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وزارات قرطاسية وأدوات مكتبية لصالح  تعمن وزارة المالية / لجنة العطاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي لتوريد
 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.  ةالسمطة الوطنية الفمسطيني

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في هـذا العطـاء مراجعـة وزارة الماليـة / 
ل اإلدارة العامة لموازم العامة ـ الرمال برج الوليد الطابق األرضي بالقرب من إشارة مـرور الطيـران فـي غـزة خـا

( شـيكل 833أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفـ  مبمـ)  
 غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.

آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة الموازم  وزارة المالية 
ـــاء يـــوممـــن صـــباح  الحاديـــة عشـــر الســـاعة فـــي غــــزة هـــو  م وتفـــتح المظـــاريف  >736/:3/;6الموافـــق  الثاث

 بحضور ممثمي المتناقصين في نفس الزمان والمكان .
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 . أجرة اإلعان في الصحف عمى من يرسو عميه العطاء.6
لــدو وزارة الماليـــة باــزة  البنــك الـــوطني . يجــب إرفــاق كفالـــة بنكيــة أو شــيك بنكـــي صــادرين مــن بنـــك معتمــد 7

أو ســـند دفـــ  معتمـــد صـــادر مـــن بنـــك البريـــد التـــاب  لـــوزارة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا  أو بنـــك االنتـــاج اإلســـامي(
يومـًا مـن آخـر موعـد  سـتون" كتأمين دخول " ساري المفعـول لمـدة   دوالر مبم) مقطوع 6333المعمومات بمبم) 
 لتقديم العروض.

 عار بالشيكل وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائب.. تقدم األس8
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار.9
 . اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أي مبم) نقدي يرفق م  العطاء.:
 www.mof.gov.psيرجى مراجعة موق  الوزارة  ة.لاطاع عمى الكراس;

 3<<;7=7-=;798=7. لممراجعة واالستفسار هاتف رقم :7

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


 

 

 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعـد المنـاقص عرضـه وأســعار  عمـى الجـداول والنمـاذج والوثــائق المرفقـة بـدعوة العطـاء بعــد أن  .6
ويوقــ  كافــة وثــائق دعــوة العطــاء ويقــدمما  يقــرأ هــذ  الوثــائق ويــتفمم جميــ  مــا ورد فيمــا ويخــتم

ضــــمن العــــرض كاممــــة عمــــى أن يتحمــــل كافــــة النتــــائت المترتبــــة عمــــى عــــدم قيامــــه بالتــــدقيق 
 واالستكمال بصورة صحيحة.

عمى أن يشمل السعر رسوم الجمارك والضريبة المضافة وأجـور  بالشيكلتكتب أسعار العطاء  .7
والتنزيـــل والتـــأمين وجميـــ  الرســـوم والمصـــاريف التحـــزيم والتاميـــف ومصـــاريف النقـــل والتحميـــل 

 األخرو.

أو  يعـــد المنـــاقص عرضـــه مطبوعـــًا أو مكتوبـــًا بـــالحبر األزرق أو األســـود فقـــط ويحظـــر المحـــو .8
التعديل أو الشطب أو اإلضافة في العرض وكل تصحيح مـن هـذا القبيـل يوضـ  عميـه خطـين 

األزرق أو األسود ويوق  بجانبه من قبـل متوازيين بالحبر األحمر ويعاد كتابة الصواب بالحبر 
 من أجرو التصويب.

يقــدم المنــاقص عرضــه مرفقــًا بــه الوثــائق المطموبــة مــ  تــأمين دخــول العطــاء فــي مامــف مامــق  .9
ت الســـمطة الوطنيـــة ية وأدوات مكتبيـــة لصـــالح وزار قرطاســـبإحكـــام ويكتـــب عميـــه عطـــاء توريـــد 

وكــذلك اســمه وعنوانــه بالكامــل ورقــم المــاتف والفــاكس  >736/ 8: لممناقصــة رقــم ةالفمســطيني
 ةاإلدار ورقم صندوق البريـد الخاصـين بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعمقـة بالعطــاء وعميـه تبميـــ) 

تعـديل فـي عنوانـه وعميـه أن يكتـب أيضـًا اسـم  لموازم / وزارة المالية خطيًا بأي تايير أو العامة
انمــا وبخــاف ذلــك يحــق لمجنــة العطــاءات أن تممــل العــرض الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنو 

 المقدم منه.

