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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 موازم العامةاإلدارة العامة ل
 لجنة العطـاءات المركزية

 33/8108 عطاء رقم
نظافـة لاـال   وأدوات ريد مـوادتعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي لتو 

 تبعًا لمشروط والمواافات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. رات السمطة الوطنية الفمسطينيةوزا
االختاــاص والمســجمة رســميًا وتراــش فــي المشــاركة فــي جــ ا العطــاء مراجعــة وزارة  فعمــا الشــركات  ات

خالل أوقات الدوام الرسـمي مـن أجـل  تل الهوا بجوار محطة فارس – اإلدارة العامة لموازم العامة المالية /
( شــيكل ايــر مسـتردة تــورد إلــا 300الحاـول عمــا كراسـة الموااــفات ووثــائق العطـاء ممابــل دفــ  مبمـ   

 خزينة وزارة المالية.
آخر موعد لمبول عروض األسعار بـالظر  المختـوم فـي اـندوق العطـاءات بـاإلدارة العامـة المـوازم  وزارة 

ـــة عشـــرالماليـــة فـــي اــــزة جـــو الســـاعة  ـــوم الحادي م وتفـــت   30/08/2018لموافـــق ا الخمـــيس مـــن ظهـــر ي
 تناقاين في نفس الزمان والمكان .المظاري  بحضور ممثمي الم

 العطاءات المركزية لجنة
 -مالحظة:

 أجرة اإلعالن في الاح  عما من يرسو عميه العطاء.. 1
. يجش إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي اادرين من بنك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ب ـزة  البنـك الـوطني 2

وتكنولوجيـا  أو سند دف  معتمـد اـادر مـن بنـك البريـد التـاب  لـوزارة االتاـاالت أو بنك االنتاج  اإلسالمي
مـن آخـر موعـد لتمـديم  ثالثـة شـهور" كتأمين دخول " سـار  المفعـول لمـدة دوالر  1000المعمومات بمبم  

 العروض.
 . تمدم األسعار بالشيكل وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائش.3
 . لجنة العطاءات اير ممزمة بمبول أقل األسعار.4
 مبم  نمد  يرفق م  العطاء. . اإلدارة العامة لموازم اير مسئولة عن أ 5
 2832761. لممراجعة واالستفسار جات  رقم : 6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــا ج والوثــائق المرفمــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يمــرأ جــ ج  .1
ا ويخـتم ويوقـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويمـدمها ضـمن العـرض كاممـة الوثائق ويتفهم جميـ  مـا ورد فيهـ

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال باورة احيحة.

عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم  بالشـيكلتكتش أسـعار العطـاء  .2
 لتحميل والتنزيل والتأمين وجمي  الرسوم والمااري  األخرو.والت مي  ومااري  النمل وا

أو التعــديل أو  يعــد المنــاقص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فمــط ويحظــر المحــو .3
الشــطش أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تاــحي  مـــن جــ ا المبيــل يوضــ  عميــه خطــين متــوازيين بـــالحبر 

 حبر األزرق أو األسود ويوق  بجانبه من قبل من أجرو التاويش.األحمر ويعاد كتابة الاواش بال

يمــدم المنــاقص عرضـــه مرفمــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــ  تـــأمين دخــول العطــاء فـــي م مــ  م مــق ب حكـــام  .4
وكــ لك  2018/ 33 رقــملممناقاــة  دولــة فمســطينلاــال  وزارات  مــواد نظافــةويكتــش عميــه عطــاء توريــد 

الهــات  والفــاكس ورقــم اــندوق البريــد الخااــين بــه لترســل إليــه المكاتبــات اســمه وعنوانــه بالكامــل ورقــم 
المتعممة بالعطـاء وعميه تبميــ  اإلدارة العامة لمـوازم / وزارة الماليـة خطيـًا بـأ  ت ييـر أو تعـديل فـي عنوانـه 

ت أن وعميه أن يكتش أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانهـا وبخـال   لـك يحـق لمجنـة العطـاءا
 تهمل العرض الممدم منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن قبــل المنــاقص فــي اــندوق العطــاءات المخاــص لهــ ا ال ــرض لــدو  .5
ــ لك وكــل عــرض ال يــودع  فــي اــندوق العطــاءات قبــل آخــر موعــد  لمــوازم قبــل انتهــاء المــدة المحــددة ل

 لتمديم العروض ال ينظر فيه ويعاد إلا مادرج م ممًا .

