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تةل وذلة  لاةالو وزار  خبةزع ةاء ككةومل لتورية  زية عةن  ةر  ةةةاءات المركةةةلجنةة الع  / تعلن وزارة المالية
 .تبعًا للشرو  والمواافات الموضكة فل كراسة ووثائق الع اء ال اخلية واألمن الو نلالاكة و 

فةةةل  ةةةذا الع ةةةاء مراجعةةةة وزارة فعلةةةل الشةةةركات ذات ا ختاةةةاة والمسةةةجلة رسةةةميًا وتر ةةة  فةةةل المشةةةاركة 
 الرمةا  بةرا الولية  ال ةابق األرضةل بةال ر  مةن رشةارة مةرور ال يةرانةة  للوازم العامةةاإل ارة العامة المالية / 
خال  أوقات ال وام الرسمل من أج  الكاو  علةل كراسةة الموااةفات ووثةائق الع ةاء م ابة   فة   فل  زة
 .زينة وزارة الماليةخرلل  ير مستر ة تور   شيك ( 300مبلغ )

اللةوازم / وزارة  العامةة  ارةاإلبةآخر موع  ل بو  عروض األسةعار بةالفرا المختةوم فةل اةن وق الع ةاءات 
وتفتو المفاريا م  09/01/2012الموافق  الثالثاءيوم  فهرمن  عشرة الكا ية و الساعة  زةةالمالية فل  

 الزمان والمكان .نفس ناقاين فل تبكضور ممثلل الم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 علل من يرسو عليه الع اء. أجرة اإلعالن فل الاكا .1
كفالةةة بنكيةةة أو شةةي  بنكةةل اةةا رين مةةن بنةة  معتمةة  لةة ز وزارة الماليةةة ب ةةزة أو سةةن  يجةة  ررفةةاق  .2

" كتةممين  خةو  "  أمريكةل  و ر 2000 بمبلةغ  أو بنة  ا نتةاااا ر مةن بنة  البرية   معتم   ف 
 من آخر موع  لت  يم العروض.  ثالثة شهورفعو  لم ة ساري الم

 وتشم  جمي  أنواع الرسوم والضرائ . بالشيك ت  م األسعار  .3
 لجنة الع اءات  ير ملزمة ب بو  أق  األسعار. .4

 لجنة الع اءات  ير مسئولة عن أي كفالة ت ف  ن  ي . .5

 www.mof.govلال الع علل كراسة الع اء مراجعة موق  وزارة المالية  .6
 .2224362-2226990للمراجعة وا ستفسار  اتا رقم : .7

 
 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعةة  المنةةاقة عرضةةه وأسةةعارج علةةل الجةة او  والنمةةاذا والوثةةائق المرف ةةة بةة عوة الع ةةاء بعةة  أن ي ةةرأ  ةةذج  .1
ثةةائق  عةةوة الع ةةاء وي ةة مها ضةةمن العةةرض كاملةةة الوثةةائق ويةةتفهم جميةة  مةةا ور  فيهةةا ويخةةتم ويوقةة  كافةةة و 

 علل أن يتكم  كافة النتائج المترتبة علل ع م قيامه بالت قيق وا ستكما  باورة اكيكة.

علةةل أن يشةةم  السةةعر رسةةوم الجمةةار  والضةةريبة المضةةافة وأجةةور التكةةزيم  بالشةةيك تكتةة  أسةةعار الع ةةاء  .2
 ممين وجمي  الرسوم والمااريا األخرز.والت ليا ومااريا الن   والتكمي  والتنزي  والت
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أو التعةةة ي  أو  يعةةة  المنةةةاقة عرضةةةه م بوعةةةًا أو مكتوبةةةًا بةةةالكبر األزرق أو األسةةةو  ف ةةة  ويكفةةةر المكةةةو .3
الشةةة   أو اإلضةةةافة فةةةل العةةةرض وكةةة  تاةةةكيو مةةةن  ةةةذا ال بيةةة  يوضةةة  عليةةةه خ ةةةين متةةةوازيين بةةةالكبر 

