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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 8602/ 60 عطاء رقم
زخضنني ز يرجنن زاةي  نن ع ننيءزوكننالوزاتا ينن زري زعننوز نن  زننننيءةتزةال كنننناجننن زةاع ز/زتعلننوزارة ازةاليا نن 

ز.تبعًيزالش اطزاةالاةصفيتزةالاضو زةوزك ةس زااثيئقزةاع يءاةاصو ززةا ةخل  زتواصياحزارة ز
 ةجعنن زارة ازةعلننازةاشنن كيتزاةتزةاختصننيسزاةالسننجل ز سننل ًيزات اننةزةننوزةالشنني ك زةننوز نناةزةاع ننيءزل

خنل زواانيتزةان اةمزةا سنلوزلنوزوجنلزتلزةا اةزبجناة زلو ن زةني  زنززالاةرمزةاعيل ةإل ة ازةاعيل زةاليا  ز/ز
إاننازاينن زلسنت  ازتننا  ززشنن كل(ز033ةاوصنا زعلننازك ةسن زةالاةصننفيتزااثننيئقزةاع نيءزلميبننلز ةنن زلبلن ز 

ز.خرين زارة ازةاليا  
ارة ازةالنناةرمززةاعيلن ز ة ايإلختنامزةنوزصننن اعزةاع نيءةتزبنآخن زلاعن زامبنا زعن اسزةرسننعي زبنيا   زةال

اتفنتحزةال ني ي زز30/30/8332ةالاةةقززثلثيءةازيامز   لوززعش زةاوي    ازةاسيع ززرانةاليا  زةوزا
زةارليوزاةالكيوز.نف زنياصيوزةوزتبوضا زللثلوزةال

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
زي سازعل هزةاع يء.زعلازلوزوج ازةإلعلوزةوزةاصو ز.3
كفيا زبنك  زوازش كزبنكوزصي  يوزلوزبنكزلعتلن زان وزارة ازةاليا ن زب نراز ةابننكزةانا نوزيجةزإ ةيعزز.8

صني  زلنوزبننكزةاب ين زةاتنيب زانارة ازةاتصنياتزات ناااج نيززلعتلن زوازسن ز ة زوازبنكزةانتيجزةإلسللو(
يالنًيزلنوزآخن زلاعن زاتمن  مززثلثنيوةالفعنا زالن ازز"زكتنمليوز خنا ز"زسني  ز اا زز8333بلبل ززةالعلاليت
زةاع اس.

زاتشللزجل  زوناةعزةا سامزاةاض ةئة.زبياش كلتم مزةرسعي زز.0
زاجن زةاع يءةتزاي زللرل زبمبا زوالزةرسعي .ز.4
ز.زةإل ة ازةاعيل زالاةرمزةاعيل زاي زلسئاا زعوزو زلبل زنم  زي ةقزل زةاع يء.5
ز8208783 يت ز امز.زالل ةجع زاةاستفسي ز7
ز
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ز
 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

 عنن زةالنننياسزع ضننهزاوسننعي جزعلننازةاجنن ةا زاةانلننياجزاةااثننيئقزةال ةمنن زبنن عاازةاع ننيءزبعنن زووز منن وز نناجز .3
 سزكيللن زةااثيئقزايتف مزجل ن زلنيزا  زةي نيزايخنتمزاياان زكيةن زاثنيئقز عناازةاع نيءزا من ل يزضنلوزةاعن
 علازووزيتوللزكية زةانتيئجزةالت تب زعلازع مزا يلهزبيات ايقزاةاست لي زبصا ازصو و .

علنازووز شنللزةاسنع ز سنامزةاجلني كزاةاضن يب زةالضنية زاوجنا زةاتونريمززبياشن كلت تةزوسنعي زةاع نيءز .8
  و.اةات لي زالصي ي زةانملزاةاتوليلزاةاتنريلزاةاتمليوزاجل  زةا سامزاةالصي ي زةرخ

وازةاتعنن يلزوازز عنن زةالنننياسزع ضننهزل باعننًيزوازلكتابننًيزبننياوب زةرر عزوازةرسننا زةمنن زا و نن زةالوننا .0
ةاشنن ةزوازةإلضننية زةننوزةاعنن سزاكننلزتصننو حزلنننوز نناةزةامبيننلزياضنن زعل ننهزخ ننيوزلتنناةرييوزبنننياوب ز

 صاية.ا عي زكتيب زةاصاةةزبياوب زةرر عزوازةرسا زاياا زبجينبهزلوزابلزلوزوج وزةاتز ةرول

 منن مزةالنننياسزع ضنننهزل ةمننًيزبننهزةااثنننيئقزةال لابنن زلنن زتنننمليوز خننا زةاع ننيءزةنننوزل لنن زل لننقزب وكنننيمز .4
زاةاصنننو ةا ةخل ننن ززتنننوااانننكزاصنننياحزارة ززخضننني ز يرجننن زالجلننن ازاةي  ننن ع نننيءزتا يننن ززها كتنننةزعل ننن

يننن زاكنننااكزةسنننلهزاعناةننننهزبيا يلنننلزا انننمزةا نننيت زاةافننني  زا انننمزصنننن اعزةاب زز38/8332زاللنياصننن ز انننم
ارة ازةاليا ن زخ  نًيزالناةرمززةاعيلن زاةإل ة زةاخيصيوزبهزات سلزإا هزةالكيتبيتزةالتعلم زبياع نيءزاعل هزتبلينن ز

تع يلزةوزعناةنهزاعل هزووز كتةزو ضًيزةسمزةا ةئ ازةاتوز  وتزةاع يءزاعناةن يزابخل ززبم زت يي زوا
 ااكز وقزالجن زةاع يءةتزووزت للزةاع سزةالم مزلنه.

