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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 ة الماليةوزار 
 لموازم العامة العامة دارةاإل

 لجنة العطاءات المركزية
 2100/ 00 عطاء رقم

خضننيرزطيزجنن زالجلنندازعطننيءزوكننالوزاتار نندزز  زعنننزطننرحزننننيءةتزةالركنننناجننن زةاعطز/زتعلنننزازةرازةاليا نن 
ثننني  زتبعنننيلزالطنننراطزاةالاةصنننحيتزةالاضنننو زفنننوزكرة ننن زااززاصنننياززازةرازةادةخل ننن زاةولننننزةاننناطنوزافيكيننن 
ز.ةاعطيء

جل زر ننل يلزاتر نن زفننوزةالطننيرك زفننوزىننذةزةاعطننيءزلرةجعنن زازةرازفعلننازةاطننركيتزذةتزةاختصننيصزاةال نن
زةارليلزبرجزةااا دزةاطيب زةورضنوزبنيابر زلننزإطنيرازلنرارزةاط نرةننززالاةزمزةاعيل ةإلدةرازةاعيل زةاليا  ز/ز

أجنلزةاوصنالزعلنازكرة ن زةالاةصنحيتززخنللزأاانيتزةانداةمزةار نلوزلنن(ز9 ر زبنرجزةاظنيفرز ززفوز زا
ز.خز ن زازةرازةاليا  إااز  رزل تردازتاردززط كل(ز033ااثي  زةاعطيءزلبيبلزدفعزلبلغز 

ازةرازةالنناةزمززةاعيلن زدةرايإلآخنرزلاعندزاببنالزعنراضزةو ننعيرزبنياظروزةالختنامزفنوزصننندا زةاعطنيءةتزبن
اتحننتززةالظننير وزمز17/11/1311ةالاةفنن ززةاخلنن سزز ننامزظيننرلنننززةااةوننداىننازةا ننيع زززانةاليا نن زفننوز نن

زةازلينزاةالكينز.نحسزنياص نزفوزتبوضارزللثلوزةال
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

زعلازلنز ر ازعل وزةاعطيء.زأجرازةإلعلنزفوزةاصووز.1
طنوزكحيا زبنك  زأازط كزبنكوزصيدر نزلنزبنكزلعتلندزاندوزازةرازةاليا ن زب نزاز ةابننكزةاناز ج زإرفي زز.1

بلبلنغززصيدرزلنزبنكزةابر دزةاتيبعزاازةرازةاتصياتزاتكناااج يزةالعلاليتزلعتلدزةإل للو(زأاز ندزدفع
 النننيلزلننننزآخنننرزلاعننندزاتبننند مززثلثننن ن"زكتننننل نزدخنننالز"ز نننير زةالحعنننالزالننندازداارزلبلنننغزلبطننناعزز1333

زةاعراض.
زاتطللزجل عزأناةعزةار امزاةاضرة  .زبياط كلتبدمزةو عيرزز.0
زاجن زةاعطيءةتز  رزللزل زبببالزأالزةو عير.ز.4
ز.زةإلدةرازةاعيل زالاةزمزةاعيل ز  رزل  اا زعنزأ زلبلغزنبد ز رف زلعزةاعطيء.5
ز1814068-1816993.زاللرةجع زاةا تح يرزىيتوزرامز7
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ز
ز

 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

هزعلننازةاجنندةالزاةانلننيذجزاةااثنني  زةالرفبنن زبنندعاازةاعطننيءزبعنندزأنز بننرأزىننذهز عنندزةالنننياصزعرضننوزاأ ننعيرز .1
ةااثي  زا تحيمزجل نعزلنيزاردزف ينيزا خنتمزا اانعزكيفن زاثني  زدعناازةاعطنيءزا بندلييزضنلنزةاعنرضزكيللن ز

 علازأنز توللزكيف زةانتي جزةالترتب زعلازعدمزا يلوزبياتدا  زاةا تكليلزبصارازصو و .

علنازأنز طنللزةا نعرزر نامزةاجلنيركزاةاضنر ب زةالضنيف زاأجنارزةاتونز مززبياطن كلطنيءزتكت زأ نعيرزةاع .1
 اةات ل وزالصير وزةانبلزاةاتول لزاةاتنز لزاةاتنل نزاجل عزةار امزاةالصير وزةوخرو.

