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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 عطاءات المركزيةلجنة ال

 2019/  36  عطاء رقم
احتياجات مصنع الخياطة حكومي لتوريد  اءــرح عطــزية عن طــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية

تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة  لصالح وزارة الداخلية واألمن الوطني التجهيزات العسكرية+
 .ووثائق العطاء

ات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة فعلى الشرك
خالل أوقات الدوام الرسمي من  تل الهوا بجوار محطة فارس للبترولـ  للوازم العامةاإلدارة العامة المالية / 

تردة تورد غير مس شيكل( 300أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )
 .خزينة وزارة الماليةإلى 

اللوازم / وزارة  العامة دارةاإلبآخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات 
وتفتح م  07/05/2019الموافق  الثالثاءيوم صباح من  الحادية عشرهو الساعة  زةـالمالية في غ

 مان والمكان .الز نفس ناقصين في تالمظاريف بحضور ممثلي الم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 على من يرسو عليه العطاء. أجرة اإلعالن في الصحف .1
أو شـير بنيـي أو كفالـة بنييـة دوالر  15000سـند دفـع صـادر مـن بنـر البريـد بقيمـة يجب إرفاق  .2

من ال يرسو عليه يوما مستردة ل 60من البنر الوطني االسالمي او بنر االنتاج ساري المفعول لمدة 
 المزاد .

 . وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب بالشيكلتقدم األسعار  .3
 لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار. .4
 www.mof.gov.ps. لالطالع على اليراسة مراجعة موقع وزارة المالية 5
 2832761اتف رقم . للمراجعة واالستفسار ه6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقض عرضــه وأســعارج علــى الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ  .1
ض هذج الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العر 

 كاملة على أن يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق واالستيمال بصورة صحيحة.

علـــى أن يشـــمل الســـعر رســـوم الجمـــارا والضـــريبة المضـــافة وأجـــور  بالشـــيكلتيتــب أســـعار العطـــاء  .2
 . ى التحزيم والتغليف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخر 

أو التعـديل  يعد المناقض عرضـه مطبوعـًا أو مكتوًـًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقـر ويحظـر المحـو .3
أو الشــطب أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مــن هــذا القبيــل يوضــع عليــه خطــين متــوازيين 

ويعــاد كتابــة الصــواب بــالحبر األزرق أو األســود ويوقــع بجانبــه مــن قبــل مــن أجــرى  ربــالحبر األحمــ
 صويب.الت

يقدم المناقض عرضه مرفقًا به الوثائق المطلوًة مع تـأمين دخـول العطـاء فـي مغلـف مغلـق ب حكـام  .4
لصــالح وزارة الداخليــة احتياجــات مصــنع الخياطــة والتجهيــزات العســكرية توريــد ويكتــب عليــه عطــاء 

اكس ورقم وكذلر اسمه وعنوانه باليامل ورقم الهاتف والف 2019/ 36للمناقصة رقم  واألمن الوطني
صـــندوق البريـــد الخاصـــين بـــه لترســـل إليـــه المكاتبـــات المتعلقـــة بالعطــــاء وعليـــه تبليـــــغ اإلدارة العامـــة 
للوازم / وزارة المالية خطيًا بأي تغيير أو تعـديل فـي عنوانـه وعليـه أن يكتـب أيضـًا اسـم الـدائرة التـي 

خالف ذلر يحق للجنة العطاءات أن تهمل ا  لعرض المقدم منه.طرحت العطاء وعنوانها ًو

 العامة ةاإلدار يودع العرض من قبل المناقض في صندوق العطاءات المخصض لهذا الغرض لدى  .5
في صـندوق العطـاءات قبـل آخـر موعـد  للوازم قبل انتهاء المدة المحددة لذلر وكل عرض ال يودع 

 لتقديم العروض ال ينظر فيه ويعاد إلى مصدرج مغلقًا .

عـــام العـــرض المقـــدم منـــه نافـــذ المفعـــول وال يجـــوز لـــه الرجـــوع عنـــه لمـــدة  يلتـــزم المنـــاقض بـــأن يبقـــى .6
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض. ميالدي

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ
ـة منـه   .1 يرفق المناقض مع عرضه ) خاصة إذا كان يشـارا ألول مـرة ( الشـهادات والوثـائق المطلًو

 وهي على النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلر السيرة الذاتية للشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي للشركة 

 .شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

علــى المنــاقض أن يرفــق بعرضــه النســخة األصــلية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معلومــات فنيــة  .2
ـة فــي دعــوة العطــاء و ذا كانــت تعـرف بــاللوازم المعر  وضــة وكــذلر يقـدم مــع عرضــه العينــات المطلًو
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تلر العينات غير قابلة للنقل فعليه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه و ال يكون للجنة 
 العطاءات عدم النظر بالعرض.

