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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 9102/ 65  عطاء رقم

رخصص توريد وطباعة بطاقات عطاء حكومي عن طرح  اإلدارة العامة لموازم العامة / تعمن وزارة المالية    
تبعصصصًا لمطصصصروط والمواصصصصحات المواصصصحة  صصصي كرا صصصة  لصصصصالز وزارة ال وصصصو والمواصصصص ت و رخصصصص مركبصصصةقيصصصادة 

 عمصصا الطصصركات ذات ااختصصصاص والم صصامة ر صصميًا وتراصصة  صصي المطصصاركة  صصي  صصذا العطصصاء  ،ووثصصا ا العطصصاء
خصص و أوقصصات الصصدوام  تصصو الاصصوا بصصالورة مصصن محطصصة  صصارسلمصصوازم العامةصصص اإلدارة العامصصة مرااعصصة وزارة الماليصصة / 

يصصر ا طصصيكو( 033الر صصمي مصصن أاصصو الحصصصوو عمصصا كرا صصة المواصصصحات ووثصصا ا العطصصاء موابصصو د صص  مبمصص   
 .خزي ة وزارة الماليةإلا م تردة تورد 

/ وزارة الموازم العامة دارةاإلآخر موعد لوبوو عروض األ عار بالظرف المختوم  ي ص دوا العطاءات ب
المظاريف  وتحتز 42/39/4309الموا ا  الث ثاءيوم  صباحمن  العاطرة و ال اعة  زةصالمالية  ي ا

 والمكان . الزمان حس بحاور ممثمي الم اقصين  ي 
 

 لموازم العامة العامة دارةاإل                                                            
 مالحظة:ـ

 عما من ير و عميه العطاء. أارة اإلع ن  ي الصحف .0
أو أو ب صص  اا تصصاج  كحالصصة ب كيصصة أو طصصي  ب كصصي صصصادر مصصن الب صص  الصصوط ي اإل صص ميياصصة إر صصاا  .4

 اري المحعوو  $0333بمبم   ب   البريد التاب  لوزارة ااتصاات وتك ولوايا المعموماتمن    د د  
 يومًا من آخر موعد لتوديم العروض. ث ثينلمدة 

 وتطمو امي  أ واع الر وم والارا ة. بالطيكوتودم األ عار  .0
 لا ة العطاءات اير ممزمة بوبوو أقو األ عار. .2
 اير م  ولة عن أي مبم   ودي ير ا م  العطاء..اإلدارة العامة لموازم 5
 4804760لممرااعة واا تح ار  اتف رقم :  .6
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعد الم اقص عراه وأ عاره عما الاداوو وال ماذج والوثا ا المر وة بدعوة العطاء بعد أن يورأ  .0
ويتحام امي  ما ورد  ياا ويختم ويوق  كا ة وثا ا دعوة العطاء ويودماا امن العرض  ذه الوثا ا 

 كاممة عما أن يتحمو كا ة ال تا ج المترتبة عما عدم قيامه بالتدقيا واا تكماو بصورة صحيحة.

عما أن يطمو ال عر ر وم الامار  والاريبة الماا ة وأاور  بالطيكوتكتة أ عار العطاء  .4
 تغميف ومصاريف ال وو والتحميو والت زيو والتأمين وامي  الر وم والمصاريف األخرى.التحزيم وال

أو التعديو  يعد الم اقص عراه مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرا أو األ ود  وط ويحظر المحو .0
أو الططة أو اإلاا ة  ي العرض وكو تصحيز من  ذا الوبيو يوا  عميه خطين متوازيين 

ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرا أو األ ود ويوق  باا به من قبو من أارى  ربالحبر األحم
 التصوية.

يودم الم اقص عراه مر وًا به الوثا ا المطموبة مص  تصأمين دخصوو العطصاء  صي مغمصف مغمصا ب حكصام  .2
 لصصالز وزارة ال وصو والمواصص تو رخصص مركبصة رخصص قيصادة توريصد وطباعصة بطاقصات ويكتة عميه 

وكذل  ا مه وع وا ه بالكامو ورقم الااتف والحاكس ورقصم صص دوا البريصد  4309/ 56 ة رقملمم اقص
لموازم / وزارة المالية  العامة ةاإلدار الخاصين به لتر و إليه المكاتبات المتعموة بالعطصاء وعميه تبميصص  

حصصصت العطصصصاء تعصصصديو  صصصي ع وا صصصه وعميصصصه أن يكتصصصة أياصصصًا ا صصصم الصصصدا رة التصصصي طر  خطيصصصًا بصصصأي تغييصصصر أو
 وع وا اا وبخ ف ذل  يحا لما ة العطاءات أن تامو العرض المودم م ه.

