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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 8142/ 41  عطاء رقم

توريد اطـارات مركاـات وزارة الن ـ  عطاء حكومي زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية
 .تاعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء والمواصالت

رة فعلــا الشــركات اات ااصتصــاس والمســجلة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــاا العطــاء مراجعــة وزا
صـال  وواـات الـدوا  الرسـمي تـ  الوـوا وجـوار محطـة فـارت للوتـرو  ــ  للـواز  العامـةاإلدارة العامـة المالية / 

ايــر مســتردة  شــيك ( 033مــن وجــ  الحصــو  علــا كراســة المواصــفات ووثــائق العطــاء م اوــ  دفــ  مولــ   
 .صزينة وزارة الماليةإلا تورد 

وزارة  العامـة اللـواز   دارةاإلتـو  فـي صـندول العطـاءات اـآصر موعد ل وو  عروض األسعار اـالرر  المص
وتفـــت     24/30/8302الموافـــق  الثالثـــاءيـــو   صـــااحمـــن  الحاديـــة عشـــروـــو الســـاعة  زةـالماليـــة فـــي اـــ

 الزمان والمكان .نفت نااصين في تالمراريف احضور ممثلي الم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 من يرسو عليه العطاء. علا وجرة اإلعالن في الصحف .0
كفالة ونكية وو شيك ونكي صادرين من ونك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ا ـزة  الونـك الـوطني يجة إرفال  .8

صـادر مـن ونـك الوريـد التـاا  لـوزارة ااتصـاات وتانولوجيـا  معتمـد وو سند دف  وو ونك اانتاج اإلسالمي(
مـن آصـر موعـد لت ـدي   تسـعين يومـا" كتأمين دصو  " ساري المفعو  لمدة دوار   1000امول   المعلومات
 العروض.

 وتشم  جمي  ونواع الرسو  والضرائة. االشيك ت د  األسعار  .0
 لجنة العطاءات اير ملزمة ا وو  وا  األسعار. .0
 . اإلدارة العامة للواز  اير مسئولة عن وي مول  ن دي يرفق م  العطاء.5
 8208360. للمراجعة وااستفسار واتف را  : 6
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــااس عرضــه ووســعارج علــا الجــداو  والنمــااج والوثــائق المرف ــة وــدعوة العطــاء اعــد ون ي ــرو وــاج  .0
عـوة العطـاء وي ـدموا ضـمن العـرض كاملـة الوثائق ويتفو  جميـ  مـا ورد فيوـا ويصـت  ويواـ  كافـة وثـائق د

 علا ون يتحم  كافة النتائج المترتاة علا عد  ايامه االتدايق وااستاما  اصورة صحيحة.

علـا ون يشـم  السـعر رسـو  الجمـارك والضـرياة المضـافة ووجـور التحـزي   االشـيك تاتة وسـعار العطـاء  .8
 جمي  الرسو  والمصاريف األصرو.والت ليف ومصاريف الن   والتحمي  والتنزي  والتأمين و 

وو التعــدي  وو  يعــد المنــااس عرضــه مطووعــًا وو مكتواــًا اــالحور األزرل وو األســود ف ــ  ويحرــر المحــو .0
الشــطة وو اإلضــافة فــي العــرض وكــ  تصــحي  مـــن وــاا ال ويــ  يوضــ  عليــه صطــين متــوازيين اـــالحور 

 وجاناه من او  من وجرو التصوية. األحمر ويعاد كتااة الصواة االحور األزرل وو األسود ويوا 

ي ــد  المنــااس عرضـــه مرف ــًا اــه الوثـــائق المطلواــة مــ  تـــأمين دصــو  العطــاء فـــي م لــف م لــق و حكـــا   .0
وكــالك اســمه وعنوانــه االاامــ   8302/ 00 للمنااصــة راــ  توريــد اطــارات ســيارات ويكتــة عليــه عطــاء 

وراــ  الوــاتف والفــاات وراــ  صــندول الوريــد الصاصــين اــه لترســ  إليــه المكاتاــات المتعل ــة االعطـــاء وعليــه 
تعــدي  فــي عنوانــه وعليــه ون يكتــة ويضــًا  للــواز  / وزارة الماليــة صطيــًا اــأي ت ييــر وو العامــة ةاإلدار توليــــ  

