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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 الماليةوزارة 
 لموازم العامة العامة دارةاإل

 اءات المركزيةـلجنة العط
 2102/ 10  عطاء رقم

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

فعمــى الشــركات ذات االختصــاص والمســجمة رســميًا وترغــة فــي المشــاركة فــي وــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
 الرمال برج الوليد الطابق األرضـي بـالبرة مـن إشـارة مـرور الطيـرانـ  لموازم العامةاإلدارة العامة المالية / 
خـلل أواـات الـدوام الرسـمي مـن أجـل الحصـول عمـى كراسـة المواصـفات  ( 9غرة بـرج الظـافر   في غزة

 .خزينة وزارة الماليةإلى 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  17/11/2011 الموافــق الخمــيس يــوم ظىــرمــن  الواحــدةوــو الســاعة  زةـاليــة فــي غــالم
 الزمان والمكان .نفس نااصين في تبحضور ممثمي الم

 
 لجنة العطاءات المركزية

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

بمبمـغ  صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات معتمد اإلسلمي( أو سند دفع
يومـــًا مـــن آخـــر موعـــد لتبـــديم  ثلثـــين" كتـــنمين دخـــول " ســـار  المفعـــول لمـــدة  % مـــن إجمـــالي العطـــاء5

 العروض.
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائة. بالشيكلاألسعار تبدم  .3
 لجنة العطاءات غير ممزمة بببول أال األسعار. .4
 . اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أ  مبمغ نبد  يرفق مع العطاء.5
 2824368-2026990. لممراجعة واالستفسار وات  رام : 6
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 الشروط العامة 
 

 العروض من قبل المتناقصين:ـأوالً: إعداد وتقديم 

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

 مه بالتدايق واالستكمال بصورة صحيحة.عمى أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم ايا

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

أو التعــديل أو  و األســود فبــط ويحظــر المحــويعــد المنــااص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أ .3
الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن وــذا الببيــل يوضــع عميــه خطــين متــوازيين بـــالحبر 

 األحمر ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويواع بجانبه من ابل من أجرو التصوية.

نمين دخــول العطــاء فـــي م مــ  م مــق ب حكـــام يبــدم المنــااص عرضـــه مرفبــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــع تـــ .4
/ 08 لممنااصـة راـم الداخميـة واالمـن الـوطنىمـواد غذائيـة طازجـة لصـالح وزارة ويكتة عميه عطاء توريد 

وكذلك اسمه وعنوانه بالكامل ورام الىات  والفاكس ورام صندوق البريد الخاصين به لترسـل إليـه  2012
تعـديل  لمـوازم / وزارة الماليـة خطيـًا بـن  ت ييـر أو العامـة ةاإلدار بميـــغ المكاتبات المتعمبـة بالعطــاء وعميـه ت

فــي عنوانــه وعميــه أن يكتــة أيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنوانىــا وبخــل  ذلــك يحــق لمجنــة 
 العطاءات أن تىمل العرض المبدم منه.

 العامــة ةاإلدار لــدو يــودع العــرض مــن ابــل المنــااص فــي صــندوق العطــاءات المخصــص لىــذا ال ــرض  .5
ــذلك وكــل عــرض ال يــودع  فــي صــندوق العطــاءات ابــل آخــر موعــد  لمــوازم ابــل انتىــاء المــدة المحــددة ل

 لتبديم العروض ال ينظر فيه ويعاد إلى مصدرج م مبًا .

مـن  سـتين يومـايمتزم المنااص بنن يببى العرض المبدم منه نافذ المفعول وال يجوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتبديم العروض.

 مدة سريان العطاء ستة شىور. .7
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

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

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

 .شىادة خمو طر  من دائرة ضريبة الدخل وضريبة البيمة المضافة 
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عمى المنااص 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 فـ ي دعـوة العطـاء واا

ال يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم  غير اابمة لمنبل فعميه أن يحدد مكانىا والواـت الـذ  يمكـن رؤيتىـا فيـه واا
 النظر بالعرض.

