
 

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                       
 

 دولة فلسطين
 

 وزارة المالية
 

 اإلدارة العامة للوازم العامة
 لجنة العطاءات المركزية

 
 

 
 1049/ 41رقم  عرض سعر 

 
 

 

  وزارة المالية في نظافة التقديم خدمة 
 
 



 

  وزارة الماليةالنظافة في تقديم خدمة  41/0241 عرض سعر

 

 
 دولة فلسطين

 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 1049/ 41 رقمعرض سعر 
وزارة تقديم خدمة النظافة في عرض سعر زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية

 .تبعاً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاءالمالية 

ـو  للوواز  العاموةاإلدارة العامة لمالية / مراجعة وزارة اعرض سعر في المشاركة في هذا ال الراغبينفعلى 

خول  وواوات الودوا  الرسومي مون وجول الحىوو  علوى  فوي غوزة تل الهوى بجوار محطة فارس للبتورو  

 .عرض السعر مجاناكراسة المواصفات ووثائق ال

اللوواز  /  العاموة دارةاإلآخر موعود لقبوو  عوروض ااسوعار بوالظرخ المفتوو  فوي صوندوا العطواءات بو

وتفوت     02/20/0241الموافوق  الثلثواء يوو   ظهور مون عشور الثانية هو الساعة زةـرة المالية في غوزا

 الزمان والمكان .نفس نااىين في تالمظاريف بحضور ممثلي الم

 

 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ

 ..العرض على من يرسو عليه وجرة اإلعلن في الىحف .4

 ل جميع ونواع الرسو  والضرائب.وتشم لشيكلباتقد  ااسعار  .0

 لجنة العطاءات غير ملزمة بقبو  وال ااسعار. .2

 . www.mof.gov.ps. لإلطلع على الكراسة يرجى مراجعة مواع الوزارة 1

 

 

 

 
 
 
 
 

 الشروط العامة
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ
بعود ون عورض السوعر نااص عرضه ووسعاره على الجوداو  والنموا و والوثوائق المرفقوة بودعوة اليعد الم .4

ويقودمها ضومن عرض السوعر يقرو هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ويفتم ويواع كافة وثائق دعوة 

رة العوورض كاملووة علووى ون يتحموول كافووة النتووائل المترتبووة علووى عوود  ايامووه بالتوودايق وا سووتكما  بىووو

 صحيحة.

 على ون يشمل السعر جميع الرسو  والمىاريف ااخرى. بالشيكلعرض سعر تكتب وسعار ال .0

http://www.mof.gov.ps/
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وو التعووديل وو  يعوود المنووااص عرضووه مطبوعوواً وو مكتوبوواً بووالحبر اازرا وو ااسووود فقوو  ويحظوور المحووو .2

ر الشووطب وو اإلضووافة فووي العوورض وكوول تىووحي  موون هووذا القبيوول يوضووع عليووه خطووين متوووازيين بووالحب

 ويعاد كتابة الىواب بالحبر اازرا وو ااسود ويواع بجانبه من ابل من وجرى التىويب. رااحم

في مغلف مغلق بإحكا  عرض السعر يقد  المنااص عرضه مرفقاً به الوثائق المطلوبة مع تأمين دخو  ال .1

ه وعنوانوه وكوذل  اسوم 41/0241 راوم وزارة الماليوةالنظافوة فوي تقديم خدمة عرض سعر  ويكتب عليه

عرض بالكامل ورام الهاتف والفاكس ورام صندوا البريد الفاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعلقة بال

تعديل فوي عنوانوه وعليوه ون  للواز  / وزارة المالية خطياً بأي تغيير وو العامة ةاإلداروعليه تبليــغ سعر 

وبفولخ  لو  يحوق للجنوة العطواءات ون وعنوانهوا عورض سوعر يكتب ويضاً اسوم الودائرة التوي طرحو  ال

 تهمل العرض المقد  منه.

 العامووة ةاإلداريووودع العوورض موون ابوول المنووااص فووي صووندوا العطوواءات المفىووص لهووذا الغوورض لوودى  .5

للواز  ابل انتهاء المدة المحددة لذل  وكل عرض   يودع في صندوا العطاءات ابول آخور موعود لتقوديم 

 .العروض   ينظر فيه 

مون  يوما ستونلمنااص بأن يبقى العرض المقد  منه نافذ المفعو  و  يجوز له الرجوع عنه لمدة يلتز  ا .6

 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 عا  ميلدي كامل تبدو من تاريخ اإلحالة النهائية.عرض السعر مدة ال .0

 ثانياً: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

إ ا كان يشارك او  مرة ( الشهادات والوثائق المطلوبة منه وهوي  يرفق المنااص مع عرضه ) خاصة  .4

 على النحو التالي:

 .رخىة الحرخ والمهن الىادرة عن بلدية غزة 

 .السجل التجاري وو الىناعي للشركة 

 .شهادة خلو طرخ من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

بإضووافتها ويوورى ونهووا ضوورورية  لتوضووي  يحووق للمنووااص ون يضوويف ويووة وثووائق وو معلومووات يرغووب  .0

 عرضه.