مـن  سـتين يومـاقص بأن يبما العرض الممدم منه ناف  المفعول وال يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة يمتزم المنا .6
 تاريخ آخر موعد لتمديم العروض.

 مدة سريان العطاء ستة شهور. .7
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

ئق المطموبـة منـه وجـي يرفق المناقص م  عرضه   خااة إ ا كان يشارك ألول مرة ( الشـهادات والوثـا  .1
 عما النحو التالي:

 .اورة مادقة عن شهادة مزاولة المهنة وك لك السيرة ال اتية لمشركة 
 .السجل التجار  أو الاناعي لمشركة 

 .شهادة خمو طر  من دائرة ضريبة الدخل وضريبة الميمة المضافة 
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ت أو معمومـات فنيـة تعـر  عما المناقص أن يرفق بعرضه النسـخة األاـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرا .2
بالموازم المعروضة وك لك يمدم م  عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان ا كانـت تمـك العينـات 
ال يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم  اير قابمة لمنمل فعميه أن يحدد مكانها والوقـت الـ   يمكـن رؤيتهـا فيـه وان

 النظر بالعرض.

عمومـــات يراـــش ب ضــــافتها ويـــرو أنهــــا ضـــرورية  لتوضــــي  يحـــق لممنـــاقص أن يضــــي  أيـــة وثــــائق أو م .3
 عرضه.

 

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

اـادر مـن بنـك البريـد التـاب  لـوزارة االتاـاالت وتكنولوجيـا  معتمد يمتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دف 
بنك يتعامل م  السمطة الفمسطينية في ازة  البنـك أو عما شكل كفالة أو شيك بنكي اادر من  المعمومات

وال ينظــر فــي أ  عــرض ايــر معــزز بتــأمين دخــول العطــاء   عمــا دوالر  1000بمبمــ  الـوطني اإلســالمي( 
بعــد مــدة  أن تعــاد تأمينــات الــدخول فــي العطــاء إلــا ممــدميها مــن المناقاــين الــ   لــم يحــال عمــيهم العطــاء

م العروض  وك لك لمن أحيل عميهم العطاء بعد أن يموموا بتمديم تأمين أسبوعين من تاريخ آخر موعد لتمدي
 حسن التنفي .

 تأمين حسن التنفيذ :  .8

مبمـ   يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأ  جزء من بنودج بتمديم تأمين حسن التنفي  لمعطـاء المحـال عميـه 
أو عمـا شـكل  البريـد حسـش األاـولاادر من بنك  معتمد من العطاء و لك عما شكل سند دف   (ممطوع

كفالــة أو شــيك بنكــي اــادر مــن بنــك يتعامــل مــ  الســمطة الفمســطينية فــي اــزة  البنــك الــوطني اإلســالمي(  
يوم من تاريخ تبمي ه بمرار إحالة العطاء عميه من قبل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـا أن يكـون سـار   15خالل 

سـن التنفيـ  إلـا المتعهـد بعـد تنفيـ  كافـة االلتزامـات المترتبـة عميـه   ويعاد تـأمين ح مدة سريان العمدالمفعول 
بموجــش طمــش خطــي تمدمــه الــدائرة المســتفيدة لــلدارة العامــة لمــوازم بــاإلفراج عــن التــأمين  حيــث يــتم إاــدار 

 شيك بميمة الكفالة من وزارة المالية(.
يتم و  من قيمته كما 0.004بنسبة عند العمد أو االتفاق  .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   

عن نفس العمد أو االتفاق كرسوم طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما  0.004تحايل نسبة 
خام من فاتورة المورد من قيمة العمد أو االتفاق عما أن ت 0.008الجهة المنف ة لياب  مجموع المحال 

 عند السداد.
 مها:رابعًا: فتح العطاءات وتقيي

 -:لجنة فتح المظاريف -0
مـــدير عــام المـــوازم العامــة لجنـــة فــت  مظـــاري  العطــاء وتمـــوم جــ ج المجنـــة بفــت  العطـــاءات بحضـــور  يــدعو 

 -المناقاين أو ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخا  اإلجراءات التالية:



 5 صفحة دولة فلسطين ات وزار لصالح نظافة مواد توريد 33/8108  رقم عطاء

 

طـاء يفـت  مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه إثبات عدد المظاري  في محضر فت  المظاري  وكـل ع - أ
وعمـــا مظروفـــه رقمـــًا مسمســـاًل عمـــا جيئـــة كســـر اعتيـــاد  بســـطه رقـــم العطـــاء وممامـــه عـــدد العطـــاءات 

 الواردة.

