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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 2019/  42  عطاء رقم

 تعبئة وتخزين غازخدمة  تقديم حكومياء ــعططرح  زية عنــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية
 .تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاءالطهي لصالح وزارات دولة فلسطين 

فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة 
ام الرسمي من أجل خالل أوقات الدو  تل الهوى بجوار محطة فارسـ  للوازم العامةاإلدارة العامة المالية / 

إلى غير مستردة تورد  شيكل( 300الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )
 .خزينة وزارة المالية

اللوازم / وزارة  العامة دارةاإلبآخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات 
وتفتح المظاريف  2019 /28/05 قالمواف الثالثاء يوم صباحمن عشر  الحادية هو الساعة زةـالمالية في غ

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تبحضور ممثلي الم
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 على من يرسو عليه العطاء. أجرة اإلعالن في الصحف .1
أو سند دفع اإلنتاج بنك  البنك الوطني االسالمي أو كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من يجب إرفاق .2

"كتأمين دخول" $ 2000الت وتكنولوجيا المعلومات بمبلغ معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصا
  ساري المفعول لمدة ثالثين يومًا من آخر مود لتقديم العروض.

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب. بالشيكلتقدم األسعار  .3
 عار.ملزمة بقبول أقل األس لجنة العطاءات غير .4
 2832761واالستفسار هاتف رقم :  . للمراجعة6
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 الشروط العامة
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعد أن يقرأ  .1
ا ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيه

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

الضريبة المضافة وأجور  على أن يشمل السعر رسوم الجمارك وبالشيكل تكتب أسعار العطاء  .2
 التحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى.التحزيم والتغليف ومصاريف النقل و 

أو التعديل  يعد المناقص عرضه مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسود فقط ويحظر المحو .3
أو الشطب أو اإلضافة في العرض وكل تصحيح من هذا القبيل يوضع عليه خطين متوازيين 

لحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى ويعاد كتابة الصواب با ربالحبر األحم
 التصويب.

يقدم المناقص عرضه مرفقًا به الوثائق المطلوبة مع تأمين دخول العطاء في مغلف مغلق بإحكام  .4
 للمناقصة رقم تعبئة وتخزين غاز الطهي لصالح وزارات دولة فلسطين تقديم خدمة  ويكتب عليه عطاء

نوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به وكذلك اسمه وع 2019/ 42
للوازم / وزارة المالية خطيًا بأي  العامة ةاإلدار لترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالعطـاء وعليه تبليــغ 

تعديل في عنوانه وعليه أن يكتب أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبخالف  تغيير أو
 ك يحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.ذل

 العامة ةاإلدار يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لهذا الغرض لدى  .5
في صندوق العطاءات قبل آخر موعد  للوازم قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع 

 غلقًا .لتقديم العروض ال ينظر فيه ويعاد إلى مصدره م

 ستون يوماً يلتزم المناقص بأن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وال يجوز له الرجوع عنه لمدة  .6
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

طلوبة منه يرفق المناقص مع عرضه ) خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشهادات والوثائق الم  .1
 وهي على النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية للشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي للشركة 

 .شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 
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علومات فنية على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة األصلية من أية كتالوجات أو نشرات أو م .2
تعرف باللوازم المعروضة وكذلك يقدم مع عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطاء وإذا كانت 
تلك العينات غير قابلة للنقل فعليه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه وإال يكون للجنة 

 العطاءات عدم النظر بالعرض.

يرغب بإضافتها ويرى أنها ضرورية  لتوضيح  يحق للمناقص أن يضيف أية وثائق أو معلومات .3
 عرضه.

 

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

صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت  معتمد يلتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفع
عرض غير معزز بتأمين وال ينظر في أي " كتأمين دخول " $ 2000بمبلغ  وتكنولوجيا المعلومات

دخول العطاء ، على أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميها من المناقصين الذي لم يحال 
وكذلك لمن أحيل عليهم  من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، أسبوعينبعد مدة  عليهم العطاء

 العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيذ.
 :  تأمين حسن التنفيذ .2

يلتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقديم تأمين حسن التنفيذ للعطاء المحال عليه 
يوم  15صادر من بنك البريد حسب األصول خالل  معتمد وذلك على شكل سند دفع $5000بقيمة 

كون ساري المفعول من تاريخ تبليغه بقرار إحالة العطاء عليه من قبل اإلدارة العامة للوازم على أن ي
من تاريخ آخر موعد لتقديم تأمين حسن التنفيذ ، ويعاد تأمين حسن التنفيذ إلى  عام ميالديلمدة 

المتعهد بعد تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عليه بموجب طلب خطي تقدمه الدائرة المستفيدة لإلدارة 
 مة الكفالة من وزارة المالية(.شيك بقي إصدارالعامة للوازم باإلفراج عن التأمين )حيث يتم 

 
 

 ًا: فتح العطاءات وتقييمها:رابع
 -:لجنة فتح المظاريف -1
يشكل مدير عام اللوازم العامة لجنة فتح مظاريف العطاء وتقوم هذه اللجنة بفتح العطاءات بحضور  

 -ات التالية:المناقصين أو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراء
إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة  - أ

عليه وعلى مظروفه رقمًا مسلساًل على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد 
 العطاءات الواردة.

 ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وإثبات عددها.  - ب
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واألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور  قراءة اسم مقدم العطاء  - ت
 المناقصين أو ممثليهم.

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

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
دد مدير عام اللوازم العامة األشخاص أو الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة يح

العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة للجنة العطاءات المركزية بعد 
 -أخذ المعايير التالية في االعتبار:

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

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقًا لمواصفات اللوازم المطلوبة    - ب
على جدول يعد لهذه الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المناقص 

 بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

ن الناحيتين المالية والفنية ومقدرته على الوفاء بالتزامات يؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص م  - ت
العطاء وسمعته التجارية والتسهيالت التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها وقطع الغيار وورش 
الصيانة و كذلك كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، وللجنة استبعاد عرض المناقص الذي ال 

 ات.تتوفر فيه كل أو بعض هذه المتطلب

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  - ث

إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية باإلحالة على مقدم  - ج
احد أرخص األسعار و من حق اللجنة الفنية أن توصي بالترسية على أكثر من مورد للصنف الو 

 بالرغم من اختالف األسعار.

في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى  - ح
العرض الذي يليه بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات لإلحالة على أن 

 تبين أسباب استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.

ت واألسعار والشروط والجودة المطلوبة يفضل المناقص الذي يتضمن عرضه إذا تساوت المواصفا - خ
ميزات إضافية ثم المقدم للمنتجات المحلية، ثم المناقص المقيم بفلسطين بصورة دائمة، ثم مدة 

 التسليم األقل إذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.
 

 ا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـخامس
ى المتعهد الذي أحيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة وتوقيع عل .1

 االتفاقية وما يلحقها من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
 يلتزم المتعهد بالتوريد خالل ثالثون يومًا من تاريخ استالمه ألمر التوريد. .2
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ن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على  ال يجوز للمتعهد أن يتنازل ألي شخص آخر ع .3
 إذن خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم ال يحق للمناقص أو المورد الرجوع على  .4
عرضه في حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليها أو إذا لم تحل العطاء على 
مقدم أقل األسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون ذكر 

 األسباب.

فقًا للمواصفات والشروط المتفق عليها والواردة في قرار اإلحالة وكذلك يلتزم المورد بتسليم اللوازم و  .5
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

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

في العقد يحق  إذا تأخر المتعهد عن توريد ما التزم به في الموعد المحدد:  فرض غرامة مالية .1
%( من قيمة اللوازم التي تأخر 1لمدير عام دائرة اللوازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال تقل عن )

في توريدها عن كل أسبوع تأخير إال إذا تبين أن التأخير في التوريد ناجم عن قوة قاهرة ، وفي جميع 
صة بالظروف واألسباب التي أدت األحوال على المتعهد تقديم إشعار خطي وفوري إلى الجهة المخت

 إلى التأخير في التوريد أو منعته من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
إذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيه التزامه بالتوريد أو قصر  : الشراء على حساب المتعهد .2

م الملتزم بها المتعهد في ذلك أو تأخر يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة إصدار القرار بشراء اللواز 
بنفس الخصائص والمواصفات من أي مصدر آخر على حساب هذا المتعهد ونفقته مع تحميله فروق 
األسعار والنفقات اإلضافية وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالدائرة المستفيدة أو 

 عتراض على ذلك.دائرة اللوازم العامة دون الحاجة إلى أي إنذار وال يحق للمتعهد اال
: وهنا يحق للجنة استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معه .3

العطاءات التي أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة 
موردة ويعتبر المبلغ التأمين المقدم من المتعهد أو أي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير ال

 في هذه الحالة إيرادًا للخزينة العامة.
وفي جميع األحوال يحق لدائرة اللوازم العامة تحصيل األموال المستحقة لها في ذمة المناقص أو  .4

المورد من األموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو 
 من كفاالتهم.
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 -حل الخالفات:: سابعا

في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حله   - أ
 وديًا بالتفاوض.

يومًا من بدء مفاوضتهما للوصول إلى حل حول أي خالف  30إذا لم يتمكن الطرفان خالل  - ب
المحكمة المختصة وتطبيق القوانين يتعلق بالعقد يحق ألي من الطرفين حل الخالف باللجوء إلى 

 واألنظمة المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.

  
 شروط متفرقة:ـ :اثامن

استعمل المناقص الغش أو التالعب في معاملته أو ثبت عليه أنه شرع أو قام بنفسه أو  اذإ .1
وظفي أو مستخدمي السلطة أو على بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر على رشوة أحد م

التواطؤ معه إضرارًا بالمصلحة يلغي عقده في الحال ويصادر التأمين مع عدم اإلخالل بحق 
الوزارة المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك فضاًل عن شطب اسمه من بين المناقصين وال 

 عن اتخاذ اإلجراءات يسمح له بالدخول في مناقصات للسلطة الوطنية الفلسطينية هذا فضالً 
 القضائية ضده عند االقتضاء.

