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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 4102/ 24  عطاء رقم

توريد اطـارات مركاـات وزارة الن ـل عطاء حكومي زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية
 .تاعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء والمواصالت

رة فعمــا الشــركات اات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــاا العطــاء مراجعــة وزا
فـي  اال رة من إشارة مرور الطيـران ولالرمال ارج الوليد الطااق األـ  لموازم العامةاإلدارة العامة المالية / 

صالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمـا كراسـة المواصـفات ووثـائق (9ارة ارج الظافر ) ازة
 .ارة الماليةصزينة وز إلا اير مستردة تورد  شيكل( 300العطاء م اال دفع مامغ )

وزارة  العامـة المـوازم  دارةاإلآصر موعد ل اول عروض األسعار اـالظر  المصتـوم فـي صـندوق العطـاءات اـ
وتفـــت  م  14/03/2017الموافـــق  الثالثـــاءيـــوم  صـــااحمـــن  الحاديـــة عشـــروـــو الســـاعة  زةـالماليـــة فـــي اـــ

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالمظاري  احضور ممثمي الم
 

 العطاءات المركزيةلجنة 
 مالحظة:ـ

 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالن في الصح  .1
كفالة انكية أو شيك انكي صادرين من انك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ا ـزة )الانـك الـوطني يجة إرفاق  .2

وتكنولوجيـا صـادر مـن انـك الاريـد التـااع لـوزارة ااتصـاات  معتمـد أو سند دفع أو انك اانتاج اإلسالمي(
مـن آصـر موعـد لت ـديم  تسـعين يومـا" كتأمين دصول " ساري المفعول لمدة دوار   1000امامغ  المعمومات
 العروض.

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائة. االشيكلت دم األسعار  .3
 لجنة العطاءات اير ممزمة ا اول أقل األسعار. .4
 مامغ ن دي يرفق مع العطاء. . اإلدارة العامة لموازم اير مسئولة عن أي5
 2825944 -2826990. لممراجعة وااستفسار وات  رقم : 6
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــااج والوثــائق المرف ــة اــدعوة العطــاء اعــد أن ي ــرأ وــاج  .1
مـا ورد فيىـا ويصـتم ويوقـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء وي ـدمىا ضـمن العـرض كاممـة الوثائق ويتفىم جميـع 

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتاة عما عدم قيامه االتدقيق وااستكمال اصورة صحيحة.

عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـرياة المضـافة وأجـور التحـزيم  االشـيكلتكتة أسـعار العطـاء  .2
   الن ل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاري  األصرو.والت مي  ومصاري

أو التعــديل أو  يعــد المنــاقص عرضــه مطاوعــًا أو مكتواــًا اــالحار األزرق أو األســود ف ــط ويحظــر المحــو .3
الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحي  مـــن وــاا ال ايــل يوضــع عميــه صطــين متــوازيين اـــالحار 

 الصواة االحار األزرق أو األسود ويوقع اجاناه من قال من أجرو التصوية.األحمر ويعاد كتااة 

ي ــدم المنــاقص عرضـــه مرف ــًا اــه الوثـــائق المطمواــة مــع تـــأمين دصــول العطــاء فـــي م مــ  م مــق ا حكـــام  .4
وكــالك اســمه وعنوانــه االكامــل  2017/ 42 لممناقصــة رقــم توريــد اطــارات ســيارات ويكتــة عميــه عطــاء 

ورقــم الىــات  والفــاكس ورقــم صــندوق الاريــد الصاصــين اــه لترســل إليــه المكاتاــات المتعم ــة االعطـــاء وعميــه 
تعــديل فــي عنوانــه وعميــه أن يكتــة أيضــًا  لمــوازم / وزارة الماليــة صطيــًا اــأي ت ييــر أو العامــة ةاإلدار تاميــــغ 

انىـا واصـال  الـك يحـق لمجنـة العطـاءات أن تىمـل العـرض الم ـدم اسم الدائرة التي طرحـت العطـاء وعنو 
 منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن قاــل المنــاقص فــي صــندوق العطــاءات المصصــص لىــاا ال ــرض لــدو  .5
ــالك وكــل عــرض ا يــودع  فــي صــندوق العطــاءات قاــل آصــر موعــد  لمــوازم قاــل انتىــاء المــدة المحــددة ل