ثبات عددجا.  - ب  ترقيم األوراق المرفمة م  العطاء وان

بحضــور قــراءة اســم ممــدم العطــاء واألســعار وقيمــة التــأمين االبتــدائي الممــدم مــن كــل منــاقص و لــك   - ت
 المناقاين أو ممثميهم.

التوقيــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورقــة مــن أوراقــه  - ث
 وك لك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابمة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -8
ــ ين تتكــون مــ نهم المجنــة الفنيــة التــي تمــوم بدراســة يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــخاص أو الجهــات ال

العروض من النواحي الفنية والمالية والمانونية وتمدم تواـياتها المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أخـ  
 -المعايير التالية في االعتبار:

 ال ينظر في أ  عرض اير معزز بتأمين دخول العطاء.  - أ

المعـايير الفنيـة وفمـًا لموااـفات المـوازم المطموبـة عمـا  تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد   - ب
جـــدول يعـــد لهـــ ج ال ايـــة  وتخضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــاقص بعرضـــه 

 بمواافات وشروط دعوة العطاء.

لعطـاء يؤخ  بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية وممدرته عما الوفـاء بالتزامـات ا  - ت
وسمعته التجارية والتسهيالت التـي يمـدمها أو الخدمـة التـي يوفرجـا وقطـ  ال يـار وورش الاـيانة و كـ لك 
كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر  ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاقص الـ   ال تتـوفر فيـه كـل أو بعـض 

 ج ج المتطمبات.

 ه حتا تتم دراسة العروض الممدمة.تبدأ الدراسة بالعرض ال   قدم أرخص األسعار ثم ال   يمي  - ث

إ ا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والموااـــفات والجـــودة تواـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا ممـــدم  - ج
أرخص األسعار و من حق المجنة الفنية أن تواي بالترسية عما أكثر من مورد لماـن  الواحـد بـالرام 

 من اختال  األسعار.

فــي العــرض الــ   يتضــمن أرخــص األســعار تنتمــل الدراســة إلــا العــرض فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات  - ح
ال   يميـه بالسـعر إلـا أن تاـل إلـا العـرض الـ   تتـوافر فيـه المتطمبـات للحالـة عمـا أن تبـين أسـباش 

 استبعاد العروض األرخص بشكل واض .

ن عرضـــه إ ا تســـاوت الموااـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــاقص الـــ   يتضـــم - خ
ميزات إضافية ثم الممدم لممنتجات المحميـة  ثـم المنـاقص الممـيم بفمسـطين باـورة دائمـة  ثـم مـدة التسـميم 

 األقل إ ا كانت سرعة التسميم لمامحة الدائرة المستفيدة.
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 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
ص بمـرار اإلحالـة وتوقيـ  االتفاقيـة عما المتعهـد الـ   أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العمـد الخـا .1

 وما يمحمها من أوراق ومستندات بما فيها  أوامر الشراء(.
 من تاريخ استالمه ألمر التوريد. حسش الطمشيمتزم المتعهد بالتوريد  .2

ال يجوز لممتعهد أن يتنازل أل  شـخص آخـر عـن كـل أو أ  جـزء مـن العمـد دون الحاـول عمـا  إ ن  .3
 لتي أحالت العطاء.خطي من لجنة العطاءات ا

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بأ  خسارة أو ضرر ناشئ عـن تمـديم عرضـه  .4
في حالـة إ ا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض الممدمـة إليهـا أو إ ا لـم تحـل العطـاء عمـا ممـدم أقـل 

   مرحمة دون  كر األسباش.األسعار أو إ ا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أ  وقت أو أ

ــًا لمموااــفات والشــروط المتفــق عميهــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــ لك  .5 يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفم
 العينات المعتمدة والم كورة فيه.

