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وزارات قرطاسية وأدوات مكتبية لصالح  تعمن وزارة المالية / لجنة العطاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي لتوريد     
 ء.تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطا  دولة فمسطين

فعمــا الشــركات ذات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي ىــذا العطــاء مراجعــة وزارة الماليــة / 
صـلل أوقـات الـدوام الرسـمي مـن أجـل الحصـول  تل اليـوا بجـوار محطـة فـارس لمبتـرولاإلدارة العامة لموازم العامة ـ 

 ( شيكل اير مستردة تورد إلا صزينة وزارة المالية.033عما كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )
آصر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المصتوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامـة المـوازم  وزارة الماليـة فـي 

ــوممــن صــباح العاشــرة الســاعة اـــزة ىــو  ــاء ي ــي  03/30/0303الموافــق  الثلث ــتح المظــاريف بحضــور ممثم م وتف
 نفس الزمان والمكان . المتناقصين في

 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت
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 انشزوط انعايت
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

يعد المناقص عرضو وأسعاره عما الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الوثـائق ويـتفيم  .1
العطاء ويقـدميا ضـمن العـرض كاممـة عمـا أن يتحمـل كافـة النتـائ  جميع ما ورد فييا ويصتم ويوقع كافة وثائق دعوة 

 المترتبة عما عدم قيامو بالتدقيق وااستكمال بصورة صحيحة.

ــا أن يشــمل الســعر رســوم الجمــارك والضــريبة المضــافة وأجــور التحــزيم والتغميــف  .0 تكتــة أســعار العطــاء بالشــيكل عم
 الرسوم والمصاريف األصرى. ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع

ــًا بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر المحــو أو التعــديل أو الشــطة أو  .0 ــد المنــاقص عرضــو مطبوعــًا أو مكتوب يع
اإلضافة في العرض وكل تصـحيح مـن ىـذا القبيـل يوضـع عميـو صطـين متـوازيين بـالحبر األحمـر ويعـاد كتابـة الصـواة 

 نبو من قبل من أجرى التصوية.بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجا

يقدم المناقص عرضو مرفقًا بو الوثائق المطموبة مع تأمين دصول العطاء في مغمف مغمق بإحكـام ويكتـة عميـو عطـاء  .4
وكـذلك اسـمو وعنوانـو بالكامـل  0303/ 75لممناقصـة رقـم دولة فمسـطين ت ية وأدوات مكتبية لصالح وزار توريد قرطاس

صندوق البريد الصاصين بو لترسـل إليـو المكاتبـات المتعمقـة بالعطــاء وعميـو تبميـــغ اإلدارة ورقم الياتف والفاكس ورقم 
العامــة لمــوازم / وزارة الماليــة صطيــًا بــأي تغييــر أو تعــديل فــي عنوانــو وعميــو أن يكتــة أيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــت 

 دم منو.العطاء وعنوانيا وبصلف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تيمل العرض المق

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المصصـص ليـذا الغـرض لـدى اإلدارة العامـة لمـوازم قبـل انتيـاء  .7
المدة المحددة لذلك وكل عرض ا يودع  فـي صـندوق العطـاءات قبـل آصـر موعـد لتقـديم العـروض ا ينظـر فيـو ويعـاد 

 إلا مصدره مغمقًا .

مـن تـاريآ آصـر  مقدم منو نافذ المفعول وا يجوز لو الرجـوع عنـو لمـدة سـتين يومـاً يمتزم المناقص بأن يبقا العرض ال .0
 موعد لتقديم العروض.