 ويعاد إلا مصدرج م م ًا .لت ديم العروض ا ينظر فيه 

مـن  سـتين يومـايمتزم المناقص اأن يا ا العرض الم دم منه نافا المفعول وا يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لت ديم العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
ات والوثـائق المطمواـة منـه ووـي يرفق المناقص مع عرضه ) صاصة إاا كان يشارك ألول مرة ( الشـىاد  .1

 عما النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شىادة مزاولة المىنة وكالك السيرة الااتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شىادة صمو طر  من دائرة ضرياة الدصل وضرياة ال يمة المضافة 
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ت أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـر  عما المناقص أن يرفق اعرضه النسـصة األصـمية مـن أيـة كتالوجـا .2
اا كانـت تمـك العينـات  االموازم المعروضة وكالك ي دم مع عرضـه العينـات المطمواـة فـي دعـوة العطـاء وان
ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم  اير قاامة لمن ل فعميه أن يحدد مكانىا والوقـت الـاي يمكـن رؤيتىـا فيـه وان

 النظر االعرض.

ثــــائق أو معمومـــات يراـــة ا ضــــافتىا ويـــرو أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــي  يحـــق لممنـــاقص أن يضــــي  أيـــة و  .3
 عرضه.

 

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

صـادر مـن انـك الاريـد التـااع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا  معتمد يمتزم المناقص أن يرفق اعرضه سند دفع
أو عما شكل كفالة أو شيك انكي صادر من انك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في ازة )الانـك  المعمومات

وا ينظر في أي عرض اير معزز " كتأمين دصول "  دوار مامغ م طوع  1000 امامغالوطني اإلسالمي( 
الــاي لــم اتــأمين دصــول العطــاء أ عمــا أن تعــاد تأمينــات الــدصول فــي العطــاء إلــا م ــدميىا مــن المناقصــين 

ــيىم  يحــال عمــيىم العطــاء اعــد مــدة أســاوعين مــن تــاريخ آصــر موعــد لت ــديم العــروضأ وكــالك لمــن أحيــل عم
 العطاء اعد أن ي وموا ات ديم تأمين حسن التنفيا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .4

مامـغ ه يمتزم المتناقص الفائز االعطاء أو اأي جزء من انـودج ات ـديم تـأمين حسـن التنفيـا لمعطـاء المحـال عميـ
أو عمــا شــكل كفالــة أو  صــادر مــن انــك الاريــد حســة األصــول معتمــد والــك عمــا شــكل ســند دفــع م طــوع 

 15شيك انكـي صـادر مـن انـك يتعامـل مـع السـمطة الفمسـطينية فـي اـزة )الانـك الـوطني اإلسـالمي(  صـالل 
أن يكـون سـاري المفعـول  يوم من تـاريخ تامي ـه ا ـرار إحالـة العطـاء عميـه مـن قاـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـا

أ ويعـاد تـأمين حسـن التنفيـا إلـا المتعىـد اعـد تنفيـا كافـة االتزامـات المترتاـة عميـه اموجـة  مدة سريان الع د
طمة صطي ت دمه الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة لموازم ااإلفراج عن التأمين )حيـث يـتم إصـدار شـيك ا يمـة 

 الكفالة من وزارة المالية(.
 الصيانة :تأمين .3

عمي شكل كفالة انكية أو شيك مصدق صادر عن انك  في حال يتطمة األمر الك ي دم تامين الصيانة
معتمد لدي وزارة المالية ا زة )الانك الوطني اإلسالمي(أو سند دفع معتمد صادر عـن انـك الاريـد انسـاة 

عىــــد اعـــد أن ي ــــوم اكافــــة % مــــن قيمـــة المــــوازم المكفولــــة لـــه ويعــــاد وــــاا التـــأمين إلــــي المت5ات ـــل عــــن 
اا أصــل المتعىــد ات ــديم الصــيانة  االتزامــات المترتاــة عميــه اموجــة كتــاة صطــي مــن الــدائرة المســتفيدة أوان
جــراء الصــيانة عمــي حســاة المتعىــد وتحميمــه  المطمواــة فيحــق لمجنــة العطــاءات مصــادرة قيمــة التــأمين وان