انوـا وخصـال  الـك يحـق للجنـة العطـاءات ون تومـ  العـرض الم ـد  اس  الدائرة التي طرحـت العطـاء وعنو 
 منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن اوــ  المنــااس فــي صــندول العطــاءات المصصــس لوــاا ال ــرض لــدو  .5
ــالك وكــ  عــرض ا يــودع  فــي صــندول العطــاءات اوــ  آصــر موعــد  للــواز  اوــ  انتوــاء المــدة المحــددة ل

 اد إلا مصدرج م ل ًا .لت دي  العروض ا ينرر فيه ويع

مـن  سـتين يومـايلتز  المنااس اأن يا ا العرض الم د  منه نافا المفعو  وا يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لت دي  العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ
والوثـائق المطلواـة منـه ووـي يرفق المنااس م  عرضه   صاصة إاا كان يشارك ألو  مرة ( الشـوادات   .0

 علا النحو التالي:
 .صورة مصداة عن شوادة مزاولة المونة وكالك السيرة الااتية للشركة 
 .السج  التجاري وو الصناعي للشركة 

 .شوادة صلو طر  من دائرة ضرياة الدص  وضرياة ال يمة المضافة 
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وو نشـرات وو معلومـات فنيـة تعـر  علا المنااس ون يرفق اعرضه النسـصة األصـلية مـن ويـة كتالوجـات  .8
اا كانـت تلـك العينـات  االلواز  المعروضة وكالك ي د  م  عرضـه العينـات المطلواـة فـي دعـوة العطـاء وان
ا يكـون للجنـة العطـاءات عـد   اير ااولة للن   فعليه ون يحدد مكانوا والواـت الـاي يمكـن رهيتوـا فيـه وان

 النرر االعرض.

ئق وو معلومـــات يراـــة و ضــــافتوا ويـــرو ونوــــا ضـــرورية  لتوضــــي  يحـــق للمنـــااس ون يضــــيف ويـــة وثــــا .0
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .4

صـادر مـن ونـك الوريـد التـاا  لـوزارة ااتصـاات وتانولوجيـا  معتمد يلتز  المنااس ون يرفق اعرضه سند دف 
ادر من ونك يتعام  م  السلطة الفلسطينية في ازة  الونـك وو علا شك  كفالة وو شيك ونكي ص المعلومات

وا ينرر في وي عرض اير معزز " كتأمين دصو  "  دوار مول  م طوع  0333 امول الوطني اإلسالمي( 
وتــأمين دصــو  العطــاء أ علــا ون تعــاد تأمينــات الــدصو  فــي العطــاء إلــا م ــدميوا مــن المنااصــين الــاي لــ  

ــيو  اعــد  يحــا  علــيو  العطــاء مــدة وســووعين مــن تــاريخ آصــر موعــد لت ــدي  العــروضأ وكــالك لمــن وحيــ  عل
 العطاء اعد ون ي وموا وت دي  تأمين حسن التنفيا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .8

مولـ  يلتز  المتنااس الفائز االعطاء وو اأي جزء من ونـودج وت ـدي  تـأمين حسـن التنفيـا للعطـاء المحـا  عليـه 
وو علــا شــك  كفالــة وو  صــادر مــن ونــك الوريــد حســة األصــو  معتمــد دفــ  والــك علــا شــك  ســند م طــوع 

 05شيك ونكـي صـادر مـن ونـك يتعامـ  مـ  السـلطة الفلسـطينية فـي اـزة  الونـك الـوطني اإلسـالمي(  صـال  
يو  من تـاريخ تولي ـه ا ـرار إحالـة العطـاء عليـه مـن اوـ  اإلدارة العامـة للـواز  علـا ون يكـون سـاري المفعـو  

أ ويعـاد تـأمين حسـن التنفيـا إلـا المتعوـد اعـد تنفيـا كافـة االتزامـات المترتاـة عليـه اموجـة  سريان الع دمدة 
طلة صطي ت دمه الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة للواز  ااإلفراج عن التأمين  حيـ  يـت  إصـدار شـيك ا يمـة 