زةاعيلنن زاةإل ة زةاعنن سزلننوزابننلزةالنننياسزةننوزصننن اعزةاع ننيءةتزةالخصننسزا نناةزةا نن سزانن وززيننا ع .5
ةننوزصننن اعزةاع ننيءةتزابننلزآخنن زلاعنن ززالنناةرمزابننلزةنت ننيءزةالنن ازةالونن  ازاننااكزاكننلزعنن سزازيننا عز

 اتم  مزةاع اسزازين  زة هزا عي زإاازلص  جزل لمًيز.

لنوززسنتيوزيالنيازةالفعا زاازيجارزانهزةا جناعزعننهزالن ازيلترمزةالنياسزبموزيبمازةاع سزةالم مزلنهزنية .8
زتي يخزآخ زلاع زاتم  مزةاع اس.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

ي ةقزةالنياسزل زع ضهز زخيص زإاةزكيوز شي كزرا زل از(زةاشن ي ةتزاةااثنيئقزةال لابن زلننهزا نوزز .3
زعلازةانوازةاتياو:

 زلرةاا زةال ن زاكااكزةاسي ازةااةت  زالش ك .صا ازلص ا زعوزش ي از
 . ةاسجلزةاتجي  زوازةاصنيعوزالش ك 

 . ش ي ازخلاز   زلوز ةئ ازض يب زةا خلزاض يب زةام ل زةالضية 
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علازةالنياسزووزي ةقزبع ضهزةانسنخ زةرصنل  زلنوزو ن زكتيااجنيتزوازنشن ةتزوازلعلالنيتزةن ن زتعن  ز .8
اةزكيننتزتلنكزةاعيننيتزبيالاةرمزةالع اض زاكااكز م مزل زع ضن هزةاعيننيتزةال لابن زةنوز عناازةاع نيءزاةا

از كناوزالجنن زةاع نيءةتزعن مز اي زايبل زالنملزةعل هزووز و  زلكين يزاةااانتزةانا ز لكنوز هيت نيزة نهزاةا
 ةان  زبياع س.

  وقزاللنياسزووز ضي زو  زاثيئقزوازلعلاليتزي اةزب ضيةت يزاي وزون يزض ا ي زاتاض حزع ضه. .0

 

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

صني  زلنوزبننكزةاب ين زةاتنيب زانارة ازةاتصنياتزات ناااج نيززلعتل زيلترمزةالنياسزووزي ةقزبع ضهزسن ز ة 
وازعلازشكلزكفيا زوازش كزبنكوزصي  زلوزبنكزيتعيللزل زةاسل  زةافلس ين  زةوزاراز ةابننكززةالعلاليت

اازين  زةوزو زع سزاي زلعررزبتمليوز خا ز"زكتمليوز خا ز"ز اا زز8333بلبل زلو(زةاا نوزةإلسل
ةاع ننيءزعزعلنننازووزتعنني زتمليننننيتزةاننن خا زةننوزةاع نننيءزإاننازلمننن لي يزلنننوزةالنياصننيوزةانننا زاننمز وننني زعلننني مز

وزبعن زلن ازوسنباعيوزلنوزتني يخزآخن زلاعن زاتمن  مزةاعن اسعزاكنااكزالنوزووينلزعلني مزةاع نيءزبعنن زوزةاع نيء
ز مالاةزبتم  مزتمليوزوسوزةاتنفيا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .8

لبلن زيلترمزةالتنياسزةافيئرزبياع يءزوازبم زجرءزلوزبننا جزبتمن  مزتنمليوزوسنوزةاتنفينازالع نيءزةالوني زعل نهز
وازعلننازشننكلزكفيانن زواززصنني  زلننوزبنننكزةاب ينن زوسننةزةرصننا زلعتلنن زاااننكزعلننازشننكلزسننن ز ةنن زلم نناعز

يامزز35بنكزيتعيللزل زةاسل  زةافلس ين  زةوزاراز ةابنكزةاا نوزةإلسللو(زخل زش كزبنكوزصي  زلوز
لن ازلوزتي يخزتبل  هزبمن ة زإويان زةاع نيءزعل نهزلنوزابنلزةإل ة ازةاعيلن زالناةرمزعلنازووز كناوزسني  زةالفعنا ز

 زعل نهزبلاجنةز لنةزعزا عي زتمليوزوسوزةاتنفيازإاازةالتع  زبع زتنفيازكيةن زةااترةلنيتزةالت تبن س ييوزةاعم 
خ وزتم لهزةا ةئ ازةالستفي ازاإل ة ازةاعيل زالاةرمزبيإلة ةجزعوزةاتمليوز ويثزيتمزإص ة زش كزبم ل زةا فيا ز

