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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 ارة الماليةوز 
 اإلدارة العامة لموازم العامة

 لجنة العطـاءات المركزية
 55/1521 عطاء رقم

نظافـة لاـال   وأدوات ريد مـوادتعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي لتو 
 ائق العطاء.تبعًا لمشروط والمواافات الموضحة في كراسة ووث رات السمطة الوطنية الفمسطينيةوزا

فعمــا الشــركات اات ااصتاــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــاا العطــاء مراجعــة وزارة 
الرمال برج الوليد الطابق األرضي بالقرة مـن إشـارة مـرور الطيـران - اإلدارة العامة لموازم العامة المالية /
جـل الحاـول عمـا كراسـة الموااـفات صـلل أواـات الـدوام الرسـمي مـن أ( 9ارة بـرج الظـافر   في ازة 

 ( شيكل اير مستردة تورد إلا صزينة وزارة المالية.300ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ  
آصر موعد لقبول عروض األسعار بـالظر  المصتـوم فـي اـندوق العطـاءات بـاإلدارة العامـة المـوازم  وزارة 

م وتفــت  المظــاري   17/11/2011لموافــق ا الصمــيسمــن ظىــر يــوم  الواحــدةالماليــة فــي اـــزة وــو الســاعة 
 تناااين في نفس الزمان والمكان .بحضور ممثمي الم

 لجنة العطاءات المركزية
 -مالحظة:

 أجرة اإلعلن في الاح  عما من يرسو عميه العطاء.. 1
ي . يجة إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي اادرين من بنك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ب ـزة  البنـك الـوطن2

اإلسلمي( أو سند دفع معتمد اادر من بنك البريد التابع لوزارة ااتااات وتكنولوجيا المعمومات بمبمـغ 
 " كتأمين دصول " ساري المفعول لمدة ثلثين يومًا من آصر موعد لتقديم العروض.دوار  1000

 . تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائة.3
 ات اير ممزمة بقبول أال األسعار.. لجنة العطاء4
 . اإلدارة العامة لموازم اير مسئولة عن أي مبمغ نقدي يرفق مع العطاء.5
 2824368-2826990. لممراجعة وااستفسار وات  رام : 6
 
 



 3 صفحة الوطنية الفلسطينيةلسلطة اات وزار لصالح نظافة مواد توريد 55/0520  رقم عطاء

 

 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

مــااج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ وــاج يعــد المنــااص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والن .1
الوثائق ويتفىم جميـع مـا ورد فيىـا ويصـتم ويواـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدمىا ضـمن العـرض كاممـة 

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم ايامه بالتدايق وااستكمال باورة احيحة.

يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم  عمـا أن بالشـيكلتكتة أسـعار العطـاء  .2
 والت مي  ومااري  النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمااري  األصرو.

أو التعــديل أو  يعــد المنــااص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر المحــو .3
تاــحي  مـــن وــاا القبيــل يوضــع عميــه صطــين متــوازيين بـــالحبر  الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل

 األحمر ويعاد كتابة الاواة بالحبر األزرق أو األسود ويواع بجانبه من ابل من أجرو التاوية.

يقــدم المنــااص عرضـــه مرفقــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــع تـــأمين دصــول العطــاء فـــي م مــ  م مــق ب حكـــام  .4
 لممناااة  لاال  وزارات السمطة الوطنية الفمسطينية ةمواد نظافويكتة عميه عطاء توريد 

وكــالك اســمه وعنوانــه بالكامــل وراــم الىـــات  والفــاكس وراــم اــندوق البريــد الصااــين بـــه  2012/ 05 راــم
 لمـوازم / وزارة الماليـة صطيـًا بـأي ت ييـر أو العامة ةاإلدار لترسل إليه المكاتبات المتعمقة بالعطـاء وعميه تبميــغ 

في عنوانه وعميه أن يكتة أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانىـا وبصـل  الـك يحـق لمجنـة تعديل 
 العطاءات أن تىمل العرض المقدم منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن ابــل المنــااص فــي اــندوق العطــاءات المصاــص لىــاا ال ــرض لــدو  .5
ــالك وكــل عــرض ا يــود فــي اــندوق العطــاءات ابــل آصــر موعــد  ع لمــوازم ابــل انتىــاء المــدة المحــددة ل

 لتقديم العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مادرج م مقًا .