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

 

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

صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا  معتمد يمتزم المنااص أن يرفق بعرضه سند دفع
أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السمطة الفمسطينية في غزة  البنـك  المعمومات

وال ينظـر فـي أ  عـرض غيـر معـزز كتنمين دخول "  دوالر مبمغ مبطوع   1000بمبمغ الوطني اإلسلمي( 
بتــنمين دخــول العطــاء أ عمــى أن تعــاد تنمينــات الــدخول فــي العطــاء إلــى مبــدميىا مــن المنااصــين الــذ  لــم 

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

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

مبمـغ يمتزم المتنااص الفائز بالعطاء أو بن  جزء من بنـودج بتبـديم تـنمين حسـن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه 
أو عمــى شــكل كفالــة أو  صــادر مــن بنــك البريــد حســة األصــول معتمــد وذلــك عمــى شــكل ســند دفــع مبطــوع 

 15يتعامـل مـع السـمطة الفمسـطينية فـي غـزة  البنـك الـوطني اإلسـلمي(  خـلل شيك بنكـي صـادر مـن بنـك 
يوم من تـاريخ تبمي ـه ببـرار إحالـة العطـاء عميـه مـن ابـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـى أن يكـون سـار  المفعـول 

ميـه بموجـة أ ويعـاد تـنمين حسـن التنفيـذ إلـى المتعىـد بعـد تنفيـذ كافـة االلتزامـات المترتبـة ع مدة سريان العبد
طمة خطي تبدمه الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة لموازم باإلفراج عن التنمين  حيـث يـتم إصـدار شـيك ببيمـة 

 الكفالة من وزارة المالية(.
 تأمين الصيانة :.1

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

ـــنمين إلـــي المتعىـــد بعـــد أن يبـــوم بكافـــة 5تبـــل عـــن  ال ـــة لـــه ويعـــاد وـــذا الت ـــوازم المكفول % مـــن ايمـــة الم
ذا أخــل المتعىــد بتبــديم الصــ يانة االلتزامــات المترتبــة عميــه بموجــة كتــاة خطــي مــن الــدائرة المســتفيدة أواا

جــراء الصــيانة عمــي حســاة المتعىــد وتحميمــه  المطموبــة فيحــق لمجنــة العطــاءات مصــادرة ايمــة التــنمين واا
 فروق األسعار.
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أ. تبدم كفالة عدلية في حال تطمة األمر ذلك لضمان سوء المصنعية لمدة .ضمانة سوء المصنعية: 4
مسـة عشـر بالمائـة مـن ايمتىـا إال % خ15تبل عن سـنة بكامـل ايمـة المـوازم المضـمونة مضـافًا إليىـا  ال

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

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

عشر بالمائة من ايمة الموازم التي ثبت سوء مصنعيتىا إيرادًا  لحساة الخزينة ويودع البااي أمانات 
 حميمه كافة كمفة الموازم وأ  نفبات أو ضرر يمحق بالدائرة .لشراء الموازم عمي حساة المتعىد وت

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

يتم و  من ايمته كما 0.004عند العبد أو االتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 5   
عن نفس العبد أو االتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عمى  0.004تحصيل نسبة 

خصم من فاتورة المورد من ايمة العبد أو االتفاق عمى أن ت 0.008الجىة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 
 عند السداد.

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -0
مـــدير عــام المـــوازم العامــة لجنـــة فــتح مظـــاري  العطــاء وتبـــوم وــذج المجنـــة بفــتح العطـــاءات بحضـــور  يــدعو 

 -المنااصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
نـة عميـه إثبات عدد المظاري  في محضر فتح المظاري  وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس المج - أ

وعمـــى مظروفـــه رامـــًا مسمســـًل عمـــى ويئـــة كســـر اعتيـــاد  بســـطه راـــم العطـــاء ومبامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثبات عددوا.  - ب  ترايم األوراق المرفبة مع العطاء واا

اــراءة اســم مبــدم العطــاء واألســعار وايمــة التــنمين االبتــدائي المبــدم مــن كــل منــااص وذلــك بحضــور   - ت
 المنااصين أو ممثميىم.

التوايــع مــن رئــيس المجنــة وجميــع األعضــاء الحاضــرين عمــى العطــاء ومظروفــه وكــل وراــة مــن أورااــه  - ث
 وكذلك عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات الساببة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
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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 االعتبار:
 ال ينظر في أ  عرض غير معزز بتنمين دخول العطاء.  - أ

فات المـوازم المطموبـة عمـى 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 المنـــااص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخذ بعين االعتبار كفاءة المنااص من الناحيتين المالية والفنية ومبدرته عمى الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
يلت التـي يبـدمىا أو الخدمـة التـي يوفروـا واطـع ال يـار وورش الصـيانة و كـذلك وسمعته التجارية والتسى

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

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

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

 من اختل  األسعار.