 فروق األسعار.
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 .ضمانة سوء المصنعية: 2
عدليـة فـي حـال يتطمـة األمـر الـك لضـمان سـوء المصـنعية لمـدة ات ـل عـن سـنة اكامـل قيمـة  أ. ت دم كفالـة

 % صمسة عشر االمائة من قيمتىا إا إاا ورد صال  الك في العطاء .15الموازم المضمونة مضافًا إليىا 
د أقصي ة. إاا ثات سوء المصنعية فعمي المتعىد استادال الموازم اموازم أصري جديدة صالل شىرين كح

أ ولمجنــة العطــاءات فــرض ارامــة تتناســة مــع مــدة اســتادال المــوازم والضــرر والنف ــات الناتجــة عــن الــك 
 أويعاد احتساة مدة الضمانة من تاريخ ت ديم الموازم الجديدة .

% صمسة 15ج. إاا لم ينفا المتعىد الك يتم تحصيل قيمة الضمانة كاممة اموجة التشريعات ويصادر 
ن قيمة الموازم التي ثات سوء مصنعيتىا إيرادًا  لحساة الصزينة ويودع الااقي أمانات عشر االمائة م

 لشراء الموازم عمي حساة المتعىد وتحميمه كافة كمفة الموازم وأي نف ات أو ضرر يمحق االدائرة .
 د. يتم اإلفراج عن الضمانة اعد ان ضاء المدة المحددة وعدم ظىور أي سوء واموجة كتاة صطي من

 الدائرة المستفيدة .
يتم و  من قيمته كما 0.004عند الع د أو ااتفاق  انساة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   

عن نفس الع د أو ااتفاق كرسوم طوااع إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما  0.004تحصيل نساة 
صصم من فاتورة المورد الع د أو ااتفاق عما أن تمن قيمة  0.008الجىة المنفاة ليصا  مجموع المحصل 

 عند السداد.
 رابعاً: فتح العطاءات وتقييمها:

 -:لجنة فتح المظاريف -0
مـــدير عــام المـــوازم العامــة لجنـــة فــت  مظـــاري  العطــاء وت ـــوم وــاج المجنـــة افــت  العطـــاءات احضـــور  يــدعو 

 -ة العطاء اعد اتصاا اإلجراءات التالية:المناقصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعو 
إثاات عدد المظاري  في محضر فت  المظاري  وكـل عطـاء يفـت  مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة عميـه  - أ

وعمـــا مظروفـــه رقمـــًا مسمســـاًل عمـــا ويئـــة كســـر اعتيـــادي اســـطه رقـــم العطـــاء وم امـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثاات عدد  - ب  وا.ترقيم األوراق المرف ة مع العطاء وان

قــراءة اســم م ــدم العطــاء واألســعار وقيمــة التــأمين اااتــدائي الم ــدم مــن كــل منــاقص والــك احضــور   - ث
 المناقصين أو ممثميىم.

التوقيــع مــن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورقــة مــن أوراقــه  - ث
 وكالك عما محضر المجنة اعد تدوين كافة الصطوات الساا ة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -4
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ــاين تتكــون مــنىم المجنــة الفنيــة التــي ت ــوم ادراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــصاص أو الجىــات ال
العروض من النواحي الفنية والمالية وال انونية وت دم توصـياتىا المناسـاة لمجنـة العطـاءات المركزيـة اعـد أصـا 

 -المعايير التالية في ااعتاار:
 ا ينظر في أي عرض اير معزز اتأمين دصول العطاء.  - أ

تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة احيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وف ـًا لمواصـفات المـوازم المطمواـة عمـا    - ب
جـــدول يعـــد لىـــاج ال ايـــةأ وتصضـــع كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــاقص اعرضـــه 

 امواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤصا اعين ااعتاار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية وم درته عما الوفـاء االتزامـات العطـاء   - ث
وسمعته التجارية والتسىيالت التـي ي ـدمىا أو الصدمـة التـي يوفروـا وقطـع ال يـار وورش الصـيانة و كـالك 

ا تتـوفر فيـه كـل أو اعـض  كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجرأ ولمجنـة اسـتاعاد عـرض المنـاقص الـاي
 واج المتطماات.