لتوضــيح   يحــق للمنــاقض أن يضــيف أيــة وثــائق أو معلومــات يرغــب ب ضــافتها ويــرى أنهــا ضــرورية .3
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .1

صـــادر مـــن بنـــر البريـــد التـــابع لـــوزارة االتصـــاالت  معتمـــد يلتـــزم المنـــاقض أن يرفـــق بعرضـــه ســـند دفـــع
خمسـة عشـر ألـف دوالر  -$   15000بمبلـغ  أو البنر الوطني أو بنـر االنتـاج وتينولوجيا المعلومات

وال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطـاء   علـى أن " كتأمين دخول "  -غير فقر ال 
بعــد مــدة  تعــاد تأمينــات الــدخول فــي العطــاء إلــى مقــدميها مــن المناقصــين الــذي لــم يحــال علــيهم العطــاء

 وكذلر لمن أحيـل علـيهم العطـاء بعـد أن يقومـوا بتقـديم من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض  أسبوعين
 تأمين حسن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

يلتزم المتناقض الفائز بالعطاء أو بأي جزء مـن بنـودج بتقـديم تـأمين حسـن التنفيـذ للعطـاء المحـال عليـه 
يوم من  15صادر من بنر البريد حسب األصول خالل  معتمد وذلر على شكل سند دفع %10بقيمة 

قبل اإلدارة العامة للـوازم علـى أن يكـون سـاري المفعـول لمـدة  تاريخ تبليغه بقرار إحالة العطاء عليه من
من تاريخ آخر موعد لتقـديم تـأمين حسـن التنفيـذ   ويعـاد تـأمين حسـن التنفيـذ إلـى المتعهـد  عام ميالدي

ــدائرة المســتفيدة لــ دارة العامــة  بعــد تنفيــذ كافــة االلتزامــات المترتبــة عليــه بموجــب طلــب خطــي تقدمــه ال
 شير بقيمة اليفالة من وزارة المالية(. إصدارج عن التأمين )حيث يتم للوازم باإلفرا

 

% وفق تقـدرر لجنـة العطـاءات المركزيـة لوـق لـوزارة 15ا : في حال انخفاض االسعار أكثر من رابع
 المالية انهاء التعاقد أو إعادة النظر في األسعار

 .تأمين الصيانة :3
 ًا: فتح العطاءات وتقييمها:خامس

 -:فتح المظاريف لجنة -1
يشكل مدير عام اللوازم العامة لجنة فتح مظاريف العطاء وتقوم هـذج اللجنـة بفـتح العطـاءات بحضـور  

 -المناقصين أو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
وفـه يضـع رئـيس اللجنـة إثبات عدد المظاريف في محضر فـتح المظـاريف وكـل عطـاء يفـتح مظر  - أ

عليـــه وعلـــى مظروفـــه رقمـــًا مسلســـاًل علـــى هيهـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه رقـــم العطـــاء ومقامـــه عـــدد 
 العطاءات الواردة.

 ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء و ثبات عددها.  - ب
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قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كـل منـاقض وذلـر بحضـور   - ت
 صين أو ممثليهم.المناق

التوقيع من رئيس اللجنة وجميع األعضاء الحاضرين على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه  - ث
 وكذلر على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
لفنيـة التـي تقـوم بدراسـة يحدد مدير عام اللوازم العامة األشخاص أو الجهات الذين تتيون منهم اللجنة ا

العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة للجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد 
 -أخذ المعايير التالية في االعتبار:

 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.  - أ

فنيــة وفقــًا لمواصــفات اللــوازم المطلوًــة تـدرس العــروض مــن الناحيــة الفنيــة بحيــث تحـدد المعــايير ال   - ب
علــى جــدول يعــد لهــذج الغايــة  وتخضــع كافــة العــروض لــنفس المعــايير مــن حيــث التــزام المنــاقض 

 بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

سـيرة المنـاقض وتعامالتـه خـالل عمليـات التوريـد فـي العطـاءات السـابقة ومـدى يؤخذ بعين االعتبار  - ت
 األمانة وااللتزام

يؤخــذ بعــين االعتبــار كفــاءة المنــاقض مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــه علــى الوفــاء بالتزامــات   - ث
العطـــاء وســـمعته التجاريـــة والتســـهيالت التـــي يقـــدمها أو الخدمـــة التـــي يوفرهـــا وقطـــع الغيـــار وور  

ال  الصــيانة و كــذلر كونــه وكيــل أو مــوزع لوكيــل أو تــاجر  وللجنــة اســتبعاد عــرض المنــاقض الــذي
 تتوفر فيه كل أو بعض هذج المتطلبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخض األسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  - ج

إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنيـة باإلحالـة علـى مقـدم  - ح
بالترسـية علـى أكثـر مـن مـورد للصـنف الواحـد أرخض األسعار و من حـق اللجنـة الفنيـة أن توصـي 

 بالرغم من اختالف األسعار.

