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 السمطة الكطنية الفمسطينية

 كزارة المالية
 لمكاـز العامة العامة دارةاإل

 اءات المركزيةػلجنة العط
 1721/ 70عطاء رقـ

لصالح وزارة غذائية جافة  مواد عطاء حكومي لتوريدزية عن طرح ــلجنة العطاءات المرك / تعمن وزارة المالية
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء الداخمية 

فعمــا الشــركات ذات ااختصــاص والمســجمة رســميًا وترغــة فــي المشــاركة فــي وــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
 الرمال برج الوليد الطابق األرضـي بـالبرة مـن إشـارة مـرور الطيـرانـ  لموازم العامةاإلدارة العامة المالية / 
ا كراســة المواصــفات خــ ل أوتــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عمــ( 9غــرة بــرج الظــافر   فــي غــزة

 .خزينة وزارة الماليةإلا غير مستردة تورد  شيكل( 300ووثائق العطاء مبابل دفع مبمغ  
وزارة  العامـة المـوازم  دارةاإلآخر موعد لببول عروض األسعار بـالظر  المختـوم فـي صـندوق العطـاءات بـ

وتفــتح المظــاري  م  17/11/2011الموافــق  الخمــيس يــوم ظىــرمــن  الواحــدةوــو الســاعة  زةـالماليــة فــي غــ
 الزمان والمكان .نفس ناتصين في تبحضور ممثمي الم

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ػ
 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلع ن في الصح  .1
كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمـد لـدو وزارة الماليـة ب ـزة  البنـك الـوطني يجة إرفاق  .2

بمبمـغ  صادر من بنك البريد التابع لوزارة ااتصاات وتكنولوجيا المعمومات معتمد أو سند دفع اإلس مي(
يومـــًا مـــن آخـــر موعـــد لتبـــديم  ث ثـــين" كتـــنمين دخـــول " ســـار  المفعـــول لمـــدة  % مـــن إجمـــالي العطـــاء5

 العروض.
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائة. بالشيكلتبدم األسعار  .3
 غير ممزمة بببول أتل األسعار. لجنة العطاءات .4
 . اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أ  مبمغ نبد  يرفق مع العطاء.5
 2824368-2826900. لممراجعة وااستسفار وات  رتم 6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

والوثــائق المرفبــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يبــرأ وــذج  يعــد المنــاتص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــاذج .1
الوثائق ويتفىم جميـع مـا ورد فيىـا ويخـتم ويوتـع كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويبـدمىا ضـمن العـرض كاممـة 

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم تيامه بالتدتيق وااستكمال بصورة صحيحة.

ل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم عمـا أن يشـم بالشـيكلتكتة أسـعار العطـاء  .2
 والت مي  ومصاري  النبل والتحميل والتنزيل والتنمين وجميع الرسوم والمصاري  األخرو.

أو التعــديل أو  يعــد المنــاتص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فبــط ويحظــر المحــو .3
يح مـــن وــذا الببيــل يوضــع عميــه خطــين متــوازيين بـــالحبر الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــح

 األحمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويوتع بجانبه من تبل من أجرو التصوية.

يبــدم المنــاتص عرضـــه مرفبــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــع تـــنمين دخــول العطــاء فـــي م مــ  م مــق ب حكـــام  .4
وكــذلك  2012/ 07 لممناتصــة رتــم الداخميــة افــة لصــالح وزارة مــواد غذائيــة جويكتــة عميــه عطــاء توريــد 

اســمه وعنوانــه بالكامــل ورتــم الىــات  والفــاكس ورتــم صــندوق البريــد الخاصــين بــه لترســل إليــه المكاتبــات 
تعـديل فـي عنوانـه  لمـوازم / وزارة الماليـة خطيـًا بـن  ت ييـر أو العامة ةاإلدار المتعمبة بالعطـاء وعميه تبميــغ 

أن يكتة أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانىـا وبخـ   ذلـك يحـق لمجنـة العطـاءات أن وعميه 
 تىمل العرض المبدم منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن تبــل المنــاتص فــي صــندوق العطــاءات المخصــص لىــذا ال ــرض لــدو  .5
ــذلك وكــل عــرض ا يــودع  اءات تبــل آخــر موعــد فــي صــندوق العطــ لمــوازم تبــل انتىــاء المــدة المحــددة ل

 لتبديم العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج م مبًا .

مـن  سـتين يومـايمتزم المناتص بنن يببا العرض المبدم منه نافذ المفعول وا يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتبديم العروض.

 مدة سريان العطاء ستة شىور. .7
 المطمكبة:ػثانيًا: الشهادات كالمستندات الرسمية 

يرفق المناتص مع عرضه   خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشـىادات والوثـائق المطموبـة منـه ووـي   .1
 عما النحو التالي:

 .صورة مصدتة عن شىادة مزاولة المىنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجار  أو الصناعي لمشركة 

  البيمة المضافة.شىادة خمو طر  من دائرة ضريبة الدخل وضريبة 
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عما المناتص أن يرفق بعرضه النسـخة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـر   .2
ذا كانـت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكذلك يبدم مع عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان

ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم غير تابمة لمنبل فعميه أن يحدد مكانىا والوتـت الـذ  يمكـن رؤيتىـا ف يـه وان
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــاتص أن يضــــي  أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يرغـــة ب ضــــافتىا ويـــرو أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .3
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات كضمانات العطاء :
 تأميف الدخكؿ في العطاء : .2

تـابع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا صـادر مـن بنـك البريـد ال معتمد يمتزم المناتص أن يرفق بعرضه سند دفع
أو عما شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في غزة  البنـك  المعمومات

وا ينظـر فـي أ  عـرض غيـر معـزز " كتنمين دخول "  دوار  مبمغ مبطوع1000بمبمغ الوطني اإلس مي( 
الــدخول فــي العطــاء إلــا مبــدميىا مــن المناتصــين الــذ  لــم بتــنمين دخــول العطــاء أ عمــا أن تعــاد تنمينــات 

ــيىم  يحــال عمــيىم العطــاء بعــد مــدة أســبوعين مــن تــاريخ آخــر موعــد لتبــديم العــروضأ وكــذلك لمــن أحيــل عم
 العطاء بعد أن يبوموا بتبديم تنمين حسن التنفيذ.