 

 

 اً: فتح العطاءات وتقييمها:ثالث

 -:لجنة فتح المظاريف -4

وتقو  هذه اللجنة بفت  العطواءات بحضوور عرض سعر يشكل مدير عا  اللواز  العامة لجنة فت  مظاريف ال 

 -عد اتفا  اإلجراءات التالية:بعرض سعر المنااىين وو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة ال

عرض سعر يفت  مظروفه يضع رئويس اللجنوة إثبات عدد المظاريف في محضر فت  المظاريف وكل  -و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               عليوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه

ومقامه عدد العطواءات عرض سعر وعلى مظروفه راماً مسلسلً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رام ال

 الواردة.

 وإثبات عددها.عرض سعر ترايم ااوراا المرفقة مع ال  -ب

وااسعار وايمة التأمين ا بتدائي المقد  من كل منااص و ل  بحضوور عرض سعر اراءة اسم مقد  ال  -ت

 المنااىين وو ممثليهم.

ومظروفوه وكول وراوة مون عورض سوعر التوايع من رئيس اللجنة وجميع ااعضاء الحاضورين علوى ال -ث

 وورااه وكذل  على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الفطوات السابقة.

 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -1

قووو  بدراسووة يحوودد موودير عووا  اللووواز  العامووة ااشووفاا وو الجهووات الووذين تتكووون موونهم اللجنووة الفنيووة التووي ت

العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقد  توصياتها المناسبة للجنة العطاءات المركزية بعد وخوذ 

 -ا عتبار: المعايير التالية في 

   ينظر في وي عرض غير معزز بتأمين دخو  العطاء.  -و
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علوى  الفدموة المطلوبوةلمواصوفات تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحودد المعوايير الفنيوة وفقواً    -ب

جوودو  يعوود لهووذه الغايووةك وتفضووع كافووة العووروض لوونفس المعووايير موون حيووث التووزا  المنووااص بعرضووه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

عرض يؤخذ بعين ا عتبار كفاءة المنااص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات ال  -ت

ة التي يوفرها وللجنة اسوتبعاد عورض المنوااص الوذي   تتووفر فيوه كول وو بعو  وسمعته وو الفدمسعر 

 هذه المتطلبات.

 تبدو الدراسة بالعرض الذي اد  ورخص ااسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  -ث

في حالة عد  توافر المتطلبات في العورض الوذي يتضومن ورخوص ااسوعار تنتقول الدراسوة إلوى العورض  -و

لذي يليه بالسوعر إلوى ون تىول إلوى العورض الوذي تتووافر فيوه المتطلبوات لإلحالوة علوى ون تبوين وسوباب ا

 استبعاد العروض اارخص بشكل واض .

 

 ً  :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ خامسا

اسوتكما  إجوراءات العقوود الفواا بقورار اإلحالوة وتوايووع عورض سوعر علوى المتعهود الوذي وحيول عليووه ال .4

 اا ومستندات.ية وما يلحقها من وورا تفاا

  يجوز للمتعهد ون يتنواز  اي شوفص آخور عون كول وو وي جوزء مون العقود دون الحىوو  علوى  إ ن  .0

 .خطي من لجنة العطاءات 

  يحق للمنااص وو المورد الرجوع على لجنة العطاءات بأي خسارة وو ضرر ناشئ عن تقديم عرضوه  .2

علوى مقود  عورض سوعر ات كل العوروض المقدموة إليهوا وو إ ا لوم تحول الفي حالة إ ا ما رفض  لجنة العطاء

 في وي وا  وو وي مرحلة دون  كر ااسباب.عرض سعر وال ااسعار وو إ ا ولغ  لجنة العطاءات دعوة ال

 

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

وو اىر في  ل   نفيذإ ا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيه التزامه بالت :متعهدعلى حساب ال التنفيذ .4

المواصووفات المطلوبووة والشووروط العامووة المتعهوود بوونفس علووى حسوواب التنفيووذ  للجنووة المفتىووةوو تووأخر يحووق 

