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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 0202/ 20 عطاء رقم

وزارات لصالح غذائية جافة  مواد عطاء حكومي لتوريدزية عن طرح ــتعلن وزارة المالية/لجنة العطاءات المرك
 .تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء دولة فلسطين 

فعلــا الشــركات ذات ااصتصــاس والمســجلة رســميًا وترغــة فــي المشــاركة فــي وــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
 الرمـا  بـرا الوليـد الطـابق ا رضـي بـال رة مـن رشـارة مـرور الطيـرانللوازم العامةــ اإلدارة العامة المالية / 
كراســة المواصــفات  صــ   قوتــات الــدوام الرســمي مــن قجــ  الحصــو  علــا( 9غــرة بــرا ال ــافر   فــي غــزة

 .صزينة وزارة الماليةرلا غير مستردة تورد  شيك ( 033ووثائق العطاء م اب  دفع مبلغ  
وزارة  العامـة اللـوازم  دارةاإلآصر موعد ل بو  عروض ا سعار بـال ر  المصتـوم فـي صـندوق العطـاءات بـ

وتفـتح الم ـاري   39/30/8302الموافق  الث ثاءيوم   هرمن الحادية عشر وو الساعة  زةـالمالية في غ
 الزمان والمكان .نفس ناتصين في تبحضور ممثلي الم

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 علا من يرسو عليه العطاء. قجرة اإلع ن في الصح  .0
كفالة بنكية قو شيك بنكي صادرين من بنك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ب ـزة  البنـك الـوطني يجة ررفاق  .8

صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا  معتمـد قو سند دفع قو بنك اإلنتاا اإلس مي(
يومـًا مـن آصـر موعـد لت ـديم  ث ثـين" كتـممين دصـو  " سـارل المفعـو  لمـدة دوار  2000بمبلغ  المعلومات
 العروض.

 وتشم  جميع قنواع الرسوم والضرائة. بالشيك ت دم ا سعار  .0
 لجنة العطاءات غير ملزمة ب بو  قت  ا سعار. .4
 . اإلدارة العامة للوازم غير مسئولة عن قل مبلغ ن دل يرفق مع العطاء.5
 8285944 -8286993. للمراجعة وااستفسار وات  رتم : 6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

ا الجــداو  والنمــاذا والوثــائق المرف ــة بــدعوة العطــاء بعــد قن ي ــرق وــذ  يعــد المنــاتس عرضــه وقســعار  علــ .0
الوثائق ويتفهم جميـع مـا ورد فيهـا ويصـتم ويوتـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء وي ـدمها ضـمن العـرض كاملـة 

 علا قن يتحم  كافة النتائج المترتبة علا عدم تيامه بالتدتيق وااستكما  بصورة صحيحة.

علـا قن يشـم  السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وقجـور التحـزيم  بالشـيك تكتة قسـعار العطـاء  .8
 والت لي  ومصاري  الن   والتحمي  والتنزي  والتممين وجميع الرسوم والمصاري  ا صرو.

قو التعــدي  قو  يعــد المنــاتس عرضــه مطبوعــًا قو مكتوبــًا بــالحبر ا زرق قو ا ســود ف ــط ويح ــر المحــو .0
ة فــي العــرض وكــ  تصــحيح مـــن وــذا ال بيــ  يوضــع عليــه صطــين متــوازيين بـــالحبر الشــطة قو اإلضــاف

 ا حمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر ا زرق قو ا سود ويوتع بجانبه من تب  من قجرو التصوية.

ي ــدم المنــاتس عرضـــه مرف ــًا بــه الوثـــائق المطلوبــة مــع تـــممين دصــو  العطــاء فـــي م لــ  م لــق ب حكـــام  .4
 8302/  38 للمناتصـة رتـم  دولـة فلسـطينوزارات مـواد غذائيـة جافـة لصـالح ويكتة عليـه عطـاء توريـد 

وكـــذلك اســـمه وعنوانـــه بالكامـــ  ورتـــم الهـــات  والفـــاكس ورتـــم صـــندوق البريـــد الصاصـــين بـــه لترســـ  رليـــه 
تعـدي   للـوازم / وزارة الماليـة صطيـًا بـمل ت ييـر قو العامـة ةاإلدار المكاتبات المتعل ـة بالعطــاء وعليـه تبليـــغ 

انهــا وبصــ   ذلــك يحــق للجنــة فــي عنوانــه وعليــه قن يكتــة قيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنو 
 العطاءات قن تهم  العرض الم دم منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن تبــ  المنــاتس فــي صــندوق العطــاءات المصصــس لهــذا ال ــرض لــدو  .5
للوازم تب  انتهاء المدة المحددة لذلك وك  عرض ا يودع في صندوق العطاءات تبـ  آصـر موعـد لت ـديم 

 د رلا مصدر  م ل ًا .العروض ا ين ر فيه ويعا

مـن  سـتين يومـايلتزم المناتس بمن يب ا العرض الم دم منه نافذ المفعو  وا يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لت ديم العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ
والوثـائق المطلوبـة منـه ووـي يرفق المناتس مع عرضـه   صاصـة رذا كـان يشـارك  و  مـرة ( الشـهادات  .0

 علا النحو التالي:
 .صورة مصدتة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية للشركة 
 .السج  التجارل قو الصناعي للشركة 

 .شهادة صلو طر  من دائرة ضريبة الدص  وضريبة ال يمة المضافة 

علا المناتس قن يرفق بعرضه النسـصة ا صـلية مـن قيـة كتالوجـات قو نشـرات قو معلومـات فنيـة تعـر   .8
ذا كانـت تلـك العينـات  باللوازم المعروضة وكذلك ي دم مع عرضـه العينـات المطلوبـة فـي دعـوة العطـاء وان
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ا يكـون للج نـة العطـاءات عـدم غير تابلة للن   فعليه قن يحدد مكانها والوتـت الـذل يمكـن رهيتهـا فيـه وان
 الن ر بالعرض.

يحـــق للمنـــاتس قن يضــــي  قيـــة وثــــائق قو معلومـــات يرغـــة ب ضــــافتها ويـــرو قنهــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .0
 عرضه.

 

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

صـاات وتكنولوجيـا صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة اات معتمد يلتزم المناتس قن يرفق بعرضه سند دفع
قو علا شك  كفالة قو شيك بنكي صادر من بنك يتعام  مع السلطة الفلسطينية في غزة  البنـك  المعلومات

وا ين ر في قل عرض غير معزز بتممين دصو  " كتممين دصو  "  دوار 2000بمبلغ الوطني اإلس مي( 
ا مـــن المناتصــين الـــذل لــم يحـــا  علـــيهم العطــاء ع علـــا قن تعــاد تممينـــات الـــدصو  فــي العطـــاء رلــا م ـــدميه

بعـد مـدة قسـبوعين مـن تـاريخ آصـر موعـد لت ـديم العـروضع وكـذلك لمـن قحيـ  علـيهم العطـاء بعــد قن  العطـاء
 ي وموا بت ديم تممين حسن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .0

مبلغ م طوع يلتزم المتناتس الفائز بالعطاء قو بمل جزء من بنود  بت ديم تممين حسن التنفيذ للعطاء المحا  
قو علـا شـك  كفالـة قو شـيك بنكـي  صادر مـن بنـك البريـد حسـة ا صـو  معتمد وذلك علا شك  سند دفع

