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 دولـــة فلسطيـــــــن

 اإلدارة العامة للوازم العامة-وزارة المالية
 لجنة العطاءات المركزية

 36/0202رقم عطاء
 

مرضـ  لإنـاا  وتدـا و واتـات الطعـا   نطـاءتعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركـــيةة نـن ــــر  
وزارة الصحة، تتعـا  للشـروو والمصااـفات المصضـحة رـي كراثـة وو ـا    النفسي لصالحمستشف  الطب 

.رعل  الشركات المؤهلة والدا رة نل  اناا  وتدا و واتات الطعا  وترغب ري المشاركة رـي هـ ا العطاء 
بجصار محطة رارس للبترول خالل  –مرااعة وزارة المالية / اإل ارة العامة للصاز  العامةـ تل الهصا العطاء 

( 033العطـاء مدالـل مبلـ    وقات الاوا  الرثمي من أال الحصـصل نلـ  كراثـة المصااـفات وو ـا   أ
 .شيكل غير مستر ة

باإل ارة العامة اللصاز / وزارة  العروضآخر مصنا لدبصل نروض األثعار بالظرف المختص  ري اناوق 
وتفتح المظارةف  22/07/0303المصار   األربعاء يص  العاشرة اتاحا   المالية ري غـية هص السانة

 بحضصر ممثلي المتعهاين ري نفس اليمان والمكان.
 لجنة العطاءات المركزية 

 مالحظة:ـ
 نل  من يرثص نليه العطاء. . أارة اإلنالن ري الصحف1
نيـة الفلسـطينية اـا رةن  .  جب إرراق كفالة لنكية أو شـي  لنكـي0 مـن لنـ  معتمـا لـاس السـلطة الـص

ني االثالمي أو لن  االنتاج الفلسطيني ( أو كتاب مـن الخيةنـة العامـة لـصزارة الماليـة بغية   البن   الـص
 فيا بحجي قيمة الكفالة من مستحدات الشركة أو ثنا  رـ  معتمـا اـا ر مـن لنـ  البرةـا التـاب  لـصزارة 

له الشركة من لنص  العطاء المتدامة   والر لكل انف 10333االتصاالت وتكنصلصايا المعلصمات بقيمة 
 من آخر مصنا لتدا و العروض.  ال ة شهصركتأمين  خصل ثاري المفعصل لماة 

 وتشمل امي  أنصاع الرثص  والضرا ب. لشيكل. تدا  األثعار با0
 .. لجنة العطاءات غير مليمة بدبصل أقل األثعار.4
 ء.. اإل ارة العامة للصاز  غير مسئصلة نن أي مبل  نداي يرر  م  العطا5
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 الشروط العامة
 تقديم العروض من قبل المتناقصين:أوالً: إعداد و

بعـا أن  دـرأ هـ ه  نـرض السـعر عا المتعها نرضه وأثعاره نل  الجااول والنماذج والص ـا   المرردـة لـانصة  .1
وةدــامها ضــمن العــرض كاملــة  العــرضالص ــا   وةــتفهو اميــ  مــا ور  ريهــا وةخــتو وةصقــ  كارــة و ــا    نــصة 

 نل  أن يتحمل كارة النتا ج المترتتة نل  نا  قيامه بالتاقي  واالثتكمال بصصرة احيحة.

بالشيكل نل  أن  شمل السعر رثص  الجمارك والضـرةتة المضـارة وأاـصر التحـيةو  نرض السعرتكتب أثعار  .0
 رثص  والمصارةف األخرس.والتغليف ومصارةف الندل والتحميل والتنيةل والتأمين وامي  ال

 عا المتعها نرضه مطبصنا  أو مكتصبا  بـالحبر األزرق أو األثـص  ردـي وةحظـر المحـص أو التعـايل أو الشـطب  .0
وةعـا  كتابـة  رأو اإلضارة ري العرض وكل تصحيح من ه ا الدبيل يصض  نليه خطين متصازةين بالحبر األحم

 من قبل من أارس التصصةب. الصصاب بالحبر األزرق أو األثص  وةصق  بجانته

إنـاا  وتدـا و نطـاء  دا  المتعها نرضه مرردا  به الص ـا   المطلصبـة رـي مغلـف مغلـ  ب حكـا  وةكتـب نليـه  .4
وكـــ ل  اثـــمه  30/0303  رقـــو لصـــالح وزارة الصـــحة، مستشـــف  الطـــب النفســـيلمرضـــ  واتـــات الطعـــا  

وننصانــه بالكامــل ورقــو الهــاتف والفــاكس ورقــو اــناوق البرةــا الخااــين بــه لترثــل إليــه المكاتتــات المتعلدــة 
بالعطـاء ونليه تبليـــ  اإل ارة العامـة للـصاز  / وزارة الماليـة خطيـا  بـأي تغييـر أو تعـايل رـي ننصانـه ونليـه أن 

نهـا وبخـالف ذلـ   حـ  للجنـة العطـاءات أن تهمـل العـرض وننصاالعطـاء  كتب أ ضا  اثو الاا رة التي ـرحت 
 المدا  منه.

المخصــل لهــ ا الغــرض لــاس اإل ارة العامــة للــصاز  العطــاءات العــرض مــن قبــل المتعهــا رــي اــناوق  يــص ع .5
بمجم  الصزارات الحكصمية الجايا قبل انتهاء الماة المحا ة ل ل  وكل نرض ال يص ع ري اناوق العطـاءات 

 لتدا و العروض ال ينظر فيه وةعا  إل  مصاره مغلدا .قبل آخر مصنا 

شهصر مـن تـارة   0يلتي  المتعها بأن يتد  العرض المدا  منه نار  المفعصل وال  جصز له الراصع ننه لماة  .3
 آخر مصنا لتدا و العروض.

 ـثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة: 
يرر  المتعها م  نرضه  خااة إذا كان  شارك ألول مرة( الشها ات والص ا   المطلصبة منه وهي نل    .1

 النحص التالي:
 السجل التجاري أو الصناني للشركة. -1

 شها ة خلص ـرف من  ا رة ضرةتة الاخل وضرةتة القيمة المضارة. -0

 رخصة الحرف والمهن للشركة  من البلا ة(. -0

  ة و ا   أو معلصمات يرغب ب ضارتها وةرس أنها ضرورةة لتصضيح نرضه. ح  للمتعها أن  ضيف أ .0

 

 ثالثًا: تأمينات وضمانات العطاء:
 تأمين حسن التنفي :  .1

 يلتي  المتعها الفا ي بالعطاء أو بأي ايء من لنص ه لتدا و تأمين حسن التنفي  للعطاء المحال نليه بقيمة
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وذلــ  نلــ  شــكل ثــنا  رــ  معتمــا اــا ر مــن لنــ  البرةــا أو كفالــة لنكيــة او شــي  لنكــي مــن    والر( 1333  
ني اإلثالمي او لن  االنتاج الفلسطيني حسب األاصل خـالل  يـص  مـن تـارة  تبليغـه بدـرار إحالـة  15البن  الـص

ا، وةعـا  تـأمين حسـن العطاء نليه من قبـل اإل ارة العامـة للـصاز  نلـ  أن  كـصن ثـاري المفعـصل ـيلـة رتـرة العدـ
التنفي  إل  المتعها بعا تنفي  كارة االلتيامـات المترتتـة نليـه بمصاـب ـلـب خطـي تدامـه الـاا رة المسـتفياة وزارة 

 الصحة( لإل ارة العامة للصاز  باإلرراج نن التأمين 
  والر (0333بقيمـة   مستشـف  الطـب النفسـي ب يااع مبل  نداي لاس إ ارة  عرضيلتي  من يرثص نليه ال .0

وتكصن قبل الباء المتاشر للعمل وتدا و الصاتات وتكصن تحت تصرف إ ارة المصقـ  بالكامـل   والر الفانردي 
وذل  من خالل ثنا قـت  مـن إ ارة المصقـ  وةحـ  إل ارة المصقـ  اـررها رـي تـأمين الصاتـات أو مـا يتعلـ  

لتــي  الــصزارة لتدــا و رــاتصرة نظاميــة لهــا رــي حــال أخــل المتعهــا بالتياماتــه المنصــصق نليهــا رــي العدــا، وت
للشـركة بكـل مــا يـتو اــرره رـي هـ ا الصاــه، مـ  التــيا  الشـركة لتعـصة  المنصــرف مـن التــامين رـصر تدــا و 

 الفصاتير النظامية للشركة.

 

 وتقييمها: العروض رابعًا: فتح
 لجنة رتح المظارةف: -1
ــة رــتح مظــارةف   ــصاز  العامــة لجن ــة بفــتح الالعطــاءات  شــكل مــاير نــا  الل بحضــصر  عــروضوتدــص  هــ ه اللجن

 -المتعهاين أو ممثليهو ري اليمان والمكان المحا ين ري  نصة العطاء بعا اتخاذ اإلاراءات التالية: 
 فــتح مظرورــه  ضــ  ر ــيس اللجنــة نليــه  نــرضإ تــات نــا  المظــارةف رــي محضــر رــتح المظــارةف وكــل  -أ

 الصار ة. العروضومدامه نا   عرضر انتيا ي بسطه رقو الونل  مظروره رقما  مسلسال  نل  هيئة كس

 وإ تات نا ها. رضترقيو األوراق المرردة م  الع  -ب

 واألثعار وذل  بحضصر المتعها ين أو ممثليهو. العرضقراءة اثو مدا    -ت

ومظرورــه وكــل ورقــة مــن أوراقــه  روضالتصقيــ  مــن ر ــيس اللجنــة واميــ  األنضــاء الحاضــرةن نلــ  العــ -ث
 وك ل  نل  محضر اللجنة بعا تاوةن كارة الخطصات السابدة.

 لجنة  راثة وتدييو العروض: -0
ــص  لاراثــة  ــي تد ــة الت ــة الفني ــ ين تتكــصن مــنهو اللجن ــصاز  العامــة األشــخاق أو الجهــات ال  حــا  مــاير نــا  الل

تصاـياتها المناثـتة للجنـة العطـاءات المركيةـة بعـا أخـ   العروض مـن النـصاحي الفنيـة والماليـة والدانصنيـة وتدـا 
 -المعايير التالية ري االنتتار: 

تــارس العــروض مــن الناحيــة الفنيــة بحيــي تحــا  المعــايير الفنيــة وردــا  لمصااــفات اللــصاز  المطلصبــة نلــ     -أ
ضـه بمصااـفات ااول  عا له ه الغا ة، وتخض  كارـة العـروض لـنفس المعـايير مـن حيـي التـيا  المتعهـا بعر 

 .عرضوشروو  نصة ال

 العــرضيؤخـ  بعــين االنتتـار كفــاءة المتعهـا مــن النــاحيتين الماليـة والفنيــة ومدارتـه نلــ  الصرـاء بالتيامــات   -ب
وثــمعته التجارةــة والتســهيالت التــي  دــامها أو الخامــة التــي يصررهــا وكــ ل  كصنــه متخصــل رــي األنمــال 
الفناقية وإ ارة المطانو، وللجنـة الحـ  رـي اثـتتعا  نـرض المنـاقل الـ ي ال تتـصرر فيـه كـل أو بعـ  هـ ه 

 المتطلتات.

 تباأ الاراثة بالعرض ال ي قا  أرخل األثعار  و ال ي يليه حت  تتو  راثة العروض المدامة.  -ت
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إذا تصاررت ري العرض كارة الشروو والمصاافات والجـص ة تصاـي اللجنـة الفنيـة باإلحالـة نلـ  مدـا  أرخـل  -ث
 األثعار.

