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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 2018/ 33 عطاء رقم
توريد احتياجات مدرسة هاني  -عطاء حكومي طرح  زية عنــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية

تبعًا لمشروط والمواصفات نعيم الثانوية الزراعية من أعالف و طيور داجنة لصالح وزارة التربية والتعميم 
 .الموضحة في كراسة ووثائق العطاء

فعمــا الشــركات ذات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي هــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
ــ  لمــوازم العامــةاإلدارة العامــة الماليــة /  ــال رة مــن محطــة فــارس ـ ــدوام  فــي اــزةتــل الاــوا ب صــالل أوتــات ال

ايــر  شـيكل( 033الرسـمي مـن أجـل الحصـول عمـا كراسـة المواصــفات ووثـائق العطـاء م ابـل دفـ  مبمـ   
 .صزينة وزارة الماليةإلا مستردة تورد 

المـوازم / وزارة  العامـة دارةاإلتوم في صندوق العطـاءات بـآصر موعد ل بول عروض األسعار بالظرف المص
وتفـــتح م  03/4/8304الموافـــق  الصمـــيسيـــوم الحاديـــة عشـــر مـــن صـــباح   هـــو الســـاعة زةـالماليـــة فـــي اـــ

 الزمان والمكان .نفس ناتصين في تالمظاريف بحضور ممثمي الم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 

 مالحظة:ـ
 من يرسو عميه العطاء. عما أجرة اإلعالن في الصحف .1
كفالة بنكية من البنك الوطني أو بنك اانتاج أو سند دف  صـادر مـن بنـك البريـد  كتـ مين يجة إرفاق  .2

 .$ صالحة لمدة ثالثة شاور عما األتل عن كل عطاء 0333دصول عطاء ( ب يمة 
 وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائة. بالشيكلت دم األسعار  .0
 ءات اير ممزمة ب بول أتل األسعار.لجنة العطا .4
 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عما الكراسة يرجا مراجعة موت  الوزارة 5
 8408320. لممراجعة وااستفسار هاتف رتم : 6
 

http://www.mof.gov.ps/
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

عرضــه وأســعارى عمــا الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرف ــة بــدعوة العطــاء بعــد أن ي ــرأ هــذى يعــد المنــاتص  .1
الوثائق ويتفام جميـ  مـا ورد فياـا ويصـتم ويوتـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء وي ـدماا ضـمن العـرض كاممـة 

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم تيامه بالتدتيق وااستكمال بصورة صحيحة.

عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم  بالشـيكلة أسـعار العطـاء تكت .2
 والتغميف ومصاريف الن ل والتحميل والتنزيل والت مين وجمي  الرسوم والمصاريف األصرى.

أو التعــديل أو  يعــد المنــاتص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود ف ــط ويحظــر المحــو .3
الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن هــذا ال بيــل يوضــ  عميــه صطــين متــوازيين بـــالحبر 

 ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويوت  بجانبه من تبل من أجرى التصوية. راألحم

ي ــدم المنــاتص عرضـــه مرف ــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــ  تـــ مين دصــول العطــاء فـــي مغمــف مغمــق ب حكـــام  .4
توريــد احتياجــات مدرســة هــاني نعــيم الثانويــة الزراعيــة مــن ااعــالف لصــالح وزارة  عطــاء  ويكتــة عميــه

وكـــذلك اســـمه وعنوانـــه بالكامـــل ورتـــم الاـــاتف والفـــاكس ورتـــم  03/8304 رتـــم لممناتصـــةالتربيـــة والتعمـــيم 
لمـوازم /  العامـة ةاإلدار صندوق البريد الصاصـين بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعم ـة بالعطــاء وعميـه تبميـــ  

تعديل في عنوانه وعميه أن يكتة أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء  وزارة المالية صطيًا ب ي تغيير أو
 وعنواناا وبصالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تامل العرض الم دم منه.