 ويوق  بجانبه من قب  من أجرز التاوي . ويعا  كتابة الاوا  بالكبر األزرق أو األسو  راألكم

ي  م المناقة عرضه مرف ًا به الوثائق الم لوبة م  تممين  خو  الع اء فل م لا م لةق بحككةام ويكتة   .4
وكةذل  اسةمه وعنوانةه بالكامة  ورقةم الهةاتا والفةاكس  2012/  01 للمناقاةة رقةم خبةزعليه ع ةاء تورية  

للةوازم  العامةة ةاإل ار ليه المكاتبات المتعل ة بالع ةاء وعليه تبليةةةغ ورقم ان وق البري  الخااين به لترس  ر
تعةةة ي  فةةةل عنوانةةةه وعليةةةه أن يكتةةة  أيضةةةًا اسةةةم الةةة ائرة التةةةل  ركةةةت  / وزارة الماليةةةة خ يةةةًا بةةةمي ت ييةةةر أو

 الع اء وعنوانها وبخالا ذل  يكق للجنة الع اءات أن تهم  العرض الم  م منه.

للةوازم  العامةة ةاإل ار قة فل ان وق الع اءات المخاة لهذا ال رض ل ز يو ع العرض من قب  المنا .5
فةةةل اةةةن وق الع ةةةاءات قبةةة  آخةةةر موعةةة  لت ةةة يم  قبةةة  انتهةةةاء المةةة ة المكةةة  ة لةةةذل  وكةةة  عةةةرض   يةةةو ع 

 العروض   ينفر فيه ويعا  رلل ما رج م ل ًا .

مةن  سةتون يومةالةه الرجةوع عنةه لمة ة يلتزم المناقة بمن يب ل العرض الم  م منةه نافةذ المفعةو  و  يجةوز  .6
 تاريخ آخر موع  لت  يم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

يرفق المناقة مة  عرضةه ) خااةة رذا كةان يشةار  ألو  مةرة ( الشةها ات والوثةائق الم لوبةة منةه و ةل   .1
 علل النكو التالل:

  السيرة الذاتية للشركة. اورة ما قة عن شها ة مزاولة المهنة وكذل 
 .السج  التجاري أو الاناعل للشركة 

 .شها ة خلو  را من  ائرة ضريبة ال خ  وضريبة ال يمة المضافة 

 يكق للمناقة أن يضيا أية وثائق أو معلومات ير   بحضافتها ويرز أنها ضرورية  لتوضيو عرضه. .2

 

 
 

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

اةا ر مةن بنة  البرية  التةاب  لةوزارة ا تاةا ت وتكنولوجيةا  معتمة  يلتزم المنةاقة أن يرفةق بعرضةه سةن   فة 
أو علل شك  كفالة أو شي  بنكل اا ر من بن  يتعام  م  السل ة الفلس ينية فل  ةزة ومواف ةة  المعلومات

 ينفةةر فةةل أي عةةرض  يةةر معةةزز بتةةممين و " كتةةممين  خةةو  "   و ر  2000بمبلةةغ  وزارة الماليةةة علةةل ذلةة 
 خو  الع اء ، علل أن تعا  تممينات ال خو  فل الع اء رلل م  ميها مةن المناقاةين الةذي لةم يكةا  علةيهم 
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بعةة  مةة ة أسةةبوعين مةةن تةةاريخ آخةةر موعةة  لت ةة يم العةةروض، وكةةذل  لمةةن أكيةة  علةةيهم الع ةةاء بعةة  أن  الع ةةاء
 ي وموا بت  يم تممين كسن التنفيذ.

