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 دولة فلسطين 

 اإلدارة العامة لمؾازم العامة -وزارة السالية
 لجشة العظاءات السركزية

 2021/ 10مزاودة رقم  

 

أماكؽ في السدتذفيات لؾضع ماكيشات لتأجير تعمؽ وزارة السالية عؽ طــرح مزاودة بالغرف السختؾم      
 تبعًا لمذروط السؾضحة في كراسة السزاودة.لرالح وزارة الرحة  –السذروبات الداخشة 

اإلدارة العامة لمؾازم  –واألفراد الراغبيؽ في السذاركة في هذا السزاد مراجعة وزارة السالية  فعمى الذركات
كراسة  مىالل أوقات الدوام الرسسي مؽ أجل الحرؾل عخ/تل الهؾا ـ بجؾار محظة فارس لمبترول العامة

آخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار  .( شيكل غير مدتردة100السؾاصفات ووثائق السزاد مقابل دفع مبمغ )
 االثشيؽوزارة السالية في غـزة هؾ يؾم  -بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات باإلدارة العامة لمؾازم العامة

الحادية وتفتح السغاريف بحزؾر مسثمي السزاوديؽ في نفس السكان والزمان الداعة  12/04/2021السؾافق 
 صباحًا. عذر

 جلنت العطاءاث املركسيت
 

  هالحظت:ـ
 . أجرة اإلعالن في الرحف عمى مؽ يرسؾ عميه السزاد.1
بشكية مؽ البشػ ( دوالر أو شيػ بشكي أو كفالة 500البريد بسبمغ ) بشػ . يجب إرفاق سشد دفع معتسد مؽ قبل2

يؾمًا مدتردة لسؽ ال  60ساري السفعؾل لسدة كتأميؽ دخؾل أو بشػ االنتاج الفمدظيشي  الؾطشي اإلسالمي
 يرسؾ عميه السزاد.

 .نؾاع الزرائبأوتذسل جسيع . تقدم األسعار بالذيكل 3
 األسعار. ات السركزية غير ممزمة بقبؾل أعمىلجشة العظاء .4
  .سعارمعايشة االماكؽ السحددة قبل وضع األلمستقدم الحق في  .5
 .ؾلة عؽ أي مبمغ نقدي يرفق بالعرضلجشة العظاءات السركزية غير مدئ. 6
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 الشروط العاهت 
 

 أوالً: إعداد وتقدين العروض هن قبل املتناقصني:ـ
بعـد أن يقـرأ هـذ  الؾثـائق  والؾثـائق السرفقـة بـدعؾة السـزاودةعرضه وأسـعار  عمـى الجـداول والشسـا ج  السزاوديعد  .1

ويقــدمها ضــسؽ العــرض كاممــة عمــى أن  خــتؼ ويؾقــع كافــة وثــائق دعــؾة الســزاودةويــتفهؼ جسيــع مــا ورد فيهــا وي
 .يتحسل كافة الشتائج السترتبة عمى عدم قيامه بالتدقيق واالستكسال برؾرة صحيحة

رسـؾم الجسـارك والزـريبة السزـافة وجسيـع عمـى أن يذـسل الدـعر  بالذيكل  السزاودةأسعار  يمتزم السزاود بكتابة .2
 الرسؾم والسراريف األخرى.

عرضـه مظبؾعـًا أو مكتؾبـًا بـالحبر األزرق أو األسـؾد فقـر ويحغـر السحـؾ أو التعـديل أو الذـظب أو  السزاوديعد  .3
ويعــاد كتابــة  راإلضــافة فــي العــرض وكــل ترــحيح مــؽ هــذا القبيــل يؾضــع عميــه خظــيؽ متــؾازييؽ بــالحبر األحســ

 ب بالحبر األزرق أو األسؾد ويؾقع بجانبه مؽ قبل مؽ أجرى الترؾيب.الرؾا

فـي ملمـف ملمـق باحكـام ويكتـب عميـه  السـزاودةعرضه مرفقًا به الؾثائق السظمؾبة مع تأميؽ دخؾل  السزاوديقدم  .4
 2021/ 10رقــؼ  مــاكؽ فــي السدتذــفيات لؾضــع ماكيشــات الخدمــة الذاتيــة لمسذــروبات الدــاخشةأ تــأجير مــزاودة

