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 تمهيد

لقد تم تحضير هذه الوثائق القياسية لمناقصة توريد اللوازم من قبل المجلس األعلى لسياسات الشراء العام الستخدامها 
والئحته التنفيذية، في شراء  2014( لسنة 8ألحكام قانون الشراء العام رقم )من قبل كافة الجهات المشترية وفقا 

 اللوازم وفقا ألسلوب المناقصة العامة، ويمكن تكييف هذه الوثيقة أيضاً مع متطلبات المناقصات الدولية.

على بنود لالستخدام  من أجل تبسيط إعداد وثائق المناقصات لكافة عمليات شراء اللوازم، تحتوي هذه الوثيقة القياسية
سياسة الدولة اتجاه ممارسات الفساد "، والقسم السادس "التعليمات للمناقصينكما في القسم األول " دون تغيير
وال يحق للجهة المشترية إدخال أية تعديالت أو تغييرات على هذه "، الشروط العامة للعقد"، والقسم الثامن "واالحتيال

ات والمعطيات الخاصة  بكل عملية شراء وعقد فيجب أن توضح باستخدام كل من القسم الثاني ، أما البياناألقسام إطالقا

"جدول بيانات المناقصة"، والقسم السابع "جدول المتطلبات"، والقسم التاسع "الشروط الخاصة للعقد" إلظهار الظروف 
 النماذج المطلوب استخدامها. والشروط الخاصة بالمناقصة، كذلك يحتوي القسم الرابع "نماذج العطاء" على

ال تعتبر الحروف المطبوعة بالشكل المائل سواًء في مربعات أو بين قوسين أو في الحواشي في هذه الوثيقة جزءاً من 
النص، فهي تحتوي على توجيهات وتعليمات للجهات المشترية لمساعدتها في إعداد وإصدار وثائق المناقصة وال 

 النهائية. يجوز أن تبقى في الوثيقة 

 تستخدم هذه الوثيقة في حال عدم حدوث أي تأهيل مسبق قبل طرح المناقصة.

 



 

 

 

 الوثيقة القياسية لمناقصة شراء اللوازم

 وصف مختصر

 إجراءات المناقصة –الجزء األول 

 القسم األول: التعليمات للمناقصين

يقدم معلومات حول كيفية تسليم العطاءات وفتحها يقدم هذا القسم معلومات تساعد المناقصين على إعداد عطاءاتهم، كما 
 .وتقييمها وإحالة العقود، ويجب استخدام أحكام هذا القسم دون أي تعديل

 القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة
التعليمات  -يحتوي هذا القسم على معلومات محددة خاصة بكل مناقصة، فهو يكمل ويحدد ويعدل معطيات القسم األول 

 صين. للمناق

 القسم الثالث: معايير التقييم والمؤهالت

يتضمن هذا القسم المعايير المستخدمة في تحديد العطاء األقل تكلفة ومدى مطابقته للمواصفات واستجابته جوهرياً 
 للشروط، والمؤهالت التي يجب توفرها في مقدم العطاء إلنجاز العقد.

 القسم الرابع: نماذج العطاء
ماذج تقديم العطاءات، وجداول األسعار، وكفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء الذي يجب يتضمن هذا القسم ن

 أن يقدم مع العطاء مصحوباً بتفويض من المصنّع )إن كان مطلوبا(.

 القسم الخامس: الدول ذات األهلية
 .يتضمن هذا القسم معلومات عن الدول ذات األهلية

 السادس: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد واالحتيال القسم

 للمناقصين السياسة المرجعية للدولة فيما يتعلق بمكافحة ممارسات الفساد واالحتيال المتعلقة بالمناقصة.يقدم هذا القسم 

 متطلبات التوريد –الجزء الثاني

 القسم السابع: جدول المتطلبات
جداول التسليم والتنفيذ، المواصفات الفنية والمخططات التي تصف اللوازم التي سيتم يتضمن هذا القسم قائمة اللوازم، 

 توريدها.

 شروط ونماذج العقد –الجزء الثالث 

 الشروط العامة للعقدالقسم الثامن: 
 دون تعديل.يتضمن هذا القسم الشروط العامة التي تنطبق على كل عقد، والتي يجب استخدامها 

  الشروط الخاصة للعقدالقسم التاسع: 
يتضمن هذا القسم الشروط الخاصة بكل عقد وأحكام محددة تعدل أو تكمل الشروط العامة المدرجة في القسم الثامن 

 وتقوم الجهة المشترية بإعداد هذا القسم.

 القسم العاشر: نماذج العقد

واللذان عند استكمالهما يتضمنان التصحيحات يحتوي هذا القسم على نماذج خطاب اإلحالة )كتاب القبول( واتفاقية العقد 
 والتعديالت على العطاء الفائز والمسموح بها حسب التعليمات للمناقصين والشروط العامة والخاصة للعقد.



 

 

 

في حالة اشتراط تقديمها فإن نموذج "كفالة حسن التنفيذ" و"كفالة الدفعة المقدمة" يتم إكمالها وتقديمها من مقدم العطاء 
 فقط بعد إحالة العقد.  الفائز

 الملحق: خطاب الدعوة الى المناقصة
 يتضمن الملحق نموذج لخطاب الدعوة الى المناقصة. 
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 أ.  أحكام عامة

 نطاق المناقصة 1

وثائق هذه المناقصة لتوريد اللوازم المحددة جدول بيانات المناقصة تصدر الجهة المشترية المشار إليها في  1.1
، جدول بيانات المناقصةجدول المتطلبات، وتم تحديد اسم ورقم هذه المناقصة العامة في  –في القسم السابع 

 في حال تم تجزئة المناقصة الى رزم.كما يحدد هذا الجدول اسم ووصف وعدد الرزم 

 عند ورودها في وثائق المناقصة: 2.1

تعبير "خطيا" يعني أي وسيلة من وسائل االتصال الخطي )اليد، البريد، الفاكس البريد اإللكتروني في  .أ
 حال إقراره من المجلس األعلى لسياسات الشراء العام(، مع إثبات استالمها.

 الجمع والعكس صحيح وحسب السياق.تستخدم صيغة المفرد لوصف  .ب

 "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي ما لم يحدد بغير ذلك. .ت
 

 مصدر التمويل والدفع 2

ترغب الجهة المشترية في استخدام جزء من األموال المخصصة لها من خالل مصدر التمويل المحدد في  1.2
وذلك لتسديد الدفعات المستحقة المناقصة،  جدول بياناتلتنفيذ المشروع المحدد في جدول بيانات المناقصة 

 والمترتبة عن العقد )موضوع الدعوة(.
  

 ممارسات الفساد واالحتيال  3

في إطار العقود الممولة و/أو المدارة من قبلها، تلزم دولة فلسطين كافة الجهات المشترية والمناقصين،  1.3
تقيد بأعلى المستويات األخالقية خالل كل من عملية والموردين، والمقاولين ومزودي الخدمة والمستشارين بال

 تقديم العطاءات وتقييمها وإحالة العقد وتنفيذه كما هو مبين في القسم السادس من هذه الوثائق.

امتثاال لهذه السياسة، يلتزم المناقصون ويلزموا وكالءهم )سواء أفصح عنهم المناقصون أم ال( والمقاولين  2.3
شارين من الباطن، ومزودي الخدمة، والموردين وأي أفراد يتبعونهم، بالسماح للجهة من الباطن، والمست

المشترية بفحص جميع الحسابات، والسجالت وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي مرحلة من المراحل سواء 
يكون لها الحق كانت متعلقة بعملية التأهيل المسبق، أو تقديم العطاءات، أو تنفيذ العقد )في حالة اإلحالة(، و

 في تدقيقها من قبل أية جهة معينة أو مفوضة من قبل الدولة أو الجهة المشترية.

 

 أهلية المناقصين  4

من  5.4قد يكون المناقص منشأة فردية، أو شركة/ مؤسسة خاصة، أو شركة مملوكة للدولة تخضع للفقرة   1.4
كة/ مؤسسة خاصة إما في إطار اتفاقية قائمة أو بنية التعليمات للمناقصين، أو يكون إئتالفا  بين اكثر من شر

إبرام مثل هذه االتفاقية مصادق عليها من قبل كاتب العدل، وفي حالة االئتالف يجب أن يكون جميع األعضاء 
مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ العقد مجتمعين ومنفردين وفقا لشروط العقد، ويلتزم االئتالف بتسمية المفوض 

الف نيابة عن جميع أعضائه خالل عملية تقديم العطاءات وفي حالة إحالة العقد على االئتالف بتمثيل االئت
 .جدول بيانات المناقصةوخالل  تنفيذ العقد، وليس هناك حد لعدد أعضاء االئتالف ما لم يذكر غير ذلك في 
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يثبت أنه في حالة يجب أن ال يكون للمناقص أي تضارب في المصالح، حيث سيتم استبعاد أي مناقص  2.4
تضارب في المصالح، ويعتبر المناقص في حالة تضارب للمصالح مع جهة أو أكثر في إجراءات هذه 

 المناقصة في أي من الحاالت التالية:

يديره مناقص آخر أو يدير هو أي مناقص آخر أو يكون تحت إدارة مشتركة مع مناقص آخر بشكل  .أ
 مباشر أو غير مباشر.

 حصل سابقا على أي دعم من مناقص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر.يحصل حاليا أو  .ب

 يشترك مع مناقص آخر بنفس المفوض القانوني لهذه المناقصة. .ت

لديه عالقة مع مناقص آخر مباشرة أو عن طريق طرف ثالث مشترك، تمكنه من التأثير على عطاء  .ث
 ذه المناقصة؛ المناقص اآلخر، أو التأثير على قرارات الجهة المشترية بشأن ه

يشارك في هذه المناقصة بأكثر من عطاء واحد، وهو ما سيؤدي إلى استبعاد جميع العطاءات التي شارك  .ج
 .فيها هذا المناقص، ولكن ذلك ال ينطبق على وجود نفس المورد من الباطن في أكثر من عطاء

فنية لهذه المناقصة من الجهات إذا كان أحد المستشارين الذين شاركوا في إعداد التصميم أو المواصفات ال .ح
 .التابعة للمناقص

قيام أي من الجهات التابعة للمناقص بالتعاقد )أو بصدد التعاقد( مع الجهة المشترية كمهندس لإلشراف  .خ
 .على تنفيذ العقد

إذا كان سيقوم بتوفير اللوازم، أو األشغال، أو الخدمات غير االستشارية وهو على عالقة مباشرة أو غير  .د
ت.  1.2شرة بالمستشار الذي قدم الخدمات االستشارية إلعداد أو تنفيذ المشروع المحدد في الفقرة )مبا

 م( في جدول بيانات المناقصة، سواء كان أحدهما تابع لآلخر مباشرة أو كانا تحت إدارة مشتركة.

)أو الجهة المخولة  للمناقص عالقة تجارية أو عالقة أسرية وثيقة مع الكوادر الفنية في الجهة المشترية .ذ
بتنفيذ المشروع( الذين: )أ( شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد الوثائق أو إعداد المواصفات 
 أو تقييم العطاءات لهذه المناقصة، أو )ب( سوف يشاركون في تنفيذ المشروع أو اإلشراف على تنفيذه.

من التعليمات  7.4استثناء الدول المشار اليها في الفقرة يمكن للمناقص أن يكون من حملة الجنسية ألي دولة ب 3.4
للمناقصين، ويعتبر المناقص حامال لجنسية دولة ما إذا كان تأسس أو تم تسجيله في تلك الدولة ويعمل 
بمقتضى قانونها وكما هو مبين في أحكام وثيقة التأسيس )أو ما يعادلها من مستندات التأسيس أو التكوين( 

ٌ على المتعاقدين والمستشارين من ومستندات الت سجيل بحسب مقتضى الحال، وتنطبق هذه القاعدة أيضا
 الباطن المحتملين لكل أجزاء العقد 

سيتم استبعاد أي مناقص مدرج في قائمة الحرمان )القائمة السوداء( التي يعدها المجلس األعلى لسياسات  4.4
هلية، ويكون غير ذي أهلية إلحالة العقد عليه أو للحصول الشراء العام من المشاركة في المناقصة لعدم األ

على منفعة )مالية أو غير ذلك( من عقد ممول من المال العام، خالل فترة الحرمان المحددة، وتكون هذه 
 .جدول بيانات المناقصةالقائمة متاحة على العنوان اإللكتروني المذكور في 

المؤسسات المملوكة للحكومة في فلسطين المشاركة في هذه المناقصة إذا يحق للمناقصين من الشركات أو      5.4
استطاعت إثبات أنها: )أ( مستقلة قانونياً ومالياً، و )ب( تعمل بموجب القانون التجاري، و)ج( ليست شركات 
أو مؤسسات تابعة للجهة المشترية، ويجب على الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة إثبات أهليتها 
للجهة المشترية من خالل الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك قانون تأسيسها وغيرها من المعززات التي تطلبها 

 الجهة المشترية.

