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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 9109/ 01 عطاء رقم
زخضننيرزطيزجنن زاةيك نن عطننيءزوكننالوزاتار نندزز  زعنننزطننرحزننننيءةتزةالركنننناجننن زةاعطز/زتعلنننزازةرازةاليا نن 

ز.تبعًيزالشراطزاةالاةصفيتزةالاضو زةوزكرةس زااثيئقزةاعطيءاةاصو ززةادةخل  زتواصياحزازةرز
رةجعنن زازةرازةعلننازةاشننركيتزذةتزةاختصننيصزاةالسننجل زرسننل ًيزاتراننةزةننوزةالشننيرك زةننوز ننذةزةاعطننيءزل

خنللزأاانيتزةانداةمزةارسنلوزلننزأجنلزتلزةا اةزبجناةرزلوطن زةنيرسزنززالاةزمزةاعيل ةإلدةرازةاعيل زةاليا  ز/ز
إاننازا ننرزلسنتردازتنناردززشنن كل(ز033ةاوصنالزعلننازكرةسن زةالاةصننفيتزااثننيئقزةاعطنيءزلميبننلزدةنن زلبلن ز 

ز.خز ن زازةرازةاليا  
ازةرازةالنناةزمززةاعيلن زدةرايإلختنامزةنوزصنننداقزةاعطنيءةتزبنآخنرزلاعندزامبنالزعنراضزةرسننعيرزبنياظر زةال

اتفنتحزةالظنير  زز11/11/1318ةالاةةنقززثلثنيءةاز نامزظ نرلننززعشرزةاثين   ازةاسيع زززانةاليا  زةوزا
زةازلينزاةالكينز.نفسزنياص نزةوزتبوضارزللثلوزةال

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
ز رسازعل هزةاعطيء.زعلازلنزأجرازةإلعلنزةوزةاصو ز.1
كفيا زبنك  زأازش كزبنكوزصيدر نزلنزبنكزلعتلندزاندوزازةرازةاليا ن زب نزاز ةابننكزةاناطنوز جةزإرةيقزز.1

صنيدرزلننزبننكزةابر ندزةاتنيب زانازةرازةاتصنياتزاتكناااج نيززلعتلندزأازسندزدة زأازبنكزةانتيجزةإلسللو(
 النًيزلننزآخنرزلاعندزاتمند مززثلثن نةالفعنالزالندازز"زكتنمل نزدخنالز"زسنير داارزز1333بلبل ززةالعلاليت
زةاعراض.

زاتشللزجل  زأناةعزةارسامزاةاضرةئة.زبياش كلتمدمزةرسعيرزز.0
زاجن زةاعطيءةتزا رزللزل زبمبالزأالزةرسعير.ز.4
ز.زةإلدةرازةاعيل زالاةزمزةاعيل زا رزلسئاا زعنزأ زلبل زنمد ز رةقزل زةاعطيء.5
ز1801761 يت زرامز.زاللرةجع زاةاستفسيرز7
ز
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ز
 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

 عنندزةالنننياصزعرضننهزاأسننعيرجزعلننازةاجنندةالزاةانلننيذجزاةااثننيئقزةالرةمنن زبنندعاازةاعطننيءزبعنندزأنز مننرأز ننذجز .1
رضزكيللن زةااثيئقزا تف مزجل ن زلنيزاردزة  نيزا خنتمزا اان زكيةن زاثنيئقزدعناازةاعطنيءزا مندل يزضنلنزةاعن
 علازأنز توللزكية زةانتيئجزةالترتب زعلازعدمزا يلهزبياتدا قزاةاستكليلزبصارازصو و .

علنازأنز شنللزةاسنعرزرسنامزةاجلنيركزاةاضنر ب زةالضنية زاأجنارزةاتونز مززبياشن كلتكتةزأسنعيرزةاعطنيءز .1
 رو.اةات ل  زالصير  زةانملزاةاتول لزاةاتنز لزاةاتمل نزاجل  زةارسامزاةالصير  زةرخ

أازةاتعنند لزأازز عنندزةالنننياصزعرضننهزلطباعننًيزأازلكتابننًيزبننياوبرزةرزرقزأازةرسننادزةمننطزا وظننرزةالوننا .0
ةاشننطةزأازةإلضننية زةننوزةاعننرضزاكننلزتصننو حزلننننز ننذةزةامب ننلز اضنن زعل ننهزخطنن نزلتنناةز  نزبنننياوبرز

 صا ة.ا عيدزكتيب زةاصاةةزبياوبرزةرزرقزأازةرسادزا اا زبجينبهزلنزابلزلنزأجروزةاتزرةرول

 منندمزةالنننياصزعرضنننهزلرةمننًيزبننهزةااثنننيئقزةالطلابنن زلنن زتنننمل نزدخننالزةاعطننيءزةنننوزل لنن زل لننقزب وكنننيمز .4
زاةاصنننو ةادةخل ننن ززتنننواذانننكزاصنننياحزازةرززخضنننيرزطيزجننن زالجلننندازاةيك ننن عطنننيءزتار ننندززها كتنننةزعل ننن

 ننندزاكنننذاكزةسنننلهزاعناةننننهزبياكيلنننلزارانننمزةا نننيت زاةافنننيكسزارانننمزصننننداقزةابرزز13/1319زاللنياصننن زرانننم
ازةرازةاليا ن زخط نًيزالناةزمززةاعيلن زاةإلدةرزةاخيص نزبهزاترسلزإا هزةالكيتبيتزةالتعلم زبياعطنيءزاعل هزتبل نن ز

تعد لزةوزعناةنهزاعل هزأنز كتةزأ ضًيزةسمزةادةئرازةاتوزطروتزةاعطيءزاعناةن يزابخل ززبم زت   رزأا
 ذاكز وقزالجن زةاعطيءةتزأنزت للزةاعرضزةالمدمزلنه.