فـــي حالـــة عـــدم تـــوافر المتطلبـــات فـــي العـــرض الـــذي يتضـــمن أرخـــض األســـعار تنتقـــل الدراســـة إلـــى  - خ
العرض الذي يليه بالسعر إلـى أن تصـل إلـى العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطلبـات ل حالـة علـى أن 

 ألرخض بشكل واضح.تبين أسباب استبعاد العروض ا

إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطلوًة يفضل المناقض الذي يتضمن عرضـه  - د
ميــزات إضــافية ثــم المقــدم للمنتجــات المحليــة  ثــم المنــاقض المقــيم بفلســطين بصــورة دائمــة  ثــم مــدة 

 التسليم األقل إذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.

مثــــل القمــــا  بأنواعــــه اال بعــــد احضــــار وتقــــديم الشــــركة الترســــية فــــي األصــــناف الرئيســــية لــــن يــــتم  - ذ
ـة وذلـر ليـتم التأكـد بـأن الشـركة قـادرة  المختصة عينة مطابقة يـتم فحصـها ومقارنتهـا بالعينـة المطلًو
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ــة وســيتم الترســية مــن عــدمها مــن خــالل دراســة  علــى احضــار أصــناف مطابقــة للمواصــفات المطلًو
 يةاللجنة الفن

 

 ا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـسادس
علـــى المتعهـــد الـــذي أحيـــل عليـــه العطـــاء اســـتيمال إجـــراءات العقـــد الخـــاص بقـــرار اإلحالـــة وتوقيـــع  .1

 االتفاقية وما يلحقها من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
 وريد.يلتزم المتعهد بالتوريد خالل ثالثون يومًا من تاريخ استالمه ألمر الت .2

ال يجوز للمتعهـد أن يتنـازل ألي شـخض آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول علـى   .3
 إذن خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحــق للمنــاقض أو المــورد الرجــوع علــى لجنــة العطــاءات بــأي خســارة أو ضــرر ناشــ  عــن تقــديم  .4
وض المقدمة إليها أو إذا لم تحل العطاء على عرضه في حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العر 

مقــدم أقــل األســعار أو إذا ألغــت لجنــة العطــاءات دعــوة العطــاء فــي أي وقــت أو أي مرحلــة دون ذكــر 
 األسباب.

يلتزم المورد بتسليم اللوازم وفقًا للمواصفات والشروط المتفق عليها والواردة في قـرار اإلحالـة وكـذلر  .5
 رة فيه.العينات المعتمدة والمذكو 

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

إذا تـأخر المتعهـد عـن توريـد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق :  فرض غرامـة ماليـة .1
وازم التـي تـأخر %( مـن قيمـة اللـ1لمدير عام دائـرة اللـوازم العامـة أن يفـرض غرامـة ماليـة ال تقـل عـن )

في توريدها عن كل أسبوع تأخير إال إذا تبين أن التأخير في التوريد ناجم عن قـوة قـاهرة   وفـي جميـع 
األحوال على المتعهد تقـديم إشـعار خطـي وفـوري إلـى الجهـة المختصـة بـالظروف واألسـباب التـي أدت 

 إلى التأخير في التوريد أو منعته من ذلر وتقديم ما يثبت ذلر.
إذا نيل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيه التزامه بالتوريد أو قصر  : راء على حساب المتعهدالش .2

في ذلر أو تأخر يحق لمـدير عـام دائـرة اللـوازم العامـة إصـدار القـرار بشـراء اللـوازم الملتـزم بهـا المتعهـد 
تحميلـه فـروق  بنفس الخصائض والمواصفات من أي مصدر آخر على حساب هذا المتعهد ونفقته مـع

األســعار والنفقــات اإلضــافية وأيــة خســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يلحــق بالــدائرة المســتفيدة أو 
 دائرة اللوازم العامة دون الحاجة إلى أي إنذار وال يحق للمتعهد االعتراض على ذلر.

لجنـــة : وهنـــا يحـــق لاســـتدعاد عـــرض المـــورد الـــذم لخـــ  بالتزاماتـــه أو إلعـــاء العقـــد المدـــرم معـــه .3
العطـــاءات التـــي أحالـــت العطـــاء اتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة بحـــق المتعهـــد بمـــا فـــي ذلـــر مصـــادرة قيمـــة 
التأمين المقدم من المتعهد أو أي جزء منه بشكل يتناسـب مـع قيمـة اللـوازم غيـر المـوردة ويعتبـر المبلـغ 

 في هذج الحالة إيرادًا للخزينة العامة.
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زم العامة تحصيل األمـوال المسـتحقة لهـا فـي ذمـة المنـاقض أو وفي جميع األحوال يحق لدائرة اللوا .4
المورد من األموال المستحقة لذلر المناقض أو المورد لدى الوزارات والهيهات والمؤسسات الحكومية أو 

 من كفاالتهم.
 -ح  الخالفات:ًا: ثامن

لعقـد فيـتم حلـه في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود ا  - أ
 وديًا بالتفاوض.