 ن حسن التنفيذ : تأمي .1

يلتةةزم المنةةاقة الفةةائز بالع ةةاء أو بةةمي جةةزء مةةن بنةةو ج وقبةة  توقيةة  الع ةة  بت ةة يم تةةممين كسةةن تنفيةةذ للع ةةاء 
شك  سن   ف  معتم  واا ر من بن   لمن رجمالل قيمة األاناا التل رست عل %10المكا  عليه ب يمة 

كتةةممين كسةةن    السةةل ة الفلسةة ينية فةةل  ةةزةشةةي  بنكةةل اةةا ر مةةن بنةة  يتعامةة  مةة أوكفالةةة بنكيةةة  أو البريةة 
يةوم مةن تةاريخ تبلي ةه ب ةرار ركالةة الع ةاء عليةه مةن  15 خةال  نفيذ ساري المفعةو  لمة ة سةنة ميال يةة كاملةةت

قبةة  اإل ارة العامةةة للةةوازم ، ويعةةا  تةةممين كسةةن التنفيةةذ رلةةل المتعهةة  بعةة  تنفيةةذ كافةةة ا لتزامةةات المترتبةةة عليةةه 
مه ال ائرة المستفي ة لإل ارة العامة للوازم باإلفراا عن التممين )كيث يتم را ار شةي  بموج   ل  خ ل ت  

 ب يمة السن  من وزارة المالية(.
يةةةتم و  مةةةن قيمتةةةه كمةةةا 00004عنةةة  الع ةةة  أو ا تفةةةاق  بنسةةةبة  تكاةةةي  رسةةةوم  وابةةة  ريةةةرا ات  م ةةةةيةةةتم  .3

ريةرا ات أيضةًا عنة  اإلكالةة أو الترسةية علةل عن نفس الع ة  أو ا تفةاق كرسةوم  وابة   00004تكاي  نسبة 
من قيمةة الع ة  أو ا تفةاق علةل أن تخاةم مةن فةاتورة المةور   00002الجهة المنفذة ليابو مجموع المكا  

 عن  الس ا .
 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -0
 ةةةوم  ةةةذج اللجنةةةة بفةةةتو الع ةةةاءات بكضةةةور يشةةةك  مةةة ير عةةةام اللةةةوازم العامةةةة لجنةةةة فةةةتو مفةةةاريا الع ةةةاء وت 

 -المناقاين أو ممثليهم فل الزمان والمكان المك  ين فل  عوة الع اء بع  اتخاذ اإلجراءات التالية:
رثبات عة   المفةاريا فةل مكضةر فةتو المفةاريا وكة  ع ةاء يفةتو مفروفةه يضة  رئةيس اللجنةة عليةه  -أ

 بس ه رقم الع اء وم امه ع   الع اءات الوار ة. وعلل مفروفه رقمًا مسلساًل علل  يئة كسر اعتيا ي

ثبات ع   ا.  -   ترقيم األوراق المرف ة م  الع اء وا 

قةةةراءة اسةةةم م ةةة م الع ةةةاء واألسةةةعار وقيمةةةة التةةةممين ا بتةةة ائل الم ةةة م مةةةن كةةة  منةةةاقة وذلةةة  بكضةةةور   -ت
 المناقاين أو ممثليهم.

ء ومفروفةةه وكةة  ورقةةة مةةن أوراقةةه التوقيةة  مةةن رئةةيس اللجنةةة وجميةة  األعضةةاء الكاضةةرين علةةل الع ةةا -ث
 وكذل  علل مكضر اللجنة بع  ت وين كافة الخ وات الساب ة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -1
يكةةة   مةةة ير عةةةام اللةةةوازم العامةةةة األشةةةخاة أو الجهةةةات الةةةذين تتكةةةون مةةةنهم اللجنةةةة الفنيةةةة التةةةل ت ةةةوم ب راسةةةة 

 م تواةياتها المناسةبة للجنةة الع ةاءات المركزيةة بعة  أخةذ العروض من النةواكل الفنيةة والماليةة وال انونيةة وت ة
 -المعايير التالية فل ا عتبار:

   ينفر فل أي عرض  ير معزز بتممين  خو  الع اء.  -أ
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تةة رس العةةروض مةةن الناكيةةة الفنيةةة بكيةةث تكةة   المعةةايير الفنيةةة وف ةةًا لموااةةفات اللةةوازم الم لوبةةة علةةل    - 
فةةةةة العةةةةروض لةةةةنفس المعةةةةايير مةةةةن كيةةةةث التةةةةزام المنةةةةاقة بعرضةةةةه جةةةة و  يعةةةة  لهةةةةذج ال ايةةةةة، وتخضةةةة  كا

 بمواافات وشرو   عوة الع اء.