مـن  سـتين يومـايمتزم المنااص بأن يبقا العرض المقدم منه نافا المفعول وا يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.

 مدة سريان العطاء ستة شىور. .7
 مستندات الرسمية المطموبة:ـثانيًا: الشيادات وال

يرفق المنااص مع عرضه   صااة إاا كان يشارك ألول مرة ( الشـىادات والوثـائق المطموبـة منـه ووـي   .1
 عما النحو التالي:

 .اورة ماداة عن شىادة مزاولة المىنة وكالك السيرة الااتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الاناعي لمشركة 

 بة الدصل وضريبة القيمة المضافة.شىادة صمو طر  من دائرة ضري 

عما المنااص أن يرفق بعرضه النسـصة األاـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـر   .2
اا كانـت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكالك يقدم مع عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان
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ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم اير اابمة لمنقل فعميه أن يحدد مكانىا والواـت الـ اي يمكـن رؤيتىـا فيـه وان
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــااص أن يضــــي  أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يراـــة ب ضــــافتىا ويـــرو أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــي   .3
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .2

مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة ااتاـاات وتكنولوجيـا اـادر  معتمد يمتزم المنااص أن يرفق بعرضه سند دفع
أو عما شكل كفالة أو شيك بنكي اادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في ازة  البنـك  المعمومات

وا ينظـر فـي أي عـرض ايـر معـزز " كتأمين دصول "  دوار مبمغ مقطوع 1000بمبمغ الوطني اإلسلمي( 
أن تعــاد تأمينــات الــدصول فــي العطــاء إلــا مقــدميىا مــن المناااــين الــاي لــم بتــأمين دصــول العطــاء   عمــا 

ــيىم  يحــال عمــيىم العطــاء بعــد مــدة أســبوعين مــن تــاريخ آصــر موعــد لتقــديم العــروض  وكــالك لمــن أحيــل عم
 العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .1

مبمـغ  أي جزء من بنودج بتقديم تأمين حسن التنفيا لمعطـاء المحـال عميـه يمتزم المتنااص الفائز بالعطاء أو ب
أو عمـا شـكل  اادر من بنك البريـد حسـة األاـول معتمد من العطاء والك عما شكل سند دفع  (مقطوع

كفالــة أو شــيك بنكــي اــادر مــن بنــك يتعامــل مــع الســمطة الفمســطينية فــي اــزة  البنــك الــوطني اإلســلمي(  
تاريخ تبمي ه بقرار إحالة العطاء عميه من ابل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـا أن يكـون سـاري  يوم من 15صلل 

  ويعاد تـأمين حسـن التنفيـا إلـا المتعىـد بعـد تنفيـا كافـة االتزامـات المترتبـة عميـه  مدة سريان العقدالمفعول 
ن التــأمين  حيــث يــتم إاــدار بموجــة طمــة صطــي تقدمــه الــدائرة المســتفيدة لــلدارة العامــة لمــوازم بــاإلفراج عــ

 شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 تأمين الصيانة :.3

فــي حــال تطمــة األمــر عمــي شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك ماــدق اــادر عــن بنــك مين الاــيانة يقــدم تــأ
معتمد لدي وزارة المالية ب زة  البنك الوطني اإلسلمي(أو سند دفع معتمد اادر عـن بنـك البريـد بنسـبة 

ـــأمين إلـــي المتعىـــد بعـــد أن يقـــوم بكافـــة 5تقـــل عـــن  ا ـــة لـــه ويعـــاد وـــاا الت ـــوازم المكفول % مـــن ايمـــة الم
اا أصــل المتعىــد بتقــديم الاــيانة  االتزامــات المترتبــة عميــه بموجــة كتــاة صطــي مــن الــدائرة المســتفيدة  وان

جــراء الاــيانة عمــي حســاة ا لمتعىــد وتحميمــه المطموبــة فيحــق لمجنــة العطــاءات ماــادرة ايمــة التــأمين وان
 فروق األسعار.