ــم يــتمكن الطرفــان خــالل  - ب يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما للوصــول إلــى حــل حــول أي خــالف  30إذا ل
يتعلــق بالعقــد يحــق ألي مــن الطــرفين حــل الخــالف بــاللجوء إلــى المحكمــة المختصــة وتطبيــق القــوانين 

 لشأن.واألنظمة المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا ا
 شروط متفرقة:ـ :اتاسع

اســـتعمل المنـــاقض الغـــع أو التالعـــب فـــي معاملتـــه أو ثبـــت عليـــه أنـــه شـــرع أو قـــام بنفســـه أو  اذإ .1
بواسطة غيرج بطريق مباشر أو غير مباشر على رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السلطة أو علـى 

عــدم اإلخــالل بحــق التواطــؤ معــه إضــرارًا بالمصــلحة يلغــي عقــدج فــي الحــال ويصــادر التــأمين مــع 
الــوزارة المطالبــة بالتعويضــات المترتبــة علــى ذلــر فضــاًل عــن شــطب اســمه مــن بــين المناقصــين وال 
يســمح لــه بالــدخول فــي مناقصــات للســلطة الوطنيــة الفلســطينية هــذا فضــاًل عــن اتخــاذ اإلجــراءات 

 القضائية ضدج عند االقتضاء.
لغـاء التعاقـد معـه دون اللجـوء للقضـاء وكـذلر إذا أفلس المناقض أو المورد يحق للجنـة العطـاءات إ .2

 مصادرة مبلغ التأمين ك يراد عام للخزينة العامة.
إذا تـوفى المنـاقض أو المـورد جـاز إلغــاء العقـد  المبـرم معـه أو مـا تبقــى منـه  بتوجيـه كتـاب للورثــة  .3

 يفيــد بــذلر دون الحاجــة إلــى استصــدار حكــم قضــائي يقضــي بــذلر مــع رد مبلــغ التــأمين فــي هــذج
 الحالة.
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 الشروط الخاصة
أعداد محدودة ال تزيد  الشفاف تغلف التجهيزات عند تسلمها بالبالستير -1 وتعبأ بكراتين مناسبة ًو

 وحدة . 30 عن
من الخارج  ةأن توضع التجهيزات في كراتين من نفس المقاس والصنف ويكتب على الير تون -2

خر عريض واضح : الصنف   العدد. –المقاس  –ًو

 بحالة سليمة ومغلقة جيدا ومكتوب  عليها بخر واضح مقروء. ةب أن تيون اليرتونيج -3

من حق لجنة االستالم رفض أية كمية أو الصنف بكامله إذا وجد مخالفة في الشروط العامة أو  -4
 الخاصة أو المواصفات .

رسل يجب إرفاق عينات لجميع األصناف المطلوًة من التجهيزات وال يقبل العطاء بدونها وت -5
في غزة على حساب الشركة أقصاها أسبوع من  للوزام العامةاإلدارة –العينات إلى وزارة المالية 

 تاريخ فتح المظاريف .

 توقيع عقد اتفاق من قبل وزارة المالية والطرف الثاني الذي يرسى عليه العطاء . -6

في العطاء للتأكد من يحق للجهة المستفيدة القيام بزيارات مفاجهة للشركات والمصانع المشتركة  -7
 مطابقة للمواصفات  وانتداب مراقبين لمتابعه عملية التصنيع.

من تاريخ شهر خالل مدة أقصاها غزة  –لدي الجهة التي تحددها وزارة الداخلية يكون التوريد  -8
 توقيع العقد وعلى نفقة المورد .

اييس الفلسطينية ويحق أي مواد يقوم المورد بتوريدها يجب أن تيون مطابقة للمواصفات والمق -9
 مناسبة وعلى حساب ونفقة المورد. للجهة المستفيدة التأكد من ذلر بالطرق التي تراها

في حال وجود خالف بين المواصفات الفنية والعينات المعتمدة   تعتبر العينات المعتمدة هي  -10
 المرجعية لحل الخالف ويتم االستالم على أساس العينات المعتمدة .

 ام بالمقاييس المعيارية للبنطلون والقميض الموضحة بكراسة العطاء.يجب االلتز  -11
 يحق للشركات تقديم بدائل لألصناف المطلوًة بمواصفات جيدة . -12

للجنة العطاءات المركزية الحق بتجزئة األصناف أو كمياتها بين أكثر من متعهد   وذلر بما  -13
 يتناسب مع المصلحة العامة.