 تأميف حسف التنفيذ :  .1

يمتزم المتناتص الفائز بالعطاء أو بن  جزء من بنودج بتبديم تنمين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه ببيمـة 
أو عما شكل كفالة أو  صادر من بنك البريد حسة األصول معتمد وذلك عما شكل سند دفع مبمغ مبطوع 

 15ني اإلسـ مي(  خـ ل شيك بنكـي صـادر مـن بنـك يتعامـل مـع السـمطة الفمسـطينية فـي غـزة  البنـك الـوط
يوم من تـاريخ تبمي ـه ببـرار إحالـة العطـاء عميـه مـن تبـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـا أن يكـون سـار  المفعـول 

أ ويعـاد تـنمين حسـن التنفيـذ إلـا المتعىـد بعـد تنفيـذ كافـة االتزامـات المترتبـة عميـه بموجـة  مدة سريان العبد
ارة العامة لموازم باإلفراج عن التنمين  حيـث يـتم إصـدار شـيك ببيمـة طمة خطي تبدمه الدائرة المستفيدة لإلد

 الكفالة من وزارة المالية(.
 تأميف الصيانة :.3

فــي حــال تطمــة األمــر عمــي شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك مصــدق صــادر عــن بنــك مين الصــيانة يبــدم تــن
د صادر عـن بنـك البريـد بنسـبة معتمد لد  وزارة المالية ب زة  البنك الوطني اإلس مي(أو سند دفع معتم

% مــــن تيمـــة المــــوازم المكفولــــة لـــه ويعــــاد وــــذا التـــنمين إلــــي المتعىــــد بعـــد أن يبــــوم بكافــــة 5اتبـــل عــــن 
ذا أخــل المتعىــد بتبــديم الصــيانة  االتزامــات المترتبــة عميــه بموجــة كتــاة خطــي مــن الــدائرة المســتفيدة أوان

جــراء الصــيانة عمــي حســاة المتعىــد وتحميمــه المطموبــة فيحــق لمجنــة العطــاءات مصــادرة تيمــة التــنمي ن وان
 فروق األسعار.
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أ. تبدم كفالة عدلية في حال تطمة األمر ذلك لضمان سوء المصنعية لمدة .ضمانة سكء المصنعية: 4
% خمسـة عشـر بالمائـة مـن تيمتىـا إا 15تبل عن سـنة بكامـل تيمـة المـوازم المضـمونة مضـافًا إليىـا  ا

 العطاء .إذا ورد خ   ذلك في 
ة. إذا ثبت سوء المصنعية فعمي المتعىد استبدال الموازم بموازم أخر  جديدة خ ل شىرين كحد أتصي 
أ ولمجنــة العطــاءات فــرض غرامــة تتناســة مــع مــدة اســتبدال المــوازم والضــرر والنفبــات الناتجــة عــن ذلــك 

 أويعاد احتساة مدة الضمانة من تاريخ تبديم الموازم الجديدة .
% خمسة 15م ينفذ المتعىد ذلك يتم تحصيل تيمة الضمانة كاممة بموجة التشريعات ويصادر ج. إذا ل

عشر بالمائة من تيمة الموازم التي ثبت سوء مصنعيتىا إيرادًا  لحساة الخزينة ويودع الباتي أمانات 
 ائرة .لشراء الموازم عمي حساة المتعىد وتحميمه كافة كمفة الموازم وأ  نفبات أو ضرر يمحق بالد

د. يتم اإلفراج عن الضمانة بعد انبضاء المدة المحددة وعدم ظىور أ  سوء وبموجة كتاة خطي من 
 الدائرة المستفيدة .

يتم و  من تيمته كما 0.004عند العبد أو ااتفاق  بنسبة .يتـ تحصيؿ رسـك طكابع إيرادات دمغة 5   
بع إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما عن نفس العبد أو ااتفاق كرسوم طوا 0.004تحصيل نسبة 

خصم من فاتورة المورد من تيمة العبد أو ااتفاق عما أن ت 0.008الجىة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 
 عند السداد.

 رابعًا: فتح العطاءات كتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريؼ -2
مـــدير عــام المـــوازم العامــة لجنـــة فــتح مظـــاري  العطــاء وتبـــوم وــذج المجنـــة بفــتح العطـــاءات بحضـــور  يــدعو 

 -المناتصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
ميـه إثبات عدد المظاري  في محضر فتح المظاري  وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة ع - أ

وعمـــا مظروفـــه رتمـــًا مسمســـً  عمـــا ويئـــة كســـر اعتيـــاد  بســـطه رتـــم العطـــاء ومبامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثبات عددوا.  - ب  ترتيم األوراق المرفبة مع العطاء وان

تــراءة اســم مبــدم العطــاء واألســعار وتيمــة التــنمين اابتــدائي المبــدم مــن كــل منــاتص وذلــك بحضــور   - ت
 المناتصين أو ممثميىم.

يــع مــن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورتــة مــن أوراتــه التوت - ث
 وكذلك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات الساببة.
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 -:لجنة دراسة كتقييـ العركض -1
ــذين تتكــون مــنىم المجنــة الفنيــة التــي تبــوم  بدراســة يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــخاص أو الجىــات ال

العروض من النواحي الفنية والمالية والبانونية وتبدم توصـياتىا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أخـذ 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أ  عرض غير معزز بتنمين دخول العطاء.  - أ

فات المـوازم المطموبـة عمـا تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفبـًا لمواصـ   - ب
جـــدول يعـــد لىـــذج ال ايـــةأ وتخضـــع كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــاتص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخذ بعين ااعتبار كفاءة المناتص من الناحيتين المالية والفنية ومبدرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
ي ت التـي يبـدمىا أو الخدمـة التـي يوفروـا وتطـع ال يـار وورش الصـيانة و كـذلك وسمعته التجارية والتسى

كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجرأ ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاتص الـذ  ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض 
 وذج المتطمبات.