زةاعيلنن زاةإلدةرزةاعننرضزلنننزابننلزةالنننياصزةننوزصنننداقزةاعطننيءةتزةالخصننصزا ننذةزةا ننرضزانندوزز ننادع .5
ةننوزصنننداقزةاعطننيءةتزابننلزآخننرزلاعنندززالنناةزمزابننلزةنت ننيءزةالنندازةالوننددازاننذاكزاكننلزعننرضزاز ننادعز

 اتمد مزةاعراضزاز نظرزة هزا عيدزإاازلصدرجزل لمًيز.

لننززسنت نز النيذزةالفعالزااز جاززانهزةارجناعزعننهزالنداز لتزمزةالنياصزبمنز بمازةاعرضزةالمدمزلنهزنية .6
زتير خزآخرزلاعدزاتمد مزةاعراض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

 رةقزةالنياصزل زعرضهز زخيص زإذةزكينز شيركزرالزلراز(زةاشن يدةتزاةااثنيئقزةالطلابن زلننهزا نوزز .1
زعلازةانوازةاتياو:

 زلزةاا زةال ن زاكذاكزةاس رازةاذةت  زالشرك .صارازلصدا زعنزش يداز
 . ةاسجلزةاتجير زأازةاصنيعوزالشرك 

 . ش يدازخلازطر زلنزدةئرازضر ب زةادخلزاضر ب زةام ل زةالضية 
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علازةالنياصزأنز رةقزبعرضهزةانسنخ زةرصنل  زلننزأ ن زكتيااجنيتزأازنشنرةتزأازلعلالنيتزةن ن زتعنر ز .1
ذةزكيننتزتلنكزةاع ننيتزبيالاةزمزةالعراض زاكذاكز مدمزل زعرضن هزةاع ننيتزةالطلابن زةنوزدعناازةاعطنيءزاةا

از كنانزالجنن زةاعطنيءةتزعندمز ا رزايبل زالنملزةعل هزأنز وددزلكين يزاةااانتزةانذ ز لكننزرؤ ت نيزة نهزاةا
 ةانظرزبياعرض.

  وقزاللنياصزأنز ض  زأ  زاثيئقزأازلعلاليتز راةزب ضيةت يزا روزأن يزضرار  زاتاض حزعرضه. .0

 

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

صنيدرزلننزبننكزةابر ندزةاتنيب زانازةرازةاتصنياتزاتكناااج نيززلعتلدز لتزمزةالنياصزأنز رةقزبعرضهزسندزدة 
أازعلازشكلزكفيا زأازش كزبنكوزصيدرزلنزبنكز تعيللزل زةاسلط زةافلسط ن  زةوزازاز ةابننكززةالعلاليت

ااز نظرزةوزأ زعرضزا رزلعزززبتمل نزدخالز"زكتمل نزدخالز"زداارزز1333بلبل زلو(زةااطنوزةإلسل
ةاعطننيءزعزعلنننازأنزتعننيدزتمل ننننيتزةاننندخالزةننوزةاعطنننيءزإاننازلمننندل  يزلننننزةالنياصنن نزةانننذ زاننمز ونننيلزعلننن  مز

نزبعندزلندازأسنباع نزلننزتنير خزآخنرزلاعندزاتمند مزةاعنراضعزاكنذاكزالننزأو نلزعلن  مزةاعطنيءزبعنندزأزةاعطنيء
ز مالاةزبتمد مزتمل نزوسنزةاتنف ذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .9

لبلن ز لتزمزةالتنياصزةافيئززبياعطيءزأازبم زجزءزلنزبننادجزبتمند مزتنمل نزوسننزةاتنف نذزالعطنيءزةالونيلزعل نهز
أازعلننازشننكلزكفيانن زأاززصننيدرزلنننزبنننكزةابر نندزوسننةزةرصننالزلعتلنندزاذاننكزعلننازشننكلزسننندزدةنن زلمطنناعز

 امزز15بنكز تعيللزل زةاسلط زةافلسط ن  زةوزازاز ةابنكزةااطنوزةإلسللو(زخللزش كزبنكوزصيدرزلنز
لندازلنزتير خزتبل  هزبمنرةرزإويان زةاعطنيءزعل نهزلننزابنلزةإلدةرازةاعيلن زالناةزمزعلنازأنز كنانزسنير زةالفعنالز

 زعل نهزبلاجنةزطلنةزعزا عيدزتمل نزوسنزةاتنف ذزإاازةالتع دزبعدزتنف ذزكيةن زةااتزةلنيتزةالترتبن سر ينزةاعمد
خطوزتمدلهزةادةئرازةالستف دازاإلدةرازةاعيل زالاةزمزبيإلةرةجزعنزةاتمل نز و ثز تمزإصدةرزش كزبم ل زةاكفيا ز