أ. تقدم كفالة عدلية في حال تطمة األمر الك لضمان سوء المانعية لمدة .ضمانة سوء المصنعية: 4
% صمسـة عشـر بالمائـة مـن ايمتىـا إا 15تقل عن سـنة بكامـل ايمـة المـوازم المضـمونة مضـافًا إليىـا  ا

 إاا ورد صل  الك في العطاء .
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عية فعمي المتعىد استبدال الموازم بموازم أصري جديدة صلل شىرين كحد أااي ة. إاا ثبت سوء المان
  ولمجنــة العطــاءات فــرض ارامــة تتناســة مــع مــدة اســتبدال المــوازم والضــرر والنفقــات الناتجــة عــن الــك 

  ويعاد احتساة مدة الضمانة من تاريخ تقديم الموازم الجديدة .
% صمسة 15ايمة الضمانة كاممة بموجة التشريعات وياادر ج. إاا لم ينفا المتعىد الك يتم تحايل 

عشر بالمائة من ايمة الموازم التي ثبت سوء مانعيتىا إيرادًا  لحساة الصزينة ويودع البااي أمانات 
 لشراء الموازم عمي حساة المتعىد وتحميمه كافة كمفة الموازم وأي نفقات أو ضرر يمحق بالدائرة .

انة بعد انقضاء المدة المحددة وعدم ظىور أي سوء وبموجة كتاة صطي من د. يتم اإلفراج عن الضم
 الدائرة المستفيدة .

يتم و  من ايمته كما 0.004عند العقد أو ااتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   
أو الترسية عما عن نفس العقد أو ااتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عند اإلحالة  0.004تحايل نسبة 

صام من فاتورة المورد من ايمة العقد أو ااتفاق عما أن ت 0.008الجىة المنفاة لياب  مجموع المحال 
 عند السداد.

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييميا:
 -:لجنة فتح المظاريف -2
ت بحضـــور مـــدير عــام المـــوازم العامــة لجنـــة فــت  مظـــاري  العطــاء وتقـــوم وــاج المجنـــة بفــت  العطـــاءا يــدعو 

 -المناااين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاا اإلجراءات التالية:
إثبات عدد المظاري  في محضر فت  المظاري  وكـل عطـاء يفـت  مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة عميـه  - أ

العطـــاءات  وعمـــا مظروفـــه رامـــًا مسمســـًل عمـــا ويئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه راـــم العطـــاء ومقامـــه عـــدد
 الواردة.

ثبات عددوا.  - ب  ترايم األوراق المرفقة مع العطاء وان

اــراءة اســم مقــدم العطــاء واألســعار وايمــة التــأمين اابتــدائي المقــدم مــن كــل منــااص والــك بحضــور   - ت
 المناااين أو ممثميىم.

ه التوايــع مــن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل وراــة مــن أورااــ - ث
 وكالك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات السابقة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -1
ــاين تتكــون مــنىم المجنــة الفنيــة التــي تقــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــصاص أو الجىــات ال

العطـاءات المركزيـة بعـد أصـا العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم تواـياتىا المناسـبة لمجنـة 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أي عرض اير معزز بتأمين دصول العطاء.  - أ
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تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لموااـفات المـوازم المطموبـة عمـا    - ب
حيـــث التـــزام المنـــااص بعرضـــه جـــدول يعـــد لىـــاج ال ايـــة  وتصضـــع كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن 

 بمواافات وشروط دعوة العطاء.

يؤصا بعين ااعتبار كفاءة المنااص من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
وسمعته التجارية والتسىيلت التـي يقـدمىا أو الصدمـة التـي يوفروـا واطـع ال يـار وورش الاـيانة و كـالك 

و موزع لوكيل أو تاجر  ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـااص الـاي ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض كونه وكيل أ
 واج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الاي ادم أرصص األسعار ثم الاي يميه حتا تتم دراسة العروض المقدمة.  - ث

عمـــا مقـــدم  إاا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والموااـــفات والجـــودة تواـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة - ج
أرصص األسعار و من حق المجنة الفنية أن تواي بالترسية عما أكثر من مورد لماـن  الواحـد بـالرام 

 من اصتل  األسعار.