أازةاتعنند لزأازز عنندزةالنننياصزعرضننوزلطباعننيلزأازلكتابننيلزبننياوبرزةوزر زأازةو ننادزفبننطزا وظننرزةالوننا .0
ضننيف زفننوزةاعننرضزاكننلزتصننو ززلننننزىننذةزةابب ننلز اضننعزعل ننوزخطنن نزلتنناةز  نزبنننياوبرزةاطننط زأازةإل

 ا عيدزكتيب زةاصاة زبياوبرزةوزر زأازةو ادزا ااعزبجينبوزلنزابلزلنزأجروزةاتصا  .زرةوول

 بنندمزةالنننياصزعرضنننوزلرفبننيلزبننوزةااثننني  زةالطلابنن زلننعزتننننل نزدخننالزةاعطننيءزفنننوزل لننوزل لنن زب وكنننيمز .4
زاذاننكزاصننياززازةرازةادةخل نن زاةولنننزةانناطنوزخضننيرزطيزجنن زالجلنندازافيكينن يءزتار نندزا كتنن زعل ننوزعطنن

اكنننذاكزة نننلوزاعناةننننوزبياكيلنننلزارانننمزةاينننيتوزاةاحنننيكسزارانننمزصنننندا زةابر ننندزز13/1311زاللنياصننن زرانننم
ا ن زخط نيلزازةرازةاليالناةزمززةاعيلن زاةإلدةرزةاخيص نزبوزاتر لزإا وزةالكيتبيتزةالتعلب زبياعطنيءزاعل وزتبل ننغز

تعد لزفوزعناةنوزاعل وزأنز كت زأ ضيلزة مزةادة رازةاتوزطروتزةاعطيءزاعناةنييزابخلوززبن زت   رزأا
 ذاكز و زالجن زةاعطيءةتزأنزتيللزةاعرضزةالبدمزلنو.

زةاعيلنن زاةإلدةرز ننادعزةاعننرضزلنننزابننلزةالنننياصزفننوزصننندا زةاعطننيءةتزةالخصننصزايننذةزةا ننرضزانندوز .5
فننوزصننندا زةاعطننيءةتزابننلزآخننرزلاعنندززازةالوننددازاننذاكزاكننلزعننرضزاز ننادعزالنناةزمزابننلزةنتيننيءزةالنند

 اتبد مزةاعراضزاز نظرزف وزا عيدزإاازلصدرهزل لبيلز.

لننزز نت نز الني لتزمزةالنياصزبننز ببازةاعرضزةالبدمزلنوزنيفذزةالحعالزااز جاززانوزةارجناعزعننوزالنداز .6
زتير خزآخرزلاعدزاتبد مزةاعراض.

 
 والمستندات الرسمية المطموبة:ـثانيًا: الشهادات 

 رف زةالنياصزلعزعرضوز زخيص زإذةزكينز طيركزوالزلراز(زةاطنييدةتزاةااثني  زةالطلابن زلننوزاىنوزز .1
زعلازةانوازةاتياو:

 . زصارازلصدا زعنزطييدازلزةاا زةالين زاكذاكزةا  رازةاذةت  زالطرك
 . ةا جلزةاتجير زأازةاصنيعوزالطرك 

 ضر ب زةادخلزاضر ب زةاب ل زةالضيف .طييدازخلازطروزلنزدة راز 
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علازةالنياصزأنز رف زبعرضوزةان نخ زةوصنل  زلننزأ ن زكتيااجنيتزأازنطنرةتزأازلعلالنيتزفن ن زتعنروز .1
ذةزكيننتزتلنكزةاع ننيتز بيالاةزمزةالعراض زاكذاكز بدمزلعزعرضنوزةاع ننيتزةالطلابن زفنوزدعناازةاعطنيءزاةن

از كنانزالجنن زةاعطنيءةتزعندمزز  رزايبل زالنبلزفعل وزأنز وددزلكينييزاةااانت ةانذ ز لكننزرؤ تينيزف نوزاةن
 ةانظرزبياعرض.

  و زاللنياصزأنز ض وزأ  زاثي  زأازلعلاليتز ر  زب ضيفتييزا روزأنييزضرار  زاتاض ززعرضو. .0

 

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

رزلننزبننكزةابر ندزةاتنيبعزانازةرازةاتصنياتزاتكناااج نيزصنيدزلعتلدز لتزمزةالنياصزأنز رف زبعرضوز ندزدفع
أازعلازطكلزكحيا زأازط كزبنكوزصيدرزلنزبنكز تعيللزلعزةا لط زةاحل ط ن  زفوز زاز ةابننكززةالعلاليت

ااز نظرزفوزأ زعرضز  رزلعززز"زكتنل نزدخالز"ززداارزلبلغزلبطاعزز1333بلبلغزةااطنوزةإل للو(ز
لننازأنزتعننيدزتنل نننيتزةانندخالزفننوزةاعطننيءزإاننازلبنندل ييزلنننزةالنياصنن نزةاننذ زاننمزبتنننل نزدخننالزةاعطننيءز زع

بعنندزلنندازأ ننباع نزلنننزتننير خزآخننرزلاعنندزاتبنند مزةاعننراض زاكننذاكزالنننزأو ننلزعلنن يمزز وننيلزعلنن يمزةاعطننيء
زةاعطيءزبعدزأنز بالاةزبتبد مزتنل نزو نزةاتنح ذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

