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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 9809/ 88 عطاء رقم

وزارات لصالح غذائية جافة  مواد عطاء حكومي لتوريدزية عف طرح ػػتعمف وزارة المالية/لجنة العطاءات المرك
 .والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائؽ العطاءتبعًا لمشروط  دولة فمسطيف 

فعمػػا الشػػركات ذات ااصتصػػاص والمسػػجمة رسػػميًا وترغػػة فػػي المشػػاركة فػػي وػػذا العطػػاء مراجعػػة وزارة 
 الرمػاؿ بػرج الوليػد الطػابؽ ا رضػي بػال رة مػف إشػارة مػرور الطيػرافلمواـز العامةػػ اإلدارة العامة المالية / 
صػػ ؿ أوتػػات الػػدواـ الرسػػمي مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػا كراسػػة المواصػػفات  (9غػػرة بػػرج الظػػافر   فػػي غػػزة

 .صزينة وزارة الماليةإلا غير مستردة تورد  شيكؿ( 300ووثائؽ العطاء م ابؿ دفع مبمغ  
وزارة  العامػة المػواـز  دارةاإلآصر موعد ل بوؿ عروض ا سعار بػالظرؼ المصتػـو فػي صػندوؽ العطػاءات بػ

وتفػتح المظػاريؼ  11/12/2018الموافػؽ  الث ثػاءيػـو  ظىػرمػف عشر  الثانيةعة وو السا زةػالمالية في غ
 الزماف والمكاف .نفس ناتصيف في تبحضور ممثمي الم

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عما مف يرسو عميه العطاء. أجرة اإلع ف في الصحؼ .1
لػد  وزارة الماليػة بةػزة  البنػؾ الػوطني كفالة بنكية أو شيؾ بنكي صادريف مف بنؾ معتمػد يجة إرفاؽ  .2

صػادر مػف بنػؾ البريػد التػابع لػوزارة ااتصػاات وتكنولوجيػا  معتمػد أو سند دفع أو بنؾ اإلنتاج اإلس مي(
يومػًا مػف آصػر موعػد لت ػديـ  ث ثػيف" كتػمميف دصػوؿ " سػارل المفعػوؿ لمػدة دوار  2000بمبمغ  المعمومات
 العروض.

 وتشمؿ جميع أنواع الرسـو والضرائة. بالشيكؿت دـ ا سعار  .3
 لجنة العطاءات غير ممزمة ب بوؿ أتؿ ا سعار. .4
 . اإلدارة العامة لمواـز غير مسئولة عف أل مبمغ ن دل يرفؽ مع العطاء.5
 2832761. لممراجعة وااستفسار واتؼ رتـ : 6
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 الشروط العامة 

 
 المتناقصين:ـأوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل 

يعػػد المنػػاتص عرضػػه وأسػػعارج عمػػا الجػػداوؿ والنمػػاذج والوثػػائؽ المرف ػػة بػػدعوة العطػػاء بعػػد أف ي ػػرأ وػػذج  .1
الوثائؽ ويتفىـ جميػع مػا ورد فيىػا ويصػتـ ويوتػع كافػة وثػائؽ دعػوة العطػاء وي ػدمىا ضػمف العػرض كاممػة 

 استكماؿ بصورة صحيحة.عما أف يتحمؿ كافة النتائج المترتبة عما عدـ تيامه بالتدتيؽ وا

عمػا أف يشػمؿ السػعر رسػـو الجمػارؾ والضػريبة المضػافة وأجػور التحػزيـ  بالشػيكؿتكتة أسػعار العطػاء  .2
 والتةميؼ ومصاريؼ الن ؿ والتحميؿ والتنزيؿ والتمميف وجميع الرسـو والمصاريؼ ا صر .

أو التعػػديؿ أو  يحظػػر المحػػويعػػد المنػػاتص عرضػػه مطبوعػػًا أو مكتوبػػًا بػػالحبر ا زرؽ أو ا سػػود ف ػػط و  .3
الشػػطة أو اإلضػػافة فػػي العػػرض وكػػؿ تصػػحيح مػػػف وػػذا ال بيػػؿ يوضػػع عميػػه صطػػيف متػػوازييف بػػػالحبر 

 ا حمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر ا زرؽ أو ا سود ويوتع بجانبه مف تبؿ مف أجر  التصوية.

ي ػػدـ المنػػاتص عرضػػػه مرف ػػًا بػػه الوثػػػائؽ المطموبػػة مػػع تػػػمميف دصػػوؿ العطػػاء فػػػي مةمػػؼ مةمػػؽ ب حكػػػاـ  .4
 2019/  08 لممناتصػة رتػـ  دولػة فمسػطيفوزارات مػواد غذائيػة جافػة لصػالح ويكتة عميػه عطػاء توريػد 

إليػػػه وكػػػذلؾ اسػػػمه وعنوانػػػه بالكامػػػؿ ورتػػػـ الىػػػاتؼ والفػػػاكس ورتػػػـ صػػػندوؽ البريػػػد الصاصػػػيف بػػػه لترسػػػؿ 
تعػديؿ  لمػواـز / وزارة الماليػة صطيػًا بػمل تةييػر أو العامػة ةاإلدار المكاتبات المتعم ػة بالعطػػاء وعميػه تبميػػػغ 

فػػي عنوانػػه وعميػػه أف يكتػػة أيضػػًا اسػػـ الػػدائرة التػػي طرحػػت العطػػاء وعنوانىػػا وبصػػ ؼ ذلػػؾ يحػػؽ لمجنػػة 
 العطاءات أف تىمؿ العرض الم دـ منه.

 العامػػة ةاإلدار اتص فػػي صػػندوؽ العطػػاءات المصصػػص لىػػذا الةػػرض لػػد  يػػودع العػػرض مػػف تبػػؿ المنػػ .5
لمواـز تبؿ انتىاء المدة المحددة لذلؾ وكؿ عرض ا يودع في صندوؽ العطاءات تبػؿ آصػر موعػد لت ػديـ 

 العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مةم ًا .

مػف  سػتيف يومػالػه الرجػوع عنػه لمػدة يمتـز المناتص بمف يب ا العرض الم دـ منه نافذ المفعوؿ وا يجوز  .6
 تاريخ آصر موعد لت ديـ العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
يرفؽ المناتص مع عرضػه   صاصػة إذا كػاف يشػارؾ  وؿ مػرة ( الشػىادات والوثػائؽ المطموبػة منػه ووػي  .1

 عما النحو التالي:
  السيرة الذاتية لمشركة.صورة مصدتة عف شىادة مزاولة المىنة وكذلؾ 
 .السجؿ التجارل أو الصناعي لمشركة 

 .شىادة صمو طرؼ مف دائرة ضريبة الدصؿ وضريبة ال يمة المضافة 

عما المناتص أف يرفؽ بعرضه النسػصة ا صػمية مػف أيػة كتالوجػات أو نشػرات أو معمومػات فنيػة تعػرؼ  .2
ذا كانػت تمػؾ العينػات  بالمواـز المعروضة وكذلؾ ي دـ مع عرضػه العينػات المطموبػة فػي دعػوة العطػاء وان
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ا يكػوف لمج نػة العطػاءات عػدـ غير تابمة لمن ؿ فعميه أف يحدد مكانىا والوتػت الػذل يمكػف رؤيتىػا فيػه وان
 النظر بالعرض.

يحػػػؽ لممنػػػاتص أف يضػػػػيؼ أيػػػة وثػػػػائؽ أو معمومػػػات يرغػػػة ب ضػػػػافتىا ويػػػر  أنىػػػػا ضػػػرورية  لتوضػػػػيح  .3
 عرضه.