لاراثـة إلـ  العـرض الـ ي ري حالة نا  تصارر المتطلتات رـي العـرض الـ ي يتضـمن أرخـل األثـعار تنتدـل ا -ج
يليـه بالســعر إلــ  أن تصــل إلــ  العــرض الــ ي تتـصارر فيــه المتطلتــات لإلحالــة نلــ  أن تبــين أثــتاب اثــتتعا  

 العروض األرخل بشكل واضح.

إذا تساوت المصاافات واألثعار والشروو والجـص ة المطلصبـة  فضـل المنـاقل الـ ي يتضـمن نرضـه مميـيات  -ح
ــة،  ــو المنــاقل المقــيو بفلســطين  إضــافية  ــو المدــا  للمنتجــات   جــب احضــار نينــات( ذات الجــص ة العالي

 بصصرة  ا مة،  و ااحب السمعة الحسنة واألرضل رناقيا.

االلتـان ..........الـ    جـب اررـاق –االاتـان  – جب احضار نينات لجمي  المـصا  المسـتخامة مثـل الكلكـل  -خ
 .ااول باألاناف المستخامة(

 

 المصر : عها أو التيامات المت خامسا:
اثتكمال إاراءات العدـا الخـاق بدـرار اإلحالـة وتصقيـ  االتفاقيـة ومـا  نل  المتعها ال ي أحيل نليه العرض .1

 يلحدها من أوراق ومستناات بما ريها  أوامر الشراء(.

ال  جصز للمتعها أن يتنازل ألي شخل آخر نن كل أو أي ايء مـن العدـا  ون الحصـصل نلـ  إذن خطـي  .0
 العطاءات التي أحالت العطاء.من لجنة 

ال  ح  للمتعها أو المصر  الراصع نل  لجنة العطـاءات بـأي خسـارة أو ضـرر ناشـت نـن تدـا و نرضـه رـي  .0
حالة إذا ما ررضت لجنة العطاءات كل العروض المدامة إليها أو إذا لو تحل العطاء نل  مدـا  أقـل األثـعار أو 

 ي وقت أو أي مرحلة  ون ذكر األثتاب.إذا ألغت لجنة العطاءات  نصة العطاء ري أ

يلتــي  المتعهــا لتســليو اللــصاز  وردــا  للمصااــفات والشــروو المتفــ  نليهــا والــصار ة رــي قــرار اإلحالــة وكــ ل   .4
 العينات المعتماة والم كصرة فيه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

 
 

 الشروط الخاصة
ــيا  بالمصااــفات المــ كصرة رــي كراثــة  .1 ــر العطــاء  جــب االلت بالمصااــفات  جــب تصضــيحه رــي وأي تغيي

 نرض الشركة.

الســعر المدــا  بالشــيكل شــامل قيمــة الضــرةتة المضــارة وشــامل الندــل والتخلــيل الجمركــي والتحميــل  .0
 والتصايل والتنيةل وأارة العمال وأ ة رثص  أخرس.

 من المشتغلين المرخصين المسا ين لاللتيامات الضرةبية.المتدامين له ا العرض أن  كصن  .0

كاملـة النتتـارات خااـة لـصزارة الماليـة وال  حـ  للمشـتركين رـي العطـاء المالية الح  رـي إلغـاء  لصزارة .4
مـن إامـالي قيمـة  %03االنتراض نل  ذل  كما ولهـا الحـ  رـي زةـا ة مـاة العدـا أو إندااـها لصاقـ  

 العدا.

 من قبل المتدامين وةكصن مختصما  من قبل الشركة  رضإرراق  راثة رنية للع .5

وزارة الماليـة لـار  مطالتـة الشـركة بطلـب اـرف اثـتحداقه لدـاء الخـامات المدامـة حسـب العدـا تلتي   .3
 ( يصما من تارة  تدا و المطالتة.33خالل  

 نل  السعر اإلامالي اليصمي للمناقصة وليس التجي ة. العطاء ثيتو ترثية  .7

منـه بـاالـالع نليهـا بختمـه الخـاق إشـعارا  رضخـتو اميـ  أوراق كراثـة العـ عـرضنل  المتدامين لل .8
 وتفهمها اياا .

حســب المصااــفات  مستشــف  الطــب النفســي هــا ب نــاا  وتدــا و واتــات غ ا يــة لمرضــ يلتــي  المتع .9
 المطلصبة ري كراثة الشروو واااول الصاتات والكميات.

يلتي  المتعها بأن تكصن كارـة ننااـره العاملـة بـالمصق  مـؤهلين رـي مجـال العمـل وةتمتعـصن بالنظارـة  .13
شخصية ونظارة الهنـاا  وممـن يتمتعـصن بالسـمعة الطيتـة والسـيرة الحسـنة ولـو  سـب  أن أ ينـصا رـي ال

قضــا ا انا يــة أو أخالقيــة بمــا  مــس ثــمعتهو، وةص ــ  ذلــ  بشــها ة حســن ثــير وثــلصك مــن الجهــات 
المختصـــة نلمـــا بأنـــه  حـــ  لـــصزارة الصـــحة اثـــتتعا  أي مـــن منســـصبي الشـــركة بـــالمصق   ون إلـــااء 

 األثتاب.