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

 استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.

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

 األال إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
االتفاايـة عمى المتعىـد الـذ  أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العبـد الخـاص ببـرار اإلحالـة وتوايـع  .1

 وما يمحبىا من أوراق ومستندات بما فيىا  أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعىد بالتوريد خلل شىر من تاريخ استلمه ألمر التوريد. .2

ال يجوز لممتعىد أن يتنازل أل  شـخص آخـر عـن كـل أو أ  جـزء مـن العبـد دون الحصـول عمـى  إذن  .3
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

لممنااص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطاءات بن  خسارة أو ضرر ناشئ عـن تبـديم عرضـه  ال يحق .4
في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المبدمـة إليىـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـى مبـدم أاـل 

 األسعار أو إذا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أ  وات أو أ  مرحمة دون ذكر األسباة.
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ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي اــرار اإلحالــة وكــذلك  .5 يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفب
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 

 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا
توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العبـد يحـق لمـدير إذا تنخر المتعىد عن :  فرض غرامة مالية .1

%( مـن ايمـة المـوازم التـي تـنخر فـي توريـدوا 1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض غرامـة ماليـة ال تبـل عـن  
عــن كــل أســبوع تــنخير إال إذا تبــين أن التــنخير فــي التوريــد نــاجم عــن اــوة اــاورة أ وفــي جميــع األحــوال عمــى 

يم إشــعار خطــي وفــور  إلــى الجىــة المختصــة بــالظرو  واألســباة التــي أدت إلــى التــنخير فــي المتعىــد تبــد
 التوريد أو منعته من ذلك وتبديم ما يثبت ذلك.

إذا نكل المتعىد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو اصـر 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 عمــى 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 إلى أ  إنذار وال يحق لممتعىد االعتراض عمى ذلك.العامة دون الحاج
: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .3

التــي أحالــت العطــاء اتخــاذ اإلجــراءات اللزمــة بحــق المتعىــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة ايمــة التــنمين المبــدم مــن 
بشــكل يتناســة مــع ايمــة 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 المنـــااص أو  .4

ؤسسـات الحكوميـة أو مـن المورد من األموال المستحبة لذلك المنااص أو المورد لدو الـوزارات والىيئـات والم
 كفاالتىم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

في حال حدوث أ  خل  ينشن عن تفسير أ  بند من البنود الساببة أو من بنود العبـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ
 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــى حــل حــول أ  خــل  يتعمــق  30إذا لــم يــتمكن الطرفــان خــلل  - ب
مـــن الطـــرفين حـــل الخـــل  بـــالمجوء إلـــى المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق البـــوانين واألنظمـــة بالعبـــد يحـــق أل  

 المعمول بىا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بىذا الشنن.
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 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا اســتعمل المنــااص ال ــش أو التلعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو اــام بنفســه أو بواســطة ذإ .1
بطريق مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمـى التواطـؤ معـه غيرج 

إضـــرارًا بالمصـــمحة يم ـــي عبـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــنمين مـــع عـــدم اإلخـــلل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة عمى ذلك فضًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المنااصـين وال يسـمح لـه بالـدخول فـي 

 ااصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية وذا فضًل عن اتخاذ اإلجراءات البضائية ضدج عند االاتضاء.من
إذا أفمـــس المنـــااص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إل ـــاء التعااـــد معـــه دون المجـــوء لمبضـــاء وكـــذلك  .2

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

 بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم اضائي يبضي بذلك مع رد مبمغ التنمين في وذج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

رفض أ  مادة كاممة أو أ  جزء منىا في حال مخالفتىـا لممواصـفات  الداخمية واالمن الوطني  يحق لوزارة .1
 التي تم االتفاق عميىا.