وكذلػ اسسه وعشؾانه بالكامل ورقـؼ الهـاتف والفـاكس ورقـؼ صـشدوق البريـد الخاصـيؽ بـه لترسـل إليـه السكاتبـات 
بجــؾار محظــة فــارس لمبتــرول خــالل  –تــل الهــؾا إلدارة العامــة لمــؾازم العامــة. ا وعميــه تبميــــغ السزاودةبــالستعمقــة 

 خظيًا بأي تليير أو تعديل في عشؾانه أوقات الدوام الرسسي

إلدارة العامـة لمـؾازم العامـة ـ ـ في صشدوق العظاءات السخرص لهذا اللرض لدى  السزاوديؾدع العرض مؽ قبل  .5
قبل انتهاء السدة السحددة لذلػ وكـل عـرض  بجؾار محظة فارس لمبترول خالل أوقات الدوام الرسسي –تل الهؾا 

 ر فيه ويعاد إلى مردر  ملمقًا .ال يؾدع  في صشدوق العظاءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال يشغ

مـؽ تـاري   يؾم عسـل 90بأن يبقى العرض السقدم مشه نافذ السفعؾل وال يجؾز له الرجؾع عشه لسدة  السزاوديمتزم  .6
 .آخر مؾعد لتقديؼ العروض

 
 

 ثانيًا: الشهاداث واملستنداث الرمسيت املطلىبت:ـ
ــي الشحــؾ  إ ا كــان شــركة أن يرفــق مــع عرضــه الذــهادات الســزاود يمتــزم .1 ــه وهــي عم ــة مش والؾثــائق السظمؾب

 التالي:
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذركة 

 .يمتزم السزاود الستقدم لمسزاودة إ ا كان شخص إرفاق صؾرة الهؾية 

  أما إ ا كان الستقدم هؾ وكيل عؽ الذخص الراغب بالدخؾل لمسـزاودة فيجـب عميـه إرفـاق وكالـة رسـسية
 وهؾيته. مؾقعة أمام كاتب العدل وصؾرة

 : املساودةتأهيناث وضواناث  ثالثًا:
( دوالر أو 500البريد بسبمغ ) بشػ ارفاق سشد دفع معتسد مؽ قبلب يمتزم السزاود : السزاودةتأميؽ الدخؾل في 

ساري كتأميؽ دخؾل أو بشػ االنتاج الفمدظيشي  شيػ بشكي أو كفالة بشكية مؽ البشػ الؾطشي اإلسالمي
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،  عرض غير معزز بتأميؽ دخؾل السزاد " وال يشغر في أييؾمًا مدتردة لسؽ ال يرسؾ عميه  60السفعؾل لسدة 
بعد مدة  ل في السزاد إلى مقدميها مؽ السزاوديؽ الذي لؼ يحال عميهؼ السزادعمى أن تعاد تأميشات الدخؾ

 السزاد.أسبؾعيؽ مؽ تاري  آخر مؾعد لتقديؼ العروض، وكذلػ لسؽ أحيل عميهؼ 
الفائز بالسزاودة أو بأي جـزء مـؽ بشؾدهـا بتقـديؼ تـأميؽ حدـؽ التشفيـذ لمسـزاودة يمتزم السزاود :  حدؽ التشفيذتأميؽ  .1

مؽ اجسالى قيسة العقد الذي رسى عميه و لػ عمى شكل سشد دفع معتسد صادر  %10 السحالة عميه  بشدبة
شــيػ بشكــي مــؽ البشــػ الــؾطشي اإلســالمي او بشــػ االنتــاج الفمدــظيشي حدــب  مــؽ بشــػ البريــد أو كفالــة بشكيــة او

عمـى  وزارة الساليـة –االدارة العامة لمـؾازم يؾم مؽ تاري  تبميله بقرار إحالة العظاء عميه مؽ قبل  15األصؾل خالل 
 ،،أن يكؾن ساري السفعؾل لسدة عاميؽ ميالدييؽ مؽ تاري  آخر مؾعد لتقديؼ تأميؽ حدؽ التشفيذ 