 مة.تبدأ الدراسة بالعرض الذ  تدم أرخص األسعار ثم الذ  يميه حتا تتم دراسة العروض المبد  - ث

إذا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مبـــدم  - ج
أرخص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد لمصـن  الواحـد بـالرغم 

 من اخت   األسعار.

األســعار تنتبــل الدراســة إلــا العــرض فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذ  يتضــمن أرخــص  - ح
الذ  يميـه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذ  تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـا أن تبـين أسـباة 

 استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.

إذا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــاتص الـــذ  يتضـــمن عرضـــه  - خ
مبدم لممنتجات المحميـةأ ثـم المنـاتص المبـيم بفمسـطين بصـورة دائمـةأ ثـم مـدة التسـميم ميزات إضافية ثم ال

 األتل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ػ التزامات المتعهد أك المكرد :ػ
ااتفاتيـة عما المتعىـد الـذ  أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العبـد الخـاص ببـرار اإلحالـة وتوتيـع  .1

 وما يمحبىا من أوراق ومستندات بما فيىا  أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعىد بالتوريد خ ل شىر من تاريخ است مه ألمر التوريد. .2

ا يجوز لممتعىد أن يتنازل أل  شـخص آخـر عـن كـل أو أ  جـزء مـن العبـد دون الحصـول عمـا  إذن  .3
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.
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لممناتص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بن  خسارة أو ضرر ناشئ عـن تبـديم عرضـه  ا يحق .4
في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المبدمـة إليىـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـا مبـدم أتـل 

 األسعار أو إذا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أ  وتت أو أ  مرحمة دون ذكر األسباة.

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي تــرار اإلحالــة وكــذلك  .5 يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفب
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 

 
 :ػ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أك عدـ قيامه به:ػسادسا

توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العبـد يحـق لمـدير إذا تنخر المتعىد عن :  فرض غرامة مالية .1
%( مـن تيمـة المـوازم التـي تـنخر فـي توريـدوا 1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض غرامـة ماليـة ا تبـل عـن  

عــن كــل أســبوع تــنخير إا إذا تبــين أن التــنخير فــي التوريــد نــاجم عــن تــوة تــاورة أ وفــي جميــع األحــوال عمــا 
يم إشــعار خطــي وفــور  إلــا الجىــة المختصــة بــالظرو  واألســباة التــي أدت إلــا التــنخير فــي المتعىــد تبــد

 التوريد أو منعته من ذلك وتبديم ما يثبت ذلك.
إذا نكل المتعىد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو تصـر فـي  : الشراء عمى حساب المتعهد .2

م العامــة إصــدار البــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بىــا المتعىــد بــنفس ذلــك أو تــنخر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــواز 
الخصـائص والمواصــفات مـن أ  مصــدر آخـر عمــا حسـاة وــذا المتعىـد ونفبتــه مـع تحميمــه فـروق األســعار 
ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم  والنفبــات اإلضــافية وأيــة خســائر أو مصــاري  أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال

 ة إلا أ  إنذار وا يحق لممتعىد ااعتراض عما ذلك.العامة دون الحاج
: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عػرض المػكرد الػذخ يخػؿ بالتزاماتػه أك إلغػاء العقػد المبػـر معػه .3

التــي أحالــت العطــاء اتخــاذ اإلجــراءات ال زمــة بحــق المتعىــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة تيمــة التــنمين المبــدم مــن 
بشــكل يتناســة مــع تيمــة المــوازم غيــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي وــذج الحالــة إيــرادًا المتعىــد أو أ  جــزء منــه 

 لمخزينة العامة.
وفــي جميـــع األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوال المســـتحبة لىـــا فـــي ذمـــة المنـــاتص أو  .4

ؤسسـات الحكوميـة أو مـن المورد من األموال المستحبة لذلك المناتص أو المورد لدو الـوزارات والىيئـات والم
 كفااتىم.

 
 -حؿ الخالفات:سابعًا: 

في حال حدوث أ  خ   ينشن عن تفسير أ  بند من البنود الساببة أو من بنود العبـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ
 بالتفاوض.
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يومــًا مــن بــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــا حــل حــول أ  خــ   يتعمــق  30إذا لــم يــتمكن الطرفــان خــ ل  - ب
مـــن الطـــرفين حـــل الخـــ   بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق البـــوانين واألنظمـــة بالعبـــد يحـــق أل  

 المعمول بىا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بىذا الشنن.

 
 
 
 
 

  
 شركط متفرقة:ػ :ثامنا

ا اســتعمل المنــاتص ال ــش أو الت عــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو تــام بنفســه أو بواســطة ذإ .1
بطريق مباشر أو غير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه غيرج 

إضـــرارًا بالمصـــمحة يم ـــي عبـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــنمين مـــع عـــدم اإلخـــ ل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة عما ذلك فضً  عن شـطة اسـمه مـن بـين المناتصـين وا يسـمح لـه بالـدخول فـي 

 اتصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية وذا فضً  عن اتخاذ اإلجراءات البضائية ضدج عند ااتتضاء.من
إذا أفمـــس المنـــاتص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعاتـــد معـــه دون المجـــوء لمبضـــاء وكـــذلك  .2

 مصادرة مبمغ التنمين ك يراد عام لمخزينة العامة.
 ــاء العبـد  المبــرم معــه أو مــا تببــا منـه  بتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد إذا تـوفا المنــاتص أو المــورد جــاز إل .3

 بذلك دون الحاجة إلا استصدار حكم تضائي يبضي بذلك مع رد مبمغ التنمين في وذج الحالة.
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 ة ػػػركط الخاصػػػشال
 

رفض أ  مادة كاممة أو أ  جزء منىا في حال مخالفتىا لممواصفات التي تم ااتفـاق  الداخمية يحق لوزارة  .1
 عميىا.