لبلنغزازبن زجزءزلنزبننادهزبتبند مزتننل نزو ننزةاتنح نذزالعطنيءزةالونيلزعل نوز لتزمزةالتنياصزةاحي ززبياعطيءزأ
أازعلننازطننكلزكحيانن زأاززصننيدرزلنننزبنننكزةابر نندزو نن زةوصننالزلعتلنندزاذاننكزعلننازطننكلز ننندزدفننعزلبطنناعز

 امزز15ط كزبنكوزصيدرزلنزبنكز تعيللزلعزةا لط زةاحل ط ن  زفوز زاز ةابنكزةااطنوزةإل للو(زخللز
لنداز  وزببنرةرزإويان زةاعطنيءزعل نوزلننزابنلزةإلدةرازةاعيلن زالناةزمزعلنازأنز كنانز نير زةالحعنالزلنزتير خزتبل
 زا عيدزتنل نزو نزةاتنح ذزإاازةالتعيدزبعدزتنح ذزكيفن زةااتزةلنيتزةالترتبن زعل نوزبلاجن زطلن ز  ر ينزةاعبد

 و ثز تمزإصدةرزط كزبب ل زةاكحيا زخطوزتبدلوزةادة رازةال تح دازاإلدةرازةاعيل زالاةزمزبيإلفرةجزعنزةاتنل نز
زلنزازةرازةاليا  (.

ز
 تمزاززلنزا لتوزكليز30334عندزةاعبدزأازةاتحي ززبن ب ز.يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   

عنزنحسزةاعبدزأازةاتحي زكر امزطاةبعزإ رةدةتزأ ضيلزعندزةإلويا زأازةاتر   زعلازز30334توص لزن ب ز
خصمزلنزفيتارازةالاردزلنزا ل زةاعبدزأازةاتحي زعلازأنزتز30338بززلجلاعزةالوصلزةاجي زةالنحذازا ص

زعندزةا دةد.
ز
ز
ز
ز
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 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
ز-:لجنة فتح المظاريف -0
لننند رزعننيمزةالننناةزمزةاعيلنن زاجنننن زفننتززلظنننير وزةاعطننيءزاتبنننامزىننذهزةالجنننن زبحننتززةاعطنننيءةتزبوضنننارزز نندعاز

ز-فوزةازلينزاةالكينزةالودد نزفوزدعاازةاعطيءزبعدزةتخيذزةإلجرةءةتزةاتيا  :زةالنياص نزأازللثل يم
إثبيتزعددزةالظير وزفوزلوضرزفتززةالظير وزاكنلزعطنيءز حنتززلظرافنوز ضنعزر ن سزةالجنن زعل نوز -زأ

اعلنننازلظرافنننوزرالنننيلزل ل نننللزعلنننازى  ننن زك نننرزةعت نننيد زب نننطوزرانننمزةاعطنننيءزالبيلنننوزعنننددزةاعطنننيءةتز
 ةااةردا.

ثبيتزعددىي.ترا مزةوز -ز   ارة زةالرفب زلعزةاعطيءزاةن

اننرةءازة ننمزلبنندمزةاعطننيءزاةو ننعيرزاا لنن زةاتنننل نزةابتنندة وزةالبنندمزلنننزكننلزلنننياصزاذاننكزبوضننارزز -زت
 ةالنياص نزأازللثل يم.

ةاتاا ننعزلنننزر نن سزةالجننن زاجل ننعزةوعضننيءزةاويضننر نزعلننازةاعطننيءزالظرافننوزاكننلزارانن زلنننزأارةاننوز -زث
 تدا نزكيف زةاخطاةتزةا يبب .اكذاكزعلازلوضرزةالجن زبعدز

ز
 

ز-:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
 وننددزلنند رزعننيمزةالنناةزمزةاعيلنن زةوطننخيصزأازةاجيننيتزةاننذ نزتتكننانزلنننيمزةالجننن زةاحن نن زةاتننوزتبننامزبدرة نن ز
ةاعراضزلنزةاناةووزةاحن  زاةاليا  زاةابينان  زاتبدمزتاصن يتييزةالني نب زالجنن زةاعطنيءةتزةالركز ن زبعندزأخنذز

ز-ةالعي  رزةاتيا  زفوزةاعتبير:
 از نظرزفوزأ زعرضز  رزلعزززبتنل نزدخالزةاعطيء.ز -زأ

تدرسزةاعنراضزلننزةانيو ن زةاحن ن زبو نثزتونددزةالعني  رزةاحن ن زافبنيلزالاةصنحيتزةالناةزمزةالطلابن زعلناززز -ز 
جننندالز عننندزاينننذهزةا ي ننن  زاتخضنننعزكيفننن زةاعنننراضزاننننحسزةالعننني  رزلننننزو نننثزةاتنننزةمزةالننننياصزبعرضنننوز

 لاةصحيتزاطراطزدعاازةاعطيء.ب

 ؤخذزبع نزةاعتبيرزكحيءازةالنياصزلنزةانيو ت نزةاليا  زاةاحن  زالبدرتوزعلازةاافنيءزبياتزةلنيتزةاعطنيءزز -زت
ا لعتوزةاتجير  زاةات ي لتزةاتنوز بندلييزأازةاخدلن زةاتنوز افرىنيزااطنعزةا  نيرزاارشزةاصن ين زازكنذاكز

نن زة نتبعيدزعنرضزةالننياصزةانذ زازتتنافرزف نوزكنلزأازبعنضزكانوزاك لزأازلازعزااك لزأازتيجر زاالج
 ىذهزةالتطلبيت.

