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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 29/2019  عطاء رقم

التربية  ةوزار لصالح  وقرطاسية  مطبوعات عطاء حكومي لتوريدزية عن طرح ــلجنة العطاءات المرك / تعلن وزارة المالية
 .تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء والتعليم

فعلــا الشــركات اات ااصتصــاس والمســجلة رســـميًا وتررــ  فــي المشــاركة فـــي اــ ا العطــاء مرا عــة وزارة الماليـــة / 
صـل  ووقـات الـدوام الرسـمي مـن و ـ  الحصـو   فـي رـزة تـ  الوـوا وجـوار محطـة فـار ــ  للوازم العامةاإلدارة العامة 

 .صزينة وزارة الماليةإلا رير مستردة تورد  شيك ( 300علا كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقاب  دفع مبلغ )
وزارة الماليـة فـي  العامـة اللـوازم  دارةاإلآصر موعد لقبو  عروض األسعار والظرف المختوم في صندوق العطاءات و

وتفــتح المظــاريض وحمــور ممثلــي   09/04/2019الموافــق  الثلثــاء يــوم ظوــرمــن  عشــر الحاديــةاــو الســاعة  زةـرــ
 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 علا من يرسو عليه العطاء. و رة اإلعلن في الصحف .1
طني اإلسلمي( كفالة بنكية وو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى وزارة المالية وغزة )البنك الو يج  إرفاق  .2

ومبلــغ  صــادر مــن بنــك البريــد التــاوع لــوزارة ااتصــاات وتكنولو يــا المعلومــات معتمــد وو ســند دفــعوو بنــك اإلنتــا  
 .علا األق  عن ك  عطاء ثلثة وشور" كتأمين دصو  " ساري المفعو  لمدة  دوار 1000

 .واستثناء )ض.ق.م( وتشم   ميع ونواع الرسوم والمرائ  والشيك تقدم األسعار  .3
 لجنة العطاءات رير ملزمة وقبو  وق  األسعار. .4
 . اإلدارة العامة للوازم رير مسئولة عن وي مبلغ نقدي يرفق مع العطاء.5
 www.mof.gov.ps. للطلع علا كراسة العطاء مرا عة موقع وزارة المالية 6

  0598967679. للمرا عة وااستفسار ااتف رقم: 7



 

 

 
 

 
 
 
 

 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقض عرضــه ووســعارج علــا الجــداو  والنمــاا  والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء وعــد ون يقــرو اــ ج الوثــائق  .1
م  كافة ويتفوم  ميع ما ورد فيوا ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدموا ضمن العرض كاملة علا ون يتح

 النتائج المترتبة علا عدم قيامه والتدقيق وااستكما  وصورة صحيحة.

علــا ون يشــم  الســعر رســوم الجمــارت وو ــور التحــزيم والتغليــف ومصــاريض النقــ   والشــيك تكتــ  وســعار العطــاء  .2
 .واستثناء )ض.ق.م( والتحمي  والتنزي  والتأمين و ميع الرسوم والمصاريض األصرى 

وو التعـدي  وو الشــط  وو  عرضـه مطبوعــًا وو مكتوبـًا وـالحبر األزرق وو األسـود فقــا ويحظـر المحـويعـد المنـاقض  .3
اإلضـــافة فـــي العـــرض وكـــ  تصـــحيح مـــن اـــ ا القبيـــ  يوضـــع عليـــه صطـــين متـــوازيين وـــالحبر األحمـــر ويعـــاد كتاوـــة 

 الصواب والحبر األزرق وو األسود ويوقع وجانبه من قب  من و رى التصوي .

قض عرضــه مرفقـًا وــه الوثـائق المطلوبـة مــع تـأمين دصــو  العطـاء فـي مغلــف مغلـق و حكــام ويكتـ  عليــه يقـدم المنـا .4
وكــ لك اســمه وعنوانــه  29/2019 للمناقصــة رقــم التربيــة والتعلــيم  ةوزار لصــالح  وقرطاســية مطبوعــاتعطــاء توريــد 

والكامــ  ورقــم الوــاتف والفــاصس ورقــم صــندوق البريــد الخاصــين وــه لترســ  إليــه المكاتبــات المتعلقــة والعطـــاء وعليــه 
تبليــغ اإلدارة العامة للوازم / وزارة المالية صطيًا وـأي تغييـر وو تعـدي  فـي عنوانـه وعليـه ون يكتـ  ويمـًا اسـم الـدائرة 