 العامصة ةاإلدار يودع العرض من قبو الم اقص  ي ص دوا العطاءات المخصص لاذا الغرض لدى  .5
 صي صص دوا العطصاءات قبصو آخصر موعصد  لموازم قبو ا تااء المدة المحددة لذل  وكو عرض ا يودع 

  ي ظر  يه ويعاد إلا مصدره مغموًا .لتوديم العروض ا

  صتين يومصايمتزم الم اقص بأن يبوا العرض المودم م ه  ا ذ المحعوو وا ياوز له الراوع ع ه لمصدة  .6
 من تاريخ آخر موعد لتوديم العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
مصرة ( الطصاادات والوثصا ا المطموبصة م صه ير ا الم اقص م  عراه   خاصة إذا كصان يطصار  ألوو   .0

 و ي عما ال حو التالي:
 .صورة مصدقة عن طاادة مزاولة الما ة وكذل  ال يرة الذاتية لمطركة 
 .ال او التااري أو الص اعي لمطركة 

 .طاادة خمو طرف من دا رة اريبة الدخو واريبة الويمة الماا ة 

عمصصا الم صصاقص أن ير صصا بعراصصه ال  صصخة األصصصمية مصصن أيصصة كتالواصصات أو  طصصرات أو معمومصصات   يصصة  .4
ذا كا صصت  تعصصرف بصصالموازم المعرواصصة وكصصذل  يوصصدم مصص  عراصصه العي صصات المطموبصصة  صصي دعصصوة العطصصاء وا 
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ا يكون لما  ة تم  العي ات اير قابمة لم وو  عميه أن يحدد مكا اا والوقت الذي يمكن رؤيتاا  يه وا 
 العطاءات عدم ال ظر بالعرض.

يحصصا لمم صصاقص أن ياصصيف أيصصة وثصصا ا أو معمومصصات يراصصة ب اصصا تاا ويصصرى أ اصصا اصصرورية  لتواصصيز  .0
 عراه.

 

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

صصصصادر مصصصن ب صصص  البريصصصد التصصصاب  لصصصوزارة ااتصصصصاات  معتمصصصد يمتصصصزم الم صصصاقص أن ير صصصا بعراصصصه  صصص د د صصص 
أو عمصصصصا طصصصصكو كحالصصصصة أو طصصصصي  ب كصصصصي صصصصصادر مصصصصن ب صصصص  يتعامصصصصو مصصصص  ال صصصصمطة  وتك ولوايصصصصا المعمومصصصصات

" كتصأمين دخصوو "  قيمة العطصاءمن  دوار  0333بمبم  الحم طي ية  ي ازة  الب   الوط ي اإل  مي( 
عطاء ، عما أن تعاد تأمي صات الصدخوو  صي العطصاء وا ي ظر  ي أي عرض اير معزز بتأمين دخوو ال

بعد مدة أ بوعين من تاريخ آخر موعد لتوديم  إلا مودمياا من الم اقصين الذي لم يحاو عميام العطاء
 العروض، وكذل  لمن أحيو عميام العطاء بعد أن يووموا بتوديم تأمين ح ن الت حيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .9

العطاء أو بأي اصزء مصن ب صوده بتوصديم تصأمين ح صن الت حيصذ لمعطصاء المحصاو عميصه يمتزم المت اقص الحا ز ب
صصادر مصن ب ص  البريصد  معتمصد من إامصالي قيمصة العطصاء وذلص  عمصا طصكو  ص د د ص  دوار 5333بويمة 

أو عما طكو كحالة أو طي  ب كي صصادر مصن ب ص  يتعامصو مص  ال صمطة الحم صطي ية  صي  ح ة األصوو
يصصوم مصصن تصصاريخ تبميغصصه بوصصرار إحالصصة العطصصاء عميصصه مصصن قبصصو  05اإل صص مي(  خصص و  اصصزة  الب صص  الصصوط ي