 تبدأزةادرة  زبياعرضزةاذ زادمزأرخصزةو عيرزثمزةاذ ز ل وزوتازتتمزدرة  زةاعراضزةالبدل .ز -زث

إذةزتنناةفرتزفنننوزةاعنننرضزكيفننن زةاطننراطزاةالاةصنننحيتزاةاجنننادازتاصنننوزةالجننن زةاحن ننن زبيإلوياننن زعلنننازلبننندمز -زج
نزو زةالجن زةاحن  زأنزتاصوزبياتر   زعلازأكثرزلنزلاردزالصننوزةااةوندزبنيار مزأرخصزةو عيرزازل

 لنزةختلوزةو عير.
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فننوزويانن زعنندمزتنناةفرزةالتطلبننيتزفننوزةاعننرضزةاننذ ز تضننلنزأرخننصزةو ننعيرزتنتبننلزةادرة نن زإاننازةاعننرضز -زح
تبن نزأ نبي زةاذ ز ل نوزبيا نعرزإانازأنزتصنلزإانازةاعنرضزةانذ زتتناةفرزف نوزةالتطلبنيتزاإلويان زعلنازأنز

 ة تبعيدزةاعراضزةورخصزبطكلزاةضز.

إذةزت نننياتزةالاةصنننحيتزاةو نننعيرزاةاطنننراطزاةاجنننادازةالطلابننن ز حضنننلزةالننننياصزةانننذ ز تضنننلنزعرضنننوز -زخ
ل زةتزإضيف  زثمزةالبدمزاللنتجيتزةالول ن  زثنمزةالننياصزةالبن مزبحل نط نزبصنارازدة لن  زثنمزلندازةات نل مز

 ةادة رازةال تح دا.زةوالزإذةزكينتز رع زةات ل مزالصلو 
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
علازةالتعيندزةانذ زأو نلزعل نوزةاعطنيءزة نتكليلزإجنرةءةتزةاعبندزةاخنيصزببنرةرزةإلويان زاتاا نعزةاتحيا ن ز .1

زاليز لوبييزلنزأارة زال تندةتزبليزف ييز أاةلرزةاطرةء(.
 وزولرزةاتار د. لتزمزةالتعيدزبياتار دزخللزأ باعزلنزتير خزة تلل .1

از جاززاللتعيدزأنز تنيزلزو زطنخصزآخنرزعننزكنلزأازأ زجنزءزلننزةاعبندزدانزةاوصنالزعلناززإذنز .0
 خطوزلنزاجن زةاعطيءةتزةاتوزأوياتزةاعطيء.

از و زاللنياصزأازةالاردزةارجاعزعلازاجن زةاعطيءةتزبن زخ يرازأازضررزنيطئزعننزتبند مزعرضنوز .4
ةتزكنلزةاعنراضزةالبدلن زإا ينيزأازإذةزانمزتونلزةاعطنيءزعلنازلبندمزأانلزفوزويان زإذةزلنيزرفضنتزاجنن زةاعطنيء

 ةو عيرزأازإذةزأا تزاجن زةاعطيءةتزدعاازةاعطيءزفوزأ زااتزأازأ زلرول زدانزذكرزةو بي .

 لتننزمزةالنناردزبت ننل مزةالنناةزمزافبننيلزاللاةصننحيتزاةاطننراطزةالتحنن زعل يننيزاةانناةردازفننوزاننرةرزةإلويانن زاكننذاكز .5
 دازاةالذكارازف و.ةاع نيتزةالعتل

 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا
إذةزتنخرزةالتعيدزعنزتار دزلنيزةاتنزمزبنوزفنوزةالاعندزةالونددزفنوزةاعبندز ون زالند رز:ززفرض غرامة مالية .1

ا لن زةالناةزمزةاتنوزتننخرزفنوزتار ندىيزز%(زلنن1عيمزدة رازةالاةزمزةاعيل زأنز حرضز رةلن زليا ن زازتبنلزعننز 
عنننزكننلزأ ننباعزتنننخ رزإازإذةزتبنن نزأنزةاتنننخ رزفننوزةاتار نندزنننيجمزعنننزانناازاننيىراز زافننوزجل ننعزةوونناةلزعلنناز
ةالتعينندزتبنند مزإطننعيرزخطننوزافننار زإاننازةاجينن زةالختصنن زبننياظراوزاةو ننبي زةاتننوزأدتزإاننازةاتنننخ رزفننوز