ويعاد تأميؽ حدؽ التشفيذ إلى الستعهد بعد تشفيذ كافة االلتزامات السترتبة عميه بسؾجب طمب خظي تقدمه  
 باإلفراج عؽ التأميؽ لإلدارة العامة لمؾازم العامة ( وزارة الرحة الدائرة السدتفيدة)

 
 وتقييوها: رابعًا: فتح املساودة

   :لجشة فتح السغاريف أواًل:
تفتح العروض مؽ قبل المجشة السذكمة لهذا اللرض وتقؾم هذ  المجشة بفتح السزاودة في الزمـان والسكـان السحـدديؽ 

 -اتخا  اإلجراءات التالية:ب ي دعؾة السزاد وتقؾم المجشة ف
يفـتح مغروفـه يزـع رئـيس المجشـة عميـه وعمـى  دو مـزاإثبات عدد السغاريف في محزـر فـتح السغـاريف وكـل  - أ

 الؾاردة. السزاوداتومقامه عدد  هيئة كدر اعتيادي بدظه رقؼ السزاودةمغروفه رقسًا مدمداًل عمى 

 وإثبات عددها. السزاودةترقيؼ األوراق السرفقة مع   - ب

 . مزاودواألسعار وقيسة التأميؽ االبتدائي السقدم مؽ كل  السزاداسؼ مقدم تدجيل  - ت

ومغروفـه وكـل ورقـة مـؽ أوراقـه وكـذلػ السـزاودة التؾقيع مؽ رئيس المجشة وجسيع األعزـاء الحاضـريؽ عمـى  - ث
 عمى محزر المجشة بعد تدويؽ كافة الخظؾات الدابقة.

  :لجشة دراسة وتقييؼ العروض ثانيًا :
 السقدمة وفقًا لسا يمي: العروض  تؼ تذكيل لجشة فشية لدراسةيس

 السزاد.ال يشغر في أي عرض غير معزز بتأميؽ دخؾل  - أ

 لمتأكد مؽ مدي التزام السزاود بعرضه بسؾاصفات وشروط دعؾة السزاد.تدرس العروض    - ب

يتؼ دراسة عروض األسعار لمكل حيث أنه إ ا ما تؾفرت في الجهة السـزاودة الستقدمـة لمسـزاد الذـروط السظمؾبـة   - ت
 سعار.األ بأعمىيتؼ اإلحالة عمي الستقدم 

األســعار ويحــق لهــا عــدم إبــداء األســباب ودون الحــق بــاالعتراض مــؽ قبــل الستقــدم  بــأعمىالمجشــة غيــر ممزمــة  - ث
 لمسزاود.

إللــاء الســزاودة نهائيــًا، فــي أي وقــج دون الحاجــة إلبــداء األســباب وال يحــق  وزارة الساليــة –لمــؾازم العامــة يحــق  - ج
  لػ مظمقًا. عمى االعتراضلمستقدميؽ لمسزاودة 
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 :ـثالثًا:ـ التزامات السزاود 
بعد االنتهاء مؽ  استكسال إجراءات العقد الخاص وتؾقيع االتفاقيةالسزاد الذي أحيل عميه  عمى السزاود .1

 . عسمية الترسية مباشرة
أن يتشـازل ألي شـخص آخـر عـؽ كـل أو أي جـزء مـؽ العقـد دون الحرـؾل عمـى إ ن  ال يجؾز لمسزاود .2

التـي أحالـج عميـه السـزاد مـع االحتفـال بكامـل حقـؾق  وزارة الرـحة  –دائـرة السذـتريات مدـبق مـؽ  خظي
  .اإلدارة وفقًا لمعقد األصمي

خدـارة أو ضـرر ناشـن عـؽ تقـديؼ عرضـه بـأي إلدارة العامة لمؾازم العامة اإلي الرجؾع  لمسزاودال يحق  .3
 اعمـىعمـى مقـدم  السـزادالعروض السقدمة إليها أو إ ا لؼ تحـل  أو بعض كلالمجشة في حالة إ ا ما رفزج 
دعــؾة الســزاد فــي أي وقــج أو أي مرحمــة دون  كــر األســباب وال يترتــب عمــي مجشــة الاألســعار أو إ ا أللــج 

 المجشة أي التزامات مادية مقابل  لػ.