زلنزازةرازةاليا  (.
 تمزاززلنزا لتهزكليز30334عندزةاعمدزأازةاتفيقززبنسب ز.يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   

اعمدزأازةاتفيقزكرسامزطاةب زإ رةدةتزأ ضًيزعندزةإلويا زأازةاترس  زعلازعنزنفسزةز30334توص لزنسب ز
خصمزلنزةيتارازةالاردزلنزا ل زةاعمدزأازةاتفيقزعلازأنزتز30338ةاج  زةالنفذازا صبحزلجلاعزةالوصلز

زعندزةاسدةد.
 رابعًا : األسعار غير شاممة ضريبة القيمة المضافة )معفاة من الضريبة(.

 

% وفـق تقـدير لجنـة العطـاءات المركزيـة يحـق لـوزارة 05ال انخفـا  اسسـعار ثكثـر مـن خامسـًا : فـي حـ
 المالية انهاء التعاقد ثو إعادة النظر في األسعار

ز
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 : فتح العطاءات وتقييمها:سادساً 
ز-:لجنة فتح المظاريف -0
يءةتزبوضنننارزلننند رزعننيمزةالننناةزمزةاعيلنن زاجنننن زةننتحزلظنننير  زةاعطننيءزاتمنننامز ننذجزةالجنننن زبفننتحزةاعطنننز نندعاز

ز-ةالنياص نزأازللثل  مزةوزةازلينزاةالكينزةالودد نزةوزدعاازةاعطيءزبعدزةتخيذزةإلجرةءةتزةاتيا  :
إثبيتزعددزةالظير  زةوزلوضرزةتحزةالظير  زاكنلزعطنيءز فنتحزلظراةنهز ضن زرئن سزةالجنن زعل نهز -زأ

عنننددزةاعطنننيءةتزاعلنننازلظراةنننهزرالنننًيزلسلسنننًلزعلننناز  ئننن زكسنننرزةعت نننيد زبسنننطهزرانننمزةاعطنننيءزالميلنننهز
 ةااةردا.

ثبيتزعدد ي.ز -زة  ترا مزةرارةقزةالرةم زل زةاعطيءزاةا

اننرةءازةسننمزلمنندمزةاعطننيءزاةرسننعيرزاا لنن زةاتننمل نزةابتنندةئوزةالمنندمزلنننزكننلزلنننياصزاذاننكزبوضننارزز -زت
 ةالنياص نزأازللثل  م.

رةاننهزةاتاا نن زلنننزرئنن سزةالجننن زاجل نن زةرعضننيءزةاويضننر نزعلننازةاعطننيءزالظراةننهزاكننلزارانن زلنننزأاز -زث
زةاخطاةتزةاسيبم زاكذاكزعلازلوضرزةالجن زبعدزتدا نزكية 

 

ز-:لجنة دراسة وتقييم العرو  -9
 وننددزلنند رزعننيمزةالنناةزمزةاعيلنن زةرشننخيصزأازةاج ننيتزةاننذ نزتتكننانزلننن مزةالجننن زةافن نن زةاتننوزتمننامزبدرةسنن ز

نن زةاعطنيءةتزةالركز ن زبعندزأخنذزةاعراضزلنزةاناةووزةافن  زاةاليا  زاةامينان  زاتمدمزتاصن يت يزةالنيسنب زالج
ز-ةالعي  رزةاتيا  زةوزةاعتبير:

 از نظرزةوزأ زعرضزا رزلعزززبتمل نزدخالزةاعطيء.ز -زأ

تدرسزةاعنراضزلننزةانيو ن زةافن ن زبو نثزتونددزةالعني  رزةافن ن زاةمنًيزالاةصنفيتزةالناةزمزةالطلابن زعلناززز -زة
لننننزو نننثزةاتنننزةمزةالننننياصزبعرضنننهزجننندالز عننندزا نننذجزةا ي ننن عزاتخضننن زكيةننن زةاعنننراضزاننننفسزةالعننني  رز

 بلاةصفيتزاشراطزدعاازةاعطيء.

 ؤخذزبع نزةاعتبيرزكفيءازةالنياصزلنزةانيو ت نزةاليا  زاةافن  زالمدرتهزعلازةااةنيءزبياتزةلنيتزةاعطنيءزز -زت
اسلعتهزةاتجير  زاةاتس  لتزةاتنوز مندل يزأازةاخدلن زةاتنوز اةر نيزااطن زةا  نيرزاارشزةاصن ين زازكنذاكز

لزأازلازعزااك لزأازتيجرعزاالجنن زةسنتبعيدزعنرضزةالننياصزةانذ زازتتناةرزة نهزكنلزأازبعنضزكانهزاك 
  ذجزةالتطلبيت.