زذاك.زةاتار دزأازلنعتوزلنزذاكزاتبد مزليز ثبت
إذةزنكلزةالتعيدزعنزتنح ذزةاتزةليتوزبليزف نوزةاتزةلنوزبياتار ندزأازاصنرزفنوزز:زالشراء عمى حساب المتعهد .1

ذاننكزأازتنننخرز ونن زالنند رزعننيمزدة ننرازةالنناةزمزةاعيلنن زإصنندةرزةابننرةرزبطننرةءزةالنناةزمزةاللتننزمزبيننيزةالتعينندزبنننحسز
انحبتننوزلنعزتول لننوزفنرا زةو ننعيرزةاخصني صزاةالاةصننحيتزلننزأ زلصنندرزآخنرزعلننازو ني زىننذةزةالتعيندز

اةانحبننيتزةإلضننيف  زاأ نن زخ نني رزأازلصننير وزأازعطننلزأازضننررز لونن زبيانندة رازةال ننتح دازأازدة ننرازةالنناةزمز
زةاعيل زدانزةاويج زإاازأ زإنذةرزااز و زاللتعيدزةاعترةضزعلازذاك.

ىننيز ون زالجنن زةاعطنيءةتز:زازاستبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .0
ةاتننوزأوياننتزةاعطننيءزةتخننيذزةإلجننرةءةتزةالزلنن زبونن زةالتعينندزبلننيزفننوزذاننكزلصننيدرازا لنن زةاتنننل نزةالبنندمزلنننز
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ةالتعينندزأازأ زجننزءزلنننوزبطننكلز تني نن زلننعزا لنن زةالنناةزمز  ننرزةالنناردازا عتبننرزةالبلننغزفننوزىننذهزةاويانن زإ ننرةدةلز
زالخز ن زةاعيل .

 رازةالننناةزمزةاعيلننن زتوصنن لزةولننناةلزةال نننتوب زاينننيزفنننوزذلننن زةالننننياصزأازافننوزجل نننعزةووننناةلز وننن زاننندة .4
ةالاردزلنزةولاةلزةال توب زاذاكزةالنياصزأازةالاردزادوزةانازةرةتزاةاي  نيتزاةالؤ  نيتزةاوكال ن زأازلننز

 كحياتيم.

 -حل الخالفات:سابعًا: 
فوزويلزوداثزأ زخلوز نطنزعنزتح  رزأ زبندزلنزةابنادزةا يبب زأازلنزبنادزةاعبندزف نتمزولنوزاد نيلزز -زأ

 بياتحياض.

 الننيلزلنننزبنندءزلحياضننتيليزالاصننالزإاننازوننلزوننالزأ زخننلوز تعلنن زز03إذةزاننمز ننتلكنزةاطرفننينزخننللز -ز 
ةابننناةن نزاةونظلننن ززبياعبننندز وننن زو زلننننزةاطنننرف نزونننلزةاخنننلوزبنننيالجاءزإانننازةالوكلننن زةالختصننن زاتطب ننن 

 ةالعلالزبييزفوزلنيط زةا لط زةااطن  زةاحل ط ن  زبيذةزةاطنن.

ز
ز

 شروط متفرقة:ـز:ثامنا

ةزة ننتعللزةالنننياصزةا ننشزأازةاتلعنن زفننوزلعيللتننوزأازثبننتزعل ننوزأنننوزطننرعزأازاننيمزبنح ننوزأازباة ننط زذإ .1
أازعلنازةاتاةطنؤزلعنوزز  رهزبطر  زلبيطرزأاز  رزلبيطرزعلازرطاازأودزلاظحوزأازل تخدلوزةا لط 

إضنننرةرةلزبيالصنننلو ز ل نننوزعبننندهزفنننوزةاونننيلزا صنننيدرزةاتننننل نزلنننعزعننندمزةإلخنننللزبوننن زةانننازةرازةالطيابننن ز
بياتعا ضيتزةالترتب زعلازذاكزفضللزعنزطنط زة نلوزلننزبن نزةالنياصن نزااز  نلززانوزبياندخالزفنوز

زةابضي   زضدهزعندزةااتضيء.لنياصيتزال لط زةااطن  زةاحل ط ن  زىذةزفضللزعنزةتخيذزةإلجرةءةتز
إذةزأفلنننسزةالننننياصزأازةالننناردز وننن زالجنننن زةاعطنننيءةتزإا نننيءزةاتعياننندزلعنننوزدانزةالجننناءزالبضنننيءزاكنننذاكز .1

زلصيدرازلبلغزةاتنل نزك  رةدزعيمزالخز ن زةاعيل .
زإذةزتنافازةالنننياصزأازةالنناردزجننيززإا ننيءزةاعبندززةالبننرمزلعننوزأازلننيزتببننازلننوززبتاج ننوزكتنني زالارثنن ز ح نند .0

 بذاكزدانزةاويج زإاازة تصدةرزوكمزاضي وز بضوزبذاكزلعزردزلبلغزةاتنل نزفوزىذهزةاويا .