 انوا وبخلف الك يحق للجنة العطاءات ون توم  العرض المقدم منه.التي طرحت العطاء وعنو 

للــوازم قبــ   العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن قبــ  المنــاقض فــي صــندوق العطــاءات المخصــض لوــ ا الغــرض لــدى  .5
في صـندوق العطـاءات قبـ  آصـر موعـد لتقـديم العـروض ا ينظـر  انتواء المدة المحددة ل لك وك  عرض ا يودع 

 اد إلا مصدرج مغلقًا .فيه ويع

من تاريخ آصـر  ستين يومايلتزم المناقض وأن يبقا العرض المقدم منه ناف  المفعو  وا يجوز له الر وع عنه لمدة  .6
 موعد لتقديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

والوثــائق المطلوبــة منــه واــي علــا  يرفــق المنــاقض مــع عرضــه ) صاصــة إاا كــان يشــارت ألو  مــرة ( الشــوادات  .1
 النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شوادة مزاولة المونة وك لك السيرة ال اتية للشركة 



 

 

 .السج  التجاري وو الصناعي للشركة 

 .شوادة صلو طرف من دائرة ضريبة الدص  وضريبة القيمة الممافة 

وو نشــرات وو معلومــات فنيــة تعــرف وــاللوازم علــا المنــاقض ون يرفــق وعرضــه النســخة األصــلية مــن ويــة كتالو ــات  .2
المعروضـة وكـ لك يقــدم مـع عرضـه العينــات المطلوبـة فــي دعـوة العطـاء وااا كانــت تلـك العينـات ريــر قابلـة للنقــ  

 فعليه ون يحدد مكانوا والوقت ال ي يمكن رؤيتوا فيه واا يكون للجنة العطاءات عدم النظر والعرض.

 ئق وو معلومات يرر  و ضافتوا ويرى ونوا ضرورية  لتوضيح عرضه.يحق للمناقض ون يميف وية وثا .3

 

 
 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :

 تأمين الدخول في العطاء : .1
 صادر من بنك البريد التاوع لوزارة ااتصـاات وتكنولو يـا المعلومـات معتمد يلتزم المناقض ون يرفق وعرضه سند دفع

صادر من بنك يتعام  مـع السـلطة الفلسـطينية فـي رـزة )البنـك الـوطني اإلسـلمي( وو علا شك  كفالة وو شيك بنكي 
وا ينظـــر فـــي وي عـــرض ريـــر معـــزز بتـــأمين دصـــو  العطـــاء   علـــا ون تعـــاد " كتـــأمين دصـــو  "  دوار 1000ومبلـــغ 

مــن تــاريخ  وعــد مــدة وســبوعين تأمينــات الــدصو  فــي العطــاء إلــا مقــدميوا مــن المناقصــين الــ ي لــم يحــا  علــيوم العطــاء
 آصر موعد لتقديم العروض  وك لك لمن وحي  عليوم العطاء وعد ون يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفي .

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

 1000يلتـزم المتنـاقض الفــائز والعطـاء وو وـأي  ــزء مـن بنــودج بتقـديم تـأمين حســن التنفيـ  للعطـاء المحــا  عليـه وقيمــة 
وو علــا شــك  كفالــة وو شــيك بنكــي  صــادر مــن بنــك البريــد حســ  األصــو  معتمــد والــك علــا شــك  ســند دفــعدوار 

يــوم مــن تــاريخ تبليغــه  15صــل   فــي رــزة )البنــك الــوطني اإلســلمي( صــادر مــن بنــك يتعامــ  مــع الســلطة الفلســطينية
  ويعـاد تـأمين  قـدمـدة سـريان العوقرار إحالة العطاء عليه من قبـ  اإلدارة العامـة للـوازم علـا ون يكـون سـاري المفعـو  

حسن التنفي  إلا المتعود وعد تنفي  كافة االتزامـات المترتبـة عليـه ومو ـ  طلـ  صطـي تقدمـه الـدائرة المسـتفيدة لـ دارة 
 العامة للوازم واإلفرا  عن التأمين )حيث يتم إصدار شيك وقيمة الكفالة من وزارة المالية(.