 .لمسبمغ الستعاقد عميه خالل أسبؾع مؽ تبميله بذلػ بالدفع  السزاوديمتزم  .4

 
 : شروط هتفرقت:ـخاهساً 

اللش أو التالعـب فـي معاممتـه أو ثبـج عميـه أنـه شـرع أو قـام بشفدـه أو بؾاسـظة  السزاوداستعسل  إ ا .1
ملي عقد  في العامة ويحق لمجشة السزاودات أن تضرارًا السرمحة اغير  بظريق مباشر أو غير مباشر  

االشتراك في مزاودات أخري لمسـدة التـي تحـددها السقدم مشه ولها أن تحرمه مؽ الحال ويرادر التأميؽ 
 دون اإلخالل بحقها بالسظالبة بالتعؾيض عؽ كل عظل وضرر لحق بها جراء  لػ.

 .إللاء التعاقد معه دون المجؾء لمقزاء  العظاءاتيحق لمجشة  السزاودإ ا أفمس  .2
جاز إللاء العقد  السبرم معه أو مـا تبقـى مشـه  بتؾجيـه كتـاب لمؾرثـة يفيـد بـذلػ دون  السزاودإ ا تؾفى  .3

 لى استردار حكؼ قزائي يقزي بذلػ.الحاجة إ
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 الشروط اخلاصت
 

أمـاكؽ فـي السدتذـفيات لؾضـع ماكيشـات الخدمـة الذاتيـة لمسذـروبات  يهـ اتأجيره السشؾي  األماكؽ .1
 السرفق(.الداخشة بذكل عام)حدب الكذف 

دارة السدتذـفى التـي ترسـؾ عميـه إبالتشدـيق مـع يقـؾم أو جـزء مشهـا أن  مؽ ترسـؾ عميـه السـزاودة .2
دــام السدتذــفى أو بــالسشغر أقبتحديــد السكــان السشاســب بحيــث ال يتعــارض مــع ســرعة الحركــة فــي 

 .تمف السؾاد الخام داخل الساكيشة الهؾاء لسشعى أال يكؾن السكان يتعرض لمذسس و العام عم

و الشقرـان حدـب مـا تـرا  وزارة الرـحة أعدد الساكيشات السحدد فـي الجـدول السرفـق قابـل لمزيـادة  .3
 ا وليس لمسزاود االعتراض عمى  لػ.وادارة السكان مشاسب

بتلصننننطو  لننننل   ت  يننننب    ربطءننننري هر   ع ننننر      وننننر  مننننس  علننننل زاونننن     نننن       يمتــــزم .4
 ص.هر تءدطق مع إ  ر     دتذفى  زاى حدره    خر

افــة كــذلػ نغالســزاودة بتزويــد الســؾاد الخــام والرــيانة الداخميــة والخارجيــة و  يمتــزم مــؽ ترســؾ عميــه .5
 .السخمفات الشاتجة عؽ استخدامهاالسشظقة السحيظة بالساكيشة و 

التأكــد مــؽ تســام الشغافــة وحــل السذــاكل ان يــة الســزاودة فــرز عامــل لمستابعــة و يمتــزم مــؽ ترســؾ عم .6
قسامة مشاسبة حؾل الساكيشات بالتشديق  سالتوجدت عمى مدار الداعة في كل مدتذفى ووضع 

هـؾر لمسحافغـة عمـى نغافـة مع شركة الشغافة العاممة في السدتذـفى وعسـل لؾحـات إرشـادية لمجس
 .السدتذفى

السكان باسؼ وعشؾان وصؾرة الهؾية وكذلػ كتـاب  إلدارةيمتزم مؽ ترسؾ عميه السزاودة بتقديؼ كتاب  .7
 .تكميف  مؾقعا مؽ الذركة التى رسج عميها السزاودة لمذخص الذي سيقؾم بستابعة الساكيشات

 .حة أي مدئؾلية تجا  مؾعفي الذركةال يقع عمى عاتق وزارة الر .8

 .يمتزم مؽ ترسؾ عمية السزاودة تحديد سعر السذروبات حدب نؾعها عمى كل ماكيشة .9

يحق لؾزارة الرحة سحب الساكيشات مؽ أي مكان في حال عدم التزام الذركة بذروط السزاودة أو   .10
عــج لــؾزارة لمذــركة اســترداد أي مبــالغ دف ال يحننق  اإلخــالل بالدياســة الخاصــة بــادارة السدتذــفى