ز
ز
ز
ز
ز
ز

ز
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

لرةعننيازةاطننراطزةاصننو  زاةانظيفنن زالعننيلل نزانندوزةالنناردزلننعزضننرارازإرفنني زطننييدازخلننازألننرةضزايننمزكلننيز .1
ز ج زلرةعيازةاطراطزةاصو  زعندزةاتار د.

زورصزعلازنظيف زةالكينزةاذ زتتاةجدزف وزةالاةد. ج زعلازةالاردزةا .2
 لتزمزةالاردزباضعزةالاةدزفوزعبناةتزنظ حن زاج ندازلثنلزةوطناا زاةاصننيد  زاةاعبناةتزةاكرتان ن زتتني ن ز .3

اطب عننن زىنننذهزةالننناةدزكلنننيزا جننن زعل نننوزأنز بنننامزبنبنننلزىنننذهزةالننناةدزباة نننط زنبنننلزتتني ننن زاطب عننن زةالننناةدز
زةالاردا.

 ةاب يمزبز يرةتزلحيجنازال تادعيتزةالارد.زاةولنزةااطنواازةرازةادةخل  ز و ز .4

 ونننن زاننننازةرازةاليا نننن زلرةجعنننن زعلل نننن زتار نننندزات ننننل مزةالنننناةدزةالنننناردازالتنكنننندزلنننننزةاتننننزةمزةالنننناردزبياطننننراطز .5
 اةالاةصحيت.

ازةرازةادةخل ننن زاةولننننز جننن زأنز كنننانزازنزةالننناةدزةالننناردازاةالازعننن زعلنننازةااوننندةتزصنننيف يلزاازتتولنننلز .6
 أ زأازةنزإضيف  زالعباةت.زةااطنو

رفضزأ زليدازكيلل زأازأ زجزءزلنييزفوزويلزلخياحتييزاللاةصحيتززاازةرازةادةخل  زاةولنزةااطنو و ز .7
 ةاتوزتمزةاتحي زعل يي.

 نننيع زلننننزتنننير خزز14بتبننند مزاي لننن زةالننناةدزةالطلنننا زتار ننندىيزابنننلززازةرازةادةخل ننن زاةولننننزةاننناطنوتلتنننزمز .8
 ةاتار د.

او  زةابرنيلجزةو باعوزاللاةدززازةرازةادةخل  زاةولنزةااطنويابرنيلجزةا ذة وزةاذ زتبررهز لتزمزةالاردزب .9
 ةاطيزج .

 تمزة تلمزةالاةدزةالاردازلنزابلزاجن زة تلمزلختص زالطكل زايذةزةا رضزافبيلزاللاةصنحيتزاةاطنراطز .11
تار ندزاةاع ننيتزةالعتلندازاةاتنوز نتمزةاعيل زاةاخيص زالتعيادزةااةردازفوزدعاازةاعطيءزاارةرزةإلويا زاألنرزةا

جنرةءزةاتجننير زعل ينيزبياطر بن زةاتننوزتونددىيزةاجينن زةال نتح دازأازاجنن زةا ننتلمزبلاجن زاجننينز فوصنييزاةن
 .فن  زتطكلزايذةزةا رضزالعرف زلدوزلطيببتييزاللاةصحيتزةالطلاب 

ةنتيننيءزةالنندازةابينان نن زز ونن زالجننن زةاعطننيءةتزةالركز نن زتلد نندزةاعطننيءزالنندازازتز نندزعنننزطننيرزلنننزتننير خ .11
 لعزةالاردزابنحسزةو عيرزافبيزالبتض يتزةالصلو زةاعيل .ز ابياتحي

فنوزونيلزعندمزتنافرزأ زصنننوزلننزةوصننيوزةالاجنادازفنوزكرة نن زةاعطنيءزاذانكزب نب زةاوصنيرز ونن ز .12
الجننن زةاعطننيءةتزة ننتبدةلزةاصنننوزبننعخرزبنند لزلننعزلرةعننيازفننرا زةو ننعيرزابعنندزةاتنكنندزلنننزعنندمزاجننادز

 صنوزفوزةا ا .ةا

ز
ز
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تاا عزةاعبدززا ج ز01/11/1311ةاعطيءز نتيوزبتير خزعلازةالطيركزبياعطيءزأنز كانزعلازعلمزبننز .13
انننازةرازلنننعزضنننرارازةانتينننيءزلننننزتار ننندزكيلنننلزةاكل ننن زةالطلابننن زا جنننازز زلنننعزازةرازةاليا ننن زوتنننوزتير خنننو

ةاكل ننيتزةالطلابنن زابنندانزت   ننرز%زلنننز15تخحنن ضزةاكل ننيتزأازز يدتيننيزباةاننعززةادةخل نن زاةولنننزةانناطنو
 األ عيرزابدانزلعيرض زلنزةالاردزاذاكزخللز ر ينزةاعبدزو  زةوت يجيتيي.