يتم استلم المواد الموردة من ابل لجنة االستلم مختصة ومشـكمة لىـذا ال ـرض وفبـًا لممواصـفات والشـروط  .2
نـات المعتمـدة والتـي يـتم العامة والخاصة لمتعااـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء واـرار اإلحالـة وأمـر التوريـد والعي

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

فـي األلـ  حسـة المـادة المـوردة وبنـاء عمـي  2-1بة والمخبرية اللزمة من ابل المورد وتؤخذ العينـات بنسـ
 طمة من المختبر عند كل توريد.

يجة عمي المورد العمم بنن مـا يبدمـه مـن عـرض سـعر سـار  المفعـول لمـدة سـتين يومـا مـن تـاريخ إغـلق  .3
 المنااصة.

زة أو الجىــة التــي ب ــ الداخميــة واالمــن الــوطني عمــي المــورد االلتــزام بتوريــد المــواد المتعااــد عميىــا فــي وزارة  .4
تحددوا الوزارة طببا لمشروط والمواصفات الواردة في المنااصة متضمنا النبل والتحميل والتنزيل وما يترتة 

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

مواصــفات المطموبــة ســو  يــتم ترســية أصــنا  المنااصــة بالتجزئــة عمــي أســاس أاــل األســعار والمطــابق لم .5
% مـــن إجمـــالي الكميـــة 25الحـــق فـــي زيـــادة الكميـــات المتعااـــد عميىـــا أو خفضـــىا بنســـبة  الداخميـــةولـــوزارة 

المتعااد عميىا لمجرد إشعار المورد برغبتىا في ذلك وبنفس شـروط ومواصـفات وأسـعار التوريـد الـواردة فـي 
 العبد لكل أو بعض األصنا  خلل فترة التعااد.

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

فــي حــال مخالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعااــد أو فــي حــال امتناعــه أو عرامتــه لمتوريــد بمــا يمــس  .7
ادرة كفالــة أو يعــرض مصــالحىا لمضــرر يحــق لــوزارة الماليــة مصــ  الــوطنيالداخميــة واالمــن  بمصــمحة وزارة

حسن التنفيـذ والرجـوع عميـه بـالتعويض عـن كـل عطـل أو ضـرر لحـق بىـا كمـا أن لىـا الحـق فـي الحصـول 
عمي المواد التي يتخم  المورد عن توفيروا من المورد الـذ  يميـه فـي السـعر أو الشـراء بـالطرق التـي تراوـا 

ل اء التعااد مع ودفع فروق األسعار مضافًا إليىا % مصاري  إدارية مـن ضـمانته 10 محببة لمصمحتىا واا
البنكيــة ولــيس لممــورد الــذ  خــال  أ  شــرط مــن شــروط التعااــد أو تخمــ  عــن أو عراــل عمميــات التوريــد 
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الحق في المطالبة بنية تعويضات أو المطالبة باسترداد كفالة حسن التنفيذ أو المطالبة بفروق األسعار إذا 
ل من سعر المنااصة الذ  تـم التعااـد بموجبـه وفـي حـال عـدم تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر أا

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

يكون الدفع المورد لباء ما اام بتوريدج من مواد طببًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمنااصة خـلل ثلثـون  .8
تــاريخ تبــديم الفـواتير واألوراق الدالــة عمــي تمــام وحســن التوريـد طببــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة  يومـًا مــن

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

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

 مدة سريان العطاء ستة شىور من تاريخ توايع العبد. .11

 العطاءات المركزية تجزئة العطاء. يحق لمجنة .11

 يحق لمجنة العطاءات المركزية التفاوض لتخفيض األسعار. .12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 11 صفحة الداخلية واالمن الوطني  وزارة لصالح طازجة غذائية مواد توريد 88/0810 رقم عطاء

 

 المواصفات الفنية
 :الجينة البيضاء الطرية )الفيتا( -0

وي الجبنة البيضاء الطرية البابمة لمدون. يجة أن يطابق الجبن األبيض الطر  وبحد أدنى الجبنة الفيتا: 
الجبن كامل الدسم المصنوع من الحمية ألببر  كامل الدسم حيث يجة أال تبل نسبة الدسم في المادة الصمبة 

%أ في وذا النوع من الجبن يسمح باستبدال دون المبن كميًا أو جزئيًا بزيوت 40الكمية بما فيىا ممح الطعام عن 
 نباتية نبية.