 الافالة من وزارة المالية(.
 تأمين الصيانة :.3

علي شك  كفالة ونكية وو شيك مصدل صادر عن ونك  في حا  يتطلة األمر الك نةي د  تامين الصيا
معتمد لدي وزارة المالية ا زة  الونك الوطني اإلسالمي(وو سند دف  معتمد صادر عـن ونـك الوريـد ونسـاة 

مــــن ايمـــة اللــــواز  المكفولــــة لـــه ويعــــاد وــــاا التـــأمين إلــــي المتعوــــد اعـــد ون ي ــــو  اكافــــة  %5ات ـــ  عــــن 
اا وصــ  المتعوــد وت ــدي  الصــيانة اال تزامــات المترتاــة عليــه اموجــة كتــاة صطــي مــن الــدائرة المســتفيدة أوان

جــراء الصــيانة علــي حســاة المتعوــد وتحميلــه  المطلواــة فيحــق للجنــة العطــاءات مصــادرة ايمــة التــأمين وان
 فرول األسعار.
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 .ضمانة سوء المصنعية: 1
الـك لضـمان سـوء المصـنعية لمـدة ات ـ  عـن سـنة اكامـ  ايمـة و. ت د  كفالـة عدليـة فـي حـا  يتطلـة األمـر 

 صمسة عشر االمائة من ايمتوا إا إاا ورد صال  الك في العطاء . %05اللواز  المضمونة مضافًا إليوا 
ة. إاا ثوت سوء المصنعية فعلي المتعود استودا  اللواز  ولواز  وصري جديدة صال  شورين كحد واصي 

رض ارامــة تتناســة مــ  مــدة اســتودا  اللــواز  والضــرر والنف ــات الناتجــة عــن الــك أ وللجنــة العطــاءات فــ
 أويعاد احتساة مدة الضمانة من تاريخ ت دي  اللواز  الجديدة .

صمسة  %05ج. إاا ل  ينفا المتعود الك يت  تحصي  ايمة الضمانة كاملة اموجة التشريعات ويصادر 
سوء مصنعيتوا إيرادًا  لحساة الصزينة ويودع الاااي ومانات عشر االمائة من ايمة اللواز  التي ثوت 

 لشراء اللواز  علي حساة المتعود وتحميله كافة كلفة اللواز  ووي نف ات وو ضرر يلحق االدائرة .
د. يت  اإلفراج عن الضمانة اعد ان ضاء المدة المحددة وعد  روور وي سوء واموجة كتاة صطي من 

 الدائرة المستفيدة .
يت  و  من ايمته كما 3.330عند الع د وو ااتفال  ونساة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   

عن نفت الع د وو ااتفال كرسو  طواا  إيرادات ويضًا عند اإلحالة وو الترسية علا  3.330تحصي  نساة 
صص  من فاتورة المورد ت من ايمة الع د وو ااتفال علا ون 3.332الجوة المنفاة ليصا  مجموع المحص  

 عند السداد.
 رابعاً: فتح العطاءات وتقييمها:

 -:لجنة فتح المظاريف -4
مـــدير عــا  اللـــواز  العامــة لجنـــة فــت  مرـــاريف العطــاء وت ـــو  وــاج اللجنـــة افــت  العطـــاءات احضـــور  يــدعو 

 -راءات التالية:المنااصين وو ممثليو  في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء اعد اتصاا اإلج
إثاات عدد المراريف في محضر فت  المراريف وكـ  عطـاء يفـت  مرروفـه يضـ  رئـيت اللجنـة عليـه  -أ

وعلـــا مرروفـــه رامـــًا مسلســـاًل علـــا ويئـــة كســـر اعتيـــادي اســـطه راـــ  العطـــاء وم امـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثاات عددوا.  -ب  تراي  األورال المرف ة م  العطاء وان

العطــاء واألســعار وايمــة التــأمين ااوتــدائي الم ــد  مــن كــ  منــااس والــك احضــور اــراءة اســ  م ــد    -ت
 المنااصين وو ممثليو .