يؤخذ بعين ا عتبار كفاءة المناقة مةن النةاكيتين الماليةة والفنيةة وم  رتةه علةل الوفةاء بالتزامةات الع ةاء   -ت
الاةةيانة و كةةذل   وسةةمعته التجاريةةة والتسةةهيالت التةةل ي ةة مها أو الخ مةةة التةةل يوفر ةةا وق ةة  ال يةةار وور 

كونةه وكيةة  أو مةوزع لوكيةة  أو تةةاجر، وللجنةة اسةةتبعا  عةةرض المنةاقة الةةذي   تتةةوفر فيةه كةة  أو بعةةض 
  ذج المت لبات.

 تب أ ال راسة بالعرض الذي ق م أرخة األسعار ثم الذي يليه كتل تتم  راسة العروض الم  مة.  -ث

تواةةةل اللجنةةةة الفنيةةةة باإلكالةةةة علةةةل م ةةة م رذا تةةةوافرت فةةةل العةةةرض كافةةةة الشةةةرو  والموااةةةفات والجةةةو ة  -ا
أرخة األسعار و من كق اللجنة الفنية أن تواةل بالترسةية علةل أكثةر مةن مةور  للاةنا الواكة  بةالر م 

 من اختالا األسعار.

فةةل كالةةة عةة م تةةوافر المت لبةةات فةةل العةةرض الةةذي يتضةةمن أرخةةة األسةةعار تنت ةة  ال راسةةة رلةةل العةةرض  - 
  رلةةل العةةرض الةةذي تتةةوافر فيةةه المت لبةةات لإلكالةةة علةةل أن تبةةين أسةةبا  الةةذي يليةةه بالسةةعر رلةةل أن تاةة

 استبعا  العروض األرخة بشك  واضو.

رذا تساوت المواافات واألسعار والشرو  والجو ة الم لوبة يفض  المناقة الذي يتضمن عرضه ميزات  -خ
مةة، ثةم مة ة التسةليم األقة  رذا رضافية ثم الم  م للمنتجات المكلية، ثم المناقة الم يم بفلس ين باورة  ائ

 كانت سرعة التسليم لمالكة ال ائرة المستفي ة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
علل المتعه  الذي أكي  عليه الع اء استكما  رجراءات الع   الخاة ب رار اإلكالة وتوقي  ا تفاقية وما  .1

 ء(.يلك ها من أوراق ومستن ات بما فيها )أوامر الشرا
 من تاريخ استالمه ألمر التوري . أسبوعيلتزم المتعه  بالتوري  خال   .2

  يجةةوز للمتعهةة  أن يتنةةاز  ألي شةةخة آخةةر عةةن كةة  أو أي جةةزء مةةن الع ةة   ون الكاةةو  علةةل  رذن  .3
 خ ل من لجنة الع اءات التل أكالت الع اء.

رر ناشة  عةن ت ة يم عرضةه   يكق للمناقة أو المور  الرجوع علل لجنةة الع ةاءات بةمي خسةارة أو ضة .4
فةةل كالةةة رذا مةةا رفضةةت لجنةةة الع ةةاءات كةة  العةةروض الم  مةةة رليهةةا أو رذا لةةم تكةة  الع ةةاء علةةل م ةة م أقةة  

 األسعار أو رذا أل ت لجنة الع اءات  عوة الع اء فل أي وقت أو أي مركلة  ون ذكر األسبا .