، ويعصصاد تصصأمين ح صصن الت حيصصذ إلصصا  مصصدة  صصريان العوصصداإلدارة العامصصة لمصصوازم عمصصا أن يكصصون  صصاري المحعصصوو 
ة المتعاصصد بعصصد ت حيصصذ كا صصة االتزامصصات المترتبصصة عميصصه بمواصصة طمصصة خطصصي تودمصصه الصصدا رة الم صصتحيدة لصص دار 

 العامة لموازم باإل راج عن التأمين  حيث يتم إصدار طي  بويمة الكحالة من وزارة المالية(.
من قيمته كما و يتم  30332ع د العود أو ااتحاا  ب  بة يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة  .0

 عن  حس العود أو ااتحاا كر وم طواب  إيرادات أياًا ع د اإلحالة أو 30332تحصيو   بة 
من قيمة العود أو ااتحاا عما أن  30338التر ية عما الااة الم حذة ليصبز ماموع المحصو 

 تخصم من  اتورة المورد ع د ال داد.
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% وفـق تدـدير لةنـة العطـاءات المركزيـة يحـق لـوزارة 06: في حال انخفاض االسعار أكثـر مـن رابعا

 المالية انهاء التعاقد أو إعادة النظر في األسعار
 

 : فتح العطاءات وتدييمها:خامسا
 -:لةنة فتح المظاريف -0
مدير عام الموازم العامة لا ة  تز مظصاريف العطصاء وتوصوم  صذه الما صة بحصتز العطصاءات بحاصور  يدعو 

 -الم اقصين أو ممثميام  ي الزمان والمكان المحددين  ي دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلاراءات التالية:
 صي محاصر  صتز المظصاريف وكصو عطصاء يحصتز مظرو صه ياص  ر صيس الما صة  إثبات عدد المظاريف - أ

عميصصصه وعمصصصا مظرو صصصه رقمصصصًا م م صصصً  عمصصصا  ي صصصة ك صصصر اعتيصصصادي ب صصصطه رقصصصم العطصصصاء وموامصصصه عصصصدد 
 العطاءات الواردة.

ثبات عدد ا.  - ة  ترقيم األوراا المر وة م  العطاء وا 

 ي المودم مصن كصو م صاقص وذلص  بحاصور قراءة ا م مودم العطاء واأل عار وقيمة التأمين اابتدا  - ت
 الم اقصين أو ممثميام.

التوقي  من ر يس الما ة وامي  األعااء الحاارين عما العطاء ومظرو ه وكو ورقة من أوراقه  - ث
 وكذل  عما محار الما ة بعد تدوين كا ة الخطوات ال ابوة.

 

 -:لةنة دراسة وتدييم العروض -9
األطخاص أو الااات الذين تتكون م ام الما ة الح يصة التصي توصوم بدرا صة يحدد مدير عام الموازم العامة 

العروض من ال واحي الح ية والمالية والوا و ية وتودم توصياتاا الم ا صبة لما صة العطصاءات المركزيصة بعصد 
 -أخذ المعايير التالية  ي ااعتبار:

 ا ي ظر  ي أي عرض اير معزز بتأمين دخوو العطاء.  - أ

روض مصصن ال احيصصة الح يصصة بحيصصث تحصصدد المعصصايير الح يصصة و وصصًا لمواصصصحات المصصوازم المطموبصصة تصصدرس العصص   - ة
عمصصا اصصدوو يعصصد لاصصصذه الغايصصة، وتخاصص  كا صصصة العصصروض لصص حس المعصصايير مصصصن حيصصث التصصزام الم صصصاقص 

 بعراه بمواصحات وطروط دعوة العطاء.

ومودرتصصه عمصصا الو صصاء بالتزامصصات  يؤخصصذ بعصصين ااعتبصصار كحصصاءة الم صصاقص مصصن ال صصاحيتين الماليصصة والح يصصة  - ت
العطصصصاء و صصصمعته التااريصصصة والت صصصاي ت التصصصي يوصصصدماا أو الخدمصصصة التصصصي يو ر صصصا وقطصصص  الغيصصصار وورش 
الصصصيا ة و كصصذل  كو صصه وكيصصو أو مصصوزع لوكيصصو أو تصصاار، ولما صصة ا صصتبعاد عصصرض الم صصاقص الصصذي ا 

 تتو ر  يه كو أو بعض  ذه المتطمبات.