 

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

صػاات وتكنولوجيػا صػادر مػف بنػؾ البريػد التػابع لػوزارة اات معتمد يمتـز المناتص أف يرفؽ بعرضه سند دفع
أو عما شكؿ كفالة أو شيؾ بنكي صادر مف بنؾ يتعامؿ مع السمطة الفمسطينية في غزة  البنػؾ  المعمومات

وا ينظر في أل عرض غير معزز بتمميف دصوؿ " كتمميف دصوؿ "  دوار 2000بمبمغ الوطني اإلس مي( 
ا مػػػف المناتصػػيف الػػػذل لػػـ يحػػػاؿ عمػػػيىـ العطػػاء ع عمػػػا أف تعػػاد تممينػػػات الػػػدصوؿ فػػي العطػػػاء إلػػا م ػػػدميى

بعػد مػدة أسػبوعيف مػف تػاريخ آصػر موعػد لت ػديـ العػروضع وكػذلؾ لمػف أحيػؿ عمػيىـ العطػاء بعػػد أف  العطػاء
 ي وموا بت ديـ تمميف حسف التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .9

مبمغ م طوع يمتـز المتناتص الفائز بالعطاء أو بمل جزء مف بنودج بت ديـ تمميف حسف التنفيذ لمعطاء المحاؿ 
أو عمػا شػكؿ كفالػة أو شػيؾ بنكػي  صادر مػف بنػؾ البريػد حسػة ا صػوؿ معتمد وذلؾ عما شكؿ سند دفع

يـو مف تػاريخ  15ص ؿ   صادر مف بنؾ يتعامؿ مع السمطة الفمسطينية في غزة  البنؾ الوطني اإلس مي(
مػػدة سػػرياف تبميةػػه ب ػػرار إحالػػة العطػػاء عميػػه مػػف تبػػؿ اإلدارة العامػػة لمػػواـز عمػػا أف يكػػوف سػػارل المفعػػوؿ 

ع ويعاد تمميف حسف التنفيػذ إلػا المتعىػد بعػد تنفيػذ كافػة االتزامػات المترتبػة عميػه بموجػة طمػة صطػي الع د
واـز بػاإلفراج عػف التػمميف  حيػث يػتـ إصػدار شػيؾ ب يمػة الكفالػة مػف ت دمه الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة لمػ

 وزارة المالية(.
يتـ و  مف تيمته كما 0.004عند الع د أو ااتفاؽ  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 3   

ية عما عف نفس الع د أو ااتفاؽ كرسـو طوابع إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترس 0.004تحصيؿ نسبة 
صصـ مف فاتورة المورد مف تيمة الع د أو ااتفاؽ عما أف ت 0.008الجىة المنفذة ليصبح مجموع المحصؿ 

 عند السداد.
 : األسعار غير شاممة ضريبة القيمة المضافة )معفاة من الضريبة(. رابعاً 

 

% وفـق تقـدير لجنـة العطـاءات المركزيـة يحـق لـوزارة 01: فـي حـال انخفـاض ااسـعار  كثـر مـن  خامسـاً 
 المالية انهاء التعاقد  و إعادة النظر في األسعار
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 :وتقييمها العطاءات فتح: سادسا

 -:لجنة فتح المظاريف -0
مػػػدير عػػػاـ المػػػواـز العامػػػة لجنػػػة فػػػتح مظػػػاريؼ العطػػػاء وت ػػػـو وػػػذج المجنػػػة بفػػػتح العطػػػاءات بحضػػػور  يػػػدعو

 -المناتصيف أو ممثميىـ في الزماف والمكاف المحدديف في دعوة العطاء بعد اتصاذ اإلجراءات التالية:
ميػه إثبات عدد المظاريؼ في محضر فتح المظاريؼ وكػؿ عطػاء يفػتح مظروفػه يضػع رئػيس المجنػة ع - أ

وعمػػػا مظروفػػػه رتمػػػًا مسمسػػػً  عمػػػا ويئػػػة كسػػػر اعتيػػػادل بسػػػطه رتػػػـ العطػػػاء وم امػػػه عػػػدد العطػػػاءات 
 الواردة.

ثبات عددوا. - ب  ترتيـ ا وراؽ المرف ة مع العطاء وان

تػػػراءة اسػػػـ م ػػػدـ العطػػػاء وا سػػػعار وتيمػػػة التػػػمميف اابتػػػدائي الم ػػػدـ مػػػف كػػػؿ منػػػاتص وذلػػػؾ بحضػػػور  - خ
 المناتصيف أو ممثميىـ.

مػػف رئػػيس المجنػػة وجميػػع ا عضػػاء الحاضػػريف عمػػا العطػػاء ومظروفػػه وكػػؿ ورتػػة مػػف أوراتػػه  التوتيػػع - ث
 وكذلؾ عما محضر المجنة بعد تدويف كافة الصطوات الساب ة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -9
يحػػدد مػػدير عػػاـ المػػواـز العامػػة ا شػػصاص أو الجىػػات الػػذيف تتكػػوف مػػنىـ المجنػػة الفنيػػة التػػي ت ػػـو بدراسػػة 
العروض مف النواحي الفنية والمالية وال انونية وت دـ توصػياتىا المناسػبة لمجنػة العطػاءات المركزيػة بعػد أصػذ 

 -المعايير التالية في ااعتبار:
 ا ينظر في أل عرض غير معزز بتمميف دصوؿ العطاء.  - أ

واـز المطموبػة عمػا تدرس العػروض مػف الناحيػة الفنيػة بحيػث تحػدد المعػايير الفنيػة وف ػًا لمواصػفات المػ   - ب
جػػػدوؿ يعػػػد لىػػػذج الةايػػػةع وتصضػػػع كافػػػة العػػػروض لػػػنفس المعػػػايير مػػػف حيػػػث التػػػزاـ المنػػػاتص بعرضػػػه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤصذ بعيف ااعتبار كفاءة المناتص مف الناحيتيف المالية والفنية وم درته عما الوفػاء بالتزامػات العطػاء   - خ
تػي ي ػدمىا أو الصدمػة التػي يوفروػا وتطػع الةيػار وورش الصػيانة و كػذلؾ وسمعته التجارية والتسىي ت ال

كونه وكيؿ أو موزع لوكيؿ أو تاجرع ولمجنػة اسػتبعاد عػرض المنػاتص الػذل ا تتػوفر فيػه كػؿ أو بعػض 
 وذج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذل تدـ أرصص ا سعار ثـ الذل يميه حتا تتـ دراسة العروض الم دمة.  - ث

تػػوافرت فػػػي العػػػرض كافػػػة الشػػروط والمواصػػػفات والجػػػودة توصػػػي المجنػػة الفنيػػػة باإلحالػػػة عمػػػا م ػػػدـ  إذا - د
أرصص ا سعار و مف حؽ المجنة الفنية أف توصي بالترسية عما أكثر مف مورد لمصػنؼ الواحػد بػالرغـ 

 مف اصت ؼ ا سعار.
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ت ػػؿ الدراسػػة إلػػا العػػرض فػػي حالػػة عػػدـ تػػوافر المتطمبػػات فػػي العػػرض الػػذل يتضػػمف أرصػػص ا سػػعار تن - س
الذل يميػه بالسػعر إلػا أف تصػؿ إلػا العػرض الػذل تتػوافر فيػه المتطمبػات لإلحالػة عمػا أف تبػيف أسػباة 

 استبعاد العروض ا رصص بشكؿ واضح.

إذا تسػػػاوت المواصػػػفات وا سػػػعار والشػػػروط والجػػػودة المطموبػػػة يفضػػػؿ المنػػػاتص الػػػذل يتضػػػمف عرضػػػه  - ط
جات المحميػةع ثػـ المنػاتص الم ػيـ بفمسػطيف بصػورة دائمػةع ثػـ مػدة التسػميـ ميزات إضافية ثـ الم دـ لممنت

 ا تؿ إذا كانت سرعة التسميـ لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 :ـ التزامات المتعهد  و المورد :ـسابعا
عما المتعىػد الػذل أحيػؿ عميػه العطػاء اسػتكماؿ إجػراءات الع ػد الصػاص ب ػرار اإلحالػة وتوتيػع ااتفاتيػة  .1
 يمح ىا مف أوراؽ ومستندات بما فيىا  أوامر الشراء(. وما
 يمتـز المتعىد بالتوريد حسة الطمة مف تاريخ است مه  مر التوريد. .2

ا يجوز لممتعىد أف يتنازؿ  ل شػصص آصػر عػف كػؿ أو أل جػزء مػف الع ػد دوف الحصػوؿ عمػا  إذف  .3
 صطي مف لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بمل صسارة أو ضرر ناشئ عػف ت ػديـ عرضػه ا يحؽ لممناتص أو  .4
في حالػة إذا مػا رفضػت لجنػة العطػاءات كػؿ العػروض الم دمػة إليىػا أو إذا لػـ تحػؿ العطػاء عمػا م ػدـ أتػؿ 

 ا سعار أو إذا ألةت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أل وتت أو أل مرحمة دوف ذكر ا سباة.