يجب أن ال يكون المناقص خاضعا لعقوبة الحرمان من المشاركة في عمليات الشراء العام نتيجة إلخالله       6.4
 مناقصة سابقة.بالشروط الواردة في إقرار ضمان العطاء في 

تنتفي األهلية عن الشركات واألفراد إذا كانوا من دولة شملتها "قائمة الدول الخاضعة للحظر أو المقاطعة"       7.4
 الواردة في القسم الخامس، بموجب قانون أو لوائح رسمية تحظر العالقات التجارية مع تلك الدولة.
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 ته بما يتوافق مع متطلبات الجهة المشترية وكلما طلبت ذلك.يجب على المناقص إثبات استمرار أهلي       8.4
 

 أهلية اللوازم  5

يجب أن ال يكون منشأ أي من اللوازم التي سيتم توريدها بموجب العقد من أي دولة شملتها "قائمة الدول  1.5
 الخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في القسم الخامس.

تعريف "اللوازم" األموال المنقولة أيا كان نوعها ووصفها والخدمات المتعلقة بها ألغراض هذه الفقرة يشمل  2.5
إذا كانت قيمتها ال تتجاوز قيمة اللوازم نفسها، كما يشمل تعريف " الخدمات المتعلقة بها" خدمات مثل التأمين 

 والتركيب والتدريب والصيانة.

لمواد أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصنيعها منها مصطلح "المنشأ" يعني الدولة التي يتم استخراج ا 3.5
أو فيها، أو التي تنتج من خالل التصنيع أو المعالجة أو التجميع سلعا تجارية تختلف في صفاتها األساسية 

 عن مكوناتها.

 ب. محتويات وثائق المناقصة 

 أجزاء وثائق المناقصة 6

تحتوي على جميع الفصول المذكورة أدناه، ويجب أن تقرأ هذه  تتكون وثائق المناقصة من ثالثة أجزاء 1.6
 من التعليمات للمناقصين.  8األجزاء مقترنة مع أي ملحق يصدر وفقا للفقرة 

  إجراءات المناقصة -الجزء األول 

 القسم األول: التعليمات للمناقصين.

 القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة.

 والتأهيل. القسم الثالث: معايير التقييم

 القسم الرابع: نماذج العطاء.

 القسم الخامس: الدول ذات األهلية

 القسم السادس: سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد واالحتيال

 متطلبات التوريد -الجزء الثاني 

 القسم السابع: جدول المتطلبات

 الجزء الثالث: العقد 

 القسم الثامن: الشروط العامة للعقد

 القسم التاسع: الشروط الخاصة للعقد 

 القسم العاشر: نماذج العقد

تعتبر الدعوة الى المناقصة التي تصدرها الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة، وفي حالة وجود  2.6
 تضارب أو عدم تطابق بين الدعوة واألجزاء األخرى لوثائق المناقصة تسود األخيرة.

شترية مسؤولة عن اكتمال وثائق المناقصة والرد على طلبات التوضيح وإرسال محضر ال تعتبر الجهة الم  3.6
االجتماع التمهيدي )إن وجد( أو المالحق لوثائق المناقصة ما لم يتم الحصول على هذه الوثائق من الجهة 

 المشترية مباشرة.
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والمواصفات الموجودة في وثائق على المناقص أن يقوم بدراسة وفحص جميع التعليمات والنماذج والشروط   4.6
 المناقصة، وأن يقدم في عطائه كافة المعلومات والوثائق المطلوبة في هذه الوثائق. 

 

 توضيح وثائق المناقصة 7

في حالة جدول بيانات المناقصة على المناقص مخاطبة الجهة المشترية خطيا على العنوان المذكور في  1.7

الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة، وعلى الجهة المشترية أن ترد 
جدول بيانات خطياً على أية استفسارات ترد إليها قبل الموعد النهائي الستالم االستفسارات المحدد في 

ستفسارات لكل من حصل على وثائق ، وعلى الجهة المشترية إرسال نسخة عن الرد على تلك االالمناقصة
المناقصة مباشرة منها بما في ذلك وصف االستفسار دون بيان مصدره، وعلى الجهة المشترية نشر هذه 

وإذا تطلب األمر تعديل جدول بيانات المناقصة، التوضيحات والردود على الموقع اإللكتروني المذكور في 
لى الجهة المشترية أن تقوم بذلك وفقا لإلجراءات المذكورة في وثائق المناقصة نتيجة لهذه االستفسارات، فع

 من التعليمات للمناقصين. 22.2والفقرة   8الفقرة 

 

 تعديل وثائق المناقصة 8

للجهة المشترية تعديل وثائق المناقصة، عن طريق إصدار ملحق بها في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسليم  1.8
 العطاءات.

يصدر عن الجهة المشترية جزءا من وثائق المناقصة، ويرسل خطيا إلى كافة المناقصين يصبح أي ملحق  2.8
، وتقوم الجهة المشترية بنشر الملحق 6.3الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشترية وفقاً للفقرة 

 على البوابة الموحدة للشراء العام.

من التعليمات للمناقصين، وذلك  22.2يم العطاءات وفقا للفقرة للجهة المشترية تأجيل الموعد النهائي لتسل  3.8
إلعطائهم فرصة ألخذ التعديالت الواردة في الملحق بعين االعتبار، ويتم إشعار كافة المناقصين الذين حصلوا 

ة على وثائق المناقصة من الجهة المشترية خطيا بهذا التأجيل، واإلعالن عن هذا التأجيل على البوابة الموحد
 للشراء العام.

 إعداد العطاءات ت. 

 تكاليف إعداد وتقديم العطاء 9

يتحمل المناقص كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم عطائه، ولن تتحمل الجهة المشترية باي حال من  1.9
 األحوال مسؤولية أي من هذه التكاليف بغض النظر عن نتائج المناقصة.

 
 لغة العطاء 10

ن العطاء وجميع الوثائق والمراسالت المتعلقة به باللغة العربية ما لم يتم تحديد لغة أخرى في يجب أن يكو 1.10
، ومن الممكن أن تسلم الوثائق المعززة والمواد المطبوعة بلغة أخرى، شريطة أن جدول بيانات المناقصة

لغايات تفسير العطاء يتم ، وجدول بيانات المناقصةتكون مرفقة بترجمة دقيقة معتمدة باللغة المذكورة في 
 اعتماد النصوص المترجمة.   

 

 الوثائق التي يتكون منها العطاء 11

 يتكون العطاء الذي يسلمه المناقص من الوثائق التالية:     1.11
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 من التعليمات للمناقصين، 12خطاب العطاء معبأ وفق الفقرة  .أ

 التعليمات للمناقصين،من  14و  12جدول أو جداول األسعار معبأة وفق الفقرة  .ب

 من التعليمات للمناقصين، 19كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفق الفقرة  .ت

 من التعليمات للمناقصين، 13العطاءات البديلة إن كان مسموحا بها وفق الفقرة  .ث

 ين،من التعليمات للمناقص 20كتاب تفويض يخول الموقع على العطاء بإلزام المناقص وفق الفقرة  .ج

من التعليمات  16الوثائق التي تثبت أن اللوازم المعروضة هي من مناشىء ذات أهلية، وفقا للفقرة  .ح
 للمناقصين،

 من التعليمات للمناقصين، 17الوثائق التي تثبت أهلية المناقص لتقديم العطاء، وفقا للفقرة  .خ

ت إحالة العقد عليه، وفقا للفقرة الوثائق التي تثبت مؤهالت المناقص وقدرته على تنفيذ العقد في حال تم .د
 من التعليمات للمناقصين، 17

و  16الوثائق التي تثبت تطابق اللوازم المعروضة مع تلك المطلوبة في وثائق المناقصة وفقا للفقرة  .ذ
 من التعليمات للمناقصين، 30

 .جدول بيانات المناقصةأية وثيقة أخرى محددة في  .ر

من التعليمات للمناقصين، فإن العطاء المقدم من ائتالف شركاء  1.11في الفقرة باإلضافة للمتطلبات الواردة  2.11
يجب أن يكون مصحوباُ باتفاقية االئتالف أو بخطاب موقع من كافة أعضاء االئتالف ومصادق عليه من قبل 

ف، ويرفق به كاتب العدل يعلن فيه األعضاء عن نيتهم إلبرام اتفاقية ائتالف في حالة أحيل العقد على االئتال
 مسودة اتفاقية االئتالف.

 خطاب العطاء وجداول األسعار 12

نماذج  -يقوم المناقص بتحضير خطاب العطاء وجداول األسعار باستخدام النماذج الموجودة في القسم الرابع  1.12
 1.20وفقاً للفقرة العطاء، ويجب تعبئة هذه النماذج بالكامل دون أي تغيير في النص، ولن تقبل أية بدائل إال 

 من التعليمات للمناقصين، كما يجب تعبئة كافة الفراغات بالمعلومات المطلوبة.
 

 العطاءات البديلة 13

 .جدول بيانات المناقصةال تؤخذ العطاءات البديلة بعين االعتبار إال إذا ذكر غير ذلك في  1.13
 
 

 أسعار العطاءات والخصومات 14

األسعار والتعديالت )بالزيادة أو الخصم( المقدمة في خطاب العطاء وجدول األسعار مع يجب أن تتطابق  1.14
 المتطلبات المحددة أدناه.

 يجب أن تُذكر وتسعّر كافة الرزم والبنود بشكل مستقل في جدول األسعار.  2.14

ً للفقرة  3.14 للمناقصين، هو المبلغ  من التعليمات 1.12يكون المبلغ الذي يظهر في خطاب العطاء المعبأ وفقا
 اإلجمالي للعطاء، باستثناء أية خصومات مقدمة.

على المناقص أن يذكر أية خصومات وأن يوضح كيفية ومنهجية استخدامها في خطاب العطاء، المعبأ وفقاً  4.14
 من التعليمات للمناقصين. 1.12الفقرة 
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ألية مراجعة، ما لم ينص على خالف ذلك في  يجب أن تكون األسعار ثابتة خالل تنفيذ العقد وال تخضع 5.14
، ويعامل أي عطاء يتضمن مراجعة للسعر كعطاء غير مستجيب ويتم رفضه عمال جدول بيانات المناقصة

من التعليمات للمناقصين، ولكن في حالة كان السعر قابال للمراجعة أثناء تنفيذ العقد وفقا لجدول  29بالفقرة 
 ء بسعر ثابت فال يجوز رفضه، وإنما تعتبر مراجعة السعر له مساوية للصفر.بيانات المناقصة، وقُدم عطا

من التعليمات للمناقصين ما اذا كانت المناقصة تطرح للبنود أو للرزم المنفردة أو لمجموعة  1.1توضح الفقرة  6.14
كل رزمة و لـ من الرزم، وفي حالة طرح المناقصة للرزم، يجب تقديم األسعار لجميع البنود الواردة في 

وعلى المناقصين جدول بيانات المناقصة، % من الكميات المحددة لكل بند، إال إذا ذكر عكس ذلك في 100

الذين يرغبون بتقديم خصم على األسعار أن يوضحوا نسبة الخصم على كل مجموعة من الرزم أو نسبة 
من التعليمات للمناقصين،  4.14رة الخصم على كل رزمة من الرزم المكونة للمجموعة بما يتوافق مع الفق

 وبشرط أن تسلم العطاءات لجميع هذه الرزم وتفتح في نفس الوقت.

ومثيالتها الى القواعد الواردة في الطبعة الحالية من ال  EXW,CIP,CIF, DDPتحتكم المصطلحات  7.14
INCOTERMS  التجارة الدولية ، وهي النشرة التي تصدر عن غرفة جدول بيانات المناقصةوالمحددة في

 في باريس.