 ةاإلدار يودع العرض من قبل المنـاقص فـي صـندوق العطـاءات المخصـص لمـذا الاـرض لـدو  .:
في صندوق العطاءات قبـل  لموازم قبل انتماء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع  العامة

 اد إلى مصدر  مامقًا .آخر موعد لتقديم العروض ال ينظر فيه ويع

سـتين يمتزم المناقص بأن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وال يجوز له الرجوع عنه لمـدة  .;
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض. يوما

 .=736/:/86إلي  >736/;/6من   سنةمدة سريان العطاء  .>
 



 

 

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
م  عرضه   خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشـمادات والوثـائق المطموبـة  يرفق المناقص  .6

 منه وهي عمى النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شمادة مزاولة الممنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شمادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

المنــاقص أن يرفــق بعرضــه النســخة األصــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات عمــى  .7
فنيــة تعــرف بــالموازم المعروضــة وكــذلك يقــدم مــ  عرضــه العينــات المطموبــة فــي دعــوة العطــاء 
ذا كانت تمك العينات غير قابمة لمنقل فعميه أن يحدد مكانما والوقت الذي يمكـن رؤيتمـا فيـه  وا 

ال يكون لمجنة ا  لعطاءات عدم النظر بالعرض.وا 

يحــــق لممنــــاقص أن يضــــيف أيــــة وثــــائق أو معمومــــات يرغــــب بإضــــافتما ويــــرو أنمــــا ضــــرورية   .8
 لتوضيح عرضه.

 

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

صـادر مـن بنـك البريـد التـاب  لـوزارة االتصـاالت  معتمـد يمتزم المنـاقص أن يرفـق بعرضـه سـند دفـ 
أو عمــى شــكل كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن بنــك يتعامــل مــ  الســمطة  وتكنولوجيــا المعمومــات

" كتأمين دخول "  مقطوع مبم)  دوالر 6333بمبم) الفمسطينية في غزة  البنك الوطني اإلسامي( 
، عمــى أن تعــاد تأمينــات الــدخول فــي  وال ينظــر فــي أي عــرض غيــر معــزز بتــأمين دخــول العطــاء

بعــد مــدة أســبوعين مــن تــاريخ  العطــاء إلــى مقــدميما مــن المناقصــين الــذي لــم يحــال عمــيمم العطــاء
آخـر موعـد لتقـديم العـروض، وكـذلك لمـن أحيــل عمـيمم العطـاء بعـد أن يقومـوا بتقـديم تـأمين حســن 

 التنفيذ.
 تأمين حسن التنفيذ :  .2

اء أو بـأي جـزء مـن بنـود  بتقـديم تـأمين حسـن التنفيـذ لمعطـاء المحـال يمتزم المتناقص الفائز بالعطـ
صــادر مـن بنــك البريــد  معتمـد وذلـك عمــى شــكل سـند دفــ  مبمـ) مقطــوع  دوالر 7333عميـه بقيمــة 

أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل م  السـمطة الفمسـطينية  حسب األصول
يوم من تاريخ تبمياه بقرار إحالة العطـاء عميـه مـن  :6في غزة  البنك الوطني اإلسامي(  خال 

، ويعــاد تــأمين حســن  مــدة ســريان العقــدقبــل اإلدارة العامــة لمــوازم عمــى أن يكــون ســاري المفعــول 



 

 

تعمــد بعــد تنفيــذ كافــة االلتزامــات المترتبــة عميــه بموجــب طمــب خطــي تقدمــه الــدائرة التنفيــذ إلــى الم
المستفيدة لإلدارة العامة لموازم باإلفراج عن التأمين  حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة 

 المالية(.
 تأمين الصيانة :.3

في حال تطمب األمر عمي شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن مين الصيانة يقدم تأ
بنــك معتمــد لــدي وزارة الماليــة باــزة  البنــك الــوطني اإلســامي(أو ســند دفــ  معتمــد صــادر عــن 

% من قيمة الموازم المكفولة له ويعاد هذا التأمين إلـي المتعمـد :عن  لال تقبنك البريد بنسبة 
ذا بعـد أن يقــوم بكافــة االلتزامـات  المترتبــة عميــه بموجـب كتــاب خطــي مـن الــدائرة المســتفيدة ،وا 

جــراء  أخــل المتعمــد بتقــديم الصــيانة المطموبــة فيحــق لمجنــة العطــاءات مصــادرة قيمــة التــأمين وا 
 الصيانة عمي حساب المتعمد وتحميمه فروق األسعار.

