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تورودىاحتواجاتىمدرسةىالشهودىهانيىنعومى
الزراصوةىمنىأصالفىوطوورىداجنةىىلصالحىوزارةى
التربوةىوالتعلوم ى

دولة فمسطين
وزارة المالية
اإلدارة العامة لموازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

عطاء رقم 2019 /58

تعمن و ازرة المالية  /لجنة العط ـاءات المرك ـزية عن طرح عطاء حكومي توريد احتياجات مدرسة الشهيد هاني

ى

نعيم الزراعية من أعالف وطيور داجنة لصالح و ازرة التربية والتعميم تبعاً لمشروط والمواصفات الموضحة في

كراسة ووثائق العطاء.

ى

فعمــا الشــركات ذات ااصتصــاص والمســجمة رســمياً وتراــة فــي المشــاركة فــي هــذا العطــاء مراجعــة و ازرة

الماليــة  /اإلدارة العامــة لم ـوازم العامــة ـ الرمــال بــرج الوليــد الطــابق ا ول بــالبرة مــن إشــارة مــرور الطي ـران
اـ ــرة بـ ــرج الظـ ــافر ر ـــم  )2فـ ــي ا ـ ـزة صـ ــالل أو ـ ــات الـــدوام الرس ــمي م ــن أج ــل الحص ــول عمـــا ك ارسـ ــة
المواصفات ووثائق العطاء مبابل دفع مبمغ  )011شيكل اير مستردة تورد إلا صزينة و ازرة المالية.

آصر موعد لببول عروض ا سعار بالظرف المصتوم في صندوق العطـاءات بـاإلدارة العامـة المـوازم  /و ازرة

المالية في اـزة هو السـاعة العاشـرة مـن صـباح يـوم الثالثـاء الموافـق  9102/12/92م وتفـتح المظـاريف
بحضور ممثمي المتنا صين في نفس الزمان والمكان .

لجنة العطاءات المركزية

مالحظة:ـ
 .0أجرة اإلعالن في الصحف عما من يرسو عميه العطاء.

 .9يجة إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني أو بنك اانتاج أو سند دفع صـادر مـن بنـك البريـد كتـ مين
دصول عطاء ) ببيمة  $0111صالحة لمدة ثالثة شهور عما ا ل عن كل عطاء .
 .0تبدم ا سعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائة.
 .2لجنة العطاءات اير ممزمة بببول أ ل ا سعار.

 .8لإلطالع عما الكراسة يرجا مراجعة مو ع الو ازرة . www.mof.gov.ps
 .6لممراجعة وااستفسار هاتف ر م 9509360 :
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الشروط العامة
أوالً :إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ
 .0يعــد المنــا ص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفبــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يبـ أر هــذج
الوثائق ويتفهم جميـع مـا ورد فيهـا ويصـتم ويو ـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويبـدمها ضـمن العـرض كاممـة

عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم يامه بالتد يق وااستكمال بصورة صحيحة.

 .9تكتة أسـعار العطـاء بالشـيكل عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم
والتغميف ومصاريف النبل والتحميل والتنزيل والت مين وجميع الرسوم والمصاريف ا صرى.

 .0يعــد المنــا ص عرضــه مطبوع ـاً أو مكتوب ـاً بــالحبر ا زرق أو ا ســود فبــط ويحظــر المحــو أو التعــديل أو
الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مــن هــذا الببيــل يوضــع عميــه صطــين مت ـوازيين بــالحبر

ا حمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر ا زرق أو ا سود ويو ع بجانبه من بل من أجرى التصوية.

يبدم المنا ص عرضه مرفباً به الوثائق المطموبة مع ت مين دصول العطاء في مغمف مغمق بإحكام ويكتة عميه

عطاء توريد احتياجات مدرسة الشهيد هاني نعيم الزراعية من أعالف وطيور داجنة لصالح و ازرة التربية

ى

والتعميم لممنا صة ر م  9102/85وكذلك اسمه وعنوانه بالكامل ور م الهاتف والفاكس ور م صندوق البريد

الصاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعمبة بالعطـاء وعميه تبميــغ اإلدارة العامة لموازم  /و ازرة المالية صطياً ب ي

تغيير أو تعديل في عنوانه وعميه أن يكتة أيضاً اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبصالف ذلك يحق

لمجنة العطاءات أن تهمل العرض المبدم منه.