نماذج العطاء، ويطلب  -يجب أن تقدم األسعار كما هو محدد في جداول األسعار المبينة في القسم الرابع 8.14
تحليل بيانات السعر فقط لغايات تسهيل المقارنة بين العطاءات من قبل الجهة المشترية، لكن هذا ال يحرم 

من الشروط المعروضة، وللمناقصين أثناء تحضير عروض أسعارهم  الجهة المشترية من التعاقد وفقا الي
البلدان  -حرية استخدام أي من وسائل النقل لشركات النقل المسجلة في أي بلد ذي أهلية، وفق القسم  الخامس

 -ذات األهلية، وللمناقص كذلك الحصول على خدمات التأمين من أي بلد ذي أهلية وفقا للفصل  الخامس
 ات األهلية، ويجب تقديم األسعار على النحو التالي:البلدان ذ

 بالنسبة اللوازم المصنعة في فلسطين:  .أ

وحسب  INCOTERMS( بتفرعاتها المتاحة من ال EXWسعر اللوازم خارجة من المصنع ) .1
مقتضى الحال، بما في ذلك جميع الرسوم الجمركية والضرائب التي دفعت بالفعل أو ستدفع على 

 اد الخام المستخدمة في تصنيع أو تجميع اللوازم. المدخالت والمو

 الضرائب والرسوم التي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا تم إحالة العقد على المناقص. .2

سعر النقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية األخرى الالزمة لنقل اللوازم إلى الموقع النهائي  .3
 .جدول بيانات المناقصةالمحدد في 

 بالنسبة اللوازم المصنعة خارج فلسطين:  .ب

واصلة للمكان المحدد في فلسطين جدول بيانات المناقصة سعر اللوازم وفقا للمصطلح المحدد في  .1
 ؛ جدول بيانات المناقصةوكما هو مبين في 

، تقدم األسعار شاملة الرسوم DDPفي حالة نص جدول بيانات المناقصة على اعتماد مصطلح  .2
وضرائب االستيراد األخرى التي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا تم إحالة العقد الجمركية 

 على المناقص.

 الضرائب والرسوم التي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا تم إحالة العقد على المناقص. .3

ا األصلي سعر النقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية األخرى الالزمة لنقل اللوازم من مكانه .4
 ؛جدول بيانات المناقصةإلى الموقع النهائي المحدد في 

بالنسبة للخدمات المتعلقة باللوازم، غير وسائل النقل الداخلية والخدمات الالزمة لنقل اللوازم إلى الموقع  .ت
 النهائي، إذا تم تحديد مثل هذه الخدمات في جدول المتطلبات:

 لمتعلقة باللوازم )بما في ذلك أية ضرائب مفروضة(.سعر كل بند من البنود المكونة للخدمات ا .1
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 عملة العطاء 15

جدول بناء على رغبة المناقص يسمح له بتقديم السعر بأي عملة قابلة للتحويل إال إذا ورد خالف ذلك في  1.15
يزيد  وفي حال تقديم عطائه بالعديد من العمالت األجنبية القابلة للتحويل فال يجوز أن بيانات المناقصة،
 عددها عن ثالثة. 

جدول بيانات يجب على المناقصين أن يحتسبوا جزء السعر الذي يمثل التكاليف المحلية بالعملة المحددة في 2.15
 .المناقصة

 

 الوثائق التي تؤكد مطابقة اللوازم 16

لمعلومات عن بلد من التعليمات للمناقصين، على المناقص أن يعبئ ا 5إلثبات أهلية اللوازم طبقا للفقرة  1.16
نماذج العطاء كما يقدم مع عطائه  -المنشأ للوازم المقدمة في جداول األسعار المدرجة في القسم الرابع 

 شهادات المنشأ لتلك اللوازم. 

لتأكيد مطابقة اللوازم لوثائق المناقصة على المناقص أن يقدم ضمن عطائه الدالئل التي تؤكد مطابقة اللوازم  2.16 
 جدول المتطلبات.  -الفنية والمعايير المحددة في القسم السابع  للمواصفاتالمقدمة 

يمكن أن تكون هذه الدالئل على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو بيانات، ويجب أن تتضمن وصفا مفصال  3.16
يقدم للمواصفات الفنية واألدائية األساسية اللوازم، بحيث يوضح توافقها مع المواصفات المطلوبة، وأن 

 جدول المتطلبات. -المناقص تقريرا باالختالفات واالستثناءات واالنحرافات عن أحكام القسم السابع 

على المناقص أن يقدم أيضا الئحة بجميع التفاصيل، بما في ذلك الموارد المتاحة، واألسعار الحالية لقطع  4.16
استخدامها من قبل الجهة المشترية إذا كان  الغيار، والمعدات الخاصة الضرورية الستمرار عمل اللوازم بعد

 . هذا الجدولوللفترة المحددة في جدول بيانات المناقصة ذلك مطلوبا في 

يجب أن تكون المواصفات الفنية واألدائية والمواد والمعدات واإلشارة إلى األسماء التجارية و/ أو أرقام  5.16
في جدول المتطلبات وصفية ال حصرية، وللمناقص أن األدلة المصورة المحددة من قبل الجهة المشترية 

يعرض مواصفات أخرى للجودة والعالمات التجارية وأرقام األدلة المصورة، بشرط أن تحقق نفس كفاءة 
 جدول المتطلبات. -البنود المذكورة في القسم السابع 

 

 الوثائق التي تؤكد أهلية ومؤهالت المناقص 17

من التعليمات للمناقصين، فان عليه تعبئة نموذج خطاب العطاء الموجود  4وفقا للفقرة إلثبات أهلية المناقص  1.17
 نماذج العطاء.  -في القسم الرابع 

يجب أن تحقق الوثائق المقدمة من قبل المناقص كإثبات لمؤهالته وقدرته على تنفيذ العقد في حالة قبول  2.17
 عطائه الشروط التالية:

ً للوازم التي تقدم بها أن يقدم تفويضا من الجهة على المناقص في حال لم  .أ يكن مصنّعاً أو منتجا
نماذج العطاء، يوضح أن المصنّع أو المنتج لهذه  -المصنعة وفق النموذج الموجود في القسم الرابع 

جدول بيانات اللوازم قد وافق على أن يقوم المناقص بتوريدها الى فلسطين إذا كان ذلك مطلوباً في 
 ة.المناقص
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على المناقص إذا لم يكن عامالً في فلسطين أن يكون ممثالً بوكيل معتمد فيها ومؤهل للقيام بعمليات  .ب
الصيانة وتوفير وتخزين قطع الغيار بحسب ما هو مذكور في المواصفات وشروط العقد إذا كان ذلك 

 .جدول بيانات المناقصةمطلوباً في 

معايير -لمعايير المنصوص عليها في القسم الثالث يجب أن تتوفر في المناقص جميع المؤهالت وا .ت
 التقييم والتأهيل.

 

 فترة صالحية العطاءات 18

بعد الموعد النهائي جدول بيانات المناقصة يجب أن تستمر صالحية العطاءات للفترة المنصوص عليها في  1.18
ات للمناقصين، وسيتم رفض أي من التعليم 1.22لتسليم العطاءات الذي تحدده الجهة المشترية وفقا للفقرة 

 عطاء فترة صالحيته أقل من ذلك باعتباره غير مستوٍف لشروط المناقصة.

قد تطلب الجهة المشترية، في ظروف استثنائية، من المناقصين وقبل انتهاء فترة صالحية عطاءاتهم تمديد  2.18
مديد واإلجابة عليه خطيان، وإذا فترة صالحية هذه العطاءات لمدة إضافية محددة، ويجب أن يكون طلب الت

من التعليمات للمناقصين، يتم تمديد  19تم طلب كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء وفقاً للفقرة 
الكفالة أو اإلقرار أيضا لفترة مماثلة، وللمناقص الحق برفض طلب التمديد دون أن يفقد كفالة دخول المناقصة 

نصوص عليها في إقرار ضمان العطاء، وليس للمناقص الذي يوافق على التمديد أو تطبيق عقوبة الحرمان الم
 الحق في تعديل عطائه.

  

 ضمان دخول المناقصة 19

يجب على المناقص أن يقدم مع عطائه نسخة أصلية لكفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء، وفق ما  1.19
وبالنسخة األصلية، وفي حالة طلب كفالة دخول المناقصة يجب أن  جدول بيانات المناقصةهو مطلوب في 

 جدول بيانات المناقصة. تكون بالمبلغ والعملة المذكورين في

، فيجب أن يكون وفق النموذج الموجود في القسم 1.19في حالة طلب إقرار ضمان العطاء وفقا للفقرة  2.19
 نماذج العطاء.  -الرابع 

أعاله، يجب أن تكون قابلة للصرف عند  1.19دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة إذا كانت كفالة  3.19
الطلب، وتقدم على الشكل الذي يناسب المناقص من بين األشكال التالية: كفالة بنكية غير مشروطة، أو شيك 

 ، على أن:جدول بيانات المناقصة بنكي مصدق، أو أي شكل ضمان آخر كما هو محدد في

معتمد ومن بلد ذي أهلية، وفي حالة الكفاالت الصادرة عن مؤسسة مالية موجودة خارج  يصدرها بنك .أ
 فلسطين فيجب أن تكون لها مؤسسة مالية مراسلة داخل فلسطين، لتتمكن من تفعيل الكفالة.

في حالة الكفالة البنكية، يجب أن تتوافق مع نموذج الكفالة البنكية الموجود في القسم الرابع "نماذج  .ب
 عطاء"، أو أي نموذج مماثل آخر يعتمد من قبل الجهة المشترية قبل تسليم العطاء،ال

بعد انتهاء فترة صالحية العطاء األصلية جدول بيانات المناقصة تكون سارية المفعول للفترة المحددة في  .ت

 من التعليمات للمناقصين. 2.18أو أي تمديد، في حالة تم التمديد وفقا للفقرة 

أعاله، لن يتم قبول أي عطاء ال يشمل هذا  1.19ضمان دخول المناقصة مطلوبا بموجب الفقرة  إذا كان 4.19
 الضمان المستجيب بشكل جوهري، ويعتبر العطاء في هذه الحالة مخالفا للشروط.

أعاله، فيجب إعادة هذه الكفاالت للمناقصين  1.19إذا كانت كفالة دخول المناقصة مطلوبة بموجب الفقرة  5.19
 من التعليمات للمناقصين. 41ور أن يقوم المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ وفقا للفقرة ف

 تعاد كفالة دخول المناقصة للمناقص الفائز فور تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة وتوقيع العقد. 6.19

 في الحاالت التالية:يمكن أن تصادر كفالة دخول المناقصة أو تنفذ بنود إقرار ضمان العطاء  7.19
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إذا قام المناقص بسحب عطائه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبله في خطاب العطاء، أو أي  .أ
 تمديد وافق عليه.

 إذا رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح األخطاء الحسابية الواردة في عطائه. .ب

 إذا فشل المناقص الفائز في: .ت

 من التعليمات للمناقصين، أو 41فقا للفقرة تقديم كفالة حسن التنفيذ و .1

 من التعليمات للمناقصين، 42توقيع العقد وفقا للفقرة  .2

يجب أن تكون كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء المقدم من ائتالف شراكة باسم االئتالف، وإذا  8.19
ة أو إقرار ضمان العطاء باسم جميع لم يكن االئتالف قد تأسس بشكل رسمي وقت تقديم العطاء، تقدم الكفال

 من التعليمات للمناقصين. 2.11و  1.4أعضاء االئتالف المذكورين في خطاب النوايا المذكور في الفقرتين 

جدول بيانات المناقصة إذا كانت كفالة دخول المناقصة غير مطلوبة، وتم االكتفاء بإقرار ضمان العطاء في  9.19
 ليمات للمناقصين، وفي حالة:من التع 1.19بموجب الفقرة 

طلب المناقص سحب عطائه خالل فترة صالحية العطاء المحددة في خطاب العطاء بعد الموعد النهائي  .أ
 لتسليم العطاءات، أو

 رفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح األخطاء الحسابية الواردة في عطائه، أو .ب

من التعليمات للمناقصين أو توقيع العقد وفقا  41فشل المناقص في توفير كفالة حسن التنفيذ وفقا للفقرة  .ت
 من التعليمات للمناقصين.  42للفقرة 

يتم حرمانه من المشاركة في كل عمليات الشراء العام التي تقوم بها كافة الجهات المشترية في فلسطين للفترة 
 . جدول بيانات المناقصةي الزمنية المنصوص عليها ف

 

 شكل وتوقيع العطاء 20

من التعليمات  1.11على المناقص إعداد نسخة أصلية واحدة من الوثائق المكونة للعطاء والمذكورة في الفقرة  1.20
إذا سمح بتقديمها وفقا للفقرة  -كما يجب أن تكون العطاءات البديلة  األصل"،للمناقصين ويعلمها بكلمة "

"، كما يجب على المناقص أن يسلم البديلمميزة بوضوح ومكتوب عليها "  -التعليمات للمناقصين( من 13)
"، وفي حال وجود نسخةمن النسخ غير األصلية ويعلمها بكلمة " جدول بيانات المناقصةالعدد المحدد في 

 أي اختالف بين النسخ واألصل يتم اعتماد األصل.