ســوء أ. تقــدم كفالــة عدليــة فــي حــال تطمــب األمــر ذلــك لضــمان .ضــمانة ســوء المصــنعية: 4
% خمســة :6عــن ســنة بكامــل قيمــة المــوازم المضــمونة مضــافًا إليمــا  لال تقــالمصــنعية لمــدة 

 عشر بالمائة من قيمتما إال إذا ورد خاف ذلك في العطاء .
ب. إذا ثبت سوء المصنعية فعمـي المتعمـد اسـتبدال المـوازم بمـوازم أخـري جديـدة خـال شـمرين 

تتناســـب مـــ  مـــدة اســـتبدال المـــوازم والضـــرر كحـــد أقصـــي ، ولمجنـــة العطـــاءات فـــرض غرامـــة 
 والنفقات الناتجة عن ذلك ،ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقديم الموازم الجديدة .

ج. إذا لم ينفذ المتعمد ذلك يتم تحصيل قيمة الضمانة كاممة بموجب التشريعات ويصادر 
ا إيرادًا  لحساب الخزينة % خمسة عشر بالمائة من قيمة الموازم التي ثبت سوء مصنعيتم:6

ويودع الباقي أمانات لشراء الموازم عمي حساب المتعمد وتحميمه كافة كمفة الموازم وأي نفقات 
 أو ضرر يمحق بالدائرة .

د. يتم اإلفراج عن الضمانة بعد انقضاء المدة المحددة وعدم ظمور أي سوء وبموجب كتاب 
 خطي من الدائرة المستفيدة .

 من قيمته كما 3.339عند العقد أو االتفاق  بنسبة رسوم طوابع إيرادات دمغة  .يتم تحصيل5   
عن نفس العقد أو االتفاق كرسوم طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة  3.339يتم تحصيل نسبة و 

من قيمة العقد أو االتفاق عمى  =3.33أو الترسية عمى الجمة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 
 ة المورد عند السداد.خصم من فاتور أن ت



 

 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -1
مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم هــذ  المجنــة بفــتح العطــاءات  يــدعو 

بحضــــور المناقصــــين أو ممثمــــيمم فــــي الزمــــان والمكــــان المحــــددين فــــي دعــــوة العطــــاء بعــــد اتخــــاذ 
 -اإلجراءات التالية:

إثبــات عــدد المظــاريف فــي محضــر فــتح المظــاريف وكــل عطــاء يفــتح مظروفــه يضــ  رئــيس  -أ
المجنـــة عميـــه وعمـــى مظروفـــه رقمـــًا مسمســـًا عمـــى هيئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه رقـــم العطـــاء 

 ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددها.  -ب  ترقيم األوراق المرفقة م  العطاء وا 

وقيمــة التــأمين االبتــدائي المقــدم مــن كــل منــاقص وذلــك قــراءة اســم مقــدم العطــاء واألســعار   -ت
 بحضور المناقصين أو ممثميمم.

التوقي  من رئيس المجنة وجمي  األعضاء الحاضرين عمى العطاء ومظروفـه وكـل ورقـة مـن  -ث
 أوراقه وكذلك عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
م المـوازم العامـة األشـخاص أو الجمـات الـذين تتكـون مـنمم المجنـة الفنيـة التـي تقـوم يحـدد مـدير عـا

بدراسة العروض من النواحي الفنية والماليـة والقانونيـة وتقـدم توصـياتما المناسـبة لمجنـة العطـاءات 
 -المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار:

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

ـــوازم    -ب ـــة الفنيـــة بحيـــث تحـــدد المعـــايير الفنيـــة وفقـــًا لمواصـــفات الم تـــدرس العـــروض مـــن الناحي
المطموبة عمى جدول يعد لمذ  الااية، وتخض  كافة العروض لـنفس المعـايير مـن حيـث التـزام 