يوم من تـاريخ  05ص     صادر من بنك يتعام  مع السلطة الفلسطينية في غزة  البنك الوطني اإلس مي(
ــة العطــاء عليــه مــن تبــ  اإلدارة العامــة للــوازم علــا قن يكــون ســارل المفعــو   مــدة ســريان تبلي ــه ب ــرار رحال

ع ويعاد تممين حسن التنفيـذ رلـا المتعهـد بعـد تنفيـذ كافـة االتزامـات المترتبـة عليـه بموجـة طلـة صطـي الع د
وازم بـاإلفراا عـن التـممين  حيـم يـتم رصـدار شـيك ب يمـة الكفالـة مـن ت دمه الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة للـ

 وزارة المالية(.
يتم و  من تيمته كما 3.334عند الع د قو ااتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 3   

ية علا عن نفس الع د قو ااتفاق كرسوم طوابع ريرادات قيضًا عند اإلحالة قو الترس 3.334تحصي  نسبة 
صصم من فاتورة المورد من تيمة الع د قو ااتفاق علا قن ت 3.332الجهة المنفذة ليصبح مجموع المحص  

 عند السداد.
 :وتقييمها العطاءات فتح: رابعاً 

 -:لجنة فتح المظاريف -0
مـــدير عـــام اللـــوازم العامـــة لجنـــة فـــتح م ـــاري  العطـــاء وت ـــوم وـــذ  اللجنـــة بفـــتح العطـــاءات بحضـــور  يـــدعو

 -المناتصين قو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاذ اإلجراءات التالية:
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ليـه رثبات عدد الم اري  في محضر فتح الم اري  وكـ  عطـاء يفـتح م روفـه يضـع رئـيس اللجنـة ع -أ
وعلـــا م روفـــه رتمـــًا مسلســـً  علـــا ويئـــة كســـر اعتيـــادل بســـطه رتـــم العطـــاء وم امـــه عـــدد العطـــاءات 

 الواردة.

ثبات عددوا. -ب  ترتيم ا وراق المرف ة مع العطاء وان

تـــراءة اســـم م ـــدم العطـــاء وا ســـعار وتيمـــة التـــممين اابتـــدائي الم ـــدم مـــن كـــ  منـــاتس وذلـــك بحضـــور  -ت
 المناتصين قو ممثليهم.

مــن رئــيس اللجنــة وجميــع ا عضــاء الحاضــرين علــا العطــاء وم روفــه وكــ  ورتــة مــن قوراتــه  التوتيــع -ث
 وكذلك علا محضر اللجنة بعد تدوين كافة الصطوات الساب ة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -0
ــذين تتكــون مــنهم اللجنــة الفنيــة التــي ت ــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام اللــوازم العامــة ا شــصاس قو الجهــات ال
العروض من النواحي الفنية والمالية وال انونية وت دم توصـياتها المناسـبة للجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد قصـذ 

 -المعايير التالية في ااعتبار:
 ا ين ر في قل عرض غير معزز بتممين دصو  العطاء.  -أ

وازم المطلوبـة علـا تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـم تحـدد المعـايير الفنيـة وف ـًا لمواصـفات اللـ   -ب
جـــدو  يعـــد لهـــذ  ال ايـــةع وتصضـــع كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــم التـــزام المنـــاتس بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يهصذ بعين ااعتبار كفاءة المناتس من الناحيتين المالية والفنية وم درته علا الوفـاء بالتزامـات العطـاء   -ت
تـي ي ـدمها قو الصدمـة التـي يوفروـا وتطـع ال يـار وورن الصـيانة و كـذلك وسمعته التجارية والتسهي ت ال

كونه وكي  قو موزع لوكي  قو تاجرع وللجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاتس الـذل ا تتـوفر فيـه كـ  قو بعـض 
 وذ  المتطلبات.

 تبدق الدراسة بالعرض الذل تدم قرصس ا سعار ثم الذل يليه حتا تتم دراسة العروض الم دمة.  -ث

تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي اللجنــة الفنيـــة باإلحالـــة علـــا م ـــدم  رذا -ج
قرصس ا سعار و من حق اللجنة الفنية قن توصي بالترسية علا قكثر من مورد للصـن  الواحـد بـالرغم 

 من اصت   ا سعار.

تنت ــ  الدراســة رلــا العــرض فــي حالــة عــدم تــوافر المتطلبــات فــي العــرض الــذل يتضــمن قرصــس ا ســعار  -ح
الذل يليـه بالسـعر رلـا قن تصـ  رلـا العـرض الـذل تتـوافر فيـه المتطلبـات لإلحالـة علـا قن تبـين قسـباة 

 استبعاد العروض ا رصس بشك  واضح.

رذا تســـاوت المواصـــفات وا ســـعار والشـــروط والجـــودة المطلوبـــة يفضـــ  المنـــاتس الـــذل يتضـــمن عرضـــه  -خ
للمنتجات المحليـةع ثـم المنـاتس الم ـيم بفلسـطين بصـورة دائمـةع ثـم مـدة التسـليم ميزات رضافية ثم الم دم 

 ا ت  رذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.
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 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
يـة علا المتعهـد الـذل قحيـ  عليـه العطـاء اسـتكما  رجـراءات الع ـد الصـاس ب ـرار اإلحالـة وتوتيـع ااتفات .0

 وما يلح ها من قوراق ومستندات بما فيها  قوامر الشراء(.
 يلتزم المتعهد بالتوريد حسة الطلة من تاريخ است مه  مر التوريد. .8

ا يجوز للمتعهد قن يتناز   ل شـصس آصـر عـن كـ  قو قل جـزء مـن الع ـد دون الحصـو  علـا  رذن  .0
 صطي من لجنة العطاءات التي قحالت العطاء.

تس قو المورد الرجوع علا لجنة العطاءات بمل صسارة قو ضرر ناشئ عـن ت ـديم عرضـه ا يحق للمنا .4
في حالـة رذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـ  العـروض الم دمـة رليهـا قو رذا لـم تحـ  العطـاء علـا م ـدم قتـ  

 ا سعار قو رذا قل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في قل وتت قو قل مرحلة دون ذكر ا سباة.

ــًا للمواصــفات والشــروط المتفــق عليهــا والــواردة فــي تــرار اإلحالــة وكــذلك  يلتــزم .5 المــورد بتســليم اللــوازم وف 
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 

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

التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي الع ـد يحـق لمـدير رذا تمصر المتعهد عن توريد مـا :  فرض غرامة مالية .0
( مـن تيمـة اللـوازم التـي تـمصر فـي توريـدوا %0عام دائرة اللوازم العامة قن يفرض غرامـة ماليـة ا ت ـ  عـن  

عــن كــ  قســبوع تــمصير را رذا تبــين قن التــمصير فــي التوريــد نــاجم عــن تــوة تــاورة ع وفــي جميــع ا حــوا  علــا 
صطــي وفــورل رلــا الجهــة المصتصــة بــال رو  وا ســباة التــي قدت رلــا التــمصير فــي المتعهــد ت ــديم رشــعار 

 التوريد قو منعته من ذلك وت ديم ما يثبت ذلك.
رذا نك  المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد قو تصـر فـي  : الشراء على حساب المتعهد .8