 

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

إ ا تأخر المتعهد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العمـد يحـق لمـدير  : فرض غرامة مالية .1
%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـأخر فـي توريـدجا 1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ال تمـل عـن  

حــوال عمــا عــن كــل أســبوع تــأخير إال إ ا تبــين أن التــأخير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة قــاجرة   وفــي جميــ  األ
المتعهــد تمــديم إشــعار خطــي وفــور  إلــا الجهــة المختاــة بــالظرو  واألســباش التــي أدت إلــا التــأخير فــي 

 التوريد أو منعته من  لك وتمديم ما يثبت  لك.
إ ا نكل المتعهد عن تنفي  التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو قاـر فـي  : الشراء عمى حساب المتعهد .2

مــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إاــدار المــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بهــا المتعهــد بــنفس  لــك أو تــأخر يحــق ل
الخاـائص والموااــفات مـن أ  ماــدر آخـر عمــا حسـاش جــ ا المتعهـد ونفمتــه مـ  تحميمــه فـروق األســعار 

ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــ وازم والنفمــات اإلضــافية وأيــة خســائر أو ماــاري  أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال
 العامة دون الحاجة إلا أ  إن ار وال يحق لممتعهد االعتراض عما  لك.

: وجنـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذي يخـل بالتزاماتـو أو إلغـاء العقـد المبـرم معـو .3
التــي أحالــت العطــاء اتخــا  اإلجــراءات الالزمــة بحــق المتعهــد بمــا فــي  لــك ماــادرة قيمــة التــأمين الممــدم مــن 

لمتعهــد أو أ  جــزء منــه بشــكل يتناســش مــ  قيمــة المــوازم ايــر المــوردة ويعتبــر المبمــ  فــي جــ ج الحالــة إيــرادًا ا
 لمخزينة العامة.

وفــي جميـــ  األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحاــيل األمـــوال المســـتحمة لهـــا فـــي  مـــة المنـــاقص أو  .4
لـوزارات والهيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن المورد من األموال المستحمة ل لك المناقص أو المورد لدو ا

 كفاالتهم.
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 -حل الخالفات:سابعًا: 

في حال حدوث أ  خال  ينشأ عن تفسير أ  بند من البنود السابمة أو من بنود العمـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ
 بالتفاوض.

تعمــق يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما لمواــول إلــا حــل حــول أ  خــال  ي 30إ ا لــم يــتمكن الطرفــان خــالل  - ب
بالعمـــد يحـــق أل  مـــن الطـــرفين حـــل الخـــال  بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المختاـــة وتطبيـــق المـــوانين واألنظمـــة 

 المعمول بها في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية به ا الشأن.

 
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

بواســطة  ا اســتعمل المنــاقص ال ــش أو التالعــش فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو قــام بنفســه أو إ .1
ايرج بطريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه 

اإلخـــالل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة إضـــرارًا بالماـــمحة يم ـــي عمـــدج فـــي الحـــال وياـــادر التـــأمين مـــ  عـــدم 
بالتعويضات المترتبة عما  لك فضاًل عن شـطش اسـمه مـن بـين المناقاـين وال يسـم  لـه بالـدخول فـي 

 مناقاات لمسمطة الوطنية الفمسطينية ج ا فضاًل عن اتخا  اإلجراءات المضائية ضدج عند االقتضاء.
التعاقـــد معـــه دون المجـــوء لممضـــاء وكـــ لك  إ ا أفمـــس المنـــاقص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء .2

 ماادرة مبم  التأمين ك يراد عام لمخزينة العامة.
إ ا تـوفا المنــاقص أو المــورد جــاز إل ــاء العمـد  المبــرم معــه أو مــا تبمــا منـه  بتوجيــه كتــاش لمورثــة يفيــد  .3

 الة.ب لك دون الحاجة إلا استادار حكم قضائي يمضي ب لك م  رد مبم  التأمين في ج ج الح
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 ة ـــروط الخاصـــشال

 

 . يمتزم المناقص بتمديم مواد  ات جودة عالية .1
تحديـــد النوعيـــات والماركـــات  تجـــار  مـــ يفضـــل أن تكـــون المـــواد الممدمـــة مـــن إنتـــاج وطنـــي تحمـــل اســـم  .2

 واألحجام وبمد الان  أو بمد اإلنتاج.

 دة المناقاة. االلتزام بالتوريد بالنوعيات والكميات واألسعار خالل م .3

يكتش عمي كل عينة اسم الشركة ورقم الاـن  فـي كراسـة بحيث   يجش أن يمتزم المناقص بتمديم عينات  .4
 العطاء ولن تمبل العينات إ ا لم تكن معرفة.