التوايــ  مــن رئــيت اللجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين علــا العطــاء ومرروفــه وكــ  وراــة مــن وورااــه  -ث
 وكالك علا محضر اللجنة اعد تدوين كافة الصطوات الساا ة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -8
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يحــدد مــدير عــا  اللــواز  العامــة األشــصاس وو الجوــات الــاين تتاــون مــنو  اللجنــة الفنيــة التــي ت ــو  ودراســة 
العروض من النواحي الفنية والمالية وال انونية وت د  توصـياتوا المناسـاة للجنـة العطـاءات المركزيـة اعـد وصـا 

 -المعايير التالية في ااعتاار:
 ا ينرر في وي عرض اير معزز وتأمين دصو  العطاء.  -أ

تدرت العـروض مـن الناحيـة الفنيـة احيـ  تحـدد المعـايير الفنيـة وف ـًا لمواصـفات اللـواز  المطلواـة علـا    -ب
جـــدو  يعـــد لوـــاج ال ايـــةأ وتصضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفت المعـــايير مـــن حيـــ  التـــزا  المنـــااس اعرضـــه 

 امواصفات وشروط دعوة العطاء.

اعين ااعتاار كفاءة المنااس من الناحيتين المالية والفنية وم درته علا الوفـاء االتزامـات العطـاء  يهصا  -ت
وسمعته التجارية والتسويالت التـي ي ـدموا وو الصدمـة التـي يوفروـا واطـ  ال يـار وورن الصـيانة و كـالك 

تـوفر فيـه كـ  وو اعـض كونه وكي  وو موزع لوكي  وو تاجرأ وللجنـة اسـتاعاد عـرض المنـااس الـاي ا ت
 واج المتطلاات.

 تودو الدراسة االعرض الاي اد  ورصس األسعار ث  الاي يليه حتا تت  دراسة العروض الم دمة.  -ث

إاا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي اللجنــة الفنيـــة ااإلحالـــة علـــا م ـــد   -ج
االترسية علا واثر من مورد للصـنف الواحـد اـالرا  ورصس األسعار و من حق اللجنة الفنية ون توصي 

 من اصتال  األسعار.

فــي حالــة عــد  تــوافر المتطلاــات فــي العــرض الــاي يتضــمن ورصــس األســعار تنت ــ  الدراســة إلــا العــرض  -ح
الاي يليـه االسـعر إلـا ون تصـ  إلـا العـرض الـاي تتـوافر فيـه المتطلاـات لإلحالـة علـا ون توـين وسـااة 

 ألرصس اشك  واض .استاعاد العروض ا

إاا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطلواـــة يفضـــ  المنـــااس الـــاي يتضـــمن عرضـــه  -خ
ميزات إضافية ث  الم د  للمنتجات المحليـةأ ثـ  المنـااس الم ـي  افلسـطين اصـورة دائمـةأ ثـ  مـدة التسـلي  

 األا  إاا كانت سرعة التسلي  لمصلحة الدائرة المستفيدة.
 

 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـخامسا 
علا المتعوـد الـاي وحيـ  عليـه العطـاء اسـتاما  إجـراءات الع ـد الصـاس ا ـرار اإلحالـة وتوايـ  ااتفاايـة  .0

 وما يلح وا من وورال ومستندات اما فيوا  ووامر الشراء(.
 .حسة الطلة يلتز  المتعود االتوريد من تاريخ استالمه ألمر التوريد .8

عود ون يتناز  ألي شـصس آصـر عـن كـ  وو وي جـزء مـن الع ـد دون الحصـو  علـا  إان ا يجوز للمت .0
 صطي من لجنة العطاءات التي وحالت العطاء.

ا يحق للمنااس وو المورد الرجوع علا لجنة العطاءات اأي صسارة وو ضرر ناشئ عـن ت ـدي  عرضـه  .0
وو إاا لـ  تحـ  العطـاء علـا م ـد  واـ  في حالـة إاا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـ  العـروض الم دمـة إليوـا 

 األسعار وو إاا ول ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في وي وات وو وي مرحلة دون اكر األسااة.
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ــًا للمواصــفات والشــروط المتفــق عليوــا والــواردة فــي اــرار اإلحالــة وكــالك  .5 يلتــز  المــورد وتســلي  اللــواز  وف 
 العينات المعتمدة والماكورة فيه.

