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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 2019/ 32 عطاء رقم
تقديم خدمة النظافة في معبر كرم أبو عطاء زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية

 .تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاءسالم 
الرمــا  ـــ  للــوازم العامــةاإلدارة العامــة ة / فــي المشــاركة فــي عــءا العطــاء مرااعــة وزارة الماليــ الــرايبينفعلــ  

خــ    فــي يــزة (9يــر  بــرا الظــافر ر ــم   بــرا الوليــد الطــابق اارضــي نــالقر  مــن لطــارة مــرور الطيــرا 
( 200أو ات الدوام الرسمي من أال الحصو  علـ  كراسـة المواصـفات ووثـائق العطـاء مقابـل دفـ) مبلـ   

 .المالية خزينة وزارةلل  يير مستردة تورد  طيكل
اللـوازم / وزارة  العامـة دارةاإلآخر موعد لقبو  عروض ااسعار نالظرف المختوم في صندوق العطـاءات نـ

وتفــــت  م  23/04/2019الموافــــق  ث ثــــاءاليــــوم  ظهــــر مــــن عشــــر الحاديــــة عــــو الســــاعة زةـالماليــــة فــــي يــــ
 الزما  والمكا  .نفس نا صين في تالمظاريف نحضور ممثلي الم

 
 ات المركزيةلجنة العطاء

 مالحظة:ـ
 عل  من يرسو عليه العطاء. أارة اإلع   في الصحف .1
أو سـند دفـ) صـادر مـن بنـك  أو بنـك البريـداو بنـك اننتـاا  كفالة بنكية من البنك الـوطنييجب لرفاق  .2

 .عل  اا ل  صالحة لمدة طهرين $1000نقيمة البريد  كتأمين دخو ( 
 .ناستثناء ض.ق.م امي) أنواع الرسوم والضرائبوتشمل  لشيكلناتقدم ااسعار  .3
 لجنة العطاءات يير ملزمة نقبو  أ ل ااسعار. .4
 . www.mof.gov.ps. لإلط ع عل  الكراسة يرا  مرااعة مو ) الوزارة 5
 .0599442824. للمرااعة وانستفسار ااخ / اما  زياد اوا  6
 .معبر كرم أبو سالمالعاطرة في الساعة . 25/04/2019-24 رععاء والخميس الموافقاااينة يوم المع. 7
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 الشروط العامة
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــا ض عرضــه وأســعارج علــ  الجــداو  والنمــاما والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء نعــد أ  يقــرأ عــءج  .1
اميـ) مـا ورد فيهـا ويخـتم ويو ـ) كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدمها ضـمن العـرض كاملـة  الوثائق ويتفهم

 عل  أ  يتحمل كافة النتائج المترتبة عل  عدم  يامه نالتد يق وانستكما  نصورة صحيحة.

ناســــتثناء  علــــ  أ  يشــــمل الســــعر اميــــ) الرســــوم والمصــــاريف ااخــــر   نالشــــيكلتكتــــب أســــعار العطــــاء  .2
 .ض.ق.م

ــ .3 أو التعــديل أو  ا ض عرضــه مطبوعــًا أو مكتوعــًا نــالحبر اازرق أو ااســود فقــو ويحظــر المحــويعــد المن
الشــطب أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحي  مـــن عــءا القبيــل يوضــ) عليــه خطــين متــوازيين نـــالحبر 

 ويعاد كتانة الصوا  نالحبر اازرق أو ااسود ويو ) نجانبه من  بل من أار  التصويب. رااحم

لمنــا ض عرضـــه مرفقــًا نــه الوثـــائق المطلوعــة مــ) تـــأمين دخــو  العطــاء فـــي م لــف م لــق ن حكـــام يقــدم ا .4
وكـءلك اسـمه  32/2019 ر ـم  للمنا صة النظافة في معبر كرم أبو سالمتقديم خدمة عطاء  ويكتب عليه

لمتعلقـة وعنوانه نالكامل ور م الهـاتف والفـاكس ور ـم صـندوق البريـد الخاصـين نـه لترسـل لليـه المكاتبـات ا
تعديل في عنوانـه وعليـه أ   للوازم / وزارة المالية خطيًا نأي ت يير أو العامة ةاإلدار نالعطـاء وعليه تبليــ  

يكتــب أيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــو العطــاء وعنوانهــا وعخــ ف ملــك يحــق للجنــة العطــاءات أ  تهمــل 
 العرض المقدم منه.