 ذي قدم أرخص األ عار ثم الذي يميه حتا تتم درا ة العروض المودمة.تبدأ الدرا ة بالعرض ال  - ث
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إذا توا رت  ي العرض كا ة الطروط والمواصحات والاودة توصي الما ة الح يصة باإلحالصة عمصا موصدم  - ج
أرخص األ عار و مصن حصا الما صة الح يصة أن توصصي بالتر صية عمصا أكثصر مصن مصورد لمصص ف الواحصد 

 ر.بالرام من اخت ف األ عا

 صصصي حالصصصة عصصصدم تصصصوا ر المتطمبصصصات  صصصي العصصصرض الصصصذي يتاصصصمن أرخصصصص األ صصصعار ت توصصصو الدرا صصصة إلصصصا  - ح
العرض الذي يميه بال صعر إلصا أن تصصو إلصا العصرض الصذي تتصوا ر  يصه المتطمبصات ل حالصة عمصا أن 

 تبين أ باة ا تبعاد العروض األرخص بطكو وااز.

المطموبة يحاو الم اقص الذي يتاصمن عراصه إذا ت اوت المواصحات واأل عار والطروط والاودة  - خ
ميصصزات إاصصا ية ثصصم الموصصدم لمم تاصصات المحميصصة، ثصصم الم صصاقص الموصصيم بحم صصطين بصصصورة دا مصصة، ثصصم مصصدة 

 الت ميم األقو إذا كا ت  رعة الت ميم لمصمحة الدا رة الم تحيدة.
 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ  اد ا

العطصصصاء ا صصصتكماو إاصصصراءات العوصصصد الخصصصاص بوصصصرار اإلحالصصصة وتوقيصصص  عمصصصا المتعاصصصد الصصصذي أحيصصصو عميصصصه  .0
 ااتحاقية وما يمحواا من أوراا وم ت دات بما  ياا  أوامر الطراء(.

 من تاريخ ا ت مه ألمر التوريد. ينأ بوعيمتزم المتعاد بالتوريد خ و  .4

حصصوو عمصصا  ا ياصوز لممتعاصد أن يت صازو ألي طصخص آخصر عصصن كصو أو أي اصزء مصن العوصد دون ال .0
 إذن خطي من لا ة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحصصا لمم صصاقص أو المصصورد الراصصوع عمصصا لا صصة العطصصاءات بصصأي خ صصارة أو اصصرر  اطصص  عصصن توصصديم  .2
عراه  ي حالة إذا ما ر ات لا ة العطاءات كو العروض المودمة إلياا أو إذا لم تحو العطاء عمصا 

العطصصاءات دعصصوة العطصصاء  صصي أي وقصصت أو أي مرحمصصة دون ذكصصر  موصصدم أقصصو األ صصعار أو إذا ألغصصت لا صصة
 األ باة.

يمتزم المورد بت ميم الموازم و وًا لممواصحات والطروط المتحا عمياا والواردة  ي قصرار اإلحالصة وكصذل   .5
 العي ات المعتمدة والمذكورة  يه.

 
 أو عدم قيامو بو:ـ:ـ اإلةراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ سابعا

إذا تصأخر المتعاصد عصن توريصد مصا التصزم بصه  صي الموعصد المحصدد  صي العوصد يحصا :  فرض غرامـة ماليـة .0
%( مصن قيمصة المصوازم التصي تصأخر 0لمدير عام دا صرة المصوازم العامصة أن يحصرض ارامصة ماليصة ا توصو عصن  

التوريد  اام عصن قصوة قصا رة ، و صي اميص   ي توريد ا عن كو أ بوع تأخير إا إذا تبين أن التأخير  ي 
األحواو عما المتعاصد توصديم إطصعار خطصي و صوري إلصا الااصة المختصصة بصالظروف واأل صباة التصي أدت 

 إلا التأخير  ي التوريد أو م عته من ذل  وتوديم ما يثبت ذل .
مه بالتوريد أو قصر إذا  كو المتعاد عن ت حيذ التزاماته بما  يه التزا : الشراء عمى حساب المتعهد .4

 ي ذل  أو تأخر يحا لمصدير عصام دا صرة المصوازم العامصة إصصدار الوصرار بطصراء المصوازم الممتصزم باصا المتعاصد 



 

 7صفحت                وزارة النقل والمواصالث ورخص مركبت لصالح وطباعت بطاقاث رخص القيادةتوريد  56/9109عطاء رقم 

 