 

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

إاا تأصر المتعود عن توريد مـا التـز  اـه فـي الموعـد المحـدد فـي الع ـد يحـق لمـدير :  فرض غرامة مالية .0
فـي توريـدوا ( مـن ايمـة اللـواز  التـي تـأصر %0عا  دائرة اللواز  العامة ون يفرض ارامـة ماليـة ا ت ـ  عـن  

عــن كــ  وســووع تــأصير إا إاا توــين ون التــأصير فــي التوريــد نــاج  عــن اــوة اــاورة أ وفــي جميــ  األحــوا  علــا 
المتعوــد ت ــدي  إشــعار صطــي وفــوري إلــا الجوــة المصتصــة اــالررو  واألســااة التــي ودت إلــا التــأصير فــي 

 التوريد وو منعته من الك وت دي  ما يثوت الك.
إاا نك  المتعود عن تنفيا التزاماته اما فيـه التزامـه االتوريـد وو اصـر فـي  : متعهدالشراء على حساب ال .8

الــك وو تــأصر يحــق لمــدير عــا  دائــرة اللــواز  العامــة إصــدار ال ــرار اشــراء اللــواز  الملتــز  ووــا المتعوــد وــنفت 
ســعار الصصـائس والمواصــفات مـن وي مصــدر آصـر علــا حسـاة وــاا المتعوـد ونف تــه مـ  تحميلــه فـرول األ

ــدائرة المســتفيدة وو دائــرة اللــواز   والنف ــات اإلضــافية وويــة صســائر وو مصــاريف وو عطــ  وو ضــرر يلحــق اال
 العامة دون الحاجة إلا وي إناار وا يحق للمتعود ااعتراض علا الك.

: وونـا يحـق للجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد الم ـرم معـه .0
لتــي وحالــت العطــاء اتصــاا اإلجــراءات الالزمــة احــق المتعوــد امــا فــي الــك مصــادرة ايمــة التــأمين الم ــد  مــن ا

المتعوــد وو وي جــزء منــه اشــك  يتناســة مــ  ايمــة اللــواز  ايــر المــوردة ويعتوــر المولــ  فــي وــاج الحالــة إيــرادًا 
 للصزينة العامة.

األمـــوا  المســـتح ة لوـــا فـــي امـــة المنـــااس وو  وفــي جميـــ  األحـــوا  يحـــق لـــدائرة اللـــواز  العامـــة تحصــي  .0
المورد من األموا  المستح ة لالك المنااس وو المورد لدو الـوزارات والويئـات والمهسسـات الحكوميـة وو مـن 

 كفااتو .

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

وديـًا في حا  حدو  وي صال  ينشأ عن تفسير وي وند من الونود الساا ة وو من ونود الع ـد فيـت  حلـه   -أ
 االتفاوض.

يومــًا مــن وــدء مفاوضــتوما للوصــو  إلــا حــ  حــو  وي صــال  يتعلــق  03إاا لــ  يــتمكن الطرفــان صــال   -ب
االع ـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــ  الصـــال  اـــاللجوء إلـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطويـــق ال ـــوانين واألنرمـــة 

 المعمو  ووا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وواا الشأن.
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 شروط متفرقة:ـ :ثامنا
 

ا اســتعم  المنــااس ال ــن وو التالعــة فــي معاملتــه وو ثوــت عليــه ونــه شــرع وو اــا  ونفســه وو وواســطة اإ .0
ايرج اطريق مااشر وو اير مااشر علا رشوة وحد مورفي وو مستصدمي السلطة وو علـا التواطـه معـه 

احـــق الـــوزارة المطالاـــة  إضـــرارًا االمصـــلحة يل ـــي ع ـــدج فـــي الحـــا  ويصـــادر التـــأمين مـــ  عـــد  اإلصـــال 
االتعويضات المترتاة علا الك فضاًل عن شـطة اسـمه مـن وـين المنااصـين وا يسـم  لـه االـدصو  فـي 
 منااصات للسلطة الوطنية الفلسطينية واا فضاًل عن اتصاا اإلجراءات ال ضائية ضدج عند اااتضاء.