 األفضلية تعطى للمنتجات الوطنية . -14
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 المواصفات الفنية لدعض األصناف :
 

 (: الميداني) القماش السيلكوم: -أواًل 
  حسب الطلباللون تحديد نوع ودرجة  -
 % قطن 35% بوليستر و  65يتيون النسيج من  -
 جرام 360 – 340جرام ووزن المتر الطولي  240 - 230وزن المتر المًرع  -

 ون بعد اجراء الفحض المعتمد لدى وزارة الداخليةثبات الل -
 م 1.5عرض الثوب  -
 .لون ضمن اليميات المطلوًة في كراس العطاءيحق لوزارة الداخلية طلب أي كمية من  -

 

 : صيفيالقميص القماش :  ثانياً 
  حسب الطلباللون تحديد نوع ودرجة  -

ه نقشه خاصة حسب العينة ال -  مرفقةقما  كتان مشَطب تشطيب قميض ًو
 رويان%  35% بوليستر و  65يتيون النسيج من  -
 جرام 260 – 240جرام ووزن المتر الطولي  170 - 160وزن المتر المًرع  -

 ثبات اللون بعد اجراء الفحض المعتمد لدى وزارة الداخلية -
 م 1.5عرض الثوب  -
 ء.يحق لوزارة الداخلية طلب أي كمية من لون ضمن اليميات المطلوًة في كراس العطا -

 

 : قماش بنطلون مكتدي رسمي: ثالثاً 
  حسب الطلباللون تحديد نوع ودرجة  -

 % رويان 20% بوليستر و  80يتيون النسيج من  -
 جرام 300 – 280جرام ووزن المتر الطولي  200 - 185وزن المتر المًرع  -

 ثبات اللون بعد اجراء الفحض المعتمد لدى وزارة الداخلية -
 م 1.5عرض الثوب  -
 ة الداخلية طلب أي كمية من لون ضمن اليميات المطلوًة في كراس العطاء.يحق لوزار  -
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 : العيار الداخلي الصيفي :  رابعاً 
) نسبة االنيما   % 60مخلوط  و بولستر % 40من القطن ممشر  قما  ابيض سنجل ليكرا -

 صفر (تياد تيون 
 حسب الطلب. و المقاس اللون  -

 جرام 140وزن المتر المًرع  -
 .عينة من القما  مع العرض يقدم  -

 التوريد بالييلوجرام -
 : العيار الداخلي الشتوم: خامساً 

 مخلوط % بولستر 70  خير ممشر  % قطن 30القما  من  -
 اللون و المقاس حسب الطلب. -

 جرام 200 -180وزن المتر المًرع  -
 يقدم عينة من القما  مع العرض.  -

 

  كسكيت مدطنسادسًا : 
 بولستر %50% قطن و 50 قما ال -

تحتوي على فتحتين للتهوية فوق األذنين و الياسكيت مقوى ومقدمة الطاقية تحتوي على نسر  -
 قما  مطرز

 البطانة من االسفنج المضغوط مع مراعاة الجودة وان يكون قما  البطانة جيد -
 شعار نسر ُمطرز في مقدمة اليسكيت -

 سم.1.5سم و بعرض  6مؤخرة الطاقية تحتوي على مغير بطول  -
 طريز كلمتين على جوانب اليسكيت حسب الطلبت -
 اليسكيت ولون خير التطريز قبل البدء بالعمللون اعتماد  -

 

 العسكرم  ه: الدريسابعاً 
 اللون حسب الطلب. -
 مصنوعة من الجوخ أو خيوط مصنوعة بطريقة نسيج الطًرو . -
 يوجد فتحتين للتهوية فوق اإلذن اليمني. -

ًراط. 3.5إلى  2ع خصيصًا للبريهات وًعرض من اإلطار الخارجي من القما  المصنو  -  سم ًو
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% أو فسـكوزا أو خلـير  100مع مراعاة عدم وجود وصالت فـي الباريـة   ويكـون مـبطن بقمـا  قطـن  -
 1/1من القطن/الفسكوزا بتركيب نسيجي 

مــع مراعــاة وجــود نســر الســلطة الوطنيــة الفلســطينية المطــرز بــاللون الــذهبي أو الفضــي حســب الطلــب  -
سم مـع كتابـة اسـم الجهـاز فـي األسـفل حسـب الطلـب  4سم والعرض  6بيضاوي القطر الطولي بشكل 

 علي قاعدة من القما  باللون األسود.