 السعر بالشيكل ويشمل النمل والتوايل وكافة أنواع الرسوم والضرائش. .5
 .مماييس الفمسطينيةيجش أن تكون المواد الممدمة مطابمة لممواافات وال .6

لــــلدارة العامــــة لمــــوازم العامــــة/وزارة الماليــــة الحــــق فــــي التأكــــد مــــن مطابمــــة المــــواد لمموااــــفات والممــــاييس  .7
الفمسطينية بالطرق التي تراجا مناسـبة وان تكـون إجـراءات تمـك الفحواـات ومـا يتبعهـا عمـي حسـاش ونفمـة 

 المورد.
 دد أو وزن أو حجم.يجش أن تكون المواد م مفة حسش الوحدة سواء ع .8
رفــض أ  مــادة كاممــة أو أ  جــزء منهــا فــي حــال مخالفتهــا لمموااــفات التــي تــم االتفــاق    وزارةيحــق أل .9

 عميها.
ــــي المــــور  .11 ــــي تحــــددجا الــــوزارةد عميهــــا عاقــــد االلتــــزام بتوريــــد المــــواد المتعم طبمــــًا لمشــــروط  لــــد  الجهــــة الت

ميــل والتنزيـل ومــا يترتــش عمــي عمميــات التوريــد مــن والموااـفات الــواردة فــي المناقاــة متضــمنًا النمــل والتح
 نفمات بال ة ما بم ت أو مااري  عمي نفمته الخااة.

لمموااــفات المطموبــة ســو  يــتم ترســية أاــنا  المناقاــة بالتجزئــة عمــي أســاس أقــل األســعار والمطــابق  .11
% مـــن إجمـــالي 30الحـــق فـــي زيـــادة الكميـــات المتعاقـــد عميهـــا أو خفضـــها بنســـبة    وزارة مـــن الـــوزاراتوأل

الكميــة المتعاقــد عميهــا لمجــرد إشــعار المــورد برابتهــا فــي  لــك وبــنفس شــروط وموااــفات وأســعار التوريــد 
 الواردة في العمد لكل أو بعض األانا  خالل فترة التعاقد.

توريــد بمــا يمــس فــي حــال مخالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعاقــد أو فــي حــال امتناعــه أو عرقمتــه لم .12
أو يعـــرض ماـــالحها لمضـــرر يحـــق لـــوزارة الماليـــة ماـــادرة كفالـــة    وزارة مـــن وزارات الســـمطةأبماـــمحة 

حسن التنفيـ  والرجـوع عميـه بـالتعويض عـن كـل عطـل أو ضـرر لحـق بهـا كمـا أن لهـا الحـق فـي الحاـول 
راجـا عمي المواد التي يتخم  المورد عن توفيرجا من المورد الـ   يميـه فـي السـعر او الشـراء بـالطرق التـي ت

ل اء التعاقد م  ودف  فروق األسعار مضافًا إليها  % مااري  إدارية مـن ضـمانته 10محممة لمامحتها وان
البنكيــة ولــيس لممــورد الــ   خــال  أ  شــرط مــن شــروط التعاقــد أو تخمــ  عــن أو عرقــل عمميــات التوريــد 

المطالبة بفروق األسعار إ ا الحق في المطالبة بأية تعويضات أو المطالبة باسترداد كفالة حسن التنفي  أو 
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تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر أقل من سعر المناقاة ال   تـم التعاقـد بموجبـه وفـي حـال عـدم 
 كفاية الضمانة لت طية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في خام أ  مبال  تتبمي من مستحماته لديها.

 سـتونمواد طبمًا لمشروط والمواافات الواردة بالمناقاة خـالل  يكون الدف  المورد لماء ما قام بتوريدج من .13
يومـًا مــن تــاريخ تمــديم الفـواتير واألوراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريـد طبمــًا لمشــروط والموااــفات الــواردة 

 باحيفة الشروط والمواافات .