 تبدأزةادرةس زبياعرضزةاذ زادمزأرخصزةرسعيرزثمزةاذ ز ل هزوتازتتمزدرةس زةاعراضزةالمدل .ز -زث

ياننن زعلنننازلمننندمزإذةزتنناةةرتزةنننوزةاعنننرضزكيةننن زةاشننراطزاةالاةصنننفيتزاةاجنننادازتاصنننوزةالجننن زةافن ننن زبيإلو -زج
أرخصزةرسعيرزازلنزوقزةالجن زةافن  زأنزتاصوزبياترس  زعلازأكثرزلنزلاردزالصنن زةااةوندزبنيارامز

 لنزةختل زةرسعير.
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ةننوزويانن زعنندمزتنناةةرزةالتطلبننيتزةننوزةاعننرضزةاننذ ز تضننلنزأرخننصزةرسننعيرزتنتمننلزةادرةسنن زإاننازةاعننرضز -زح
ة نهزةالتطلبنيتزاإلويان زعلنازأنزتبن نزأسنبيةزةاذ ز ل نهزبياسنعرزإانازأنزتصنلزإانازةاعنرضزةانذ زتتناةةرز

 ةستبعيدزةاعراضزةررخصزبشكلزاةضح.

إذةزتسنننياتزةالاةصنننفيتزاةرسنننعيرزاةاشنننراطزاةاجنننادازةالطلابننن ز فضنننلزةالننننياصزةانننذ ز تضنننلنزعرضنننهز -زخ
ل زةتزإضية  زثمزةالمدمزاللنتجيتزةالول ن عزثنمزةالننياصزةالمن مزبفلسنط نزبصنارازدةئلن عزثنمزلندازةاتسنل مز

 إذةزكينتزسرع زةاتسل مزالصلو زةادةئرازةالستف دا.زةرال
 

 ا :ـ التزامات المتعهد ثو المورد :ـسابع
علازةالتع ندزةانذ زأو نلزعل نهزةاعطنيءزةسنتكليلزإجنرةءةتزةاعمندزةاخنيصزبمنرةرزةإلويان زاتاا ن زةاتفيا ن ز .1

زاليز لوم يزلنزأارةقزالستندةتزبليزة  يز أاةلرزةاشرةء(.
  دزخللزأسباعزلنزتير خزةستللهزرلرزةاتار د. لتزمزةالتع دزبياتارز .1

از جاززاللتع دزأنز تنيزلزر زشنخصزآخنرزعننزكنلزأازأ زجنزءزلننزةاعمندزدانزةاوصنالزعلناززإذنز .0
 خطوزلنزاجن زةاعطيءةتزةاتوزأوياتزةاعطيء.

از وقزاللنياصزأازةالاردزةارجاعزعلازاجن زةاعطيءةتزبم زخسيرازأازضررزنيشئزعننزتمند مزعرضنهز .4
ويان زإذةزلنيزرةضنتزاجنن زةاعطنيءةتزكنلزةاعنراضزةالمدلن زإا  نيزأازإذةزانمزتونلزةاعطنيءزعلنازلمندمزأانلززةو

 ةرسعيرزأازإذةزأا تزاجن زةاعطيءةتزدعاازةاعطيءزةوزأ زااتزأازأ زلرول زدانزذكرزةرسبية.

ةإلويانن زاكننذاكزز لتننزمزةالنناردزبتسننل مزةالنناةزمزاةمننًيزاللاةصننفيتزاةاشننراطزةالتفننقزعل  ننيزاةانناةردازةننوزاننرةر .5
 ةاع نيتزةالعتلدازاةالذكارازة ه.

 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ ثو عدم قيامه به:ـاثامن
إذةزتمخرزةالتع دزعنزتار دزلنيزةاتنزمزبنهزةنوزةالاعندزةالونددزةنوزةاعمندز ونقزالند رز:ززفر  غرامة مالية .1

%(زلننزا لن زةالناةزمزةاتنوزتنمخرزةنوزتار ند يز1ارةلن زليا ن زازتمنلزعننز عيمزدةئرازةالاةزمزةاعيل زأنز فرضز
عنننزكننلزأسننباعزتننمخ رزإازإذةزتبنن نزأنزةاتننمخ رزةننوزةاتار نندزنننيجمزعنننزانناازانني رازعزاةننوزجل نن زةرونناةلزعلنناز
ةالتع نندزتمنند مزإشننعيرزخطننوزاةننار زإاننازةاج نن زةالختصنن زبننياظرا زاةرسننبيةزةاتننوزأدتزإاننازةاتننمخ رزةننوز

زازلنعتهزلنزذاكزاتمد مزليز ثبتزذاك.ةاتار دزأ
إذةزنكلزةالتع دزعنزتنف ذزةاتزةليتهزبليزة نهزةاتزةلنهزبياتار ندزأازاصنرزةنوزز:زالشراء عمى حساب المتعهد .1

ذاننكزأازتننمخرز وننقزالنند رزعننيمزدةئننرازةالنناةزمزةاعيلنن زإصنندةرزةامننرةرزبشننرةءزةالنناةزمزةاللتننزمزب ننيزةالتع نندزبنننفسز
صنندرزآخنرزعلننازوسنيةز ننذةزةالتع ندزانفمتننهزلن زتول لننهزةنراقزةرسننعيرزةاخصنيئصزاةالاةصننفيتزلننزأ زل

اةانفمننيتزةإلضننية  زاأ نن زخسننيئرزأازلصننير  زأازعطننلزأازضننررز لوننقزبيانندةئرازةالسننتف دازأازدةئننرازةالنناةزمز
زةاعيل زدانزةاويج زإاازأ زإنذةرزااز وقزاللتع دزةاعترةضزعلازذاك.