 .2يــودع العــرض مــن بــل المنــا ص فــي صــندوق العطــاءات المصصــص لهــذا الغــرض لــدى اإلدارة العامــة
لم ـوازم بــل انتهــاء المــدة المحــددة لــذلك وكــل عــرض ا يــودع فــي صــندوق العطــاءات بــل آصــر موعــد

لتبديم العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مغمباً .

 .8يمتزم المنا ص ب ن يببا العرض المبدم منه نافذ المفعول وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة سـتون يومـا مـن
تاريخ آصر موعد لتبديم العروض.

ثانياً :الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

 .0يرفق المنا ص مع عرضه صاصة إذا كان يشارك ول مرة ) الشـهادات والوثـائق المطموبـة منـه وهـي
عما النحو التالي:


صورة مصد ة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة.



السجل التجاري أو الصناعي لمشركة.



شهادة صمو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة البيمة المضافة.

 .9عما المنا ص أن يرفق بعرضه النسـصة ا صـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف
بالموازم المعروضة وكذلك يبدم مع عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء واذا كانـت تمـك العينـات
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اير ابمة لمنبل فعميه أن يحدد مكانها والو ـت الـذي يمكـن رؤيتهـا فيـه واا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم
النظر بالعرض.

 .0يح ــق لممن ــا ص أن يض ــيف أي ــة وث ــائق أو معموم ــات يرا ــة بإض ــافتها وي ــرى أنه ــا ض ــرورية لتوض ــيح
عرضه.
ثالثاً  :تأمينات وضمانات العطاء :

 .1تأمين الدخول في العطاء :

يمتزم المنا ص أن يرفق بعرضه سند دفع معتمد صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـو ازرة ااتصـاات وتكنولوجيـا
المعمومــات أو عمــا شــكل كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن بنــك يتعامــل مــع الســمطة الفمســطينية فــي ا ـزة
وموافبة و ازرة المالية عما ذلك بمبمغ  $0111من إجمالي يمـة العطـاء " كتـ مين دصـول " وا ينظـر فـي أي
عــرض ايــر معــزز بت ـ مين دصــول العطــاء د عمــا أن تعــاد ت مينــات الــدصول فــي العطــاء إلــا مبــدميها مــن

المنا صـين الـذي لــم يحـال عمــيهم العطـاء بعــد مـدة أسـبوعين مــن تـاريخ آصــر موعـد لتبــديم العـروضد وكــذلك
لمن أحيل عميهم العطاء بعد أن يبوموا بتبديم ت مين حسن التنفيذ.

 .2تأمين حسن التنفيذ :

يمتزم المتنا ص الفائز بالعطاء أو ب ي جزء من بنودج بتبديم ت مين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه ببيمـة

 $0111وذلك عما شكل سند دفع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد او كفالـة بنكيـة او شـيك بنكـي صـادرة مـن
بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية بغزة حسة ا صول صالل  08يوم من تاريخ تبميغه ببرار إحالـة العطـاء

عميــه مــن بــل اإلدارة العامــة لم ـوازم عمــا أن يكــون ســاري المفعــول مــدة س ـريان العبــد د ويعــاد ت ـ مين حســن

التنفيــذ إلــا المتعهــد بعــد تنفيــذ كافــة االت ازمــات المترتبــة عميــه بموجــة طمــة صطــي تبدمــه الــدائرة المســتفيدة
لإلدارة العامة لموازم باإلفراج عن الت مين حيث يتم إصدار شيك ببيمة السند من و ازرة المالية).
 .0يــتم تحصــيل رســوم طوابــع إي ـرادات دمغــة عنــد العبــد أو ااتفــاق بنســبة  10112مــن يمتــه كمــا و يــتم
تحصيل نسبة  10112عن نفس العبد أو ااتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضاً عنـد اإلحالـة أو الترسـية عمـا

الجهة المنفذة ليصبح مجموع المحصل  10115من يمة العبد أو ااتفاق عما أن تصصم من فـاتورة المـورد
عند السداد.
رابعاً :فتح العطاءات وتقييميا:

 -1لجنة فتح المظاريف-:

يشــكل مــدير عــام الم ـوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتبــوم هــذج المجنــة بف ـتح العطــاءات بحضــور
المنا صين أو ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاذ اإلجراءات التالية-:

أ-

إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة عميـه
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وعمــا مظروفــه ر م ـاً مسمس ـالً عمــا هيئــة كســر اعتيــادي بســطه ر ــم العطــاء ومبامــه عــدد العطــاءات

الواردة.