 . الرحة عؽ هذ  الساكيشة

 .  الساكيشات لمسذروبات الداخشة فقراستعسال   .11

 
 

 
 
 



 

 7صفحة  
 

 األهاكن واألسعارجدول 
قيسة االيجار الدشؾي  الكسية الؾحدة مكان تؾاجد الساكيشة البيان الرقؼ

 بالذيكل )لمساكيشة الؾاحدة(
 إجسالي االيجار بالذيكل

 مجسع الذفاء الظبي 1
 الخارجي( مقابل قدؼ طؾارئ الجراحة )الباب

 امام مبشى الكمية الرشاعية   2 عدد

 مجسع ناصر الظبي 2
متؾاجدة ما بيؽ مدتذفى الياسيؽ ومدتذفى ناصر 

   2 عدد مدخل العيادات الخارجية )بجؾار مبشى الكمى (

 امام مبشى التحرير )مدتذفى التحرير(
   1 عدد )الباب الرئيدي(مدخل السدتذفى مؽ الداخل  مدتذفى شهداء األقرى 3

 بيمدتذفى غزة األور  4

 في مبشى االورام

  3 عدد

 

 

 

 

 

 

 

في الظابق االرضي بالقرب مؽ العالقات العامة بجانب 
 الدرج

 مدخل قدؼ الظؾارئ مؽ الخارج

5 

 
 

 السدتذفى االندونيدي

 في الظابق االول بجانب االشعة

   4 عدد

 بجانب السراعدفي الظابق الثاني 
 مبشى اليسؽ الدعيد–في العيادات الخارجية 

 مركز نؾر  الكعبي للديل الكمى–في الظابق الثاني 



 

 8صفحة  
 

 الكسية الؾحدة مكان تؾاجد الساكيشة البيان الرقؼ
قيسة االيجار الدشؾي 

 بالذيكل 
 )لمساكيشة الؾاحدة(

 إجسالي االيجار بالذيكل

   1 عدد مدخل السدتذفى مؽ الداخل مدتذفى الشجار 6

   1 عدد امام العيادات الخارجية مدتذفى الهالل االماراتي 7

   1 عدد في مدخل قدؼ االستكبال مدتذفى بيج حانؾن  8

 مدتذفى الدرة لألطفال 9
مدخل السدتذفى مؽ الداخل بالقرب مؽ قدؼ االستكبال 

   1 عدد والظؾارئ 

   1 عدد مدخل السدتذفى مؽ الداخل مدتذفى الرنتيدي التخرري 10

   1 عدد في الرالة الخارجية مدتذفى العيؾن  11

   1 عدد امام قدؼ االستكبال والظؾارئ  مدتذفى الشرر لألطفال 12



 

 9صفحة  
 

 
 إقـــــــرار والتــــــــــــــسام

 

 

برفتي مسثاًل ـؼ.......................هؾية رق..............................أقر أنا السؾقع أدنا   
 بالتــالي:ـ .......................عؽ  شركة 

بتأجير والخاصة  2021/ 10د بؾثائق السزاودة السظروحة رقؼ بأنشي قرأت وتفهسج كافة ما ور  -1
وخاصة وألتزم مؽ شروط عامة  ماكؽ في السدتذفيات لؾضع ماكيشات السذروبات الداخشةأ

 التزامًا قانؾنيًا بتمػ الذروط.
يؾما  90كسا ألتزم بأن يبقى العرض السقدم مشي ساري السفعؾل وال يجؾز لي الرجؾع عشه لسدة  -2

 مؽ تاري  آخر مؾعد لتقديؼ العروض.
وكذلػ ألتزم بتؾقيع العقد وإحزار كفالة حدؽ التشفيذ وااللتزام بذروط السزاودة والعقد الخاص  -3

 بها. 
 .بكل ما ورد به دون أي ضلر أو إكرا  وهذا إقرار وتعهد مشي بذلػ أقر وألتزم     

 
 

 اسـؼ السزاود :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقؼ السذتلل السرخص 

 ــــــــــالعـشـــؾان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقؼ الجؾال:ــــــــــــــــــــــــــ

 رقـؼ الهاتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـؼ الفاكس : ــــــــــــــــــــــ

 ــــــــالتاريـــ  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 