ق عليهةةةا والةةةوار ة فةةةل قةةةرار اإلكالةةةة وكةةةذل  يلتةةةزم المةةةور  بتسةةةليم اللةةةوازم وف ةةةًا للموااةةةفات والشةةةرو  المتفةةة .5
 العينات المعتم ة والمذكورة فيه.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا
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رذا تةمخر المتعهة  عةن تورية  مةا التةزم بةه فةل الموعة  المكة   فةل الع ة  يكةق لمة ير :  فرض غرامة ماليـة .1
( مةةن قيمةة اللةةوازم التةةل تةةمخر فةةل توريةة  ا %1ة اللةةوازم العامةةة أن يفةةرض  رامةة ماليةةة   ت ةة  عةةن )عةام  ائةةر 

عةةن كةة  أسةةبوع تةةمخير ر  رذا تبةةين أن التةةمخير فةةل التوريةة  نةةاجم عةةن قةةوة قةةا رة ، وفةةل جميةة  األكةةوا  علةةل 
رلةةل التةةةمخير فةةةل  المتعهةة  ت ةةة يم رشةةعار خ ةةةل وفةةةوري رلةةل الجهةةةة المختاةةةة بةةالفروا واألسةةةبا  التةةةل أ ت

 التوري  أو منعته من ذل  وت  يم ما يثبت ذل .
رذا نكة  المتعهة  عةن تنفيةذ التزاماتةه بمةا فيةه التزامةه بالتورية  أو قاةر فةل  : الشراء على حساب المتعهد .2

شةةراء اللةةوازم الملتةةزم بهةةا المتعهةة  بةةنفس ذلةة  أو تةةمخر يكةةق لمةة ير عةةام  ائةةرة اللةةوازم العامةةة راةة ار ال ةةرار ب
الخاةةائة والموااةةفات مةةن أي ماةة ر آخةةر علةةل كسةةا   ةةذا المتعهةة  ونف تةةه مةة  تكميلةةه فةةروق األسةةعار 
والنف ةةةات اإلضةةةافية وأيةةةة خسةةةائر أو ماةةةاريا أو ع ةةة  أو ضةةةرر يلكةةةق بالةةة ائرة المسةةةتفي ة أو  ائةةةرة اللةةةوازم 

 للمتعه  ا عتراض علل ذل .العامة  ون الكاجة رلل أي رنذار و  يكق 
: و نا يكق للجنة الع ةاءات التةل استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معه .3

أكالت الع اء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بكةق المتعهة  بمةا فةل ذلة  ماةا رة قيمةة التةممين الم ة م مةن المتعهة  
وازم  يةةر المةةور ة ويعتبةةر المبلةةغ فةةل  ةةذج الكالةةة ريةةرا ًا للخزينةةة أو أي جةةزء منةةه بشةةك  يتناسةة  مةة  قيمةةة اللةة

 العامة.
وفل جمي  األكوا  يكق ل ائرة اللوازم العامة تكاي  األموا  المستك ة لها فةل ذمةة المنةاقة أو المةور   .4

مةةةةن األمةةةةوا  المسةةةةتك ة لةةةةذل  المنةةةةاقة أو المةةةةور  لةةةة ز الةةةةوزارات والهيئةةةةات والمؤسسةةةةات الككوميةةةةة أو مةةةةن 
 ا تهم.كف

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

فل كا  ك وث أي خالا ينشم عن تفسير أي بنة  مةن البنةو  السةاب ة أو مةن بنةو  الع ة  فيةتم كلةه و يةًا   -أ
 بالتفاوض.

يومةةًا مةةن بةة ء مفاوضةةتهما للواةةو  رلةةل كةة  كةةو  أي خةةالا يتعلةةق  30رذا لةةم يةةتمكن ال رفةةان خةةال   - 
لجوء رلةةةل المككمةةةة المختاةةةة وت بيةةةق ال ةةةوانين واألنفمةةةة بالع ةةة  يكةةةق ألي مةةةن ال ةةةرفين كةةة  الخةةةالا بةةةال

 المعمو  بها فل منا ق السل ة الو نية الفلس ينية بهذا الشمن.