ــي  المتعهــا بــأن تكــصن كارــة ننااــره العاملــة ب نــاا  وتدــا و الطعــا  رــي المصقــ  قــا قــامصا بعمــل  .11 يلت
رحصاات مخبرةة لألمراض  السارةة والمعا ة( من أحا المراكي لاا رة الطب الصقـا ي رـي محارظـات غـية حسـب 

العــاملين العمــل  ون نمــل النمــصذج المعمــصل بــه رــي وزارة الصــحة وذلــ  قبــل البــاء بالعمــل وال  حــ  ألي مــن 
الفحصاات المطلصبة وةجب ا تات ذل  بشها ة خلص امراض معتماة من أحا مراكي الطب الصقـا ي التـاب  للـصزارة 

 بحيي تشمل الشها ة أ ضا  الفحصاات التالية:

 .)مسحة حل   ميرنة 
 .رحل الطفيليات 

 .أشعة اار 

 .رحل ميرنة البراز ميكروبيا 
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تعاا  لعمــل أي رحصاــات إضــافية يــتو ـلبهــا منــه رــي حــاالت معينــة نلــ  أن كمــا وةجــب أن  كــصن نلــ  اثــ
 كصن تارة  هـ ه الشـها ة بعـا إلـالش الشـركة لنتيجـة ترثـيه المناقصـة كمـا وةجـب أن  جتـاز الفحـل الطبـي 

  الث مرات نل  األقل خالل السنة.
يه العـاملين بـالمصق  كمـا يلتي  المتعها بالمسئصلية الكاملة نن أ ة إاابات نمل تلح  بأي من منسصب .10

أن حدـصقهو كلهــا كا نــة مــا كانــت هــي ـــرف الشـركة التــي البــتهو وشــغلتهو كمــا وتتحمــل الشــركة المســئصلية 
المانيـــة والجنا يـــة رـــي حـــال تســـبب أي مـــن منســـصبيه بضـــرر مـــا ي أو معنـــصي لممتلكـــات وزارة الصـــحة أو 

 مستخاميها أو مرضاها.

والدـصانين المعمـصل لهـا رـي وزارة الصـحة بمـا رـي ذلـ  التـيا  الهـاوء يلتي  المتعها ومنسـصبيه بـاللصا ح  .10
والنظا  والمظهر الجيا والنظارة الشخصية ونا  التاخين  اخل المستشـف  ونـا  التـاخل رـي مجرةـات العمـل 
اليصميـــة أو التصثـــي لـــاس منســـصبي وزارة الصـــحة أو التـــأ ير نلـــيهو للحصـــصل نلـــ  منفعـــة أو خامـــة غيـــر 

 مشرونة.

لتدـا و الصاتـات وردـا  لشـروو ومصااـفات تلـ   العـرضالمتعها لتنفي  كارـة الجـااول المرردـة رـي  يلتي  .14
 الصاتات لجمي  المرار  الصاقعة ضمن نطاق العدا.

ال  ح  للمتعها اال ناء لصاـص  خسـارة مـن اـراء التعاقـا مـ  وزارة الماليـة وال  حـ  لـه المطالتـة بـأي  .15
ات لكصنها تتناق  م  حرةة المصر  ري تداير المدالل الما ي لمـا  دـص  تعصة  ولن يلتفت لمثل ه ه اال ناء

 به من أنمال وري اختيار ـرةدة المشاركة ري العرض مصضصع العدا.

 حــ  لــصزارة الصــحة إاــراء تديــيو شــامل أل اء الشــركة وإذا  بــت لهــا مــن خــالل المشــاهاات الشخصــية  .13
تحديــ  األهــااف التــي تــو التعاقــا معهــا مــن أالهــا،  وتدــارةر اللجــان المتخصصــة أن الشــركة قــا أخفدــت رــي

وحسب أحكا  وشـروو العدـا رـ ن لـصزارة الصـحة الحـ  رـي ـلـب رسـ  العدـا مـ  الشـركة ومصـا رة الضـمانة 
 البنكية والتعاقا م  من يليه ري السعر م  تحميله كارة التتعات الدانصنية والمالية المترتتة نل  ذل .

ل أي من المؤثسات أو الجمعيـات لهـ ه الخامـة لمـاه زمنيـه محـا ة خـالل ال  من  ه ا العدا من تمصة .17
 رترة ه ا العدا م  التيا  المتعها لنفس شروو واثعار المناقصة 

 : التصرةا واالثتال 

المـــصا  الغ ا يـــة التـــي تحضـــر منهـــا الصاتـــات الجـــاهية  جـــب أن تنطبـــ  نليهـــا المصااـــفات والمعـــايير  .1
 المرردة وردا لعرض الشركة. الصحية الفلسطينية حسب العينة

 حظر نل  الشركة اثتخاا  األغ  ة المصزنة نن ـرةـ  لـرامج األمـو المتحـاة أو الشـئصن االاتما يـة  .0
 وما شالهها الثتخاامها ري إناا  الصاتات.

كميـــات مـــن المـــصا  الغ ا يـــة ن رـــي مخـــين األغ  ـــة المصاـــص  بمطتخـــه يتصاـــب نلـــ  المتعهـــا أن يـــؤم .0
  واه التداير ال تدل نـن اثـتهالك خمسـة نشـر يصمـا باثـتثناء الخضـار والفصاكـه التـي المطلصبة كافية ونل

تؤمن ننا الطلب نل  ضصء ال حة الصاتات األثـبص ية والخبـي يـؤمن مـرتين يصميـا نلـ  األقـل ونـا  تخـيةن 
 أي مصا  غير مستخامة ري إناا  الصاتات. 

ا ري نملية إنـاا  الصاتـات إال بعـا الراـصع للجنـة نا  اثتخاا  أ ا من المصا  التمصةنية من قبل المتعه .4
 ظاهرةا او مخبرةا حسب الحااة(. المتابعة والمصاردة نل  اثتخاا  تل  األاناف 
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 ح  لصزارة الصـحة نمـل زةـارات مياانيـة رـي أي وقـت مـن األوقـات مـن خـالل لجنـة مـن وزارة الصـحة  .5
ري الطهي أو المصا  المستخامة رـي إنـاا  الصاتـات للصقصف نل  الحالة الصحية للمصا  الغ ا ية المستخامة 

كما وةح  لتل  اللجنة مصا رة أ ة مـصا  مخالفـة للشـروو المتفـ  نليهـا أو تظهـر نليهـا نالمـات الفسـا  أو 
يــتو إحضــارها او تحضــيرها بطرةدــة غيــر اــحية، ولفــت نظــر المــصر  بعــا  تكــرار ذلــ  وةتحمــل المــصر  كارــة 

 ة ري حال المخالفة.التتعات الدانصنية والمالي

 جب أن تكصن المصا  المصر ة حايثة اإلنتاج ري الثلـي األول مـن اـالحيتها أمـا بالنسـتة لألغ  ـة ذات  .3
 ( شهصر فيجب ان تكصن ري النصف األول من االحيتها.3ماة االحية حت   

لمتطلتــات بالنســتة للمــصا  التــي لهــا بطاقــة ليــان فيجــب أن تكــصن بطاقــة البيــان ثــليمة وواضــحة وردــا   .7
 مصاافات الصثو التجاري حسب المصاافات الفلسطينية.