ز0333 لتننزمزةالنناردزةاننذ زتر ننازعل ننوزةالنياصنن زب  نندةعزاد عنن زنبد نن زانندوزو ننيبيتزازةرازةاليا نن زبب لنن ز .14
 ةالاردزعنزةاتار د.ز زفوزويلزتخلوط كلزاكلزلجلاع زتر ازعل وزا اوز تمزة تخدةمزىذهزةااد ع

%ز13 نننيع زلنننزإبل ننوزلضننيوزاينننيزز14علننازأنز بننامزةالنناردزبصننروزفننناةت رزةاطننرةءزلنننزةااد عنن زخننللز
ىنننذةزةاطنننرطز خنننصزةالننناةدزةاحار ننن زةا  نننرزايبلننن زالتننننخ رزاىنننوزلنياصننن زةاخبنننز زلنياصننن ز زلصنننير وزإدةر ننن .

 تزةوابينزفبط(.ةاخضيرزاةاحاةكو زلنياص زةالوامزاةاداةجنز زلنياص زةاب ضزالطتبي

ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
ز
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 مخضار والفواكهالشروط والمواصفات الفنية ل

 
 م الصنف الكمية / كيمو غرام

زأ. الخضار الطازجة:المجموعة األولى:  
 .1 بطيطيز 

 .1 بصلزز 

 .0 خ يرز 

 .4 بنداراز 

ز زثام ز.5
ز زفلحلزةخضر ز.6
ز زا لان ز.7
ز زببدانس ز.8
ز زفل حل  ز.9
ز زجزر ز.13

  . الخضار المجمدة المجموعة الثانية: 

 .1 بيز لءزلجلداز 

 ج. المجموعة الثالثة: الفاكهة 

زجاةف   ز.1
زتحيح  ز.1
زكيكي  ز.0
زلاز  ز.0
زبرتبيل  ز.4
زكللنت ني  ز.5

صنف مع مالحظة ال أماممالحظة هامة: في حال اغالق المعابر يتم توريد الصنف المتوفر في السوق المحمي بالسعر المحدد 
 زيادة الكمية المحددة في العطاء. إمكانية

 
 
 
 
 
 
 



 

 00صفحة  خضار طازجة ومجمدة وفاكهة لصالح وزارة الداخلية واألمن الىطنيتىريد  01/2102عطاء رقم 

 

 -مواصفات عامة :  أ.  

زأنزتكانزخيا  زلنزببي يزلاةدزةاااي  زاةالاةدزةوخرو. .1
 أنزتكانزخيا  زلنزةالاةدزةا ر ب زلثلزةوترب زاةارللزاخلفوزلنزةاطاة  . .1

 ادزتص بيي.زخيا  زلنزةاجراحزاةوعحينزاةآلفيتزةاتو .0

 تكانزلطيبب زالاةصحيتزةاصنوزاةاناع.زأن .4

أنزتكننانزةاخضننيرزاةاحاةكننوزةالنناردازلنننزةاننناعزةاللتننيززلنننزو ننثزةاوجننمزاةاطننكلزةالتننافرزفننوزةا ننا زةالولننازاأنز .5
                   تكانزخيا  زلنزةإلصيبيتزةاوطر  زاةاعلليتزةالرض  

زأنزتكانزةاخضيرزاةاحاةكوزلضلان زةالصدرزابع دازعنزةاتلاث. .6
 أنزتكانزةاخضيرزاةاحاةكوزود ث زةابطوزاةاجنوزاتيل زةانضج. .7

زنالبطاطا : .1
أنزتكانزذةتزلاةصحيتزج دازالنزإنتيجزةالا مزعندزةاتعيادزاخيا  زلنزةاجنر زاةاببنعزاةالنانزةوخضنرزةاننيتجزز

 زلننزوبنيتزالكجنمزاخيا نز8-6عنزتعرضييزالطلسزاةاذ ز  ب زةالرةرازعندزةاطينوزاذةتزأوجنيمزلتني نب زلننز
زةاثبا زادةخلييزنض وزخياوزلنزألرةضزةابطيطيزاةابطراز  رزلجعدا.

 البندورة:. 2
أنزتكننانزطيزجنن زااانيننيزنيصننعزخيا نن زلنننزةاد نندةنزاةاببننعزاةالننانزةوخضننرزاأنزتكننانزوبيتيننيزلتني ننب زاأوجيليننيز

 لان.وبيتزالكجمزاأنزتكانزةاثليرزجيلدازولرةءزةاز8-6لتبيرب زبو ثزازتز دزعددزةاوبيتزلنز
زبصل ناشف:.ز0

اكنلزاةوندززز8-6أنز كانزجيوزاأنزاز كانزنيبتيلزاأنزاز كانزانوزرة ون زةوخلنيجزاأنزاز ز ندزعنددزوبيتنوزلننز
زك مزاأنز كانزلتني  زةاوجمزاا سزرطبيل.