 العامــة ةاإلدار طــاءات المخصــض لهــءا ال ــرض لــد  يــودع العــرض مــن  بــل المنــا ض فــي صــندوق الع .5
للوازم  بل انتهاء المدة المحددة لءلك وكل عرض ن يودع في صندوق العطاءات  بـل آخـر موعـد لتقـديم 

 .العروض ن ينظر فيه 
مـن  يومـا سـتو  يلتزم المنا ض نأ  يبق  العرض المقدم منه نافء المفعو  ون يجوز له الراوع عنـه لمـدة  .6

 خر موعد لتقديم العروض.تاريخ آ

 مدة العطاء عام مي دي كامل تبدأ من تاريخ اإلحالة النهائية. .7
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

يرفق المنا ض م) عرضه   خاصة لما كا  يشارك او  مرة ( الشـهادات والوثـائق المطلوعـة منـه وعـي   .1
 عل  النحو التالي:

 صادرة عن بلدية يزة.رخصة الحرف والمهن ال 
 .السجل التجاري أو الصناعي للشركة 

 .طهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

يحـــق للمنـــا ض أ  يضــــيف أيـــة وثــــائق أو معلومـــات يريـــب ن ضــــافتها ويـــر  أنهــــا ضـــرورية  لتوضــــي   .2
 عرضه.
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 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 :تأمين الدخول في العطاء  .1

صـادر مـن بنـك البريـد التـان) لـوزارة انتصـانت وتكنولوايـا  معتمد يلتزم المنا ض أ  يرفق نعرضه سند دف)
أو عل  طكل كفالة أو طيك بنكي صادر من بنـك يتعامـل مـ) السـلطة الفلسـطينية فـي يـزة علـ   المعلومات
دخو  العطاء ، عل  أ  ون ينظر في أي عرض يير معزز بتأمين " كتأمين دخو  "  $ 1000نمبل   ملك

نعد مدة أسبوعين  تعاد تأمينات الدخو  في العطاء لل  مقدميها من المنا صين الءي لم يحا  عليهم العطاء
من تاريخ آخـر موعـد لتقـديم العـروض، وكـءلك لمـن أحيـل علـيهم العطـاء نعـد أ  يقومـوا بتقـديم تـأمين حسـن 

 التنفيء.
 تأمين حسن التنفيذ :  .2

لفائز نالعطاء أو نأي ازء من بنودج بتقديم تأمين حسن التنفيـء للعطـاء المحـا  عليـه نقيمـة يلتزم المتنا ض ا
او كفالـة بنكيـة او  صـادر مـن بنـك البريـد معتمـد % من لامالي  يمة العطاء وملـك علـ  طـكل سـند دفـ)10

اريخ يــوم مــن تــ 15حسـب ااصــو  خــ    طـيك بنكــي صــادرة مــن بنــك يتعامـل مــ) الســلطة الفلســطينية ن ــزة
مــدة ســريا  تبلي ــه نقــرار لحالــة العطــاء عليــه مــن  بــل اإلدارة العامــة للــوازم علــ  أ  يكــو  ســاري المفعــو  

، ويعاد تأمين حسن التنفيـء للـ  المتعهـد نعـد تنفيـء كافـة انلتزامـات المترتبـة عليـه نمواـب طلـب خطـي العقد
مــن  السـندلتـأمين  حيــت يـتم لصـدار طــيك نقيمـة تقدمـه الـدائرة المسـتفيدة لــإلدارة العامـة للـوازم نــاإلفراا عـن ا

 وزارة المالية(.
 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -1
يشــكل مــدير عــام اللــوازم العامــة لجنــة فــت  مظــاريف العطــاء وتقــوم عــءج اللجنــة نفــت  العطــاءات نحضــور  

 -ة العطاء نعد اتخام اإلاراءات التالية:المنا صين أو ممثليهم في الزما  والمكا  المحددين في دعو 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              لثبات عدد المظاريف في محضر فت  المظاريف وكل عطـاء يفـت  مظروفـه يضـ) رئـيس اللجنـة عليـه  - أ

وعلـــ  مظروفـــه ر مـــًا مسلســـً  علـــ  عيبـــة كســـر اعتيـــادي نســـطه ر ـــم العطـــاء ومقامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

 تر يم ااوراق المرفقة م) العطاء وإثبات عددعا.  -  

 ــراءة اســم مقــدم العطــاء وااســعار و يمــة التــأمين انبتــدائي المقــدم مــن كــل منــا ض وملــك نحضــور   - ت
 المنا صين أو ممثليهم.