يتم است م المواد الموردة من تبل لجنة ااست م مختصة ومشـكمة لىـذا ال ـرض وفبـًا لممواصـفات والشـروط  .2
والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم العامة والخاصة لمتعاتـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء وتـرار اإلحالـة وأمـر التوريـد 

جراء التجارة عميىا بالطريبة التي تحددوا الجىة المستفيدة أو لجنة ااست م بموجة لجان فنية  فحصىا وان
تشــكل لىــذا ال ــرض لمعرفــة مــد  مطاببتىــا لممواصــفات المطموبــة ويجــة كــذلك إرفــاق الشــىادات الصــحية 

فـي األلـ  حسـة المـادة المـوردة وبنـاء عمـي  2-1ت بنسـبة والمخبرية ال زمة من تبل المورد وتؤخذ العينـا
 طمة من المختبر عند كل توريد.

مـن تـاريخ اغـ ق  يجة عمي المورد العمم بنن مـا يبدمـه مـن عـرض سـعر سـار  المفعـول لمـدة سـتين يومـاً  .3
 المناتصة.

جىة التي تحددوا الوزارة طببا ب زة او ال الداخمية عمي المورد االتزام بتوريد المواد المتعاتد عميىا في وزارة  .4
لمشـــروط والمواصـــفات الـــواردة فـــي المناتصـــة متضـــمنا النبـــل والتحميـــل والتنزيـــل ومـــا يترتـــة عمـــي عمميـــات 

 التوريد من نفبات بال ة ما بم ت او مصاري  عمي نفبته الخاصة.

أصــنا  المناتصــة بالتجزئــة عمــي أســاس أتــل األســعار والمطــابق لممواصــفات المطموبــة  ســو  يــتم ترســية .5
% مـــن إجمـــالي الكميـــة 25الحـــق فـــي زيـــادة الكميـــات المتعاتـــد عميىـــا أو خفضـــىا بنســـبة  الداخميـــة  ولـــوزارة

فـي  المتعاتد عميىا لمجرد إشعار المورد برغبتىا في ذلك وبنفس شـروط ومواصـفات وأسـعار التوريـد الـواردة
 العبد لكل أو بعض األصنا  خ ل فترة التعاتد.

فــي جميــع األحــوال تكــون عــروض األســعار بالشــيكل الجديــد وشــاممة لمضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــص  .6
 خ   ذلك.

فــي حــال مخالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعاتــد أو فــي حــال امتناعــه أو عرتمتــه لمتوريــد بمــا يمــس  .7
رض مصـــالحىا لمضـــرر يحـــق لـــوزارة الماليـــة مصـــادرة كفالـــة حســـن التنفيـــذ بمصـــمحة وزارة الصـــحة أو يعـــ

والرجــوع عميــه بــالتعويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق بىــا كمــا أن لىــا الحــق فــي الحصــول عمــي المــواد 
التــي يتخمــ  المــورد عــن توفيروــا مــن المــورد الــذ  يميــه فــي الســعر او الشــراء بــالطرق التــي تراوــا محببــة 

ل اء الت % مصاري  إدارية من ضمانته البنكية 10عاتد مع ودفع فروق األسعار مضافًا إليىا لمصمحتىا وان
وليس لممورد الـذ  خـال  أ  شـرط مـن شـروط التعاتـد أو تخمـ  عـن أو عرتـل عمميـات التوريـد الحـق فـي 

نـت المطالبة بنية تعويضـات أو المطالبـة باسـترداد كفالـة حسـن التنفيـذ أو المطالبـة بفـروق األسـعار إذا تمك
الوزارة من توفير تمك المواد بسـعر أتـل مـن سـعر المناتصـة الـذ  تـم التعاتـد بموجبـه وفـي حـال عـدم كفايـة 

 الضمانة لت طية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في خصم أ  مبالغ تتببي من مستحباته لديىا.



 

 27 صفحة ووزارة الداخلية لصالح جافة غذائية مواد توريد 77/1722 رقم عطاء

 

الواردة بالمناتصة خـ ل ث ثـون يكون الدفع المورد لباء ما تام بتوريدج من مواد طببًا لمشروط والمواصفات  .8
يومـًا مــن تــاريخ تبــديم الفـواتير واألوراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريـد طببــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة 

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

 يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما يتناسة والمصمحة العامة. .9

 ة شىور من تاريخ توتيع العبد.مدة سريان العطاء ست .11

 يحق لمجنة العطاءات تجزئة البنود أو إلل اء أ  بند دون إبداء األسباة. .11
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 المكاصفات الفنية

 
 المواصفات الفنية للداخلية :

 المكاصفات :
 : ) ياسميف تايمندخ ( األرز أ.

حــديث اإلنتــاج وأن يكــون موضــوعًا عمــا العبــوة تــاريخ كجــم وأن يكــون  25نظيــ  أبــيض معبــن فــي أكيــاس ســعة 
اإلنتاج واانتىاء وأن ا تبل المدة الباتية من ص حيته عن ثمثي المـدة الصـالحة وأن تكـون مطاببـة لممواصـفات 

 % في الكيموجرام الواحد.3والمباييس الفمسطينية وأن تكون نسبة الكسر ا تزيد عن 
رائحــة طبيعيــة خاليــًا مــن الحشــرات الحيــة خاليــًا مــن الممــح والجــبس وخاليــًا  . أن يكــون نظيفــًا تــام الضــرة ذو1

 مما تحدثه الرطوبة من تم .
 . أن يجتاز الفحوصات المخبرية حسة المواصفات الفمسطينية.2
. أن يكــون معبــن فــي أكيــاس ســميمة ومتينــة وجافــة ونظيفــة وخاليــة مــن الرائحــة ال ريبــة مصــنوعة مــن تمــاش 3

 25،50ل أو الكتـان أو خمــيط منىـا أو أيــة مـادة أخــرو مناسـبة ويكــون وزن العبـوة الصــافي الجـوت أو التيــ
 كيمو.