 العامــة ةدار اإليــودع العــرض مــن تبــل المنــاتص فــي صــندوق العطــاءات المصصــص لاــذا الغــرض لــدى  .5
ــذلك وكــل عــرض ا يــودع  فــي صــندوق العطــاءات تبــل آصــر موعــد  لمــوازم تبــل انتاــاء المــدة المحــددة ل

 لت ديم العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرى مغم ًا .

مـن  سـتون يومـايمتزم المناتص ب ن يب ا العرض الم دم منه نافذ المفعول وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة  .6
 لت ديم العروض. تاريخ آصر موعد

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
يرفق المناتص م  عرضه   صاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشـاادات والوثـائق المطموبـة منـه وهـي   .1

 عما النحو التالي:
 .صورة مصدتة عن شاادة مزاولة المانة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 ي لمشركة.السجل التجاري أو الصناع 

 .شاادة صمو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة ال يمة المضافة 

عما المناتص أن يرفق بعرضه النسـصة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف  .2
ذا كانـت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكذلك ي دم م  عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان

ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم اير تابمة  لمن ل فعميه أن يحدد مكاناا والوتـت الـذي يمكـن رؤيتاـا فيـه وان
 النظر بالعرض.



 

4 

 لصالح وزارة التربية والتعلين  هن اعالف و طيور داجنة هدرسة هاني نعين الثانوية السراعية  توريد احتياجات  2018/ 30عطاء رقن  

يحـــق لممنـــاتص أن يضــــيف أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يراـــة ب ضــــافتاا ويـــرى أناــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .3
 عرضه.

 

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

صـادر مـن بنـك البريـد التـاب  لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا  معتمد المناتص أن يرفق بعرضه سند دف يمتزم 
أو عمـــا شـــكل كفالـــة أو شـــيك بنكـــي صـــادر مـــن بنـــك يتعامـــل مـــ  الســـمطة الفمســـطينية فـــي اـــزة  المعمومـــات

وا ينظـر فـي أي " كتـ مين دصـول "  $ من إجمالي تيمـة العطـاء0333بمبم   ومواف ة وزارة المالية عما ذلك
عــرض ايــر معــزز بتــ مين دصــول العطــاء د عمــا أن تعــاد ت مينــات الــدصول فــي العطــاء إلــا م ــدمياا مــن 

بعــد مـدة أسـبوعين مــن تـاريخ آصــر موعـد لت ــديم العـروضد وكــذلك  المناتصـين الـذي لــم يحـال عمــيام العطـاء
 لمن أحيل عميام العطاء بعد أن ي وموا بت ديم ت مين حسن التنفيذ.

 مين حسن التنفيذ : تأ .2

يمتزم المتناتص الفائز بالعطاء أو ب ي جزء من بنودى بت ديم ت مين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه ب يمـة 
صـادر مـن بنـك البريـد او كفالـة بنكيـة او شـيك بنكـي صـادرة مـن  معتمـد $ وذلك عما شكل سند دف 0333

يوم من تاريخ تبميغه ب رار إحالـة العطـاء  01الل بنك يتعامل م  السمطة الفمسطينية بغزة حسة األصول ص
د ويعــاد تــ مين حســن  مــدة ســريان الع ــدعميــه مــن تبــل اإلدارة العامــة لمــوازم عمــا أن يكــون ســاري المفعــول 

التنفيــذ إلــا المتعاــد بعــد تنفيــذ كافــة االتزامــات المترتبــة عميــه بموجــة طمــة صطــي ت دمــه الــدائرة المســتفيدة 
 لموازم باإلفراج عن الت مين  حيث يتم إصدار شيك ب يمة السند من وزارة المالية(.لإلدارة العامة 

 
يـــتم و  مـــن تيمتـــه كمـــا 30330عنـــد الع ـــد أو ااتفـــاق  بنســـبة  تحصـــيل رســـوم طوابـــ  إيـــرادات دمغـــةيـــتم  .0

ة عمـا عن نفس الع د أو ااتفاق كرسوم طواب  إيرادات أيضًا عنـد اإلحالـة أو الترسـي 30330تحصيل نسبة 
من تيمة الع د أو ااتفاق عما أن تصصم من فـاتورة المـورد  30334الجاة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 