ن رئــيس اللجنــة واميــ) ااعضــاء الحاضــرين علــ  العطــاء ومظروفــه وكــل ور ــة مــن أورا ــه التو يــ) مــ - ث
 وكءلك عل  محضر اللجنة نعد تدوين كافة الخطوات السانقة.
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 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
يحــدد مــدير عــام اللــوازم العامــة ااطــخاا أو الجهــات الــءين تتكــو  مــنهم اللجنــة الفنيــة التــي تقــوم بدراســة 
العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصـياتها المناسـبة للجنـة العطـاءات المركزيـة نعـد أخـء 

 -انعتبار: المعايير التالية في 
 ن ينظر في أي عرض يير معزز بتأمين دخو  العطاء.  - أ

علـ   خدمـة المطلوعـةالتدرس العروض من الناحية الفنية نحيـت تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات    -  
اـــدو  يعـــد لهـــءج ال ايـــة، وتخضـــ) كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــت التـــزام المنـــا ض نعرضـــه 

 نمواصفات وطروط دعوة العطاء.

يؤخء نعين انعتبار كفاءة المنا ض من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته عل  الوفـاء نالتزامـات العطـاء   - ت
وللجنــة اسـتبعاد عــرض المنــا ض الـءي ن تتــوفر فيــه كـل أو نعــ  عــءج وسـمعته أو الخدمــة التـي يوفرعــا 

 المتطلبات.

 تبدأ الدراسة نالعرض الءي  دم أرخض ااسعار ثم الءي يليه حت  تتم دراسة العروض المقدمة.  - ث

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطلبــات فــي العــرض الــءي يتضــمن أرخــض ااســعار تنتقــل الدراســة للــ  العــرض  - ا
ر للـ  أ  تصـل للـ  العـرض الـءي تتـوافر فيـه المتطلبـات لإلحالـة علـ  أ  تبـين أسـبا  الءي يليـه نالسـع

 استبعاد العروض اارخض نشكل واض .

 

 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ خامساً 
عل  المتعهـد الـءي أحيـل عليـه العطـاء اسـتكما  لاـراءات العقـد الخـاا نقـرار اإلحالـة وتو يـ) انتفا يـة  .1

 اق ومستندات.أور وما يلحقها من 
ن يجوز للمتعهد أ  يتناز  اي طـخض آخـر عـن كـل أو أي اـزء مـن العقـد دو  الحصـو  علـ   لم   .2

 .خطي من لجنة العطاءات 
ن يحق للمنا ض أو المورد الراوع عل  لجنة العطاءات نأي خسارة أو ضرر ناطئ عـن تقـديم عرضـه  .3

في حالـة لما مـا رفضـو لجنـة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة لليهـا أو لما لـم تحـل العطـاء علـ  مقـدم أ ـل 
 سبا .ااسعار أو لما أل و لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي و و أو أي مرحلة دو  مكر اا

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

أو  صـر فـي  نفيـءلما نكـل المتعهـد عـن تنفيـء التزاماتـه نمـا فيـه التزامـه نالت :على حساب المتعهد التنفيذ .1
ت المطلوعة والشروط العامـة المواصفاالمتعهد بنفس عل  حسا  التنفيء  للجنة المختصةملك أو تأخر يحق 
فـــروق ااســـعار والنفقـــات اإلضـــافية وأيـــة  مـــ) تحميـــلي العطـــاء وانســـتعانة نمتعهـــد آخـــر الخاصـــة الـــواردة فـــ

خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق نالدائرة المستفيدة أو دائرة اللوازم العامة دو  الحااـة للـ  أي 
 .ستعانة نمتعهد آخر أو حسب ما تراج اللجنة مناسباً نان لنءار ون يحق للمتعهد انعتراض عل  ملك
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: وعنـا يحـق للجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ  خـل بالتزاماتـه أو  للـاء العقـد المبـرم معـه .2
التــي أحالــو العطــاء اتخــام اإلاــراءات ال زمــة نحــق المتعهــد نمــا فــي ملــك مصــادرة  يمــة التــأمين المقــدم مــن 

 ويعتبر المبل  في عءج الحالة ليرادًا للخزينة العامة. م) تقصيرج نشكل يتناسب  المتعهد أو أي ازء منه
وفــي اميـــ) ااحـــوا  يحـــق لـــدائرة اللـــوازم العامـــة تحصــيل اامـــوا  المســـتحقة لهـــا فـــي ممـــة المنـــا ض أو  .3

و مـن المورد من ااموا  المستحقة لءلك المنا ض أو المورد لد  الـوزارات والهيبـات والمؤسسـات الحكوميـة أ
 كفانتهم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

في حا  حدوث أي خ ف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السانقة أو من بنود العقـد فيـتم حلـه وديـًا   - أ
 نالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما للوصــو  للــ  حــل حــو  أي خــ ف يتعلــق  30لما لــم يــتمكن الطرفــا  خــ    -  
 ف نـــاللجوء للـــ  المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق القـــوانين واانظمـــة نالعقـــد يحـــق اي مـــن الطـــرفين حـــل الخـــ

 المعمو  بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهءا الشأ .

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا اســتعمل المنــا ض ال ــل أو الت عــب فــي معاملتــه أو ثبــو عليــه أنــه طــرع أو  ــام بنفســه أو بواســطة مل .1
ر عل  رطوة أحد موظفي أو مستخدمي السلطة أو علـ  التواطـؤ معـه ييرج نطريق مباطر أو يير مباط

لضـــرارًا نالمصـــلحة يل ـــي عقـــدج فـــي الحـــا  ويصـــادر التـــأمين مـــ) عـــدم اإلخـــ   نحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
نالتعويضات المترتبة عل  ملك فضً  عن طـطب اسـمه مـن بـين المنا صـين ون يسـم  لـه نالـدخو  فـي 

 فلسطينية عءا فضً  عن اتخام اإلاراءات القضائية ضدج عند ان تضاء.منا صات للسلطة الوطنية ال
لما أفلـــس المنـــا ض أو المـــورد يحـــق للجنـــة العطـــاءات لل ـــاء التعا ـــد معـــه دو  اللجـــوء للقضـــاء وكـــءلك  .2

 مصادرة مبل  التأمين ك يراد عام للخزينة العامة.
و مــا تبقــ  منـه  بتوايــه كتــا  للورثــة يفيــد لما تـوف  المنــا ض أو المــورد اــاز لل ــاء العقـد  المبــرم معــه أ .3

 بءلك دو  الحااة لل  استصدار حكم  ضائي يقضي بءلك م) رد مبل  التأمين في عءج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

 

  آداء نشاط الشركة وترف) علناإلطراف والمتانعة  لدارة المعبرالمشكلة من اللجنة المختصة  تقوم .1
 وا.نالخص تقرير دوري 

م) وملك حسب تعليمات اللجنة المختصة  المعبرتنظيف امي) دورات المياج المتواادة داخل  .2
انطارة ال  ا  امي) المواد المستخدمة واادوات ال زمة لعملية النظافة عل  حسا  المتعهد ويلتزم 

عما  الصيانة والقيام نأالمتعهد نالحصو  عل  موافقة الجهة المشرفة عل  مواد النظافة المستخدمة 
 .كاملة نما فيها توفير  ط) ال يار ال زمة

المعبر مخلفات زوار حسب المخطو من كافة  المحددة والممرات والمناطق الفضاءرضيات ااتنظيف  .3
 وكءلك انترعة وخ فه.