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــاي يتضــمن أرصــص األســعار تنتقــل الدراســة إلــا العــرض  - ح
المتطمبـات للحالـة عمـا أن تبـين أسـباة  الاي يميـه بالسـعر إلـا أن تاـل إلـا العـرض الـاي تتـوافر فيـه

 استبعاد العروض األرصص بشكل واض .

إاا تســـاوت الموااـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــااص الـــاي يتضـــمن عرضـــه  - خ
ميزات إضافية ثم المقدم لممنتجات المحميـة  ثـم المنـااص المقـيم بفمسـطين باـورة دائمـة  ثـم مـدة التسـميم 

 ا كانت سرعة التسميم لمامحة الدائرة المستفيدة.األال إا
 

 خامسا :ـ التزامات المتعيد أو المورد :ـ
عما المتعىـد الـاي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الصـاص بقـرار اإلحالـة وتوايـع ااتفاايـة  .1

 وما يمحقىا من أوراق ومستندات بما فيىا  أوامر الشراء(.
 من تاريخ استلمه ألمر التوريد. حسة الطمةيمتزم المتعىد بالتوريد  .2

ا يجوز لممتعىد أن يتنازل ألي شـصص آصـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحاـول عمـا  إان  .3
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحق لممنااص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بأي صسارة أو ضرر ناشئ عـن تقـديم عرضـه  .4
ة إاا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة إليىـا أو إاا لـم تحـل العطـاء عمـا مقـدم أاـل في حالـ

 األسعار أو إاا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وات أو أي مرحمة دون اكر األسباة.

ــًا لمموااــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي اــرار اإل .5 حالــة وكــالك يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفق
 العينات المعتمدة والماكورة فيه.
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 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعيد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامو بو:ـسادسا
إاا تأصر المتعىد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير :  فرض غرامة مالية .1

%( مـن ايمـة المـوازم التـي تـأصر فـي توريـدوا 1امـة ماليـة ا تقـل عـن  عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ار 
عــن كــل أســبوع تــأصير إا إاا تبــين أن التــأصير فــي التوريــد نــاجم عــن اــوة اــاورة   وفــي جميــع األحــوال عمــا 
المتعىــد تقــديم إشــعار صطــي وفــوري إلــا الجىــة المصتاــة بــالظرو  واألســباة التــي أدت إلــا التــأصير فــي 

 منعته من الك وتقديم ما يثبت الك.التوريد أو 
إاا نكل المتعىد عن تنفيا التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو ااـر فـي  : الشراء عمى حساب المتعيد .2

الــك أو تــأصر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إاــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بىــا المتعىــد بــنفس 
ر آصـر عمــا حسـاة وــاا المتعىـد ونفقتــه مـع تحميمــه فـروق األســعار الصاـائص والموااــفات مـن أي ماــد

ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم  والنفقــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو ماــاري  أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال
 العامة دون الحاجة إلا أي إناار وا يحق لممتعىد ااعتراض عما الك.

: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات و إلغـاء العقـد المبـرم معـواستبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـو أ .3
التــي أحالــت العطــاء اتصــاا اإلجــراءات اللزمــة بحــق المتعىــد بمــا فــي الــك ماــادرة ايمــة التــأمين المقــدم مــن 
المتعىــد أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســة مــع ايمــة المــوازم ايــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي وــاج الحالــة إيــرادًا 

 ة.لمصزينة العام
وفــي جميـــع األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحاــيل األمـــوال المســـتحقة لىـــا فـــي امـــة المنـــااص أو  .4

المورد من األموال المستحقة لالك المنااص أو المورد لدو الـوزارات والىيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن 
 كفااتىم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقـد فيـتم حمـه وديـًا في حال حدوث أي صل  ينشأ عن تفسير   - أ
 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتىما لمواــول إلــا حــل حــول أي صــل  يتعمــق  30إاا لــم يــتمكن الطرفــان صــلل  - ب
بالعقـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الصـــل  بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المصتاـــة وتطبيـــق القـــوانين واألنظمـــة 

 ناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بىاا الشأن.المعمول بىا في م
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 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

 ــش أو التلعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو اــام بنفســه أو بواســطة ا اســتعمل المنــااص الاإ .1
ايرج بطريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه 
إضـــرارًا بالماـــمحة يم ـــي عقـــدج فـــي الحـــال وياـــادر التـــأمين مـــع عـــدم اإلصـــلل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 

رتبة عما الك فضًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المناااـين وا يسـم  لـه بالـدصول فـي بالتعويضات المت
 مناااات لمسمطة الوطنية الفمسطينية واا فضًل عن اتصاا اإلجراءات القضائية ضدج عند اااتضاء.