:زا ننيز ونقزالجنن زةاعطنيءةتزثو إلغـاء العقـد المبـرم معـه استبعاد عـر  المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه .0
ةاتننوزأوياننتزةاعطننيءزةتخننيذزةإلجننرةءةتزةالزلنن زبوننقزةالتع نندزبلننيزةننوزذاننكزلصننيدرازا لنن زةاتننمل نزةالمنندمزلنننز
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ةالتع نندزأازأ زجننزءزلنننهزبشننكلز تنيسننةزلنن زا لنن زةالنناةزمزا ننرزةالنناردازا عتبننرزةالبلنن زةننوز ننذجزةاويانن زإ ننرةدًةز
زيل .الخز ن زةاع

اةننوزجل ننن زةروننناةلز ونننقزاننندةئرازةالننناةزمزةاعيلننن زتوصنن لزةرلننناةلزةالسنننتوم زا نننيزةنننوزذلننن زةالننننياصزأاز .4
ةالاردزلنزةرلاةلزةالستوم زاذاكزةالنياصزأازةالاردزادوزةانازةرةتزاةا  ئنيتزاةالؤسسنيتزةاوكال ن زأازلننز

 كفيات م.

 
 -حل الخالفات:: تاسعاً 

رزأ زبندزلنزةابنادزةاسيبم زأازلنزبنادزةاعمندزة نتمزولنهزاد نًيزةوزويلزوداثزأ زخل ز نشمزعنزتفس ز -زأ
 بياتفياض.

 الننًيزلنننزبنندءزلفياضننت ليزالاصننالزإاننازوننلزوننالزأ زخننل ز تعلننقزز03إذةزاننمز ننتلكنزةاطرةننينزخننللز -زة
كلننن زةالختصننن زاتطب نننقزةامننناةن نزاةرنظلننن زبياعمننندز ونننقزر زلننننزةاطنننرة نزونننلزةاخنننل زبنننيالجاءزإانننازةالو
 ةالعلالزب يزةوزلنيطقزةاسلط زةااطن  زةافلسط ن  زب ذةزةاشمن.

ز
 شروط متفرقة:ـز:اعاشر 

ةزةسننتعللزةالنننياصزةا ننشزأازةاتلعننةزةننوزلعيللتننهزأازثبننتزعل ننهزأنننهزشننرعزأازاننيمزبنفسننهزأازباةسننط زذإ .1
أازلستخدلوزةاسلط زأازعلنازةاتاةطنؤزلعنهزا رجزبطر قزلبيشرزأازا رزلبيشرزعلازرشاازأودزلاظفوز

إضنننرةرًةزبيالصنننلو ز ل نننوزعمننندجزةنننوزةاونننيلزا صنننيدرزةاتنننمل نزلننن زعننندمزةإلخنننللزبونننقزةانننازةرازةالطيابننن ز
بياتعا ضيتزةالترتب زعلازذاكزةضًلزعنزشنطةزةسنلهزلننزبن نزةالنياصن نزااز سنلحزانهزبياندخالزةنوز

زةتخيذزةإلجرةءةتزةامضيئ  زضدجزعندزةااتضيء.زلنياصيتزالسلط زةااطن  زةافلسط ن  ز ذةزةضًلزعن
إذةزأةلنننسزةالننننياصزأازةالننناردز ونننقزالجنننن زةاعطنننيءةتزإا نننيءزةاتعياننندزلعنننهزدانزةالجننناءزالمضنننيءزاكنننذاكز .1

زلصيدرازلبل زةاتمل نزك  رةدزعيمزالخز ن زةاعيل .
كتننيةزالارثنن ز ف نندززإذةزتناةازةالنننياصزأازةالنناردزجننيززإا ننيءزةاعمندززةالبننرمزلعننهزأازلننيزتبمننازلننهززبتاج ننه .0

 بذاكزدانزةاويج زإاازةستصدةرزوكمزاضيئوز مضوزبذاكزل زردزلبل زةاتمل نزةوز ذجزةاويا .

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 ة ـــروط الخاصـــشال

 

لرةعننيازةاشننراطزةاصننو  زاةانظيةنن زالعننيلل نزانندوزةالنناردزلنن زضننرارازإرةننيقزشنن يدازخلننازألننرةضزا ننمزكلننيز .1
ز جةزلرةعيازةاشراطزةاصو  زعندزةاتار د.

ز جةزعلازةالاردزةاورصزعلازنظية زةالكينزةاذ زتتاةجدزة هزةالاةد. .2
 لتزمزةالاردزباض زةالاةدزةوزعبناةتزنظ فن زاج ندازلثنلزةرشناا زاةاصننيد قزاةاعبناةتزةاكرتان ن زتتنيسنةز .3

اطب عننن ز نننذجزةالننناةدزكلنننيزا جنننةزعل نننهزأنز منننامزبنمنننلز نننذجزةالننناةدزباةسنننط زنمنننلزتتنيسنننةزاطب عننن زةالننناةدز
زةالاردا.