د بتسػػميـ المػػواـز وف ػػًا لممواصػػفات والشػػروط المتفػػؽ عميىػػا والػػواردة فػػي تػػرار اإلحالػػة وكػػذلؾ يمتػػـز المػػور  .5
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ  و عدم قيامه به:ـثامنا

بػه فػي الموعػد المحػدد فػي الع ػد يحػؽ لمػدير إذا تمصر المتعىد عف توريد مػا التػـز :  فرض غرامة مالية .1
%( مػف تيمػة المػواـز التػي تػمصر فػي توريػدوا 1عاـ دائرة المواـز العامة أف يفرض غرامػة ماليػة ا ت ػؿ عػف  

عػػف كػػؿ أسػػبوع تػػمصير إا إذا تبػػيف أف التػػمصير فػػي التوريػػد نػػاجـ عػػف تػػوة تػػاورة ع وفػػي جميػػع ا حػػواؿ عمػػا 
ورل إلػػا الجىػػة المصتصػػة بػػالظروؼ وا سػػباة التػػي أدت إلػػا التػػمصير فػػي المتعىػػد ت ػػديـ إشػػعار صطػػي وفػػ

 التوريد أو منعته مف ذلؾ وت ديـ ما يثبت ذلؾ.
إذا نكؿ المتعىد عف تنفيذ التزاماته بما فيػه التزامػه بالتوريػد أو تصػر فػي  : الشراء عمى حساب المتعهد .2

ال ػػرار بشػػراء المػػواـز الممتػػـز بىػػا المتعىػػد بػػنفس ذلػػؾ أو تػػمصر يحػػؽ لمػػدير عػػاـ دائػػرة المػػواـز العامػػة إصػػدار 
الصصػائص والمواصػػفات مػف أل مصػػدر آصػر عمػػا حسػاة وػػذا المتعىػد ونف تػػه مػع تحميمػػه فػروؽ ا سػػعار 
والنف ػػات اإلضػػافية وأيػػة صسػػائر أو مصػػاريؼ أو عطػػؿ أو ضػػرر يمحػػؽ بالػػدائرة المسػػتفيدة أو دائػػرة المػػواـز 

 وا يحؽ لممتعىد ااعتراض عما ذلؾ.العامة دوف الحاجة إلا أل إنذار 
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: وونػا يحػؽ لمجنػة العطػاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه  و إلغـاء العقـد المبـرم معـه .3
التػػي أحالػػت العطػػاء اتصػػاذ اإلجػػراءات ال زمػػة بحػػؽ المتعىػػد بمػػا فػػي ذلػػؾ مصػػادرة تيمػػة التػػمميف الم ػػدـ مػػف 

تيمػػة المػػواـز غيػػر المػػوردة ويعتبػػر المبمػػغ فػػي وػػذج الحالػػة إيػػرادًا المتعىػػد أو أل جػػزء منػػه بشػػكؿ يتناسػػة مػػع 
 لمصزينة العامة.

وفػػي جميػػػع ا حػػػواؿ يحػػػؽ لػػػدائرة المػػػواـز العامػػػة تحصػػيؿ ا مػػػواؿ المسػػػتح ة لىػػػا فػػػي ذمػػػة المنػػػاتص أو  .4
أو مػف المورد مف ا مواؿ المستح ة لذلؾ المناتص أو المورد لد  الػوزارات والىيئػات والمؤسسػات الحكوميػة 

 كفااتىـ.

 
 -حل الخالفات:ًا: تاسع

في حاؿ حدوث أل ص ؼ ينشم عف تفسير أل بند مف البنود الساب ة أو مف بنود الع ػد فيػتـ حمػه وديػًا   - أ
 بالتفاوض.

يومػػًا مػػف بػػدء مفاوضػػتىما لموصػػوؿ إلػػا حػػؿ حػػوؿ أل صػػ ؼ يتعمػػؽ  30إذا لػػـ يػػتمكف الطرفػػاف صػػ ؿ  - ب
الصػػػ ؼ بػػػالمجوء إلػػػا المحكمػػػة المصتصػػػة وتطبيػػػؽ ال ػػػوانيف وا نظمػػػة بالع ػػػد يحػػػؽ  ل مػػػف الطػػػرفيف حػػػؿ 

 المعموؿ بىا في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية بىذا الشمف.

 
 شروط متفرقة:ـ:اعاشر 

ا اسػػتعمؿ المنػػاتص الةػػش أو الت عػػة فػػي معاممتػػه أو ثبػػت عميػػه أنػػه شػػرع أو تػػاـ بنفسػػه أو بواسػػطة ذإ .1
مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمػا التواطػؤ معػه غيرج بطريؽ مباشر أو غير 

إضػػػرارًا بالمصػػػمحة يمةػػػي ع ػػػدج فػػػي الحػػػاؿ ويصػػػادر التػػػمميف مػػػع عػػػدـ اإلصػػػ ؿ بحػػػؽ الػػػوزارة المطالبػػػة 
بالتعويضات المترتبة عما ذلؾ فضً  عف شػطة اسػمه مػف بػيف المناتصػيف وا يسػمح لػه بالػدصوؿ فػي 

 ة الفمسطينية وذا فضً  عف اتصاذ اإلجراءات ال ضائية ضدج عند ااتتضاء.مناتصات لمسمطة الوطني
إذا أفمػػػس المنػػػاتص أو المػػػورد يحػػػؽ لمجنػػػة العطػػػاءات إلةػػػاء التعاتػػػد معػػػه دوف المجػػػوء لم ضػػػاء وكػػػذلؾ  .2

 مصادرة مبمغ التمميف ك يراد عاـ لمصزينة العامة.
عػػه أو مػػا تب ػػا منػه  بتوجيػػه كتػػاة لمورثػػة يفيػػد إذا تػوفا المنػػاتص أو المػػورد جػػاز إلةػػاء الع ػد  المبػػـر م .3

 بذلؾ دوف الحاجة إلا استصدار حكـ تضائي ي ضي بذلؾ مع رد مبمغ التمميف في وذج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال

 

رفض أل مادة كاممة أو أل جػزء منىػا فػي حػاؿ مصالفتىػا لممواصػفات التػي تػـ  دولة فمسطيفلوزارات يحؽ  .1
 ااتفاؽ عميىا.

يتـ است ـ المواد الموردة مف تبؿ لجنة ااست ـ مصتصة ومشػكمة لىػذا الةػرض وف ػًا لممواصػفات والشػروط  .2
نػات المعتمػدة والتػي يػتـ العامة والصاصة لمتعاتػد الػواردة فػي دعػوة العطػاء وتػرار اإلحالػة وأمػر التوريػد والعي

جراء التجارة عميىا بالطري ة التي تحددوا الجىة المستفيدة أو لجنة ااست ـ بموجة لجاف فنية  فحصىا وان
تشػػكؿ لىػػذا الةػػرض لمعرفػػة مػػدل مطاب تىػػا لممواصػػفات المطموبػػة ويجػػة كػػذلؾ إرفػػاؽ الشػػىادات الصػػحية 

فػي ا لػؼ حسػة المػادة المػوردة وبنػاء عمػي  2-1بة والمصبرية ال زمة مف تبؿ المورد وتؤصذ العينػات بنسػ
 طمة مف المصتبر عند كؿ توريد.

يجة عمي المورد العمـ بمف مػا ي دمػه مػف عػرض سػعر سػارل المفعػوؿ لمػدة سػتيف يومػًا مػف تػاريخ اغػ ؽ  .3
 المناتصة.

بةػػزة او الجىػػة التػػي تحػػددوا الػػوزارة طب ػػا  الػػوزاراتعمػػي المػػورد االتػػزاـ بتوريػػد المػػواد المتعاتػػد عميىػػا فػػي  .4
لمشػػػروط والمواصػػػفات الػػػواردة فػػػي المناتصػػػة متضػػػمنا الن ػػػؿ والتحميػػػؿ والتنزيػػػؿ ومػػػا يترتػػػة عمػػػي عمميػػػات 

 التوريد مف نف ات بالةة ما بمةت او مصاريؼ عمي نف ته الصاصة.

و لممواصػفات المطموبػة  سوؼ يتـ ترسية أصػناؼ المناتصػة بالتجزئػة عمػي أسػاس أتػؿ ا سػعار والمطػابؽ .5
% مػػف إجمػػالي الكميػػة المتعاتػػػد 25الحػػؽ فػػي زيػػادة الكميػػػات المتعاتػػد عميىػػا أو صفضػػىا بنسػػػبة  لمػػوزارات

عميىػػا لمجػػرد إشػػعار المػػورد برغبتىػػا فػػي ذلػػؾ وبػػنفس شػػروط ومواصػػفات وأسػػعار التوريػػد الػػواردة فػػي الع ػػد 
 لكؿ أو بعض ا صناؼ ص ؿ فترة التعاتد.