إاا أفمـــس المنـــااص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعااـــد معـــه دون المجـــوء لمقضـــاء وكـــالك  .2
 مبمغ التأمين ك يراد عام لمصزينة العامة.ماادرة 

إاا تـوفا المنــااص أو المــورد جــاز إل ــاء العقـد  المبــرم معــه أو مــا تبقــا منـه  بتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد  .3
 بالك دون الحاجة إلا استادار حكم اضائي يقضي بالك مع رد مبمغ التأمين في واج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

 . يمتزم المنااص بتقديم مواد اات جودة عالية .1
يفضـــل أن تكـــون المـــواد المقدمـــة مـــن إنتـــاج وطنـــي تحمـــل اســـم تجـــاري مع تحديـــد النوعيـــات والماركـــات  .2

 واألحجام وبمد الانع أو بمد اإلنتاج.

 االتزام بالتوريد بالنوعيات والكميات واألسعار صلل مدة المناااة.  .3

يكتة عمي كل عينة اسم الشركة ورام الاـن  فـي كراسـة بحيث   ديم عينات يجة أن يمتزم المنااص بتق .4
 العطاء ولن تقبل العينات إاا لم تكن معرفة.

 السعر بالشيكل ويشمل النقل والتوايل وكافة أنواع الرسوم والضرائة. .5
 .يجة أن تكون المواد المقدمة مطابقة لممواافات والمقاييس الفمسطينية .6

زم العامــــة/وزارة الماليــــة الحــــق فــــي التأكــــد مــــن مطابقــــة المــــواد لمموااــــفات والمقــــاييس لــــلدارة العامــــة لمــــوا .7
الفمسطينية بالطرق التي تراوا مناسـبة وان تكـون إجـراءات تمـك الفحواـات ومـا يتبعىـا عمـي حسـاة ونفقـة 

 المورد.
 يجة أن تكون المواد م مفة حسة الوحدة سواء عدد أو وزن أو حجم. .8
مــادة كاممــة أو أي جــزء منىــا فــي حــال مصالفتىــا لمموااــفات التــي تــم ااتفــاق  رفــض أي ي وزارةيحــق أل .9

 عميىا.
ــــي المــــور  .11 ــــي تحــــددوا الــــوزارةد عميىــــا عااــــد االتــــزام بتوريــــد المــــواد المتعم طبقــــًا لمشــــروط  لــــدي الجىــــة الت

ريــد مــن والموااـفات الــواردة فــي المناااــة متضــمنًا النقــل والتحميــل والتنزيـل ومــا يترتــة عمــي عمميــات التو 
 نفقات بال ة ما بم ت أو مااري  عمي نفقته الصااة.

لمموااــفات المطموبــة ســو  يــتم ترســية أاــنا  المناااــة بالتجزئــة عمــي أســاس أاــل األســعار والمطــابق  .11
% مـــن إجمـــالي 25الحـــق فـــي زيـــادة الكميـــات المتعااـــد عميىـــا أو صفضـــىا بنســـبة  ي وزارة مـــن الـــوزاراتوأل

رد إشــعار المــورد برابتىــا فــي الــك وبــنفس شــروط وموااــفات وأســعار التوريــد الكميــة المتعااــد عميىــا لمجــ
 الواردة في العقد لكل أو بعض األانا  صلل فترة التعااد.