 المناقص بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

ذ بعـــين االعتبـــار كفـــاءة المنـــاقص مــــن النـــاحيتين الماليـــة والفنيـــة ومقدرتـــه عمـــى الوفــــاء يؤخـــ  -ت
بالتزامـــات العطـــاء وســـمعته التجاريـــة والتســـميات التـــي يقـــدمما أو الخدمـــة التـــي يوفرهـــا وقطـــ  
الايــار وورش الصــيانة و كــذلك كونــه وكيــل أو مــوزع لوكيــل أو تــاجر، ولمجنــة اســتبعاد عــرض 

 تتوفر فيه كل أو بعض هذ  المتطمبات.المناقص الذي ال 

تبــدأ الدراســـة بــالعرض الـــذي قــدم أرخـــص األســـعار ثــم الـــذي يميــه حتـــى تــتم دراســـة العـــروض   -ث
 المقدمة.



 

 

إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصـي المجنـة الفنيـة باإلحالـة عمـى  -ج
رســـية عمـــى أكثـــر مـــن مـــورد مقـــدم أرخـــص األســـعار و مـــن حـــق المجنـــة الفنيـــة أن توصـــي بالت

 لمصنف الواحد بالرغم من اختاف األسعار.

في حالة عدم توافر المتطمبات في العـرض الـذي يتضـمن أرخـص األسـعار تنتقـل الدراسـة إلـى  -ح
العرض الذي يميه بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيه المتطمبات لإلحالـة عمـى 

 ص بشكل واضح.أن تبين أسباب استبعاد العروض األرخ

إذا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطموبــة يفضــل المنــاقص الــذي يتضــمن  -خ
عرضـــه ميـــزات إضـــافية ثـــم المقـــدم لممنتجـــات المحميـــة، ثـــم المنـــاقص المقـــيم بفمســـطين بصـــورة 

 دائمة، ثم مدة التسميم األقل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 لتزامات المتعهد أو المورد :ـخامسا :ـ ا
عمى المتعمد الذي أحيل عميه العطاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوقيـ   .6

 االتفاقية وما يمحقما من أوراق ومستندات بما فيما  أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعمد بالتوريد خال شمر من تاريخ استامه ألمر التوريد. .7

أن يتنــازل ألي شــخص آخــر عــن كــل أو أي جــزء مــن العقــد دون الحصــول ال يجــوز لممتعمــد  .8
 عمى  إذن خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحــق لممنــاقص أو المــورد الرجــوع عمــى لجنــة العطــاءات بــأي خســارة أو ضــرر ناشــ  عــن  .9
إذا لـم تحـل تقديم عرضه في حالة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة إليمـا أو 

العطــاء عمــى مقــدم أقــل األســعار أو إذا ألاــت لجنــة العطــاءات دعــوة العطــاء فــي أي وقــت أو أي 
 مرحمة دون ذكر األسباب.

يمتزم المـورد بتسـميم المـوازم وفقـًا لممواصـفات والشـروط المتفـق عميمـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة  .:
 وكذلك العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 

 جراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيام  ب :ـ:ـ اإلسادسا
إذا تــأخر المتعمـد عـن توريــد مـا التـزم بــه فـي الموعـد المحــدد فـي العقــد :  فـرض ررامــة ماليـة .6

%( مـن قيمــة المــوازم 6يحـق لمــدير عـام دائــرة المـوازم العامــة أن يفــرض غرامـة ماليــة ال تقـل عــن  
وريــدها عــن كــل أســبوع تــأخير إال إذا تبــين أن التــأخير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة التــي تــأخر فــي ت



 

 

ـــى الجمـــة المختصـــة  ـــى المتعمـــد تقـــديم إشـــعار خطـــي وفـــوري إل ـــ  األحـــوال عم ـــاهرة ، وفـــي جمي ق
 بالظروف واألسباب التي أدت إلى التأخير في التوريد أو منعته من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.