زلوزارة ازةاليا  (.
يتمزاززلوزا لتهزكليز30334عن زةاعم زوازةاتفيعززبنسب ز.يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   

اعم زوازةاتفيعزك سامز اةب زإي ة ةتزو ضًيزعن زةإلويا زوازةات س  زعلازعوزنف زةز30334توصيلزنسب ز
خصمزلوزةيتا ازةالا  زلوزا ل زةاعم زوازةاتفيعزعلازووزتز30332ةاج  زةالنفاازا صبحزلجلاعزةالوصلز

زعن زةاس ة .
 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:

ز-:لجنة فتح المظاريف -0
 زاجنننن زةننتحزل ننني ي زةاع ننيءزاتمنننامز نناجزةالجنننن زبفننتحزةاع نننيءةتزبوضنننا زلننن ي زعننيمزةالننناةرمزةاعيلننزينن عاز

ز-ةالنياصيوزوازللثلي مزةوزةارليوزاةالكيوزةالو  يوزةوز عاازةاع يءزبع زةتخيازةإلج ةءةتزةاتيا  :
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إثبيتزع  زةال ي ي زةوزلوض زةتحزةال ي ي زاكنلزع نيءز فنتحزل  اةنهز ضن ز ئن  زةالجنن زعل نهز -و
سلسنننًلزعلننناز يئننن زكسننن زةعت ننني  زبسننن هز انننمزةاع نننيءزالميلنننهزعننن  زةاع نننيءةتزاعلنننازل  اةنننهز النننًيزل

 ةااة  ا.

ثبيتزع   ي.ز -ة  ت ا مزةرا ةعزةال ةم زل زةاع يءزاةا

انن ةءازةسننمزلمنن مزةاع ننيءزاةرسننعي زاا لنن زةاتننمليوزةابتنن ةئوزةالمنن مزلننوزكننلزلنننياسزاااننكزبوضننا زز -ت
 ةالنياصيوزوازللثلي م.

ةرعضننيءزةاويضنن يوزعلننازةاع ننيءزال  اةننهزاكننلزا انن زلننوزوا ةاننهززةاتاا نن زلننوز ئنن  زةالجننن زاجل نن  -ث
زةاخ اةتزةاسيبم زاكااكزعلازلوض زةالجن زبع زت ايوزكية 

 

ز-:لجنة دراسة وتقييم العروض -8
 ونن  زلنن ي زعننيمزةالنناةرمزةاعيلنن زةرشننخيسزوازةاج ننيتزةاننايوزتت نناوزلننن مزةالجننن زةافن نن زةاتننوزتمننامزب  ةسنن ز

ن  زاةاليا  زاةامينان  زاتم مزتاصن يت يزةالنيسنب زالجنن زةاع نيءةتزةال كرين زبعن زوخنازةاع اسزلوزةاناةووزةاف
ز-ةالعييي زةاتيا  زةوزةاعتبي :

 ازين  زةوزو زع سزاي زلعررزبتمليوز خا زةاع يء.ز -و

ت   زةاعن اسزلنوزةانيو ن زةافن ن زبوينثزتون  زةالعنييي زةافن ن زاةمنًيزالاةصنفيتزةالناةرمزةال لابن زعلناززز -ة
 ز عننن زا ننناجزةا ي ننن عزاتخضننن زكيةننن زةاعننن اسزاننننف زةالعنننييي زلنننوزوينننثزةاتنننرةمزةالننننياسزبع ضنننهزجننن از

 بلاةصفيتزاش اطز عاازةاع يء.

يهخازبعيوزةاعتبي زكفيءازةالنياسزلوزةانيويتيوزةاليا  زاةافن  زالم  تهزعلازةااةنيءزبياترةلنيتزةاع نيءزز -ت
اتنوزياة  نيزاا ن زةا  ني زاا صزةاصن ين زازكنااكزاسلعتهزةاتجي ي زاةاتس  لتزةاتنوز من ل يزوازةاخ لن زة

كانهزاكيلزوازلارعزااكيلزوازتيج عزاالجنن زةسنتبعي زعن سزةالننياسزةانا زازتتناة زة نهزكنلزوازبعنسز
  اجزةالت لبيت.

 تب وزةا  ةس زبياع سزةاا زا مزو خسزةرسعي زثمزةاا زيل هزوتازتتمز  ةس زةاع اسزةالم ل .ز -ث

ةاشنن اطزاةالاةصنننفيتزاةاجنننا ازتاصنننوزةالجننن زةافن ننن زبيإلوياننن زعلنننازلمننن مززإاةزتنناةة تزةنننوزةاعننن سزكيةننن  -ج
و خسزةرسعي زازلوزوقزةالجن زةافن  زووزتاصوزبيات س  زعلازو ث زلوزلا  زالصنن زةااةون زبنيا امز

 لوزةختل زةرسعي .