ة -تر يم ا وراق المرفبة مع العطاء واثبات عددها.
ت-

ـراءة اســم مبــدم العطــاء وا ســعار و يمــة الت ـ مين اابتــدائي المبــدم مــن كــل منــا ص وذلــك بحضــور

ث-

التو يــع م ـن رئــيس المجنــة وجميــع ا عضــاء الحاض ـرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ور ــة مــن أو ار ــه

المنا صين أو ممثميهم.

وكذلك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات الساببة.

 -2لجنة دراسة وتقييم العروض-:

يحــدد مــدير عــام الم ـوازم العامــة ا شــصاص أو الجهــات الــذين تتكــون مــنهم المجنــة الفنيــة التــي تبــوم بد ارســة
العروض من النواحي الفنية والمالية والبانونية وتبدم توصـياتها المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـذ
المعايير التالية في ااعتبار-:

أ-
ة-

ا ينظر في أي عرض اير معزز بت مين دصول العطاء.
تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفبـاً لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا

ج ــدول يع ــد له ــذج الغاي ــةد وتصض ــع كاف ــة الع ــروض ل ــنفس المع ــايير م ــن حي ــث التـ ـزام المن ــا ص بعرض ــه
بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

ت -يؤصذ بعين ااعتبار كفاءة المنا ص من الناحيتين المالية والفنية ومبدرته عما الوفـاء بالت ازمـات العطـاء
وسمعته التجارية والتسهيالت التـي يبـدمها أو الصدمـة التـي يوفرهـا و طـع الغيـار وورش الصـيانة و كـذلك
كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجرد ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـا ص الـذي ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض

هذج المتطمبات.

ث -تبدأ الدراسة بالعرض الذي دم أرصص ا سعار ثم الذي يميه حتا تتم دراسة العروض المبدمة.

ج -إذا ت ـوافرت فــي العــرض كافــة الشــروط والمواصــفات والجــودة توصــي المجنــة الفنيــة باإلحالــة عمــا مبــدم
أرصص ا سعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد لمصـنف الواحـد بـالرام

من اصتالف ا سعار.

ح -فــي حالــة عــدم تـوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرصــص ا ســعار تنتبـل الد ارســة إلــا العــرض
الذي يميـه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـا أن تبـين أسـباة

استبعاد العروض ا رصص بشكل واضح.

خ -إذا تســاوت المواصــفات وا ســعار والشــروط والجــودة المطموبــة يفضــل المنــا ص الــذي يتضــمن عرضــه
ميزات إضافية ثم المبدم لممنتجات المحميـةد ثـم المنـا ص المبـيم بفمسـطين بصـورة دائمـةد ثـم مـدة التسـميم

ا ل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
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خامسا :ـ التزامات المتعيد أو المورد :ـ
 .0عما المتعهـد الـذي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العبـد الصـاص ببـرار اإلحالـة وتو يـع ااتفا يـة
وما يمحبها من أوراق ومستندات بما فيها أوامر الشراء).

 .9يمتزم المتعهد بالتوريد صالل شهر من تاريخ استالمه مر التوريد.
 .0ا يجوز لممتعهد أن يتنازل ي شـصص آصـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العبـد دون الحصـول عمـا إذن
صطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

 .2ا يحق لممنا ص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات ب ي صسارة أو ضرر ناشئ عـن تبـديم عرضـه
في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المبدمـة إليهـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـا مبـدم أ ـل
ا سعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي و ت أو أي مرحمة دون ذكر ا سباة.