افية ووية فروا ااسعار والنفقات اإلض مع تحميلوا ستعانة بمتعهد آخر عرض سعر ي الالفاصة الواردة ف

خسائر وو مىاريف وو عطل وو ضرر يلحق بالدائرة المستفيدة وو دائرة اللواز  العامة دون الحاجة إلوى وي 

ً  إنذار و  يحق للمتعهد ا عتراض على  ل   .با ستعانة بمتعهد آخر وو حسب ما تراه اللجنة مناسبا

: وهنا يحق للجنة العطاءات التي استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معه .0

اتفا  اإلجراءات اللزمة بحق المتعهود بموا فوي  لو  مىوادرة ايموة التوأمين المقود  مون عرض سعر وحال  ال

 حالة إيراداً للفزينة العامة.ويعتبر المبلغ في هذه ال مع تقىيره المتعهد وو وي جزء منه بشكل يتناسب 

وفووي جميووع ااحوووا  يحووق لوودائرة اللووواز  العامووة تحىوويل ااموووا  المسووتحقة لهووا فووي  مووة المنووااص وو  .2

المورد من ااموا  المستحقة لذل  المنااص وو الموورد لودى الووزارات والهيئوات والمؤسسوات الحكوميوة وو 

 من كفا تهم.

 -حل الخالفات:سابعاً: 

وث وي خلخ ينشأ عن تفسير وي بنود مون البنوود السوابقة وو مون بنوود العقود فيوتم حلوه وديواً في حا  حد  -و

 بالتفاوض.

يوماً من بدء مفاوضتهما للوصو  إلى حل حو  وي خلخ يتعلق بالعقد  22إ ا لم يتمكن الطرفان خل   -ب

واانظمة المعموو  بهوا يحق اي من الطرفين حل الفلخ باللجوء إلى المحكمة المفتىة وتطبيق القوانين 

 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.

  

 شروط متفرقة:ـ :ثامنا
ا استعمل المنااص الغش وو التلعب في معاملته وو ثب  عليه ونه شرع وو اا  بنفسه وو بواسطة غيره  إ .4

تواطووؤ معووه بطريووق مباشوور وو غيوور مباشوور علووى رشوووة وحوود موووظفي وو مسووتفدمي السوولطة وو علووى ال

إضووراراً بالمىوولحة يلغووي عقووده فووي الحووا  ويىووادر التووأمين مووع عوود  اإلخوول  بحووق الوووزارة المطالبووة 
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بالتعويضات المترتبة على  ل  فضلً عن شطب اسومه مون بوين المنااىوين و  يسوم  لوه بالودخو  فوي 

 ده عند ا اتضاء.منااىات للسلطة الوطنية الفلسطينية هذا فضلً عن اتفا  اإلجراءات القضائية ض

إ ا وفلووس المنووااص وو المووورد يحووق للجنووة العطوواءات إلغوواء التعااوود معووه دون اللجوووء للقضوواء وكووذل   .0

 مىادرة مبلغ التأمين كإيراد عا  للفزينة العامة.

إ ا توفى المنااص وو المورد جاز إلغواء العقود  المبور  معوه وو موا تبقوى منوه  بتوجيوه كتواب للورثوة يفيود  .2

 الحاجة إلى استىدار حكم اضائي يقضي بذل  مع رد مبلغ التأمين في هذه الحالة.بذل  دون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ـــروط الخاصـــشال
 

 

ى آداء نشاط الشركة وترفع علباإلشراخ والمتابعة  الوزارةإدارة المشكلة من اللجنة المفتىة  تقو  .4

 بالفىوا. تقرير دوري

مع و ل  حسب تعليمات اللجنة المفتىة  الوزارةدة داخل تنظيف جميع دورات المياه المتواج .0

ا شارة الى ان جميع المواد المستفدمة واادوات اللزمة لعملية النظافة على حساب المتعهد ويلتز  

والقيا  بأعما  الىيانة المتعهد بالحىو  على موافقة الجهة المشرفة على مواد النظافة المستفدمة 

 .اطع الغيار اللزمةكاملة بما فيها توفير 

مفلفات زوار حسب المفط  من كافة  المحددة والممرات والمناطق الفضاءرضيات ااتنظيف  .2

 وكذل  ا تربة وخلفه. الوزارة

 . للعمل يو  بااسبوع توفير ماكينة مس  .1

 .الوزارةعلى ون يتم توزيعهم با تفاا مع  رجا  + سيدة(  0) عما  2توفير عدد  .5

بي الشركة  بالمواع وعلى الشركة  ون تقو  باستبداله   استبعاد وي من منتس مفتىةاللجنة المن حق  .6