زةننوزويانن زعنن مزتنناةة زةالت لبننيتزةننوزةاعنن سزةاننا زيتضننلوزو خننسزةرسننعي زتنتمننلزةا  ةسنن زإاننازةاعنن س - 
ةاا زيل نهزبياسنع زإانازووزتصنلزإانازةاعن سزةانا زتتناةة زة نهزةالت لبنيتزاإلويان زعلنازووزتبنيوزوسنبيةز

 ةستبعي زةاع اسزةر خسزبشكلزاةضح.

إاةزتسنننياتزةالاةصنننفيتزاةرسنننعي زاةاشننن اطزاةاجنننا ازةال لابننن ز فضنننلزةالننننياسزةانننا زيتضنننلوزع ضنننهز -خ
اسزةالمن مزبفلسن يوزبصنا از ةئلن عزثنمزلن ازةاتسنل مزليرةتزإضية  زثمزةالم مزاللنتجيتزةالول ن عزثنمزةالنني

 ةرالزإاةزكينتزس ع زةاتسل مزالصلو زةا ةئ ازةالستفي ا.
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 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
علازةالتع ن زةانا زووينلزعل نهزةاع نيءزةسنت لي زإجن ةءةتزةاعمن زةاخنيسزبمن ة زةإلويان زاتاا ن زةاتفيا ن ز .3

زتن ةتزبليزةي يز واةل زةاش ةء(.اليزيلوم يزلوزوا ةعزالس
 يلترمزةالتع  زبياتا ي زخل زوسباعزلوزتي يخزةستللهزرل زةاتا ي . .8

ازيجارزاللتع  زووزيتنير زر زشنخسزآخن زعنوزكنلزوازو زجنرءزلنوزةاعمن ز اوزةاوصنا زعلناززإاوز .0
 خ وزلوزاجن زةاع يءةتزةاتوزووياتزةاع يء.

جن زةاع يءةتزبم زخسي ازوازض  زنيشئزعنوزتمن  مزع ضنهزاز وقزاللنياسزوازةالا  زةا جاعزعلازا .4
ةوزويان زإاةزلنيز ةضنتزاجنن زةاع نيءةتزكنلزةاعن اسزةالم لن زإاي نيزوازإاةزانمزتونلزةاع نيءزعلنازلمن مزوانلز

 ةرسعي زوازإاةزوا تزاجن زةاع يءةتز عاازةاع يءزةوزو زااتزوازو زل ول ز اوزاك زةرسبية.

مننًيزاللاةصننفيتزاةاشنن اطزةالتفننقزعلي ننيزاةانناة  ازةننوزانن ة زةإلويانن زاكننااكزيلتننرمزةالننا  زبتسننل مزةالنناةرمزاة .5
 ةاعينيتزةالعتل ازاةالاكا ازة ه.

 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا
وزةاعمن ز ونقزالن ي زإاةزتمخ زةالتع  زعوزتا ي زلنيزةاتنرمزبنهزةنوزةالاعن زةالون  زةن:ززفرض غرامة مالية .3

(زلنوزا لن زةالناةرمزةاتنوزتنمخ زةنوزتا ين  يز%3عيمز ةئ ازةالاةرمزةاعيل زووز ف سزا ةلن زليا ن زازتمنلزعنوز 
عننوزكننلزوسننباعزتننمخي زإازإاةزتبننيوزووزةاتننمخي زةننوزةاتا ينن زنننيجمزعننوزانناازانني  ازعزاةننوزجل نن زةرونناة زعلنناز

بننيا  ا زاةرسننبيةزةاتننوزو تزإاننازةاتننمخي زةننوززةالتع نن زتمنن  مزإشننعي زخ ننوزاةننا  زإاننازةاج نن زةالختصنن 
زةاتا ي زوازلنعتهزلوزااكزاتم  مزليزيثبتزااك.

إاةزنكلزةالتع  زعوزتنفيازةاترةليتهزبليزة نهزةاترةلنهزبياتا ين زوازاصن زةنوزز:زالشراء على حساب المتعهد .8
ةاللتننرمزب ننيزةالتع نن زبنننف زااننكزوازتننمخ ز وننقزالنن ي زعننيمز ةئنن ازةالنناةرمزةاعيلنن زإصنن ة زةامنن ة زبشنن ةءزةالنناةرمز

ةاخصنيئسزاةالاةصننفيتزلنوزو زلصنن  زآخن زعلننازوسنيةز نناةزةالتع ن زانفمتننهزلن زتوليلننهزةن اعزةرسننعي ز
اةانفمننيتزةإلضننية  زاو نن زخسننيئ زوازلصنني ي زوازع ننلزوازضنن  زيلوننقزبيانن ةئ ازةالسننتفي ازواز ةئنن ازةالنناةرمز

ز ةسزعلازااك.ةاعيل ز اوزةاويج زإاازو زإناة زااز وقزاللتع  زةاعت
:زا ننيز ونقزالجنن زةاع نيءةتزاستبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد الم ـرم معـه .0

ةاتننوزووياننتزةاع ننيءزةتخننيازةإلجنن ةءةتزةالرلنن زبوننقزةالتع نن زبلننيزةننوزااننكزلصنني  ازا لنن زةاتننمليوزةالمنن مزلننوز
  ازا عتبنن زةالبلنن زةننوز نناجزةاويانن زإينن ة ًةزةالتع نن زوازو زجننرءزلنننهزبشننكلزيتنيسننةزلنن زا لنن زةالنناةرمزاينن زةالنناز