 تادأ الدراسة االعرض الاي قدم أرصص األسعار ثم الاي يميه حتا تتم دراسة العروض الم دمة.  - ث

إاا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة ااإلحالـــة عمـــا م ـــدم  - ج
االترسية عما أكثر من مورد لمصـن  الواحـد اـالرام أرصص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي 

 من اصتال  األسعار.

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطماــات فــي العــرض الــاي يتضــمن أرصــص األســعار تنت ــل الدراســة إلــا العــرض  - ح
الاي يميـه االسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـاي تتـوافر فيـه المتطماـات لإلحالـة عمـا أن تاـين أسـااة 

 ألرصص اشكل واض .استاعاد العروض ا

إاا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطمواـــة يفضـــل المنـــاقص الـــاي يتضـــمن عرضـــه  - خ
ميزات إضافية ثم الم دم لممنتجات المحميـةأ ثـم المنـاقص الم ـيم افمسـطين اصـورة دائمـةأ ثـم مـدة التسـميم 

 األقل إاا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـخامسا 
عما المتعىـد الـاي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات الع ـد الصـاص ا ـرار اإلحالـة وتوقيـع ااتفاقيـة  .1

 وما يمح ىا من أوراق ومستندات اما فيىا )أوامر الشراء(.
 .حسة الطمة يمتزم المتعىد االتوريد من تاريخ استالمه ألمر التوريد .2

عىد أن يتنازل ألي شـصص آصـر عـن كـل أو أي جـزء مـن الع ـد دون الحصـول عمـا  إان ا يجوز لممت .3
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات اأي صسارة أو ضرر ناشئ عـن ت ـديم عرضـه  .4
و إاا لـم تحـل العطـاء عمـا م ـدم أقـل في حالـة إاا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض الم دمـة إليىـا أ

 األسعار أو إاا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون اكر األسااة.
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ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــالك  .5 يمتــزم المــورد اتســميم المــوازم وف 
 العينات المعتمدة والماكورة فيه.

 

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

إاا تأصر المتعىد عن توريد مـا التـزم اـه فـي الموعـد المحـدد فـي الع ـد يحـق لمـدير :  فرض غرامة مالية .1
توريـدوا  %( مـن قيمـة المـوازم التـي تـأصر فـي1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ا ت ـل عـن )

عــن كــل أســاوع تــأصير إا إاا تاــين أن التــأصير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة قــاورة أ وفــي جميــع األحــوال عمــا 
المتعىــد ت ــديم إشــعار صطــي وفــوري إلــا الجىــة المصتصــة اــالظرو  واألســااة التــي أدت إلــا التــأصير فــي 

 التوريد أو منعته من الك وت ديم ما يثات الك.
إاا نكل المتعىد عن تنفيا التزاماته اما فيـه التزامـه االتوريـد أو قصـر فـي  : عهدالشراء عمى حساب المت .2

الــك أو تــأصر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار ال ــرار اشــراء المــوازم الممتــزم اىــا المتعىــد اــنفس 
عار الصصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آصـر عمــا حسـاة وــاا المتعىـد ونف تــه مـع تحميمــه فـروق األســ

ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم  والنف ــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو مصــاري  أو عطــل أو ضــرر يمحــق اال
 العامة دون الحاجة إلا أي إناار وا يحق لممتعىد ااعتراض عما الك.

: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .3
ي أحالــت العطــاء اتصــاا اإلجــراءات الالزمــة احــق المتعىــد امــا فــي الــك مصــادرة قيمــة التــأمين الم ــدم مــن التــ

المتعىــد أو أي جــزء منــه اشــكل يتناســة مــع قيمــة المــوازم ايــر المــوردة ويعتاــر المامــغ فــي وــاج الحالــة إيــرادًا 
 لمصزينة العامة.

األمـــوال المســـتح ة لىـــا فـــي امـــة المنـــاقص أو وفــي جميـــع األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل  .4
المورد من األموال المستح ة لالك المناقص أو المورد لدو الـوزارات والىيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن 

 كفااتىم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

ديـًا في حال حدوث أي صال  ينشأ عن تفسير أي اند من الانود الساا ة أو من انود الع ـد فيـتم حمـه و   - أ
 االتفاوض.