بالنستة إل  األاناف التي تو اخ  نينات منها للفحل من قبل الطب الصقا ي ممنصع اثـتخاامها حتـ   .8
 ظهصر نتا ج الفحل.

 جب أن يتو تصرةا المصا  الغ ا ية ري نبصاتها األاـلية أو رـي اـنا ي  مناثـتة ونظيفـة وثـليمة تكفـل  .9
 لمحارظة نل  ثالمة المصا  الغ ا ية.ا

 :التخيةن 

(  راــات 4بالنسـتة للمــصا  المبــر ة مثــل األلتــان تحفـت رــي  الاــة تبرةــا  راــة حرارتهـا مــن  اــفر إلــ   .1
مئصةة وري حالة المصا  المجماة مثـل اللحـص  أو األثـماك أو الـاااج فيحـب أن تحفـت رـي  الاـة تجميـا بحـا 

 (  راة مئصةة.18-أ ن   
ثـو إلـ   70بالنستة للمصا  الجارة تحفت ري المخين بعيـاة نـن األرض وكـ ل  نـن الجـاران بمسـارة   .0

 ثو( م  إمكانية المرور لين الرّاات، ارتفانها ليس نال  عرض العاملين للخطر.100

  جب أن يتو وض  كل انف نل  حاة ومفصصل نن غيره من األاناف. .0

نفاذة كالبهـارات مـثال  رـي أو يـة محكمـة الغلـ  تمنـ  نفـاذ الـروا ح  جب أن يتو حفت المصا  ذات الرا حة ال .4
 وتأ يرها نل  األاناف األخرس.

 جب أن يتو ترتيب المصا  بطرةدة تكفل مالحظة الصالحية وك ل  اثتخاا  المصا  التي تصـل أوال  قبـل تلـ   .5
 صا  الغ ا ية.( حت  ال  حصل ثهص وخسارة للمFirst in -First outالتي تصل تاليا  بعاها  

  راة مئصةة(. 15-13حفت الخضار والفصاكه والمصا  الخا  األخرس  جب أن  كصن ري  الاات تبرةا   .3

 

 :اآلالت والمعاات الالزمة للطهي ونمليات تنظيفها قبل وبعا الطهي 

يلتي  المتعها بعا  اثـتخاا  األوانـي المصـنصنة مـن األلمنيـص  والتيفـال رـي نمليـة الطهـي وإنـاا  الصاتـات  .1
 ال (-الطصاان –المغارف –واثتباالها بأواني مصنصنة من ثتانلس ثتيل وه ا  شمل  الحلل 

متعـا ة وبالتنسـي  مـ  اإلخـصة رـي لجنـة  ألـصانيلتي  المتعها لتصرير الصا  تدطي  مصنصنة من العظـو ذات   .0
 المتابعة

تصرير حاوةات ذات غطاء لجم  النفا ات والتدشير ورضالت التجهيـي ريهـا إلـ  أن يـتو إخرااهـا إلـ  مجمـ   .0
 النفا ات وال ي لاوره  جب أن  كصن بعياا  نن المطت  ونن مخين األغ  ة بمسارة مناثتة.
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االكيـاس(  جـب أن  –النـايلصن -المالنـ  –الكلكـل  مـن األشـكال  المصا  البالثتيكية المستخامة بـأي شـكل .4
تكصن مصنصنة من مصا  البالثتي  المسمص  لها وأن تكـصن مدبصلـة مـن قبـل وزارة الصـحة وأن يـتو حفظهـا 

 ري  واليب ري مكان نظيف منفصل نن االة اإلناا  والتجهيي.

 من البالثـتي  ولـيس   مسـمص  لهـا اـحياالمصا  المستخامة ري التغليف  جب أن تكصن مصنصنة من مـصا .5
وان تكصن مدبصلة من قبل وزارة الصحة نلـ  أن يلتـي  مـن يرثـص نليـه العطـاء لتدـا و نينـة  من األلمنيص (

من امي  المـصا  المسـتخامة رـي نمليـة تغليـف الصاتـات وتصارـ  نليهـا وزارة الصـحة نلـ  أن يـتو تغليـف 
تصزةـ  مغلدـة  تتيكية وذل  منعا النيالق الصاتة ووضعها ري ترولياالصاتات بما ريها اصاني التدا و البالث

 ومناثتة احيا حسب الشروو والمصاافات المتف  نليها.

 

 :التيامات المصر  ري التصزة  والتدا و 
 الم كصرة اناله. ةالمستشف حسب الكشصف المعاة مستدا من قبل إ ار إناا  الطعا  وتغليف الصاتات  يتو .1

واثــتخاا   (العــاملين رــي المطــت  بعــا  مالمســة األغ  ــة الجــاهية لألكــل لــاون لــتس  الدفــازاتيلتــي  اميــ   .0
 أ وات غرف مناثتة واحية.

 يلتي  امي  مصظفي التعبئة والمضيفين للتس الدفازات ا ناء التعامل م  المصا  الغ ا ية الجاهية.  .0

يارة مغلدـة( مـ  المحارظـة نلـ  ثـ لصثـا ل ندـل ثـرةعة   يتو ندل الصاتات من المطـت  إلـ  المستشـف .4
 احة الصاتات الغ ا ية وضمان نا  التغير ري شكل و راة حرارة الصاتة. 