 .8يمتــزم المــورد بتســميم الم ـوازم وفب ـاً لممواصــفات والشــروط المتفــق عميهــا وال ـواردة فــي ـرار اإلحالــة وكــذلك

العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

سادسا:ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعيد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامو بو:ـ

 .0فرض غرامة مالية :إذا ت صر المتعهد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العبـد يحـق لمـدير
عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ا ارمـة ماليـة ا تبـل عـن  )%0مـن يمـة المـوازم التـي تـ صر فـي توريـدها

عــن كــل أســبوع تـ صير إا إذا تبــين أن التـ صير فــي التوريــد نــاجم عــن ــوة ــاهرة د وفــي جميــع ا حـوال عمــا
المتعهــد تبــديم إشــعار صطــي وفــوري إلــا الجهــة المصتصــة بــالظروف وا ســباة التــي أدت إلــا الت ـ صير فــي
التوريد أو منعته من ذلك وتبديم ما يثبت ذلك.

 .9الشراء عمى حساب المتعيد  :إذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه الت ازمـه بالتوريـد أو صـر فـي
ذلــك أو ت ـ صر يحــق لمــدير عــام دائ ـرة الم ـوازم العامــة إصــدار الب ـرار بش ـراء الم ـوازم الممتــزم بهــا المتعهــد بــنفس
الصصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آصـر عمــا حسـاة هــذا المتعهـد ونفبتــه مـع تحميمــه فـروق ا ســعار
والنفبــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق بالــدائرة المســتفيدة أو دائ ـرة الم ـوازم

العامة دون الحاجة إلا أي إنذار وا يحق لممتعهد ااعتراض عما ذلك.

 .0استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـو أو للـاء العقـد المبـرم معـو :وهنـا يحـق لمجنـة العطـاءات
التــي أحالــت العطــاء اتصــاذ اإلجـراءات الالزمــة بحــق المتعهــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة يمــة التـ مين المبــدم مــن

المتعهــد أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســة مــع يمــة المـوازم ايــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي هــذج الحالــة إيـراداً

لمصزينة العامة.

 .2وفــي جميــع ا ح ـوال يحــق لــدائرة الم ـوازم العامــة تحصــيل ا م ـوال المســتحبة لهــا فــي ذمــة المنــا ص أو
المورد من ا موال المستحبة لذلك المنا ص أو المورد لدى الـو ازرات والهيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن

كفااتهم.
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سابعاً :حل الخالفات-:

أ-

في حال حدوث أي صالف ينش عن تفسير أي بند من البنود الساببة أو من بنود العبـد فيـتم حمـه وديـاً

بالتفاوض.

ة -إذا لــم يــتمكن الطرفــان صــالل  01يومـاً مــن بــدء مفاوضــتهما لموصــول إلــا حــل حــول أي صــالف يتعمــق
بالعبــد يحــق ي مــن الطـ ـرفين حــل الصــالف ب ــالمجوء إلــا المحكمــة المصتص ــة وتطبيــق الب ـوانين وا نظم ــة
المعمول بها في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بهذا الش ن.

ثامنا :شروط متفرقة:ـ
 .0إذا اســتعمل المنــا ص الغــش أو التالعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو ــام بنفســه أو بواســطة
ايرج بطريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه

إض ـ ار اًر بالمص ــمحة يمغ ــي عب ــدج فــي الح ــال ويص ــادر التـ ـ مين م ــع عــدم اإلص ــالل بح ــق ال ــو ازرة المطالب ــة
بالتعويضات المترتبة عما ذلك فضالً عن شـطة اسـمه مـن بـين المنا صـين وا يسـمح لـه بالـدصول فـي

منا صات لمسمطة الوطنية الفمسطينية هذا فضالً عن اتصاذ اإلجراءات البضائية ضدج عند اا تضاء.

 .9إذا أفم ــس المن ــا ص أو الم ــورد يح ــق لمجن ــة العط ــاءات إلغ ــاء التعا ــد مع ــه دون المج ــوء لمبض ــاء وك ــذلك
مصادرة مبمغ الت مين كإيراد عام لمصزينة العامة.

 .0إذا تـوفا المنــا ص أو المــورد جــاز إلغــاء العبـد المبــرم معــه أو مــا تببــا منـه بتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد
بذلك دون الحاجة إلا استصدار حكم ضائي يبضي بذلك مع رد مبمغ الت مين في هذج الحالة.
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الشـــروط الخاصـــة
 .0يحق لمو ازرة رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منها في حال مصالفتها لممواصفات التي تم ااتفاق عميها.