 . أن يكون اإلنتاج حديث وأن يتم التسميم خ ل الثمث األول من فترة الص حية.4
 . أن يتم إحضار عينات من المتبدمين لمصن  والحكم عميىا من تبل المجنة الفنية.5
نتاج البيانات المطموبة حسة األصول  مبينًا عميىا بمد المنشـن و تـاريخ الصـ حية و . أن يكون في وسم اإل6

 الوزن الصافي.
 . أن يخمو من الحشرات و البوارض و إفرازاتىا ومن اإلصابة بالفطريات .7
 

 السكر:ب. 
 يكون نظيفًا أبيض المون خاليًا من الروائح ال ريبة.أن  .1
 أن يكون خاليًا من أ  طعم عدا الطعم الحمو المميز له سواء في حالته الجافة أو السائمه. .2

 أن يكون خاليًا من الحشرات أو أجزائىا ومن فض ت البوارض. .3
 أن يكون خاليًا من المواد ال ريبة والمواد الحافظة والممونة. .4
 %.0.4% وزنًا والرماد ا يزيد عما 99.7أن ا يبل السكروز عن  .5
 أن يجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية. .6
يجة ان تكون العبوات موسومه بالوسم التجار  مبينًا عميىا بمد المنشن و تاريخ الص حية و الوزن  .7

 الصافي .
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 أن تكون العبوات م مبة بشكل جيد وأن تكون مثبتة بحيث ا تتناثر بعمميات النبل وا تتمزق. .8
 كيمو و م مفه من الداخل بالنايمون. 50العبوات بتسرة السكر منىا ويكون وزنىا الصافي أن ا تسمح  .9

 أن يكون في البيانات اإليضاحية التي تكتة عما العبوات الشروط حسة األصول . .10
 أن يكون التسميم خ ل الثمث األول من فترة الص حية. .11
 أن يكون تسميم الكمية المطموبة حسة الطمة. .12
 ر عينات من تبل المتبدمين لمصن  لمفحص من تبل المجنة الفنية.أن يتم إحضا .13
 أن يكون التحميل والتنزيل عما نفبة المورد. .14
 أن يتم تعويض الكمية المستىمكة في الفحص حسة األصول. .15

 

  الشاخ :.    ج
 سي ني فاخر معبن في عبوات وحسة المواصفات الفمسطينية. .1
 وبدون إضافات لون.أن يكون الشا  بمون متجانس ومميز  .2
 أن يكون الشا  خالي من األجسام والمواد ال ريبة. .3
 أن يجتاز الفحوصات المخبرية حسة المواصفات الفمسطينية. .4
 أن يكون في وسم اإلنتاج البيانات المطموبة حسة األصول. .5
 أن يكون لمشا  الطعم والرائحة المميزة. .6

الكرتون صحية وسميمة تحافظ عما جودة أن يكون الشا  معبن في عبوات مصنوعة من الخشة أو  .7
المنتج وا تنكسر بسىولة و م مفة من الداخل بورق البصدير أو يكون الشا  موضوع بداخمىا في أكياس 

 كيمو جرام. 30تبدأ من وزن ربع كيمو جرام و حتا 

 أن يكون الشا  حديث اإلنتاج ويتم التسميم في الثمث األول من فترة الص حية. .8

 ار عينات من تبل المتبدمين لمصن  لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية.أن يتم إحض .9

 أن يتم تعويض العينات التي أخذت لمفحص حسة األصول. .10

 
  : صكيا زيت قمي . د

لتر خاليه من أ  رائحه غريبه و لم يسبق  5 – 3معبن في عبوات ب ستيكية ص يرة صحيحة متينة سعه  .1
 ج غير ضارة بالصحه.استخدامىا و العبوة مصنعه من ماد

 أن يكون غير مخموط بن  زيت نباتي آخر ويكون رائبًا خاليًا من الرواسة والعكارة. .2
 أن يكون ذا لون وطعم ورائحة مميزة لزيت الذرة وخاليًا من التزنخ وأية رائحة غريبة. .3
 حة.أن يكون خاليًا من الحشرات وأجزائىا والمواد ال ريبة التي يمكن أن تجعمه مضرًا بالص .4
 أن يجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية. .5
 أن يذكر عما بطاتة عبوات الزيت بخط واضح البيانات المطموبة حسة األصول. .6
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 أن يكون حديث التعبئة وفي الثمث األول من مدة الص حية. .7
 أن يتم إحضار عينات من تبل المتبدمين لمصن  والحكم عميه من تبل المجنة الفنية. .8
 أن يتم تعويض الكمية المستىمكة نتيجة الفحص المخبر  والظاور  حسة األصول. .9

 
 
 :زيت زيتكف .   ق         

لتر وأن يكون حديث اإلنتاج ومبينًا عميه تاريخ اإلنتاج  5 – 4 - 2 – 1معبن في عبوات سعة  .1
 واانتىاء  ويرفق تحميل مخبر  لمعينة .

يت عميه العمميات التبنية المناسبة بعد جنيه من أشجار أن يكون زيت الزيتون سميم وصحي وأجر  .2
 الزيتون.

 أن يكون غير مخموط بن  زيت نباتي آخر ويكون رائبًا وخاليًا من الرواسة والعكارة . .3

 أن يكون ذو لون وطعم ورائحة مميزة لزيت الزيتون. .4

 مضرًا بالصحة. أن يكون خاليًا من الحشرات وأجزائىا والمواد ال ريبة التي يمكن أن تجعمه .5

 أن يجتاز الفحوصات المخبرية حسة المواصفات الفمسطينية. .6

 أن يكون زيت الزيتون صافي شفا . .7

أن يكون معبن زيت الزيتون بنوعية مصنوعة من التنك المطمي داخميًا بط ء خاص بالزيت أو  .8
 الب ستيك الم ئم من ناحية صحية.