 عند السداد.
 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -1
يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وت ــوم هــذى المجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور  

 -المناتصين أو ممثميام في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاذ اإلجراءات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه  - أ

وعمـــا مظروفـــه رتمـــًا مسمســـاًل عمـــا هيئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه رتـــم العطـــاء وم امـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.
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ثبات عددها.  - ة  ترتيم األوراق المرف ة م  العطاء وان

ء واألســعار وتيمــة التــ مين اابتــدائي الم ــدم مــن كــل منــاتص وذلــك بحضــور تــراءة اســم م ــدم العطــا  - ت
 المناتصين أو ممثميام.

التوتيــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورتــة مــن أوراتــه  - ث
 وكذلك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات الساب ة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
ــذين تتكــون مــنام المجنــة الفنيــة التــي ت ــوم بدراســة ي حــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــصاص أو الجاــات ال

العروض من النواحي الفنية والمالية وال انونية وت دم توصـياتاا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـذ 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أي عرض اير معزز بت مين دصول العطاء.  - أ

تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وف ـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا    - ة
جـــدول يعـــد لاـــذى الغايـــةد وتصضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــاتص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

ذ بعين ااعتبار كفاءة المناتص من الناحيتين المالية والفنية وم درته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء يؤص  - ت
وسمعته التجارية والتسايالت التـي ي ـدماا أو الصدمـة التـي يوفرهـا وتطـ  الغيـار وورش الصـيانة و كـذلك 

تتـوفر فيـه كـل أو بعـض كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجرد ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاتص الـذي ا 
 هذى المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي تدم أرصص األسعار ثم الذي يميه حتا تتم دراسة العروض الم دمة.  - ث

إذا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا م ـــدم  - ج
رسية عما أكثر من مورد لمصـنف الواحـد بـالرام أرصص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالت

 من اصتالف األسعار.

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرصــص األســعار تنت ــل الدراســة إلــا العــرض  - ح
الذي يميـه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـا أن تبـين أسـباة 

 ص بشكل واضح.استبعاد العروض األرص

إذا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــاتص الـــذي يتضـــمن عرضـــه  - خ
ميزات إضافية ثم الم دم لممنتجات المحميـةد ثـم المنـاتص الم ـيم بفمسـطين بصـورة دائمـةد ثـم مـدة التسـميم 

 األتل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.

  - د
 لتزامات المتعهد أو المورد :ـخامسا :ـ ا

عما المتعاـد الـذي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات الع ـد الصـاص ب ـرار اإلحالـة وتوتيـ  ااتفاتيـة  .0
 وما يمح اا من أوراق ومستندات بما فياا  أوامر الشراء(.
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 .أيام من تاريخ استالمه ألمر التوريد 0يمتزم المتعاد بالتوريد صالل  .8

لممتعاد أن يتنازل ألي شـصص آصـر عـن كـل أو أي جـزء مـن الع ـد دون الحصـول عمـا  إذن ا يجوز  .0
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحق لممناتص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات ب ي صسارة أو ضرر ناشئ عـن ت ـديم عرضـه  .0
اـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـا م ـدم أتـل في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض الم دمـة إلي

 األسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وتت أو أي مرحمة دون ذكر األسباة.

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عمياــا والــواردة فــي تــرار اإلحالــة وكــذلك  .1 يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وف 
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

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

إذا ت صر المتعاد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي الع ـد يحـق لمـدير :  فرض غرامة مالية .0
فـي توريـدها  %( مـن تيمـة المـوازم التـي تـ صر0عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ا ت ـل عـن  

عــن كــل يــوم تــ صير إا إذا تبــين أن التــ صير فــي التوريــد نــاجم عــن تــوة تــاهرة د وفــي جميــ  األحــوال عمــا 
المتعاــد ت ــديم إشــعار صطــي وفــوري إلــا الجاــة المصتصــة بــالظروف واألســباة التــي أدت إلــا التــ صير فــي 

 التوريد أو منعته من ذلك وت ديم ما يثبت ذلك.
إذا نكل المتعاد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو تصـر فـي  : تعهدالشراء عمى حساب الم .8

ذلــك أو تــ صر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار ال ــرار بشــراء المــوازم الممتــزم باــا المتعاــد بــنفس 
ســعار الصصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آصـر عمــا حسـاة هــذا المتعاـد ونف تــه مـ  تحميمــه فـروق األ

ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم  والنف ــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال
 العامة دون الحاجة إلا أي إنذار وا يحق لممتعاد ااعتراض عما ذلك.

: وهنـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو  للـاء العقـد المبـرم معـه .0
تــي أحالــت العطــاء اتصــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق المتعاــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة تيمــة التــ مين الم ــدم مــن ال

المتعاــد أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســة مــ  تيمــة المــوازم ايــر المــوردة ويعتبــر المبمــ  فــي هــذى الحالــة إيــرادًا 
 لمصزينة العامة.

األمـــوال المســـتح ة لاـــا فـــي ذمـــة المنـــاتص أو وفــي جميـــ  األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل  .0
المورد من األموال المستح ة لذلك المناتص أو المورد لدى الـوزارات والايئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن 

 كفااتام.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

في حال حدوث أي صالف ينش  عن تفسير أي بند من البنود الساب ة أو من بنود الع ـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ
 بالتفاوض.
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من بدء مفاوضتاما لموصول إلا حل حول أي صالف يتعمق بالع ـد  يومينإذا لم يتمكن الطرفان صالل  - ة
يحق ألي من الطرفين حل الصالف بالمجوء إلا المحكمة المصتصة وتطبيق ال وانين واألنظمة المعمـول باـا 

 في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية باذا الش ن.

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو تــام بنفســه أو بواســطة ا اســتعمل المنــاتص الغــش أو التالعــة ذإ .0
ايرى بطريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه 
إضـــرارًا بالمصـــمحة يمغـــي ع ـــدى فـــي الحـــال ويصـــادر التـــ مين مـــ  عـــدم اإلصـــالل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 

ضاًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المناتصـين وا يسـمح لـه بالـدصول فـي بالتعويضات المترتبة عما ذلك ف
 مناتصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية هذا فضاًل عن اتصاذ اإلجراءات ال ضائية ضدى عند ااتتضاء.

إذا أفمـــس المنـــاتص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إلغـــاء التعاتـــد معـــه دون المجـــوء لم ضـــاء وكـــذلك  .8
  يراد عام لمصزينة العامة.مصادرة مبم  الت مين ك

إذا تـوفا المنــاتص أو المــورد جــاز إلغــاء الع ـد  المبــرم معــه أو مــا تب ــا منـه  بتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد  .0
 بذلك دون الحاجة إلا استصدار حكم تضائي ي ضي بذلك م  رد مبم  الت مين في هذى الحالة.
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 ةـــروط الخاصـــشال
 

 أي مادة كاممة أو أي جزء مناا في حال مصالفتاا لممواصفات التي تم ااتفاق عمياا.رفض لموزارة يحق  .0
يتم استالم المواد الموردة من تبل لجنة ااستالم مصتصة ومشـكمة لاـذا الغـرض وف ـًا لممواصـفات والشـروط  .2

لمعتمـدة والتـي يـتم العامة والصاصة لمتعاتـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء وتـرار اإلحالـة وأمـر التوريـد والعينـات ا
جراء التجارة عمياا بالطري ة التي تحددها الجاة المستفيدة أو لجنة ااستالم بموجة لجان فنية  فحصاا وان

 .تشكل لاذا الغرض لمعرفة مدي مطاب تاا لممواصفات المطموبة 

اـالق مـن تـاريخ ا يجة عمي المورد العمم ب ن مـا ي دمـه مـن عـرض سـعر سـاري المفعـول لمـدة سـتين يومـاً  .3
 المناتصة.