 وراق فحص الصن  والموافبة الصحية لممستورد.أن تكون الجبنة منتجة في مصنع مرخص مصحوبة بن .1

 %.2%أ ونسبة الممح لمجبنة اميمة الممح ال يزيد عن 16أن ال تبل نسبة الدسم في الجبنة عن  .2

 أن تكون الجبنة جيدة الكبس وخالية من العيوة واأللوان غير الطبيعية. .3

 تاريخ اإلنتاج.أن تكون الجبنة حديثة اإلنتاج ويتم التوريد خلل النص  األول من  .4

 أن تكون الجبنة خالية من التزنيخ ومرارة الطعم أو أ  طعم أو رائحة غير مرغوة فيىا. .5

 أن تكون الجبنة نظيفة وخالية من الشوائة والمواد ال ريبة. .6

 أن تكون الجبنة خالية من علمات التعفن غير الطبيعية لمنوع أو العفن أو االنتفاخ أو فجوات غير طبيعية. .7

 ن لمجبنة رائحة ولون وطعم خاص بىا.أن تكو  .8

 أن تجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية. .9

أن تكون الجبنة معبنة في عبوات صحية من التتراباك أو أ  مواد ت مي  لألغذية أخرو تستخدم لمـرة واحـدة  .10
 مطمية بمواد ال تتنثر بالمحاليل الممحية.

 ص الذواية لممنتج وتمنع تموثه أو ت ير لونه.أن تكون العبوات محافظة عمى الخصائ .11

 أن تعبن الجبنة بعبوات محكمة اإلغلق تحمي المنتج من التموث أو التم . .12

 كيموجرام. 1غمأ  500غمأ  250أن يكون وزن العبوة الصافي  .13

 أن يكون وسم المنتج بالبيانات المطموبة حسة المواصفات الفمسطينية. .14

 زن وزارة الصحة عمى نفبة المورد وابل الساعة التاسعة صباحًا.أن يكون تسميم الكمية في مخا .15

 أن يكون تسميم الكمية حسة طمة الخدمات المساندة وبسيارة خاصة بالمورد مزودة بوحدة تبريد. .16

 أن يتم إحضار عينات من ابل المتبدمين لمصن  لمحكم عميه من ابل المجنة الفنية. .17

 حص الظاور  والمخبر  حسة األصول.أن يتم تعويض الكمية المستىمكة في الف .18
 
 لبنة -2

 أن تكون المبنة المصنوعة من الحمية الطازج خالية من النشا والطحين. -

 %9أن تكون نسبة الدسم الحيواني  -

 أن تكون المبنة خالية من المواد الممونة الصناعية. -
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 أن تكون المبنة خالية من كافة الكائنات الحية الدايبة الممرضة. -

 الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينيةأن تجتاز  -

 أن تكون المبنة متجانسة وأن تخمو من أ  شوائة ومواد غريبة. -

 أن تكون خالية من علمات التم  والفساد أو جزيئات من األوساخ. -

 أن يكون لممنتج طعم ورائحة خاصة به خالي من علمات التخمر. -

 بنوراق الفحص الخاصة بالصن .أن تكون المبنة من مصنع مرخص ومصحوبة  -

 أن تكون المبنة حديثة اإلنتاج وتسمم خلل أسبوع من فترة الصلحية. -

 أن يكون مذكور في وسم اإلنتاج البيانات المطموبة حسة األصول. -

أن تكــون المبنــة معبــنة فــي عبــوات صــحية مصــنوعة مــن البلســتيك أو النــايمون تســتعمل لمــرة واحــدة وم مفــة  -
 يكتة عميىا تاريخ الصلحية .بصورة محكمة و 

أن تكــون العبــوات نظيفــة وصــحية ال تــؤثر عمــى طعــم أو لــون أو رائحــة المنــتج أو تــؤد  إلــى تموثــه وتحــافظ  -
 عمى الخصائص الذواية والكيفية له.

كيمو توضع في صناديق لمنبل تحميىا مـن التمـ  فـي حالـة  2كيمو إلى  1أن تكون وزن العبوة صافي  من  -
 النبل .