ب حس الخصا ص والمواصحات من أي مصدر آخر عما ح اة  ذا المتعاد و حوتصه مص  تحميمصه  صروا 
رر يمحصصا بالصصدا رة الم صصتحيدة أو األ صصعار وال حوصصات اإلاصصا ية وأيصصة خ صصا ر أو مصصصاريف أو عطصصو أو اصص

 دا رة الموازم العامة دون الحااة إلا أي إ ذار وا يحا لممتعاد ااعتراض عما ذل .
: و  صصصا يحصصصا لما صصصة اســـتبعاد عـــرض المـــورد الـــذم يخـــل بالتزاماتـــو أو إلغـــاء العدـــد المبـــرم معـــو .0

 صصصي ذلصصص  مصصصصادرة قيمصصصة  العطصصصاءات التصصصي أحالصصصت العطصصصاء اتخصصصاذ اإلاصصصراءات ال زمصصصة بحصصصا المتعاصصصد بمصصصا
التأمين المودم من المتعاد أو أي ازء م ه بطصكو يت ا صة مص  قيمصة المصوازم ايصر المصوردة ويعتبصر المبمص  

  ي  ذه الحالة إيرادًا لمخزي ة العامة.
و ي امي  األحواو يحا لدا رة الموازم العامة تحصصيو األمصواو الم صتحوة لاصا  صي ذمصة الم صاقص أو  .2

و الم تحوة لذل  الم اقص أو المورد لدى الوزارات والاي ات والمؤ  ات الحكوميصة أو المورد من األموا
 من كحااتام.

 
 -حل الخالفات:: ثامنا

 ي حاو حدوث أي خ ف ي طأ عن تح ير أي ب د من الب ود ال ابوة أو من ب ود العوصد  يصتم حمصه   - أ
 وديًا بالتحاوض.

محاواصصتاما لموصصصصوو إلصصا حصصو حصصوو أي خصصص ف  يومصصصًا مصصن بصصدء 03إذا لصصم يصصتمكن الطر صصان خصص و  - ة
يتعمصصا بالعوصصد يحصصا ألي مصصن الطصصر ين حصصو الخصص ف بصصالماوء إلصصا المحكمصصة المختصصصة وتطبيصصا الوصصوا ين 

 واأل ظمة المعموو باا  ي م اطا ال مطة الوط ية الحم طي ية باذا الطأن.

  
 شروط متفرقة:ـ :تاسعا

معاممتصصصه أو ثبصصصت عميصصصه أ صصصه طصصصرع أو قصصصام ب ح صصصه أو ا ا صصصتعمو الم صصصاقص الغصصصش أو الت عصصصة  صصصي ذإ .0
بوا طة ايره بطريا مباطر أو اير مباطر عما رطوة أحد موظحي أو م تخدمي ال صمطة أو عمصا 
التواطصصؤ معصصه إاصصرارًا بالمصصصمحة يمغصصي عوصصده  صصي الحصصاو ويصصصادر التصصأمين مصص  عصصدم اإلخصص و بحصصا 

عصصن طصصطة ا صصمه مصصن بصصين الم اقصصصين وا  الصصوزارة المطالبصصة بالتعوياصصات المترتبصصة عمصصا ذلصص   اصص ً 
ي صصمز لصصه بالصصدخوو  صصي م اقصصصات لم صصمطة الوط يصصة الحم صصطي ية  صصذا  اصصً  عصصن اتخصصاذ اإلاصصراءات 

 الواا ية اده ع د ااقتااء.
إذا أ مس الم اقص أو المورد يحا لما صة العطصاءات إلغصاء التعاقصد معصه دون الماصوء لمواصاء وكصذل   .4

 اد عام لمخزي ة العامة.مصادرة مبم  التأمين ك ير 
كتصاة لمورثصة يحيصد  م ه بتوايهمعه أو ما تبوا  العود المبرمإذا تو ا الم اقص أو المورد ااز إلغاء  .0

 بذل  دون الحااة إلا ا تصدار حكم قاا ي يواي بذل  م  رد مبم  التأمين  ي  ذه الحالة.
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 الشروط الخاصة 

متوريصد بمصا يمصس و عرقمتصه لأحاو امت اعه  ياقد أو  حاو مخالحة المورد لكو أو بعض طروط التع ي  .1
كحالصصصة مصصصصادرة  الماليصصصةأو يعصصصرض مصصصصالحاا لماصصصرر يحصصصا لصصصوزارة  وزارة ال وصصصو والمواصصصص تبمصصصمحة 