 وائح غريبة ولم يسبق استخدامىا وذات أغطية محكمة.أن تكون العبوات نظيفة جافة خالية من أية ر  .9

 أن يكون مذكور عما عبوات الزيت بخط واضح البيانات المطموبة حسة األصول. .10

 أن يكون حديث التعبئة وفي الثمث األول من مدة الص حية. .11

 أن يتم إحضار عينات من تبل المتبدمين لمصن  لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية. .12

 يض الكمية المستىمكة نتيجة الفحص المخبر  والظاور  حسة األصول.أن يتم تعو  .13
 

 فكؿ حب : ز.    
 من النوع الممتاز الخالي من الشوائة والسوس وعما أن يكون انجميز . .1
 أن يكون الفول الحة مستخرج من ثمار ذات نوعية جيدة كاممة النضج. .2
 الممرضة.أن يكون الفول الحة خاليًا من كافة األحياء الدتيبة  .3
 أن تكون حبة الفول الحة متجانسة لونًا وحجمًا وخالية من السوس. .4
 أن يجتاز الفحوصات المخبرية حسة المواصفات الفمسطينية. .5
 أن يكون الفول الحة خاليًا من الشوائة مثل الحصا وغيروا. .6
 أن يكون الفول الحة خاليًا من أية روائح وطعم غرية. .7
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 البيانات المطموبة حسة األصول. أن يكون مذكور في وسم اإلنتاج .8
أن يكون معبن في عبوات " أكياس " صحية جديدة نظيفة سميمة مناسبة جافة تحفظه من التموث  .9

 والتم .
 كيمو جرام. 50أو  25أن يكون معبن في أكياس وزن الكيس الصافي  .10
 حية.أن يكون الفول الحة حديث اإلنتاج ويتم التسميم خ ل الثمث األول من فترة الص  .11
 يتم إحضار عينات من تبل المتبدمين لمصن  لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية. .12

 

 : حب حمص ح.     
 عما أن يكون تركي أو ما يباربه في الجودة . نفس مواصفات الفول حة

 
 
 
 :عدس مجركش  .ط     

تركــي أو مــا كجــم نــوع  50إلــا  25نخــة أول إنتــاج حــديث وعمــا أن يكــون معبــن فــي أكيــاس صــحيحة عبــوة 
 يعادله خالي من التسوس و الشوائة ال ريبة والبشور ويستوفي المواصفات البياسية الفمسطينية.

  : فاصكليا حب. خ     
 كجم يفضل أن يكون أرجنتيني أو أمريكي. 50إلا  25معبن في أكياس صحيحة عبوة   
 خاليه من الحشرات و الشوائة ال ريبة و ذات لون ابيض طبيعي و تستوفي المواصفات البياسية الفمسطينية. 
 

 :ممح الطعاـ . ؾ    
. أن يكون ممح الطعام بشكل حبيبات صمبة يتنل  أساسًا من مركـة كموريـد الصـوديوم ويـتم الحصـول   عميـه 1

 من مصادر طبيعية.
 ون أبيض نظي  وطعم ممحي خالي من المرارة وأ  طعم غرية.. أن يكون ممح الطعام ذو ل2
 . أن يكون ممح الطعام خاليًا من العيوة الظاورية كالكعل الجيرية والرمل والحصا وغيروا.3
 . أن يكون ممح الطعام جا  المممس سىل اانسياة ناعم.4
 % وزنًا.15. أن يعطي المحمول المائي لممنتج تركيز 5
مم ــم / ك ــم وأن ا  55-35إليــه اليــود بحيــث تتــراوح نســبة اليــود فــي المنــتج النىــائي بــين . أن يكــون مضــا  6

 %.0.2تتجاوز الرطوبة عن 
 % أتصا.0.2. أن ون نسبة الشوائة 7
 %.98.5. أن تكون نسبة كموريد الصوديوم ا تبل عن 8
 . أن يكون مذكور البيانات المطموبة في وسم اإلنتاج حسة األصول.9



 

 25 صفحة ووزارة الداخلية لصالح جافة غذائية مواد توريد 77/1722 رقم عطاء

 

 كون ممح الطعام حديث اإلنتاج ويتم التسميم في الثمث األول من فترة الص حية.. أن ي10
 . أن يتم إحضار عينات من تبل المتبدمين لمصن  لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية.11
 . أن يتم تعويض العينات التي أخذت لمفحص حسة األصول.12
 كيمو. 25كيمو إلا  15. أن يكون وزن العبوة من 13
 أن يكون ممح الطعام معبن في عبوات  أكياس( صحية ونظيفة ومناسبة تحفظه من التم  واانسياة. .14
 
 
 
 صمصة / رب البندكرة : .ؿ  
 بركس عما األتل. 28. أن يكون نسبة التركيز 1
 . أن يكون رة البندورة معبن في عبوات من الحديد محكمة اإلغ ق.2
 في وسم اإلنتاج حسة األصول. . أن يكون مذكور البيانات المطموبة3
 . أن يكون رة البندورة متجانسًا وخالي من التكت ت.4
 . أن يكون رة البندورة خالي من الطعم المر أو المحروق.5
 . أن يكون رة البندورة خالي من الحشرات وأجزائىا.6
 . أن يجتاز الفحوصات المخبرية حسة المواصفات الفمسطينية.7
 البندورة حديث اإلنتاج ويتم التسميم خ ل الثمث األول من فترة الص حية.. أن يكون رة 8
 . أن يتم إحضار عينات من المتبدمين لمصن  لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية.9

 . أن يتم تعويض الكمية المستىمكة في الفحص المخبر  والظاور  حسة األصول.10
 

  :طحينة حالكة  .ـ    
جم صافي وموضح عميىا تاريخ اإلنتاج واانتىاء ويرفق   1000 -500ب ستيكية وزن. معبن في عبوات 1

 تحميل مخبر  لمعينة.
 . أن يستعمل السكر  الجموكوز أو الفركتوز فبط كمواد سكرية(.2
ق . أن تكون خالية من الزناخة والتعفن والفطريات والمواد والروائح ال ريبة والمواد المالئة مثل النشا والدتي3

 والتمك.
 . أن تكون الح وة خالية من إضافة محميات صناعية و خالية من النشا.4
 . أن ا يسمح ب ضافة مواد دونية أو زيتية بخ   تمك الموجودة في السمسم.5
 . أن تجتاز الفحوصات المخبرية حسة المواصفات الفمسطينية.6
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حافظ عما الخصائص الذوتية لممنتج وتمنع تموثه أو . أن تكون العبوات المستعممة ب ستيكية محكمة ال مق لت7
 ت ير لونه.