شاممة لمضريبة المضافة ما لـ يرد نص غير  ا حواؿ تكوف عروض ا سعار بالشيكؿ الجديد وفي جميع  .6
 ص ؼ ذلؾ.

فػػي حػػاؿ مصالفػػة المػػورد لكػػؿ أو بعػػض شػػروط التعاتػػد أو فػػي حػػاؿ امتناعػػه أو عرتمتػػه لمتوريػػد بمػػا يمػػس  .7
رة كفالػػة حسػػف أو يعػػرض مصػػالحىا لمضػرر يحػػؽ لػػوزارة الماليػػة مصػػاد والداصميػػة الصػػحة تػػيبمصػمحة وزار 

التنفيػػذ والرجػػوع عميػػه بػػالتعويض عػػف كػػؿ عطػػؿ أو ضػػرر لحػػؽ بىػػا كمػػا أف لىػػا الحػػؽ فػػي الحصػػوؿ عمػػي 
المواد التي يتصمؼ المورد عف توفيروا مف المورد الذل يميه في السعر او الشراء بالطرؽ التي تراوا مح  ػة 

لةاء التعاتد مع ودفع فروؽ ا سعار مضافًا إليىا  % مصاريؼ إدارية مف ضمانته البنكية 10لمصمحتىا وان
وليس لممورد الػذل صػالؼ أل شػرط مػف شػروط التعاتػد أو تصمػؼ عػف أو عرتػؿ عمميػات التوريػد الحػؽ فػي 
المطالبة بمية تعويضػات أو المطالبػة باسػترداد كفالػة حسػف التنفيػذ أو المطالبػة بفػروؽ ا سػعار إذا تمكنػت 

مػف سػعر المناتصػة الػذل تػـ التعاتػد بموجبػه وفػي حػاؿ عػدـ كفايػة الوزارة مف توفير تمؾ المواد بسػعر أتػؿ 
 الضمانة لتةطية فروؽ ا سعار لوزارة المالية الحؽ في صصـ أل مبالغ تتب ي مف مستح اته لديىا.
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 سػتوفيكوف الدفع المورد ل اء ما تاـ بتوريدج مف مواد طب ًا لمشػروط والمواصػفات الػواردة بالمناتصػة صػ ؿ  .8
يخ ت ػػديـ الفػواتير وا وراؽ الدالػػة عمػػي تمػػاـ وحسػػف التوريػد طب ػػًا لمشػػروط والمواصػػفات الػػواردة يومػًا مػػف تػػار 

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

 يحؽ لمجنة العطاءات تمديد العطاء عف المدة المحددة له بما يتناسة والمصمحة العامة. .9

 سباة.يحؽ لمجنة العطاءات تجزئة البنود أو إللةاء أل بند دوف إبداء ا  .11

 التوريد حسة الطمة . .11

 شىور مف تاريخ ااحالة النىائية . 6مدة سرياف العطاء  .12
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 المواصفات الفنية

 :الـزعتــر -0
وو ناتج صمط أوراؽ الزعتر مع مزيج مف المواد الةذائية والمواد المكسبة لمطعـ والنكىة الزعتر المخموط 

 ل ستى ؾ اآلدمي وتكوف مطحونة ومصموطة ببعضىا البعض.المسموح إضافتىا والصالحة 
الصاصة بالصنؼ ومراعاة  525.  يجة أف يكوف المنتج موسـو ببطاتة بياف حسة المواصفة الفمسطينية رتـ 1

 س مة التةميؼ.
 .  يجة أف يصمو المنتج مف الصبز ومشت اته ال ش ورؽ العنة النصالة وأل مواد أصر  بةرض الةش.2
يجة أف يكوف المنتج ذو رائحة ونكىة طبيعية ومميزة لمزعتر وأف يصمو مف أل مطعـ أو رائحة أو نكىة .  3

 غريبة.
 .  يجة أف يصمو المنتج مف الحشرات الحية والميتة وأجزائىا وأطواروا.4
% والسمسـ عف 6% والسماؽ عف 40يجة أف ا ي ؿ نسبة الزعتر عف  ة.  نوعية الزعتر: الدرجة الممتاز 5

% والسماؽ عف 30% والسمسـ عف 30يجة أف ا ت ؿ نسبة الزعتر عف  الزعتر درجة  ولى%. و40
4.% 

 %.1% وا تزيد نسبة حمض الستريؾ عف 10.  يجة أا تزيد نسبة الرطوبة عف 6
 % مف وزف المنتج.2د الةريبة عف % والموا4.  ويجة أا تزيد نسبة الممح عف 7
 .  يجػة أف يصمو المنتج مف كافة ا حياء الدتي ة الممرضة.8
 :التمــر -6
الصاصة بالصنؼ ومراعاة  258. يجة أف يكوف المنتج موسوـ ببطاتة بياف حسة المواصفة الفمسطينية رتـ 1

 س مة التةميؼ.
مصنؼ وأف يصمو مف الحشرات الحية وبيوضىا ويرتاتىا وأف . يجة أف يتميز المنتج بالموف والنكىة المميزة ل2

 يكوف متماثً  ما أمكف في الموف والحجـ والشكؿ.
 جـ / كجـ 1% وزف وأا تزيد نسبة الشوائة المعدنية عما 30. يجة أا تزيد نسبة الرطوبة عما 3
 % .6 . يجة أا تزيد حبات التمر المتسصة والحبات المتضررة بالحشرات والسوس عف4
 %.1. يجة أا تزيد حبات التمر المتحمضة والمتعفنة تبدو عميىا ويفات العفف( والمتحممة عف نسبة 5
 . يجة أف يصمو مف الكائنات الحية الدتي ة وأية سموـ ناتجة عنىا.6
راـ /ج100/ جراـع والعفف عف  100. يجة أا تزيد عدد ا حياء الدتي ة مف الصمائر ا زموفيمية عف 7

 /جراـ3ايشيرشياكوال عف وا
 
 



 

 00طفضح اخ ػونح فهسطيٍ وفاؿ نظانش رافح غؾائيح يىاػ تىؿيؼ 9809 /88 ؿقى عطاء

 

 
 بهار دجاج  – 8
 حسة المواصفات والم اييس الفمسطينية  -
 أف تكوف صاليه مف الشوائة وا جساـ الةريبة -
 أف تكوف ذات لوف ورائحة مميزج -
 أف يتـ احضار عينه لمحكـ عميىا  -
 أف يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية.  -

 أف يكوف التوريد بسيارة صاصة عما نف ة المورد في مصازف الوزارة وتبؿ الساعة التاسعة صباحا. -

 أف يتـ تعويض الكمية المستىمكة نتيجة الفحص المصبرل والظاورل حسة ا صوؿ. -

 
 
 ار كباب به – 9
 لسابؽ كا -

 فمفل حمو مطحون  – 08
 كالسابؽ  -

 ورق غار  -00
 كالسابؽ  -

 كمون  – 09
 كالسابؽ  -

 سماق مطحون -03
 كالسابؽ  -

 خل طعام  -01
 % كحد أتصي .5صؿ طبيعي تبمغ نسبة الحموضة   -
 حسة المواصفات والم اييس الفمسطينية -
 عميه مف تبؿ المجنة الفنية.أف يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ  - -

 أف يكوف التوريد بسيارة صاصة عما نف ة المورد في مصازف الوزارة وتبؿ الساعة التاسعة صباحا. -

 أف يتـ تعويض الكمية المستىمكة نتيجة الفحص المصبرل والظاورل حسة ا صوؿ. -
 بهار الكارخ  -10
 حسة المواصفات والم اييس الفمسطينية  -
 مف الشوائة وا جساـ الةريبة أف تكوف صاليه -
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 أف تكوف ذات لوف ورائحة مميزج -
 أف يتـ احضار عينه لمحكـ عميىا  -
 أف يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية.  -

 أف يكوف التوريد بسيارة صاصة عما نف ة المورد في مصازف الوزارة وتبؿ الساعة التاسعة صباحا. -

 أف يتـ تعويض الكمية المستىمكة نتيجة الفحص المصبرل والظاورل حسة ا صوؿ. -
 Olive Oilزيت الزيتون   -60

 أف يكوف زيت الزيتوف سميـ وصحي وأجريت عميه العمميات الت نية المناسبة بعد جنيه مف أشجار الزيتوف. -

 الرواسة والعكارة.أف يكوف غير مصموط بمل زيت نباتي آصر ويكوف رائ ًا وصاليًا مف  -

 أف يكوف ذو لوف وطعـ ورائحة مميزة لزيت الزيتوف. -

 أف يكوف صاليًا مف الحشرات وأجزائىا والمواد الةريبة التي يمكف أف تجعمه مضرًا بالصحة. -

 .1.474-1.470ـ ا يزيد عف 252أف يكوف معامؿ اانكسار عند  -
 %.2والمواد المتطايرة حد أتصا  2% حد أتصا والبيروكسيد 3.3أف تكوف الحموضة  -

 .Codexأف تكوف ب ايا المبيدات ا تزيد في زيت الزيتوف عف الحدود الم ررة ضمف مراجع  -
 أف يكوف زيت الزيتوف صافي شفاؼ. -

أف يكوف معبم زيػت الزيتػوف بموعيػة مصػنوعة مػف التنػؾ المطمػي داصميػًا بطػ ء صػاص بالزيػت أو الب سػتيؾ  -
 الم ئـ مف ناحية صحية.