يومــًا مــن اــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــا حــل حــول أي صــال  يتعمــق  30إاا لــم يــتمكن الطرفــان صــالل  - ب
االع ـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الصـــال  اـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطايـــق ال ـــوانين واألنظمـــة 

 المعمول اىا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية اىاا الشأن.
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 شروط متفرقة:ـ :ثامنا
 

ا اســتعمل المنــاقص ال ــش أو التالعــة فــي معاممتــه أو ثاــت عميــه أنــه شــرع أو قــام انفســه أو اواســطة اإ .1
ايرج اطريق مااشر أو اير مااشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه 

احـــق الـــوزارة المطالاـــة إضـــرارًا االمصـــمحة يم ـــي ع ـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــأمين مـــع عـــدم اإلصـــالل 
االتعويضات المترتاة عما الك فضاًل عن شـطة اسـمه مـن اـين المناقصـين وا يسـم  لـه االـدصول فـي 

 مناقصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية واا فضاًل عن اتصاا اإلجراءات ال ضائية ضدج عند ااقتضاء.
معـــه دون المجـــوء لم ضـــاء وكـــالك  إاا أفمـــس المنـــاقص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعاقـــد .2

 مصادرة مامغ التأمين ك يراد عام لمصزينة العامة.
إاا تـوفا المنــاقص أو المــورد جــاز إل ــاء الع ـد  الماــرم معــه أو مــا تا ــا منـه  اتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد  .3

 االك دون الحاجة إلا استصدار حكم قضائي ي ضي االك مع رد مامغ التأمين في واج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال

 

 يجة عما المورد إحضار شىادة المنشأ لممواد التي تتطمة الك.  .1
رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منىا في حال مصالفتىا لممواصفات التي الن ل والمواصالت لوزارة يحق  .2

 تم ااتفاق عميىا.

مصتصـة ومشـكمة لىـاا ال ـرض وف ـًا لممواصـفات والشـروط يتم استالم المواد الموردة من قال لجنة استالم  .3
 العامة والصاصة لمتعاقد الواردة في دعوة العطاء وقرار اإلحالة وأمر التوريد والعينات المعتمدة.

يجة عما المورد العمم اأن ما ي دمه من عرض سعر سـاري المفعـول لمـدة سـتون يومـًا مـن تـاريخ إاـالق  .4
 المناقصة.

أو الجىـة التـي تحـددوا  ا ـزة وزارة الن ـل والمواصـالت عما المورد االتزام اتوريد المواد المتعاقد عميىا فـي  .5
طا ًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة فـي المناقصـة متضـمنا الن ـل والتحميـل والتنزيـل ومـا يترتـة عمـا  الوزارة

 الصاصة. عمميات التوريد من نف ات اال ة ما ام ت أو مصاري  عما نف ته
لن ـل سو  يتم ترسية أصنا  المناقصة عما أساس أقل األسعار والمطااق لممواصـفات المطمواـة ولـوزارة ا .6

% مـن إجمـالي الكميـة المتعاقـد 25الحق في زيادة الكميات المتعاقد عميىا أو صفضىا انسـاة  والمواصالت
ســعار التوريــد الــواردة فــي الع ــد عميىــا لمجــرد إشــعار المــورد ارااتىــا فــي الــك واــنفس شــروط ومواصــفات وأ

 لكل أو اعض األصنا  صالل فترة التعاقد .

فــي جميــع األحــوال تكــون عــروض األســعار االشــيكل الجديــد وشــاممة لمضــرياة المضــافة مــا لــم يــرد نــص  .7
 صال  الك.

فــي حــال مصالفــة المــورد لكــل أو اعــض شــروط التعاقــد أو فــي حــال امتناعــه أو عرقمتــه لمتوريــد امــا يمــس  .8
كفالــة حســن مصــادرة  الماليــةأو يعــرض مصــالحىا لمضــرر يحــق لــوزارة  لن ــل والمواصــالتمحة وزارة اامصــ
والرجــوع عميــه اــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق اىــا كمــا أن لىــا الحــق فــي الحصــول عمــا  التنفيــا

تراوا مح  ـة  المواد التي يتصم  المورد عن توفيروا من المورد الاي يميه في السعر أو الشراء االطرق التي
ل ـــاء التعاقـــد معـــه ودفـــع فـــروق األســـعار مضـــافًا إليىـــا  % مصـــاري  إداريـــة مـــن ضـــمانته 10لمصـــمحتىا وان