 .2يتم استالم المواد الموردة من بل لجنة ااستالم مصتصة ومشـكمة لهـذا الغـرض وفبـاً لممواصـفات والشـروط
العامة والصاصة لمتعا ـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء و ـرار اإلحالـة وأمـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم

فحصها واجراء التجارة عميها بالطريبة التي تحددها الجهة المستفيدة أو لجنة ااستالم بموجة لجان فنية
تشكل لهذا الغرض لمعرفة مدي مطاببتها لممواصفات المطموبة .

 .3يجة عمي المورد العمم ب ن مـا يبدمـه مـن عـرض سـعر سـاري المفعـول لمـدة سـتين يومـاً مـن تـاريخ ااـالق
المنا صة.

 .4عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورد االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزام بتوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد احتياج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات المدرس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الزراعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالف
بغزة او الجهة التي تحددها الو ازرة طببا لمشروط والمواصفات الواردة في المنا صة متضمنا النبل والتحميل
والتنزيل وما يترتة عمي عمميات التوريد من نفبات بالغة ما بمغت او مصاريف عمي نفبته الصاصة.

 .5سوف يتم ترسية أصـناف المنا صـة بالتجزئـة عمـي أسـاس أ ـل ا سـعار والمطـابق لممواصـفات المطموبـة و
لمو ازرة الحق في زيادة الكميات المتعا د عميها أو صفضـها بنسـبة  %98مـن إجمـالي الكميـة المتعا ـد عميهـا
لمجرد إشعار المورد برابتهـا فـي ذلـك وبـنفس شـروط ومواصـفات وأسـعار التوريـد الـواردة فـي العبـد لكـل أو

بعض ا صناف صالل فترة التعا د.

 .6فــي جميــع ا ح ـوال تكــون عــروض ا ســعار بالشــيكل الجديــد وشــاممة لمض ـريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــص
صالف ذلك.

 .7فــي حــال مصالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعا ــد أو فــي حــال امتناعــه أو عر متــه لمتوريــد بمــا يمــس
بمصمحة الو ازرة أو يعرض مصالحها لمضرر يحق لو ازرة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيـذ والرجـوع عميـه
بــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق بهــا كمــا أن لهــا الحــق فــي الحصــول عمــي الم ـواد التــي يتصمــف

المورد عن توفيرها من المورد الذي يميه في السعر او الشـراء بـالطرق التـي ت ارهـا محببـة لمصـمحتها والغـاء
التعا ــد مــع ودفــع فــروق ا ســعار مضــافاً إليهــا  %01مصــاريف إداريــة مــن ضــمانته البنكيــة ولــيس لممــورد

الذي صالف أي شرط مـن شـروط التعا ـد أو تصمـف عـن أو عر ـل عمميـات التوريـد الحـق فـي المطالبـة ب يـة
تعويضــات أو المطالبــة باســترداد كفالــة حســن التنفيــذ أو المطالبــة بفــروق ا ســعار إذا تمكنــت الــو ازرة مــن

تــوفير تمــك المـواد بســعر أ ــل مــن ســعر المنا صــة الــذي تــم التعا ــد بموجبــه وفــي حــال عــدم كفايــة الضــمانة
لتغطية فروق ا سعار لو ازرة المالية الحق في صصم أي مبالغ تتببي من مستحباته لديها.

 .8يكون الدفع المورد لباء ما ام بتوريدج من مواد طبباً لمشروط والمواصفات الواردة بالمنا صة صـالل ثالثـون
يومـاً مــن تــاريخ تبــديم الفـواتير وا وراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريـد طببـاً لمشــروط والمواصــفات الـواردة
بصحيفة الشروط والمواصفات .

 .9يحـ ـ ــق لمجنـ ـ ــة العطـ ـ ــاءات تمديـ ـ ــد العطـ ـ ــاء عـ ـ ــن المـ ـ ــدة المحـ ـ ــددة لـ ـ ــه بمـ ـ ــا يتناسـ ـ ــة والمصـ ـ ــمحة العامـ ـ ــة.
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جدول األسعار والكميات
م.