د معـــه دون اللجـــوء لل ضـــاء وكـــالك إاا وفلـــت المنـــااس وو المـــورد يحـــق للجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعااـــ .8
 مصادرة مول  التأمين ك يراد عا  للصزينة العامة.

إاا تـوفا المنــااس وو المــورد جــاز إل ــاء الع ـد  الموــر  معــه وو مــا تا ــا منـه  وتوجيــه كتــاة للورثــة يفيــد  .0
 والك دون الحاجة إلا استصدار حك  اضائي ي ضي والك م  رد مول  التأمين في واج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال

 

 يجة علا المورد إحضار شوادة المنشأ للمواد التي تتطلة الك.  .1
رفض وي مادة كاملة وو وي جزء منوا في حا  مصالفتوا للمواصفات التي الن   والمواصالت لوزارة يحق  .2

 ت  ااتفال عليوا.

مصتصـة ومشـكلة لوـاا ال ـرض وف ـًا للمواصـفات والشـروط يت  استال  المواد الموردة من او  لجنة استال   .3
 العامة والصاصة للتعااد الواردة في دعوة العطاء وارار اإلحالة وومر التوريد والعينات المعتمدة.

يجة علا المورد العل  اأن ما ي دمه من عـرض سـعر سـاري المفعـو  لمـدة سـتون يومـًا مـن تـاريخ إاـالل  .4
 المنااصة.

وو الجوـة التـي تحـددوا  ا ـزة وزارة الن ـ  والمواصـالت ا  وتوريد المواد المتعااد عليوا فـي علا المورد االتز  .5
طا ًا للشـروط والمواصـفات الـواردة فـي المنااصـة متضـمنا الن ـ  والتحميـ  والتنزيـ  ومـا يترتـة علـا  الوزارة

 عمليات التوريد من نف ات اال ة ما ول ت وو مصاريف علا نف ته الصاصة.
لن ـ  ترسية وصنا  المنااصة علا وسات وا  األسعار والمطاوق للمواصـفات المطلواـة ولـوزارة اسو  يت   .6

مـن إجمـالي الاميـة المتعااـد  %85الحق في زيادة الاميات المتعااد عليوا وو صفضوا ونسـاة  والمواصالت
ردة فــي الع ــد عليوــا لمجــرد إشــعار المــورد وراوتوــا فــي الــك وخــنفت شــروط ومواصــفات ووســعار التوريــد الــوا

 لا  وو اعض األصنا  صال  فترة التعااد .

فــي جميــ  األحــوا  تاــون عــروض األســعار االشــيك  الجديــد وشــاملة للضــرياة المضــافة مــا لــ  يــرد نــس  .7
 صال  الك.

فــي حــا  مصالفــة المــورد لاــ  وو اعــض شــروط التعااــد وو فــي حــا  امتناعــه وو عرالتــه للتوريــد امــا يمــت  .8
كفالــة حســن مصــادرة  الماليــةوو يعــرض مصــالحوا للضــرر يحــق لــوزارة  والمواصــالتلن ــ  امصــلحة وزارة ا

والرجــوع عليــه اــالتعويض عــن كــ  عطــ  وو ضــرر لحــق ووــا كمــا ون لوــا الحــق فــي الحصــو  علــا  التنفيــا
المواد التي يتصلف المورد عن توفيروا من المورد الاي يليه في السعر وو الشراء االطرل التي تراوـا مح  ـة 

ل ـــاء التعااـــد معـــه ودفـــ  فـــرول األســـعار مضـــافًا إليوـــا لمصـــ مصـــاريف إداريـــة مـــن ضـــمانته  %03لحتوا وان
الونكيــة ولــيت للمــورد الــاي صــالف وي شــرط مــن شــروط التعااــد وو تصلــف عــن وو عراــ  عمليــات التوريــد 

ل األسعار إاا وو المطالاة افرو  كفالة حسن التنفياالحق في المطالاة اأية تعويضات وو المطالاة ااسترداد 
تمكنت الوزارة من توفير تلك المواد اسعر اا  من سعر المنااصة الاي تـ  التعااـد اموجاـه وفـا حـا  عـد  