  صصصيوالراصصصوع عميصصصه بصصصالتعويض عصصصن كصصصو عطصصصو أو اصصصرر لحصصصا باصصصا كمصصصا أن لاصصصا الحصصصا  ح صصصن الت حيصصصذ
الطصصراء  أوال صصعر   صصيالحصصصوو عمصصا المصصواد التصصي يتخمصصف المصصورد عصصن تو ير صصا مصصن المصصورد الصصذي يميصصه 

لغصصاء التعاقصصد معصصه ود صص   صصروا األ صصعار ماصصا ًا  يبصصالطرا التصص % 03 إلياصصاترا صصا محووصصة لمصصصمحتاا وا 
مصف تخ أوطرط مصن طصروط التعاقصد  أيمن اما ته الب كية وليس لممورد الذي خالف  إداريةمصاريف 

كحالصصة ح صصن المطالبصصة بأيصصة تعوياصصات أو المطالبصصة با صصترداد   صصيعرقصصو عمميصصات التوريصصد الحصصا  أوعصصن 
أو المطالبصصصة بحصصصروا األ صصصعار إذا تمك صصصت الصصصوزارة مصصصن تصصصو ير تمصصص  المصصصواد ب صصصعر اقصصصو مصصصن  صصصعر  الت حيصصصذ

 الماليصةلصوزارة  األ صعارتم التعاقد بموابه و ا حاو عدم كحاية الاما ة لتغطيصة  صروا  الذيالم اقصة 
 مبال  تتبوا من م تحواته لدياا.أي خصم   يالحا 

أو أي عصصرض  صصعر أخصصر ودون إبصصداء أي أ صصباة مصصا دام عصصروض ال لا صصة العطصصاءات ايصصر ممزمصصة بأقصصو .2
 ذل  يحوا مصمحتاا.

يحصا لما صة العطصاءات المركزيصة طصراء أي ب صد مصن ب صود العطصاء المحالصة عمصا المصورد/ المصوردين بصص حس  .3
 طاور من إحالة العطاء  ي حاو تأخر المورد عن التوريد. 0وخ و مدة  األ عار

وطاممة لماصريبة الماصا ة مصا لصم يصرد  صص  بالطيكو الاديدامي  األحواو تكون عروض األ عار  ي  .4
 خ ف ذل .

يحصصصو الطصصرف الثصصا ي ثمصصن البطاقصصة المصصوردة م صصه لصصصالز وزارة ال وصصو والمواصصص ت مباطصصرة مصصن خصص و  .5
لاذا الغرض لدى الب   الصوط ي اا ص مي اصزة ح صة المبمص  المتحصا عميصه عصن كصو ح اة يخصص 

 بطاقة ممغ طة يتم توريد ا لموزارة ومن ثم بيعاا ود   ثم اا  ي الح اة من قبو الم تحيد م اا .
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 ة ـــالخاص الفنية روطـــشال

 : بطاقة الديادة  .6

 

 .pre- printed م مطبوعة األراية بطكو م با  5.4 م *  8.5حام البطاقة الب  تيكية   -

 .  dpi 333الطباعة ممو ة عما واه واحد بدراة واوح ا توو عن  -

 .لطعار ال مطة  Hologramمدرج به  وةو واحدطحا ة عما  Laminationطبوة حماية  -

 . pre- printedامن بطاقة او   MICRO TESTو   UVالبطاقات طاممة لحماية من  وع  -

، عمصا أراصية طصحا ة صصا ية، ياصة أن يكصون الطصعار مطبصوع عمصا الصوااين طعار ال مطة الوط ية ممصون -
 ا حراف متطابا من الااتين بدون أي

2 windows security (Palestinian Authority Logo in color) 

امان من المص   بالمواد  ، م  تو ير طاادةPETix وع المادة المص عة لمبطاقة  و  -
   وات عما البطاقة. 5الم تخدمة واما ة لمدة 

 رقم مت م و مححور بالميزر -

 

 :  بطاقة المركبات .7

 

 .pre- printed م مطبوعة األراية بطكو م با  5.4 م *  8.5حام البطاقة الب  تيكية  -

 .dpi300الطباعة أ ود وأبيض عما الوااين بدراة واوح ا توو عن  -

 .لطعار ال مطة   Hologramمدرج به  عمى الوةهينطحا ة  Laminationطبوة حماية  -

 . pre- printedامن بطاقة او   MICRO TESTو   UVالبطاقات طاممة لحماية من  وع  -

، عمصا أراصية طصحا ة صصا ية، ياصة أن يكصون الطصعار مطبصوع عمصا الصوااين طعار ال مطة الوط ية ممصون -
 ا حراف أي متطابا من الااتين بدون

2 windows security (Palestinian Authority Logo in color) 

، م  تو ير طاادة امان من المص   بالمواد PVC + PET وع المادة المص عة لمبطاقة  و  -
 الم تخدمة واما ة ا توو عن   ة عما البطاقة.