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

استعم  المناقة ال   أو التالع  فل معاملته أو ثبت عليه أنه شرع أو قام بنفسه أو بواس ة  يرج  اذر .1
شوة أك  موففل أو مستخ مل السل ة أو علل التوا ؤ معه رضرارًا ب ريق مباشر أو  ير مباشر علل ر 

بالماةلكة يل ةل ع ة ج فةل الكةةا  وياةا ر التةممين مة  عة م اإلخةةال  بكةق الةوزارة الم البةة بالتعويضةةات 
المترتبةةة علةةل ذلةة  فضةةاًل عةةن شةة   اسةةمه مةةن بةةين المناقاةةين و  يسةةمو لةةه بالةة خو  فةةل مناقاةةات 

 ة  ذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات ال ضائية ض ج عن  ا قتضاء.للسل ة الو نية الفلس يني
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رذا أفلةةةس المنةةةةاقة أو المةةةةور  يكةةةق للجنةةةةة الع ةةةةاءات رل ةةةاء التعاقةةةة  معةةةةه  ون اللجةةةوء لل ضةةةةاء وكةةةةذل   .2
 ماا رة مبلغ التممين كحيرا  عام للخزينة العامة.

 ةةل منةةه  بتوجيةةه كتةةا  للورثةةة يفيةة  رذا تةةوفل المنةةاقة أو المةةور  جةةاز رل ةةاء الع ةة   المبةةرم معةةه أو مةةا تب .3
 بذل   ون الكاجة رلل استا ار ككم قضائل ي ضل بذل  م  ر  مبلغ التممين فل  ذج الكالة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة ـــروط الخاصـــشال
 

مراعاة الشرو  الاكية والنفافة للعاملين ل ز المور  م  ضرورة ررفاق شها ة خلو أمراض لهم كمةا يجة  مراعةاة  .1
 الشرو  الاكية عن  التوري .

 يج  علل المور  الكرة علل نفافة المكان الذي تتواج  فيه الموا . .2
علل المور  أن ي  م عينات مةن المةوا  الم لةو  لهةا عينةات فةل خانةة المالكفةات فةل جة و  واةا المسةتلزمات  .3

  ت ة يم عينةة لةه ويرفةق ولن ينفر ألي عةرض سةعر   ي ةوم المةور  بت ة يم عينةة لةه فةل كالةة كةون الاةنا م لةو 
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 لوزارة ال اخلية واألمن الو نلتكلي  مخبري للعينات الم  مة علل كسابه و  يعتبر التكلي  المخبري  نهائيًا ويكق 
 أخذ عينات عشوائية من الما ة المور ة لمختبر معترا به وعلل كسا  المور  .

 افات والم اييس  الفلس ينية .علل المور  ركضار شها ة الجو ة أو اإلشراا من مؤسسة الموا .4

 يج  علل المور  ركضار شها ة المنشم للموا  التل تت ل  ذل .  .5
يلتةزم المةةور  بوضة  المةةوا  فةل عبةةوات نفيفةة وجيةة ة مثة  األشةةولة والاةنا يق والعبةةوات الكرتونيةة تتناسةة  و بيعةةة  .6

  بيعة الموا  المور ة. ذج الموا  كما ويج  عليه أن ي وم بن    ذج الموا  بواس ة ن   تتناس  و 
يجةة  أن تكةةون المةةوا  المةةور ة م اب ةةة للعينةةات الم  مةةة مسةةب ًا والم اب ةةة للشةةرو  والموااةةفات والتةةل تةةم المواف ةةة  .7

 عليها.
يج  أن تكون عبوات الموا  موسومة ببيان ب اقة اإلنتاا ومك   بها تاريخ اإلنتاا وانتهاء الاالكية و يج  أن  .2

 ت   عن ثلثل الم ة .تكون فترة الاالكية   

 ال يام بزيارات مفاجمة لمستو عات المور . لوزارة ال اخلية واألمن الو نليكق  .9

 يكق لوزارة المالية مراجعة عملية توري  وتسليم الموا  المور ة للتمك  من التزام المور  بالشرو  والمواافات. .10

أي  وزارة ال اخليةةة واألمةةن الةةو نلو  تتكمةة   يجةة  أن يكةةون وزن المةةوا  المةةور ة والموزعةةة علةةل الوكةة ات اةةافياً  .11
 أوزان رضافية للعبوات.

رفض أي ما ة كاملة أو أي جزء منهةا فةل كةا  مخالفتهةا للموااةفات التةل تةم  لوزارة ال اخلية واألمن الو نليكق  .12
 ا تفاق عليها.