زنالخيار:زز.زز4
ب زوبنن زالكجننمزةااةونندزاأنزتكننانزخيا نن زلنننزضنننرزز11-8أنز كننانزطيزجننيلزازةووجننيمزصنن  رازبو ننثزتكننانزلنننز

ز يع .ز11ةاطلسزاخيا  زلنزةاببعزاأنزاز كانزادزلرزعلازاطحييزأكثرزلنز
ز:.   ثوم5

زأنز كانزجيوزاأنزاز كانزنيبتيلزاأنزاز كانزاوزرة و زةوخليجزاأنز كانزلتني  زةاوجمزاا سزرطبيل.
زن:الفمفل األخضرزز.زز6

اأنزاز كانزادزلنرزعلنازاطحينيزأكثنرزلننزأنز كانزطيزجيلزاأنزتكانزخيا  زلنزضرب زةاطلسزاخيا  زلنزةاببعز
ز يع .ز14
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 اكهةالف
زنالموز:.زززز1

ز13-8أنز كانزنيضجيلزاطيزجيلزاخيا يلزلنزةاعحنزاأنز كانزأصحرزةالانز  رزطنر زاأنزتكنانزعنددزوبيتنوزلننز
ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززوبيتزالكجمزةااةود.ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

ززالتفاح :.ززز1
تكننانزخيا ن زلنننزةالناةدزةا ر بنن زلثنلزةوتربنن زاةارلننلززأنزتكنانزخيا نن زلننزببي ننيزلناةدزةاااي نن زاةالناةدزةاك ليا نن زاأن

اخلفوزلنزةاطاة  زاأنزتكانزخيا  زلنزةاجراحزاةآلفيتزةاتوزادزتص بييزاأنزتكانزلطيبب زالاةصحيتزةاصنوز
ززاةاناعزاأنزتكانزةاوبيتزلتبيرب زةووجيم.

ز
يقــوم بتوريــدها مــورد ولــيس مــن الضــرورخ أن  لممجموعـات مالحظـة هامــة: ســيتم ترســية األصــناف مجتمعــة

 واحد .
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زجدول الكميات واألسعار الخاص بالخضار الطازجة
 م الصنف الوحدة الكمية سعر الوحدة السعر اإلجمالي مالحظات

     أغورة شيكل أغورة شيكل 

 .1 بطيطيز ك لا      

 .1 بصلزز ك لا      

 .0 خ يرز ك لا      

 .4 بنداراز ك لا      

زثام ك لا       5. 

زفلحلزةخضر ك لا       6. 

زا لان ك لا       ز.7
زفل حل  ك لا       ز.8
زببدانس ك لا       ز.9
زجزر ك لا       ز.13

 ةا عننرزةإلجلننياوزبياط ننكل 

 
 جدول الكميات واألسعار الخاص بالفاكهة الطازجة

 م الصنف دةالوح الكمية سعر الوحدة السعر اإلجمالي مالحظات

 أغورة شيكل أغورة شيكل 
    

زتحيح ك لا       ز.1
زكيكي ك لا       ز.1
زلاز ك لا       ز.ز0
زبرتبيل ك لا       ز.4
زكللنت ني ك لا       ز.5

 ةا عننرزةإلجلننياوزبيوراننننيم 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

زنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزىا  زرامزنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأارزأنيزةالااعزأدنيهزننننننننننننز
ز-ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننزبياتننياو:بصحتوزللثللزعنززطرك زننننننننننننننننن

لننننزطننراطزعيلننن زز13/1311احزراننمز.زززبنننننوزانننرأتزاتحيلننتزكيفننن زلننيزاردزباثننني  زةاعطننيءزةالطنننرز1
زاينان يلزبتلكزةاطراطزاةالاةصحيتز.زاخيص زالاةصحيتزاأاتزمزةاتزةلي

.زززكلننيزأاتننزمزبننننز ببننازةاعننرضزةالبنندمزلنننوز ننير زةالحعننالزااز جنناززاننوزةارجنناعزعنننوزالننداز ننتانز1
زلنزتير خزآخرزلاعدزاتبد مزةاعراض. اليلز

لننززطلبينيز نتمزاكذاكزأاتنزمزبتار ندزةوصننيوزةالويان زعلنازبلاجن زةاعطنيءزةالنذكارزأعنلهزاةاتنو.زز0
زأاةلنرة نتلمزتاا نعزةاعبندزاززلننزتنير خزاذانكزةالدازةالذكارازفنوزكرة ن زةاعطنيءخللززةادةخل  ةرازاززابلز

ةاتار نندزعلننازأنزتكننانزتلننكزةوصنننيوزةالنناردازلنننزابلننوزافبننيلزاللاةصننحيتزاةاطننراطزةالنصنناصزعل يننيز
زفوزىذةزةاعطيء.

زأازإكرةهز.زاىذةزإارةرزاتعيدزلنوزبذاكزأارزاأاتزمزبكلزليزاردزبوزدانزأ زض طززززز
ز

 اسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 العـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
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