رصــدار ال ــرار بشــراء اللــوازم الملتــزم بهــا المتعهــد بــنفس ذلــك قو تــمصر يحــق لمــدير عــام دائــرة اللــوازم العامــة 
الصصـائس والمواصــفات مـن قل مصــدر آصـر علــا حسـاة وــذا المتعهـد ونف تــه مـع تحميلــه فـروق ا ســعار 
ــدائرة المســتفيدة قو دائــرة اللــوازم  والنف ــات اإلضــافية وقيــة صســائر قو مصــاري  قو عطــ  قو ضــرر يلحــق بال

 رنذار وا يحق للمتعهد ااعتراض علا ذلك.العامة دون الحاجة رلا قل 
: وونـا يحـق للجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .0

التــي قحالــت العطــاء اتصــاذ اإلجــراءات ال زمــة بحــق المتعهــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة تيمــة التــممين الم ــدم مــن 
يتناســة مــع تيمــة اللــوازم غيــر المــوردة ويعتبــر المبلــغ فــي وــذ  الحالــة ريــرادًا المتعهــد قو قل جــزء منــه بشــك  

 للصزينة العامة.
وفــي جميـــع ا حـــوا  يحـــق لـــدائرة اللـــوازم العامـــة تحصــي  ا مـــوا  المســـتح ة لهـــا فـــي ذمـــة المنـــاتس قو  .4

الحكوميـة قو مـن  المورد من ا موا  المستح ة لذلك المناتس قو المورد لدو الـوزارات والهيئـات والمهسسـات
 كفااتهم.
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 -حل الخالفات:سابعًا: 

في حا  حدوم قل ص   ينشم عن تفسير قل بند من البنود الساب ة قو من بنود الع ـد فيـتم حلـه وديـًا   -أ
 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما للوصــو  رلــا حــ  حــو  قل صــ   يتعلــق  03رذا لــم يــتمكن الطرفــان صــ    -ب
رفين حـــ  الصـــ   بـــاللجوء رلـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطبيـــق ال ـــوانين وا ن مـــة بالع ـــد يحـــق  ل مـــن الطـــ

 المعمو  بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشمن.

 
 شروط متفرقة:ـ:ثامنا

ا اســتعم  المنــاتس ال ــن قو الت عــة فــي معاملتــه قو ثبــت عليــه قنــه شــرع قو تــام بنفســه قو بواســطة ذر .0
غير مباشر علا رشوة قحد مو في قو مستصدمي السلطة قو علـا التواطـه معـه  غير  بطريق مباشر قو

رضـــرارًا بالمصـــلحة يل ـــي ع ـــد  فـــي الحـــا  ويصـــادر التـــممين مـــع عـــدم اإلصـــ   بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة علا ذلك فضً  عن شـطة اسـمه مـن بـين المناتصـين وا يسـمح لـه بالـدصو  فـي 

 لوطنية الفلسطينية وذا فضً  عن اتصاذ اإلجراءات ال ضائية ضد  عند ااتتضاء.مناتصات للسلطة ا
رذا قفلـــس المنـــاتس قو المـــورد يحـــق للجنـــة العطـــاءات رل ـــاء التعاتـــد معـــه دون اللجـــوء لل ضـــاء وكـــذلك  .8

 مصادرة مبلغ التممين ك يراد عام للصزينة العامة.
المبــرم معــه قو مــا تب ــا منـه  بتوجيــه كتــاة للورثــة يفيــد رذا تـوفا المنــاتس قو المــورد جــاز رل ــاء الع ـد   .0

 بذلك دون الحاجة رلا استصدار حكم تضائي ي ضي بذلك مع رد مبلغ التممين في وذ  الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال

 

تـم رفض قل مادة كاملة قو قل جـزء منهـا فـي حـا  مصالفتهـا للمواصـفات التـي  دولة فلسطينلوزارات يحق  .1
 ااتفاق عليها.

يتم است م المواد الموردة من تب  لجنة ااست م مصتصة ومشـكلة لهـذا ال ـرض وف ـًا للمواصـفات والشـروط  .2
العامة والصاصة للتعاتـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء وتـرار اإلحالـة وقمـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم 

جراء التجارة عليها بالطري ة التي  تحددوا الجهة المستفيدة قو لجنة ااست م بموجة لجان فنية فحصها وان
تشــك  لهــذا ال ــرض لمعرفــة مــدل مطاب تهــا للمواصــفات المطلوبــة ويجــة كــذلك ررفــاق الشــهادات الصــحية 

فـي ا لـ  حسـة المـادة المـوردة وبنـاء علـي  8-0والمصبرية ال زمة من تب  المورد وتهصذ العينـات بنسـبة 
 ك  توريد.طلة من المصتبر عند 

يجة علي المورد العلم بمن مـا ي دمـه مـن عـرض سـعر سـارل المفعـو  لمـدة سـتين يومـًا مـن تـاريخ اغـ ق  .3
 المناتصة.

ب ــزة او الجهــة التــي تحــددوا الــوزارة طب ــا  الــوزاراتعلــي المــورد االتــزام بتوريــد المــواد المتعاتــد عليهــا فــي  .4
للشـــروط والمواصـــفات الـــواردة فـــي المناتصـــة متضـــمنا الن ـــ  والتحميـــ  والتنزيـــ  ومـــا يترتـــة علـــي عمليـــات 

 التوريد من نف ات بال ة ما بل ت او مصاري  علي نف ته الصاصة.

و للمواصـفات المطلوبـة  سو  يتم ترسية قصـنا  المناتصـة بالتجزئـة علـي قسـاس قتـ  ا سـعار والمطـابق .5
مــن رجمــالي الكميــة المتعاتـــد  %85الحــق فــي زيــادة الكميـــات المتعاتــد عليهــا قو صفضــها بنســـبة  للــوزارات

عليهــا لمجــرد رشــعار المــورد برغبتهــا فــي ذلــك وبــنفس شــروط ومواصــفات وقســعار التوريــد الــواردة فــي الع ــد 
 لك  قو بعض ا صنا  ص   فترة التعاتد.

ا  تكــون عــروض ا ســعار بالشــيك  الجديــد وشــاملة للضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــس فــي جميــع ا حــو  .6
 ص   ذلك.

فــي حــا  مصالفــة المــورد لكــ  قو بعــض شــروط التعاتــد قو فــي حــا  امتناعــه قو عرتلتــه للتوريــد بمــا يمــس  .7
ســن قو يعــرض مصــالحها للضـرر يحــق لــوزارة الماليــة مصــادرة كفالــة ح والداصليــة الصــحة تــيبمصـلحة وزار 

التنفيــذ والرجــوع عليــه بــالتعويض عــن كــ  عطــ  قو ضــرر لحــق بهــا كمــا قن لهــا الحــق فــي الحصــو  علــي 
المواد التي يتصل  المورد عن توفيروا من المورد الذل يليه في السعر او الشراء بالطرق التي تراوا مح  ـة 

ل اء التعاتد مع ودفع فروق ا سعار مضافًا رليها  ردارية من ضمانته البنكية مصاري   %03لمصلحتها وان
وليس للمورد الـذل صـال  قل شـرط مـن شـروط التعاتـد قو تصلـ  عـن قو عرتـ  عمليـات التوريـد الحـق فـي 
المطالبة بمية تعويضـات قو المطالبـة باسـترداد كفالـة حسـن التنفيـذ قو المطالبـة بفـروق ا سـعار رذا تمكنـت 