 
 ضافة )معفاة من الضريبة(.رابعا : األسعار غير شاملة ضريبة القيمة الم

 
% وفق تقدير لجنة العطاءات المركزية يحق لوزارة الماليـة انهـاء 15خامسا : في حال انخفاض االسعار أكثر من 

 التعاقد أو إعادة النظر في األسعار
 

 اً: فتح العطاءات وتقييمها:سادس
 -:لجنة فتح المظاريف -1
مدير عام اللوازم العامة لجنة فـتح مظـاريض العطـاء وتقـوم اـ ج اللجنـة وفـتح العطـاءات وحمـور المناقصـين وو  يدعو 

 -ممثليوم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء وعد اتخاا اإل راءات التالية:



 

 

عليــه وعلــا إثبــات عــدد المظــاريض فــي محمــر فــتح المظــاريض وكــ  عطــاء يفــتح مظروفــه يمــع رئــيس اللجنــة  -أ
 مظروفه رقمًا مسلسًل علا ايئة كسر اعتيادي وسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

 ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء واثبات عدداا.  -ب

قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التأمين اابتـدائي المقـدم مـن كـ  منـاقض والـك وحمـور المناقصـين وو   -ت
 ممثليوم.

قيع من رئيس اللجنة و ميع األعماء الحاضـرين علـا العطـاء ومظروفـه وكـ  ورقـة مـن ووراقـه وكـ لك علـا التو  -ث
 محمر اللجنة وعد تدوين كافة الخطوات الساوقة.

 
 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2

بدراسـة العـروض مـن يحدد مدير عام اللوازم العامة األشخاس وو الجوات الـ ين تتكـون مـنوم اللجنـة الفنيـة التـي تقـوم 
النــواحي الفنيــة والماليــة والقانونيــة وتقــدم توصــياتوا المناســبة للجنــة العطــاءات المركزيــة وعــد وصــ  المعــايير التاليــة فــي 

 -ااعتبار:
 ا ينظر في وي عرض رير معزز بتأمين دصو  العطاء.  -أ

تدر  العروض من الناحية الفنية وحيث تحدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات اللـوازم المطلوبـة علـا  ـدو  يعـد    -ب
لوــ ج الغايــة  وتخمــع كافــة العــروض لــنفس المعــايير مــن حيــث التــزام المنــاقض وعرضــه ومواصــفات وشــروط دعــوة 

 العطاء.

يـة والفنيـة ومقدرتـه علـا الوفـاء والتزامـات العطـاء وسـمعته يؤص  وعين ااعتبار كفاءة المناقض مـن النـاحيتين المال  -ت
التجارية والتسويلت التي يقدموا وو الخدمة التي يوفراا وقطع الغيار وورش الصيانة و ك لك كونه وكي  وو مـوزع 

 لوكي  وو تا ر  وللجنة استبعاد عرض المناقض ال ي ا تتوفر فيه ك  وو وعض ا ج المتطلبات.

 والعرض ال ي قدم ورصض األسعار ثم ال ي يليه حتا تتم دراسة العروض المقدمة. تبدو الدراسة  -ث

إاا تـــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشـــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي اللجنـــة الفنيـــة واإلحالـــة علـــا مقـــدم ورصـــض  -ج
لف األســعار و مــن حــق اللجنــة الفنيــة ون توصــي والترســية علــا وصثــر مــن مــورد للصــنف الواحــد وــالررم مــن اصــت

 األسعار.

فـي حالـة عـدم تــوافر المتطلبـات فـي العــرض الـ ي يتمـمن ورصـض األســعار تنتقـ  الدراسـة إلــا العـرض الـ ي يليــه  -ح
والســعر إلــا ون تصــ  إلــا العــرض الــ ي تتــوافر فيــه المتطلبــات ل حالــة علــا ون تبــين وســباب اســتبعاد العــروض 

 األرصض وشك  واضح.

ط والجودة المطلوبة يفم  المناقض ال ي يتممن عرضه ميـزات إضـافية إاا تساوت المواصفات واألسعار والشرو  -خ
ثــم المقــدم للمنتجــات المحليــة  ثــم المنــاقض المقــيم وفلســطين وصــورة دائمــة  ثــم مــدة التســليم األقــ  إاا كانــت ســرعة 

 التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.
 