% وفـق تقـدير لجنـة العطـاءات المركزيـة يحـق لـوزارة الماليـة انيـاء التعاقـد أو 17في حال انصفاض ااسعار أكثر من  .5
 إعادة النظر في األسعار

 .سنةمدة سريان العطاء  .8
 

 انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـثانيًا: 
يرفق المناقص مع عرضو ) صاصـة إذا كـان يشـارك ألول مـرة ( الشـيادات والوثـائق المطموبـة منـو وىـي عمـا النحـو   .1

 التالي:
 .صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

  من دائرة ضريبة الدصل وضريبة القيمة المضافة.شيادة صمو طرف 



 

 

ــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات فنيــة تعــرف بــالموازم  .0 ــا المنــاقص أن يرفــق بعرضــو النســصة األصــمية مــن أي عم
ذا كانـت تمـك العينـات ايـر قابمـة لمنقـل فعميـو  المعروضة وكذلك يقدم مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطـاء واذ

ا يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.أن يحدد مكان  يا والوقت الذي يمكن رؤيتيا فيو واذ

 يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يراة بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو. .0

 

 :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة يمتـزم المنـاقص أن يرفـق بعرضـو سـند دفـع  :تأمين الدصول فـي العطـاء .1

أو بنــك  ااتصــاات وتكنولوجيــا المعمومــات أو عمــا شــكل كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن )البنــك الــوطني اإلســلمي
رض ايـر معـزز وا ينظر فـي أي عـأشير  0لمدة  "  عطاء " كتأمين دصول مقطوع مبمغ  دوار1333( بمبمغ اانتاج

مـا أن تعـاد تأمينـات الـدصول فـي العطـاء إلـا مقـدمييا مـن المناقصـين الـذي لـم يحـال عمـييم ع بتأمين دصول العطاء
من تاريآ آصر موعد لتقديم العروض، وكذلك لمن أحيل عمييم العطاء بعـد أن يقومـوا بتقـديم  شيرينالعطاء بعد مدة 

 تأمين حسن التنفيذ.
يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقديم تأمين حسن التنفيذ لمعطاء  :سن التنفيذتأمين ح .2

وذلك عما شكل سند دفع معتمد صادر من بنك البريد حسة األصول  مبمغ مقطوع دوار 0333المحال عميو بقيمة 
أو  البنك الوطني اإلسلميأو عما شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في ازة )

يوم من تاريآ تبميغو بقرار إحالة العطاء عميو من قبل اإلدارة العامة لموازم عما أن يكون  17صلل  (بنك اانتاج
 .ساري المفعول مدة سريان العقد

 

 رابعًا: فتح انعطاءاث وتقييًها:
مظاريف العطاء وتقوم ىـذه المجنـة بفـتح العطـاءات يدعو مدير عام الموازم العامة لجنة فتح  :لجنة فتح المظاريف -1

 -بحضور المناقصين أو ممثمييم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاذ اإلجراءات التالية:
إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظروفو يضع رئـيس المجنـة عميـو وعمـا مظروفـو  -أ

 ىيئة كسر اعتيادي بسطو رقم العطاء ومقامو عدد العطاءات الواردة.رقمًا مسمسًل عما 

ثبات عددىا.  -ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء واذ

قـراءة اســم مقـدم العطــاء واألسـعار وقيمــة التـأمين اابتــدائي المقـدم مــن كـل منــاقص وذلـك بحضــور المناقصــين أو   -ت
 ممثمييم.

حاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــو وكــل ورقــة مــن أوراقــو وكــذلك عمــا التوقيــع مــن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء ال -ث
 محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات السابقة.

يحـدد مـدير عـام المـوازم العامـة األشـصاص أو الجيـات الـذين تتكـون مـنيم المجنـة  :لجنة دراسـة وتقيـيم العـروض -0
والقانونيــة وتقــدم توصــياتيا المناســبة لمجنــة العطــاءات  الفنيــة التــي تقــوم بدراســة العــروض مــن النــواحي الفنيــة والماليــة

 -المركزية بعد أصذ المعايير التالية في ااعتبار:
 ا ينظر في أي عرض اير معزز بتأمين دصول العطاء.  -أ



 

 