ناتصـة الـذل تـم التعاتـد بموجبـه وفـي حـا  عـدم كفايـة الوزارة من توفير تلك المواد بسـعر قتـ  مـن سـعر الم
 الضمانة لت طية فروق ا سعار لوزارة المالية الحق في صصم قل مبالغ تتب ي من مستح اته لديها.
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 سـتونيكون الدفع المورد ل اء ما تام بتوريد  من مواد طب ًا للشـروط والمواصـفات الـواردة بالمناتصـة صـ    .8
لفـواتير وا وراق الدالــة علــي تمــام وحســن التوريـد طب ــًا للشــروط والمواصــفات الــواردة يومـًا مــن تــاريخ ت ــديم ا

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

 يحق للجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما يتناسة والمصلحة العامة. .9

 يحق للجنة العطاءات تجزئة البنود قو إلل اء قل بند دون ربداء ا سباة. .11

 . شهور ستةسريان  مدة .11
 التوريد حسة الطلة . .12
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 المواصفات الفنية

 :الـزعتــر -0
وو ناتج صلط قوراق الزعتر مع مزيج من المواد ال ذائية والمواد المكسبة للطعم والنكهة الزعتر المخلوط 

 ببعضها البعض.المسموح رضافتها والصالحة ل سته ك اآلدمي وتكون مطحونة ومصلوطة 
الصاصة بالصن  ومراعاة  585.  يجة قن يكون المنتج موسوم ببطاتة بيان حسة المواصفة الفلسطينية رتم 0

 س مة الت لي .
 .  يجة قن يصلو المنتج من الصبز ومشت اته ال ن ورق العنة النصالة وقل مواد قصرو ب رض ال ن.8
ة ومميزة للزعتر وقن يصلو من قل مطعم قو رائحة قو نكهة .  يجة قن يكون المنتج ذو رائحة ونكهة طبيعي0

 غريبة.
 .  يجة قن يصلو المنتج من الحشرات الحية والميتة وقجزائها وقطواروا.4
والسمسم عن  %6والسماق عن  %43يجة قن ا ي   نسبة الزعتر عن  ة.  نوعية الزعتر: الدرجة الممتاز 5

والسماق عن  %03والسمسم عن  %03نسبة الزعتر عن يجة قن ا ت    الزعتر درجة أولى. و43%
4%. 

 .%0وا تزيد نسبة حمض الستريك عن  %03.  يجة قا تزيد نسبة الرطوبة عن 6
 من وزن المنتج. %8والمواد ال ريبة عن  %4.  ويجة قا تزيد نسبة الملح عن 7
 .  يجـة قن يصلو المنتج من كافة ا حياء الدتي ة الممرضة.2
 :ـرالتمـ -6
الصاصة بالصن  ومراعاة  852. يجة قن يكون المنتج موسوم ببطاتة بيان حسة المواصفة الفلسطينية رتم 0

 س مة الت لي .
. يجة قن يتميز المنتج باللون والنكهة المميزة للصن  وقن يصلو من الحشرات الحية وبيوضها ويرتاتها وقن 8

 .يكون متماثً  ما قمكن في اللون والحجم والشك 
 جم / كجم 0وزن وقا تزيد نسبة الشوائة المعدنية علا  %03. يجة قا تزيد نسبة الرطوبة علا 0
 . %6. يجة قا تزيد حبات التمر المتسصة والحبات المتضررة بالحشرات والسوس عن 4
 .%0. يجة قا تزيد حبات التمر المتحمضة والمتعفنة تبدو عليها ويفات العفن( والمتحللة عن نسبة 5
 . يجة قن يصلو من الكائنات الحية الدتي ة وقية سموم ناتجة عنها.6
رام /ج033/ جرامع والعفن عن  033. يجة قا تزيد عدد ا حياء الدتي ة من الصمائر ا زموفيلية عن 7

 /جرام0واايشيرشياكوال عن 
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 بهار دجاج  – 2
 حسة المواصفات والم اييس الفلسطينية  -
 من الشوائة وا جسام ال ريبةقن تكون صاليه  -
 قن تكون ذات لون ورائحة مميز  -
 قن يتم احضار عينه للحكم عليها  -
 قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية.  -

 قن يكون التوريد بسيارة صاصة علا نف ة المورد في مصازن الوزارة وتب  الساعة التاسعة صباحا. -

 قن يتم تعويض الكمية المستهلكة نتيجة الفحس المصبرل وال اورل حسة ا صو . -

 
 
 ار كباب به – 9
 كالسابق  -

 فلفل حلو مطحون  – 02
 كالسابق  -

 ورق غار  -00
 كالسابق  -

 كمون  – 00
 كالسابق  -

 سماق مطحون -03
 كالسابق  -

 خل طعام  -01
 قتصي .كحد  %5ص  طبيعي تبلغ نسبة الحموضة   -
 حسة المواصفات والم اييس الفلسطينية -
 قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية. - -

 قن يكون التوريد بسيارة صاصة علا نف ة المورد في مصازن الوزارة وتب  الساعة التاسعة صباحا. -

 رل وال اورل حسة ا صو .قن يتم تعويض الكمية المستهلكة نتيجة الفحس المصب -
 بهار الكارخ  -50
 حسة المواصفات والم اييس الفلسطينية  -
 قن تكون صاليه من الشوائة وا جسام ال ريبة -
 قن تكون ذات لون ورائحة مميز  -
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 قن يتم احضار عينه للحكم عليها  -
 قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية.  -

 قن يكون التوريد بسيارة صاصة علا نف ة المورد في مصازن الوزارة وتب  الساعة التاسعة صباحا. -

 قن يتم تعويض الكمية المستهلكة نتيجة الفحس المصبرل وال اورل حسة ا صو . -
 Olive Oilزيت الزيتون   -60

 قن يكون زيت الزيتون سليم وصحي وقجريت عليه العمليات الت نية المناسبة بعد جنيه من قشجار الزيتون. -

 قن يكون غير مصلوط بمل زيت نباتي آصر ويكون رائ ًا وصاليًا من الرواسة والعكارة. -

 قن يكون ذو لون وطعم ورائحة مميزة لزيت الزيتون. -

 وقجزائها والمواد ال ريبة التي يمكن قن تجعله مضرًا بالصحة.قن يكون صاليًا من الحشرات  -

 .0.474-0.473م ا يزيد عن 852قن يكون معام  اانكسار عند  -
 .%8حد قتصا والمواد المتطايرة  8حد قتصا والبيروكسيد  %0.0قن تكون الحموضة  -
 .Codexراجع قن تكون ب ايا المبيدات ا تزيد في زيت الزيتون عن الحدود الم ررة ضمن م -
 قن يكون زيت الزيتون صافي شفا . -

قن يكون معبم زيـت الزيتـون بموعيـة مصـنوعة مـن التنـك المطلـي داصليـًا بطـ ء صـاس بالزيـت قو الب سـتيك  -
 الم ئم من ناحية صحية.

