ عػػف قػػوة قػػاورة ع وفػػي جميػػع اأحػػواؿ عمػػا 
صطػػي وفػػور  إلػػا الجىػػة المصتصػػة بػػالظروؼ واأسػػباة التػػي أدت إلػػا التػػأصير فػػي المتعىػػد تقػػديـ إشػػعار 

 التوريد أو منعته مف الؾ وتقديـ ما يثبت الؾ.
إاا نكؿ المتعىد عف تنفيا التزاماته بما فيػه التزامػه بالتوريػد أو قصػر فػي  : الشراء عمى حساب المتعهد .2

إصػػدار القػػرار بشػػراء المػػواـز الممتػػـز بىػػا المتعىػػد بػػنفس الػػؾ أو تػػأصر يحػػؽ لمػػدير عػػاـ دائػػرة المػػواـز العامػػة 
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الصصػائص والمواصػػفات مػف أ  مصػػدر آصػر عمػػا حسػاة وػػاا المتعىػد ونفقتػػه مػع تحميمػػه فػروؽ اأسػػعار 
والنفقػػات اإلضػػافية وأيػػة صسػػائر أو مصػػاريؼ أو عطػػؿ أو ضػػرر يمحػػؽ بالػػدائرة المسػػتفيدة أو دائػػرة المػػواـز 

 إناار وا يحؽ لممتعىد ااعتراض عما الؾ.العامة دوف الحاجة إلا أ  
: وونػا يحػؽ لمجنػة العطػاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .3

التػػي أحالػػت العطػػاء اتصػػاا اإلجػػراءات الالزمػػة بحػػؽ المتعىػػد بمػػا فػػي الػػؾ مصػػادرة قيمػػة التػػأميف المقػػدـ مػػف 
سػػة مػػع قيمػػة المػػواـز ايػػر المػػوردة ويعتبػػر المبمػػغ فػػي وػػاج الحالػػة إيػػرادًا المتعىػػد أو أ  جػػزء منػػه بشػػكؿ يتنا

 لمصزينة العامة.
وفػػي جميػػػع اأحػػػواؿ يحػػػؽ لػػػدائرة المػػػواـز العامػػػة تحصػػيؿ اأمػػػواؿ المسػػػتحقة لىػػػا فػػػي امػػػة المنػػػاقص أو  .4

كوميػة أو مػف المورد مف اأمواؿ المستحقة لالؾ المناقص أو المورد لدو الػوزارات والىيئػات والمؤسسػات الح
 كفااتىـ.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

في حاؿ حدوث أ  صالؼ ينشأ عف تفسير أ  بند مف البنود السابقة أو مف بنود العقػد فيػتـ حمػه وديػًا   - أ
 بالتفاوض.

يومػػًا مػػف بػػدء مفاوضػػتىما لموصػػوؿ إلػػا حػػؿ حػػوؿ أ  صػػالؼ يتعمػػؽ  30إاا لػػـ يػػتمكف الطرفػػاف صػػالؿ  - ة
حػػػؿ الصػػػالؼ بػػػالمجوء إلػػػا المحكمػػػة المصتصػػػة وتطبيػػػؽ القػػػوانيف واأنظمػػػة  بالعقػػػد يحػػػؽ أ  مػػػف الطػػػرفيف

 المعموؿ بىا في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية بىاا الشأف.

 
 شروط متفرقة:ـ: ثامنا

ا اسػػتعمؿ المنػػاقص ال ػػش أو التالعػػة فػػي معاممتػػه أو ثبػػت عميػػه أنػػه شػػرع أو قػػاـ بنفسػػه أو بواسػػطة اإ .1
اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمػا التواطػؤ معػه ايرج بطريؽ مباشر أو 

إضػػػرارًا بالمصػػػمحة يم ػػػي عقػػػدج فػػػي الحػػػاؿ ويصػػػادر التػػػأميف مػػػع عػػػدـ اإلصػػػالؿ بحػػػؽ الػػػوزارة المطالبػػػة 
بالتعويضات المترتبة عما الؾ فضاًل عف شػطة اسػمه مػف بػيف المناقصػيف وا يسػمح لػه بالػدصوؿ فػي 

 وطنية الفمسطينية واا فضاًل عف اتصاا اإلجراءات القضائية ضدج عند ااقتضاء.مناقصات لمسمطة ال
إاا أفمػػػس المنػػػاقص أو المػػػورد يحػػػؽ لمجنػػػة العطػػػاءات إل ػػػاء التعاقػػػد معػػػه دوف المجػػػوء لمقضػػػاء وكػػػالؾ  .2