 رقم مت م و مححور بالميزر -

 

 طاور من تاريخ التر ية. 5ياة أن يتم بدء العمو خ و  .8

 أي خيارات أخرى يمكن إاا تاا م  تحديد ال عر بطكو م حصو لكو خيار. .9

ر ض أي مادة كاممة أو أي ازء م اا  صي حصاو مخالحتاصا لممواصصحات  لوزارة ال وو والمواص تيحا  .13
 التي تم ااتحاا عمياا.
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بطاقصصصصة  930333ًا بمعصصصدو بطاقصصصة يوميصصص 733 – 533تصصصو ير اميصصص  اإلمكا يصصصات ال زمصصصة لطباعصصصصة   .11
   ويًا.

ن يومصًا مصن تصاريخ يياة عما المورد العمم بأن ما يودمصه مصن عصرض  صعر  صاري المحعصوو لمصدة  صت .12
 ا ا اإل

ياصصصة عمصصصا الطصصصركة أن توصصصوم بتصصصو ير المعصصصدات ال زمصصصة  الطابعصصصات والم صصصتامكات(  صصصي كصصصو مركصصصز  .13
 مخازن وزارة ال وو والمواص ت.ترخيص باإلاا ة إلا تو ير طابعتين احتياط من كو  وع  ي 

( عمصا حصدى ، ر صز، ديصر الصبمزالطباعة  ي كو دا رة من الدوا ر التالية   ازة ، الطصماو ، خصا يو س  .14
عمصصا أن يصصتم  لطباعصصة رخصصص الويصصادة والمركبصصات اصصمن الصصدا رة والمصصوظحين وتاايصصز المعصصدات المطموبصصة

 . تت ميماا لممواطن من خ و موظف وزارة ال وو والمواص 

آليصة الطباعصة والمعصدات  زبطصكو متكامصو وتواصيالموتصرح ياة عما كو طصركة أن توصوم بتوصديم الحصو  .15
 الم تخدمة بطكو محصو.

ب اء عما العي ة الاصابطة لصدى وزارة الماليصة / المصوازم العامصة عمصا أن يصتم تصو ير تتم اإلحالة ال اا ية  .16
 عي ة بعد ااحالة ال اا ية.

الااصصة التصصي  أو بغصصزة ال وصصو والمواصصص توزارة  صصي عمصصا المصصورد االتصصزام بتوريصصد المصصواد المتعاقصصد عمياصصا  .17
الم اقصصة متاصم ا ال وصو والتحميصو والت زيصو ومصا  يطبوًا لمطروط والمواصصحات الصواردة  ص تحدد ا الوزارة

 مصاريف عما  حوته الخاصة. أويترتة عما عمميات التوريد من  حوات بالغة ما بمغت 
لصوزارة عما أ اس أقو األ عار والمطابا لممواصحات المطموبصة و   وف يتم تر ية أص اف الم اقصة .18

 إامصصصالي% مصصصن 03خحاصصصاا ب  صصصبة  أوزيصصصادة الكميصصصات المتعاقصصصد عمياصصصا   صصصيالحصصصا  ال وصصصو والمواصصصص ت
التوريصد  وأ عارطروط ومواصحات  ذل  وب حس  يالمورد برابتاا  إطعارالكمية المتعاقد عمياا لمارد 

 التعاقد.خ و  ترة  األص افبعض  أوالعود لكو   يالواردة 

 يحا لممورد إاا ة أي خيارات لمحماية األم ية بموا وة وزارة ال وو والمواص ت. .19

 ماا ًا.البطاقات الخاصة بالمركبات الحكومية امي  يتم طباعة  .23

 .الطر ينوقابو لمتاديد باتحاا  ينعاممدة العود  .21

تمتصصزم الطصصركة بتصصو ير التيصصار الكاربصصا ي لتطصصغيو المعصصدات الخاصصصة بطباعصصة البطاقصصات  صصي حصصاو تعصصذر  .22
 .والمواص تو وزارة ال وو بأمكا ية تو ير التيار من ق