 كيلو جرام. 06قن يكون وزن العبوة صافي  -

 ق استصدامها وذات قغطية محكمة.قن تكون العبوات ن يفة جافة صالية من قية روائح غريبة ولم يسب -

 قن يكون مذكور علا عبوات الزيت بصط واضح البيانات المطلوبة حسة ا صو . -

 قن يكون حديم التعبئة وفي الثلم ا و  من مدة الص حية. -

 قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية. -

 علا نف ة المورد في مصازن الوزارة وتب  الساعة التاسعة صباحا.قن يكون التوريد بسيارة صاصة  -

 قن يتم تعويض الكمية المستهلكة نتيجة الفحس المصبرل وال اورل حسة ا صو . -
 مربى -70

 قن يكون للمربا الطعم واللون الصاس بالفواكه المطبوصة واإلضافات المعلن عنها في بطاتة البيان. -

 المواد ال ريبة والحشرات وع مات التل  والفساد.قن يكون المربا صاليًا من  -

 قن يكون المربا صالي من بدور قو تشور الفواكه التي ا تهك  ووي طازجة. -

 قن يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفلسطينية. -

 قن يكون مذكور في بطاتة البيان البيانات المطلوبة حسة ا صو . -

 صحية وسليمة. قن يكون المربا معبم في عبوات -

 قن تكون العبوات م ل ة تحما المربا من التلوم قو اانسياة. -



 

 03صفحة ات دولة فلسطين وزار لصالح جافة غذائية مواد توريد 0202 /20 رقم عطاء

 

 كيلو جرام. 83-03قن يكون وزن عبوات المربا الصافي من  -

 يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية. -

 قن يكون التسليم حسة طلة الصدمات. -

 تسليم في الثلم ا و  من فترة الص حية.قن يكون حديم اإلنتاا ويتم ال -

 قن يكون المربا مصحوة با وراق الثبوتية التي تصرا من المصنع عند التوريد. -

 قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية. -

 قن يتم تعويض الكميات التي قصذت للفحس حسة ا صو . -

 صباغ الصناعيه والمواد الحاف هان يصلو المربي من اا -

 قن يكون تسليم الكمية في مصازن الصدمات وعلا نف ة المورد. -

 
 حالوة طحينة -20

 قن يستعم  السكر  السكروز والجلوكوز ف ط كمواد سكرية(. -

والتعفن والفطريات والمـواد والـروائح ال ريبـة والمـواد المالئـة مثـ  النشـا والـدتيق و  قن تكون صالية من الزناصة -
 التلك.

 قن تكون الح وة صالية من رضافة محليات صناعية. -

 قن ا يسمح ب ضافة مواد دونية قو زيتية بص   تلك الموجودة في السمسم. -

 قن تجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفلسطينية -

تكــون العبــوات المســتعملة محكمــة ال لــق لتحــاف  علــا الصصــائس الذوتيــة للمنــتج وتمنــع تلوثــه قو ت يــر قن  -
 لونه.

 قن تكون معبمة في عبوات ب ستيكية محكمة اإلغ ق تحميها من التلوم. -

 قن تكون الح وة سهلة الت طيع وصالية من الزيت المنفص . -

 كيلو جرام  0قن تكون وزن العبوة الصافي  -

 يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية.قن  -

 قن يتم التسليم للكمية حسة طلة الصدمات المساندة. -

 قن يكون وسم اإلنتاا موضح فيه البيانات المطلوبة حسة ا صو . -

 قن يكون الصن  من مصنع مرصس ومطابق للشروط الصحية. -

 زن وعلا نف ة المورد.قن يكون تسليم الصن  في المصا -

 قن يتم تعويض العينات التي قصذت للفحس حسة ا صو . -
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 األرز -09
قن يكون ن يفًا تام الضرة ذو رائحة طبيعية صاليًا من الحشرات الحية صاليًا من الملـح والجـبس وصاليـًا ممـا  -

 تحدثه الرطوبة من تل .

 قن يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفلسطينية. -

 قن يصلو ا رز ا بيض من كرات الطمي كما يجة قن يصلو ا رز ا بيض من ا رز الشعير. -

ونسـبة الكسـر  %5والحبـوة الحمـراء ال يـر ناضـجة  %0والحبوة التالفـة والصـفراء  %8قن تكون الشوائة  -
0%. 

 قن يكون صالي من بدور محاصي  قصرو ص   ا رز. -

الطمـي وجميـع المـواد ال ريبـة وتعتبـر الحشـرات الميتـة مـن نسـبة قن يكون صالي من الحصا والرمـ  وكـرات  -
 الشوائة.

 قن يكون صالي من الحبوة الكاملة والكسر التي يكون لونها الطبيعي قحمر قو فيها عروق حمراء. -

قن يكــون صــالي مــن الحبــوة الكاملــة والكســر التــي لــم تنــزع منهــا تمامــًا طب ــة الــردة قثنــاء عمليــات الضــرة  -
 النسبة المحددة للحبوة الجيرية.وتدص  ضمن 

قن يكــــون صــــالي مــــن الحبــــوة الكاملــــة والكســــر التــــي تــــمثرت تــــمثرًا مميــــزًا بالرطوبــــة قو الحــــرارة قو اإلصــــابة  -
 بالحشرات قو الفطريات قو عوام  قصرو.

 قن يكون صالي من الحبوة الكاملة والكسر التي يكون نصفها قو قكثر لون طباشيرل غير شفا . -

 ي من الحبوة الكاملة والكسر التي يكون لها لون قصضر.قن يكون صال -

 قن يكون محتوو علا قرز من نفس الحالي والرتبة. -

قن يكــون معبــم فــي قكيــاس ســليمة ومتينــة وجافــة ون يفــة وصاليــة مــن الرائحــة ال ريبــة مصــنوعة مــن تمــان  -
 53ع 85العبــوة الصــافي  الجــوت قو التيــ  قو الكتــان قو صلــيط منهــا قو قيــة مــادة قصــرو مناســبة ويكــون وزن

 كيلو.

 قن يكون اإلنتاا حديم وقن يتم التسليم ص   الثلم ا و  من فترة الص حية. -

 قن يتم رحضار عينات من المت دمين للصن  والحكم عليها من تب  اللجنة الفنية. -

 قن يكون في وسم اإلنتاا البيانات المطلوبة حسة ا صو . -

 ف ة المورد.قن يكون التحمي  والتنزي  علا ن -

 قن يتم تعويض الكميات المستهلكة في الفحس حسة ا صو . -

 قن يكون تسليم الكميات حسة طلة الصدمات المساندة. -
 حمص  -02
 قن يكون حديم اإلنتاا وصحي وسليم. -

 قن يكون الحمس صالي من السوس. -



 

 05صفحة ات دولة فلسطين وزار لصالح جافة غذائية مواد توريد 0202 /20 رقم عطاء

 

 قن يكون الحمس صالي من قل رائحة وطعم غرية تد  علا التل . -

 ي من المواد ال ريبة ومن الحشرات قو قل ملوثات قصرو.قن يكون الحمس صال -

 قن يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفلسطينية. -

 .%0من الوزن وبدور طفيفة العيوة ا تزيد عن  %0قن ا تزيد البدور الصطيرة العيوة عن  -
 قن يكون الحمس معبم في عبوات  قكياس( جديدة ون يفة ومحكمة اإلغ ق. -