 كيمو جراـ. 16ف وزف العبوة صافي أف يكو  -

 أف تكوف العبوات نظيفة جافة صالية مف أية روائح غريبة ولـ يسبؽ استصدامىا وذات أغطية محكمة. -

 أف يكوف مذكور عما عبوات الزيت بصط واضح البيانات المطموبة حسة ا صوؿ. -

 أف يكوف حديث التعبئة وفي الثمث ا وؿ مف مدة الص حية. -

 عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية. أف يتـ إحضار -

 أف يكوف التوريد بسيارة صاصة عما نف ة المورد في مصازف الوزارة وتبؿ الساعة التاسعة صباحا. -

 أف يتـ تعويض الكمية المستىمكة نتيجة الفحص المصبرل والظاورل حسة ا صوؿ. -
 مربى -70

 والموف الصاص بالفواكه المطبوصة واإلضافات المعمف عنىا في بطاتة البياف.أف يكوف لممربا الطعـ  -

 أف يكوف المربا صاليًا مف المواد الةريبة والحشرات وع مات التمؼ والفساد. -

 أف يكوف المربا صالي مف بدور أو تشور الفواكه التي ا تؤكؿ ووي طازجة. -

 طينية.أف يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفمس -

 أف يكوف مذكور في بطاتة البياف البيانات المطموبة حسة ا صوؿ. -

 أف يكوف المربا معبم في عبوات صحية وسميمة. -
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 أف تكوف العبوات مةم ة تحما المربا مف التموث أو اانسياة. -

 كيمو جراـ. 20-10أف يكوف وزف عبوات المربا الصافي مف  -

 لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية. يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ -

 أف يكوف التسميـ حسة طمة الصدمات. -

 أف يكوف حديث اإلنتاج ويتـ التسميـ في الثمث ا وؿ مف فترة الص حية. -

 أف يكوف المربا مصحوة با وراؽ الثبوتية التي تصرج مف المصنع عند التوريد. -

 يه مف تبؿ المجنة الفنية.أف يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عم -

 أف يتـ تعويض الكميات التي أصذت لمفحص حسة ا صوؿ. -

 اف يصمو المربي مف ااصباغ الصناعيه والمواد الحافظه -

 أف يكوف تسميـ الكمية في مصازف الصدمات وعما نف ة المورد. -

 
 حالوة طحينة -80

 أف يستعمؿ السكر  السكروز والجموكوز ف ط كمواد سكرية(. -

أف تكوف صالية مف الزناصة والتعفف والفطريات والمػواد والػروائح الةريبػة والمػواد المالئػة مثػؿ النشػا والػدتيؽ و  -
 التمؾ.

 أف تكوف الح وة صالية مف إضافة محميات صناعية. -

 أف ا يسمح ب ضافة مواد دونية أو زيتية بص ؼ تمؾ الموجودة في السمسـ. -

 المواصفات الفمسطينيةأف تجتاز الفحوصات المصبرية حسة  -

أف تكػػوف العبػػوات المسػػتعممة محكمػػة الةمػػؽ لتحػػافظ عمػػا الصصػػائص الذوتيػػة لممنػػتج وتمنػػع تموثػػه أو تةيػػر  -
 لونه.

 أف تكوف معبمة في عبوات ب ستيكية محكمة اإلغ ؽ تحميىا مف التموث. -

 أف تكوف الح وة سىمة الت طيع وصالية مف الزيت المنفصؿ. -

 كيمو جراـ  1الصافي  أف تكوف وزف العبوة -

 أف يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية. -

 أف يتـ التسميـ لمكمية حسة طمة الصدمات المساندة. -

 أف يكوف وسـ اإلنتاج موضح فيه البيانات المطموبة حسة ا صوؿ. -

 أف يكوف الصنؼ مف مصنع مرصص ومطابؽ لمشروط الصحية. -

 كوف تسميـ الصنؼ في المصازف وعما نف ة المورد.أف ي -

 أف يتـ تعويض العينات التي أصذت لمفحص حسة ا صوؿ. -

 



 

 04طفضح اخ ػونح فهسطيٍ وفاؿ نظانش رافح غؾائيح يىاػ تىؿيؼ 9809 /88 ؿقى عطاء

 

 
 األرز -09
أف يكوف نظيفًا تاـ الضرة ذو رائحة طبيعية صاليًا مف الحشرات الحية صاليًا مف الممػح والجػبس وصاليػًا ممػا  -

 تحدثه الرطوبة مف تمؼ.

 سة المواصفات الفمسطينية.أف يجتاز الفحوصات المصبرية ح -

 أف يصمو ا رز ا بيض مف كرات الطمي كما يجة أف يصمو ا رز ا بيض مف ا رز الشعير. -

% ونسػبة الكسػر 5% والحبػوة الحمػراء الةيػر ناضػجة 1% والحبوة التالفػة والصػفراء 2أف تكوف الشوائة  -
1.% 

 أف يكوف صالي مف بدور محاصيؿ أصر  ص ؼ ا رز. -

ي مف الحصا والرمػؿ وكػرات الطمػي وجميػع المػواد الةريبػة وتعتبػر الحشػرات الميتػة مػف نسػبة أف يكوف صال -
 الشوائة.

 أف يكوف صالي مف الحبوة الكاممة والكسر التي يكوف لونىا الطبيعي أحمر أو فيىا عروؽ حمراء. -

عمميػػات الضػػرة  أف يكػػوف صػػالي مػػف الحبػػوة الكاممػػة والكسػػر التػػي لػػـ تنػػزع منىػػا تمامػػًا طب ػػة الػػردة أثنػػاء -
 وتدصؿ ضمف النسبة المحددة لمحبوة الجيرية.

أف يكػػػػوف صػػػػالي مػػػػف الحبػػػػوة الكاممػػػػة والكسػػػػر التػػػػي تػػػػمثرت تػػػػمثرًا مميػػػػزًا بالرطوبػػػػة أو الحػػػػرارة أو اإلصػػػػابة  -
 بالحشرات أو الفطريات أو عوامؿ أصر .

 طباشيرل غير شفاؼ.أف يكوف صالي مف الحبوة الكاممة والكسر التي يكوف نصفىا أو أكثر لوف  -

 أف يكوف صالي مف الحبوة الكاممة والكسر التي يكوف لىا لوف أصضر. -

 أف يكوف محتو  عما أرز مف نفس الحالي والرتبة. -

أف يكػػوف معبػػم فػػي أكيػػاس سػػميمة ومتينػػة وجافػػة ونظيفػػة وصاليػػة مػػف الرائحػػة الةريبػػة مصػػنوعة مػػف تمػػاش  -
 50ع 25يػػة مػػادة أصػػر  مناسػػبة ويكػػوف وزف العبػػوة الصػػافي الجػػوت أو التيػػؿ أو الكتػػاف أو صمػػيط منىػػا أو أ

 كيمو.