بغـزة بتوريد احتياجات مدرسة هاني نعيم الثانوية الزراعيـة مـن أعـالف و طيـور داجنـة عمي المورد االتزام  .4
او الجاــة التــي تحــددها الــوزارة طب ــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة فــي المناتصــة متضــمنا الن ــل والتحميــل 

 بالغة ما بمغت او مصاريف عمي نف ته الصاصة.والتنزيل وما يترتة عمي عمميات التوريد من نف ات 

و سوف يتم ترسية أصـناف المناتصـة بالتجزئـة عمـي أسـاس أتـل األسـعار والمطـابق لممواصـفات المطموبـة  .5
% مـن إجمـالي الكميـة المتعاتـد عمياـا 81الحق في زيادة الكميات المتعاتد عمياا أو صفضـاا بنسـبة لموزارة 

ذلـك وبـنفس شـروط ومواصـفات وأسـعار التوريـد الـواردة فـي الع ـد لكـل أو  لمجرد إشعار المورد برابتاـا فـي
 بعض األصناف صالل فترة التعاتد.

فــي جميــ  األحــوال تكــون عــروض األســعار بالشــيكل الجديــد وشــاممة لمضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــص  .6
 صالف ذلك.

عرتمتــه لمتوريــد بمــا يمــس فــي حــال مصالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعاتــد أو فــي حــال امتناعــه أو  .7
أو يعرض مصالحاا لمضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيـذ والرجـوع عميـه الوزارة بمصمحة 

بــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق باــا كمــا أن لاــا الحــق فــي الحصــول عمــي المــواد التــي يتصمــف 
لغـاء المورد عن توفيرها من المورد الذي يميه في السعر او الشـراء  بـالطرق التـي تراهـا مح  ـة لمصـمحتاا وان

% مصــاريف إداريــة مــن ضــمانته البنكيــة ولــيس لممــورد 03التعاتــد مــ  ودفــ  فــروق األســعار مضــافًا إلياــا 
الذي صالف أي شرط مـن شـروط التعاتـد أو تصمـف عـن أو عرتـل عمميـات التوريـد الحـق فـي المطالبـة ب يـة 

ن التنفيــذ أو المطالبــة بفــروق األســعار إذا تمكنــت الــوزارة مـــن تعويضــات أو المطالبــة باســترداد كفالــة حســ
تــوفير تمــك المــواد بســعر أتــل مــن ســعر المناتصــة الــذي تــم التعاتــد بموجبــه وفــي حــال عــدم كفايــة الضــمانة 

 لتغطية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في صصم أي مبال  تتب ي من مستح اته لدياا.

ام بتوريدى من مواد طب ًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناتصة صـالل ثالثـون يكون الدف  المورد ل اء ما ت .8
يومـًا مــن تــاريخ ت ــديم الفـواتير واألوراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريـد طب ــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة 

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

 .يتناسة والمصمحة العامةيحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما  .9
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عند تجايز صمطة األعالف المتعم ة بالعجول واألب ار والماعز ابد من حضور ماندس زراعي  .03
 مصتص من المدرسة الزراعية لإلشراف عما عممية التجايز ومتابعة النسة والمكونات تبل التوريد.

لحد أعما مرتان طوال مدة  يتحمل المورد أجرة فحص العينة وتحميماا عند طمة المدرسة الزراعية .00
 سريان الع د.
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 جدول األسعار والكميات

 مالحظات
 سعر

الوحدة 
 بالشيكل

 م الصنف الوحدة الكمية

 طن 0  

 صمطة أعالف لمعجول و األب ار وف ًا لممكونات التالية :
كجم شعير  814كجم نصالة د  818% د 02كجم صويا بروتين  800

مسحوق كجم  00كجم ذرة مطحونة سكري د  880مطحون سكري د 
 فيتامين مسحوقكجم  000كجم ممح طعام د  4 كوارتز( د  كالسيوم

  بريميكس( 

0.  

 طن 0  

 صمطة أعالف لألانام  والماعز وف ًا لممكونات التالية :
كجم شعير كسر  814كجم نصالة د  818% د 02بروتين كجم صويا  800

كجم مسحوق كالسيوم  00د  كسر  مجروشة( كجم ذرة 880 مجروش( د 
  بريميكس( كجم مسحوق فيتامين 0.0كجم ممح طعام د  4 كوارتز( د 

8.  