 العامة. يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما يتناسش والمامحة .14

 .سنة ميالديةمدة سريان العطاء  .15

 التوريد حسش الطمش. .16
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 ل الكميات واألسعارجدو
 ( كشف أدوات ومواد نظافة0جدول رقم )

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبمغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    1 عدد سم 12*3.5*8اسفنج قطع لألطفال  0

    1 عدد سم 0.5*20*20ليفة اسفنج لمعناية المركزة  2

    1 عدد فرشاة لتنظيف أنابيب المختبر 3

    1 لتر شامبو أطفال بدون دموع نوع جيد 4

    1 عدد فرشاة لتنظيف مصاصات االطفال 5

    1 كجم كجم 5-1مسحوق غسيل برغوة عبوة من  6

ع رائحة         تايد بودرة لممغاسل بدون رغوة م 7
    1 كجم بعبوات محكمة االغالق

مزيل لبقع الدم)بربرات صوديوم  –انزيم بودرة لمغسالة  8
    1 كجم صافية (

    1 لتر معطر لرائحة الغسيل 9

    1 لتر X(5/1)منظف لألرض لمحضانة سمكسين  01

    1 لتر Mمنظف لأليدي لمحضانة سمكسين  00

( قطع صمبة ومتجانسة التركيب  جم 60صابون يد )  08
    1 عدد لها رائحة مقبولة

    1 لتر %12صابون جمي سائل تركيز  03

 جالون %12صابون جمي سائل تركيز  04
    1 لتر 4 

 1 لتر %9-7كمور سائل التركيز من  05
    

 %9-7كمور سائل التركيز من  06
 جالون

    1 لتر 4 

    1 لتر %10-9كمور سائل التركيز من  07

08 

لتر( تركيز 1معجون تنظيف ) ارضيات أخضر ( )
% وعبوات ال تؤثر 15-10المادة الفعالة حد أدني 

وال تتأثر بالمنتوج وعبوات محكمة االغالق المنتج 
متجانس ذا رائحة مقبولة ذو قوام متماسك ودرجة 

 8-6.5الحموضة 

    1 عبوة

    1 عدد لتر 4جالون حجم  09
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 الكمية الوحدة الصنف اسم الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبمغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    1 لتر %50ماء اكسجين تركيز  81

    1 كجم ممح خشن بموري 80

    1 عدد ماكينة حالقة لمرة واحدة نوع جيد 88

    1 عدد مصيدة الصقة مع طعم لجذب الفئران 83

    1 عبوة اسبريو تنظيف المكاتب 84

85 
مناديل ورق ناعم )كيمو غرام( ومصنعة من السميموز 

% جافة وال يكون لها أي رائحة غير 100النقي 
 مقبولة والحواف مقطوعة بإنتظام ومستقيمة القص

    1 باكو

    0 عدد جم250كمينكس ناعم وزن  86

    1 باكو لفة ( 32ورق تواليت ناعم ) 87

    0 عدد جرام 90 م حسب وزن المفة25ورق تواليت  88

سم وزن المفة  22.5متر *127ورق يد كبير  89
    1 عدد كجم 1.32

    1 عدد كجم 3.375سم وزن  60متر * 127ورق بشكير  31

    1 عبوة مل( 500مبيد اسبريو لمحشرات ) 30

    1 عبوة ممم  ( 500اسبريو معطر لجو الغرف ) 38

33 
% 15-%10سائل تنظيف كرسي المرحاض تركيز 

عبوات محكمة االغالق بطاقة البيان مستوفية 
 الشروط سائل متجانس

    1 عبوة

معجون جمي ان يكون لو رائحة مقبولة والعبوات  34
    1 عبوة محكمة االغالق وبطاقة البيان مستوفية الشروط

    1 عدد سطل ماء صغير )بالستيك طري ( 35

    1 عدد فرشاة حمام بقاعدة 36

    1 عدد سم 40طة مجمى )بالستيك( طول قشا 37

    1 عدد مجرود )بالستيك ( 38

    1 عدد مجرود حديد 39

    1 عدد شفاطة حوض جمد مع اليد 41

    1 عدد عصاة مكنسة 40

    1 عدد مكنسة خشنة 48
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبمغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    1 عدد مكنسة ناعمة 43

    1 عدد قشاطة نوع جيد 44

    1 قطعة قطع( 10اسفنج لمجمي بميفة فئة ) 45

    0 عدد سمك جمي زمبرك حجم كبير 46

 مصفاة زاوية لممجمى  47
      )ستانسل ستيل أو نورستا(

    1 عدد سم 80/50ممسحة ارض مقاس  48

49 

جة الحموضة مل( در  500اسبريو تنظيف زجاج )
يكون محموال معمقا ومتجانسا عند التحريك  7-11

% يجب أن يكون 2البسيط يجب أال يقل الحجم عن 
المنتج ذا رائحة مقبولة ويكون سهل االستعمال 