 مصانيا تدا و الصاتات: .5

 التصقيت الصاتة
 ص 7 اإلرطـار
 ظ 1 الغـااء

 العشاء
 أثناء التوقيت الشتوي()م  7
 أثناء التوقيت الصيفي()  م 8  

 

  تدـا و الصاتـات مـن قبـل إ ارة المصقـ  رـي أي وقـت مـن األوقـات  امصانيم  التيا  المتعها بدبصل تغيير
 بما يتالء  م  ثير العمل وذل  بالتنسي  لين إ ارة المستشف  والمتعها. 

يلتــي  المــصر  بعــا  االحتفــاا بمتتقيــات الصاتــات  اخــل المطــت ، ونليــه إنــاا  الصاتــات وردــا  .3
للكشصرات والمخططات الخااة بجااول المستشف  بصصرة  ورةة يصميا م  مراناة نا  إنـا ة 
تجميــا األغ  ــة المجمــاة التــي تــو تطرةتهــا أو ـحنهــا، أمــا الخضــار التــي يــتو اثــتخاامها رــي 

 للصاتات رانه  جب اثتخاامها بصصرة متاشرة ننا أناا  الصاتات ردي. إناا  السلطات
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 ت التي تتخ  ضا المتعها ننا نا  االلتيا :والجياءااإلاراءات  ثا ثا:
 حالة نا  االلتيا  بأي من شروو العطاء. -1
رــي حــال ررضــت لجنــة المتابعــة نــا  مــن الصاتــات بســبب أي مــن مظــاهر الفســا  رــي إحــاس مكصنــات  -أ

ة وذل   حسب تدايرات لجنة المتابعة باالثتنا  للمعايير المتتعة ري وزارة الصحة بمعررـة منـاوب الصات
الطب الصقا ي( رانه يتو إتـالف الصاتـات الفاثـاة رـصرا وبحضـصر ممثـل الشـركة واللجنـة والطـب الصقـا ي 

 وةتو االثتباال حسب شروو العطاء.

مستخامة ري إناا  الصاتـات رانـه ينـ ر بحـا أقصـ  ري حال إخالل الشركة بأي من مصاافات المصا  ال -ب
مـن قيمـة المسـتخلل األثـبصني ورـي  %0مرتين من قبل لجنة المتابعة وري المـرة الثالثـة يـتو خصـو 

 حال التكرار  ضا ف الخصو تلدا يا لمرتين وةنظر ري التعاقا م  الشركة.

لنـصاقل مـن األاـناف حسـب ثـعر إذا قا  المتعها واتة أو واتات ناقصة من مكصناتها تخصو قيمة ا -ت
السـصق رــي حــال لــو يــتو تأمينهـا خــالل نصــف ثــانة مــن وقـت تدــا و الصاتــات وان تكــصن مدبصلــة رنيــا 

 واحيا وتطب  نفس اياءات البنا السال  ري حاالت التكرار.

ري حال  بت الندل ري وزن أي انف ري الصاتة الغ ا ية  طبـ  نلـ  اميـ  أنـاا  الصاتـة المدامـة  -ث
واتـات نشـصا يا وةطبـ  نليـه  13الفترة وذل  بعا التحدـ  مـن الـندل رـي األوزان بحـا أ نـ  ري تل  

 ( ري الجياءات.1الخصو الم كصر ري الفدرة  ب( من البنا رقو  

ــة  -0 ــل لجن ــات أو األاــناف المررصضــة مــن قب ــاال الصات ــا أو ررــ  إل ــة تــرك أو نــا  التصرة حال
 المتابعة.

إناشـة المرضـ  رـصرا ونلـ  حسـاب المـصر  مـن السـلفة المصاـص ة تؤمن لجنة المتابعـة رـي المستشـف   -أ
لــاس إ ارة المستشــف  أو مــن كفالــة حســن التنفيــ  أو مــن مســتحداته لــاس الــصزارة مــ  النظــر رــي رســ  

 التعاقا وتحميله كارة التتعات الدانصنية والتعصةضات المالية نن تل  األضرار.
( وةمكن اثتبااله رـان االثـتباال يـتو خـالل ثـانة مـن ري حال رسا  أ ا  من  األاناف مكصنات الصاتة -ب

 إلالش المصر  ل ل .

 ري حال رسا  أ ا  من مكصنات الصاتة وال  مكن اثتبااله يتو اثتباال الصاتة بالكامل. -ت

ري حال نا  التيا  المصر  بالصقت المحا  الثـتباال األاـناف الفاثـاة يـتو الشـراء نلـ  حسـاب المـصر   -ث
بعة وإقرار من مناوب الطب الصقا ي  يتو تحايا الباا ل لمعالجـة هـ ا األمـر مـن قبـل وبمعررة لجنة المتا

 لجنة المتابعة وبالتنسي  م  إ ارة المستشف (.

 ري حال اثتخاا  الشركة لألاناف التي لو تظهر نتا ج الفحل من قبل الطب الصقا ي يتو التالي: -ج

  االثبصني.من المستخلل  %1حال ظهصر النتا ج ثليمة يتو حسو 

  مـن المسـتخلل األثـبصني والنظـر رـي رسـ   %0حال ظهصر النتـا ج غيـر ثـليمة يـتو حسـو
 التعاقا.

  ــة ــ  لجن ــا ي و ون الراــصع ال ــ  الطــب الصق ــو تفحــل او تعــرض نل حــال اثــتخاا  ااــناف ل
 من المستخلل األثبصني. %0المتابعة يتو حسو 

مـن المسـتخلل  %1متابعـة يـتو حسـو ري حال اثتباال اـنف مكـان اـنف  ون الراـصع الـ  لجنـة ال - 
 االثبصني



 

00 

 

ين ر المتعها من قبل لجنة المتابعة خطيا بااللتيا  بشروو المناقصـة وةـتو مخاـتـة مـاير نـا  الشـئصن  -خ
اال ارةة بالخصصق وري حال تكرار نا  التيا  الشركة أكثر مـن مـرتين بشـروو المناقصـة  حـ  للـصزارة 

 إنا ة النظر ري التعاقا م  الشركة.