 
 ( ـــــلدڨ)  بلوزة ربيعي:  ثامناً 

  % بولستر50% قطن + 50 ليكرا قما ال -
 لجيب االماميةيتم تخيير قطع قما  عند اليوعين وفي مقدمة اليتفين واالًزاليت واضافتين عند ا -

 جرام650 – 500وزن الوحدة  -

 اللون حسب الطلب -

 

   ) جيشي واسود( : القالشتاسعاً 
 نوع عادي مصنوع من :

 د سالمؤك أو الحديد النايلون الزيتي واإلبزيم من النحاس
 حسب الطلبسم  5سم إلي  4العرض : من 

 حسب الطلب .واللون  140سم ولغاية  125الطول : 
 

 )الشرطة(قالش عاشرًا : 
و  النسـر كلمـة دولـة فلسـطينعليـه شـعار مصـبوب نفس المواصفات السـابقة و ليـن اإلبـزيم فضـي  -

 سم  4-3 العرض 

 أحدعاشرا : بخصوص التطريز
 ألوان ويكون لون ونوع الخير قطني أو روليس بناء على طلب وزارة الداخلية 5 – 4التطريز من  -

 

 (: الميداني) المموهالقماش : اثنا عشر
  حسب الطلب والتمويه اللون ديد نوع ودرجة تح -
 % قطن 35% بوليستر و  65يتيون النسيج من  -
 جرام 360 – 340جرام ووزن المتر الطولي  240 - 230وزن المتر المًرع  -

 ثبات اللون بعد اجراء الفحض المعتمد لدى وزارة الداخلية -
 م 1.5عرض الثوب  -
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وزارة  –دة من قبل المديرية العامة ل مداد والتجهيز المعتمااللتزام بمواصفات العينات المرفقة و  -
 الداخلية ولن يتم قبول اي تغيير في رسمات التمويه وااللوان المعتمدة

 يحق لوزارة الداخلية طلب أي كمية من لون ضمن اليميات المطلوًة في كراس العطاء. -
 

 :مالحظات 

  بل وأثناء التوريد ..سيتم فحص نسبة القطن والبوليستر في العينة المقدمة ق1

 . مطلوب درجة لون واحدة في كل الكمية وفي نفس القطعة .2

 %(5±. سيتم وزن كل متر مربع )نسبة خطأ مسموحة 3

  2. سيتم حساب عدد الخطوط الطولية في كل سم4

 2. سيتم حساب عدد الخطوط العرضية  في كل سم5

 . مطلوب ملصق على كل ثوب قماش يوضح كل من :6

 التشغيل  أ. رقم

 ب. الطول

 ج. الصنف 

. بخصوص االصناف التي يتم توريدها ب الكيلو جرام سيتم خصم وزن رول الكرتون وعدم احتسابه 7

 ضمن وزن الكمية المستلمة 

 . سيتم اجراء الفحوصات بالغسيل والمعالجة الكيميائية 8

 م  1.5. يكون عرض ثوب القماش الخاص بتفصيل البدل الميدانية هو 9

 . ستكون العينة الضابطة موقعة من كافة األطراف : وزارة المالية , وزارة الداخلية والجهة الموردة 10

 . مطلوب شهادة منشأ لكل صنف يتم توريده 11

 قبل وأثناء التوريد  . مطلوب احضار عينة 12
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 والكميات جدول األسعار

 مستلزمات مصنع الخياطة 
 

 الكمية وحدةال الصنف م.

سعر 

 ةالوحد

 شيكلبال

السعر اإلجمالي 

 بالشيكل
 مالحظات

 لتفصيل بدل ميداني   59000 متر قماش كحلي 1

 لتفصيل بدل ميداني   42000 متر قماش أسود 2

 لتفصيل بدل ميداني   21000 متر قماش جيشي 3

 لتفصيل بدل ميداني   3500 متر قماش سكني 4

 قماش قطن سلب كتان   9000 متر قماش صيفي سماوي 5

قماش بنطلون مكتبي  6
 أسود

   450 متر
  

 قماش قطن سلب كتان   500 متر قماش صيفي ابيض 7

قماش بنطلون مكتبي  8
 رمادي

   1560 متر
  

 قماش قطن سلب كتان   1800 متر قماش صيفي سكني 9

مكتبي  قماش بنطلون 10
 أخضر زيتي

   7800 متر
  

 قماش قطن سلب كتان   9000 متر قماش صيفي اخضر 11

 قماش بولتريكو   400 متر قماش جلباب كحلي 12

 قماش بولتريكو   200 متر قماش جلباب أسود 13

 قماش بولتريكو   400 متر قماش جلباب جيشي 14

     10500 كيلوجرام قماش ابيض صيفي 15

     16500 كيلوجرام ابيض شتوي قماش 16

قماش منديل جورجيت  17
 سكني

   450 متر
  

قماش منديل جورجيت  18
 زيتي

   200 متر
  

     1500 متر قماش فسفوري أخضر 19

     1500 متر قماش فسفوري برتقالي 20

     2000 متر قماش بنما للزي المكتبي 21
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     20500 متر قماش بطانة 22

 الكمية الوحدة فالصن م.