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقًا لمواصفات الموازم المطموبة عما جدول يعد ليـذه    -ب
 الغاية، وتصضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المناقص بعرضو بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يـة والفنيـة ومقدرتـو عمـا الوفـاء بالتزامـات العطـاء وسـمعتو يؤصذ بعـين ااعتبـار كفـاءة المنـاقص مـن النـاحيتين المال  -ت
التجارية والتسييلت التي يقدميا أو الصدمة التـي يوفرىـا وقطـع الغيـار وورش الصـيانة و كـذلك كونـو وكيـل أو مـوزع 

 لوكيل أو تاجر، ولمجنة استبعاد عرض المناقص الذي ا تتوفر فيو كل أو بعض ىذه المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرصص األسعار ثم الذي يميو حتا تتم دراسة العروض المقدمة.  -ث

إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي المجنة الفنية باإلحالة عمـا مقـدم أرصـص األسـعار و  -ج
 بالرام من اصتلف األسعار.من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد لمصنف الواحد 

في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمن أرصص األسعار تنتقل الدراسة إلا العرض الـذي يميـو بالسـعر  -ح
إلا أن تصل إلا العرض الذي تتوافر فيو المتطمبات لإلحالـة عمـا أن تبـين أسـباة اسـتبعاد العـروض األرصـص بشـكل 

 واضح.

ألسعار والشروط والجودة المطموبة يفضـل المنـاقص الـذي يتضـمن عرضـو ميـزات إضـافية ثـم إذا تساوت المواصفات وا -خ
المقدم لممنتجات المحمية، ثم المناقص المقيم بفمسطين بصورة دائمة، ثـم مـدة التسـميم األقـل إذا كانـت سـرعة التسـميم 

 لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ خايساً 
المتعيد الذي أحيل عميو العطاء استكمال إجراءات العقد الصاص بقرار اإلحالة وتوقيع ااتفاقيـة ومـا يمحقيـا مـن عما  .1

 أوراق ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعيد بالتوريد صلل شير من تاريآ استلمو ألمر التوريد. .0

جزء من العقد دون الحصول عمـا  إذن صطـي مـن لجنـة ا يجوز لممتعيد أن يتنازل ألي شصص آصر عن كل أو أي  .0
 العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بأي صسارة أو ضـرر ناشـع عـن تقـديم عرضـو فـي حالـة إذا  .4
ار أو إذا ألغـت لجنـة ما رفضت لجنة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة إلييـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـا مقـدم أقـل األسـع

 العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباة.

يمتزم المورد بتسميم الموازم وفقًا لممواصفات والشروط المتفق عمييا والواردة في قرار اإلحالة وكـذلك العينـات المعتمـدة  .7
 والمذكورة فيو.

 

 انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانتسادساً 
إذا تأصر المتعيد عن توريد مـا التـزم بـو فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام دائـرة  :فرض ارامة مالية .1

%( من قيمة الموازم التي تأصر في توريـدىا عـن كـل أسـبوع تـأصير إا 1الموازم العامة أن يفرض ارامة مالية ا تقل عن )
أن التأصير في التوريد ناجم عـن قـوة قـاىرة ، وفـي جميـع األحـوال عمـا المتعيـد تقـديم إشـعار صطـي وفـوري إلـا  إذا تبين

 الجية المصتصة بالظروف واألسباة التي أدت إلا التأصير في التوريد أو منعتو من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.



 

 

بمـا فيـو التزامـو بالتوريـد أو قصـر فـي ذلـك أو  إذا نكـل المتعيـد عـن تنفيـذ التزاماتـو :الشراء عما حساة المتعيـد .2
تأصر يحق لمدير عام دائرة الموازم العامة إصدار القرار بشراء المـوازم الممتـزم بيـا المتعيـد بـنفس الصصـائص والمواصـفات 
مــن أي مصــدر آصــر عمــا حســاة ىــذا المتعيــد ونفقتــو مــع تحميمــو فــروق األســعار والنفقــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو 

يف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـا أي إنـذار وا يحـق لممتعيـد مصار 
 ااعتراض عما ذلك.