زالخرين زةاعيل .
اةننوزجل ننن زةروننناة ز ونننقزاننن ةئ ازةالننناةرمزةاعيلننن زتوصننيلزةرلننناة زةالسنننتوم زا نننيزةنننوزالننن زةالننننياسزواز .4

ةالا  زلوزةرلاة زةالستوم زاااكزةالنياسزوازةالا  زا وزةانارة ةتزاةا يئنيتزاةالهسسنيتزةاوكال ن زوازلنوز
 كفيات م.
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 -حل الخالفات:ًا: سابع
ةوزوي زو اثزو زخل زينشمزعوزتفسي زو زبن زلوزةابنا زةاسيبم زوازلوزبنا زةاعمن زةينتمزولنهزا  نًيزز -و

 بياتفياس.

يالننًيزلننوزبنن ءزلفياضننت ليزالاصننا زإاننازوننلزوننا زو زخننل زيتعلننقزز03إاةزاننمزيننتلكوزةا  ةننيوزخننل ز -ة
كلننن زةالختصننن زات بينننقزةامننناةنيوزاةرن لننن زبياعمننن ز ونننقزر زلنننوزةا ننن ةيوزونننلزةاخنننل زبنننيالجاءزإانننازةالو
 ةالعلا زب يزةوزلني قزةاسل  زةاا ن  زةافلس ين  زب اةزةاشمو.

ز
ز

 شروط متفرقة:ـز:ثامنا

ةزةسننتعللزةالنننياسزةا ننصزوازةاتلعننةزةننوزلعيللتننهزوازثبننتزعل ننهزونننهزشنن عزوازاننيمزبنفسننهزوازباةسنن  زاإ .3
وازلستخ لوزةاسل  زوازعلنازةاتاة نهزلعنهززاي جزب  يقزلبيش زوازاي زلبيش زعلاز شاازوو زلا فو

إضننن ة ًةزبيالصنننلو زيل نننوزعمننن جزةنننوزةاوننني زا صننني  زةاتنننمليوزلننن زعننن مزةإلخنننل زبونننقزةانننارة ازةال يابننن ز
بياتعا ضيتزةالت تب زعلازااكزةضًلزعوزشن ةزةسنلهزلنوزبنيوزةالنياصنيوزااز سنلحزانهزبيان خا زةنوز

زوزةتخيازةإلج ةءةتزةامضيئ  زض جزعن زةااتضيء.لنياصيتزالسل  زةاا ن  زةافلس ين  ز اةزةضًلزع
إاةزوةلننن زةالننننياسزوازةالنننا  ز ونننقزالجنننن زةاع نننيءةتزإا نننيءزةاتعياننن زلعنننهز اوزةالجننناءزالمضنننيءزاكنننااكز .8

زلصي  ازلبل زةاتمليوزك ي ة زعيمزالخرين زةاعيل .
هزكتننيةزالا ثنن ز فينن زإاةزتناةازةالنننياسزوازةالننا  زجننيرزإا ننيءزةاعمن ززةالبنن مزلعننهزوازلننيزتبمننازلننهززبتاج نن .0

 بااكز اوزةاويج زإاازةستص ة زوكمزاضيئوز مضوزبااكزل ز  زلبل زةاتمليوزةوز اجزةاويا .

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 ة ـــروط الخاصـــشال

 

ل ةعننيازةاشنن اطزةاصننو  زاةان يةنن زالعننيلليوزانن وزةالننا  زلنن زضنن ا ازإ ةننيعزشنن ي ازخلننازولنن ةسزا ننمزكلننيز .1
زتا ي .يجةزل ةعيازةاش اطزةاصو  زعن زةا

زيجةزعلازةالا  زةاو سزعلازن ية زةالكيوزةاا زتتاةج زة هزةالاة . .2
يلترمزةالا  زباض زةالاة زةوزعبناةتزن  فن زاجين ازلثنلزةرشناا زاةاصنني يقزاةاعبناةتزةا  تان ن زتتنيسنةز .3

ا ب عننن ز ننناجزةالننناة زكلنننيزايجنننةزعل نننهزووز منننامزبنمنننلز ننناجزةالننناة زباةسننن  زنمنننلزتتنيسنننةزا ب عننن زةالننناة ز
ز ا.ةالا ز

 ةام يمزبريي ةتزلفيجمازالستا عيتزةالا  .زاارة ازةا ةخل  زاةرلوزةاا نو وقز .4

 وننننقزاننننارة ازةاليا نننن زل ةجعنننن زعلل نننن زتا ينننن زاتسننننل مزةالنننناة زةالننننا  ازالتم نننن زلننننوزةاتننننرةمزةالننننا  زبياشنننن اطز .5
 اةالاةصفيت.

ةا ةخل ننن زاةرلنننوززارة ايجنننةزووز كننناوزاروزةالننناة زةالنننا  ازاةالارعننن زعلنننازةااوننن ةتزصنننية ًيزاازتتولنننلز .6
 و زوارةوزإضية  زالعباةت.زةاا نو

 ةسزو زلي ازكيلل زوازو زجرءزلن يزةوزوي زلخيافت يزاللاةصفيتززاارة ازةا ةخل  زاةرلوزةاا نو وقز .7
 ةاتوزتمزةاتفيعزعلي ي.

زسنننيع زلنننوزتننني يخز84بتمننن  مزايئلننن زةالننناة زةال لننناةزتا يننن  يزابنننلززارة ازةا ةخل ننن زاةرلنننوزةانننا نوتلتنننرمز .8
 ةاتا ي .

اوسةزةاب نيلجزةرسباعوزاللاة ززارة ازةا ةخل  زاةرلوزةاا نويلترمزةالا  زبياب نيلجزةا اةئوزةاا زتم  جز .9
 ةا يرج .

يتمزةستلمزةالاة زةالا  ازلوزابلزاجن زةستلمزلختص زالشكل زا اةزةا  سزاةمًيزاللاةصنفيتزاةاشن اطز .11
يءزاا ة زةإلويا زاولن زةاتا ين زاةاعيننيتزةالعتلن ازاةاتنوزينتمزةاعيل زاةاخيص زالتعيا زةااة  ازةوز عاازةاع 

جن ةءزةاتجنني ةزعلي نيزبيا  يمن زةاتننوزتون   يزةاج نن زةالسنتفي ازوازاجنن زةاسننتلمزبلاجنةزاجننيوز ةوصن يزاةا
 .ةن  زتشكلزا اةزةا  سزالع ة زل وزل يبمت يزاللاةصفيتزةال لاب 

ازترينن زعننوزشنن  زلننوزتنني يخزةنت ننيءزةالنن ازةامينان نن زز وننقزالجننن زةاع ننيءةتزةال كرينن زتل ينن زةاع ننيءزالنن ا .11
 ل زةالا  زابنف زةرسعي زاةميزالمتض يتزةالصلو زةاعيل .زعابياتفي

ةنوزوني زعن مزتناة زو زصننن زلنوزةرصنني زةالاجنا ازةنوزك ةسنن زةاع نيءزااانكزبسنبةزةاوصني ز وننقز .12
عنن زةاتم نن زلننوزعنن مزاجنننا زالجننن زةاع ننيءةتزةسننتب ة زةاصننن زبننعخ زبنن يلزلنن زل ةعنننيازةنن اعزةرسننعي زاب

 ةاصن زةوزةاساع.

ز
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ز
 

 شـهور 9لمـدة  10/08/8602ينتهـي  تـاري  العقـد على المشارك بالعطـاء أن يكـون علـى علـم بـأن  .13
ل زض ا ازةانت يءزلوزتا ين زكيلنلزةا ل ن زةال لابن زعزمع وزارة المالية حتي تاريخهتوقيع العقد  ويجب
لننوزةا ل ننيتزةال لابنن زز%85 سزةا ل ننيتزوازريي ت ننيزباةانن زتخفننزاننارة ازةا ةخل نن زاةرلننوزةاننا نوايجننارز

 اب اوزت يي زاألسعي زاب اوزلعي ض زلوزةالا  زاااكزخل زس ييوزةاعم زوسةزةوت يجيت ي.

ز0333يلتننرمزةالننا  زةاننا زت سننازعل ننهزةالنياصنن زب ينن ةعزا  عنن زنم  نن زانن وزوسننيبيتزارة ازةاليا نن زبم لنن ز .14
  زةوزوي زتخل زةالا  زعوزةاتا ي .يتمزةستخ ةمز اجزةاا  عش كلزا لزلجلاع زت سازعل هزاسا ز

ز%33سنننيع زلننوزإبلاننهزلضنني زا نننيزز84علننازووز مننامزةالننا  زبصنن  زةننناةتي زةاشنن ةءزلننوزةاا  عنن زخننل ز
 ننناةزةاشننن طزيخنننسزةالننناة زةافا يننن زةا يننن زايبلننن زالتنننمخي زا نننوزلنياصننن زةاخبنننرعزلنياصننن ز زلصننني ي زإ ة يننن .

 لوامزاةا اةجوزعزلنياص زةاب سزالشتميتزةرابيوزةم (.ةاخضي زاةافاة هعزلنياص زةا

ز
ز
ز
ز
ز
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 لخضار والفواكهالشروط والمواصفات الفنية ل

 
 م الصنف الكمية / كيلو غرام

زو. الخضار الطازجة:المجموعة األولى:  
 .3 ب ي يز 

 .8 بصلزز 

 .0 خ ي ز 

 .4 بن ا از 

ز زثام ز.5
ز زةلفلزةخض  ز.8
ز زا لاوز ز.7
ز زبم ان  ز.2
ز زةل فل  ز.9
ز زجر  ز.33

 .ة : الفاكهة نيةالمجموعة الثا

زتفي   ز.3
زسنت ارا  ز.8
زلار  ز.0
زشليم  ز.4
زخاخ  ز.5

الصنف مع مالحظة  أماممالحظة هامة: في حال اغالق المعا ر يتم توريد الصنف المتوفر في السوق المحلي بالسعر المحدد 
 دة في العطاء.زيادة الكمية المحد إمكانية
 -مواصفات عامة :  أ.  