إذا أفلس المناقص أو المورد يحق للجنة العطاءات إلغاء التعاقد معه دون اللجوء للقضاء وكذلك  .2
 مصادرة مبلغ التأمين كإيراد عام للخزينة العامة.

توجيه كتاب للورثة إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلغاء العقد  المبرم معه أو ما تبقى منه  ب .3
يفيد بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبلغ التأمين في هذه 

 الحالة.
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 الشروط الخاصة

يجب االلتزام بالمواصفات المذكورة في كراسة العطاء وأي تغيير بالمواصفات يجب توضيحه في  .1
 عرض الشركة.

 المضافة.القيمة ضريبة  شاملالسعر المقدم بالشيكل  .2

 أن يكون المتقدمين لهذا العطاء من المشتغلين المرخصين المسددين لاللتزامات الضريبية. .3

المناقصة كاملة العتبارات خاصة بوزارة المالية وال حق للمشتركين  إلغاءلوزارة المالية الحق في  .4
ما تقتضيه  حسب إنقاصها أوفي االعتراض علي ذلك كما ولها الحق في زيادة مدة العقد 

 المصلحة العامة.

 مؤسساتلل كاملة للتخزين والتوزيع والتعبئةالمناقص أن يكون لديه الجاهزية ال يجب على .5
 وذلك عند الطلب والحاجة الفورية من الكميات الموجودة لدي المناقص. الحكومية

المطلوب  غاز الطهيالحكومة الفلسطينية في غزة هي المسئولة عن توفير الكمية المطلوبة من  .6
)ليس على حساب  التي تراها مناسبة لذلك والكمية الطريقةوبالوقت و تخزينها حسب حاجتها و 

 .المورد(

تلتزم الشركة بالمسئولية الكاملة عن أية إصابة تلحق بأي من منسوبيه العاملين بمهمة التخزين  .7
ي جلبهم وشغلهم من والتوزيع والتعبئة كما إن حقوقهم كلها كائنة ما كانت هي طرف الشركة الذ

 خالل عقده مع وزارة المالية.

ن خالل ثبت لها م وإذا أشهرالشركة كل ثالثة  ألداءتقييم شامل  إجراءيحق لوزارة المالية  .8
لشركة قد أخفقت في تحقيق األهداف التي الشخصية وتقارير اللجان المتخصصة أن االمشاهدات 

 العقد مع إلغاءعقد فان لوزارة المالية الحق في تم التعاقد معه من اجلها وحسب أحكام وشروط ال
 الشركة ومصادرة الضمانة البنكية.

يلتزم المناقص المحال عليه العطاء بتوقيع عقد مع وزارة المالية فور اإلعالن عن اإلحالة . 12
 النهائية للعطاء ولمدة عام ميالدي يبدأ خاللها المتعهد بتقديم الخدمة المطلوبة.

رة المالية بدفع مطالبة الشركة بطلب صرف استحقاقه لقاء الخدمات المقدمة حسب تلتزم وزا .13
ل دفعات شهرية عن كل شهر على حدة ( يومًا من تاريخ تقديم المطالبة وعلي شك60العقد خالل )

 تستوفي المصوغات التالية: أن ىعل
 .فاتورة ضريبية عن كل عملية تخزين 
  الكميات التي تم صرفها شهريًا.المخزنة و  الغازكشف توضيحي بكميات 
 .خصم ضريبي من المنبع صادر عن ضريبة الدخل 
 .خلو طرف من ضريبتي الدخل والجمارك والمكوس والقيمة المضافة 
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 .خطاب تغطية مع المالحظات من الهيئة العامة للبترول 
 .في الشركة شهريا معتمدة. يتم تقديم تقارير كاملة و 16
 ستلمة من الشركة بموجب كتاب خطي يسلم لإلدارة العامة للوازم العامة .. يتم اثبات الكميات الم17
 فاقد . و. ال تتحمل وزارة المالية أي عجز أ18
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 جدول األسعار
 

 سعر الوحدة الوحدة البيان م
 شيكل

 مالحظات

1. 
أجرة تكاليف تعبئة اسطوانة غاز حجم 

   1 كجم  12

2. 
ليف تعبئة اسطوانة غاز حجم أجرة تكا

   1 كجم 48
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام
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 ـ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبصفتي ممثاًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــ

من شروط عامة  42/2019.   بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم 1
 وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتلك الشروط والمواصفات .

عام .   كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة 2
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.من  ميالدي

المحالة على بموجب العطاء المذكور أعاله والذي يتم طلبه من  بتقديم الخدمة.   وكذلك ألتزم 3
 ةالمورد الخدمةكون تخالل ثالثون يومًا من إصدار أمر التوريد الخطي على أن  الماليةوزارة 

 العطاء. من قبلي وفقًا للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذا
 وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه .    
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