وىنــا يحــق لمجنــة العطــاءات التــي  :اســتبعاد عــرض المــورد الــذي يصــل بالتزاماتــو أو إلغــاء العقــد المبــرم معــو .0
حق المتعيـد بمـا فـي ذلـك مصـادرة قيمـة التـأمين المقـدم مـن المتعيـد أو أي جـزء أحالت العطاء اتصاذ اإلجراءات اللزمة ب

 منو بشكل يتناسة مع قيمة الموازم اير الموردة ويعتبر المبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمصزينة العامة.
مـورد مـن األمـوال وفي جميع األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل األموال المستحقة ليا في ذمة المنـاقص أو ال .4

 المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو من كفااتيم.

 

 -سابعًا: حم اخلالفاث:
 في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حمه وديًا بالتفاوض. -أ

يومًا من بدء مفاوضتهما لموصول إلى حل حول أي خالف يتعمق بالعقد يحقق يي مقن  33إذا لم يتمكن الطرفان خالل  -ب
الطققرفين حققل الخققالف بققالماوء إلققى المحكمققة المختصققة وتطبيققق القققوانين واينظمققة المعمققول بهققا فققي منققاطق السققمطة الوطنيققة 

 الفمسطينية بهذا الشأن.
 

 شزوط يتفزقت:ـ ثاينا:

لتلعة في معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـرع أو قـام بنفسـو أو بواسـطة ايـره بطريـق إذا استعمل المناقص الغش أو ا .1
مباشر أو اير مباشر عمـا رشـوة أحـد مـوظفي أو مسـتصدمي السـمطة أو عمـا التواطـؤ معـو إضـرارًا بالمصـمحة يمغـي 

ا ذلـك فضـًل عـن عقده في الحال ويصادر التأمين مـع عـدم اإلصـلل بحـق الـوزارة المطالبـة بالتعويضـات المترتبـة عمـ
شطة اسمو مـن بـين المناقصـين وا يسـمح لـو بالـدصول فـي مناقصـات لمسـمطة الوطنيـة الفمسـطينية ىـذا فضـًل عـن 

 اتصاذ اإلجراءات القضائية ضده عند ااقتضاء.
إذا أفمــس المنــاقص أو المــورد يحــق لمجنــة العطــاءات إلغــاء التعاقــد معــو دون المجــوء لمقضــاء وكــذلك مصــادرة مبمــغ  .0

 تأمين كإيراد عام لمصزينة العامة.ال
إذا تـوفا المنـاقص أو المـورد جـاز إلغـاء العقــد  المبـرم معـو أو مـا تبقـا منــو  بتوجيـو كتـاة لمورثـة يفيـد بــذلك دون  .0

 الحاجة إلا استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التأمين في ىذه الحالة.

 
 
 
 



 

 

 انشـــزوط اخلاصـــت 
 يمتزم المناقص بتقديم مواد ذات جودة عالية.  .1

 االتزام بالتوريد بالنوعيات والكميات واألسعار صلل مدة المناقصة.  .0

كل عينـة اسـم الشـركة ورقـم الصـنف فـي كراسـة العطـاء ولـن  ا، بحيث يكتة عميجة أن يمتزم المناقص بتقديم عينات .0
 تقبل العينات إذا لم تكن معرفة.

 مل النقل والتوصيل وكافة أنواع الرسوم والضرائة.السعر بالشيكل ويش .4
 يجة أن تكون المواد المقدمة مطابقة لممواصفات والمقاييس الفمسطينية. .7

لإلدارة العامة لموازم العامة/وزارة المالية الحق في التأكد مـن مطابقـة المـواد لممواصـفات والمقـاييس الفمسـطينية بـالطرق  .0
 اءات تمك الفحوصات وما يتبعيا عمي حساة ونفقة المورد.التي تراىا مناسبة وان تكون إجر 

 يجة أن تكون المواد مغمفة حسة الوحدة سواء عدد أو وزن أو حجم. .5
أي جـزء منيـا فـي حـال مصالفتيـا لممواصـفات التـي تـم ااتفـاق  رفـض أي مـادة كاممـة أو الوطنيـةلـوزارات السـمطة يحق  .8