 وبطاقة البيان مستوفية الشروط

    1 عبوة

    1 عدد فرشاة تنظيف بالط )بالستيك( 51

    1 عدد سمة مهمالت بالستيك صغيرة 50

    1 عدد برميل قمامة حجم كبير )مع غطاء( 58

-15لتر( تركيزه 1ماء نار مركز )سائل( )سعة  53
    1 لتر % وبطاقة البيان مستوفية الشروط18

    0 عدد سم 10م عرض 1اسكتش برايت طول  54

    0 عدد وتكس ثالث قطع ألوان 55

    السعر اإلجمالي بالشيكل
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 واألسعار ل الكمياتجدو
 ( كشف مواد منزلية بالستيك8جدول رقم )

 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبمغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

0 
 -سم مع الصق 60*40كيس نايمون سمفان 
 كيس 65-60الكيمو 

    1 كيمو

سم عرض 120أكياس مقواه شديدة التحمل ارتفاع  2
    0 عدد سم لون أحمر70

    1 كيمو سم 25*20ظرف نايمون شفاف  3

 نايمون لتغميف الوجبات الغذائية  4
    1 كيمو سم45عرض  م ( 145-140)ك/

 سم 70*50كيس نايمون شنطة  5
    1 كيمو لون ابيض شفاف 

 سم  40*48كيس نايمون شنطة ابيض  6
    1 كيمو ابيض شفاف

    1 كيمو اكياس نايمون 7

    0 متر متر 2بيض عرض نايمون أ 

    1 كيمو سم 10*20ظرف نايمون شفاف  9

 نايمون لتغميف المشاطيح/لفة 01
    1 كيمو كجم 1.3وزن  

    1 عدد سم 180كبايات بالستيك بدون غطاء حجم  00

    1 عدد ممم180كبايات كرتون بدون غطاء حجم  08

    1 عدد صحن بالستيك كبير لمرة واحدة 03

    1 عدد صحن بالستيك صغير لمرة واحدة 04

 عمبة بالستيك شفافة مع غطاء محكم  05
    1 عمبة ممم 200

    1 عدد كيمو 1مرطبان بالستيك بغطاء سعة  06

    1 عدد كيمو 2مرطبان بالستيك بغطاء سعة  07

    1 عدد كيمو 3مرطبان بالستيك بغطاء سعة  08

    1 عدد كيمو 5مرطبان بالستيك بغطاء سعة  09
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبمغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    1 عدد ممم نوع جيد200مصاصة أطفال بالستيك  81

 ممعقة كبيرة بالستيك شفافة بدون شوائب 80
    1 عدد لمرة واحدة 

    1 عدد صواني بالستيك حجم وسط 88

    1 عدد وكاسات )بالستيك ( حامل صحون 83

عمبة بالستيك مقوى حجم نصف لتر مع غطاء  84
 يتحمل درجة الحرارة 

    0 عمبة

    السعر اإلجمالي بالشيكل

 مالحظة:
 لممواد السابمة أن يمتزم المناقص بتمديم عينات  يجش. 

 .  جمي  السوائل تخض  لمفحص المخبر 
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 والتــــــــــــــزام إقـــــــرار

 

ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جوية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموق  أدناج ــــــــــ 
 -ـــــــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبافتي ممثاًل عن  شركة ــــــــــــــــــ

مـــن شــروط عامـــة  33/2018ورد بوثـــائق العطــاء المطـــروح رقــم قـــرأت وتفهمــت كافـــة مــا .   بــأنني 1
 وخااة ومواافات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواافات .

.   كمــا ألتــزم بــأن يبمــا العــرض الممــدم منــي ســار  المفعــول وال يجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون 2
 وض.يوما من تاريخ آخر موعد لتمديم العر 

مـن  طمبهـا يـتم وك لك ألتـزم بتوريـد األاـنا  المحالـة عمـا بموجـش العطـاء المـ كور أعـالج والتـي.  3
التوريـــد عمـــا أن تكـــون تمـــك  أوامـــراســـتالم توقيـــ  العمـــد و  مـــن تـــاريخ خـــالل شـــهر و لـــك الـــوزاراتقبـــل 

 األانا  الموردة من قبمي وفمًا لممواافات والشروط المناوص عميها في ج ا العطاء.
 وج ا إقرار وتعهد مني ب لك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أ  ض ط أو إكراج .     

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــ                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ــــــــــــــــــــــــــ                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :العـنـــوان                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــــــ                                 
 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــ                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــ                                 

 
 

                          
 