 ا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـسابع



 

 

وحي  عليه العطاء استكما  إ راءات العقد الخـاس وقـرار اإلحالـة وتوقيـع ااتفاقيـة ومـا يلحقوـا علا المتعود ال ي  .1
 من ووراق ومستندات وما فيوا )ووامر الشراء(.

 من تاريخ استلمه ألمر التوريد. حس  الطل يلتزم المتعود والتوريد  .2

دون الحصـو  علـا  إان صطـي مـن  ا يجوز للمتعود ون يتناز  ألي شخض آصر عن ك  وو وي  ـزء مـن العقـد .3
 لجنة العطاءات التي وحالت العطاء.

ا يحق للمناقض وو المورد الر وع علا لجنة العطاءات وأي صسارة وو ضـرر ناشـع عـن تقـديم عرضـه فـي حالـة  .4
غـت إاا ما رفمت لجنة العطاءات ك  العروض المقدمة إليوا وو إاا لم تح  العطـاء علـا مقـدم وقـ  األسـعار وو إاا ول

 لجنة العطاءات دعوة العطاء في وي وقت وو وي مرحلة دون اكر األسباب.

يلتـــزم المـــورد بتســـليم اللـــوازم وفقـــًا للمواصـــفات والشـــروط المتفـــق عليوـــا والـــواردة فـــي قـــرار اإلحالـــة وكـــ لك العينـــات  .5
 المعتمدة والم كورة فيه.

 
 لتنفيذ أو عدم قيامه به:ـ:ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في ااثامن
إاا تأصر المتعود عن توريد ما التزم وـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام دائـرة :  فرض غرامة مالية .1

%( من قيمة اللوازم التي تأصر في توريداا عن كـ  وسـبوع تـأصير 1اللوازم العامة ون يفرض ررامة مالية ا تق  عن )
في التوريد نا م عن قوة قاارة   وفي  ميع األحوا  علـا المتعوـد تقـديم إشـعار صطـي وفـوري إا إاا تبين ون التأصير 

 إلا الجوة المختصة والظروف واألسباب التي ودت إلا التأصير في التوريد وو منعته من الك وتقديم ما يثبت الك.
تزامـه والتوريـد وو قصـر فـي الـك وو إاا نكـ  المتعوـد عـن تنفيـ  التزاماتـه ومـا فيـه ال : الشراء على حسـا  المتعهـد .2

تــــأصر يحــــق لمــــدير عــــام دائــــرة اللــــوازم العامــــة إصــــدار القــــرار وشــــراء اللــــوازم الملتــــزم بوــــا المتعوــــد بــــنفس الخصــــائض 
والمواصفات من وي مصدر آصر علا حساب ا ا المتعود ونفقتـه مـع تحميلـه فـروق األسـعار والنفقـات اإلضـافية وويـة 

و ضرر يلحق والدائرة المستفيدة وو دائـرة اللـوازم العامـة دون الحا ـة إلـا وي إنـ ار وا صسائر وو مصاريض وو عط  و
 يحق للمتعود ااعتراض علا الك.

: وانـا يحـق للجنـة العطـاءات التـي وحالـت استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معـه .3
وما فـي الـك مصـادرة قيمـة التـأمين المقـدم مـن المتعوـد وو وي  ـزء منـه العطاء اتخاا اإل راءات اللزمة وحق المتعود 

 وشك  يتناس  مع قيمة اللوازم رير الموردة ويعتبر المبلغ في ا ج الحالة إيرادًا للخزينة العامة.
وفــي  ميــع األحــوا  يحــق لــدائرة اللــوازم العامــة تحصــي  األمــوا  المســتحقة لوــا فــي امــة المنــاقض وو المــورد مــن  .4
 موا  المستحقة ل لك المناقض وو المورد لدى الوزارات والويئات والمؤسسات الحكومية وو من كفااتوم.األ

 
 

 -حل الخالفات:ًا: تاسع
ـــه وديـــًا   -أ ـــتم حل ـــود العقـــد في ـــود الســـاوقة وو مـــن بن ـــد مـــن البن فـــي حـــا  حـــدوي وي صـــلف ينشـــأ عـــن تفســـير وي بن

 والتفاوض.