 عمييا.
بغـزة أو  ةبـوزرات السـمطة الوطنيـة الفمسـطينيعمييـا فـي الصـدمات المسـاندة  قاعـدالمتعمي المورد االتزام بتوريد المـواد  .9

الجية التي تحددىا الوزارة طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة في المناقصة متضـمنًا النقـل والتحميـل والتنزيـل ومـا يترتـة 
 .نفقتو الصاصة افقات بالغة ما بمغت أو مصاريف عمعمي عمميات التوريد من ن

سوف يتم ترسية أصناف المناقصـة بالتجزئـة عمـي أسـاس أقـل األسـعار والمطـابق لممواصـفات المطموبـة ولـوزارة الصـحة  .13
% من إجمالي الكمية المتعاقد عمييا لمجرد إشـعار المـورد 03الحق في زيادة الكميات المتعاقد عمييا أو صفضيا بنسبة 
 ريد الواردة في العقد لكل أو بعض األصناف صلل فترة التعاقد.برابتيا في ذلك وبنفس شروط ومواصفات وأسعار التو 

ت في حال مصالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقـد أو فـي حـال امتناعـو أو عرقمتـو لمتوريـد بمـا يمـس بمصـمحة وزار  .11
لرجـوع عميـو أو يعرض مصالحيا لمضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالـة حسـن التنفيـذ وا  ةالسمطة الوطنية الفمسطيني

بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بيا كما أن ليا الحق في الحصول عمي المـواد التـي يتصمـف المـورد عـن توفيرىـا 
لغاء التعاقد مـع ودفـع فـروق األسـعار  من المورد الذي يميو في السعر او الشراء بالطرق التي تراىا محققة لمصمحتيا واذ

نتو البنكية وليس لممورد الذي صالف أي شرط من شروط التعاقد أو تصمـف % مصاريف إدارية من ضما13مضافًا إلييا 
عن أو عرقل عمميات التوريد الحق في المطالبـة بأيـة تعويضـات أو المطالبـة باسـترداد كفالـة حسـن التنفيـذ أو المطالبـة 

التعاقـد بموجبـو وفـي حـال  بفروق األسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر أقل من سعر المناقصة الذي تم
 عدم كفاية الضمانة لتغطية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في صصم أي مبالغ تتبقي من مستحقاتو لدييا.

يكون الدفع المورد لقاء ما قام بتوريده من مـواد طبقـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمناقصـة صـلل ثلثـون يومـًا مـن  .10
وراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريــد طبقــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة بصــحيفة الشــروط تــاريآ تقــديم الفــواتير واأل 

 والمواصفات .

 يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة لو بما يتناسة والمصمحة العامة. .10
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 يجة أن يمتزم المناقص بتقديم عينات -

























 

 



 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه  
 ـــــــــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة ــــــــــــــــــبصفتي ممثًل عن  ش

ــائق العطــاء المطــروح رقــم.   بــأنني قــرأت وتفيمــت كافــة مــ1 مــن شــروط عامــة وصاصــة  75/0303 ا ورد بوث
 التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .ومواصفات وألتزم 

سـتون يومـا     .   كما ألتزم بأن يبقا العـرض المقـدم منـي سـاري المفعـول وا يجـوز لـي الرجـوع عنـو لمـدة 0
 من تاريآ آصر موعد لتقديم العروض.

.  وكــذلك ألتــزم بتوريــد األصــناف المحالــة عمــا بموجــة العطــاء المــذكور أعــله والتــي يــتم طمبيــا    مــن قبــل 0
ــة فمســطينوزارات  ــك  دول ــا أن تكــون تم ــد عم ــد واســتلم أوامــر التوري ــع العق ــاريآ توقي ــك مــن ت صــلل شــير وذل

 العطاء. األصناف الموردة من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا
 وىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه .     
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