سعر 

 ةالوحد

 شيكلبال

السعر اإلجمالي 

 بالشيكل
 مالحظات

قماش بطانة جلباب  23
 ستان

   1000 متر
  

 لتجهيز قايش اسود او جعب عسكريه   1500 متر قماش جلد رول أسود 24

    12500 متر كحليقماش صاعقة  25

     11500 متر قماش صاعقة أسود  26

    5000 متر ايقماش صاعقة صحرو 27

    5000 متر قماش صاعقة زراعي  28

    9500 متر قماش صاعقة ثلجي 29

    20 علبة إنش 10شفر عراوي  30

     100 علبة بخاخ اسبري 31

     50 كرتونة سم 5لزيق عريض  32

     100 كرتونة سم 1.5لزيق رفيع  33

     15 كرتونة لزيق ورق  34

     2000 كيلوجرام بير "نايلون " كيس ك 35

     6000 كيلوجرام نايلون سلفان 36

     100 دستة أقالم توش 37

     100 دستة قلم جاف أزرق 38

     100 دستة قلم رصاص 39

     100 عدد " 8مقص يد حديد  40

مقص تنظيف حديد  41
 صغير

   100 علبة
  

     3000 عدد بكر درزة أسود 42

     3000 عدد حليبكر درزة ك 43

     2000 عدد بكر درزة جيشي 44

     1000 عدد بكر درزة سماوي 45

     3000 عدد بكر درزة أبيض 46
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     500 كيلوجرام بكر أفرلك أسود 47

 الكمية الوحدة الصنف م.

سعر 

 ةالوحد

 شيكلبال

السعر اإلجمالي 

 بالشيكل
 مالحظات

     500 كيلوجرام بكر أفرلك كحلي 48

     500 كيلوجرام بكر أفرلك جيشي 49

     500 كيلوجرام بكر أفرلك سماوي 50

     1000 كيلوجرام بكر أفرلك أبيض 51

 12ابر أفرلك  52
دستة 

"65" 
100   

  

 لتجهيز قايش جيشي   600 متر قماش جلد رول جيشي  53

 لتفصيل جعب   5000 متر قماش جلد رول جيشي  54

 اللون حسب الطلب   3500 متر مربع قماش شادر  55

     14000 متر فزلين أسود 56

فزلين قميص سماوي  57
 كبس

   600 متر
  

     3000 متر فزلين أبيض 58

 10شفر مقص أصلي  59
 إنش

   20 عدد
  

     20 علبة إنش 2\1شفر عراوي  60

     20 علبة إنش 3\4شفر عراوي  61

     20 علبة إنش 5\8شفر عراوي  62

     20 دستة 16ابر أفرلك  63

 10برداخ سن كهرباء  64
 إنش

   30 علبة
  

     مليون عدد إزرار أسود 65

     مليون عدد إزرار كحلي 66

     200000 عدد إزرار جيشي 67

     20000 عدد إزرار سكني 68

     120000 عدد إزرار بني 69

     150000 عدد إزرار سماوي 70

إزرار جلباب أسود  71
 خارجي

   2000 عدد
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إزرار جلباب كحلي  72
 خارجي

   4000 عدد
  

 الكمية الوحدة الصنف م.

سعر 

 ةالوحد

 شيكلبال

السعر اإلجمالي 

 بالشيكل
 مالحظات

إزرار جلباب جيشي  73
 خارجي

   2000 عدد
  

     20000 عدد سحاب أسود 74

     21000 عدد سحاب كحلي 75

     5000 عدد يشيسحاب ج 76

 سم 70طول  5سم  سن  5   5000 عدد سحاب بالستيك أسود 77

سحاب بالستيك لون  78
 بيجي

   5000 عدد
 سم 70طول  5سم  سن  5

     50 دستة 14ابر أفرلك رقم  79

     50 دستة 16ابر أفرلك رقم  80

 18ابر أفرلك رقم  81
دستة 

"68" 
50   

  

     100 تةدس 16ابر أزرار رقم  82

     200 دستة 12ابر درزة رقم  83

 14ابر درزة رقم  84
دستة 

"71" 
200   

  

     200 دستة 16ابر درزة رقم  85

     200 دستة 18ابر درزة رقم  86

     20 دستة 12ابر أبرات رقم  87

     20 دستة 14ابر أبرات رقم  88

     50 لفة لفات ورق للرسم 89

 2عرض  ورق ملون 90
 متر

   100 لفة
  

     10 لفة ورق أبيض 91

يد مكوى بخار تفلون  92
 بوليستر

   30 عدد
  

     50 عدد قشاط ماكينة درزة 93

     50 عدد جرن ماكينة درزة 94

     100 عدد طبلة ماكينة درزة 95

     100 عدد بيت مكوك 96
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     55000 متر سم 5سكوتش عرض  97

 الكمية حدةالو الصنف م.