الانكيــة ولــيس لممــورد الــاي صــال  أي شــرط مــن شــروط التعاقــد أو تصمــ  عــن أو عرقــل عمميــات التوريــد 
أو المطالاة افروق األسعار إاا  كفالة حسن التنفياالحق في المطالاة اأية تعويضات أو المطالاة ااسترداد 

تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد اسعر اقل من سعر المناقصة الاي تـم التعاقـد اموجاـه وفـا حـال عـدم 
 الحق في صصم أي ماالغ تتا ا من مستح اته لديىا. الماليةكفاية الضمانة لت طية فروق األسعار لوزارة 

 سـتينمن مـواد طا ـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة االمناقصـة صـالل  يكون الدفع لممورد ل اء ما قام اتوريدج .9
يومـًا مــن تــاريخ ت ــديم الفـواتير واألوراق الدالــة عمــا تمــام وحســن التوريـد طا ــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة 

 اصحيفة الشروط والمواصفات. 
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اء أي أســااة أرصص عــروض األسـعار أو أي عــرض سـعر أصــر ودون إاـدلجنـة العطــاءات ايـر ممزمــة اـ .11
 ما دام الك يح ق مصمحتىا .

 ي وم المورد اعمل الاناشر مجانا لجميع مركاات الحركة لجميع الوزارات و سيارات الوزراء و الوكالء. .11

 عدم استصدام األفاتيل في الاناشر نىائيًا . .12

 ساعة . 48يجة أن يكون التوريد صالل  .13

 ت ديم ضمانة مدة سنة من تاريخ التركية. .14

 . 2116/2117سنة انتاج الكاوشوك  .15

 مالحظة هامة: النوعيات يجب أن تكون نخب أول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جذول انكميات واألسعار انخاصة باإلطارات

 

 انكمية انوحذة انصنف و

 صيني آسيوي آسيوي آسيوي

 بهذ انمنشأ
انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم

             0 عذد 165/65/13 1
             0 عذد 185/60/13 2
             0 عذد 175/70/13 3
             0 عذد 155/70/13 4
             0 عذد 145/80/13 5
             0 عذد 185/65/14 6
             0 عذد 185/60/14 7
             0 عذد 185/14 8
             0 عذد 175/80/14 9
             0 عذد 175/65/14 10
             0 عذد 175/60/14 11
             0 عذد 205/70/14 12
             0 عذد 205/60/14 13
             0 عذد 205/14 14
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 انكمية انوحذة انصنف .و

 صيني آسيوي آسيوي آسيوي

 بهذ انمنشأ
انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم

             0 عذد 195/70/14 15
             0 عذد 195/14 16
             0 عذد 185/80/14 17
             0 عذد 185/70/14 18
             0 عذد 28.9.14 19
             0 عذد 185/65/15 20
             0 عذد 185/15 21
             0 عذد 215/65/15 22
             0 عذد 215/60/15 23
             0 عذد 195/80/15 24
             0 عذد 195/75/15 25
             0 عذد 195/70/15 26
             0 عذد 195/65/15 27

             0 عذد 195/60/15 28

             0 عذد 195/55/15 29



 

 03 صفحت اطاراث مركباث لصالح وزارة النقل والمواصالث   توريد 24/4107 رقم عطاء

 

 انكمية انوحذة انصنف .و
 صيني آسيوي آسيوي آسيوي

 بهذ انمنشأ
انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم

30 195/15 8PR 0 عذد             

             0 عذد 31/10.5/15 31

             0 عذد 215/70/15 32

             0 عذد 215/75/15 33

             0 عذد 225/70/15 34

             0 عذد 225/75/15 35

             0 عذد 235/75/15 36

             0 عذد 255/70/15 37

             0 عذد 205/70/15 38

             0 عذد 185/16 39

             0 عذد 215/65/16 40

             0 عذد 215/55/16 41

             0 عذد 205/80/16 42

             0 عذد 205/75/16 43

             0 عذد 205/70/16 44

             0 عذد 205/65/16 45



 

 02 صفحت اطاراث مركباث لصالح وزارة النقل والمواصالث   توريد 24/4107 رقم عطاء

 