 تم إحضار عينات من ابل المتبدمين لمحكم عميه من ابل المجنة الفنية.أن ي -

 أن يتم تعويض الكمية التي تستخدم لمفحص الظاور  والمختبر  حسة األصول. -

 أن يكون توريد الكميات ابل الساعة التاسعة صباحًا وحسة طمة الخدمات المساندة. -

 مزودة بوحدة تبريد وعمال عمى نفبة المورد.أن يكون تسميم الكمية في مخازن الصحة بسيارة خاصة  -

 ع وزارة الصحة .ارفاق شىادة من مصنع مرخص بالتزام بالتوريد خلل مدة التعااد  م -
 

 بيض الدجاج الطازج -  3

أن يكون البيض موضوع حديثًا  خلل أسبوع( من دجاج سميم صحيًا والذ  يتميز بعدم ت يـر خصائصـه  -
 الج بن  من الطرق المتبعة في حفظ البيض خلل التبريد.الطبيعية أو مكوناته ولم يع

 أن تكون البشرة نظيفة غير مكسورة أو مشروخة وسميمة التكوين وذات شكل عاد . -

 أن تكون خالية من النتؤات والمساحات الخشنة والباذورات. -

 أن يكون ظل المح غير محدد ويعطي لونًا باوتًا وال تظىر به نموات جنينية. -

 المح ذا استدارة بسيطة تجعمه محتفظًا بمكانه في مركز البيضة.أن يكون  -

 أن يكون خاليًا من أية كتل زاللية ويكون الزالل ثابتًا وواضحًا وتخمين البوام. -

أن تكون البيضة عند كسروا رائبةأ خالية من الروائح ال ريبة وذات طعم وزالل متجانس ومتماسك يعطـي  -
 م.202حرارة وحدة أو أكثر عند درجة  72
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أن تكــون ذات مســح مســتدير متجــانس المــون وال يخــتمط المــون بــالزالل وخــال مــن العيــوة ويكــون معامــل  -
 .42-المسح 

أن يكـون البــيض نظيفــًا أو ي ســل ابــل التعبئــة بمــاء يحتــوو عمــى مــادة مطىــرة عديمــة الرائحــة وغيــر ممونــة  -
 مثل الكمور ثم ينش  بواسطة مراوح.

 ئته الستبعاد البيض غير سميم والمشروخ والمحتوو عمى عيوة داخمية.أن يفرز البيض ابل تعب -

أن يوضع البيض المصن  في أطباق كرتونية معدة خصيصًا لمبيض وفـي أطبـاق يحتـو  كـل منىـا عمـى  -
 بيضة بحيث تكون النىاية المحدبة إلى أسفل والنىاية العريضة إلى أعمى. 30

 يض أية روائح غير مرغوبة.أن تكون األطباق نظيفة متينة ال تنبل لمب -

 أن تجتاز الفحوصات المعممية حسة المواصفات الفمسطينية .  -

 كيمو وأن ال تزيد نسبة ببايا المبيدات في البيض عمى الحد المسموح به. 2أن يكون وزن طبق البيض  -

 أن يكون التسميم حسة طمة الخدمات المساندة. -

 محكم عميىا من ابل المجنة الفنية.أن يتم فحص عينات مبدمة من المتبدمين لمصن  ل -

 أن يتم تعويض الكمية المستىمكة نتيجة الفحص الظاور  والمخبر  حسة األصول -
 :المارتديال )الالنشون( -4

المارتديل وو المنتج المصنع من واحد أو أكثر من لحوم الحيوانات المختمفة السميمة الصالحة للستىلك 
لطعامأ نتريت الصوديوم أو البوتاسيومأ واد يضا  إليىا أيضًا المواد المالئة اآلدمي مضا  إليىا الثمجأ ممح ا

والرابطة والحمية المجف  والسكريات والتوابل والبىارات حسة الطمةأ واد يجرو لممنتج التدخين أيضًا. ويجة 
 أن تتوافر في المنتج الخصائص التالية:

 الخاصة بالصن . 1لممواصفة الفمسطينية رام  . يجة أن يكون المنتج موسوم ببطااة بيان مطاببة1
. يجة أن يخمو المنتج من األجزاء غير المنكولة من الذبيحة كاألربطة العضمية واألوتار وال ضاري  والكرش 2

 واألمعاء واألنسجة الضامة وكذلك الشعر والريش وأجزاء العظام.
من علمات الفساد والتم  والكدمات وحروق  . يجة أن تكون المحوم المستخدمة في اإلنتاج سميمة وخالية3