 كيلو جرام. 53رلا  85ون وزن كيس الحمس صافي قن يك -

 قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية. -

 قن يكون مدون في وسم اإلنتاا البيانات المطلوبة حسة ا صو . -

 قن يكون تسليم الكمية حسة طلة الصدمات المساندة. -

 وزارة الصحة علا نف ة المورد.قن يكون تسليم الكمية في مصازن  -

 قن يكون تسليم الكمية في الثلم ا و  من فترة الص حية. -
 
 فول حب -00

 قن يكون الفو  الحة مستصرا من ثمار ذات نوعية جيدة كاملة النضج. -

 قن يكون الفو  الحة صاليًا من كافة ا حياء الدتي ة الممرضة. -

 وحجمًا وصالية من السوس.قن تكون حبة الفو  الحة متجانسة لونًا  -

 قن يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفلسطينية. -

 حد قتصا. %7-0قن ا تزيد نسبة المكسورة عن  -

 قن يكون الفو  الحة صاليًا من الشوائة مث  الحصا وغيروا. -

 قن يكون الفو  الحة صاليًا من قية روائح وطعم غرية. -

 يانات المطلوبة حسة ا صو .قن يكون مذكور في وسم اإلنتاا الب -

 قن يكون معبم في عبوات "قكياس" صحية جديدة ن يفة سليمة مناسبة جافة تحف ه من التلوم والتل . -

 كيلو جرام. 53قو  85قن يكون معبم في قكياس وزن الكيس الصافي  -

 قن يكون الفو  الحة حديم اإلنتاا ويتم التسليم ص   الثلم ا و  من فترة الص حية. -

 تم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية.ي -

 قن يكون تسليم حسة طلة الصدمات. -

 قن ا تزيد نسبة ب ايا المبيدات الحشرية عن الحد المسموح به في ال انون. -

 قن يكون تسليم الكمية في مصازن وزارة الصحة وعلا نف ة المورد. -

 قصذت للفحس حسة ا صو  كمية التيقن يتم تعويض ال -

-  
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 فول مجروش -00
 قن يكون الفو  المجرون صحيًا ون يفًا صالي من كافة ا حياء الدتي ة الممرضة. -

 قن يكون الفو  المجرون متجانس اللون والحجم وصالية من السوس. -

 قن يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفلسطينية. -

عبوات  قكياس( صحية جديدة ون يفة سليمة مناسبة جافة تحف ه من قن يكون الفو  المجرون معبم في  -
 التلوم والتل .

 كيلو جرام. 85قن يكون الفو  المجرون معبم في قكياس وزن الكيس الصافي  -

 قن يكون الفو  المجرون حديم اإلنتاا ويتم التسليم ص   الثلم ا و  من فترة الص حية. -

 للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية. يتم رحضار عينات من تب  المت دمين -

 قن يكون تسليم الكمية حسة طلة الصدمات. -

 قن تكون ب ايا المبيدات الحشرية ا تزيد عن الحد المسموح به في ال انون. -

 قن يكون تسليم الكمية في مصازن وزارة الصحة وعلا نف ة المورد. -

 قن يتم تعويض الكمية التي قصذت للفحس حسة ا صو . -

 قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية. -

 قن يكون مذكور في وسم اإلنتاا البيانات المطلوبة حسة ا صو . -
 Sesame Tehinaطحينة سمسم)طحينة بيضاء(   -30

 قن تكون الطحينة صالية من قل طعم قو رائحة غريبة. -

 للطحينة.قن يكون للمنتج لزوجة ولون مميز  -

 قن ا يكون وناك فص  للزيت في المنتج المضا  له مواد مثبتة قو م وية. -

 قن تكون الطحينة صالية من الدون ال رية. -

 قن يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفلسطينية. -

 قن تكون معبمة في عبوات صحية محكمة اإلغ ق تحميه من التلوم قو تسرة السوائ . -

 ات محاف ة علا الصصائس الذوتية للمنتج وتمنع تلوثه قو ت ير لونه.قن تكون العبو  -

 قن تكون العبوات ن يفة من الداص  والصارا ومن مادة ا تمتس قل زيوت للمنتج. -

 كيلو جرام. 0قن يكون وزن العبوة الصافي  -

 قن يكون مذكور البيانات المطلوبة في وسم اإلنتاا حسة اً صو . -

 مرصس ومطابق للشروط الصحية. قن يكون الصن  من مصنع -

 قن يكون تسليم الصن  في المصازن وعلا نف ة المورد. -

 قن يكون المنتج حديم ويتم التسليم في الثلم ا و  من فترة الص حية. -

 قن يتم تسليم الكمية حسة طلة الصدمات. -
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 قن يتم تعويض العينات التي قصذت للفحس حسة ا صو . -

 المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية.قن يتم رحضار عينات من تب   -
 Coffeeبن مطحون ) القهوة (   -01

  0 – 8قن تكون ال هوة مصنوعة من صليط بن قص  وندل وكولمبي بنسبة صلط  -
 تكون البذور ذات الحجم الكبير  -
ايـا  النباتـات ال ربيـة قن تكون بذور ال هوة كاملة صالية من العفن والحشـرات والحجـارة وال طـع المعدنيـة وب  -

 والطفيليات 
 قن تكون ال هوة ناعمة الطحن ونص  محروتة  -
 قن تكون لل هوة الطعم والرائحة المناسبة لل هوة المحمصة  -
 قن تكون ال هوة صالية من قل طعم ورائحة غريبة  -
 5.8 %2والكافيين حد قدني  %0.7والرماد الكلي  %5قن ا تزيد نسبة الرطوبة حد قتصي  -
 تكون ال هوة معبمة في عبوات من الب سيك صحية تحمي المنتج من التلوم والرطوبة قن  -
 قن تحاف  العبوات علي صصائس الطعم والرائحة الصاصة بالصن  . -
 جرام حة وان من نوع جيد  033جرام بن مطحون و 933كيلو جرام منها  0قن يكون وزن العبوة صافي  -
 ات المطلوبة حسة ااصو  قن يكون مدون في وسم اانتاا البيان -
قن يكــون حكــم اللجنــة الفنيــة بعــد معاينــة عينــات مــن المت ــدمين للصــن  بــالفحس الحســي والتــذوق والشــم  -

 للصن  
 قن تكون ال هوة حديثة اانتاا وقن يكون التسليم في الثلم ااو  من فترة الص حية  -
 اندة وعلي نف ة المورد قن يكون تسليم الكميات في مصازن الصحة حسة طلة الصدمات المس -
 قن يحضر عملية التحميس والطحن مو   من الصدمات المساندة  -
 يتم فحس البن من تب  اللجنة المكونة من الصدمات تب  عملية التحميس في مح  المرود  -
 يتم رفض الكمية كاملة في حا  قن يستصدم المورد ما يصال  قل شرط من الشروط الساب ة  -
 ة التي تستصدم للفحس ال اورل والمصبرل حسة ااصو قن يتمم تعويض الكمي -

 حليب مجفف -60

قن يكــون حليــة مجفــ  ب ــرل كامــ  الدســم يــتم الحصــو  عليــه عــن طريــق رزالــة المــاء مــن الحليــة الصــام  -
 الطازا.

ونســبة الرمــاد الكلــي حــد  %4حــد قدنــا ونســبة الرطوبــة حــد قتصــا  %86قن يكــون نســبة دوــن الحليــة  -
 .%7.0قتصا 

 يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفلسطينية.قن  -

قن يكــون الحليــة ن يفــًا ومحتف ــًا بــالصواس الطبيعيــة المميــزة للحليــة المجفــ  مــن حيــم اللــون والطعــم  -
 والرائحة والم هر.
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 قن يكون الحلية المجف  كام  الدسم صالي من الشوائة والمواد ال ريبة. -

الحلية السائ  الطازا في صواصه رذا اضي  له الماء حسـة النسـبة قن ينتج حلية سائً  متجانس يشبه  -
 الموضحة علا العبوة.