 أف يكوف اإلنتاج حديث وأف يتـ التسميـ ص ؿ الثمث ا وؿ مف فترة الص حية. -

 أف يتـ إحضار عينات مف المت دميف لمصنؼ والحكـ عميىا مف تبؿ المجنة الفنية. -

 أف يكوف في وسـ اإلنتاج البيانات المطموبة حسة ا صوؿ. -

 ف يكوف التحميؿ والتنزيؿ عما نف ة المورد.أ -

 أف يتـ تعويض الكميات المستىمكة في الفحص حسة ا صوؿ. -

 أف يكوف تسميـ الكميات حسة طمة الصدمات المساندة. -
 حمص  -98
 أف يكوف حديث اإلنتاج وصحي وسميـ. -
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 أف يكوف الحمص صالي مف السوس. -

 عما التمؼ. أف يكوف الحمص صالي مف أل رائحة وطعـ غرية تدؿ -

 أف يكوف الحمص صالي مف المواد الةريبة ومف الحشرات أو أل مموثات أصر . -

 أف يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفمسطينية. -

 %.3% مف الوزف وبدور طفيفة العيوة ا تزيد عف 1أف ا تزيد البدور الصطيرة العيوة عف  -

 ونظيفة ومحكمة اإلغ ؽ. أف يكوف الحمص معبم في عبوات  أكياس( جديدة -

 كيمو جراـ. 50إلا  25أف يكوف وزف كيس الحمص صافي  -

 أف يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية. -

 أف يكوف مدوف في وسـ اإلنتاج البيانات المطموبة حسة ا صوؿ. -

 أف يكوف تسميـ الكمية حسة طمة الصدمات المساندة. -

 يكوف تسميـ الكمية في مصازف وزارة الصحة عما نف ة المورد.أف  -

 أف يكوف تسميـ الكمية في الثمث ا وؿ مف فترة الص حية. -
 
 فول حب -09

 أف يكوف الفوؿ الحة مستصرج مف ثمار ذات نوعية جيدة كاممة النضج. -

 أف يكوف الفوؿ الحة صاليًا مف كافة ا حياء الدتي ة الممرضة. -

 الفوؿ الحة متجانسة لونًا وحجمًا وصالية مف السوس.أف تكوف حبة  -

 أف يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفمسطينية. -

 % حد أتصا.7-3أف ا تزيد نسبة المكسورة عف  -

 أف يكوف الفوؿ الحة صاليًا مف الشوائة مثؿ الحصا وغيروا. -

 أف يكوف الفوؿ الحة صاليًا مف أية روائح وطعـ غرية. -

 مذكور في وسـ اإلنتاج البيانات المطموبة حسة ا صوؿ. أف يكوف -

 أف يكوف معبم في عبوات "أكياس" صحية جديدة نظيفة سميمة مناسبة جافة تحفظه مف التموث والتمؼ. -

 كيمو جراـ. 50أو  25أف يكوف معبم في أكياس وزف الكيس الصافي  -

 ا وؿ مف فترة الص حية.أف يكوف الفوؿ الحة حديث اإلنتاج ويتـ التسميـ ص ؿ الثمث  -

 يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية. -

 أف يكوف تسميـ حسة طمة الصدمات. -

 أف ا تزيد نسبة ب ايا المبيدات الحشرية عف الحد المسموح به في ال انوف. -

 أف يكوف تسميـ الكمية في مصازف وزارة الصحة وعما نف ة المورد. -

 كمية التي أصذت لمفحص حسة ا صوؿأف يتـ تعويض ال -
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-  
 فول مجروش -99
 أف يكوف الفوؿ المجروش صحيًا ونظيفًا صالي مف كافة ا حياء الدتي ة الممرضة. -

 أف يكوف الفوؿ المجروش متجانس الموف والحجـ وصالية مف السوس. -

 أف يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفمسطينية. -

الفوؿ المجروش معبم في عبوات  أكياس( صحية جديدة ونظيفة سميمة مناسبة جافة تحفظه مف  أف يكوف -
 التموث والتمؼ.

 كيمو جراـ. 25أف يكوف الفوؿ المجروش معبم في أكياس وزف الكيس الصافي  -

 أف يكوف الفوؿ المجروش حديث اإلنتاج ويتـ التسميـ ص ؿ الثمث ا وؿ مف فترة الص حية. -

 عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية. يتـ إحضار -

 أف يكوف تسميـ الكمية حسة طمة الصدمات. -

 أف تكوف ب ايا المبيدات الحشرية ا تزيد عف الحد المسموح به في ال انوف. -

 أف يكوف تسميـ الكمية في مصازف وزارة الصحة وعما نف ة المورد. -

 أصذت لمفحص حسة ا صوؿ.أف يتـ تعويض الكمية التي  -

 أف يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية. -

 أف يكوف مذكور في وسـ اإلنتاج البيانات المطموبة حسة ا صوؿ. -
 Sesame Tehinaطحينة سمسم)طحينة بيضاء(   -39

 أف تكوف الطحينة صالية مف أل طعـ أو رائحة غريبة. -

 لممنتج لزوجة ولوف مميز لمطحينة.أف يكوف  -

 أف ا يكوف وناؾ فصؿ لمزيت في المنتج المضاؼ له مواد مثبتة أو م وية. -

 أف تكوف الطحينة صالية مف الدوف الةرية. -

 أف يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفمسطينية. -

 السوائؿ. أف تكوف معبمة في عبوات صحية محكمة اإلغ ؽ تحميه مف التموث أو تسرة -

 أف تكوف العبوات محافظة عما الصصائص الذوتية لممنتج وتمنع تموثه أو تةير لونه. -

 أف تكوف العبوات نظيفة مف الداصؿ والصارج ومف مادة ا تمتص أل زيوت لممنتج. -

 كيمو جراـ. 1أف يكوف وزف العبوة الصافي  -

 .أف يكوف مذكور البيانات المطموبة في وسـ اإلنتاج حسة اً صوؿ -
 أف يكوف الصنؼ مف مصنع مرصص ومطابؽ لمشروط الصحية. -

 أف يكوف تسميـ الصنؼ في المصازف وعما نف ة المورد. -

 أف يكوف المنتج حديث ويتـ التسميـ في الثمث ا وؿ مف فترة الص حية. -
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 أف يتـ تسميـ الكمية حسة طمة الصدمات. -

 أف يتـ تعويض العينات التي أصذت لمفحص حسة ا صوؿ. -

 يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية.أف  -
 Coffeeبي هطحىى ) القهىة (   -91

  1 – 2أف تكوف ال ىوة مصنوعة مف صميط بف أصؿ وندل وكولمبي بنسبة صمط  -
 تكوف البذور ذات الحجـ الكبير  -
أف تكوف بذور ال ىوة كاممة صالية مف العفف والحشػرات والحجػارة وال طػع المعدنيػة وب ايػا  النباتػات الةربيػة  -

 والطفيميات 
 أف تكوف ال ىوة ناعمة الطحف ونصؼ محروتة  -
 أف تكوف لم ىوة الطعـ والرائحة المناسبة لم ىوة المحمصة  -
 أف تكوف ال ىوة صالية مف أل طعـ ورائحة غريبة  -
 5.2% 8% والكافييف حد أدني 3.7% والرماد الكمي 5 تزيد نسبة الرطوبة حد أتصي أف ا -
 أف تكوف ال ىوة معبمة في عبوات مف الب سيؾ صحية تحمي المنتج مف التموث والرطوبة  -
 أف تحافظ العبوات عمي صصائص الطعـ والرائحة الصاصة بالصنؼ . -
 جراـ حة واف مف نوع جيد  100جراـ بف مطحوف و 900كيمو جراـ منىا  1أف يكوف وزف العبوة صافي  -
 أف يكوف مدوف في وسـ اانتاج البيانات المطموبة حسة ااصوؿ  -
أف يكػػوف حكػػـ المجنػػة الفنيػػة بعػػد معاينػػة عينػػات مػػف المت ػػدميف لمصػػنؼ بػػالفحص الحسػػي والتػػذوؽ والشػػـ  -

 لمصنؼ 
 وؿ مف فترة الص حية أف تكوف ال ىوة حديثة اانتاج وأف يكوف التسميـ في الثمث اا -
 أف يكوف تسميـ الكميات في مصازف الصحة حسة طمة الصدمات المساندة وعمي نف ة المورد  -
 أف يحضر عممية التحميص والطحف موظؼ مف الصدمات المساندة  -
 يتـ فحص البف مف تبؿ المجنة المكونة مف الصدمات تبؿ عممية التحميص في محؿ المرود  -
 في حاؿ أف يستصدـ المورد ما يصالؼ أل شرط مف الشروط الساب ة يتـ رفض الكمية كاممة  -
 أف يتمـ تعويض الكمية التي تستصدـ لمفحص الظاورل والمصبرل حسة ااصوؿ -

 حميب مجفف -69

أف يكػػوف حميػػة مجفػػؼ ب ػػرل كامػػؿ الدسػػـ يػػتـ الحصػػوؿ عميػػه عػػف طريػػؽ إزالػػة المػػاء مػػف الحميػػة الصػػاـ  -
 الطازج.