 ةام يمزبز يرةتزلفيجمازالستادعيتزةالارد.زاازةرازةادةخل  زاةرلنزةااطنوقز و .4

 وننننقزاننننازةرازةاليا نننن زلرةجعنننن زعلل نننن زتار نننندزاتسننننل مزةالنننناةدزةالنننناردازالتمكنننندزلنننننزةاتننننزةمزةالنننناردزبياشننننراطز .5
 اةالاةصفيت.

ل ننن زاةرلننننزازةرازةادةخ جنننةزأنز كنننانزازنزةالننناةدزةالننناردازاةالازعننن زعلنننازةااوننندةتزصنننية ًيزاازتتولنننلز .6
 أ زأازةنزإضية  زالعباةت.زةااطنو

رةضزأ زليدازكيلل زأازأ زجزءزلن يزةوزويلزلخيافت يزاللاةصفيتززاازةرازةادةخل  زاةرلنزةااطنو وقز .7
 ةاتوزتمزةاتفيقزعل  ي.

سنننيع زلننننزتنننير خزز14بتمننند مزايئلننن زةالننناةدزةالطلننناةزتار ننند يزابنننلززازةرازةادةخل ننن زاةرلننننزةاننناطنوتلتنننزمز .8
  د.ةاتارز

اوسةزةابرنيلجزةرسباعوزاللاةدززازةرازةادةخل  زاةرلنزةااطنو لتزمزةالاردزبيابرنيلجزةا ذةئوزةاذ زتمررجز .9
 ةاطيزج .

 تمزةستلمزةالاةدزةالاردازلنزابلزاجن زةستلمزلختص زالشكل زا ذةزةا رضزاةمًيزاللاةصنفيتزاةاشنراطز .11
ةرزةإلويا زاألنرزةاتار ندزاةاع ننيتزةالعتلندازاةاتنوز نتمزةاعيل زاةاخيص زالتعيادزةااةردازةوزدعاازةاعطيءزاارز

جنرةءزةاتجننيرةزعل  نيزبياطر من زةاتننوزتوندد يزةاج نن زةالسنتف دازأازاجنن زةاسننتلمزبلاجنةزاجننينز ةوصن يزاةا
 .ةن  زتشكلزا ذةزةا رضزالعرة زلدوزلطيبمت يزاللاةصفيتزةالطلاب 

 نندزعنننزشنن رزلنننزتننير خزةنت ننيءزةالنندازةامينان نن ز وننقزالجننن زةاعطننيءةتزةالركز نن زتلد نندزةاعطننيءزالنندازازتزز .11
 ل زةالاردزابنفسزةرسعيرزاةميزالمتض يتزةالصلو زةاعيل .زقابياتفي

ةنوزونيلزعندمزتناةرزأ زصننن زلننزةرصنني زةالاجنادازةنوزكرةسنن زةاعطنيءزاذانكزبسنبةزةاوصنيرز وننقز .12
مكنندزلنننزعنندمزاجننادزالجننن زةاعطننيءةتزةسننتبدةلزةاصننن زبننعخرزبنند لزلنن زلرةعننيازةننراقزةرسننعيرزابعنندزةات

 ةاصن زةوزةاساق.

ز
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ز
 

مــع وزارة توقيــع العقــد  ويجــب شــهور 6لمــدة العقــد عمــى المشــارك بالعطــاء ثن يكــون عمــى عمــم بــأن  .13
اازةرازةادةخل  زاةرلننزل زضرارازةانت يءزلنزتار دزكيللزةاكل  زةالطلاب زا جاززعزالمالية حتي تاريخه

%زلنننزةاكل ننيتزةالطلابنن زابنندانزت   ننرزانسننعيرزابنندانز15تخفنن ضزةاكل ننيتزأازز يدت ننيزباةانن ززةانناطنو
 لعيرض زلنزةالاردزاذاكزخللزسر ينزةاعمدزوسةزةوت يجيت ي.

ز0333 لتننزمزةالنناردزةاننذ زترسننازعل ننهزةالنياصنن زب  نندةعزاد عنن زنمد نن زانندوزوسننيبيتزازةرازةاليا نن زبم لنن ز .14
 تخل زةالاردزعنزةاتار د.ز زةوزويلش كلزاكلزلجلاع زترسازعل هزاسا ز تمزةستخدةمز ذجزةااد ع

%ز13سنننيع زلنننزإبلاننهزلضنني زا نننيزز14علننازأنز مننامزةالنناردزبصننر زةننناةت رزةاشننرةءزلنننزةااد عنن زخننللز
 نننذةزةاشنننرطز خنننصزةالننناةدزةافار ننن زةا  نننرزايبلننن زالتنننمخ رزا نننوزلنياصننن زةاخبنننزعزلنياصننن ز زلصنننير  زإدةر ننن .