سعر 

 ةالوحد

 شيكلبال

السعر اإلجمالي 

 بالشيكل
 مالحظات

     5000 متر سم 3سكوتش عرض  98

     50000 عدد مشبك بالستيك " سلم " 99

 2.5قفل بالستيك عرض  100
 سم

   10000 عدد
  

     180000 متر سم 2.5سيرت عرض  101

     50000 متر سم 5سيرت عرض  102

     20000 عدد ناعمسحاب سن  103

 2.5عاكس فضي عرض  104
 سم

   16000 متر
  

عاكس برتقالي عرض  105
 سم 2.5

   10000 متر
  

عاكس أصفر عرض  106
 سم 2.5

   10000 متر
  

عاكس فضي عرض  107
 سم 100

   500 متر
  

رول قماش نمر  108
 ومقاسات

 500لفة / 
 نمرة

650   
 سم 1.2عرض اللفة 

 سم 70× سم  100   200 فرخ لورق بروست 109

     1000 متر قماش مريول لون كحلي 110

     5000 متر سحاب ناعم رول 111

     10000 عدد سوستة سحاب ناعم 112

    9500 عدد حذاء عسكري طويل  113

    8500 عدد حذاء مكتبي  114

    350 عدد حذاء نسائي  115

    18000 عدد سويتر عسكري  116

    350 عدد سويتر نسائي  117
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 مستلزمات التجهيزات العسكرية

 الكمية الوحدة الصنف م.

سعر 

 ةالوحد

 شيكلبال

السعر اإلجمالي 

 بالشيكل
 مالحظات

مع شعار مطرز نسر وشعارين كتابة مع    13000 عدد كسكيت مبطن 1
 اعتماد اللون قبل البدء بالتنفيذ

     10000 عدد بلوزة رييعي 2

 خمس ألوان -تطريز اربع    10000 عدد شعار كتف دائري ُمطرز 3

 خمس ألوان -تطريز اربع    10000 عدد شعار صدر رائري ُمطرز 4

 االلوان والخيوط بناء على الطلب   18000 زوج رتب مطرزة 5

     50 عدد بدلة رياضية 6

 يةلتفصيل بدلة رياض   1500 متر قماش بوليستار أو ستان  7

     300 عدد بدلة رسمية 8

 2.5حرام مفرد وزنه  9
 كيلوجرام

   3000 عدد
  

     3000 عدد مخدة اكريالن 10

قايش عريض متعدد  11
 األلوان

   15500 عدد
  

باريه كبس مع شعار  12
 النسر

مع شعار مطرز نسر مع اعتماد اللون قبل    9000 عدد
 البدء بالتنفيذ

     5000 عدد قايش رفيع 13

     6000 متر قماش ستان لتفصيل علم 14

فرشة ضغط عالي مع  15
 الوجه بسحاب

   3000 عدد
 سم 120×  190×  90ابعادها 

قماش لتفصيل وجه  16
 فرشة ديولين

   6000 متر
  

     11000 عدد قفل بالستيك حجم صغير 17

     15000 عدد قفل بالستيك حجم وسط 18

     15000 عدد كبير قفل بالستيك حجم 19

     4000 عدد أفرهول 20

سم  1اسفنج سمك  21
 سم 100وعرض 

   25000 متر
  

     500 متر جلد رول شفاف 22
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     200 كيلو سم 1أكريالن سمك  23

 قيطان جدل  24
 100لفة ) 

 متر(
350   

 اللون حسب الطلب

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

بصــفتي ممــثاًل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهويــة رقــم ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــع أدنــاج ــــــــــــــأقــر أنــا المو  
 ـ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن  شركة ــــــــــــ

من شروط عامـة  36/2019.   بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم 1
 وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتلر الشروط والمواصفات .

عـام ما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لـي الرجـوع عنـه لمـدة .   ك2
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض. ميالدي

المحالة على بموجب العطاء المذكور أعالج والذي يتم طلبه مـن  بتقديم الخدمة.   وكذلر ألتزم 3
يـون تن إصـدار أمـر التوريـد الخطـي علـى أن خالل ثالثون يومـًا مـ الداخلية واألمن الوطنيوزارة 

 من قبلي وفقًا للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذا العطاء. ةالمورد الخدمة
 وهذا إقرار وتعهد مني بذلر أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغر أو إكراج .    

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتع  المرخص :ــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريـــخ :ـــــــــــــــــــالت
                          

 
 
 
 
 
 