إذا نكل المتعمد عن تنفيذ التزاماته بمـا فيـه التزامـه بالتوريـد أو  : دالشراء عمى حساب المتعه .7
قصر فـي ذلـك أو تـأخر يحـق لمـدير عـام دائـرة المـوازم العامـة إصـدار القـرار بشـراء المـوازم الممتـزم 
بما المتعمد بنفس الخصائص والمواصفات من أي مصدر آخر عمـى حسـاب هـذا المتعمـد ونفقتـه 

ر والنفقات اإلضافية وأية خسائر أو مصـاريف أو عطـل أو ضـرر يمحـق م  تحميمه فروق األسعا
بالــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم العامــة دون الحاجــة إلــى أي إنــذار وال يحــق لممتعمــد االعتــراض 

 عمى ذلك.
: وهنـا يحــق لمجنــة اسـتبعاد عــرض المــورد الــذي يخــل بالتزاماتــ  أو إلغــاء العقــد المبــرم معــ  .8

أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الازمـة بحـق المتعمـد بمـا فـي ذلـك مصـادرة قيمـة العطاءات التي 
التـأمين المقــدم مــن المتعمـد أو أي جــزء منــه بشــكل يتناسـب مــ  قيمــة المـوازم غيــر المــوردة ويعتبــر 

 المبم) في هذ  الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.
مــــوال المســــتحقة لمــــا فــــي ذمــــة وفــــي جميــــ  األحــــوال يحــــق لــــدائرة المــــوازم العامــــة تحصــــيل األ .9

المنـــاقص أو المــــورد مـــن األمــــوال المســــتحقة لـــذلك المنــــاقص أو المــــورد لـــدو الــــوزارات والميئــــات 
 والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتمم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

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

يومًا من بدء مفاوضتمما لموصول إلى حل حـول أي خـاف  83إذا لم يتمكن الطرفان خال  -ب
القوانين  يتعمق بالعقد يحق ألي من الطرفين حل الخاف بالمجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيق

 واألنظمة المعمول بما في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بمذا الشأن.

 
 
 

 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا استعمل المناقص الاش أو التاعب في معاممتـه أو ثبـت عميـه أنـه شـرع أو قـام بنفسـه أو ذإ .6
ة أو بواسطة غير  بطريق مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحد موظفي أو مسـتخدمي السـمط



 

 

عمى التواطؤ معه إضرارًا بالمصمحة يماي عقد  في الحال ويصادر التأمين م  عدم اإلخـال 
بحـــق الـــوزارة المطالبـــة بالتعويضـــات المترتبـــة عمـــى ذلـــك فضـــًا عـــن شـــطب اســـمه مـــن بـــين 
المناقصـين وال يسـمح لـه بالـدخول فـي مناقصـات لمسـمطة الوطنيـة الفمسـطينية هـذا فضـًا عـن 

 القضائية ضد  عند االقتضاء. اتخاذ اإلجراءات
إذا أفمــس المنــاقص أو المــورد يحــق لمجنــة العطــاءات إلاــاء التعاقــد معــه دون المجــوء لمقضــاء  .7

 وكذلك مصادرة مبم) التأمين كإيراد عام لمخزينة العامة.
إذا تــوفى المنــاقص أو المــورد جــاز إلاــاء العقــد  المبــرم معــه أو مــا تبقــى منــه  بتوجيــه كتــاب  .8

د بـذلك دون الحاجـة إلـى استصـدار حكـم قضـائي يقضـي بـذلك مـ  رد مبمـ) التـأمين لمورثة يفي
 في هذ  الحالة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ة ـــروط الخاصـــشال
 

 . يمتزم المناقص بتقديم مواد ذات جودة عالية .1

 االلتزام بالتوريد بالنوعيات والكميات واألسعار خال مدة المناقصة.  .2

يكتـب عمـي كـل عينــة اسـم الشـركة ورقـم الصـنف فــي بحيـث ، يجـب أن يمتـزم المنـاقص بتقـديم عينــات 
 كراسة العطاء ولن تقبل العينات إذا لم تكن معرفة.

 السعر بالشيكل ويشمل النقل والتوصيل وكافة أنواع الرسوم والضرائب.
 .الفمسطينيةيجب أن تكون المواد المقدمة مطابقة لممواصفات والمقاييس 

لـــإلدارة العامـــة لمـــوازم العامـــة/وزارة الماليـــة الحـــق فـــي التأكـــد مـــن مطابقـــة المـــواد لممواصـــفات والمقـــاييس 
الفمســطينية بــالطرق التــي تراهــا مناســبة وان تكــون إجــراءات تمــك الفحوصــات ومــا يتبعمــا عمــي حســاب 

 ونفقة المورد.
 زن أو حجم.يجب أن تكون المواد مامفة حسب الوحدة سواء عدد أو و 

رفــض أي مــادة كاممــة أو أي جــزء منمــا فــي حــال مخالفتمــا لممواصــفات  لــوزارات الســمطة الوطنيــة يحــق 
 التي تم االتفاق عميما.