 ساعة من تاريخ التوري . 24بت  يم قائمة الموا  الم لو  توري  ا قب   وزارة ال اخلية واألمن الو نلتلتزم  .13

وكسةةةة  البرنةةةةامج األسةةةةبوعل للمةةةةوا   وزارة ال اخليةةةةة واألمةةةةن الةةةةو نليلتةةةةزم المةةةةور  بالبرنةةةةامج ال ةةةةذائل الةةةةذي ت ةةةةررج  .14
 ال ازجة.

 وزارة ال اخلية واألمةن الةو نليلتزم المور  بتوري  الموا  الم لوبة لمراكز التوزي  أو اي جهة اخرز و التل تك   ا  .15
 أيام من ب اية الشهر بالنسبة للموا  الجافة ) التموين الشهري(. و قب  ثالثة

يةةتم اسةةتالم المةةوا  المةةور ة مةةن قبةة  لجنةةة اسةةتالم مختاةةة ومشةةكلة لهةةذا ال ةةرض وف ةةًا للموااةةفات والشةةرو  العامةةة  .16
جةراء والخااة للتعاق  الوار ة فةل  عةوة الع ةاء وقةرار اإلكالةة وأمةر التورية  والعينةات المعتمة ة والتةل يةتم  فكاةها وا 

التجةةار  عليهةةا بال ري ةةة التةةل تكةة   ا الجهةةة المسةةتفي ة أو لجنةةة ا سةةتالم بموجةة  لجةةان فنيةةة تشةةك  لهةةذا ال ةةرض 
لمعرفةةة مةة ز م اب تهةةا للموااةةفات الم لوبةةة ويجةة  كةةذل  ررفةةاق الشةةها ات الاةةكية والمخبريةةة الالزمةةة مةةن قبةة  

 لل  ل  من المختبر عن  ك  توري  ما ة المور ة و بناًء عفل األلا كس  ال 2-1المور  و تؤخذ العينات بنسبة 

م  ضرورة ا نتهاء من تورية  كامة   سنة ميال ية كاملةعلل المشار  بالع اء أن يكون علل علم بمن م ة التعاق   .17
مةةةن الكميةةةات  %25تخفةةةيض الكميةةةات أو زيا تهةةةا بواقةةة   لةةةوزارة ال اخليةةةة واألمةةةن الةةةو نلالكميةةةة الم لوبةةةة ويجةةةوز 

 م لوبة وب ون ت يير لألسعار وب ون معارضة من المور  وذل  خال  سريان الع   كس  اكتياجاتها.ال

يجةةة  علةةةل المةةةور  العلةةةم بةةةمن مةةةا ي  مةةةه مةةةن عةةةرض سةةةعر سةةةاري المفعةةةو  لمةةة ة سةةةتون يومةةةًا مةةةن تةةةاريخ ر ةةةالق  .12
 المناقاة.
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مة   قوبا تفةاانتهةاء المة ة ال انونيةة  يكق للجنة الع اءات المركزية تم ي  الع اء لم ة   تزي  عن شهر من تاريخ .19
 وف ا لم تضيات المالكة العامة. وبنفس األسعار المور 

الموجةةةو ة فةةةل كراسةةةة الع ةةةاء وذلةةة  بسةةةب  الكاةةةار يكةةةق للجنةةةة  األاةةةناافةةةل كةةةا  عةةة م تةةةوفر أي اةةةنا مةةةن  .20
 انا فل السوق.م  مراعاة فروق األسعار وبع  التمك  من ع م وجو  ال ب ي  بآخرالع اءات استب ا  الانا 

مستشةةةفل  -التوريةةة  لةةةوزارة الاةةةكة كسةةة  ال لةةة  علةةةل أن يةةةتم التسةةةليم فةةةل ثةةةالث مك ةةةات )المستشةةةفل األوروبةةةل .21
 مستشفل الرنتيسل(. -ناار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشروط  والمواصفات الفنية لمادة الخبز
 أو مةةا يعا لةةه )الزيرو(أن يكةةون الخبةةز المةةور  مةةن رنتةةاا مةةرخة كسةة  األاةةو  وماةةنوع مةةن الةة قيق الفةةاخر .1