زووزت اوزخيا  زلوزبمي يزلاة زةاااي  زاةالاة زةرخ و. .3
 ووزت اوزخيا  زلوزةالاة زةا  يب زلثلزةرت ب زاةا للزاخلةهزلوزةاشاةئة. .8

 ا زتصيب ي.زخيا  زلوزةاج ا زاةرعفيوزاةآلةيتزةاتو .0

 ووزت اوزل يبم زالاةصفيتزةاصن زاةاناع. .4

ضنني زاةافاة ننهزةالننا  ازلننوزةاننناعزةاللتننيرزلننوزويننثزةاوجننمزاةاشننكلزةالتنناة زةننوزةاسنناعزةالولننازاووزووزت نناوزةاخ .5
                   ت اوزخيا  زلوزةإلصيبيتزةاوش ي زاةاعلليتزةال ض  

زووزت اوزةاخضي زاةافاة هزلضلان زةالص  زابعي ازعوزةاتلاث. .8
  زةانضج.ووزت اوزةاخضي زاةافاة هزو يث زةام  زاةاجنوزاتيل .7



 

 00صفحة  والصحة الداخليةتي وفاكهة لصالح وزارطازجة  خضارتوريد  60/8602عطاء رقم 

 

زنالبطاطا : .3
ووزت اوزاةتزلاةصفيتزجي ازالوزإنتيجزةالاسمزعن زةاتعيا زاخيا  زلوزةاجن ةزاةابمن زاةالناوزةرخضن زةاننيتجزز

وبنيتزال جنمزاخيا ن زلنوزز2-8عوزتع ض يزالشل زاةاا ز سبةزةال ة ازعن زةا  نوزااةتزووجنيمزلتنيسنب زلنوز
زاةابش ازاي زلجع ا.ةاثماةزا ةخل يزنضي زخياوزلوزول ةسزةاب ي يز

 ال ندورة:. 8
ووزت نناوز يرجنن زااان ننيزنيصنن زخيا نن زلننوزةا ينن ةوزاةابمنن زاةالنناوزةرخضنن زاووزت نناوزوبيت ننيزلتنيسننم زاووجيل ننيز

 وبيتزال جمزاووزت اوزةاثلي زجيل ازول ةءزةالاو.ز2-8لتمي ب زبويثزازتري زع  زةاوبيتزلوز
زبصل ناشف:.ز0

ا نلزاةون ززز2-8اووزاز كاوزانهز ةئون زةرخلنيجزاووزازيرين زعن  زوبيتنهزلنوززووز كاوزجي زاووزاز كاوزنيبتيًز
زك مزاووز كاوزلتنيسقزةاوجمزاا  ز  بًي.

زنالخيار:زز.زز4
وبنن زال جننمزةااةونن زاووزت نناوزخيا نن زلننوزضننن ب زز38-2ووز كنناوز يرجننًيزازةروجننيمزصنن ي ازبويننثزت نناوزلننوز

زسيع .ز38ا ف يزو ث زلوزةاشل زاخيا  زلوزةابم زاووزاز كاوزا زل زعلاز
ز:.   ثوم5

زووز كاوزجي زاووزاز كاوزنيبتًيزاووزاز كاوزاهز ةئو زةرخليجزاووز كاوزلتنيسقزةاوجمزاا  ز  بًي.
زن:الفلفل األخضرزز.زز8

ووز كاوز يرجًيزاووزت اوزخيا  زلوزض ب زةاشل زاخيا  زلوزةابم زاووزاز كاوزا زلن زعلنازا ف نيزو ثن زلنوز
زسيع .ز84

 اكهةفال
زنالموز:.زززز3

ز33-2ووز كاوزنيضجًيزا يرجًيزاخيا ًيزلوزةاعفوزاووز كاوزوصف زةالاوزاي ز ن  زاووزت ناوزعن  زوبيتنهزلنوز
ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززوبيتزال جمزةااةو .ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

ززالتفاح :.ززز8
ووزت ناوزخيا نن زلنوزبمي ننيزلناة زةاااي نن زاةالناة زةا  ليا نن زاووزت نناوزخيا ن زلننوزةالناة زةا  يبنن زلثنلزةرت بنن زاةا لننلز

خلةهزلوزةاشاةئةزاووزت اوزخيا  زلوزةاج ا زاةآلةيتزةاتوزا زتصيب يزاووزت اوزل يبم زالاةصفيتزةاصن زاز
ززاةاناعزاووزت اوزةاوبيتزلتمي ب زةروجيم.