ـــزام بتوريـــد المـــواد المت ـــي المـــورد االلت بـــوزرات الســـمطة الوطنيـــة عميمـــا فـــي الخـــدمات المســـاندة  قاعـــدعم
طبقًا لمشروط والمواصـفات الـواردة فـي المناقصـة متضـمنًا  بازة أو الجمة التي تحددها الوزارة ةالفمسطيني

النقل والتحميل والتنزيل ومـا يترتـب عمـي عمميـات التوريـد مـن نفقـات بالاـة مـا بماـت أو مصـاريف عمـي 
 نفقته الخاصة.

سوف يتم ترسية أصناف المناقصة بالتجزئـة عمـي أسـاس أقـل األسـعار والمطـابق لممواصـفات المطموبـة 
% مــن إجمــالي الكميــة 83ة الحــق فــي زيــادة الكميــات المتعاقــد عميمــا أو خفضــما بنســبة ولــوزارة الصــح

المتعاقد عميما لمجرد إشعار المـورد برغبتمـا فـي ذلـك وبـنفس شـروط ومواصـفات وأسـعار التوريـد الـواردة 
 في العقد لكل أو بعض األصناف خال فترة التعاقد.

قـد أو فـي حـال امتناعـه أو عرقمتـه لمتوريـد بمـا يمـس في حال مخالفـة المـورد لكـل أو بعـض شـروط التعا
أو يعـرض مصـالحما لمضـرر يحـق لـوزارة الماليـة مصـادرة   ةت السمطة الوطنية الفمسـطينيبمصمحة وزار 

كفالــة حســن التنفيــذ والرجــوع عميــه بــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق بمــا كمــا أن لمــا الحــق فــي 
ن توفيرها من المورد الذي يميه في السعر او الشراء بالطرق الحصول عمي المواد التي يتخمف المورد ع

لاـــاء التعاقـــد مـــ  ودفـــ  فـــروق األســـعار مضـــافًا إليمـــا  % مصـــاريف 63التـــي تراهـــا محققـــة لمصـــمحتما وا 
إداريــة مــن ضــمانته البنكيــة ولــيس لممــورد الــذي خــالف أي شــرط مــن شــروط التعاقــد أو تخمــف عــن أو 



 

 

مطالبــة بأيــة تعويضــات أو المطالبــة باســترداد كفالــة حســن التنفيــذ أو عرقــل عمميــات التوريــد الحــق فــي ال
المطالبة بفروق األسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر أقل من سعر المناقصة الذي تـم 
التعاقد بموجبه وفي حال عدم كفاية الضمانة لتاطية فروق األسـعار لـوزارة الماليـة الحـق فـي خصـم أي 

 قي من مستحقاته لديما.مبال) تتب

يكــون الــدف  المــورد لقــاء مــا قــام بتوريــد  مــن مــواد طبقــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة بالمناقصــة خــال 
ثاثون يومًا من تاريخ تقديم الفواتير واألوراق الدالة عمي تمام وحسن التوريد طبقًا لمشروط والمواصفات 

 الواردة بصحيفة الشروط والمواصفات .

 نة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما يتناسب والمصمحة العامة.يحق لمج

 العينات والمواصفات لممطبوعات يتم طمبما وتحديدها من وزارة الصحة.
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام
 

هوية رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموق  أدنا   
ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثًا عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالتــالي:ـ
من شروط  >8/736:عطاء المطروح رقم  .   بأنني قرأت وتفممت كافة ما ورد بوثائق ال6

 عامة وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .
    .   كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنـه لمـدة 7

 ستون يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
 يــتم ألصــناف المحالــة عمــى بموجــب العطــاء المــذكور أعــا  والتــيوكــذلك ألتــزم بتوريــد ا.  8

 أوامــراســتام توقيــ  العقــد و  مــن تــاريخ خــال شــمر وذلــك وزارات الســمطةمــن قبــل     طمبمــا
ـــــًا لممواصـــــفات والشـــــروط  التوريـــــد عمـــــى أن تكـــــون تمـــــك األصـــــناف المـــــوردة مـــــن قبمـــــي وفق

 المنصوص عميما في هذا العطاء.
 وهذا إقرار وتعمد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضاط أو إكرا  .     
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