% ونسػػبة الرمػػاد الكمػػي حػػد 4% حػػد أدنػػا ونسػػبة الرطوبػػة حػػد أتصػػا 26الحميػػة أف يكػػوف نسػػبة دوػػف  -
 %.7.3أتصا 

 أف يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفمسطينية. -
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أف يكػػوف الحميػػة نظيفػػًا ومحتفظػػًا بػػالصواص الطبيعيػػة المميػػزة لمحميػػة المجفػػؼ مػػف حيػػث المػػوف والطعػػـ  -
 والرائحة والمظىر.

 المجفؼ كامؿ الدسـ صالي مف الشوائة والمواد الةريبة.أف يكوف الحمية  -

أف ينتج حمية سائً  متجانس يشبه الحمية السائؿ الطازج في صواصه إذا اضيؼ له الماء حسػة النسػبة  -
 الموضحة عما العبوة.

 أف يكوف سريع الذوباف في الماء في جميع درجات الحرارة. -

عدنيػػة صػػحية ا تػػؤثر عمػػا طعػػـ الحميػػة وغيػػر تابػػؿ أف يكػػوف الحميػػة كامػػؿ الدسػػـ معبػػم فػػي عبػػوات م -
 لمتفاعؿ معه.

 أف يكوف مدوف في وسـ اإلنتاج البيانات المطموبة حسة ا صوؿ. -

 كيمو جراـ. 2.5كيمو جراـ إلا  1أف تكوف وزف العبوة  مف  -

 أف يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية. -

 تاج حديث ويتـ التسميـ ص ؿ الثمث ا وؿ مف فترة الص حية.أف يكوف اإلن -

 أف يكوف تسميـ الكمية حسة طمة الصدمات المساندة. -

 أف يكوف تسميـ الكمية في مصازف وزارة الصحة وعما نف ة المورد. -

 أف يتـ تعويض الكمية المستىمكة في الفحص المصبرل والظاورل حسة ا صوؿ. -
 السكر -97
 أبيض الموف صاليًا مف الروائح الةريبة. أف يكوف نظيفاً  -

 أف يكوف صاليًا مف أل طعـ عدا الطعـ الحمو المميز له سواء في حالته الجافة. -

 أف يكوف صاليًا مف الحشرات أو أجزائىا ومف فض ت ال وارض. -

 أف يكوف صاليًا مف المواد الةريبة والمواد الحافظة والممونة. -

 %.0.4نًا والرماد ا يزيد عما % وز 99.7أف ا ي ؿ السكروز عف  -

 أف يجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية. -

أف يكػػوف معبػػم فػػي عبػػوات كبيػػرة مصػػنوعة مػػف المػػواد الصػػالحة لحفظػػه حسػػة توفروػػا جديػػدة نظيفػػة جافػػة  -
 عديمة الرائحة وصالية مف المواد الةريبة.

 بحيث ا تتناثر بعمميات الن ؿ وا تتمزؽ.أف تكوف العبوات مةم ة بشكؿ جيد وأف تكوف مثبته  -

 كيمو. 50أف ا تسمح  العبوات بتسرة السكر منىا ويكوف وزنىا الصافي  -

 أف يكوف في البيانات اإليضاحية التي تكتة عما العبوات الشروط حسة ا صوؿ. -

 أف يكوف التسميـ ص ؿ الثمث ا وؿ مف فترة الص حية. -

 حسة طمة الصدمات. أف يكوف تسميـ الكمية المطموبة -

 أف يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمفحص مف تبؿ المجنة الفنية. -
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 أف يكوف التحميؿ والتنزيؿ عما نف ة المورد. -

 أف يتـ تعويض الكمية المستىمكة في الفحص حسة ا صوؿ. -
 

 شاخ -98

 أف يكوف الشال بموف متجانس ومميز وبدوف إضافات لوف. -

 صالي مف ا جساـ والمواد الةريبة.أف يكوف الشال  -

 أف يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفمسطينية. -

 أف يكوف في وسـ اإلنتاج البيانات المطموبة حسة ا صوؿ. -

 أف يكوف لمشال الطعـ والرائحة المميزة. -

دة أف يكػػوف الشػػال معبػػم فػػي عبػػوات مصػػنوعة مػػف الصشػػة أو الكرتػػوف صػػحية وسػػميمة تحػػافظ عمػػا جػػو  -
 المنتج وا تنكسر بسىولة.

 كيمو جراـ. 36كيمو إلا  15أف تكوف وزف العبوة الصافية مف  -

 أف يكوف الشال حديث اإلنتاج ويتـ التسميـ في الثمث ا وؿ مف فترة الص حية. -

 اف يكوف التسميـ حسة طمة الصدمات المساندة. -

 بؿ المجنة الفنية.أف يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف ت -

 أف يكوف تسميـ الشال في مصازف الصحة وعما نف ة المورد. -

 أف يتـ تعويض العينات التي أصذت لمفحص حسة ا صوؿ. -
 طحيي ابيض  -99

 

  73 – 70أٌ يكىٌ انطضيٍ فيـو َسثح االستغالص % 

  أٌ يكىٌ انطضيٍ يعثأ في أكياك طضيح رؼيؼج وَظيفح يظُىعح يٍ ياػج يالئًح نتغهيف انًُتذ وتضًيح

 يٍ انتهىث واالَسياب 

  أٌ تكىٌ االكياك يضافظح عهي رىػج انًُتذ وعظائظح يخم انطعى وانـائضح وانهىٌ انغاص ته 

 ػوٌ طعى غـية أو ؿائضح تعفٍ  اٌ يكىٌ نهطضيٍ ؽو طعى وؿائضح عاطح تح 

  اٌ يكىٌ انطضيٍ عاني يٍ االرساو انغـيثح أو أي يىاػ يهىحح 

 ( أٌ ال تكىٌ تقايا انًثيؼاخ تقيؼ تكًيح عٍ انًستىي انؾي تى تضؼيؼج ضًٍ يـرع Codex ) 

  ٌأٌ يكىٌ انطضيٍ عاني يٍ انضشـاخ وانطفيهياخ انضيح أو انًيتح أو ارقاء يُها انظاهـج نهعيا 

  0.55% ويضتىي انـياػ صؼ أقظي 15أٌ يكىٌ يضتىي انثـتيٍ انكهي% 

  شتاًء صؼ أقظي  14.5% طيفاً و 14أٌ يكىٌ يضتىي انًاء % 

  أٌ يؾكـ عهي تطاقح انظُف تغظ واضش انثياَاخ انًطهىتح صسة االطىل 

  أٌ يكىٌ صؾيج االَتاد وفي انخهج االول يٍ تاؿيظ انظالصيح 

 ثم انًتقؼييٍ نهظُف نهضكى عهيها يٍ قثم انهزُح انفُيح أٌ يتى إصضاؿ عيُاخ يٍ ق 

  أٌ يكىٌ انتسهيى صسة طهة انغؼياخ انًساَؼج 

  أٌ يكىٌ انتىؿيؼ عهي َفقح انًىؿػ 

 لضض انًغثـي وانظاهـي صسة االطىأٌ يتى تعىيض انكًيح انًستههكح َتيزح انف 
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 فمفل  سود -83

 ضافة أية مواد أصر .أف يكوف ناتج عف طحف الثمار الكاممة بدوف إ -

 أف يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفمسطينية. -

 أف تكوف رائحة الفمفؿ ا سود طازجة و حري ة. -

 أف يكوف الفمفؿ ا سود صالي مف النكىة الةريبة. -

 أف يكوف المنتج صالي مف الحشرات الحية ومف إفرازات ال وارض. -

 1ا جػزاء الصشػنة بحيػث تمػر جميػع جزئياتػه مػف منصػؿ م ػاس فتحاتػه أف يكوف الفمفؿ ا سػود صػالي مػف  -
 ممميمتر.

 أف يكوف الفمفؿ ا سود حديث اإلنتاج ويتـ التسميـ ص ؿ الثمث ا وؿ مف فترة الص حية. -

 بالوزف. 1.5أف تكوف المواد الةريبة في الفمفؿ ا سود ا تزيد عف  -

 % بالوزف.1يكافئىا في الفمفؿ ا تزيد عف أف تكوف عدد الحشرات الميتة الكاممة أو ما  -

أف يكوف الفمفؿ ا سود معبم في عبوات محكمة اإلغ ؽ نظيفة وسميمة غير مستعممة وصالية مػف الػروائح  -
 الةريبة ومصنوعة مف مادة ا تؤثر عما المنتج.