 . أن تكون الح وة سىمة التبطيع وخالية من الزيت المنفصل.9
 . أن يتم إحضار عينات من تبل المتبدمين لمصن  لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية.10
 . أن يكون وسم اإلنتاج موضح فيه البيانات المطموبة حسة األصول.11
 . أن يكون الصن  من مصنع مرخص ومطابق لمشروط الصحية.12
 . أن يتم تعويض العينات التي أخذت لمفحص حسة األصول.13
 
 
 
 
 
 

 مرتديال : -ع
 مصنع من لحم الحبش الخالي من األمراض في مصنع مرخص. .1
 الفمسطينية.جرام حتا كيمو جرام واحد و حسة المواصفات البياسية  300معبن في عمة معدنية بوزن من  .2
 أن يكون المنتج متجانس و متماسك و تابل لمبطع عما شكل شرائح . .3
أن يكون لممنتج المذاق و النكىة الخاصة به عما أن تخضع اإلضافات ال ذائية و المواد الخاصة بالنكىة  .4

 والمون و المواد الرابطة لممواصفات الفمسطينية .
 الريش و أربطة العض ت و األمعاء و الجمد.أن ا تدخل في تصنيع المنتج أجزاء العظام و  .5
يوضح عما العبوة وسم اإلنتاج كافة البيانات من ناحية المكونات و الوزن الصافي و تاريخ اإلنتاج و  .6

 اانتىاء و درجة حرارة الحفظ.
 يكون المظىر الخارجي لممعمة خاليًا من ببع الصدأ أو الثبوة و الشروخ و ا يوجد به أ  انتفاخات أو .7

 ضربات ميكانيكية .
عند تسميم المادة يجة أن تكون في الثمث األول من فترة الص حية مرفبة بشىادة تحميل مخبر  لكل  .8

 تش يمه جديدة .
 

 زيتكف أخضر:غ. 
كجم موضح عميىا تاريخ اإلنتاج واانتىاء والوزن  12 - 4مصنع حديثًا معبن في عبوات ب ستيكية سعة  .1

 أ فمفل أ ماء أ ممح (.ا يشمل اإلضافات   حامض
 أن يكون الزيتون الحة سميم وصحي وثمارج من أشجار الزيتون الصحية السميمة . .2
 أن يكون الزيتون الحة من نوع صر "سر " . .3
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 أن يكون لون الزيتون الحة كبير الحجم موحدًا ومن نفس الصن  من حيث الشكل والحجم. .4
 والطينية. أن يكون الزيتون الحة خالي من الترسبات الرممية .5
 أن يكون الطعم والرائحة مميزين لمزيتون المتخمر والتوابل المضافة. .6
 أن يكون لون الزيتون مائل إلا الصفرة وحبة الزيتون يجة أن تكون صمبة ا تتفتت. .7
 أن يجتاز الفحوصات المخبرية حسة المواصفات الفمسطينية. .8
 ة والفطريات واألعفان.أن يكون الزيتون الحة خالي من الكائنات الدتيبة الممرض .9

 أن يكون معبن في عبوات صحية مناسبة مصنوعة من مواد غير ضارة بالصحة وا تؤثر عما خصائصه. .10
 أن تكون العبوات نظيفة جافة خالية من أية روائح غريبة ولم يسبق استخدامىا وذات أغطية محكمة. .11
 صول.أن يكون مذكور عما العبوات بخط واضح البيانات المطموبة حسة األ .12
 أن يكون الزيتون الحة حديث اإلنتاج وفي الثمث األول من مدة الص حية. .13
 أن يتم إحضار عينات من تبل المتبدمين لمصن  لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية. .14
 أن يتم تعويض الكمية المستىمكة نتيجة الفحص المخبر  والظاور  حسة األصول.  .15

 مربى : ؼ . 

جـــم صــافي مـــن الفواكـــه المثاليـــة    1000جــم إلـــا  450معبــن فـــي عبـــوات زجاجيــة او ب ســـتيكية وزن مـــن  .1
 مشمشأ  فراولةأ فواكه مشكمة أ تين ( وموضح عميىا تاريخ اإلنتاج واإلنتىاء ويرفق تحميل مخبر  لمعينة.

 ا في بطاتة البيان.أن يكون لممربا الطعم والمون الخاص بالفواكه المطبوخة واإلضافات المعمن عنى .2
 أن يكون المربا خاليًا من المواد ال ريبة والحشرات وع مات التم  والفساد. .3

 أن يكون المربا خالي من بذور أو تشور الفواكه التي ا تؤكل ووي طازجة. .4

 أن يجتاز الفحوصات المخبرية حسة المواصفات الفمسطينية. .5

 وبة حسة األصول.أن يكون مذكور في بطاتة البيان البيانات المطم .6

 %.60-55% و نسبة التركيز  رتم البركس( ا يبل عن 45يجة ان ا تبل نسبة الفاكىة الطبيعية عن  .7

 أن تكون العبوات م مبة تحمي المربا من التموث أو اانسياة. .8

 يتم إحضار عينات من تبل المتبدمين لمصن  لمحكم عميه من تبل المجنة الفنية. .9

 يتم التسميم في الثمث األول من فترة الص حية.أن يكون حديث اإلنتاج و  .10

 أن يكون المربا مصحوة باألوراق الثبوتية التي تخرج من المصنع عند التوريد. .11

 أن يتم تعويض الكميات التي أخذت لمفحص حسة األصول. .12

 
 : المعمب بالزيت النباتي  التكنه كالسردينهؽ. 

 البياسية الفمسطينية .يجة أن تكون العمة المعدنية مطاببة لممواصفات  .1
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يجة أن تكون العمة متينة محكمة اإلغ ق و موسومة بالبيانات المطموبة حسة المواصفات الفمسطينية و  .2
 جرام مصفا و تكون كل مجموعه معبنة في صناديق كرتونية .أ 150 – 120أوزانىا تتراوح بين 

التشووات و ا يوجد به انتفاخ أو أ   يجة أن يكون المظىر الخارجي لممعمة نظيفًا خاليًا من الصدأ و .3
 ثبوة أو ضربات ميكانيكية أو ارتشاحات .