يجب أن تكون النسخة األصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر ال يمحى، وموقعة من قبل الشخص  2.20
جدول المفوض بالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العطاء على تفويض خطي وفق ما هو محدد في 

قيعات، ويجب ، ويجب طباعة أسماء ووظائف األشخاص الموقعين على التفويض تحت التوبيانات المناقصة
التوقيع على كافة الصفحات التي تحتوي على إضافات أو تعديالت، من قبل الشخص الذي وقع على العطاء 

 أو حتى باألحرف األولى.

إذا كان المناقص إئتالفاً، فيجب على المفوض بتمثيل االئتالف أن يوقع العطاء نيابة عن االئتالف ليكون  3.20
االئتالف كما يتضح من التفويض الذي يجب أن يوقعه الممثلون المعتمدون قانوناً ملزماً قانوناً لجميع أعضاء 

 ألعضاء االئتالف.

ال تعتمد أي كتابة بين السطور أو محو أو كتابة فوق كتابة سابقة لغرض تعديلها إال إذا وقعت من قبل  4.20
 الشخص المفوض بالتوقيع على العطاء.
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 ث. تسليم وفتح العطاءات

 ق وتعليم وتسليم العطاءاتإغال 21

ً بها وفقا  1.21 على المناقص وضع الوثائق األصلية للعطاء، والنسخ، والعطاءات البديلة في حال كان مسموحا
من التعليمات للمناقصين في مغلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المغلفات إشارة تبين فيما إذا  13للفقرة 

 خا أو عطاءات بديلة، وتوضع هذه المغلفات فيما بعد في مغلف واحد.كانت النسخ التي بداخلها أصلية أو نس

 يجب أن تحمل المغلفات الداخلية: 2.21

 اسم وعنوان المناقص.  .أ

 من التعليمات للمناقصين. 1.1اسم ورقم المناقصة المشار إليه في الفقرة  .ب

 يجب أن يحمل المغلف الخارجي: 3.21

 اسم وعنوان الجهة المشترية. .أ

 من التعليمات للمناقصين. 1.1المناقصة المشار إليه في الفقرة اسم ورقم  .ب

 تحذيراً بعدم فتح المغلف قبل تاريخ ووقت فتح العطاءات. .ت

ال تتحمل الجهة المشترية مسؤولية ضياع أية مغلفات أو فتحها مبكرا إذا كانت ال تحمل اإلشارات المطلوبة  4.21
 أو غير مغلقة كما هو مطلوب.

 

 هائي لتسليم العطاءاتالموعد الن 22

يجب تسليم العطاءات الى الجهة المشترية من خالل التسليم باليد أو بالبريد العادي أو المسجل في العنوان  3.22
، ويمكن جدول بيانات المناقصة، قبل أو في الوقت والتاريخ المحددين في جدول بيانات المناقصةالمحدد في 

وفي هذه الحالة جدول بيانات المناقصة، إذا كان ذلك منصوصا عليه في  للمناقصين تقديم عطاءاتهم إلكترونيا
جدول يجب على المناقصين الذين يسلمون عطاءاتهم الكترونياً اتباع إجراءات التسليم اإللكتروني المحددة في 

 .بيانات المناقصة

ديل جدول بيانات المناقصة بما للجهة المشترية الحق بتأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات عن طريق تع  4.22
من التعليمات للمناقصين، وفي هذه الحالة تصبح حقوق وواجبات الجهة المشترية  3.8يتوافق مع الفقرة 

 والمناقصين خاضعة للموعد الجديد.

 

 العطاءات المتأخرة 23

من التعليمات  22للفقرة  لن تقبل الجهة المشترية أي عطاء يسلم بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقا 1.23
 للمناقصين، ويعتبر أي عطاء يصل بعد الموعد المحدد متأخراً، ويتم رفضه ويعاد إلى صاحبه دون فتحه.

 

 سحب وتبديل وتعديل العطاءات 24

للمناقص سحب أو تعديل أو استبدال عطائه بعد تسليمه، وذلك بإشعار خطي ُموقع من قبل الشخص المفوض   1.24

من هذه التعليمات، ويجب أن يُرفق التعديل أو االسححححتبدال مع  2.20صحححححوباً بالتفويض وفقاً للفقرة بالتوقيع م

 اإلشعار الخطي، ويجب أن تكون جميع اإلشعارات:



 71                                        األول: التعليمات للمناقصين                                                         القسم

 

 

من التعليمات للمناقصين )إال أن إشعارات االنسحاب ال تتطلب  21و 20قد أُعدت وقُدمت وفقاً للفقرتين  .أ
 تعديل"، " استبدال"، " انسحابجب أن تحمل مغلفاتها عالمات واضحة " نسخة(، وباإلضافة إلى ذلك، ي

 "؛ و
من  22تم استالمها من قبل الجهة المشترية قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات وفقا للفقرة  .ب

 التعليمات للمناقصين.

من التعليمات  1.24الفرعية تعاد العطاءات غير مفتوحة ألصحابها، في حالة االنسحاب وفقا للفقرة  2.24
 للمناقصين.

ال يحق للمناقص سحب أو استبدال أو تعديل العطاء في الفترة ما بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات وتاريخ  3.24
 انتهاء صالحية العطاء المحدد في خطاب العطاء أو أي تمديد لها.

 

 فتح مظاريف العطاءات 25

من التعليمات للمناقصين، تقوم الجهة المشترية بفتح  1.24 1.23ة في الفقرتين باستثناء الحاالت المذكور 1.25
من التعليمات للمناقصين في جلسة علنية في التاريخ  3.25وقراءة أسعار العطاءات كما هو محدد في الفقرة 

راغبين بحضور المناقصين أو ممثليهم المفوضين الجدول بيانات المناقصة والوقت والمكان المحددين في 
من التعليمات للمناقصين يتم  1.22في الحضور، وفي حالة سمح بتقديم العطاءات إلكترونيا حسب الفقرة 

 .جدول بيانات المناقصةفتحها وفق اإلجراءات المحددة في 

 تفتح في البداية المغلفات التي تحمل كلمة "انسحاب" وتقرأ علنا، فيما يعاد المغلف الذي يحمل العطاء إلى 2.25
صاحبه دون فتحه، وال تعتبر مذكرة االنسحاب سارية المفعول إال إذا كان هناك  تفويض رسمي بذلك، 
ويجب قراءة هذا  التفويض علنا في جلسة  فتح العطاءات، بعد ذلك تفتح المغلفات التي تحمل كلمة "استبدال" 

فوض بذلك بدل العطاء األول الذي وتقرأ علنا ويتم اعتماد العطاء البديل الذي يجب أن يكون موقعا من الم
يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه، وال يتم االستبدال إال في حالة وجود مذكرة استبدال تحمل  تفويضا رسمياً 
تقرأ علنا في جلسة فتح العطاءات، ثم تفتح المغلفات التي تحمل كلمة "تعديل" وتقرأ علنا، وال يعتمد التعديل 

مكتوبة به تحمل تفويضا رسمياً، وال تدخل في عملية التقييم إال العطاءات التي فتحت إال إذا كان هناك مذكرة 
 وقرئت خالل جلسة فتح العطاءات.

تفتح  مظاريف العطاءات األخرى واحداً تلو اآلخر، حيث يقرأ اسم المناقص، ويذكر فيما إذا كان هناك  3.25
زمة )إن وجدت(، بما فيها الخصومات والعطاءات مذكرة تعديل، وتقرأ األسعار الكلية المقدمة، ولكل ر

البديلة، ويذكر وجود أو عدم وجود كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء إذا كان مطلوباً، وأية 
تفاصيل أخرى  ترى الجهة المشترية أن من المناسب ذكرها، ويتم توقيع خطاب العطاء وجداول األسعار 

، وال يدخل في تقييم العطاء إال الخصومات جدول بيانات المناقصةحدد في من قبل اللجنة وفقا لما هو م

والعطاءات البديلة التي تقرأ علنا في جلسة فتح العطاءات، وال يجوز مناقشة مزايا العطاءات وال رفض أي 
تعليمات  من ال 1.23من العطاءات المقدمة خالل جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتأخرة وفقا للفقرة 

 للمناقصين.

تقوم لجنة العطاءات أو لجنة الشراء المختصة بإعداد محضر لفتح العطاءات يتضمن بالحد األدنى اسم  4.25
المناقص وفيما إذا كان هناك سحب أو استبدال أو تعديل، سعر العطاء لكل رزمة إذا كان ذلك هو الحال، بما 

و عدم وجود كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء في ذلك الخصومات والعطاءات البديلة، ووجود أ
أيهما كان مطلوباً، وتطلب الجهة المشترية من ممثلي  المناقصين الحاضرين للجلسة التوقيع على المحضر، 

وال يؤثر غياب توقيع احد المناقصين على صحة المحضر أو تأثيره، وتوزع نسخة من المحضر على جميع  
لموا عطاءاتهم في الوقت المحدد، كما تنشر المعلومات الموجودة في المحضر على البوابة المناقصين الذين س

 الموحدة للشراء العام.
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 ج. تقييم ومقارنة العطاءات

 السرية  26

ال يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل المناقصين والتوصية بإحالة  1.26
 قصين أو ألي شخص آخر ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى تعلن نتائجها الى المناقصين.العقد للمنا

قد تتسبب أية محاولة من قبل المناقص للتأثير على الجهة المشترية أو لجنة العطاءات أو لجنة الشراء أو  2.26
 العطاء المقدم منه.لجنة التقييم في عملية الفحص والتقييم والمقارنة وإحالة العقد في استبعاد 

من التعليمات للمناقصين، في حالة أراد أي مناقص االتصال بالجهة المشترية لشأن  2.26مع مراعاة الفقرة  3.26
 يتعلق بالمناقصة في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالة العقد، فان عليه أن يخاطبها خطيا فقط.

 

 توضيح العطاءات 27

المشترية وبهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات أن تطلب من أي مناقص توضيح  يحق للجهة 1.27
ما جاء في عطائه ومنحه مهلة معقولة للرد ، وال يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يطلب من قبل الجهة 

يم أو عرض أي المشترية، ويجب أن يكون طلب التوضيح واإلجابة عليه خطيان، وال يتم السماح أو تقد
تغيير لألسعار، سواء بالزيادة أو بالنقصان، إال إذا كان ذلك  لتأكيد تصحيح خطأ حسابي تكتشفه الجهة 

من التعليمات للمناقصين، وال يجوز للجهة المشترية أيضا أن  31المشترية خالل عملية التقييم وفقا للفقرة 
 ر في مضمون عطائه.تطلب من أي مناقص أو تسمح له بتقديم أو عرض أي تغيي

إذا لم يُقدم المناقص الرد على استيضاحات الجهة المشترية في الوقت والتاريخ المحددين في طلبها فقد يتم     2.27
 رفض عطاء هذا المناقص.

 

 االنحراف والتحفظ والحذف 28

 خالل تقييم العطاءات تطبق التعريفات التالية: 1.28

 المحددة في وثائق المناقصة."االنحراف" هو مخالفة المتطلبات  .أ

 "التحفظ" هو وضع بعض الشروط التي تحد من قبول كل متطلبات وثائق المناقصة. .ب

 "الحذف " الفشل في تقديم بعض أو كل المعلومات أو الوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة. .ت

 

 تحديد استجابة العطاءات لشروط المناقصة 29

فيما إذا كان العطاء مستجيبا للشروط على محتويات العطاء نفسه وفقا لما هو يعتمد قرار الجهة المشترية  1.29
 من التعليمات للمناقصين. 11محدد في الفقرة 

العطاء المستجيب جوهرياً للشروط هو العطاء المستوفي لجميع متطلبات وثائق المناقصة دون انحراف أو  2.29
 ذف الجوهري هو الذي:تحفظ أو حذف جوهري، واالنحراف أو التحفظ أو الح

 في حال قبوله:  .أ

 يؤثر بطريقة جوهرية على نوعية أو جودة أو أداء اللوازم المحددة في العقد. .1

يحد بشكل جوهري وبما ال يتوافق مع وثائق المناقصة، من حقوق الجهة المشترية أو واجبات  .2
 المناقص التعاقدية.
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نافسي للمناقصين اآلخرين الذين تقدموا بعطاءات في حالة تعديله، يؤثر بشكل غير عادل على الوضع الت  .ب
 مستجيبة جوهريا ومستوفية للشروط.