 الحق في صص  وي ماال  تتا ا من مستح اته لديوا. الماليةكفاية الضمانة لت طية فرول األسعار لوزارة 
 سـتينلشـروط والمواصـفات الـواردة االمنااصـة صـال  يكون الدف  للمورد ل اء ما اا  وتوريدج من مـواد طا ـًا ل .9

يومـًا مــن تــاريخ ت ــدي  الفـواتير واألورال الدالــة علــا تمــا  وحســن التوريـد طا ــا للشــروط والمواصــفات الــواردة 
 اصحيفة الشروط والمواصفات. 
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أرصس عــروض األسـعار وو وي عــرض سـعر وصــر ودون إوـداء وي وســااة لجنـة العطــاءات ايـر ملزمــة اـ .11
 ا  الك يح ق مصلحتوا .ما د

 ي و  المورد اعم  الوناشر مجانا لجمي  مركاات الحركة لجمي  الوزارات و سيارات الوزراء و الوكالء. .11

 عد  استصدا  األفاتي  في الوناشر نوائيًا . .12

 ساعة . 48يجة ون يكون التوريد صال   .13

 ت دي  ضمانة مدة سنة من تاريخ التركية. .14
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 جدول الكميات واألسعار الخاصة باإلطارات

 

 الكمية الوحدة الصنف م

 صيني آسيوي

 بلد المنشأ
الشركة 

 المنتجة

السعر 

 بالشيكل
 بلد المنشأ

الشركة 

 المنتجة

السعر 

 بالشيكل

       4 عدد 165/65/13 1
       4 عدد 185/60/13 2
       4 عدد 175/70/13 3
       4 عدد 155/70/13 4
       4 عدد 145/80/13 5
       4 عدد 185/65/14 6
       4 عدد 185/60/14 7
       4 عدد 185/14 8
       4 عدد 175/80/14 9

       4 عدد 175/65/14 11
       4 عدد 175/60/14 11
       4 عدد 205/70/14 12
       4 عدد 205/60/14 13
       4 عدد 205/14 14
       4 عدد 195/70/14 15
       4 عدد 195/14 16
       4 عدد 185/80/14 17
       4 عدد 185/70/14 18
       4 عدد 28.9.14 19
       4 عدد 185/65/15 21
       4 عدد 185/15 21
       4 عدد 215/65/15 22
       4 عدد 215/60/15 23
       4 عدد 195/80/15 24
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 الكمية الوحدة الصنف م

 صيني آسيوي

بلد 

 المنشأ

الشركة 

 المنتجة

السعر 

 بالشيكل

بلد 

 المنشأ

الشركة 

 المنتجة

السعر 

 بالشيكل

       4 عدد 195/75/15 25
       4 عدد 195/70/15 26
       4 عدد 195/65/15 27

       4 عدد 195/60/15 28

       4 عدد 195/55/15 29

31 195/15 8PR 4 عدد       

       4 عدد 31/10.5/15 31

       4 عدد 215/70/15 32

       4 عدد 215/75/15 33

       4 عدد 225/70/15 34

       4 عدد 225/75/15 35

       4 عدد 235/75/15 36

       4 عدد 255/70/15 37

       4 عدد 205/70/15 38

       4 عدد 185/16 39

       4 عدد 215/65/16 41

       4 عدد 215/55/16 41

       4 عدد 205/80/16 42

       4 عدد 205/75/16 43

       4 عدد 205/70/16 44

       4 عدد 205/65/16 45

       4 عدد 205/55/16 46

       4 عدد 205/50/16 47

       4 عدد 205/16 48

       4 عدد 195/75/16 49



 

 43 صفحة اطارات مركبات لصالح وزارة النقل والمواصالت   توريد 41/8142 رقم عطاء

 