 

 

من بـدء مفاوضـتوما للوصـو  إلـا حـ  حـو  وي صـلف يتعلـق والعقـد يحـق يومًا  30إاا لم يتمكن الطرفان صل   -ب
ألي مــن الطــرفين حــ  الخــلف وــاللجوء إلــا المحكمــة المختصــة وتطبيــق القــوانين واألنظمــة المعمــو  بوــا فــي منــاطق 

 السلطة الوطنية الفلسطينية بو ا الشأن.

 
 شروط متفرقة:ـ :عاشرا 

ي معاملته وو ثبت عليه ونه شرع وو قام بنفسـه وو بواسـطة ريـرج وطريـق ا استعم  المناقض الغش وو التلع  فاإ .1
مباشــر وو ريــر مباشــر علــا رشــوة وحــد مــوظفي وو مســتخدمي الســلطة وو علــا التواطــؤ معــه إضــرارًا والمصــلحة 
يلغــي عقــدج فــي الحــا  ويصــادر التــأمين مــع عــدم اإلصــل  وحــق الــوزارة المطالبــة والتعويمــات المترتبــة علــا الــك 

ًل عن شط  اسمه من بين المناقصين وا يسمح له والـدصو  فـي مناقصـات للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية اـ ا فم
 فمًل عن اتخاا اإل راءات القمائية ضدج عند ااقتماء.

إاا وفلـس المنـاقض وو المـورد يحـق للجنـة العطـاءات إلغـاء التعاقـد معـه دون اللجـوء للقمـاء وكـ لك مصـادرة مبلـغ  .2
 يراد عام للخزينة العامة.التأمين ك 

إاا توفا المناقض وو المـورد  ـاز إلغـاء العقـد  المبـرم معـه وو مـا تبقـا منـه  بتو يـه كتـاب للورثـة يفيـد بـ لك دون  .3
 الحا ة إلا استصدار حكم قمائي يقمي ب لك مع رد مبلغ التأمين في ا ج الحالة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـــروط الخاصـــشال
 

 . المناقض بتقديم مطبوعات اات  ودة عالية يلتزم .1

 االتزام والتوريد والنوعيات والكميات واألسعار صل  مدة المناقصة.  .2

يكت  علي ك  عينـة اسـم الشـركة ورقـم وحيث   يج  ون يلتزم المناقض بتقديم عينات لك  صنف مطلوب له عينة  .3
 معرفة.الصنف في كراسة العطاء ولن تقب  العينات إاا لم تكن 

 . واستثناء )ض.ق.م( ق  والتوصي  وكافة ونواع الرسومالسعر والشيك  ويشم  الن .4
 .يج  ون تكون المطبوعات المقدمة مطاوقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية .5

وـالطرق ل دارة العامة للوازم العامة/وزارة المالية الحق في التأصد من مطاوقة المواد للمواصفات والمقاييس الفلسطينية  .6
 التي ترااا مناسبة وان تكون إ راءات تلك الفحوصات وما يتبعوا علي حساب ونفقة المورد.

 رفض وي مادة كاملة وو وي  زء منوا في حا  مخالفتوا للمواصفات التي تم ااتفاق عليوا. الماليةيحق لوزارة  .7
ــ .8 وغــزة وو الجوــة التــي  التربيــة التعلــيمدة بــوزارة المــورد االتــزام بتوريــد المــواد المتقاعــد عليوــا فــي الخــدمات المســان اعل

تحــدداا الــوزارة طبقــًا للشــروط والمواصــفات الــواردة فــي المناقصــة متمــمنًا النقــ  والتحميــ  والتنزيــ  ومــا يترتــ  علــي 
 عمليات التوريد من نفقات والغة ما بلغت وو مصاريض علي نفقته الخاصة.

 الماليـةي وسا  وق  األسعار والمطابق للمواصفات المطلوبـة ولـوزارة سوف يتم ترسية وصناف المناقصة والتجزئة عل .9
% مــن إ مــالي الكميــة المتعاقــد عليوــا لمجــرد إشــعار 25الحــق فــي زيــادة الكميــات المتعاقــد عليوــا وو صفمــوا بنســبة 

صـل  المورد برربتوـا فـي الـك وبـنفس شـروط ومواصـفات ووسـعار التوريـد الـواردة فـي العقـد لكـ  وو وعـض األصـناف 
 فترة التعاقد.