الوحدة

الصنف

الكمية

خمطة أعالف لمعجول واألبقار وفقاً لممكونات التالية:

1

 244كجم صويا ،بروتين  252،%46كجم نخالة 258 ،كجم شعير مطحون سكرخ،
 223كجم ذرة مطحونة سكرخ 13 ،كجم مسحوق كالسيوم (كوارتز) 8 ،كجم ممح

طن

1

طعام 13 ،كجم مسحوق فيتامين (بريمكس)

خمطة أعالف لألغنام والماعز وفقاً لممكونات التالية:

2

 244كجم صويا ،بروتين  252،%46كجم نخالة 258 ،كجم شعير كسر

(مجروش) 223 ،كجم ذرة كسر (مجروشة) 13 ،كجم مسحوق كالسيوم (كوارتز)،

طن

1

 8كجم ممح طعام 1.3 ،كجم مسحوق فيتامين (بريمكس)
3

صوص دجاج الحم خالي من العيوب واألمراض

عدد

1

4

عمف لتسمين الصوص حتى جيل  22يوم ،بروتين %23

طن

1

5

عمف لتسمين الصوص حتى جيل  28يوم ،بروتين %21.5

طن

1

6

عمف لتسمين الصوص حتى جيل التسويق والبيع ،بروتين %19

طن

1

دجاج بياض ساللة ىورن أبيض المون عمر 125يوم ،يقص منقاره قبل التسميم،
7

حاصل عمى جميع التحصينات الالزمة ضد األمراض (الجمبورو ،نيوكاسيل ،الكولي،

الكوريزا ،الجدرخ)

عدد

1

عمف نامي لمدجاج البياض لالستيالك من عمر  125يوم حتى بداية اإلنتاج وفقاً

8

لممكونات التالية:

طن

بروتين ،%15كمس  ،%2.9فسفور  ،%2.6ألياف  ،%2.5مواد غير عضوية
 ،%5.5زيوت  ،%3رطوبة  ،%13ممح .%2.3
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1

سعر الوحدة بالشيكل

مالحظات

م.

الوحدة

الصنف
عمف لمدجاج البياض وفقاً لممكونات التالية:

9

بروتين كمي  ،%17زيوت كمية  ،%4سميموز كمي  ،%4.5رماد  ،%12.5كالسيوم

طن

الكمية
1

 ،%3.6فسفور  ،%2.5رطوبة  ،%13ممح طعام  ،%2.35منلنيز ح م .52
12

عميقة مائية -تبن خالية من الشوائب

طن

1

11

عمف مركز لألسماك نمرة  1،2وفقاً لممواصفات المعيارية السائدة.

طن

1

عمف أرانب وفقاً لممواصفات التالية:
12

بروتين  ،%18زيوت  ،%3.5ماء  ،%13ألياف  ،%12.5رماد  ،%7.5كالسيوم

طن

1

 ،%2.8فسفور  ،%2.6ممح .%2.65

13

شعير حب

طن

1

14

ذرة حب

طن

1

15

شعير مجروش

طن

1

16

ذرة مجروشة

طن

1

17

عمف تسمين لطيور الحبش -الرومي حسب االحتياج من نمرة  1،2،3،4وفقاً

طن

1

18

خمطة حبوب لمحمام وفقاً لممعايير المتعارف عمييا.

طن

1

لممعايير المتعارف عمييا.
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سعر الوحدة بالشيكل

مالحظات

إقـــــــرار والتــــــــــــــزام
أ ر أنا المو ع أدناج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هوية ر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بصفتي ممثالً عن شركة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بالتــالي:ـ

 .0ب نني رأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح ر م 9102 /85

من شروط عامة وصاصة ومواصفات وألتزم التزاما انونياً بتمك الشروط والمواصفات .

 .9كما ألتزم ب ن يببا العرض المبدم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستين يوما
من تاريخ آصر موعد لتبديم العروض.

 .0وكذلك ألتـزم بتوريـد ا صـناف المحالـة عمـا بموجـة العطـاء المـذكور أعـالج والتـي يـتم طمبهـا مـن
ـك مـن تـاريخ تو يـع العبـد واسـتالم أوامـر التوريـد عمـا أن تكـون تمـك
بل الـو ازرة صـالل ثالثـين يومـا وذل ً
ا صناف الموردة من بمي وفباً لممواصفات والشروط المنصوص عميها في هذا العطاء.
وهذا إ رار وتعهد مني بذلك أ ر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .
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