 قن يكون سريع الذوبان في الماء في جميع درجات الحرارة. -

قن يكــون الحليــة كامــ  الدســم معبــم فــي عبــوات معدنيــة صــحية ا تــهثر علــا طعــم الحليــة وغيــر تابــ   -
 للتفاع  معه.

 ا البيانات المطلوبة حسة ا صو .قن يكون مدون في وسم اإلنتا -

 كيلو جرام. 8.5كيلو جرام رلا  0قن تكون وزن العبوة  من  -

 قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية. -

 قن يكون اإلنتاا حديم ويتم التسليم ص   الثلم ا و  من فترة الص حية. -

 لة الصدمات المساندة.قن يكون تسليم الكمية حسة ط -

 قن يكون تسليم الكمية في مصازن وزارة الصحة وعلا نف ة المورد. -

 قن يتم تعويض الكمية المستهلكة في الفحس المصبرل وال اورل حسة ا صو . -
 السكر -07
 قن يكون ن يفًا قبيض اللون صاليًا من الروائح ال ريبة. -

 ميز له سواء في حالته الجافة.قن يكون صاليًا من قل طعم عدا الطعم الحلو الم -

 قن يكون صاليًا من الحشرات قو قجزائها ومن فض ت ال وارض. -

 قن يكون صاليًا من المواد ال ريبة والمواد الحاف ة والملونة. -

 .%3.4وزنًا والرماد ا يزيد علا  %99.7قن ا ي   السكروز عن  -
 قن يجتاز الفحوصات المعملية حسة المواصفات الفلسطينية. -

قن يكــون معبــم فــي عبــوات كبيــرة مصــنوعة مــن المــواد الصــالحة لحف ــه حســة توفروــا جديــدة ن يفــة جافــة  -
 عديمة الرائحة وصالية من المواد ال ريبة.

 قن تكون العبوات م ل ة بشك  جيد وقن تكون مثبته بحيم ا تتناثر بعمليات الن   وا تتمزق. -

 كيلو. 53وزنها الصافي قن ا تسمح  العبوات بتسرة السكر منها ويكون  -

 قن يكون في البيانات اإليضاحية التي تكتة علا العبوات الشروط حسة ا صو . -

 قن يكون التسليم ص   الثلم ا و  من فترة الص حية. -

 قن يكون تسليم الكمية المطلوبة حسة طلة الصدمات. -

 الفنية.قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للفحس من تب  اللجنة  -

 قن يكون التحمي  والتنزي  علا نف ة المورد. -

 قن يتم تعويض الكمية المستهلكة في الفحس حسة ا صو . -
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 شاخ -02

 قن يكون الشال بلون متجانس ومميز وبدون رضافات لون. -

 قن يكون الشال صالي من ا جسام والمواد ال ريبة. -

 ية.قن يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفلسطين -

 قن يكون في وسم اإلنتاا البيانات المطلوبة حسة ا صو . -

 قن يكون للشال الطعم والرائحة المميزة. -

قن يكــون الشــال معبــم فــي عبــوات مصــنوعة مــن الصشــة قو الكرتــون صــحية وســليمة تحــاف  علــا جــودة  -
 المنتج وا تنكسر بسهولة.

 .كيلو جرام 06كيلو رلا  05قن تكون وزن العبوة الصافية من  -
 قن يكون الشال حديم اإلنتاا ويتم التسليم في الثلم ا و  من فترة الص حية. -

 ان يكون التسليم حسة طلة الصدمات المساندة. -

 قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية. -

 قن يكون تسليم الشال في مصازن الصحة وعلا نف ة المورد. -

 ض العينات التي قصذت للفحس حسة ا صو .قن يتم تعوي -
 طحين ابيض  -09

 

  70 – 73أن يكون الطحين زيرو نسبة االستخالص % 

  أن يكون الطحين معبأ في أكياس صحية جديدة ونظيفة مصنوعة من مادة مالئمة لتغليف المنتج وتحمية

 من التلوث واالنسياب 

 مثل الطعم والرائحة واللون الخاص به  أن تكون االكياس محافظة علي جودة المنتج وخصائصة 

  ان يكون للطحين ذو طعم ورائحة خاصة بة دون طعم غريب أو رائحة تعفن 

  ان يكون الطحين خالي من االجسام الغريبة أو أي مواد ملوثة 

 ( أن ال تكون بقايا المبيدات تزيد بكمية عن المستوي الذي تم تحديدة ضمن مرجع Codex ) 

  خالي من الحشرات والطفيليات الحية أو الميتة أو اجزاء منها الظاهرة للعيان أن يكون الطحين 

  3.55ومحتوي الرماد حد أقصي  %05أن يكون محتوي البرتين الكلي% 

  شتاًء حد أقصي  % 04.5صيفاً و  %04أن يكون محتوي الماء 

  أن يذكر علي بطاقة الصنف بخط واضح البيانات المطلوبة حسب االصول 

 ن حذيث االنتاج وفي الثلث االول من تاريخ الصالحية أن يكو 

  أن يتم إحضار عينات من قبل المتقدمين للصنف للحكم عليها من قبل اللجنة الفنية 

  أن يكون التسليم حسب طلب الخدمات المساندة 

  أن يكون التوريد علي نفقة المورد 

 لهري حسب االصوحص المخبري والظاأن يتم تعويض الكمية المستهلكة نتيجة الف 
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 فلفل أسود -23

 قن يكون ناتج عن طحن الثمار الكاملة بدون رضافة قية مواد قصرو. -

 قن يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفلسطينية. -

 قن تكون رائحة الفلف  ا سود طازجة و حري ة. -

 قن يكون الفلف  ا سود صالي من النكهة ال ريبة. -

 من الحشرات الحية ومن رفرازات ال وارض.قن يكون المنتج صالي  -

 0قن يكون الفلف  ا سـود صـالي مـن ا جـزاء الصشـنة بحيـم تمـر جميـع جزئياتـه مـن منصـ  م ـاس فتحاتـه  -
 ملليمتر.

 قن يكون الفلف  ا سود حديم اإلنتاا ويتم التسليم ص   الثلم ا و  من فترة الص حية. -

 بالوزن. 0.5ا سود ا تزيد عن قن تكون المواد ال ريبة في الفلف   -

 بالوزن. %0قن تكون عدد الحشرات الميتة الكاملة قو ما يكافئها في الفلف  ا تزيد عن  -

قن يكون الفلف  ا سود معبم في عبوات محكمة اإلغ ق ن يفة وسليمة غير مستعملة وصالية مـن الـروائح  -
 ال ريبة ومصنوعة من مادة ا تهثر علا المنتج.

 كيلو جرام. 8كيلو رلا  0سعة العبوة من قن تكون  -

 قن يكون في وسم اإلنتاا البيانات المذكورة حسة ا صو . -

 قن يكون التسليم حسة طلة الصدمات المساندة. -

 قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية. -

 قن يكون التسليم في مصازن الصحة وعلا نف ة المورد. -

 قن يتم تعويض العينات التي قصذت للفحس حسة ا صو . -

 
 بهار أرز  -30 -

 حسة المواصفات والم اييس الفلسطينية  -
 قن تكون صاليه من الشوائة وا جسام ال ريبة -
 قن تكون ذات لون ورائحة مميز  -
 قن يتم احضار عينه للحكم عليها  -
 قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية.  -

 قن يكون التوريد بسيارة صاصة علا نف ة المورد في مصازن الوزارة وتب  الساعة التاسعة صباحا. -

 فحس المصبرل وال اورل حسة ا صو قن يتم تعويض الكمية المستهلكة نتيجة ال -
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 قسماط مهروس – 30

 كيلو  05قن يكون وزن الكيس  -
 ان يكون مطابق للمواصفات والم اييس الفلسطينية -
 حسة المواصفات والم اييس الفلسطينية  -

 قن يتم رحضار عينات من تب  المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية.