في حا  مخالفة المورد لك  وو وعض شروط التعاقد وو في حا  امتناعه وو عرقلته للتوريد وما يمس ومصـلحة وزارة  .11
وو يعـــرض مصــــالحوا للمـــرر يحـــق لــــوزارة الماليـــة مصـــادرة كفالـــة حســــن التنفيـــ  والر ـــوع عليــــه  والداصليـــة صـــحةال

لوــا الحــق فــي الحصــو  علــي المــواد التــي يتخلــف المــورد عــن  وــالتعويض عــن كــ  عطــ  وو ضــرر لحــق بوــا كمــا ون
توفيراا من المورد ال ي يليه في السعر او الشراء والطرق التي ترااا محققة لمصلحتوا والغاء التعاقد مع ودفـع فـروق 



 

 

% مصــاريض إداريــة مــن ضــمانته البنكيــة ولــيس للمــورد الــ ي صــالف وي شــرط مــن شــروط 10األســعار ممــافًا إليوــا 
تعاقد وو تخلف عن وو عرق  عمليات التوريد الحق في المطالبـة وأيـة تعويمـات وو المطالبـة واسـترداد كفالـة حسـن ال

التنفي  وو المطالبة وفـروق األسـعار إاا تمكنـت الـوزارة مـن تـوفير تلـك المـواد وسـعر وقـ  مـن سـعر المناقصـة الـ ي تـم 
وق األسـعار لـوزارة الماليـة الحـق فـي صصـم وي مبـالغ تتبقـي التعاقد ومو به وفي حا  عدم كفاية الممانة لتغطية فـر 

 من مستحقاته لديوا.

يومـًا مـن  سـتون يكون الدفع المورد لقاء ما قام بتوريدج من مواد طبقًا للشروط والمواصفات الـواردة والمناقصـة صـل   .11
اصــفات الــواردة وصــحيفة الشــروط تــاريخ تقــديم الفــواتير واألوراق الدالــة علــي تمــام وحســن التوريــد طبقــًا للشــروط والمو 

 والمواصفات .

 يحق للجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له وما يتناس  والمصلحة العامة. .12

 العينات والمواصفات للمطبوعات يتم طلبوا وتحديداا من وزارة الصحة. .13
 

  ( المطبوعات 1رقم )جدول 

الر
 قم

 الكمية الوحدة اسم الصنف
السعر 
 بالشيكل

 مالحظات

1 

اجور وتكاليف تقديم دفاتر االجابة  الفرع االدبي حســب المواصفات  
  -التالية :

غم وقياس  80( أطباق من ورق مسطر وزن 4يحوي الدفتر ) -أ
ولكــل صــفحة هــامش بنفس لون اسـطر الطبق بعرض   A3الطبق 
 سم على جانبها االيمن. 1.5
غـم  80للدفتر غالفان لون زهري فاتح وكل غالف وزن - 

 وطباعـة وجه واحـد. 
تلصق جيدًا على كل غالف بطاقة مطبوعة مـن ورق كرافت  -ج

 سم. × 7غم وقياس 120وزن 
يلصق على الغالف االول ورقة مخرمة من األعلى من نفس  -د

 سم. 15.5×  21ورق الغالف  وبقياس
 تر الثالثة. يجب تهذيب جوانب الدف -هـ
يراعى تخريص اطباق الدفتر من الداخل) وسط الدفتر ( وليس  -و

 من الجوانب .
طباعة نموج االجابة للسؤال الموضوعي على الصفحة االولى من  

 فقرة حسب النموذج. 40االطباق المسطرة بواقع 
 )يجب االطالع على نموذج الدفتر المرفق( .