 .تقديم تبرير للشركة اللجنة( ساعة و  يطلب من 01خل  )

بضرورة زيارة المواع ومعاينته لتقدير آلية تقديم الفدمة وتكلفة عرض سعر المتقدمين لهذا ال يلتز  كافة .0

 المفط المفتلفة المذكورة في  في دورات المياه حتياجات المطلوبةدوات وا المواد والمعدات واا

 من المتقدمين للمواع وظرخ العمل به. حيث لن يعتد بجهل وي

 على ون يتجاوزبعد  استفدا  موظفين ااصرين اداء المهمة سعر العرض يلتز  من يرسو عليه ال .8

و  يزيد عن  22لموظفة   يقل عن باستثناء اسنة  22عمر العامل وو الموظف المنوي تشغيله عن 

52. 
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شهادة حسن سير وسلوك من الجهات المفتىة علما بإحضار عرض سعر يلتز  من يرسو عليه ال .1

 .الوزارةلجميع العاملين في اعما  النظافة داخل  للجنة المفتىةبأنه يحق 

صورة هوية  معكشفا بأسماء العاملين والعاملت : بتقديمسعر العرض من يرسو عليه اليلتز   .42

 .ا عتراض على آي من المستفدمينوللجنة الحق في  للعما  المنوي تشغيلهم 

بالمسئولية الكاملة عن وية إصابات عمل تلحق بأي من منسوبيه سعر العرض يلتز  من يرسو عليه ال .44

لشركة العاملين بالمواع كما ون حقواهم كلها كائنة ما كان  هي طرخ الشركة التي جلبتهم كما وتتحمل ا

 المرفأ.المسئولية المدنية والجنائية في حا  تسبب وي من منسوبيه بضرر مادي وو معنوي لممتلكات 

بوجود خسارة من جراء التعااد و  يحق له المطالبة  ا دعاءسعر العرض   يحق لمن يرسو عليه ال .40

تقدير المقابل المادي بأي تعوي  ولن يلتف  لمثل هذه ا دعاءات لكونها تتناا  مع حرية المورد في 

 لما يقو  به من وعما  وفي اختيار طريقة المشاركة في العرض موضوع العقد.

 وإ ا ثب  لها من خل  المشاهدات الشفىية شهرياتقييم وداء الشركة  الوزارة للجنة المفتىةيحق  .42

شروط العقد فإن ون الشركة اد وخفق  في تحقيق ااهداخ التي تم التعااد معها من وجله وحسب وحكا  و

والتعااد مع  وو خىم جزء من مستحقات الشركةالحق في طلب فسخ العقد مع الشركة  للجنة المفتىة

 المترتبة على  ل . من يليه في السعر مع تحميله  كافة التبعات القانونية والمالية

 .بالعاملين رجا  ونساء بتوفير زي خاا ومميزسعر العرض يلتز  من يرسو عليه ال .41

ويا  بااسبوع حسب ما تراه الوزارة  6وو  1شيكل شهريا بحد ودنى ويا  العمل  022ة العامل وجر .45

 مناسبا .
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 ـــــــــــــزامإقـــــــرار والتـ

 
ــــــــــ هوية رام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ونا المواع ودناه ــــ 

ـ بىفتي ممثلً عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مون شوروط  041/ 41المطوروح راوم  عورض سوعر .   بأنني اروت وتفهم  كافوة موا ورد بوثوائق ال4

 عامة وخاصة ومواصفات وولتز  التزاما اانونياً بتل  الشروط والمواصفات .

 سوتين  منوي سواري المفعوو  و  يجووز لوي الرجووع عنوه لمودة .   كما ولتز  بأن يبقى العرض المقود0

 يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

  طلبهوا يوتم المذكور وعله والتيعرض سعر وكذل  ولتز  بتوريد ااصناخ المحالة على بموجب ال.  2

وريود علوى ون تكوون الت وواموراسوتل  توايع العقد و و لً  من تاريخ ثلثين يوماخل   الوزارةمن ابل 

 تل  ااصناخ الموردة من ابلي وفقاً للمواصفات والشروط المنىوا عليها في هذا العطاء.

 وهذا إارار وتعهد مني بذل  وار وولتز  بكل ما ورد به دون وي ضغ  وو إكراه .     
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ

 ــــــرقم الجوال:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــ

                          

 

 

 
 