 المظىر الداخمي لجدار المعمة خالي من أ  عيوة ظاورة أو أ  تآكل أو ت يران في المون . .4

يجة أن يكون لممادة الطعم و الرائحة الخاصة بىا و مطاببة لممواصفات الفمسطينية من ناحية المتطمبات  .5
 الفيزيائية و البيولوجية و الكيميائية .

 يجة أن يرفق مع المادة شىادة اإلفراج الصحي من المعابر عند التوريد . .6

تؤخذ عينات عند التوريد لمخازن ويئة اإلمداد والتجىيز لمفحص المخبر  عما حساة المورد ويجة أن  .7
 تجتاز الفحوصات حسة المواصفات الفمسطينية .

 لثمث األول من فترة الص حية.يجة التوريد خ ل ا .8

 يجة أن تكون التونة عما شكل تطع متماسكة و ليست مفتته . .9
 

 

 مسحكؽ غسيؿ مالبس : ط. 
 جم صافي من النوع الممتاز ويرفق التحميل المخبر  لمعينة . 1000معبن في أكياس وزن  - 

يجة أن يبين المورد بمد الصنع والماركة لممنتج وفي حالة المنتج المحمي يرفق الشىادات الدالة عما انه  - 
 مصنع مرخص.

 

 صابكف تكاليت  ظ. 
 % زيت جوز وند  كريم مرطة(. 30أن يكون الصابون عاد  أو صناعي مضا  إليه نسبة  -
 م ويرفق تحميل مخبر  لمعينة .ج 120جم إلا 100من النوع الممتاز وزن البطعة من   -

يجة أن يبين المورد بمد الصنع و الماركة لممنتج وفي حالة المنتج المحمي يرفق الشىادات الدالة عما انه  -
 مصنع مرخص .
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 ) كزارة الداخمية ( جدكؿ الكميات كاألسعار كالخاص بالمكاد الجافة
 ـ الصنؼ الكحدة الكمية سعر الكحدة السعر اإلجمالي مالحظات

     أغكرة شيكؿ أغكرة شيكؿ 

 .1 أرز ياسمين كجم 1     
 .2 سكر كجم 1     

 .3 شا  فتمة كجم 1     

 .4 زيت تمي  لتر  1     

 .5 زيت زيتون كجم 1     

 .6 زيتون اخضر حة كجم 1     

 .7 فول حة كجم 1     

 .8 عدس مجروش كجم 1     
 .9 حمص حة كجم 1     

 .10 فاصولياء  كجم 1     

 .11 ممح  كجم 1     

 .12 صمصة  رة البندورة( كجم 1     
 .13 ح وة كجم 1     
 .14  معمبات( مرتدي  كجم 1     
 .15 تونة كجم 1     
     

 كجم 1
حمص معمبات  الوزن 

 صافي(
16. 

     
 عمبة  1

 8جبنة مثمثات  بالعمبة 
 تطع(

17. 

 .18 مربا كجم 1     
     

 كجم 1
تمر حة  يرجا تحديد 

 اانواع واسعاروا(
19. 

 .21 عصير شراة مركز كجم 1     
     

 كجم 1
مسحوق غسيل م بس 

 تايد 
22. 

 .23 صابون أيد   تطعة 1     
 .24 معجون جمي سائل لتر 1     
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 .25 كمون كميو 1     
 .26 بىار طبيخ كميو 1     
 .27 بىار رز كميو 1     
 .28 بىار دجاج كيمو 1     
 .29 بىار تايمندو كميو 1     
 .30 بىار شاورما كميو 1     
 .31 حة وان كميو 1     
 .32 فمفل اسمر كميو 1     
 .33 عصفر  كركم( عمبة 1     
 .34 فول  معمبات( كميو 1     
 .35 سمنة  كميو 1     
 .36 نيمون عدة مباسات  كميو 1     
     

1 
ربطة 
100 
 حبة

 معالق ب ستك
37. 

 .38 سنتمتر  45سمفان  متر 1     
 .39 كمكل اة توة تطعة 1     
 .40 صوانا ب ستك عدد 1     
 .41 عصير زجاج ص ير زجاجة 1     
 .42 مياة معدنية ص يرة  زجاجة  1     

 السعػػر اإلجمػػالي باألرقػػػػاـ 

 السعػػر اإلجمػػالي بالحػػػركؼ 

 
 

  حظة:مال
رك تيجــــة أن يمتــــزم المنــــاتص بتبــــديم عينــــات لجميــــع األصــــنا  لمحكــــم عمــــي نوعيــــة الصــــن  المبــــدم مــــن المشــــ

 .ةبالمناتص
 

 
 



 

 12 صفحة ووزارة الداخلية لصالح جافة غذائية مواد توريد 77/1722 رقم عطاء

 

 
 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 ــــــــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــ بصفتي ممثً  عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رتم ــــــــــــــــــــــــــأتر أنا الموتع أدناج ـــــــــــ 
مــن شــروط عامــة  07/2012.   بــننني تــرأت وتفىمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح رتــم  1

 وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما تانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .
.   كمــا ألتــزم بــنن يببــا العــرض المبــدم منــي ســار  المفعــول وا يجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون 2

 يوما من تاريخ آخر موعد لتبديم العروض.
من     طمبىا يتم اء المذكور أع ج والتيوكذلك ألتزم بتوريد األصنا  المحالة عما بموجة العط.  3

التوريـد عمـا أن تكـون تمـك  أوامـراسـت م توتيـع العبـد و  مـن تـاريخ خـ ل شـىر وذلـك وزارة الصـحةتبل 
 األصنا  الموردة من تبمي وفبًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في وذا العطاء.

 د به دون أ  ض ط أو إكراج .ووذا إترار وتعىد مني بذلك أتر وألتزم بكل ما ور      
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