 كيمو جراـ. 2كيمو إلا  1أف تكوف سعة العبوة مف  -

 لمذكورة حسة ا صوؿ.أف يكوف في وسـ اإلنتاج البيانات ا -

 أف يكوف التسميـ حسة طمة الصدمات المساندة. -

 أف يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية. -

 أف يكوف التسميـ في مصازف الصحة وعما نف ة المورد. -

 أف يتـ تعويض العينات التي أصذت لمفحص حسة ا صوؿ. -

 
 بهار أرز  -30 -

 المواصفات والم اييس الفمسطينية حسة  -
 أف تكوف صاليه مف الشوائة وا جساـ الةريبة -
 أف تكوف ذات لوف ورائحة مميزج -
 أف يتـ احضار عينه لمحكـ عميىا  -
 أف يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية.  -

 ورد في مصازف الوزارة وتبؿ الساعة التاسعة صباحا.أف يكوف التوريد بسيارة صاصة عما نف ة الم -

 فحص المصبرل والظاورل حسة ا صوؿأف يتـ تعويض الكمية المستىمكة نتيجة ال -
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 قسواط ههروش – 39

 كيمو  15أف يكوف وزف الكيس  -
 اف يكوف مطابؽ لممواصفات والم اييس الفمسطينية -
 حسة المواصفات والم اييس الفمسطينية  -
 يتـ إحضار عينات مف تبؿ المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية.أف 

 أف يكوف التوريد بسيارة صاصة عما نف ة المورد في مصازف الوزارة وتبؿ الساعة التاسعة صباحا.

 أف يتـ تعويض الكمية المستىمكة نتيجة الفحص المصبرل والظاورل حسة ا صوؿ.

 
 صمصة البندوة –عصير البندورة   -33
 بركس. 28أف يكوف نسبة التركيز  -

 أف يكوف عصير البندورة معبم في عبوات مف الحديد محكمة اإلغ ؽ. -

 أف يكوف مذكور البيانات المطموبة في وسـ اإلنتاج حسة ا صوؿ. -

 أف يكوف عصير البندورة متجانسًا وصالي مف التكت ت. -

 لي مف الطعـ المر أو المحروؽ.أف يكوف عصير البندورة صا -

 أف يكوف عصير البندورة صالي مف الحشرات وأجزائىا. -

 أف يجتاز الفحوصات المصبرية حسة المواصفات الفمسطينية. -

 أف يكوف عصير البندورة حديث اإلنتاج ويتـ التسميـ ص ؿ الثمث ا وؿ مف فترة الص حية. -

 اندة.أف يكوف التسميـ لمكمية حسة طمة الصدمات المس -

 أف يتـ إحضار عينات مف المت دميف لمصنؼ لمحكـ عميه مف تبؿ المجنة الفنية. -

 أف يتـ تعويض الكمية المستىمكة في الفحص المصبرل والظاورل حسة ا صوؿ. -

 أف يكوف التسميـ في مصازف الوزارة وعما نف ة المورد. -
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 جافة  عدائيهخاص مواد  جدول الكميات واألسعار
 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبمغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    0 عبىة جم 08زعتر عبوة   .0

9.  
 وزن حالوة سمسم قطع

 ممم 38-97وزن القطعة    0 عدد جرام صافي 72-00 

  رز بسمتي هندخ   0 كجم  رز  .3

   0 كجن زيت زيتون  .1
جديد جودة عالية )مطابق 

 لممواصفات(

 حبة وسط نخب  ول   0 كجم حب حمص  .1

    0 كجم فول حب  .6

    0 كجم فول مجروش  .7

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كجن عدس مجروش  .8

 حبة وسط نخب  ول   0 كجن فاصوليا بيضاء  .9

   0 علبت حمص معمبات  .08

حســـــب المواصـــــفات )فـــــتح نظـــــام 
 188-988 مــان(  ن ا تزيــد عــن 

 جرام

   0 علبت فول معمبات  .00

حســـــب المواصـــــفات )فـــــتح نظـــــام 
 188-988 مــان(  ن ا تزيــد عــن 

 جرام

    0 كجـ طحينة بيضاء  .09

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كجـ بىار دجاج  .03

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كجـ بىار كباة  .01

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كجـ بىار أرز  .01

 لممواصفات(نخب  ول )مطابق    0 كجـ بىار كارل  .06

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كزى بىار طبيخ  .07

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كزى بىار تايمندل  .08

      بىار شاورما  .09
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبمغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    0 كجـ فمفؿ حمو مطحوف  .98

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 لتر زيت طعاـ لتر  .90

    0 كجـ سماؽ  .99

    0 لتر خل  .93

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كجم مرفمفل  س  .91

    0 كجم كربونة  .91

    0 كجم حمض ليمون  .96

    0 كجم سمسم  .97

    0 كجم ممح طعام  .98

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كجم كمون  .99

   0 كجم حب هان حب  .38
)مطابق حب درجة  ولى 

 لممواصفات(

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كجم فبركة  .30

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كجم عصفر  .39

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كجن قرنفل  .33

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كجن قرفة  .31

    0 كجن زنجبيل  .31

   0 كجم بن مطحون  .36
تسمم عبواتها داخل كراتين 

 جيداً محفوظة 

    0 كجم حميب كامل الدسم  .37

    0 كجم سكر  .38

 088شاخ فتمة سعة العبوة    0 كجم شاخ  .39

    0 كجم طحين  بيض  .18

    0 عمبة صمصة  .10
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 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبمغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    0 كجم ماجي شوربة  .19

    0 كجن سمنة  .13

    0 كجم مهروسقسماط   .11

    0 كجم ورق غار  .11

    0 كجم مربى  .16

 نخب  ول )مطابق لممواصفات(   0 كجن حالوة  .17

   0 كجن مرتديال عمب  .18

خالية من الريش والعظم والدهن وحسب 
 308% من الكمية 18المواصفات الوزن 

  جرام 888% يكون 18جرام و

 جرام  018قطعة واحدة الوزن    0 كجن تونة  .19

 نخب  ول مطابق لممواصفات   0 علبت اكسترالحمة   .18

    0 كجن ميةر م  .10

  السعر اإلجمالي بالشيكل
 

  

 
 مالحظات:

يجة أف يتـ تسميـ جميع أنواع البىارات وحمض الميمػوف والكربونػة تسػمـ بعبػوات وزنىػا يػتـ التنسػيؽ بػه  .1
 وزارة الصحة –مع تسـ ا غذية المركزل 

نوعية الصنؼ الم ػدـ مػف المشػترؾ  المحكـ عم يجة أف يمتـز المناتص بت ديـ عينات لجميع ا صناؼ .2
 .عما أف تسمـ العينات في يـو فتح المظاريؼ بالمناتصة
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــسام

 

ػػػػػػػػػػػػػ بصفتي ممثً  عف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػووية رتـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتر أنا الموتع أدناج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بالتػػالي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشركة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مػػػف شػػػروط عامػػػة  08/2019ورد بوثػػػائؽ العطػػػاء المطػػػروح رتػػػـ ىمػػػت كافػػػة مػػػا.   بػػػمنني تػػػرأت وتف1
 وصاصة ومواصفات وألتـز التزاما تانونيًا بتمؾ الشروط والمواصفات .

.   كمػػا ألتػػـز بػػمف يب ػػا العػػرض الم ػػدـ منػػي سػػارل المفعػػوؿ وا يجػػوز لػػي الرجػػوع عنػػه لمػػدة سػػتوف 2
 يوما مف تاريخ آصر موعد لت ديـ العروض.

مػف  طمبىػا يػتـ كذلؾ ألتػـز بتوريػد ا صػناؼ المحالػة عمػا بموجػة العطػاء المػذكور أعػ ج والتػيو .  3
التوريػػػد عمػػػا أف تكػػػوف تمػػػؾ  أوامػػػراسػػػت ـ توتيػػػع الع ػػػد و  مػػػف تػػػاريخ صػػػ ؿ شػػػىر وذلػػػؾ الػػػوزاراتتبػػػؿ 

 ا صناؼ الموردة مف تبمي وف ًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في وذا العطاء.
 إترار وتعىد مني بذلؾ أتر وألتـز بكؿ ما ورد به دوف أل ضةط أو إكراج . ووذا     
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــ
 

 
 
 