 التجميد والمموثات الظاورة لمعين والروائح المنفرة.
 . يجة أن تكون المواد الداخمة في الصناعة مطاببة لممواصفات البياسية الفمسطينية الخاصة بىا.4
اابل لمتبطيع إلى شرائح . يجة أن تكون المحوم المستخدمة في اإلنتاج متماثمة ومتجانسة وأن يكون المنتج 5

 واالحتفاظ بىذج الخاصية بدرجة حرارة ال رفة.
. يجة أن تتم تعبئة المنتج النىائي في عبوات جديدة نظيفة وسميمة محكمة اإلغلق ومطاببة لمواصفات مواد 6

 التعبئة الخاصة باألغذية.
بحيث ال تبل نسبة البروتين  1. يجة أن تتوافق مواصفات المنتج النىائي التركيبية مع المواصفة الفمسطينية رام 7

%أ والممح 5%أ والمواد النشوية ال تزيد عن 65% والرطوبة ال تزيد عن 25%أ والدون ال يزيد عن 12عن 



 

 14 صفحة الداخلية واالمن الوطني  وزارة لصالح طازجة غذائية مواد توريد 88/0810 رقم عطاء

 

أال تزيد جموتاميت أحاد  الصوديوم عن ممغ/ك مأ ويجة  125%. ويجة أال تزيد النتريت عن 3ال يزيد عن 
 ممغ/ك م كحمض جموتاميك(. 2500

 والممثمة في: 1. يجة أن تتوافق مواصفات المنتج النىائي البيولوجية والميكروبية مع المواصفة الفمسطينية رام 8
فرازاتىا التي تسبة ضررًا لصحة اإلنسان.أ. يجة أن يخمو المنتج   من الطفيميات وأطواروا واا

فرازاتىا التي تسبة ضررًا لصحة اإلنسان.يجة أن يخمو المنتج ة.   من األحياء الدايبة الممرضة واا
4×1ت. يجة أال يزيد العدد اإلجمالي لمبكتيريا الىوائية عن 

 خمية /جرام من المادة. 10
 جرام من المادة. 25ث. يجة أن تخمو من ميكروة السالمونيل/

2 ج. يجة أال يزيد ستا  اوريس عن
 خمية /جرام من المادة. 10

 خمية /جرام من المادة. 10ح. يجة أال يزيد كموستريديوم مختزلة لمكبريت عن 
 /جرام من المادة. 100خ. يجة أال يزيد ستربتو كوكس فيكال عن 
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 جدول الكميات واألسعار 

 
 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

سعر الوحدة 
 بالشيكل

المبمغ اإلجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    1 كيمو جبنة فيتا 0

    1 كيمو لبنة 2

    1 كرتونة بيض 1

    1 كيمو مرتديال 4

    1 كميو حمص مطحون طازج 5

    1 كميو مجمدة  زيالء با 6

    السعر اإلجمالي بالشيكل

 
 .يجة أن يمتزم المنااص بتبديم عينات  مالحظة:
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 والتــــــــــــــزامإقـــــــرار 

 

 ـأار أنا المواع أدناج ــــــــــــــ ووية رام ـــــــــــــ بصفتي ممثًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتــالي: 
مــن شــروط عامــة  08/2012.   بــننني اــرأت وتفىمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح راــم  1

 التزاما اانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .وخاصة ومواصفات وألتزم 
.   كمــا ألتــزم بــنن يببــى العــرض المبــدم منــي ســار  المفعــول وال يجــوز لــي الرجــوع عنــه لمــدة ســتون 2

 يوما من تاريخ آخر موعد لتبديم العروض.
من     طمبىا يتم وكذلك ألتزم بتوريد األصنا  المحالة عمى بموجة العطاء المذكور أعلج والتي.  3

التوريـد عمـى أن تكـون تمـك  أوامـراسـتلم توايـع العبـد و  مـن تـاريخ خـلل شـىر وذلـك وزارة الصـحةابل 
 األصنا  الموردة من ابمي وفبًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في وذا العطاء.

 ووذا إارار وتعىد مني بذلك أار وألتزم بكل ما ورد به دون أ  ض ط أو إكراج .     
 

 
 اسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ                                 

 رقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ                                 
 العـنـــوان :ـــــــــــــــــــ                                 

 رقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ                                 
 رقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــ                                     

 التاريـــخ :ــــــــــــــــــــ                                 
                          

 
 
 