توريــد بمــا يمــس فــي حــال مصالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعااــد أو فــي حــال امتناعــه أو عرامتــه لم .12
ىا لمضـــرر يحـــق لـــوزارة الماليـــة ماـــادرة كفالـــة أو يعـــرض ماـــالح أي وزارة مـــن وزارات الســـمطةبماـــمحة 

حسن التنفيـا والرجـوع عميـه بـالتعويض عـن كـل عطـل أو ضـرر لحـق بىـا كمـا أن لىـا الحـق فـي الحاـول 
عمي المواد التي يتصم  المورد عن توفيروا من المورد الـاي يميـه فـي السـعر او الشـراء بـالطرق التـي تراوـا 

ل اء التعااد مع  % مااري  إدارية مـن ضـمانته 10ودفع فروق األسعار مضافًا إليىا محققة لمامحتىا وان
البنكيــة ولــيس لممــورد الــاي صــال  أي شــرط مــن شــروط التعااــد أو تصمــ  عــن أو عراــل عمميــات التوريــد 
الحق في المطالبة بأية تعويضات أو المطالبة باسترداد كفالة حسن التنفيا أو المطالبة بفروق األسعار إاا 
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رة من توفير تمك المواد بسعر أال من سعر المناااة الاي تـم التعااـد بموجبـه وفـي حـال عـدم تمكنت الوزا
 كفاية الضمانة لت طية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في صام أي مبالغ تتبقي من مستحقاته لديىا.

بالمناااـــة صـــلل يكــون الـــدفع المـــورد لقــاء مـــا اـــام بتوريـــدج مــن مـــواد طبقـــًا لمشـــروط والموااــفات الـــواردة  .13
ثلثون يومـًا مـن تـاريخ تقـديم الفـواتير واألوراق الدالـة عمـي تمـام وحسـن التوريـد طبقـًا لمشـروط والموااـفات 

 الواردة باحيفة الشروط والمواافات .

 يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما يتناسة والمامحة العامة. .14
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 ل الكميات واألسعارجدو
 -:كشف خاص بوزارة الصحةأواًل: 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبمغ 
اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

2 
  %9-7كمور تركيز

  التوريد تعبئو في الخزانات الخاصة بالوزارة
 1 لتر

   

1 
 مزيل لبقع الدم  –انزيم بودرة لمغسالة 
 صافية ( م)بربرات صوديو 

Kg 1 
   

3 
مع رائحة بعبوات محكمو تايد بودرة لممغاسل بدون رغوة 
 اإلغالق

Kg 1 
   

  ×منظف لألرض لمحضانة سمكسين  4
 ( 5-2)تركيز من 

 1 لتر

   

    Kg 1 رافين لمعالج الطبيعي بشمع  5

    1 لتر لتر 4جالون %(28-%25ماء نار جالون مركز ) 6

    1 لتر لتر 65% جالون 15ماء اكسجين تركيز  7

    1 عدد كيمو 3مرطبان بالستيك بغطاء سعة  8

    1 عدد كميو 2مرطبان بالستيك بغطاء سعة  9

    1 عدد كميو 1مرطبان بالستيك بغطاء سعة  25

    1 عدد  كيمو 5 مرطبان بالستيك بغطاء سعة  22

    1 عدد سم 3.58*/21 لألطفالاسفنج قطع  21

    1 عدد ممم5سم*15سم* 15اسفنج لمعناية المركزة ليفة  23

    1 عمبة كمكل ابيض نقى مع ثالث حجرات داخميا  24

    1 عمبة كمكل ابيض نقى حجرة واحده داخميا  25

    Kg 1 زيت برافين 26

    Kg 1 ممح خشن بمورخ 27

    1 عمبة ممم 155عمبو بالستيك شفافة مع غطاء محكم  28

    1 كيس سم 15*15ايمون شفاف ظرف ن 15

    1 كيس سم 25*15ظرف نايمون شفاف  12

    1 عدد 3سم155حجم  بالستيك مصاصة 11

    1 عدد 3سم 285كبايات بالستيك بدون غطاء حجم  14

    1 عدد ممعقة كبيرة بالستيك لمرة واحدة  15

 ألوانوتكس ثالث قطع  16
 1 عدد ) لتنظيف المكتب ( 

   

 م(245-245نايمون لتغميف الوجبات الغذائية )ك 17
 1 متر  سم 45 – 45عرض يتراوح بين 

   