 الكمية الوحدة الصنف م

 صيني آسيوي

بلد 

 المنشأ
الشركة 

 المنتجة
السعر 

 بالشيكل

بلد 

 المنشأ

الشركة 

 المنتجة

السعر 

 بالشيكل

       4 عدد 275/70/16 51

       4 عدد 650/16 51

       4 عدد 700/16 52

       4 عدد 750/16 53

       4 عدد 215/80/16 54

       4 عدد 215/75/16 55

       4 عدد 225/60/16 56

       4 عدد 225/75/16 57

       4 عدد 235/60/16 58

       4 عدد 235/70/16 59

       4 عدد 245/75/16 61

       4 عدد 255/80/16 61

       4 عدد 265/70/16 62

       4 عدد 265/75/16 63

       4 عدد 235/65/16 64

       4 عدد 215.70.16 65

       4 عدد 245.70.16 66

       4 عدد 215/40/17 67

       4 عدد 205/75/17.5 68

       4 عدد 215/75/17.5 69

       4 عدد 225/40/17 71

       4 عدد 225/55/17 71

       4 عدد 235/45/17 72

       4 عدد 235/55/17 73

       4 عدد 235/65/17 74



 

 41 صفحة اطارات مركبات لصالح وزارة النقل والمواصالت   توريد 41/8142 رقم عطاء

 

 الكمية الوحدة الصنف م

 صيني آسيوي

بلد 

 المنشأ
الشركة 

 المنتجة
السعر 

 بالشيكل

بلد 

 المنشأ

الشركة 

 المنتجة

السعر 

 بالشيكل

       4 عدد 235/75/17.5 75

       4 عدد 245/45/17 76

       4 عدد 265/65/17 77

78 225/70/R17.5 4 عدد       

79 205/70R17.5 4 عدد       

81 245/70R17.5 4 عدد       

       4 عدد 215.45.17 81

       4 عدد 225/40/18 82

       4 عدد 235/60/18 83

       4 عدد 275.60.18 84

       4 عدد 275.65.18 85

       4 عدد 235/55/19 86

       4 عدد 285/70/19 87

       4 عدد 1200/20 88

       4 عدد 1100/20 89

        عدد 900/20 91

       4 عدد 245/40/20 91

       4 عدد 12/22.5 92

       4 عدد 10/22.5 93

       4 عدد 315/80/22.5 94

95 295/80 R22.5 4 عدد       

       4 عدد 155/12 96

       4 عدد 500/12 97

       4 عدد 700/12 98

       4 عدد 24.  9.5 99



 

 45 صفحة اطارات مركبات لصالح وزارة النقل والمواصالت   توريد 41/8142 رقم عطاء

 

 الكمية الوحدة الصنف م

 صيني آسيوي

بلد 

 المنشأ
الشركة 

 المنتجة
السعر 

 بالشيكل

بلد 

 المنشأ

الشركة 

 المنتجة

السعر 

 بالشيكل

       4 عدد 136.28 111
111 650R10 4 عدد       
112 28/9R15 4 عدد       
       4 عدد 6.00-9/4 113
       4 عدد 7.00-2/5 114
       4 عدد 195/50/15 115
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46 صفحة اطارات مركبات لصالح وزارة النقل والمواصالت   توريد 41/8142 رقم عطاء

 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

ـــــ اصفتي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية را  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ونا الموا  ودناج ـــــــ 
 ـ االتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــن شـــروط عامـــة  00/832  .   اـــأنني اـــروت وتفومـــت كافـــة مـــا ورد ووثـــائق العطـــاء المطـــروح راـــ 0
 وصاصة ومواصفات وولتز  التزاما اانونيًا وتلك الشروط والمواصفات .

.   كمــا ولتــز  اــأن يا ــا العــرض الم ــد  منــي ســاري المفعــو  وا يجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون 8
 يوما من تاريخ آصر موعد لت دي  العروض.

مــن  طلووـا يــت  وجـة العطـاء المــاكور وعـالج والتـيوكـالك ولتـز  وتوريــد األصـنا  المحالـة علــا ام.  0
التوريـد علـا ون  ووامـراسـتال  توايـ  الع ـد و  مـن تـاريخ صال  شور والك الن   والمواصالت وزارة او  

 تاون تلك األصنا  الموردة من اولي وف ًا للمواصفات والشروط المنصوس عليوا في واا العطاء.
 وواا إارار وتعود مني والك وار وولتز  اك  ما ورد اه دون وي ض   وو إاراج .     
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