ــ  رــي حــال نــا  تســليو المكــان واألاهــية والمعــاات   -  ــة مصــا رة ضــمان حســن التنفي ــصزارة المالي حــ  ل
المصاص ة بمجم  الشفاء الطبي بحالة تشغيلية ثليمة وتتحمل الشركة كارة التتعـات الدانصنيـة والما  ـة 

 ل ل .

 حل الخالرات: ثابعا : 
   السابدة أو من لنص  العدا ريتو حله و  ا .ري حال حاوث أي خالف ينشأ نن تفسير أي لنا من البنص   -أ

يصما  من لاء مفاوضتهما للصاـصل إلـ  حـل حـصل أي خـالف يتعلـ  بالعدـا  03إذا لو يتمكن الطرران خالل  -ب
 ح  ألي من الطررين حل الخالف باللجصء إل  المحكمة المختصة وتطبي  الدصانين واألنظمـة المعمـصل لهـا رـي 

نية الفل  سطينية له ا الشأن.مناـ  السلطة الـص

  امنا: شروو متفرقة:  -ت

إذا اثتعمل المناقل الغش أو التالنب رـي معاملتـه أو  بـت نليـه أنـه شـرع أو قـا  لنفسـه أو لصاثـطة غيـره  .1
بطرةــ  متاشــر أو غيــر متاشــر نلــ  رشــصة أحــا مــصظفي أو مســتخامي الســلطة أو نلــ  التصاـــؤ معــه إضــرارا  

وةصا ر التأمين م  نا  اإلخالل بح  الصزارة المطالتة بالتعصةضـات المترتتـة بالمصلحة يلغي نداه ري الحال 
نيـة  نل  ذل  رضال  نن شطب اثمه من لـين المناقصـين وال  سـمح لـه بالـاخصل رـي مناقصـات للسـلطة الـص

 الفلسطينية ه ا رضال  نن اتخاذ اإلاراءات الدضا ية ضاه ننا االقتضاء.
  للجنـة العطـاءات إلغـاء التعاقـا معـه  ون اللجـصء للدضـاء وكـ ل  مصـا رة إذا أرلس المناقل أو المصر   حـ .0

 مبل  التأمين ك يرا  نا  للخيةنة العامة.
إذا تصر  المنـاقل أو المـصر  اـاز إلغـاء العدـا المبـر  معـه أو مـا تتدـ  منـه لتصايـه كتـاب للصر ـة  فيـا لـ ل   .0

مبلـ  التـأمين رـي هـ ه الحالـة وال  حـ  للصر ـة  ون الحااة إلـ  اثتصـاار حكـو قضـا ي  دضـي لـ ل  مـ  ر  
 المطالتة بأي تعصة  من اراء ذل  غير انه  مكنها أ ضا  قبصل تعها هؤالء الصر ة لمتابعة العمل(.

بعــا  التنــازل رــي االلتــيا  لشــخل آخــر أي  البيــ  مــن التــاـن(  ون الراــصع  رضيلتــي  مــن يرثــص نليــه العــ .4
تنــازل أو بــاع مــن التــاـن يتحمــل كامــل المســئصلية الدانصنيــة والماليــة مــن للــصزارة بــأي حــال مــن األحــصال وإذا 
األثاثي نل  كل حال مسئصال تجـاه الـصزارة نـن كراثـة الشـروو رـي  رضاراء ذل  وةتد  من يرثص نليه الع

 العطاء الم كصر.
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 ()الصحة النفسية الوجبـــات اليوميـــة للمــــــــرضـــىـــــــــدول ج

0202 

وم
لي
ا

 

 وجبـــــــــــة العشــــــــــــــاء وجبــــــــــــــة الغـــــــــــــــــداء وجبـــــــــــــــة اإلفطـــــــــــــار

 الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية الوحدة الصنف الكمية لوحدةا الصنف

ت
سب

ال
 

 ــــ ــــ ــــ 0 عدد معجنات 02 جم حمص 002 جم شاورما 02 جم بسكويت 0 عدد جبنه صفراء

 ــــ ــــ ــــ 0 عدد حالوة طحينية 002 جم خبز 02 جم سلطة طحينة 002 جم خبز 02 جم مربى

 022 جم خيار 0 عدد بيض
بطاطس 

 بالفرن
 ــــ ــــ ــــ 0 كوب لبن زبادي ــــ جم فاكهه 02 جم

حد
أل
ا

 

 جم خيار 02 جم لبنه 002 جم سلطه 0 ربع دجاج مشوي 02 جم تمر 02 جم لبنه
02

2 

 جم خبز 02 جم حمص  جم فاكهه 002 جم مقدر رز 002 جم خبز 02 جم فول
00

2 

 02 جم زيت زيتون 02 جم زعتر ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 02 جم زيت زيتون 02 جم زعتر

ن
ني

الث
ا

 

 02 جم طماطم 02 جم حمص 002 جم هسلط 002 جم كفتة لحمة 02 جم بسكويت 0 عدد جبنه صفراء

 جم خبز 0 عدد نيةحالوة طحي  جم فاكهه 002 جم ابيض رز  002 جم خبز 02 جم مربى
00

2 

 02 جم تمر 0 كوب لبن زبادي ــــ ــــ ــــ 02 جم خضار سوتيه 022 جم خيار 0 عدد بيض

ء
ثا

ال
لث
ا

 

 ــــ ــــ ــــ 0 عدد معجنات 02 جم حمص 002 جم شاورما 02 جم تمر 02 جم لبنه

 ــــ ــــ ــــ 0 عدد حالوة طحينية 002 جم خبز 02 جم سلطة طحينة 002 جم خبز 02 جم فول