    1 عدد سم 3*35*42بالستيك لمخضار مقاس  صنيو 19
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 جرام 545-515الوزن 
    1 عدد لتر 4شامبو اطفال ضد الحساسيو بدون دموع عبوه  30

    1 عدد سم75×55ممسحو خيش  31

    1 عدد كجم 3.375سم وزن  65×217ورق بشكير  31

 السعر اإلجمالي بالشيكل
 

   

  مالحظة:
 لممواد السابقة أن يمتزم المنااص بتقديم عينات  يجة 

 -خاص بالوزارات :كشف ثانيًا: 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر الوحدة 

 بالشيكل

المبمغ 
اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

2 

تركيزه يتراوح ما بين  (لتر1ماء نار مركز )سائل( )سعة
% المون مائل الي االخضرار متعكر قميال 77-111

 وبطاقة البيان مستوفية الشروط

  عبوة

   

1 

% 11-%11تركيز  سائل تنظيف كرسي المرحاض
عبوات محكمة االغالق بطاقة البيان مستوفية الشروط 

 سائل متجانس
  عبوة

   

3 
كيب ليا قطع صمبة ومتجانسة التر  جم(71صابون يد )

 رائحة مقبولة ومواد التغميف من نوعية جيدة
  عدد

   

     عبوة لتر(1% )11ال يقل تركيزه عن  صابون سائل لألرض 4

5 
كجم( أن يكون لو رائحة مقبولة العبوات 3) معجون جمي

 محكمة االغالق وبطاقة البيان مستوفية الشروط
  عبوة

   

6 

 11-7وضة مل( درجة الحم111) اسبريو تنظيف زجاج
يكون محموال معمقا ومتجانسا عند التحريك البسيط يجب 

% يجب ان يكون المنتج ذا رائحة 2أن ال يقل الحجم عن 
مقبولة ويكون سيل االستعمال وبطاقة البيان مستوفية 

 الشروط

  عبوة

   

     عبوة مل(111) اسبريو تنظيف المكاتب )بميدج أو ما يعادلو( 7

     عبوة مل(111لغرف )اسبريو معطر لجو ا 8

     عبوة لتر(1سائل مطير لألرضيات مركز ) 9

25 
)ماركة فمت أو ما  لتر(1) مبيد سائل لمصراصير والنمل

 يعادلو(
  عبوة

   

     عبوة  مل(111مبيد سبراخ لمحشرات ) 22

21 
 مستحمب لمكافحة الحشراتتركيز  01 ديزكتولمبيد 

 م/لتر ديازينونجرا Diazinan (011%01يحتوخ عمي 
  لتر

   

13 
 إلبادةسوبر مستحضر قابل لالستحالب 15كوكتيل مبيد 

% بروبوكسور 15الزاحفة يحتوخ عمي الحشرات 
  لتر
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Proppoxur 

24 
% قابل لمذوبان في الماء مسحوق رطب 15مبيد برمتول 

% 15الطائرة والزاحفة يحتوخ عمي  قاتل لمحشرات
Permethren 

  كيمو جرام

   

25 

عمي ىيئة أقراص تبخير مبيد  Phosphoneمبيد حشرخ 
حشرخ إلبادة جميع أطراف الحبوب والمواد المخزونة 

 Aluminum% فوسفيد األلومنيوم 56يحتوخ عمي 

Phosphide 

  عدد

   

26 
( محمول لتحضير Ratimon - Gمبيد رايتمون ج سائل)

يحتوخ عمي  –الجرذان والفئران العادية  ةال بادالطعم 
 Promadialone% بروماديمون .5.2

  لتر

   

27 
 – Ratriemطعم حبيبي لمفئران جاىز لالستعمال )

Ratimon – G قمح مجروشة ( عمي ىيئة حبوب
 Promadialone% بروماديمون 5.555يحتوخ عمي 

  كيمو

   

28 

لتر( تركيز المادة 2معجون تنظيف )أرضيات أخضر( )
تؤثر وال تتأثر % وعبوات ال 25-25الفعالة حد أدني 

ذا   المنتج متجانسبالمنتوج عبوات محكمة االغالق 
رائحة مقبولة ذو قوام متماسك ودرجة الحموضة من 

6.5- 8 

  عبوة

   