 انكمية انوحذة انصنف .و
 صيني آسيوي آسيوي آسيوي

 بهذ انمنشأ
انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

             0 عذد 205/55/16 46

             0 عذد 205/50/16 47

             0 عذد 205/16 48

             0 عذد 195/75/16 49

             0 عذد 275/70/16 50

             0 عذد 650/16 51

             0 عذد 700/16 52

             0 عذد 750/16 53

             0 عذد 215/80/16 54

             0 عذد 215/75/16 55

             0 عذد 225/60/16 56

             0 عذد 225/75/16 57

             0 عذد 235/60/16 58

             0 عذد 235/70/16 59

             0 عذد 245/75/16 60

             0 عذد 255/80/16 61



 

 05 صفحت اطاراث مركباث لصالح وزارة النقل والمواصالث   توريد 24/4107 رقم عطاء

 

 انكمية انوحذة انصنف .و
 صيني آسيوي آسيوي آسيوي

 بهذ انمنشأ
انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

             0 عذد 265/70/16 62

             0 عذد 265/75/16 63

             0 عذد 235/65/16 64

             0 عذد 215.70.16 65

             0 عذد 245.70.16 66

             0 عذد 215/40/17 67

             0 عذد 205/75/17.5 68

             0 عذد 215/75/17.5 69

             0 عذد 225/40/17 70

             0 عذد 225/55/17 71

             0 عذد 235/45/17 72

             0 عذد 235/55/17 73

             0 عذد 235/65/17 74

             0 عذد 235/75/17.5 75

             0 عذد 245/45/17 76

             0 عذد 265/65/17 77



 

 06 صفحت اطاراث مركباث لصالح وزارة النقل والمواصالث   توريد 24/4107 رقم عطاء

 

 انكمية انوحذة انصنف .و
 صيني آسيوي آسيوي آسيوي

 بهذ انمنشأ
انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

78 225/70/R17.5 0 عذد             

79 205/70R17.5 0 عذد             

80 245/70R17.5 0 عذد             

             0 عذد 215.45.17 81

             0 عذد 225/40/18 82

             0 عذد 235/60/18 83

             0 عذد 275.60.18 84

             0 عذد 275.65.18 85

             0 عذد 235/55/19 86

             0 عذد 285/70/19 87

             0 عذد 1200/20 88

             0 عذد 1100/20 89

              عذد 900/20 90

             0 عذد 245/40/20 91

             0 عذد 12/22.5 92

             0 عذد 10/22.5 93



 

 07 صفحت اطاراث مركباث لصالح وزارة النقل والمواصالث   توريد 24/4107 رقم عطاء

 

 انكمية انوحذة انصنف .و
 صيني آسيوي آسيوي آسيوي

 بهذ انمنشأ
انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ بهذ انمنشأ

انشركة 

 انمنتجة

انسعر 

 بانشيكم
 بهذ انمنشأ

             0 عذد 315/80/22.5 94

95 295/80 R22.5 0 عذد             

             0 عذد 155/12 96

             0 عذد 500/12 97

             0 عذد 700/12 98

             0 عذد 24.  9.5 99

             0 عذد 136.28 100
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 08 صفحت اطاراث مركباث لصالح وزارة النقل والمواصالث   توريد 24/4107 رقم عطاء

 

 إقـــــــرار وانتــــــــــــــزاو

 

 

 ـ االتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اصفتي ممثاًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناج ـــــــ 
مـــن شـــروط عامـــة وصاصـــة ومواصـــفات وألتـــزم التزامـــا قانونيـــًا اتمـــك الشـــروط  42/2017.   اـــأنني قـــرأت وتفىمـــت كافـــة مـــا ورد اوثـــائق العطـــاء المطـــروح رقـــم  1

 والمواصفات .
 يوما من تاريخ آصر موعد لت ديم العروض. .   كما ألتزم اأن يا ا العرض الم دم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستون2
 مـن تـاريخ صـالل شـىر والـك الن ـل والمواصـالت وزارة مـن قاـل  طماىـا يـتم وكالك ألتزم اتوريد األصنا  المحالة عمـا اموجـة العطـاء المـاكور أعـالج والتـي.  3

 ًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في واا العطاء.التوريد عما أن تكون تمك األصنا  الموردة من قامي وف  أوامراستالم توقيع الع د و 
 وواا إقرار وتعىد مني االك أقر وألتزم اكل ما ورد اه دون أي ض ط أو إكراج .     
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