طصاور كحصد أد صا يصتم ححظصه لصدى مخصازن  3تمتزم الطركة بتو ير مخزون من كا ة الم تامكات لمدة  .23
 .وا يتم اإل راج ع اا إا قبو  ااية العود بث ث أطار، وزارة ال وو والواص ت

  ي بداية  ترة الم اقصة % من الكميات المودرة لمطباعة63يتعاد المورد بتو ير ما ا يوو عن  .24
 .بحترة كا ية حتا ا يتم التوقف وتحديد  وطة الطمة لتعويض الم تام   المطبوع(
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بدون أي تكاليف  م تمزمات  ي حاو  تز  روع اديدةيتعاد المورد بالعمو عما تو ير ما يمزم من  .25
 .أاا ية عما األ عار

ا تبداو امي  البطاقات ال اتاة عن أخطاء اير موصودة من قبو موظف الوزارة بعد الراوع إلا  .26
 مدير الدا رة والبطاقات التالحة ماا ًا.

اير  – م تممة يتم عمو مطابوة طارية بأعداد البطاقات التي تم طباعتاا م  التحاصيو  .27
 تالف(. -م تممة

يتم حاز المبال   ي الب   ويتم الصرف ب اًء عما كتاة من الوزارة بالكميات المطبوعة ح ة  .28
 المطابوة الطارية.

خصم قيمتاصا بالكامصو وتحويمصه ل يصراد مطابوة لممواصحات يتم إعادة   ي حاو طباعة أي بطاقة اير .29
 العام.

 الموردة.البطاقة تتحممه الطركة  تكمحة تصميم .33

 تو ير أاازة الححص المطموبة إلاراء  حص المواصحات لمبطاقات الموردة. .31
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 ةدول الكميات واألسعار المطموبة

 
                                                                          

 مالحظة : 
 . حسب العينة طرف وزارة المالية / الموازم العامة 

 . العطاء غير قابل لتةزئة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكمية الوحدة ادـــــــــم الصنـــــــــف م.
دعر الوحدة 

 بالذيكل

الدعر اإلجمالي 
 بالذيكل

1 

 سم 8.5سم *  8.8 قيادة بالستيكيةبطاقة 
من الشروط  6رقم  أعاله البندحسب المالحظات المرفدة 

 الخاصة
  PETixنوع المواد المستخدمة في البطاقة 

   1 عدد

2 

 سم 8.5سم*  8.8 مركبة بالستيكيةبطاقة 
من الشروط  7رقم  أعاله البندحسب المالحظات المرفدة 

 الخاصة
  PVC + PETنوع المواد المستخدمة في البطاقة 

   1 عدد

  ال عر اإلامالي بالطيكو

  ال عر اإلامالي بالحروف
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 والتــــــــــــــزامإقـــــــرار 

 

  وية رقم ___________________ _________________قر أ ا الموق  أد اه أ 
 _____________________ بالتصصالي: بصحتي ممثً  عن  طركة

من طروط عامة  56/4309 ا ورد بوثا ا العطاء المطروح رقم. بأ  ي قرأت وتحامت كا ة م0
 قا و يًا بتم  الطروط والمواصحات . وخاصة ومواصحات وألتزم التزاما

. كما ألتزم بأن يبوا العرض المودم م ي  اري المحعوو وا ياوز لي الراوع ع ه لمدة  تون 4
 يوما من تاريخ آخر موعد لتوديم العروض.

طمباا  يتم وكذل  ألتزم بتوريد األص اف المحالة عما بمواة العطاء المذكور أع ه والتي.  0
 أوامرا ت م توقي  العود و  من تاريخ وذل  ينخ و أ بوع ال وو والمواص توزارة من قبو 

التوريد عما أن تكون تم  األص اف الموردة من قبمي و وًا لممواصحات والطروط الم صوص 
 عمياا  ي  ذا العطاء.

 و ذا إقرار وتعاد م ي بذل  أقر وألتزم بكو ما ورد به دون أي اغط أو إكراه .     
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرخص : :رقم المشتغل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :

 رقم الةوال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتـف رقـم اله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس :
 ــــــــــــــــــريخ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتا


