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 دونت فهسطني
 

 وزارة ادلبنيت
 

 اإلدارة انعبيت نهىازو انعبيت
 جلنت انعطبءاث ادلركسيت

 
 2022/  03 رقى يساودة

 
  كرو أبى سبمليف يعرب تهسيى كبفترييب 

 ذليئت ادلعببر واحلدود انتببعت 
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 فهسطني دونت

 وزارة ادلبنيت
 اإلدارة انعبيت نهىازو انعبيت
 جلنت انعطبءاث ادلركسيت

 2322/ 30رقى  يساودة
 

لييئة التابعة  كرم ابؾ سالؼفي معبر تمزيؼ كافتيريا بالغرف السختؾم مزاودة طــرح عؽ تعمؽ وزارة السالية      
 تبعًا لمذروط السؾضحة في كراسة السزاودة. السعابر والحدود 
مراجعة السزاد والسدجمة رسسيًا وترغب في السذاركة في ىذا  االختراص أو األشخاص  ذوي  فعمى الذركات
جل أخالل أوقات الدوام الرسسي مؽ تل اليؾا بجؾار محظة فارس  –العامة  لمؾازماإلدارة العامة  –وزارة السالية 
  . غير مدتردة( شيكل 033مبمغ )دفع مقابل  مي كراسة السؾاصفات ووثائق السزادالحرؾل ع

 -العامةؾازم لم العامة باإلدارةآخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات     
يؽ في تفتح السغاريف بحزؾر مسثمي السزاودو  02/2320 /22 السؾافق األربعاء يؾموزارة السالية في غـزة ىؾ 

 .صباحاً العاشرة  نفس السكان والزمان الداعة
 جلنت انعطبءاث ادلركسيت

 
 يالحظت:ـ

 .السزاد. أجرة اإلعالن في الرحف عمى مؽ يرسؾ عميو 0
الـؾطشي ػ بشكي أو كفالة بشكية مؽ البشـػ أو شي دوالر( 0333مغ )بسشد دفع معتسد مؽ قبل البريد بس يجب إرفاق. 2

 يؾمًا مدتردة لسؽ ال يرسؾ عميو السزاد. 93ساري السفعؾل لسدة  أو بشػ االنتاج اإلسالمي
 . وتذسل جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب بالذيكل. تقدم األسعار 0
 األسعار. ات السركزية غير ممزمة بقبؾل أعمى.لجشة العظاء4
 3598967679. لمسراجعة واالستفدار ىاتف رقؼ :5
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 انشروط انعبيت 
 :ـادلساودينأوالً: إعداد وتقديى انعروض ين قبم 

بعـد أن يقـرأ ىـذه الؾثـائق ويـتفيؼ جسيـع مـا  والؾثائق السرفقـة بـدعؾة السـزاودةعرضو وأسعاره عمى الجداول والشساذج  السزاوديعد  .0
ويقدميا ضسؽ العرض كاممة عمى أن يتحسـل كافـة الشتـائل السترتبـة عمـى عـدم  ختؼ ويؾقع كافة وثائق دعؾة السزاودةورد فييا وي

 قيامو بالتدقيق واالستكسال برؾرة صحيحة.

 جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب.عمى أن يذسل الدعر  ذيكلبال السزاودةأسعار  يمتزم السزاود بكتابة .2

فقــو ويحغــر السحــؾ أو التعــديل أو الذــظب أو اإلضــافة فــي  عرضــو مظبؾعــًا أو مكتؾبــًا بــالحبر األزرق أو األســؾد الســزاوديعــد  .0
ويعاد كتابة الرـؾا  بـالحبر األزرق أو األسـؾد  رالعرض وكل ترحيح مؽ ىذا القبيل يؾضع عميو خظيؽ متؾازييؽ بالحبر األحس

 ويؾقع بجانبو مؽ قبل مؽ أجرى الترؾيب.

تمـزيؼ   مـزاودةفـي ملمـف ملمـق باحكـام ويكتـب عميـو  السـزاودةل عرضو مرفقًا بو الؾثـائق السظمؾبـة مـع تـ ميؽ دخـؾ السزاوديقدم  .4
وكـذلػ اسـسو وعشؾانـو بالكامـل ورقـؼ اليـاتف والفـاكس ورقـؼ صـشدوق البريـد  2322/ 30رقـؼ  كـرم أبـؾ سـالؼ فـي معبـر كافتيريا 

وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لمؾازم / وزارة السالية خظيًا بـ ي تلييـر أو تعـديل  السزاودةالخاصيؽ بو لترسل إليو السكاتبات الستعمقة 
وعشؾانيــا وبخــالف ذلــػ يحــق لمجشــة العظــاءات أن تيســل  الســزاودةفــي عشؾانــو وعميــو أن يكتــب أيزــًا اســؼ الــدائرة التــي طرحــ  

 العرض السقدم مشو.

يذا اللرض لدى اإلدارة العامة لمؾازم بسجسع الؾزارات الحكؾمية في صشدوق العظاءات السخرص ل السزاوديؾدع العرض مؽ قبل  .5
الجديد قبل انتياء السدة السحددة لذلػ وكل عرض ال يؾدع  في صشدوق العظاءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال يشغـر ييـو 

 ويعاد إلى مردره ملمقًا .

مـؽ تـاريآ آخـر مؾعـد  يـؾم عسـل 63ز لـو الرجـؾع عشـو لسـدة ب ن يبقـى العـرض السقـدم مشـو نافـذ السفعـؾل وال يجـؾ  السزاوديمتزم  .6
 .لتقديؼ العروض

 ثبنيًب: انشهبداث وادلستنداث انرمسيت ادلطهىبت:ـ
 إذا كان شركة أن يرفق مع عرضو الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمي الشحؾ التالي: السزاود يمتزم  .0

 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذركة 

  الستقدم لمسزاودة إذا كان شخص إرفاق صؾرة اليؾية.يمتزم السزاود 

أما إذا كان الستقدم ىؾ وكيل عؽ الذخص الراغب بالدخؾل لمسزاودة ييجـب عميـو إرفـاق وكالـة رسـسية مؾقعـة أمـام كاتـب العـدل  .2
 وصؾرة وىؾيتو.

 : ادلساودةثبنثًب :  تأيينبث وضًبنبث 
أن يرفق بعرضو سشد دفع معتسد صادر مؽ بشػ البريد أو عمى شكل كفالة أو شيػ  يمتزم السزاود : ادلساودةتأيني اندخىل يف  -

عرض غير  " كت ميؽ دخؾل " وال يشغر في أي دوالر (0333) بسبمغ اإلسالميالبشػ الؾطشي اإلنتاج أو بشكي صادر مؽ بشػ 
بعد  السزاوديؽ الذي لؼ يحال عمييؼ السزادل في السزاد إلى مقدمييا مؽ عمى أن تعاد ت ميشات الدخؾ معزز بت ميؽ دخؾل السزاد

 السزاد.مدة أسبؾعيؽ مؽ تاريآ آخر مؾعد لتقديؼ العروض، وكذلػ لسؽ أحيل عمييؼ 
 وتقييًهب: رابعًب: فتح ادلساودة

تفـتح العـروض مـؽ قبـل المجشـة السذـكمة ليـذا اللـرض وتقـؾم ىـذه المجشـة بفـتح السـزاودة فـي الزمـان  جلنت فـتح ادلظـبري : أوالً:
 -اتخاذ اإلجراءات التالية:ب ي دعؾة السزاد وتقؾم المجشة فوالسكان السحدديؽ 

يفـتح مغروفــو يزــع رئـيس المجشــة عميــو وعمـى مغروفــو رقســًا  دو مــزاإثبـات عــدد السغــاريف فـي محزــر فــتح السغـاريف وكــل  - أ
 الؾاردة. السزاوداتومقامو عدد  ىيئة كدر اعتيادي بدظو رقؼ السزاودةمدمداًل عمى 
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 وإثبات عددىا. السزاودةترقيؼ األوراق السرفقة مع   -  

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

ومغروفــو وكــل ورقــة مــؽ أوراقــو وكــذلػ عمــى محزــر الســزاودة لتؾقيــع مــؽ رئــيس المجشــة وجسيــع األعزــاء الحاضــريؽ عمــى ا - ث
 المجشة بعد تدويؽ كافة الخظؾات الدابقة.

 -جلنت دراست وتقييى انعروض: ثبنيًب :
 السقدمة وفقًا لسا يمي: العروض تقؾم المجشة الدابقة بدراسة 

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

 لمت كد مؽ مدي التزام السزاود بعرضو بسؾاصفات وشروط دعؾة السزاد.تدرس العروض    -  

بة يـتؼ اإلحالـة عمـي يتؼ دراسة عروض األسعار لمكل حيث أنو إذا ما تؾفرت في الجية السزاودة الستقدمة لمسزاد الذروط السظمؾ   - ت
 سعار.األ الستقدم ب عمى
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يحق لإلدارة العامة لمؾازم العامة إللاء السزاودة نيائيًا ، في أي وقـ  دون الحاجـة إلبـداء األسـبا  وال يحـق لمستقـدميؽ لمسـزاودة  - ج
 عمي ذلػ مظمقًا. االعتراض

 :ـ:ـ انتسايبث ادلساود ثبنثبً 
 بعد االنتياء مؽ عسمية الترسية مباشرة.  استكسال إجراءات العقد الخاص وتؾقيع االتفاقيةالسزاد الذي أحيل عميو  عمى السزاود .0
 اإلدارةمدـبق مـؽ  أن يتشازل ألي شـخص آخـر عـؽ كـل أو أي جـزء مـؽ العقـد دون الحرـؾل عمـى إذن خظـي ال يجؾز لمسزاود .2

  العامة لمؾازم العامة التي أحال  عميو السزاد مع االحتفاظ بكامل حقؾق اإلدارة وفقًا لمعقد األصمي.

 كـلالمجشة خدارة أو ضرر ناشئ عؽ تقديؼ عرضو في حالة إذا ما رفز  إلي اإلدارة العامة لمؾازم ب ي الرجؾع  لمسزاودال يحق  .0
دعـؾة السـزاد فـي أي وقـ  أو أي مجشة الاألسعار أو إذا ألل   أعمىعمى مقدم  السزادالعروض السقدمة إلييا أو إذا لؼ تحل  أو بعض

 مرحمة دون ذكر األسبا  وال يترتب عمي المجشة أي التزامات مادية مقابل ذلػ.

، عمي أن يكؾن الدفع لدي بشػ البريـد فـي حدـا  وزارة لمسبمغ الستعاقد عميو خالل أسبؾع مؽ تبميلو بذلػ بالدفع  السزاودم يمتز  .4
 السالية.
 -: حم اخلالفبث:رابعبً 

 في حال حدوث أي خالف يشذ  عؽ تفدير أي بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حمو وديًا بالتفاوض.  - أ

يؾمــًا مــؽ بــدء مفاوضــتيسا لمؾصــؾل إلــى حــل حــؾل أي خــالف يتعمــق بالعقــد يحــق ألي مــؽ  03يــتسكؽ الظرفــان خــالل إذا لــؼ  -  
ة الؾطشيـــة الظــرفيؽ حــل الخــالف بــالمجؾء إلــى السحكســـة السخترــة وتظبيــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســـؾل بيــا فــي مشــاطق الدــمظ

 الفمدظيشية بيذا الذ ن.
 : شروط يتفرقت:ـخبيسبً 

اللش أو التالعب في معاممتو أو ثب  عميو أنو شرع أو قام بشفدو أو بؾاسظة غيره بظريق مباشر أو غير  السزاودل استعس إذا .0
عمــى التؾاطــه معــو إضــرارًا  العــامميؽ فــي اإلدارة العامــة لمــؾازم بذــ ن العــرض السقــدم مشــو أو مباشــر عمــى رشــؾة أحــد مــؾعفي

السقـدم مشـو وليـا أن تحرمـو مـؽ االشـتراك ملي عقده فـي الحـال ويرـادر التـ ميؽ العامة ويحق لمجشة السزاودات أن تبالسرمحة 
 في مزاودات أخري لمسدة التي تحددىا دون اإلخالل بحقيا بالسظالبة بالتعؾيض عؽ كل عظل وضرر لحق بيا جراء ذلػ.

 .إللاء التعاقد معو دون المجؾء لمقزاء  العظاءاتيحق لمجشة  السزاودإذا أفمس  .2
لى استردار حكـؼ جاز إللاء العقد  السبرم معو أو ما تبقى مشو  بتؾجيو كتا  لمؾرثة يفيد بذلػ دون الحاجة إ السزاودإذا تؾفى  .0

 قزائي يقزي بذلػ.
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 انشروط اخلبصت
مدة أقراىا أسبؾع يمتزم السؾرد الذي يرسؾ عميو السزاد بتؾقيع عقد التمزيؼ )اإليجار( ودفع قيسة إيجار الس جؾر التي رسا عميو خالل  .0

حق مؽ تاريآ تبميلو بذلػ مؽ قبل اإلدارة العامة لمؾازم بؾزارة السالية وإال يحق لمؾزارة مرادرة قيسة كفالة الدخؾل في السزاودة دون ال
ئب باالعتراض مؽ قبمو ويدفع اإليجار لدشتيؽ عؽ قيسة اإليجار لسدة سشتيؽ ، ويتحسل السدت جر جسيع الرسؾم والظؾابع والزرا

 البمدية والرحية والساء والكيرباء السترتبة عمي الس جؾر ابتداء مؽ تاريخو.

 يمتزم السدت جر الذي يرسؾ عميو السزاد بالسحافغة عمي القؾانيؽ والدالمة العامة. .2

 .ة زوار ومؾعفي معبر كرم أبؾ سالؼيمتزم السدت جر باستخدام الس جؾر كافتيريا لخدم .0

قية والديشية قظييًا الس جؾر محال لبيع أو تعاطي أي نؾع مؽ السدكرات أو السخدرات أو السحرمات األخاليمتزم السدت جر بعدم اتخاذ  .4
يخالف أحكام الذريعة اإلسالمية وفي حالة إذا خالف السدت جر ىذا الذرط أو أي جزء مشو فممسهجر الحق في فدآ  أي جسيع ما

 زارة السالية ب ي تعؾيض.العقد وإخالء الس جؾر دون الحق لمسدت جر بسظالبة و 
يمتزم السزاود بتدميؼ السكان السدت جر عشد انتياء مدة اإليجار بحالة جيدة وليس بو أي نقص أو عيب وبشفس الحالة التي تدمسيا  .5

 عشد التعاقد.

ة في السشظقة اميمتزم السدت جر بعدم وضع أية مؾاد قابمة لالشتعال أو مزرة بالرحة العامة أو مؽ شانيا تيديد الدالمة الع .6
 بالس جؾر.

 ال يحق لمسدت جر التشازل عؽ العيؽ السهجرة جزئيًا أو كميًا ألي شخص كان وليس لو الحق بت جيرىا مؽ الباطؽ. .7

 يمتزم السدت جر بدفع أي مراريف عامة تخص الس جؾر كالريانة والشغافة العامة وأي خدمات أخري. .8

  ي شكل دعائي يراه مشاسبًا بالتشديق مع إدارة السعبر.يكؾن لمسدت جر الحق باإلعالن داخل كافتيريا ب .9

في حالة تذليل عسال بالكافتيريا يمتزم الستعيد بتؾفير عسال يتستعؾن بالدسعة واألخالق الحدشة والدالمة الرحية عمي ان يمتزمؾا  .03
 يكؾن ليؼ زي مؾحد.باآلدا  العامة وفي حالة مخالفتيؼ لذلػ يحق إلدارة السعبر الظمب مشو استبداليؼ ويجب ان 

ساعة  24يمتزم السزاود ب ن يكؾن وق  العسل في السقرف يؾميا خالل أوقات العسل الرسسي ولو الحق في االستسرار بالعسل لسدة  .00
 يؾميا وال يحق لو السبي  في السقرف.

السقرف مع االلتزام الكامل باألنغسة . يمتزم الستعيد بالسحافغة عمي الشغافة العامة سؾاء كان بالشدبة لألطعسة والسكان داخل 02
 والتعميسات والذروط والقؾانيؽ الستبعة في ادارة السعبر.

حدابو الخاص ودفع قيسة ما يقؾم  تركيب عداد لمكيرباء والسياه عمى الكافتيريا وعمي الستعيد. الكيرباء والساء متؾفرة داخل 00
 ايداع السبمغ في حدا  االيراد العام.باستيالكو ويتؼ الستابعة مؽ قبل إدارة السعبر ويتؼ 

يتشاسب مع السكان ال يقل عؽ  ان تكؾن بسدتؾى  حدا  السؾرد ويجب فرش الالزم لتذليل الكافتيريا عمى. األدوات والسعدات وال04
 ثالث نجؾم.

 . تخزع جسيع السبيعات مؽ م كؾالت ومذروبات في الكافتيريا لمؾقاية الرحية مؽ الجيات السخترة.05
. يمتزم السدت جر ببيع السذروبات الداخشة والباردة والؾجبات الخفيفة ب سعار مشاسبة ومقبؾلة بسا يتشاسب مع السكان ويتؼ وضع 06

 قائسة أسعار .
 . يكؾن استخدام الكافتيريا بذكل مفتؾح لمسؾعفيؽ والسراجعيؽ.07
 .ة السعبر لتحديد مؾاقع الساكيشاتوبالتشديق مع إدار . تؾفير ماكيشات مذروبات ساخؽ وبارد حدب ما يراه السدت جر 08
 

 



 

 6صفحة  كرم ابؾ سالؼ   معبركافتيريا  تمزيؼ 03/2022مزاودة 

 

 



 

 7صفحة  كرم ابؾ سالؼ   معبركافتيريا  تمزيؼ 03/2022مزاودة 

 

 
 اإلجيــــــبر

انقيًت اإلجيبريت  انكًيت وص  انعني ادلؤجرة و
 انسنىيت ببنشيكم

  0 كرو أبى سبملتأجري كبفترييب يعرب  .0
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 إقـــــــرار وانتــــــــــــــساو
 

ــــ برفتي مسثاًل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية رقؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا السؾقع أدناه ـــــــــــ 
 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعؽ  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــ

كافتيريا تمزيؼ بوالخاصة  2322/ 30د بؾثائق السزاودة السظروحة رقؼ ب نشي قرأت وتفيس  كافة ما ور . 0
 مؽ شروط عامة وخاصة وألتزم التزامًا قانؾنيًا بتمػ الذروط.لرالح  كرم أبؾ سالؼ معبر 

كسا ألتزم ب ن يبقى العرض السقدم مشي ساري السفعؾل وال يجؾز لي الرجؾع عشو لسدة ثالثؾن يؾمـا مـؽ . 2
 تاريآ آخر مؾعد لتقديؼ العروض.

 وكذلػ ألتزم بتؾقيع العقد وإحزار كفالة حدؽ التشفيذ وااللتزام بذروط السزاودة والعقد الخاص بيا. . 0
 

 .بكل ما ورد بو دون أي ضلو أو إكراه وىذا إقرار وتعيد مشي بذلػ أقر وألتزم     
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