من التعليمات للمناقصين،  17و 16سوف تقوم الجهة المشترية بتقييم الجوانب الفنية للعطاء وفقا للفقرتين  3.29
ا دون انحراف أو تحفظ جدول المتطلبات قد تم الوفاء به -وال سيما لضمان أن جميع متطلبات القسم السابع 

 أو حذف جوهري. 

يتم رفض العطاء من قبل الجهة المشترية إذا لم يكن مستجيبا جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، وال يسمح   4.29
 بالتالي بجعله مستجيبا عن طريق تصحيح االنحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري.

 

 عدم المطابقة، األخطاء والحذف  30

كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، يحق للجهة المشترية أن تغض النظر عن أية إذا  1.30
 نواقص أو انحرافات غير جوهرية.

إذا كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، يحق للجهة المشترية أن تطلب من المناقص أن  2.30
رية خالل فترة زمنية محددة، وذلك لتصحيح االنحرافات غير الجوهرية يقدم المعلومات أو الوثائق الضرو

أو النواقص في العطاء والمتعلقة بمتطلبات التوثيق، ويجب أن ال تتعلق هذه االنحرافات أو النواقص بأي 
 شكل من األشكال باألسعار المذكورة في العطاء، وقد يؤدي عدم تمكن المناقص من تقديم المعلومات المطلوبة

 إلى رفض عرضه.

إذا كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم الجهة المشترية بتصحيح االنحرافات القابلة  3.30
للقياس الكمي والتي تتعلق بسعر العطاء، وألغراض المقارنة فقط يعدل سعر العطاء ليعكس سعر البند 

 المنسي أو غير المطابق للمواصفات.

 

 األخطاء الحسابية تصحيح 31

ً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم الجهة المشترية بتصحيح األخطاء  1.31 في حالة كان العطاء مستجيباً جوهريا
 الحسابية وفق الشروط التالية:

إذا كان هناك تعارض بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له وبين السعر اإلجمالي يؤخذ  .أ
لسعر اإلجمالي طبقا لذلك، واستثناًء على هذا إذا رأت الجهة المشترية أن هناك بسعر الوحدة ويعدل ا

خطأً ال لبس فيه تمثل في وضع الفاصلة العشرية لسعر الوحدة، ففي هذه الحالة يحتسب اإلجمالي 
 ويصحح سعر الوحدة.

المبالغ اإلجمالية  إذا كان هناك خطأ في مجموع ناتج عن عملية جمع المبالغ اإلجمالية الفرعية، تعتمد .ب
 الفرعية ويصحح المجموع.

إذا كان هناك تعارض بين السعر المحدد بالكلمات والسعر المحدد باألرقام، يؤخذ بالسعر المحدد  .ت
بالكلمات، إال إذا كان المبلغ المذكور متعلقاً بخطأ حسابي فتعتمد القيمة الرقمية وفقا للبندين الفرعيين 

 )أ( و)ب( أعاله.

لمناقص بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو كان سعر إذا قام ا .ث
 الوحدة رقماً غير واضح، فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند.

يؤخذ بما ورد في  إذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو األسعار بين النسخة األصلية والنسخ األخرى، .ج
 النسخة األصلية.

إذا قدم المناقص تعديالً على عطائه سواًء بالخصم أو بالزيادة كمبلغ مقطوع، يتم احتساب هذا المبلغ  .ح
 كنسبة من السعر المقروء قبل التصحيح واعتمادها كخصم أو زيادة.
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وحدة واإلجمالي بصورة غير إذا لم يقم المناقص بتسعير بند أو أكثر من البنود، أو قام بكتابة سعر ال .خ
 واضحة وتشكل معها التباس في احتساب إجمالي المبلغ، يتم التصحيح كاآلتي:

تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين المشاركين في المناقصة لغاية الحصول  .1
 على قيمة إجمالية لهذا العرض.

أقل العروض سعراً، واتجهت النية لإلحالة عليه، ( أعاله 1إذا بقي العرض الذي طبق عليه البند ) .2
يتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين لتحديد القيمة اإلجمالية التي سيحال 

 بها العرض.

تقوم الجهة المشترية بإجراء التصحيحات الحسابية دون التشاور مع المناقص الذي يتم إبالغه بهذه  2.31
ا لم يوافق المناقص على التصحيحات التي تجريها الجهة المشترية يتم رفض عطائه، التصحيحات، وإذ

وللجهة المشترية أن تقرر في هذه الحالة مصادرة كفالته أو تطبيق اإلجراءات الواردة في إقرار ضمان 
 العطاء.

 

 التحويل إلى عملة واحدة 32

جدول بيانات ت الى عملة واحدة كما هو مبين في ألغراض التقييم والمقارنة يتم تحويل عمالت العطاءا 1.32
 .المناقصة

 

 هامش األفضلية المحلية 33

يتم إعطاء هامش أفضلية محلية للوازم المصنعة أو المركبة في فلسطين وفق األنظمة والتعليمات والقرارات  1.33
 . جدول بيانات المناقصةالصادرة عن مجلس الوزراء ما لم ينص على خالف ذلك في 

 

 تقييم العطاءات 34

سوف تقوم الجهة المشترية باستخدام المعايير والمنهجيات المذكورة في هذه الفقرة في تقييم العطاءات، ولن  1.34
 يتم استخدام أية معايير أو منهجيات تقييم أخرى.

 سوف تقوم الجهة المشترية باعتماد اآلليات التالية خالل التقييم: 2.34

ساس البنود أو الرزم على النحو المحدد في جدول بيانات المناقصة وسعر العطاء سوف يتم التقييم على أ .أ
 من التعليمات للمناقصين. 14كما هو مقدم وفقا للفقرة 

 من التعليمات للمناقصين.  1.31تعديل األسعار لتصحيح األخطاء الحسابية وفقا للفقرة  .ب

 من التعليمات للمناقصين.  3.14قا للفقرة تعديل األسعار بسبب الخصومات التي يقدمها المناقصون وف .ت

تحويل المبلغ الناتج من تطبيق الفقرات من )أ( إلى )ت( أعاله، إذا كان ذلك مناسبا، لعملة واحدة وفقا  .ث
 من التعليمات للمناقصين. 32للفقرة 

ات من التعليم 3.30تعديل السعر بسبب عدم المطابقة غير الجوهرية والقابلة للقياس وفقا للفقرة  .ج
 للمناقصين. 

 معايير التأهيل والتقييم. -يتم تحديد عوامل التقييم اإلضافية في القسم الثالث  .ح

 ال يؤخذ بعين االعتبار في تقييم العطاءات تأثير مراجعة األسعار خالل فترة تنفيذ العقد.  3.34
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ية تحديد التكلفة المقيمة األدنى إذا كانت وثائق المناقصة تسمح بتقديم أسعار منفصلة لرزم مختلفة، فإن منهج 4.34
لمجموعات الرزم المختلفة بما في ذلك أي خصم يتم تقديمه في خطاب العطاء سيتم توضيحها في القسم 

 الثالث "معايير التأهيل والتقييم".

 ال يأخذ تقييم الجهة المشترية للعطاءات في االعتبار: 5.34

الضرائب المشابهة والتي ستكون مستحقة الدفع على ضريبة المبيعات )القيمة المضافة( وغيرها من  .أ
 اللوازم إذا أحيل العقد على المناقص؛ في حالة اللوازم المصنعة في فلسطين؛

الرسوم الجمركية وضرائب االستيراد األخرى والضرائب األخرى المشابهة المفروضة على استيراد  .ب
إحالة العقد على المناقص، وذلك في حالة  اللوازم، والتي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا تمت

 اللوازم المصنعة خارج فلسطين وقد استوردت بالفعل أو التي سيتم استيرادها.

 أي تأثير لمراجعة األسعار خالل فترة تنفيذ العقد. .ت

 14ة يمكن أن يشمل تقييم الجهة المشترية للعطاء عوامل أخرى باإلضافة الى سعر العطاء المقدم وفقا للفقر 6.34
من التعليمات للمناقصين، وقد تتعلق هذه العوامل بمواصفات أو أداء أو شروط توريد اللوازم، ويجب أن يتم 
احتساب تأثير هذه العوامل إن وجدت، على شكل قيم مالية لتسهيل عملية المقارنة بين العطاءات، إال إذا ذكر 

القسم الثالث )معايير التقييم والتأهيل(، ويجب  من بين تلك المبينة فيجدول بيانات المناقصة غير ذلك في 
 )ح( من التعليمات للمناقصين.  2.34أن تكون المعايير والمنهجيات التي سيتم استخدامها وفقا لفقرة 

 

 مقارنة العطاءات  35

احتسابها على الجهة المشترية أن تقارن بين األسعار المقيمة لجميع العطاءات المستجيبة جوهرياً والتي تم  1.35
من التعليمات للمناقصين لتحديد العطاء المقيم األقل تكلفة، وتتم المقارنة بالنسبة للوازم  2.34وفقا للفقرة 

المستوردة بناء على سعر العطاء المقدم على أساس المصطلح المحدد في جدول بيانات المناقصة وفقا للفقرة 
إضافة إلى سعر   EX-Worksلسعر خارج المصنع)أ( من التعليمات للمناقصين، وعلى أساس ا 2 -8.14

النقل البري والتأمين حتى الوجهة النهائية للوازم المصنعة داخل فلسطين، باإلضافة الى أسعار التركيب و 
التدريب وأية خدمات أخرى مطلوبة، وال يأخذ تقييم األسعار في الحسبان الضرائب أو الجمارك أو الرسوم 

مستوردة أو ضريبة المبيعات )القيمة المضافة( والضرائب األخرى المترتبة على بيع المترتبة على اللوازم ال
 وتوصيل اللوازم. 

 

 تأهيل المناقصين 36

على الجهة المشترية أن تحدد ما إذا كان المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم األقل تكلفة والمستجيب جوهريا  1.36
 معايير التقييم والتأهيل. -قاً للمعايير المبينة في القسم الثالث لشروط المناقصة، مؤهالً لتنفيذ العقد وف

من  17يتم تحديد ذلك من خالل فحص الوثائق المثبتة لمؤهالت المناقص والتي قدمها المناقص وفقا للفقرة   2.36
 التعليمات للمناقصين.

يه، وعكس ذلك يؤدي إلى استبعاد عطائه، يعتبر تلبية المناقص لمعايير التأهيل شرطاً مسبقاً إلحالة العقد عل 3.36
وفي هذه الحالة تقوم الجهة المشترية بدراسة العطاء المقيم التالي في الترتيب لتحديد ما إذا كان المناقص 

 مؤهالً لتنفيذ العقد.

 

 حق الجهة المشترية في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات 37

أو رفض أي عطاء، كما أن لها الحق بإلغاء المناقصة ورفض جميع العطاءات للجهة المشترية الحق في قبول   1.37
المقدمة في أي وقت قبل إحالة العقد وفقا للحاالت التي حددها قانون الشراء العام والئحته التنفيذية، دون 
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ي أسرع تحمل أية مسؤولية قانونية اتجاه المناقصين، ويجب إعادة كفاالت دخول المناقصة الى المناقصين ف
 وقت في حالة إلغاء المناقصة.

 

 إحالة العقد ح.

 

 معايير اإلحالة 38

أعاله، تقوم الجهة المشترية بإحالة العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم  1.37مع مراعاة الفقرة  1.38
 بصورة مرضية.األقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة، والذي ثبت انه مؤهل لتنفيذ العقد 

 

 حق الجهة المشترية في تغيير الكميات عند اإلحالة  39

جدول المتطلبات،  –تحتفظ الجهة المشترية عند إحالة العقد بحق تغيير الكميات المحددة في القسم السابع   1.39
، ودون ناقصةجدول بيانات المسواء بالزيادة أو النقصان، على أن ال يتجاوز ذلك التغيير النسبة المحددة في 
 أي تغيير في سعر الوحدة أو أية شروط أخرى مذكورة في وثائق المناقصة.

 

 التبليغ بإحالة العقد 40

يجب على الجهة المشترية وقبل فترة كافية من انتهاء صالحية العطاء إبالغ جميع المناقصين خطياً بقرار  1.40
والمطابق جوهريا للمواصفات والشروط المحددة اإلحالة المبدئي على المناقص صاحب العطاء األقل تكلفة 

 في وثائق المناقصة والمستوفي لمعايير التأهيل، وال يشكل هذا البالغ خطاب إحالة للعقد.