ووض) أكياس نايلو  فيها كل حسب حجمه نما يمن)  المعبرات المنتشرة في تنظيف حاويات النفاي .4
 .تساخها وتجديد ااكياس كلما اتسخو تلوثها وا

 .المعبرعما  نمن فيهم مشرف النظافة العامة عل  أ  يتم توزيعهم نانتفاق م) لدارة 5توفير عدد  .5
بي الشركة  نالمو ) وعل  الشركة  أ  تقوم ناستبداله   استبعاد أي من منتس اللجنة المختصةمن حق  .6

 .تبرير للشركةتقديم  اللجنة( ساعة ون يطلب من 24خ    
المواد المتقدمين لهءا العطاء نضرورة زيارة المو ) ومعاينته لتقدير آلية تقديم الخدمة وتكلفة  يلتزم كافة .7

حيت لن  المخطوالمختلفة المءكورة في  في دورات المياج دوات وانحتيااات المطلوعةوالمعدات واا
 من المتقدمين للمو ) وظرف العمل نه. يعتد نجهل أي

زم من يرسو عليه العطاء نعدم استخدام موظفين  اصرين اداء المهمة نحيت ن يقل عمر يلت .8
سنة وا  يكو  مقبو  الهيبة ويجيد  50سنة وأن يزيد عن  16العامل أو الموظف المنوي تش يله عن 

 التعامل م) انخرين.
صة علما نأنه طهادة حسن سير وسلوك من الجهات المختيلتزم من يرسو عليه العطاء ن حضار  .9

 .المعبرلجمي) العاملين في اعما  النظافة داخل  للجنة المختصةيحق 
م) صورة عوية للعما  المنوي كشفا نأسماء العاملين والعام ت : بتقديممن يرسو عليه العطاء يلتزم  .10

 .يينلدار  أوانعتراض عل  آي من المستخدمين عما  كانوا وللجنة الحق في  تش يلهم 
سو عليه العطاء نالمسبولية الكاملة عن أية لصانات عمل تلحق نأي من منسوعيه يلتزم من ير  .11

العاملين نالمو ) كما أ  حقو هم كلها كائنة ما كانو عي طرف الشركة التي البتهم كما وتتحمل 
الشركة المسبولية المدنية والجنائية في حا  تسبب أي من منسوعيه نضرر مادي أو معنوي لممتلكات 

 المرفأ.
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بواود خسارة من اراء التعا د ون يحق له المطالبة نأي  اندعاءن يحق لمن يرسو عليه العطاء  .12
تعوي  ولن يلتفو لمثل عءج اندعاءات لكونها تتنا   م) حرية المورد في تقدير المقابل المادي لما 

 يقوم نه من أعما  وفي اختيار طريقة المشاركة في العرض موضوع العقد.
وإما ثبو لها من خ   المشاعدات  طهرياتقييم أداء الشركة  ادارة المعبرلد   لمختصةللجنة ايحق  .13

أ  الشركة  د أخفقو في تحقيق ااعداف التي تم التعا د معها من أاله وحسب أحكام  الشخصية
أو خصم ازء من مستحقات الحق في طلب فسخ العقد م) الشركة  للجنة المختصةوطروط العقد ف   

والتعا د م) من يليه في السعر م) تحميله  كافة التبعات  مصادرة تأمين حسن التنفيء الشركة او
 المترتبة عل  ملك. القانونية والمالية

 .نالعاملين راا  ونساء يلتزم من يرسو عليه العطاء بتوفير زي خاا ومميز .14
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـ نصفتي ممثً  عن  طركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عوية ر م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ ر أنا المو ) أدناج ــــ 
 ــ نالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن طــروط عامــة  2017/ 30ت وتفهمــو كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح ر ــم  .   نــأنني  ــرأ1
 وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما  انونيًا بتلك الشروط والمواصفات .

يوما  ستين.   كما ألتزم نأ  يبق  العرض المقدم مني ساري المفعو  ون يجوز لي الراوع عنه لمدة 2
 ض.من تاريخ آخر موعد لتقديم العرو 

مـن   طلبهـا يـتم وكءلك ألتزم بتوريد ااصناف المحالة علـ  نمواـب العطـاء المـءكور أعـ ج والتـي.  3
التوريـد علـ  أ  تكـو   أوامـراسـت م تو يـ) العقـد و  وملًك مـن تـاريخ ث ثين يوماخ    ادارة المعبر بل 

 عءا العطاء. تلك ااصناف الموردة من  بلي وفقًا للمواصفات والشروط المنصوا عليها في
 وعءا ل رار وتعهد مني بءلك أ ر وألتزم نكل ما ورد نه دو  أي ض و أو لكراج .     
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