 لشتميتزةرابينزةمط(.ةاخضيرزاةافاةكهعزلنياص زةالوامزاةاداةجنزعزلنياص زةاب ضزاز

ز
ز
ز
ز
ز
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ز
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 مخضار والفواكهالشروط والمواصفات الفنية ل
 

 م الصنف الكمية / كيمو غرام
زأ. الخضار الطازجة:المجموعة األولى:  

 .1 بطيطيز 

 .1 بصلزز 

 .0 خ يرز 

 .4 بنداراز 

ز زثام ز.5
ز زةلفلزةخضر ز.6
ز زا لان ز.7
ز زبمدانس ز.8
ز زةل فل  ز.9
ز زجزر ز.13

 .ة : الفاكهة نيةالمجموعة الثا

زتفيح  ز.1
زسنترازا  ز.1
زلاز  ز.0
زشليم  ز.4
زخاخ  ز.5

الصنف مع مالحظة  ثماممالحظة هامة: في حال اغالق المعابر يتم توريد الصنف المتوفر في السوق المحمي بالسعر المحدد 
 زيادة الكمية المحددة في العطاء. إمكانية
 -مة :مواصفات عا  ث.  

زأنزتكانزخيا  زلنزبمي يزلاةدزةاااي  زاةالاةدزةرخرو. .1
 أنزتكانزخيا  زلنزةالاةدزةا ر ب زلثلزةرترب زاةارللزاخلةهزلنزةاشاةئة. .1

 ادزتص ب ي.زخيا  زلنزةاجراحزاةرعفينزاةآلةيتزةاتو .0

 أنزتكانزلطيبم زالاةصفيتزةاصن زاةاناع. .4

ةاللتننيززلنننزو ننثزةاوجننمزاةاشننكلزةالتنناةرزةننوزةاسنناقزةالولننازاأنزأنزتكننانزةاخضننيرزاةافاةكننهزةالنناردازلنننزةاننناعز .5
                   تكانزخيا  زلنزةإلصيبيتزةاوشر  زاةاعلليتزةالرض  

زأنزتكانزةاخضيرزاةافاةكهزلضلان زةالصدرزابع دازعنزةاتلاث. .6
 أنزتكانزةاخضيرزاةافاةكهزود ث زةامط زاةاجنوزاتيل زةانضج. .7
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زنالبطاطا : .1
نزذةتزلاةصفيتزج دازالنزإنتيجزةالاسمزعندزةاتعيادزاخيا  زلنزةاجنرةزاةابمن زاةالنانزةرخضنرزةاننيتجزأنزتكازز

وبنيتزالكجنمزاخيا ن زلننزز8-6عنزتعرض يزالشلسزاةاذ ز سبةزةالرةرازعندزةاط نوزاذةتزأوجنيمزلتنيسنب زلننز
زةاثماةزادةخل يزنض  زخياوزلنزألرةضزةابطيطيزاةابشرازا رزلجعدا.

 :البندورة. 9
أنزتكننانزطيزجنن زااان ننيزنيصنن زخيا نن زلنننزةاد نندةنزاةابمنن زاةالننانزةرخضننرزاأنزتكننانزوبيت ننيزلتنيسننم زاأوجيل ننيز

 وبيتزالكجمزاأنزتكانزةاثليرزجيلدازولرةءزةالان.ز8-6لتميرب زبو ثزازتز دزعددزةاوبيتزلنز
زبصل ناشف:.ز0

اكنلزاةوندززز8-6اأنزاز ز ندزعنددزوبيتنهزلننززأنز كانزجي زاأنزاز كانزنيبتًيزاأنزاز كانزانهزرةئون زةرخلنيج
زك مزاأنز كانزلتنيسقزةاوجمزاا سزرطبًي.

زنالخيار:زز.زز4
وبنن زالكجننمزةااةونندزاأنزتكننانزخيا نن زلنننزضنننرب زز11-8أنز كننانزطيزجننًيزازةروجننيمزصنن  رازبو ننثزتكننانزلنننز

زسيع .ز11ةاشلسزاخيا  زلنزةابم زاأنزاز كانزادزلرزعلازاطف يزأكثرزلنز
ز:م.   ثو 5

زأنز كانزجي زاأنزاز كانزنيبتًيزاأنزاز كانزاهزرةئو زةرخليجزاأنز كانزلتنيسقزةاوجمزاا سزرطبًي.
زن:الفمفل األخضرزز.زز6

أنز كانزطيزجًيزاأنزتكانزخيا  زلنزضرب زةاشلسزاخيا  زلنزةابم زاأنزاز كانزادزلنرزعلنازاطف نيزأكثنرزلننز
زسيع .ز14

 اكهةالف
زنالموز:.زززز1

ز13-8ضجًيزاطيزجًيزاخيا ًيزلنزةاعفنزاأنز كانزأصفرزةالانزا رزطنر زاأنزتكنانزعنددزوبيتنهزلننزأنز كانزني
ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززوبيتزالكجمزةااةود.ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

ززالتفاح :.ززز1
أنزتكنانزخيا نن زلننزبمي ننيزلناةدزةاااي نن زاةالناةدزةاك ليا نن زاأنزتكننانزخيا ن زلنننزةالناةدزةا ر بنن زلثنلزةرتربنن زاةارلننلز

 زلنزةاجراحزاةآلةيتزةاتوزادزتص ب يزاأنزتكانزلطيبم زالاةصفيتزةاصن زاخلةهزلنزةاشاةئةزاأنزتكانزخيا 
ززاةاناعزاأنزتكانزةاوبيتزلتميرب زةروجيم.