اذا لم يطعن أي مناقص في قرار اإلحالة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ ، تصبح اإلحالة نهائية  2.40
ناقص الذي أحيل عليه العقد خطيا بأنه قد تم قبول عطائه، ويحدد هذا وتقوم الجهة المشترية بإبالغ الم

الخطاب )المسمى "خطاب اإلحالة"( المبلغ الذي ستدفعه الجهة المشترية إلى المورد مقابل توريد اللوازم 
)المسمى "قيمة العقد"(، وفي نفس الوقت ستقوم الجهة المشترية أيضاً بنشر نتائج المناقصة على لوحة 

عالنات لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام مع تحديد الرزم )العقود( وعددها و كذلك اسم المناقص اإل
 الفائز وقيمة العقد. 

 يشكل خطاب اإلحالة )خطاب القبول( عقدا ملزما للطرفين الى حين إعداد العقد النهائي وتوقيعه.  3.40

من التعليمات للمناقصين، يجب على الجهة المشترية  1.40وفقا للفقرة بعد إبالغ المناقصين باإلحالة المبدئية  4.40
الرد خطيا على أي مناقص يتقدم بطلب خطي لمعرفة األسباب التي حالت دون اختياره وذلك خالل فترة ال 

 تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

 

 كفالة حسن التنفيذ 41

وفي خطاب اإلحالة كفالة جدول بيانات المناقصة  رة المنصوص عليها فيعلى المناقص أن يقدم خالل الفت 1.41

حسن التنفيذ وفق الشروط العامة للعقد، وعليه أن يستخدم نموذج كفالة حسن التنفيذ الموجود في القسم العاشر 
مؤسسة نماذج العقد، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل  الجهة المشترية، وفي حالة إصدار الكفالة من قبل  -

 مالية أجنبية يجب أن يكون لديها مؤسسة مالية مراسلة معتمدة تعمل داخل دولة فلسطين. 

ً كافياً إللغاء اإلحالة ومصادرة كفالة دخول  2.41 يعتبر اإلخفاق في تقديم كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سببا
للجهة المشترية أن تحيل العقد على المناقصة أو تنفيذ بنود إقرار ضمان العطاء، وفي هذه الحالة يحق 
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ً لشروط المناقصة وشريطة أن  المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم التالي في الترتيب والمستجيب جوهريا
 تثبت قدرة المناقص على تنفيذ العقد.

 

 توقيع العقد 42

يع العقد أمام الجهة المشترية بعد استالم خطاب اإلحالة وتقديم كفالة حسن التنفيذ على المناقص أن يقوم بتوق 1.42
 من تاريخ خطاب اإلحالة. جدول بيانات المناقصة خالل الفترة المنصوص عليها في

أعاله، وإذا تعذر توقيع العقد بسبب أية قيود على التصدير تفرض بموجب لوائح  1.42مع مراعاة الفقرة  2.42
مشترية أو الدولة أو استخدام المنتجات/اللوازم أو التجارة الخاصة بالبلد المصدر، وتعزى هذه القيود للجهة ال

األنظمة أو الخدمات المتعلقة باللوازم والتي سيتم توريدها، يصبح المناقص الفائز غير ملزم بعطائه شريطة 
أن يبين للجهة المشترية أعلى قدر من االهتمام والحرص، بقيامه بطلب كل ما يلزم من موافقات واستثناءات 

 ية هامة لتصدير هذه المنتجات واللوازم واألنظمة والخدمات بموجب شروط العقد.وتراخيص أساس

تعلن الجهة المشترية خالل فترة ال تتجاوز سبعة أيام عمل من توقيع العقد نتائج اإلحالة على لوحة اإلعالنات  3.42
 ضافة الى المعلومات التالية: لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام، مبينة رقم المناقصة وأرقام الرزم باإل

 اسم كل مناقص اشترك في المناقصة. .أ
 أسعار العطاءات كما تمت قراءتها في الجلسة العلنية لفتح مظاريف العطاءات.  .ب
 أسم وسعر كل عطاء قد تم تقييمه.  .ت
 أسماء المناقصين الذين تم رفض عطاءاتهم وأسباب الرفض. .ث
 اسم المناقص الفائز وسعر عطائه، فضال عن مدة وملخص نطاق العقد.  .ج
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 القسم الثاني: جدول بيانات المناقصة

البيانات التالية الخاصة باللوازم المراد توريدها تكمل وتلحق وتعدل الشروط الواردة في التعليمات للمناقصين، وفي 
 الموجودة في هذه البيانات.حالة وجود أي تعارض تعتمد النصوص 

 ]التعليمات المساعدة لتعبئة جدول البيانات مكتوبة بخط مائل وبين قوسين[

رقم الفقرة في 
 التعليمات 
 للمناقصين

 أحكام عامة أ.

 [هيئة االمداد والتجهيز]: مشتريةال اسم الجهة 1.1

  GSD/ MOF-LC /198/2022 رقم المناقصة: 1.1

 2022التجهيزات العسكرية للعام  اسم المناقصة: شراء و توريد 

 وزارة الماليةمصدر التمويل:  1.2

 شراء وتوريد تجهيزات عسكرية لصالح هيئة االمداد والتجهيز اسم المشروع

 العدد األقصى ألعضاء االئتالف: غير مطلوب 1.4

يصدر المجلس األعلى لسياسات الشراء العام قائمة الحرمان )القائمة السوداء( التي تتضمن  4.4
أسماء الشركات المحظور عليها المشاركة في المناقصات الممولة بالمال العام، ويمكن 

 shiraa.gov.psاالطالع على هذه القائمة على البوابة الموحدة للشراء العام: 

 صةب. محتويات وثاق المناق

 ألغراض طلب توضيح وثائق المناقصة فقط، عنوان الجهة المشترية هو: 1.7

      www.gs.pmof.psالموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة: 

 دائرة العطاءات-مبنى القدس-وزارة المالية-مجمع الوزارات-الماصيون -العنوان: رام هللا

 614غرفة رقم  -الطابق السادس 

 فلسطين

 0593108116هاتف: 

 02-2987056فاكس: 

    Msuwsan@pmof.ps   :البريد اإللكتروني

 20/10/2022آخر موعد لتقديم أي استفسارات : 

 ت. إعداد العطاء

http://www.gs.pmof.ps/
mailto:Msuwsan@pmof.ps
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 العربية[لغة العطاء  1.10

 في المراسالت بين الجهة المشترية والمناقصينتعتمد اللغة]العربية[ 

 ألغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد المطبوعة]أدخل اللغة[ تعتمد اللغة 

 على المناقص أن يقدم مع العطاء او عند الطلب خطيا الوثائق اإلضافية التالية: )ر( 1.11

 شهادة تسجيل الشركة

 براءة ذمة من ضريبة القيمة المضافة 

 خصم مصدر من ضريبة الدخل 

 رخصة مهن من ضريبة االمالك 

 بيان القدرة المالية والفتية على التنفيذ اتثبات تنفيذ عطاءات سابقة دون تقصير( 

 بعين االعتبار.  تؤخذ[ العطاءات البديلة]ال 1.13

 غير قابلة للمراجعة"[األسعار المقدمة ]  5.14

% من البنود الواردة في كل 100أن تتضمن ما ال يقل عن األسعار المقدمة للرزم يجب  6.14
 رزمة. الينطبق

% من الكميات 100األسعار المقدمة لكل بند من بنود الرزمة يجب أن تتضمن ما ال يقل عن 
 المطلوبة لهذا البند من الرزمة.الينطبق

 INCOTERMS 2010 المعتمدة لهذه المناقصة هي Incotermsطبعةالـ 7.14

 DDP تقدم األسعار للوازم المصنعة خارج فلسطين بموجب مصطلح  )أ(8.14

 رام هللا -عين منجد  -يئة االمداد والتجهيز ه  الوجهة النهائية )موقع االستخدام(: )ت( 8.14

 الشيقل شاملة ضريبة القيمة المضافة األسعار المقدمة يجب أن تكون بـ  1.15

  على المناقص أن يقدم جزء السعر الذي يمثل التكاليف المحلية بـ الشيقل  2.15

 العمر االفتراضي المتوقع أن تعمل فيه اللوازم )ألغراض توفير قطع الغيار(: )الينطبق( 4.16

 "غير مطلوب" تفويض الجهة المصنّعة )أ( 2.17

 "غير مطلوب"خدمات ما بعد البيع   )ب(2.17

 تقويمياً من الموعد النهائي لتسليم العطاءات.  يوم[ 150]مدة صالحية العطاء  1.18
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مناقصة يجب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقاً للنموذج المدرج في وثائق ال .1 1.19
 على أن يكون موقع حسب األصول من الشخص المخول في التوقيع عن المناقص ويعتبر

لمناقصة، عن كفالة دخول المناقصة وجزء ال يتجزأ من وثائق اهذا اإلقرار كبديل إلزامي 
 وسيتم رفض أي عطاء ال يحتوي على إقرار ضمان.

 ينطبق  الأشكال الكفاالت األخرى المقبولة : 3.19

إذا اقترف المناقص أي من التصرفات الواردة في البنود )أ( الى )ت( من هذه الفقرة، سوف  9.19
 .شهر 12]يتم حرمانه من المشاركة في كافة عمليات الشراء العام لفترة 

 نسخة غير أصلية باإلضافة إلى األصلية من العطاء. [1]يجب تسليم  1.20

شهادة التفويض الخطي للشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن المناقص يجب أن يتضمن:  2.20
 تسجيل الشركة ، كتاب التفويض، صورة هوية المفوض

 ث. تسليم وفتح العطاءات

 ألغراض تسليم العطاءات عنوان الجهة المشترية هو: 1.22

 مديرية اللوزام العامة[ –إلى: ]وزارة المالية 

 مبنى القدس  –مجمع الوزارات  –العنوان: الماصيون 

 دائرة العطاءات -رقم الطابق: الطابق السادس

 2987112/3-02هاتف:

 02- 2987056فاكس:  

  1/11/2022الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو: 

 صباحا 10:00الوقت: 

 اليحق للمناقصين تسليم العطاء إلكترونياً 

خطاب العطاء وجداول األسعار يجب أن توقع وتعتمد من قبل جميع أعضاء اللجنة المكلفة بفتح  3.25
 العطاءات كالتالي: 

أ( تقوم لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية بفتح العطاءات في جلسة علنية في الوقت 
 والمكان والتاريخ المحدد في جدول بيانات المناقصة وذلك بحضور المناقصين أو من يمثلهم. 

به ب( تقرأ في البداية المغلفات التي تحمل عالمة "االنسحاب" على المأل ويعاد المغلف إلى صاح
 دون فتحه.

ج( تقرأ بعدها المغلفات التي تحمل عالمة "استبدال" على المأل ويتم استبدالها بالعطاء األول 
 الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.

 د( تفتح المغلفات التي تحمل عالمة "تعديل" وتقرأ على المأل.

وحدها هي التي تدخل في ه( المظاربف التي فتحت وتمت قراءتها خالل جلسة فتح العطاءات 
 التقييم.
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بدائل و( تفتح المظاريف واحداً تلو اآلخر ويتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء وال
 المناقصة. إقرار ضمانوالخصومات )إن وجدت( ويعلن عن وجود 

 ج. تقييم ومقارنة العطاءات

التي يتم استخدامها ألغراض تقييم العطاءات المختلفة ومقارنتها بهدف تحويل أسعار  1.32
 العطاءات المقدمة بعمالت مختلفة الى عملة واحدة هي: شيقل 

 سعر صرف العمالت المعتمد هو ما تنشره سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ فتح المناقصة

 % 15و المركبة في فلسطين بحد اقصى إعطاء هامش أفضلية للوازم المصنعة أسيتم  1.33

 "للبنود: "سيتم التقييم )أ( 2.34

 "سيتم تقييم العطاءات لكل بند ويتشكل العقد من البنود المحالة على المناقص الفائز"

 -لثالث تم تعديل سعر العطاء باستخدام المعايير التالية من بين المعايير الموجودة في القسم ايس 6.34
 التقييم والتأهيل ال ينطبقمعايير 

 ح.  إحالة العقد 

   [%25]نسبة الزيادة في الكميات المطلوبة ال تتعدى  1.39

   [ %25]نسبة النقصان في الكميات المطلوبة ال تتعدى 

 يوم من تاريخ بالغ االحالة[ 28-14الفترة الزمنية لتقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد هي: 1.42& 1.41
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 القسم الثالث: معايير التقييم والتأهيل

التي تستخدمها الجهة المشترية لتقييم العطاءات وتحديد  يستكمل هذا القسم التعليمات للمناقصين، ويحتوي على المعايير 
ما إذا كانت المؤهالت المطلوبة متوفرة لدى المناقص الفائز، ولن تستخدم أية عوامل أو طرق أو معايير أخرى لهذا 

 الغرض.