 02 جم زيت زيتون 02 جم زعتر
اطس بط

 بالفرن
 ــــ ــــ ــــ 0 كوب لبن زبادي ــــ جم فاكهه 02 جم

ء
عا

رب
أل
ا

 

 02 جم طماطم 02 جم حمص 002 جم سلطه 002 جم كفتة لحمة 02 جم بسكويت 0 عدد جبنه صفراء

 جم خبز 0 عدد حالوة طحينية  جم فاكهه 002 جم ابيضرز  002 جم خبز 02 جم مربى
00

2 

 02 جم تمر 0 كوب لبن زبادي ــــ ــــ ــــ 02 جم خضار سوتيه 022 جم خيار 0 عدد بيض

س
مي

خ
ال

 

 جم خيار 0 عدد جبنه صفراء 02 جم حمص 002 جم شاورما 02 جم تمر 02 جم لبنه
02

2 

 جم خبز 02 جم حمص 002 جم خبز 02 جم سلطة طحينة 002 جم خبز 02 جم فول
00

2 

 02 جم زيت زيتون 02 جم زعتر
بطاطس 

 بالفرن
 02 جم زيت زيتون 02 جم زعتر ــــ جم فاكهه 02 جم
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عة
جم

ال
 

 02 جم طماطم 02 جم حمص 002 جم سلطه 0 ربع دجاج مشوي 02 جم بسكويت 02 جم لبنه

 جم خبز 02 جم لبنه  جم فاكهه 002 جم مقدر رز 002 جم خبز 02 جم فول
00

2 

 02 جم زيت زيتون 0 عدد حالوة طحينية ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 02 جم زيت زيتون 0 كوب لبن زبادي
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 خـــاص بــالجـــداول الغــذائـيـــة ملحـــق تـوضيـــــحي

 الطعام الوارد في الجداول جاهزة للتقديم. اتوزن كمي

 االلتزام بتغطية جميع أصناف الوجبات مع تغليف األصناف الغذائية التي تقدم عادة بشكل مستقل.

 .الفطورواللبن زبادي في العشاء  وأخرى معداخل كيس نايلون في وجبة الغداء مرفق معلقه بالستيك 

 .مكون الساخن عن البارد في وجبه الغداءالفصل 

 ومغلقة بنايلون تغليف طعام . ps) تعبأ جميع الوجبات بعبوات مصنعة من الكلكل )

 الخضار السوتيه عبارة عن )ذرة, بازيالء, جزر, بطاطس(

 كباب ...الخ(.كفتة اللحمة ) يمكن تصنيعها بصوص ابيض أو أحمر أو 

 .مرفق ملحق لوزن كل صنف متتالية، وال تكونيتكرر الصنف أكثر من ثالث مرات في األسبوع الواحد  أالعلى  الفاكهة:

 وزن الخبز حسب تعليمات وزاره االقتصاد الوطني.

 جم.03المصدر وزن العبوه  ةمغلف الحالوة الطحينية

 جم.03مغلف المصدر وزن العبوه  الزعتر

 جم .03الزيتون مغلف المصدر وزن صافي  زيت

 جم. 01الجبنة الصفراء مغلفه المصدر وزن الشريحة 

 .%0البن الزبادي بنسبة دسم 

 بيضاء + شوكالته ( فقط .  جبنهبوريكس محشو ب )زعتر + جبنة صفراء +  أوالمعجنات المستخدمة عبارة عن كرواسون 



 

 

 

  

 أوزان الفاكهة

 

 مالحظات عدد الثمرات األدنى بالجرامالوزن  الصنف م

 مغلف 0 002 تفاح 0

 غير مغلف 0 002 موز 2

 مغلف 0-0 022 خوخ 0

4 
أجاص 

 )كمثرى(
 مغلف 0-0 002

 مغلف 0-0 022 سنتروزا 1

 غير مغلف 0 022 برتقال 6

 غير مغلف 0-0 022 كلمنتينا 7

 مغلف 0 002-002 شمام 8

 002-002 عنب 9
 عنقود

 الحجممتوسط 
 مغلف

 مغلف 0 022 بطيخ 01

 مغلف 0-0 002 جوافة 00

 مغلف 0-0 022 مشمش 02

 مغلف 0-0 - بلح  03

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 جدول األسعار
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ثعر الصحاة  الصحاة الكمية البيان الرقو
 االامالي بالشيكل(  بالشيكل(

   واتة 05 اإلرطار 1

   واتة 05 الغااء 2

   واتة 05 العشاء 3



 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام
 

 ------------------هصةة رقو  --------------------------المصق  أ ناه  أقر أنا
 -:بالتــالي-----------------------------------------بصفتي ممثال  نن  شركة 

مــن شــروو نامــة وخااــة 30/0303 لمطــرو  رقــوالعطــاء ا.   بــأنني قــرأت وتفهمــت كارــة مــا ور  لص ــا   1
 ومصاافات وألتي  التياما  قانصنيا  لتل  الشروو والمصاافات .

من تـارة  يص   93.   كما ألتي  بأن يتد  العرض المدا  مني ثاري المفعصل وال  جصز لي الراصع ننه لماة 0
 آخر مصنا لتدا و العروض.

المحالة نل  بمصاب العطاء الم كصر أناله وال ي يتو ـلته من وزارة الشـئصن  .   وك ل  ألتي  لتدا و الخامة0
االاتما ية خالل  ال صن يصما  من إااار أمـر التصرةـا الخطـي نلـ  أن تكـصن الخامـة المـصر ة مـن قبلـي وردـا  

 للمصاافات والشروو المنصصق نليها ري ه ا العطاء.
 بكل ما ور  به  ون أي ضغي أو إكراه.وه ا إقرار وتعها مني ل ل  أقر وألتي      
 
 

 ................................................................... اثو المناقل
 ................................................................... رقو المشتغل المرخل

 ................................................................... العنصان
 ................................................................... رقو الهاتف
 ................................................................... رقو الفاكس

 ................................................................... التارة 
 

 