29 
مسحوق غسيل بودرة لممغاسل بدون رغوة لمغساالت 

  كيمو جرام نصف أتوماتيك
   

     لتر شامبو أطفال 15

     لتر Xمنظف لأليدخ سمكسين  12

11 
ميكرون  1.5سم لون أبيض شفاف 98*92كيس نايمون 

  باكو كجم(2)
   

     عدد سمة ميمالت بالستيك صغيرة 13

     عدد سطل ماء صغير )بالستيك طرخ( 14

     عدد برميل قمامة حجم كبير )مع غطاء(  15

     باكو لفة( 14ورق تواليت ناعم ) 16

     باكو لفة( 31ورق تواليت ناعم ) 17

18 
مناديل ورق ناعم )كيمو غرام( ومصنعة من السيمولوز 

% جافة وال يكون ليا أخ رائحة غير مقبولة 255النقي 
 والحواف مقطوعة بانتظام ومستقيمة القص 

  باكو

   

19 
ومصنعة من السيمولوز غرام( 155ناعم )مناديل ورق 

% جافة وال يكون ليا أخ رائحة غير مقبولة 255النقي 
 ف مقطوعة بانتظام ومستقيمة القصوالحوا

  باكو

   

     عدد سم45*35% مقاس 255فوطة لمغبرة قطن  35

     عدد سم( نوعية جيدة85/55ممسحة أرض مقاس ) 32

     زوج جونتي عادخ مطاط يستعمل لمغسيل والجمي 31
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     باكو قطع(25اسفنج لمجمي بميفة فئة ) 33

     عدد ستيل او نورستا( مصفاة زاوية لممجمي )ستانسل 34

     عدد قشاطة مجمي )بالستيك( 35

     عدد حامل صحون وكاسات )بالستيك( 36

     عدد شفاطة حوض جمد مع اليد 37

     عدد عسافة بيد لمغبرة 38

     عدد فرشاة تنظيف بالط )بالستيك( 39

     عدد فرشاة حمام بقاعدة  45

     عدد مجرود )بالستيك( 42

     عدد مجرود )حديد( 41

     عدد مكنسة خشنة 43

     عدد مكنسة ناعمة نوع جيد  44

سم عمي 225عصاة مكنسة/قشاطة من الخشب طول  45
  عدد األقل نوعية جيدة

   

     عدد سم 215*65دعاسة مكتب حجم كبير )خيش( مقاس  46

     عدد سم 65*45دعاسة مكتب حجم صغير )خيش( مقاس  47

48 Mouse – Trap عدد مصيدة الصقة مع طعم لجذب الفئران     

    السعر اإلجمالي بالشيكل 

 
  مالحظة:

 لممواد السابقة .أن يمتزم المنااص بتقديم عينات  يجة 

 . الكميات تحدد بناًء عمي الطمة من ابل الوزارات 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ــــــــــــــــــــــــــ                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :العـنـــوان                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :ــــــــ                                 
 ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــ                                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــ                                 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا المواع أدناج ــــــــــ 
 -ـــــــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبافتي ممثًل عن  شركة ــــــــ

مـــن شــروط عامـــة  05/2012ورد بوثـــائق العطــاء المطـــروح راــم .   بــأنني اـــرأت وتفىمــت كافـــة مــا 1
 لشروط والمواافات .وصااة ومواافات وألتزم التزاما اانونيًا بتمك ا

.   كمــا ألتــزم بــأن يبقــا العــرض المقــدم منــي ســاري المفعــول وا يجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون 2
 يوما من تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.

مـن  طمبىـا يـتم وكالك ألتـزم بتوريـد األاـنا  المحالـة عمـا بموجـة العطـاء المـاكور أعـلج والتـي.  3
التوريـــد عمـــا أن تكـــون تمـــك  أوامـــراســـتلم توايـــع العقـــد و  مـــن تـــاريخ الـــكصـــلل شـــىر و  الـــوزاراتابـــل 

 األانا  الموردة من ابمي وفقًا لممواافات والشروط المناوص عميىا في واا العطاء.
 وواا إارار وتعىد مني بالك أار وألتزم بكل ما ورد به دون أي ض ط أو إكراج .     

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــ                                                   
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