الصيغة التي تراها ]على الجهة المشترية أن تحدد المعايير التي تراها مناسبة لتقييم عملية الشراء، وعليها أن تدخل 
 . مناسبة باستخدام النماذج المدرجة أدناه، أو أن تستخدم صيغة أخرى مقبولة، ويلغي النص المكتوب باألحرف المائلة[

 

 المحتويات

 هامش األفضلية المحلية. .1

 معايير التقييم .2

 متطلبات التأهيل الالحق .3
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 للمناقصين(من التعليمات  33هامش األفضلية المحلية )الفقرة  .1

ألغراض مقارنة العطاءات، سيتم إعطاء هامش أفضلية للوازم المصنعة في فلسطين ما لم ينص على خالف 
 ]أدخل تفاصيل وآلية تطبيق هامش األفضلية[.. جدول بيانات المناقصةذلك في 

 

 من التعليمات للمناقصين( 34التقييم )الفقرة  .2

 تعليمات للمناقصين(من ال 6.34معايير التقييم )الفقرة  2.1

يمكن للجهة المشترية عند تقييمها للعطاءات أن تأخذ بعين االعتبار باإلضافة إلى سعر العطاء المقدم وفقاً  
من هذه  2.34من التعليمات للمناقصين، واحداً أو أكثر من العوامل التالية المحددة في الفقرة  8.14للفقرة 

 لذي يشير إلى هذه الفقرة، مستخدمةً المعايير واألساليب التالية. اجدول بيانات المناقصة التعليمات وفي 

 جدول التسليم: .أ

أقرب موعد للتسليم" وقبل “يجب أن تسلم اللوازم الموجودة في قائمة اللوازم خالل المدة الزمنية )بعد  
م المسلمة جدول المتطلبات، ولن تعطى أفضلية للواز -"آخر موعد للتسليم"( المحددة في القسم السابع 

قبل "أقرب موعد للتسليم"، وستعامل العطاءات التي ستسلم اللوازم بعد "آخر موعد للتسليم" على أنها 
غير مستجيبة، وضمن هذه المدة المحددة ولغايات التقييم فقط، سيتم إجراء تعديل على أسعار العطاءات 

 6.34ام المعامل المحدد في الفقرة التي تعرض تسليم اللوازم بعد "أقرب موعد للتسليم"، وذلك باستخد
 .جدول بيانات المناقصة)أ( في 

]أدخل أحد تكلفة استبدال المكونات الرئيسية، وقطع الغيار اإللزامية، والخدمات المتعلقة باللوازم  .ب
 غير مطلوبالخيارين التاليين[ 

يتم إضافة تكلفة المواد االحتياطية اإللزامية واألجزاء القابلة لالستبدال وخدمات ما بعد البيع الى  .1
سعر العطاء ألغراض المقارنة بين العطاءات فقط، ويتم احتساب التكلفة بموجب القوائم المقدمة 

عمر التشغيلي من المناقص والمعدة وفق توصية الجهة المصنعة للوازم ألغراض الصيانة ولفترة ال
 ( من جدول بيانات المناقصة. 4.16للوازم المحددة في الفقرة )

تقوم الجهة المشترية بإعداد قائمة باالحتياجات من األجزاء السريعة االستهالك والعالية التكلفة  .2
وقطع الغيار اإللزامية والكميات التخمينية خالل فترة العمر التشغيلي للوازم المحددة في الفقرة 

( من جدول بيانات المناقصة، ويقوم المناقصون بتسعير بنود القائمة وتقديمها ضمن 4.16)
عطاءاتهم ثم يتم إضافة التكلفة اإلجمالية لبنود القائمة الى سعر العطاء ألغراض المقارنة بين 

 العطاءات فقط.

 توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في فلسطين للمعدات المقدمة في العطاء: .ت

)ت( من جدول بيانات المناقصة على قيام المناقص بعرض تكلفة لتوفير خدمات  6.34ذا نصت الفقرة إ
ما بعد البيع من صيانة وقطع الغيار في فلسطين، يتم إضافة تكلفة توفير هذه الخدمات الى سعر العطاء 

 ألغراض المقارنة بين العطاءات فقط.

 التكلفة المتوقعة لتشغيل وصيانة المعدات: .ث

بناًء على تكلفة التشغيل والصيانة المتوقعة للمعدات، يتم إضافة هامش تعديل الى سعر العطاء ألغراض 
)ث( من جدول بيانات المناقصة، ويتم  6.34المقارنة بين العطاءات فقط، إذا نصت على ذلك الفقرة 

 تحديد هامش التعديل هذا بموجب المنهجية المشار إليها في تلك الفقرة.
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 إنتاجية المعدات:أداء و .ج

يتم إضافة هامش تعديل في التكلفة، محسوب على أساس أداء وكفاءة المعدات المقترحة من المناقص 
في عطائه بالمقارنة مع كفاءة وأداء المعدات المنصوص عليها في وثائق المناقصة، إذا نصت الفقرة 

 ة بالفقرة ذاتها.)ج( من جدول بيانات المناقصة على ذلك ووفق المنهجية المحدد 6.34

 أية معايير إضافية أخرى: .ح

في حالة الحاجة الى إضافة معايير أخرى للمفاضلة والمقارنة بين العطاءات تتم اإلشارة إليها في الفقرة 
 )ح( من جدول بيانات المناقصة. 6.34
 

 من التعليمات للمناقصين( 4.34العقود المتعددة )الفقرة  2.2

بإحالة أكثر من عقد على المناقص الذي يتقدم بالعطاءات المقيمة األقل تكلفة  يحق للجهة المشترية أن تقوم
لمجموعة من الرزم والذي يستوفي جميع المعايير المطلوبة في مرحلة التأهيل الالحق كما هو مبين في هذا 

 تأهيل المناقصين(. -من التعليمات للمناقصين  1.36القسم الثالث والفقرة 

 ى الجهة المشترية أن:وفي هذه الحالة، عل

من التعليمات  6.14تقيم فقط الرزم التي تتضمن أسعاراً لما ال يقل عن النسبة المحددة في الفقرة  .أ
من الكميات  6.14للمناقصين من البنود لكل رزمة، وما ال يقل عن النسبة المحددة في نفس الفقرة 

 المطلوبة لكل بند.

 تأخذ بعين االعتبار: .ب

 األقل تكلفة لكل رزمة.العطاءات المقيمة  .1

 التخفيض )الخصم( في السعر لكل رزمة، ومنهجية تطبيقه كما عرضها المناقص في عطائه. .2

 

 من التعليمات للمناقصين( 36التأهيل )الفقرة  .3

 (من التعليمات للمناقصين 1.36متطلبات التأهيل )الفقرة  1.3

من التعليمات للمناقصين، تقوم الجهة المشترية  2.34بعد تحديد العطاء المقيم األقل تكلفة وفقا للفقرة 
من التعليمات للمناقصين باستخدام المتطلبات المحددة  36بإجراءات التأهيل الالحق للمناقص وفقا الفقرة 

 فقط، ولن تستخدم أية متطلبات غير مشمولة في النص أدناه في تقييم مؤهالت المناقص.

 القدرة المالية؛ .أ

]أدرج على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات التي تثبت قدرته على الوفاء بالمتطلبات المالية التالية: 
 المتطلبات[؛

 الخبرة والقدرة الفنية؛ .ب

على المناقص أن يقدم الوثائق والمستندات التي توضح أن لديه القدرة على تحقيق متطلبات الخبرة 
 ؛]أدرج المتطلبات[التالية: 

لمناقص أن يقدم الوثائق والمستندات والكتالوجات التي توضح أن اللوازم التي يعرضها تفي على ا .ت
 ]أدرج المتطلبات[.بمتطلبات االستخدام التالية: 
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 : نموذج معلومات المناقص1النموذج 

لى هذا النموذج، وال عوفقا للتعليمات الموضحة أدناه، وال يسمح بأي تعديل ]على المناقص تعبئة هذا النموذج 
 يقبل أي استبدال[

 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء )اليوم/ الشهر/ السنة[التاريخ: 

  GSD/ MOF-LC /2022/ 198رقم المناقصة:

 صفحة ________ من _________ 

 ]أدخل اسم المناقص[.. االسم القانوني للمناقص: 1

ني لكل شريك ]أدخل االسم القانو. في حالة كان المناقص ائتالف شراكة، يجب إدراج االسم القانوني لكل شريك: 2
 في االئتالف[.

 ]أدخل اسم الدولة[.. الدولة المسجل فيها المناقص: 3

 ]أدخل سنة التسجيل[.. سنة تسجيل المناقص: 4

 ]أدخل العنوان[.. العنوان الرسمي للمناقص في الدولة المسجل فيها: 5

 .معلومات عن الممثل المفوض للمناقص:6

 ]أدخل أسم الممثل المفوض[.االسم: 

 ]أدخل عنوان الممثل المفوض[.العنوان: 

 ]أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المفوض[.الهاتف/الفاكس: 

 اإللكتروني للممثل المفوض[.]أدخل البريد البريد اإللكتروني: 

 ]ضع إشارة بجانب الوثائق األصلية المرفقة[.. مرفق نسخ عن الوثائق األصلية من: 7

التعليمات  من 3.4وثائق وشهادات تسجيل أو إنشاء الشركة المسماة في الخانة األولى، وفق الفقرة الفرعية  
 للمناقصين.

ً ومالياً وخضوعها للقانون التجاري، وفقا للفق  من  5.4رة وثائق تثبت استقاللية الشركة/المؤسسة قانونيا
 التعليمات للمناقصين، في حالة كانت الشركة/ المؤسسة مملوكة من قبل حكومة فلسطين.

 شهادة براءة ذمة من الضرائب.    

 رخصة مهن سارية المفعول.    

 شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة.    

 شهادة العضوية في غرفة التجارة.    

 وثيقة إذن استيراد )إذا كان مطلوبا(.   

 وثائق أخرى.   
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 : نموذج معلومات المناقص إذا كان ائتالف شراكة2النموذج 

 ]على المناقص تعبئة هذا النموذج وفقا للتعليمات الموضحة أدناه[

 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء )اليوم/ الشهر/ السنة([.التاريخ: 

  GSD/ MOF-LC /198/2022رقم المناقصة: 

 صفحة ________ من _________ 

 ]أدخل اسم المناقص[.. االسم القانوني للمناقص: 1

 ]أدخل االسم القانوني لكل شريك في االئتالف[.. االسم القانوني للشركاء في االئتالف: 2

 ]أدخل اسم الدولة لكل شريك في االئتالف[.. الدولة/الدول المسجل فيها شريك االئتالف: 3

 ]أدخل التاريخ لكل شريك في االئتالف[..  تاريخ تأسيس أعضاء االئتالف: 4

 ]أدخل العنوان لكل شريك في االئتالف[.. العنوان الرسمي ألعضاء االئتالف في الدولة/ الدول المسجلين فيها: 5

 معلومات عن الممثل المفوض لالئتالف: .6

 ]أدخل اسم الممثل المفوض لالئتالف[.االسم: 

 ]أدخل عنوان الممثل المفوض لالئتالف[.العنوان: 

 ]أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المفوض لالئتالف[.الهاتف/الفاكس: 

 ]أدخل البريد اإللكتروني للممثل المفوض لالئتالف[.البريد اإللكتروني: 

 ]ضع إشارة بجانب الوثائق األصلية المرفقة[. مرفق نسخ عن الوثائق األصلية من: 7

 من التعليمات للمناقصين. 3.4وثائق وشهادات تسجيل لكل شريك مسمى في الخانة الثانية، وفق الفقرة      

 لرسمية، أو اتفاقية بنية االئتالف لغايات المشاركة في المناقصة مصدقة من كاتب العدل.اتفاقية االئتالف ا     

ً والتزامها بالقانون التجاري، وفق الفقرة     ً وماليا من  5.4وثائق تثبت استقاللية الشركة/ المؤسسة قانونيا
 التعليمات للمناقصين، في حالة كانت الشركة/ المؤسسة أحد أعضاء االئتالف مملوكة للحكومة.