ز
زللوظ ز يل :زس تمزترس  زةرصني زلجتلع زاللجلاعيتزاا سزلنزةاضرار زأنز مامزبتار د يزلاردزاةودز

 
 



 

 09صفحة  والصحة يةالداخلتي وفاكهة لصالح وزارطازجة  خضارتىريد  01/9109عطاء رقم 

 

زصو ز( ازةرازةازجدول الكميات واألسعار الخاص بالخضار الطازجة

 مالحظات
 سعر الوحدة

 م الصنف الوحدة الكمية
 ثغورة شيكل

 .0 بطاطا  ك لا 0   
 .9 بصل   ك لا 0   
 .3 خيار  ك لا 0   
 .4 بندورة  ك لا 0   
 .5 ثوم ك لا 0   
 .6 بمدخ فمفل اخضر ك لا 0   
 .7 ليمون ك لا 0   

 .8 فميفمة ك لا 0   
 .9 بقدونس ك لا 0   
 .01 كوسا ك لا 0   
 .00 كرنب ثحمر ك لا 0   
 .09 جراد ثخضر ك لا 0   
 .03 جزر ثصفر ك لا 0   
 .04 كرنب ك لا 0   

 ةاسعننرزةإلجلننياوزبياش ننكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 03صفحة  والصحة يةالداخلتي وفاكهة لصالح وزارطازجة  خضارتىريد  01/9109عطاء رقم 

 

 ) وزارة الصحة ( جدول الكميات واألسعار الخاص بالفاكهة الطازجة

 مالحظات
 سعر الوحدة

 م الصنف الوحدة الكمية
 ثغورة شيكل

ز.1 تفاح ك لا 0   
 .9 موز ك لا 0   
 . 3 برتقال ك لا 0   
 .4 كممنتينا ك لا 0   
 .5 ثجاص ك لا 0   
 .6 خوخ ك لا 0   
 .7 سنتروزا ك لا 0   
 .8 شمام ك لا 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 04صفحة  والصحة يةالداخلتي وفاكهة لصالح وزارطازجة  خضارتىريد  01/9109عطاء رقم 

 

ز ز( ازةرازةادةخل زجدول الكميات واألسعار الخاص بالخضار الطازجة

 مالحظات
 سعر الوحدة

 م الصنف الوحدة الكمية
 ثغورة شيكل

 .0 بطاطا ك لا 0   
 .9 بصل ك لا 0   
 .3 خيار ك لا 0   
 .4 بندورة ك لا 0   
 .5 ثوم ك لا 0   
 .6 بمدخ فمفل اخضر ك لا 0   
 .7 ليمون ك لا 0   
 .8 جزر ك لا 0   

نصف الكمية لون ثخضر 
 خر ممونوالنصف اآل

 .9 فميفمة ك لا 0  

 ةاسعننرزةإلجلننياوزبياش ننكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 05صفحة  والصحة يةالداخلتي وفاكهة لصالح وزارطازجة  خضارتىريد  01/9109عطاء رقم 

 

 
 

 ) وزارة الداخمية ( جدول الكميات واألسعار الخاص بالفاكهة الطازجة

 مالحظات
 سعر الوحدة

 م الصنف الوحدة الكمية
 ثغورة شيكل

 .0 تفاح ك لا 0   
 . 9 برتقال ك لا 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 06صفحة  والصحة يةالداخلتي وفاكهة لصالح وزارطازجة  خضارتىريد  01/9109عطاء رقم 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ننننننننزنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننز ا  زرامزننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأارزأنيزةالاا زأدنيجزنننننننننننننز
ز-ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزبياتننياو:بصفتوزللثًلزعنززشرك زننننننننننننننننن

لننننزشننراطزعيلننن زز13/1319احزراننمزردزباثنننيئقزةاعطننيءزةالطنننرز.زززبننمننوزانننرأتزاتف لننتزكيةننن زلننيزاز1
زاخيص زالاةصفيتزاأاتزمزةاتزةليزاينان ًيزبتلكزةاشراطزاةالاةصفيتز.

.زززكلننيزأاتننزمزبننمنز بمننازةاعننرضزةالمنندمزلنننوزسننير زةالفعننالزااز جنناززاننوزةارجنناعزعنننهزالنندازسننتانز1
زلنزتير خزآخرزلاعدزاتمد مزةاعراض. الًيز

لننززطلب نيز نتمزبتار ندزةرصنني زةالويان زعلنازبلاجنةزةاعطنيءزةالنذكارزأعنلجزاةاتنواكذاكزأاتنزمز.زز0
تاا نن زةاعمنندززلنننزتننير خزاذاننكزةالنندازةالننذكارازةننوزكرةسنن زةاعطننيءخننللززاةاصننو ززةادةخل نن تننوزازةرزابننلز

ةاتار ننندزعلنننازأنزتكنننانزتلنننكزةرصنننني زةالننناردازلننننزابلنننوزاةمنننًيزاللاةصنننفيتزاةاشنننراطززأاةلنننرةسنننتلمزاز
زعل  يزةوز ذةزةاعطيء.زةالنصاص

زا ذةزإارةرزاتع دزلنوزبذاكزأارزاأاتزمزبكلزليزاردزبهزدانزأ زض طزأازإكرةجز.ززززز
ز
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