 الساعة التاسعة صباحا.قن يكون التوريد بسيارة صاصة علا نف ة المورد في مصازن الوزارة وتب  

 قن يتم تعويض الكمية المستهلكة نتيجة الفحس المصبرل وال اورل حسة ا صو .

 
 صلصة البندوة –عصير البندورة   -33
 بركس. 82قن يكون نسبة التركيز  -

 قن يكون عصير البندورة معبم في عبوات من الحديد محكمة اإلغ ق. -

 م اإلنتاا حسة ا صو .قن يكون مذكور البيانات المطلوبة في وس -

 قن يكون عصير البندورة متجانسًا وصالي من التكت ت. -

 قن يكون عصير البندورة صالي من الطعم المر قو المحروق. -

 قن يكون عصير البندورة صالي من الحشرات وقجزائها. -

 قن يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفلسطينية. -

 نتاا ويتم التسليم ص   الثلم ا و  من فترة الص حية.قن يكون عصير البندورة حديم اإل -

 قن يكون التسليم للكمية حسة طلة الصدمات المساندة. -

 قن يتم رحضار عينات من المت دمين للصن  للحكم عليه من تب  اللجنة الفنية. -

 قن يتم تعويض الكمية المستهلكة في الفحس المصبرل وال اورل حسة ا صو . -

 في مصازن الوزارة وعلا نف ة المورد. قن يكون التسليم -
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 جافة  عدائيهخاص مواد  جدول الكميات واألسعار
 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبلغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    0 عبوة جم 02زعتر عبوة   .0

0.  
 وزن حالوة سمسم قطع

 ملم 32-07وزن القطعة    0 عدد جرام صافي 72-03 

 أرز بسمتي هندخ   0 كجم أرز  .3

   0 كجم زيت زيتون  .1
جديد جودة عالية )مطابق 

 للمواصفات(

 حبة وسط نخب أول   0 كجم حب حمص  .5

    0 كجم فول حب  .6

    0 كجم فول مجروش  .7

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 كجم عدس مجروش  .2

 حبة وسط نخب أول   0 كجم فاصوليا بيضاء  .9

   0 علبة معلبات حمص  .02

حســـــب المواصـــــفات )فـــــتح نظـــــام 
 122-022أمــان( أن ت تزيــد عــن 

 جرام

   0 علبة فول معلبات  .00

حســـــب المواصـــــفات )فـــــتح نظـــــام 
 122-022أمــان( أن ت تزيــد عــن 

 جرام

    0 كجم طحينة بيضاء  .00

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 كجم بهار دجاا  .03

 للمواصفات( نخب أول )مطابق   0 كجم بهار كباة  .01

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 كجم بهار قرز  .05

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 كجم بهار كارل  .06

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 كجم بهار طبيخ  .07

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 كجم بهار تايلندل  .02

      بهار شاورما  .09
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
الوحدة سعر 

 بالشيكل

المبلغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    0 كجم فلف  حلو مطحون  .02

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 لتر زيت طعام لتر  .00

    0 كجم سماق  .00

    0 لتر خل  .03

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 كجم مرفلفل أس  .01

    0 كجم كربونة  .05

    0 كجم حمض ليمون  .06

    0 كجم سمسم  .07

    0 كجم ملح طعام  .02

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 كجم كمون  .09

   0 كجم حب هان حب  .32
حب درجة أولى )مطابق 

 للمواصفات(

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 كجم فبركة  .30

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 كجم عصفر  .30

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 كجم قرنفل  .33

 أول )مطابق للمواصفات(نخب    0 كجم قرفة  .31

    0 كجم زنجبيل  .35

   0 كجم بن مطحون  .36
تسلم عبواتها داخل كراتين 

 محفوظة جيداً 

    0 كجم حليب كامل الدسم  .37

    0 كجم سكر  .32

 022شاخ فتلة سعة العبوة    0 كجم شاخ  .39

    0 كجم طحين أبيض  .12

    0 علبة صلصة  .10
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 سعر الوحدة

 بالشيكل

المبلغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    0 كجم ماجي شوربة  .10

    0 كجم سمنة  .13

    0 كجم قسماط مهروس  .11

    0 كجم ورق غار  .15

    0 كجم مربى  .16

 نخب أول )مطابق للمواصفات(   0 كجم حالوة  .17

   0 كجم مرتديال علب  .12

خالية من الريش والعظم والدهن وحسب 
 302من الكمية  %52المواصفات الوزن 

  جرام 222يكون  %52جرام و

 جرام  012قطعة واحدة الوزن    0 كجم تونة  .19

 نخب أول مطابق للمواصفات   0 علبة لحمة اكسترا  .52

  السعر اإلجمالي بالشيكل
 

  

 
 مالحظات:

يجة قن يتم تسليم جميع قنواع البهارات وحمض الليمـون والكربونـة تسـلم بعبـوات وزنهـا يـتم التنسـيق بـه  .0
 وزارة الصحة –مع تسم ا غذية المركزل 

نوعية الصن  الم ـدم مـن المشـترك  ايجة قن يلتزم المناتس بت ديم عينات لجميع ا صنا  للحكم عل .8
 .تح الم اري علا قن تسلم العينات في يوم ف بالمناتصة
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  خاص مواد نظافة جدول الكميات واألسعار
 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبلغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    0 متر سلفان  .0

كلكل ابيض نقي مع ثالث   .0
    1 علبة حجرات داخلها)تب توب (

3.  
علبة ألمونيوم مع غطاء 

 حجم وسط كرتون مسلفن
    0 علبة 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـــــــــــــ بصفتي ممثً  عن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رتم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقتر قنا الموتع قدنا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ـــــــــــــــــــــــــ

مــن شــروط عامــة  38/8302رتــم   .   بــمنني تــرقت وتفهمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح0
 وصاصة ومواصفات وقلتزم التزاما تانونيًا بتلك الشروط والمواصفات .

.   كمــا قلتــزم بــمن يب ــا العــرض الم ــدم منــي ســارل المفعــو  وا يجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون 8
 يوما من تاريخ آصر موعد لت ديم العروض.

مـن  طلبهـا يـتم لـا بموجـة العطـاء المـذكور قعـ   والتـيوكذلك قلتـزم بتوريـد ا صـنا  المحالـة ع.  0
التوريـــد علـــا قن تكـــون تلـــك  قوامـــراســـت م توتيـــع الع ـــد و  مـــن تـــاريخ صـــ   شـــهر وذلـــك الـــوزاراتتبـــ  

 ا صنا  الموردة من تبلي وف ًا للمواصفات والشروط المنصوس عليها في وذا العطاء.
 ووذا رترار وتعهد مني بذلك قتر وقلتزم بك  ما ورد به دون قل ض ط قو ركرا  .     
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــ
 

 
 
 