 54000 عدد

  

2 
 ( ولكن للفرع العلمي لون اخضر فاتح 1كالبند السابق رقم )

 )يجب االطالع على نموذج الدفتر المرفق( .
 21000 عدد

  



 

 

3 
 ( ولكن لفرع الريادة واالعمال لون اصفر فاتح1كالبند السابق رقم )

 )يجب االطالع على نموذج الدفتر المرفق( .
 1500 عدد

  

4 
 ( ولكن للفروع المهنية لون زهري فاتح 1كالبند السابق رقم )

 )يجب االطالع على نموذج الدفتر المرفق( .
 700 عدد

  

5 

 80اجور وتكاليف تقديم وطباعة ورق مصمغ ملمس ورقي وزن 
فقرة مقاس   20جرام مطبوع عليه فقرات السؤال الموضوعي 

النموذج المرفق مع سم لجميع الفروع  )يجب االطالع على 20×13
 تقديم عينة(

 181000 عدد

  

 

 :  مالحظة
على المورد ان يطلع على النماذج في مقر االدارة العامة للقياس والتقويم واالمتحانات ويلتزم بها لجميع البنود 

 المذكورة اعاله.
 
 
 
 

   القرطاسية( 2رقم )جدول 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
السعر 
 بالشيكل

 مالحظات

   350 باكو ( من نوع ممتاز لون ) زهري فاتح ( )تقديم عينة (A4ورق تصوير) 1

   280 باكو ( من نوع ممتاز لون ) اخضر فاتح  )تقديم عينة (A4ورق تصوير) 2

   170 باكو )تقديم عينة ( ( من نوع ممتاز لون ) ازرق فاتح (A4ورق تصوير) 3

   8000 قلم ( تقديم عينةPIANO / PT-1159قلم جاف لون اسود من نوع ممتاز )  4

   7000 مغلف  (سم ) تقديم عينة 42×32مغلفات بني عادية مع شريط الصق قياس  5

6 
(دبوس 1000وكل علبة تحتوي على ) 6/26دبابيس دباسة قياس 

 700 علبة (  االصلي ) تقديم عينة (Kangaroمن نوع )
  

7 
وتحتوي العلبة  23/10دبابيس دباسة من نوع ممتاز قياس 

 30 علبة دبوس ) تقديم عينة (1000
  

8 
وتحتوي العلبة  23/20دبابيس دباسة من نوع ممتاز قياس 

 30 علبة دبوس ) تقديم عينة (1000
  

9 
بطاقة صدر مع حامل للبطاقة )حبل( حجم وسط خاصة بالزوار نوعية 

 300 بطاقة ممتازة )تقديم عينة(
  

10 
سم ( نوعية ممتازة  100 -سم 70لون )مقاس كيس نايلون أي 

 300 كيلو جرام )تقديم عينة(
  

11 
     (ORIGINAL أصلي )  HP LaserJet M501 Printer 

Toner Cartridge(87A) 
Cartrid

ge 10 
  



 

 

12 
    (ORIGINAL أصلي )   HP LaserJet 2055 Printer 

Toner Cartridge (05A) 
Cartrid

ge 
5 

  

13 
 (ORIGINAL أصلي )   HP LaserJet 4015 Printer 

Toner Cartridge (64A) 
Cartrid

ge 
5 

  

14 
 (ORIGINAL أصلي )   HP LaserJet 600 M 602 

Printer Toner Cartridge (90A) 
Cartrid

ge 5 
  

15 
 (ORIGINAL أصلي )   HP LaserJet pro M402dn 

Printer Toner Cartridge (26X) 
Cartrid

ge 4 
  

16 
 Rizo (SF( ريزو جراف ) Copy Printer Ink (االصلي)   

5230) 
 20 علبة

  

   160 علبة حبر ختامة لون ازرق فاتح   )تقديم عينة ( 17

   20 عدد سلندر با  من نوع ممتاز )تقديم عينة( 18

 

 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه  

 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ـــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن 
مـن شـروط عامـة وخاصـة ومواصـفات  29/2019 ا ورد بوثـاقق العطـاء المطـروق رقـمبأنني قرأت وتفهمـت كافـة مـ. 1

 والمواصفات .وألتزم التزاما قانونيًا بتلك الشروط 
كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستون يومـا مـن تـاريخ  خـر . 2

 موعد لتقديم العروض.
التربيـة زارة .  وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة على بموجب العطـاء المـذكور أعـاله والتـي يـتم طلبهـا مـن قبـل و 3

شهر وذلك من تاريخ توقيع العقد واستالم أوامر التوريد على أن تكون تلك األصـناف المـوردة مـن قبلـي  خاللوالتعليم 
 وفقًا للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذا العطاء.

 .وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه     
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