  .0 صوص دجاج احم صالي من العيوة و األمراض عدد 0  
  .0 %23أيام د بروتين  20عمف لتسمين الصوص حتا جيل  طن 0  
  .1 %21.5أيام د بروتين  28عمف لتسمين الصوص حتا جيل  طن 0  

 طن 0  
د بروتين التسويق و البي  عمف لتسمين الصوص حتا جيل 

19% 2.  

 عدد 0  

يوم د ي ص  105دجاج بياض ساللة لج هورن أبيض المون عمرى 
من ارى تبل التسميم د حاصل عما جمي  التحصينات الالزمة ضد 

 دالكولي دالكوريزا دالجدري لنيوكاسي األمراض   الجمبورو د
3.  

 طن 0  

يوم حتا  031عمف نامي لمدجاج البياض لإلستاالك من عمر 
 -% 305كمس  -% 01بروتين بداية اإلنتاج  وف ًا لممكونات التالية : 

زيوت  -% 101مواد ايؤ عضوية  -% 301األلياف  -% 3023فسفور 
 %3003ممح  -% 00رطوبة  -% 0

40  

 طن 0  

 التالية : لممكوناتعمف لمدجاج البياض وف ًا 
رماد د  %4.5سيميموز كمي د  %4.0زيوت كمية د  %17.0بروتين كمي 

ممح طعام د  %13.0رطوبة د  %0.5فسفور د  %3.6كالسيوم د  12.5%
 50.0 منغنيز ح مد  0.35%

5.  

  .03 تبن صالية من الشوائة –ة عمي ة مائي طن 0  
  000 وف ًا لممواصفات المعيارية السائدة 0عمف مركز لالسماك نمرة  طن 0  

  .08 وف ًا لممواصفات المعيارية السائدة 8عمف مركز لألسماك نمرة  طن 0  
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 تابع جدول الكميات و االسعار

 
 

 
 

 مالحظات
 سعر

الوحدة 
 بالشيكل

 م الصنف الوحدة الكمية

 طن 0  
 علف أرانب وفقاً للمواصفات التالية 6

% ، ألياف 13.0% ، ماء 3.5% ، زيوت 0 .18بروتين 

% ، فسفور 0.80% ، كالسيوم 7.50% ، رماد 10.50

 %0.65% ، ملح 0.60
00 

 00  شعير حة طن 0  

 01 ذرة حة طن 0  
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــسام

 

أتر أنا الموت  أدناى ...................................... هوية رتم  
........................... بصفتي ممثاًل عن  شركة 

 ............................................................... بالتــالي:ـ
 8304/ 03.   ب نني ترأت وتفامت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رتم  0
 من شروط عامة وصاصة ومواصفات وألتزم التزاما تانونيًا بتمك الشروط والمواصفات . 
لم دم منـي سـاري المفعـول وا يجـوز لـي الرجـوع عنـه .   كما ألتزم ب ن يب ا العرض ا8

 لمدة ستين يوما من تاريخ آصر موعد لت ديم العروض.
 وكــذلك ألتــزم بتوريــد األصــناف المحالــة عمــا بموجــة العطــاء المــذكور أعــالى والتــي.  0

 أوامـراسـتالم توتيـ  الع ـد و  وذلًك مـن تـاريخصالل ثالثين يوما  الوزارةمن تبل  طمباا يتم
وريـــد عمــــا أن تكــــون تمـــك األصــــناف المــــوردة مــــن تبمـــي وف ــــًا لممواصــــفات والشــــروط الت

 المنصوص عمياا في هذا العطاء.
 وهذا إترار وتعاد مني بذلك أتر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراى .     

 
 

 اسـم المنــاقــص :.......................................
 :.................................رقم المشتلل المرخص 

 العـنـــوان :..............................................

 رقم الجوال :............................................

 رقـم الهاتـف :...........................................
 ..........رقـم الفاكس : ................................

 التاريـــخ :..............................................
 

 
 