 مصادرة مبمغ التأميف كميراد عاـ لمصزينة العامة.
ـر معػػه أو مػػا تبقػػا منػه  بتوجيػػه كتػػاة لمورثػػة يفيػػد إاا تػوفا المنػػاقص أو المػػورد جػػاز إل ػػاء العقػد  المبػػ .3

 بالؾ دوف الحاجة إلا استصدار حكـ قضائي يقضي بالؾ مع رد مبمغ التأميف في واج الحالة.
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 الشروط الخاصة
  ايػر شػامؿ الدواـ صمسػة أيػاـ فػي اأسػبوع تبػدأ مػف يػـو اأحػد وحتػا الصمػيس مراعاة "

مػػع اأصػػا بعػػيف ااعتبػػار المالحظػػات باسػػتثناء الصػػحة  العطػػؿ الرسػػمية واإلضػػرابات "
 .والتعميـ

  مساًء. 3صباحاً  الا  8مراعاة دواـ الموظفيف مف الساعة 

  عدد الباصات قابؿ لمزيادة أو النقصػاف أو إل ػاء أو تعػديؿ بعػض صطػوط السػير حسػة
 بااتفاؽ بيف المتعىد والمجنة المشكمة بالصصوص.الحاجةع 

  مع مراعاة المواصفات حسة العدد المصصص في العطاءتكوف سعة الحافمة الواحدة. 

  يمتـز المتعىد أف تكوف الحافالت تحمؿ بوليصة تأميف وتػرصيص سػار  المفعػوؿ حسػة
 أنظمة المرور السارية .

 . في حالة تعطؿ الحافمة يمتـز المتعىد بتوفير حافمة بديمة بنفس المواصفات الماكورة 

 لمتعىد بتقديـ كشؼ بأرقاـ الحافالت .يمتـز ا 

  تقػديـ كشػػؼ تفصػػيمي مػػف قبػؿ المنػػاقص شػػامؿ المواقػػؼ المقترحػة ووقػػت التوقػػؼ ووقػػت
 الوصوؿ عما أف يعتبر جزء مف العرض .

 . يابا  السعر يشمؿ حركة الباص اوابا وان

  سيتـ معاينة الباصات المصصصة لكؿ صط سير قبؿ البػدء فػي عمميػة الترسػية مػف قبػؿ
 صاصة. لجنة

  يحػػؽ لمجنػػة المشػػرفة اسػػتثناء باصػػات والمطالبػػة بت يروػػا صػػالؿ أسػػبوع مػػف تػػاريخ إبػػالغ
 الشركة .

 . يحؽ لمجنة المشرفة المطالبة بت يير السائؽ صالؿ أسبوع مف تاريخ إبالغ الشركة 
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 جدول الكميات واألسعار

  
رقم 
 خط السير الباص

سعة 
 العدد الباص

 سعر الوحدة 
 شيكل مالحظات

1 
م. الهاللي االمارتي )تل السلطان  ← بنك فلسطين ← دير البلح محطة عكيلة

 رفح (  –

 )الوسطى الى رفح (
55 0 

 
 

2 
م. غزة  ←صالح الدينشارع  ← جباليا ← بيت الهيا ←بيت حانون 

 االوروبي )كلية التمريض( 

 )الشمال الى خان يونس(
82 0 
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 قـــــــرار والتــــــــــــــزامإ

 

ػػ بصفتي ممثاًل عف  شركة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ووية رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقر أنا الموقع أدنا 
 ػػػػػػػػػ بالتػػالي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مػف شػروط عامػة  2018/  29.   بأنني قرأت وتفىمػت كافػة مػا ورد بوثػائؽ العطػاء المطػروح رقػـ  1
 وصاصة ومواصفات وألتـز التزاما قانونيًا بتمؾ الشروط والمواصفات .

ألتػػـز بػػأف يبقػػا العػػرض المقػػدـ منػػي سػػار  المفعػػوؿ وا يجػػوز لػػي الرجػػوع عنػػه لمػػدة سػػتوف  .   كمػػا2
 يوما مف تاريخ آصر موعد لتقديـ العروض.

 ديػػواف المػػوظفيف مػػف قبػػؿ طمبىػػا يػػتـ توريػػد بموجػػة العطػػاء المػػاكور أعػػالج والتػػيالوكػػالؾ ألتػػـز ب.  3
التوريػد عمػا أف تكػوف تمػؾ اأصػناؼ المػوردة  أوامػراسػتالـ توقيػع العقػد و  مػف تػاريخ صالؿ شىر والؾ

 مف قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في واا العطاء.
 وواا إقرار وتعىد مني بالؾ أقر وألتـز بكؿ ما ورد به دوف أ  ض ط أو إكراج .     
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ
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