ز
زللو  ز يل :زسيتمزت س  زةرصني زلجتلع زاللجلاعيتزاا  زلوزةاض ا  زووز مامزبتا ي  يزلا  زاةو ز

 
 



 

 08صفحة  والصحة الداخليةتي وفاكهة لصالح وزارطازجة  خضارتوريد  60/8602عطاء رقم 

 

ز ارة ازةاصو ز(زلخاص بالخضار الطازجةجدول الكميات واألسعار ا

 مالحظات
 سعر الوحدة

 م الصنف الوحدة الكمية
 أغورة شيكل

 .0 بطاطا  كيلا 0   

 .8 بصل   كيلا 0   

 .1 خيار  كيلا 0   

 .4  ندورة  كيلا 0   

 .5 ثوم كيلا 0   

 .0  لدخ فلفل اخضر كيلا 0   

 .7 ليمون  كيلا 0   
 .2 ليفلةف كيلا 0   

 .9 بقدونس كيلا 0   
 .06 كوسا كيلا 0   
 .00 كرنب أحمر كيلا 0   
 .08 جراد أخضر كيلا 0   
 .01 جزر أصفر كيلا 0   
 .04 كرنب كيلا 0   

 ةاسعنن زةإلجلننياوزبياشيننكل

 
 10/08/8602مالحظة: مدة التوريد سنة حتى 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 03صفحة  والصحة الداخليةتي وفاكهة لصالح وزارطازجة  خضارتوريد  60/8602عطاء رقم 

 

 
 ) وزارة الصحة ( اكهة الطازجةجدول الكميات واألسعار الخاص بالف

 مالحظات
 سعر الوحدة

 م الصنف الوحدة الكمية

 أغورة شيكل
ز.3 تفاح كيلا 0   
 .8 موز كيلا 0   
 . 1  رتقال كيلا 0   
 .4 كلمنتينا كيلا 0   
 .5 أجاص كيلا 0   
 .0 خوخ كيلا 0   
 .7 سنتروزا كيلا 0   
 .2 شمام كيلا 0   

 

 10/08/8602مدة التوريد سنة حتى  مالحظة:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 04صفحة  والصحة الداخليةتي وفاكهة لصالح وزارطازجة  خضارتوريد  60/8602عطاء رقم 

 

 
 
 

ز ارة ازةا ةخل  ز(زجدول الكميات واألسعار الخاص بالخضار الطازجة

 مالحظات
 سعر الوحدة

 م الصنف الوحدة الكمية
 أغورة شيكل

 .0 بطاطا كيلا 0   

 .8 بصل كيلا 0   

 .1 خيار كيلا 0   

 .4  ندورة كيلا 0   

 .5 ثوم يلاك 0   

 .0  لدخ فلفل اخضر كيلا 0   

 .7 ليمون  كيلا 0   
 .2 جزر كيلا 0   

نصف الكمية لون أخضر 
 والنصف اآلخر ملون 

 .9 فليفلة كيلا 0  

 ةاسعنن زةإلجلننياوزبياشيننكل

 
 10/08/8602حتى  سنةمالحظة: مدة التوريد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 05صفحة  والصحة الداخليةتي وفاكهة لصالح وزارطازجة  خضارتوريد  60/8602عطاء رقم 

 

 
 
 

 ) وزارة الداخلية ( الطازجةجدول الكميات واألسعار الخاص بالفاكهة 

 مالحظات
 سعر الوحدة

 م الصنف الوحدة الكمية

 أغورة شيكل
 .0 تفاح كيلا 0   
 . 8  رتقال كيلا 0   

 

 10/08/8602حتى  سنةمالحظة: مدة التوريد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 00صفحة  والصحة الداخليةتي وفاكهة لصالح وزارطازجة  خضارتوريد  60/8602عطاء رقم 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

نننزننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننز ا  ز امزننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوا زونيزةالاا زو نيجزنننننننننز
ز-ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزبياتننياو:بصفتوزللثًلزعوززش ك زننننننننننننننننن

لنننوزشنن اطزعيلننن زز38/8332ا ز اننمز.زززبننمننوزاننن وتزاتف لننتزكيةننن زلننيزا  زباثنننيئقزةاع ننيءزةال ننن ز3
زةليزاينان ًيزبتلكزةاش اطزاةالاةصفيتز.اخيص زالاةصفيتزاواترمزةاترز

.زززكلننيزواتننرمزبننموزيبمننازةاعنن سزةالمنن مزلنننوزسنني  زةالفعننا زاازيجننارزاننوزةا جنناعزعنننهزالنن ازسننتاوز8
زلوزتي يخزآخ زلاع زاتم  مزةاع اس.يالًيز

لننوزز لب نيزيننتمزاكنااكزواتنرمزبتا ينن زةرصنني زةالويان زعلننازبلاجنةزةاع نيءزةالنناكا زوعنلجزاةاتنو.زز0
تاا نن زةاعمنن ززلننوزتنني يخزاااننكزةالنن ازةالنناكا ازةننوزك ةسنن زةاع ننيءخننل ززاةاصننو ززةا ةخل نن تننوزارة ززابننل
ةاتا يننن زعلنننازووزت ننناوزتلنننكزةرصنننني زةالنننا  ازلنننوزابلنننوزاةمنننًيزاللاةصنننفيتزاةاشننن اطززواةلننن ةسنننتلمزاز

زةالنصاسزعلي يزةوز اةزةاع يء.
زهز اوزو زض  زوازإ  ةجز.ا اةزإا ة زاتع  زلنوزبااكزوا زاواترمزبكلزليزا  زبززززز
ز
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