 وج ي .
 خي  ال قيق قب  عجنه وتانيعه.نأن يتم ت .2
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 رجةةات الشةةرو  الاةةكية فةةل العةةاملين والمةةوا  والمكةةان والوسةةائ  واأل وات المسةةتخ مة فةةل  لأن تراعةةل أقاةة .3
  لتةةزم بت ةة يم شةةها ات تكليةة  البةةراز عةةا ي ومزرعةةة تيفوئيةةييةةتم ترسةةية المناقاةةة عليةةه  لةةذيالتاةةني  )المةةور  ا

 ومسكة الكلق + أشعة للا ر لجمي  العاملين بالمخبز ويعتبر ذل  شر ًا أساسيًا للتعاق  م  المور  .
 .أن يكون الخبز ناضجًا بشك  جي  علل الوجهين وكام  النضوا  .4

ملةو وخميةرة وسةكر ومةا و ةل  أن يكون الخبز نفيفًا وخاليًا من أي شوائ  خارجية ومضاا رليه لوازم الخبةز  .5
 يلزمه .

تكةون الر وبةة تتكةون األكيةاس مث بةة لكةل    وأن   ر يةا 50يعةا    فةل أكيةاس ، مةابع  التبرية   يعبم الخبز .6
 فل ال اخ  . 

 ة.الجنوبين اق التعاق  فل المكاففات  .7

 ابت اًء من تاريخ توقي  الع  . سنة ميال ية كاملةم ة التعاق   .2
التفتةةي  علةةل المخبةةز للتمكةة  مةةن نوعيةةة الةة قيق و ري ةةة يكةةق لةةوزارة الماليةةة و وزارة ال اخليةةة واألمةةن الةةو نل  .9

 الخبز والت ليا ويتم ت ريم المور  فل كالة مخالفته ألي من الشرو  والمواافات.
ميزان الكترونةل رلةل مركةز التوزية  التةاب  وزارة ال اخليةة واألمةن الةو نل والتسةليم  2يلتزم المور  بحكضار ع    .10

 يكون بالوزن و ليس بالرب ات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 جدول الكميات واألسعار الخاص بمادة الخبز
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 الكمية الوحدة الصنف م.
 السعر اإلجمالي سعر الوحدة

 شيكل أغورة شيكل أغورة
     0 كليو ما ة الخبز .1

  السعر اإلجمالي باألرقام
  السعر اإلجمالي بالحروف

 
                                                          

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام
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ةةةةةةةة باةةةفتل ممةةةثاًل عةةةن  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ويةةةة رقةةةم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأقةةةر أنةةةا الموقةةة  أ نةةةاج ةةةةةةةةةة 
 ةةةةةةة بالتةةالل:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةشركة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

مةةن شةةرو  عامةةة  2012/ 01.   بةةمننل قةةرأت وتفهمةةت كافةةة مةةا ور  بوثةةائق الع ةةاء الم ةةرو  رقةةم  1
 وخااة ومواافات وألتزم التزاما قانونيًا بتل  الشرو  والمواافات .

 سةتون يومةا.   كما ألتزم بمن يب ل العرض الم  م منل ساري المفعو  و  يجوز لل الرجوع عنه لم ة 2
 من تاريخ آخر موع  لت  يم العروض.

مةن      لبهةا يةتم ع اء المذكور أعةالج والتةلوكذل  ألتزم بتوري  األاناا المكالة علل بموج  ال.  3
 أوامةةراسةةتالم توقيةة  الع ةة  و  وذلةةً  مةةن تةةاريخ شةةهور"   سةةبعة " لمةة ة وزارة ال اخليةةة واألمةةن الةةو نلقبةة  

التوري  علل أن تكون تل  األاناا المور ة من قبلل وف ًا للمواافات والشةرو  المناةوة عليهةا فةل 
  ذا الع اء.

   منل بذل  أقر وألتزم بك  ما ور  به  ون أي ض   أو ركراج .و ذا رقرار وتعه     
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــم المشتغل المرخص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــ
 ـــــرقم الجوال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــ

                          
 

 
 

  