 الهيكل التنظيمي وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وتفاصيل الملكية.     
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 العطاء: نموذج خطاب 3النموذج 

لى هذا النموذج، وال ع]على المناقص تعبئة هذا النموذج وفقا للتعليمات الموضحة أدناه، وال يسمح بأي تعديل 
 يقبل أي استبدال[

   ]أدخل تاريخ تسليم العطاء )اليوم/ الشهر/ السنة([.: التاريخ

  GSD/ MOF-LC /198/2022: رقم المناقصة

 كان هذا عطاًء بدياًل للعطاء األصلي[. ]أدخل الرقم إذا: رقم العطاء البديل

 ]اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية[. : إلى

 نحن الموقعون أدناه نقر بأننا:

]أدخل رقم  قصين( من التعليمات للمنا8الصادرة وفقا للفقرة ) قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما في ذلك المالحق .أ
 ت عليها.وليس لدينا أية تحفظا وتاريخ إصدار كل ملحق[؛

 ناقصين؛( من التعليمات للم4نحن نفي بمتطلبات األهلية وليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقاً للفقرة ) .ب

ة في فلسطين وفقاً لم يسبق وأن تم إيقافنا أو اإلعالن بأنَّا غير مؤهلين تنفيذاً إلقرار ضمان العطاء ألية مناقص .ت
 ( من التعليمات للمناقصين؛6.4للفقرة )

رض تزويد اللوازم التالية بما يتوافق مع وثائق المناقصة وجدول التسليم المحدد في قائمة المتطلبات نحن نع .ث
 ؛1]شراء وتوريد قرطاسية ولوازم للمخيمات الصيفية[

 المبلغ اإلجمالي لعطائنا، باستثناء الخصومات المقدمة أدناه هو:  .ج

قام، موضحا المبالغ اإلجمالي للعطاء بالكلمات واألرُقم بإدخال المبلغ في حال توريد اللوازم ُرزمة واحدة ] .1

 ؛بالعُمالت المختلفة[

إدخال المبلغ اإلجمالي ]ُقم بفي حال توريد اللوازم ُرزم متعددة، فان القيمة اإلجمالية لكل ُرزمة من اللوازم،  .2

 لكل ُرزمة بالكلمات واألرقام، موضحا المبالغ بالعُمالت المختلفة[؛

دخال المبلغ اإلجمالي ]ُقم بإفي حال توريد ُرزم متعددة من اللوازم، فان المبلغ اإلجمالي لتنفيذ كافة الُرزم  .3

 ؛لكافة الُرزم بالكلمات واألرقام، موضحا المبالغ بالعُمالت المختلفة[

 الخصومات المعروضة ومنهجية تطبيقها هي: .ح

ند ب]حدد بالتفصيل كل خصم مقدم وعلى أي الية. الخصومات: إذا تم قبول عطائنا سنطبق الخصومات الت .1
 سيطبق بالتحديد من البنود الواردة في جدول المتطلبات[؛

]حدد بالتفصيل المنهجية التي تطبق الخصومات باستخدام المنهجية التالية:  منهجية تطبيق الخصومات:  .2
 ستستخدم في تطبيق الخصومات[؛

لنهائي امن التعليمات للمناقصين، من الموعد  1.18ة في الفقرة تستمر صالحية عطائنا طوال الفترة المحدد .خ
 العطاء؛ من التعليمات للمناقصين، ونلتزم به طوال فترة صالحية 1.22لتسليم العطاءات المحدد وفق الفقرة 

والفقرة مناقصين، من التعليمات لل 1.41إذا تمت إحالة العقد علينا سنقوم بإحضار كفالة حسن التنفيذ وفقا للفقرة  .د
 من الشروط العامة للعقد وحتى االنتهاء من تنفيذ العقد؛ 16

                                                

 في حالة التقدم بسعر ألكثر من رزمة، اذكر السعر باألرقام والكلمات لكل رزمة على حدة1
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 من التعليمات للمناقصين؛ 2.4ليس لدينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة  .ذ

الباطن أو  لم يسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذلك المتعاقدين من .ر
لسطيني د، فاقدي األهلية من قبل حكومة دولة فلسطين، بمقتضى القانون الفالموردين ألي جزء من هذا العق

 من التعليمات للمناقصين؛ 4.4واألحكام الرسمية وفقا للفقرة 

إننا ندرك أن خطاب اإلحالة )كتاب القبول( الخطي الموجه من قبل الجهة المشترية تشكل عقداً ملزماً بيننا حتى  .ز
 تحضير وتنفيذ العقد الرسمي؛

 ننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء األقل سعراً أو أي عطاء آخر تستلمونه.إ .س

 

 ----------------------------------------------------التوقيع: 

 -----------------------------------------------------االسم: 

 ---------------------------------------------------الوظيفة: 

 ----------------------------------------------------: التاريخ
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 جدول األسعارنماذج : 4النموذج 

البنود في العمود األول من جدول  أدناه، قائمةتعبئة نموذج جدول األسعار وفق التعليمات الموضحة  على المناقص]
 المشترية في جدول المتطلبات[. قبل الجهةاألسعار يجب أن تتطابق مع قائمة اللوازم المحددة من 
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 في فلسطينالمصنعة  اللوازمجدول أسعار 

 التاريخ: _______________

 __________ المناقصة:رقم 

 رقم الصفحة ________ من _________

 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

السعر اإلجمالي 
 لكل بند

9=5  *
(6+7+8) 

الضرائب 
 والرسوم

ثمن النقل 
الداخلي 

والتأمين الى 
 الوجهة النهائية

 وحدة السعر
EXW 

 الوحدة الكميات
تاريخ 
 التسليم

 رقم البند اللوازموصف 

]أدخل السعر 
 اإلجمالي لكل بند[

]أدخل 
 سعرالوحدة[

]أدخل 
 سعرالوحدة[

]أدخل 
 سعرالوحدة[

]أدخل أعداد 
الوحدات التي 

يجب أن 
 تورد[

]أدخل 
أسماء 

 الوحدات[

]أدخل 
تاريخ 
 التسليم[

 اللوازم[]أدخل أسماء 
]أدخل رقم 

 كل بند[

         

         

         

 :للوازم السعر اإلجمالي 

 

 ]توقيع الشخص الذي يوقع على العطاء[: المناقص توقيع    ]أدخل اسم المناقص كامال[: اسم المناقص

 ]أدخل التاريخ[التاريخ: 
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 جدول أسعار اللوازم المصنعة خارج فلسطين

 _______________التاريخ: 

 __________ المناقصة:رقم 

 رقم الصفحة ________ من _________

   

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

السعر 
اإلجمالي لكل 

 بند

9=5(*6+7+
8) 

الضرائب 
 والرسوم

ثمن النقل 
الداخلي 

والتأمين الى 
الوجهة 
 النهائية

وحدة 
 السعر

 ]أدخل
CIPأوD

DP] 

 الوحدات الكميات
تاريخ 
 التسليم

بلد 
 المنشأ

 رقم البند وصف اللوازم

]أدخل السعر 
اإلجمالي لكل 

]أدخل سعر  بند[
 الوحدة[

]أدخل 
 سعرالوحدة[

]أدخل 
سعر 
 الوحدة[

]أدخل 
أعداد 

الوحدات 
التي 

يجب أن 
 تورد[

 قطعة
]أدخل 
تاريخ 
 التسليم[

 

 ]أدخل أسماء اللوازم[
]أدخل رقم 

 كل بند[

    
 قطعة 55000

  
 فانيال نصف كم داخلي

1.  

    
 قطعة 70000

  
 داخلي شتوي

2.  

    
 قطعة 35000

  
 جراب صيفي 

3.  

    
 قطعة 35000

  
 جراب شتوي 

4.  

    
 قطعة 50000

  
 بشكير

5.  
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 قطعة 2500

  
 نطاق كتان

6.  

    
 قطعة 700

  
 سترة عاكسة مع طباعة شعار 

7.  

    
 قطعة 500

  
 فست وجهين

8.  

    
 قطعة 1000

  
 بريه خمري

9.  

    
 قطعة 2000

  
 حمالة سالح

10.  

    
 قطعة 6000

  
 افرهول شتوي

11.  

    
 قطعة 500

  
 افرهول عمل

12.  

    
 قطعة 1000

  
 فرشات ضد الحريق

13.  

    
 قطعة 3000

  
 مخدات

14.  

    
 قطعة 5000

  
 حرامات

15.  

    
 قطعة 1000

  
 حرام ضد الحريق

16.  

  السعر اإلجمالي للوازم 

 
 ]توقيع الشخص الذي يوقع على العطاء[توقيع  المناقص:    ]أدخل اسم المناقص كامال[اسم  المناقص: 

 ]أدخل التاريخ[التاريخ: 
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 المتعلقة باللوازم الخدمات األسعار والتنفيذ: جدول 5النموذج 

 
 التاريخ: _______________

 : __________رقم المناقصة

 الرقم البديل: _________________

 رقم الصفحة ________ من _________

8 7 6 5 4 3 2 1 

السعر اإلجمالي 
 للخدمة
 

 سعر الوحدة
 

 الكميات الوحدة
تاريخ التسليم في 
 المكان النهائي

 رقم الخدمة وصف الخدمة بلد المنشأ

 أدخل السعر]
 اإلجمالي لكل بند[

]أدخل سعر الوحدة 
 والعملة لكل بند[

 ]أدخل الوحدة المطلوبة[
التي  أدخل الكميات]

 سيتم تزويدها[

تاريخ ومكان ]أدخل 
التسليم النهائي لكل 

 خدمة[

]أدخل اسم بلد 
 المنشأ[

 ]أدخل أسم الخدمة[
]أدخل رقم 

 الخدمة[

        

        

        

        

        

        

  
 المتعلقة باللوازملخدمات ل السعر اإلجمالي

    

 
   ]توقيع الشخص الذي يوقع على العطاء[: المناقص توقيع      كامال[ اسم المناقص]أدخل : المناقصاسم 

 
]أدخاللتاريخ[التاريخ:
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 عالمصنّ  تفويض: 6النموذج 

 ]أدخل التاريخ[.التاريخ:

 رقم المناقصة[.اسم و ]أدخل: قم المناقصةاسم ور

 .]أدخل اسم  الجهة المشترية[إلى:  

]عنوان والتي توجد مصانعها في [ ]اسم و / أو وصف اللوازمادخل اسم الشركة المصنعة[ المصنع الرسمي ]نحن 
عطاء لتوريد اللوازم المذكورة أعاله والمصنّعة من قبلنا، والتفاوض  اسم وعنوان المناقص[ بتقديم][، نفوض مصنعال

 .الحقاً وتوقيع العقد معكم

شروط العامة من ال 25ونحن هنا نتعهد بالضمان الكامل للوازم المعروضة من قبل المناقص المذكور أعاله وفقا للفقرة 
 .للعقد

 

 : ________________التوقيع

 :_________________االسم

 :________________الوظيفة

 

 

يوقع من قبل ، ويجب أن المصّنعيحمل ترويسة  أن يكون على ورق لتفويض المناقص، ويجبمالحظة: هذا النموذج 
   العطاءويجب أن يرفق في ، شخص مفوض وبحوزته تفويض رسمي يلزم المصّنع
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 : نموذج كفالة دخول المناقصة )كفالة بنكية(7النموذج 

 ]يعبئ البنك نموذج الكفالة البنكية هذه بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس.[

 

 ]أدخل اسم وعنوان الجهة المشترية[.: المستفيد

 ]أدخل التاريخ[.: التاريخ

 ]ادخل اسم ورقم المناقصة[ اسم ورقم المناقصة:

 ]أدخل الرقم[.: كفالة دخول مناقصة رقم

  ]]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع المصّدر للكفالة اسم وعنوان البنك:

 

 ]أدخل التاريخ[)فيما يلي يسمى " المناقص"( سوف يسلمكم عطاءه بتاريخ  ]أدخل اسم المناقص[حيث انه تم إبالغنا بأن 
 رقم المناقصة[.]أدخل اسم  و)فيما يلي يسمى "العطاء"( لتنفيذ  

 وحيث انه وفقا لشروطكم بأن العطاءات يجب أن تعزز بكفالة دخول المناقصة. 
 

بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ  ال رجعة فيهملتزمون التزاما  ]أدخل اسم البنك[بطلب من المناقص، نحن 
فور تسلمنا منكم أول طلب  لمات[ ) ادخل العملة(]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكال تتجاوز بمجملها مبلغ 

 خطي يفيد بأن المناقص قد أخل بأي من التزاماته بموجب شروط المناقصة ألن المناقص: 

i.  .قد سحب أو عدل عطاءه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء 
ii.  كما هو مبين في  -الجهة المشترية خالل فترة صالحية العطاء قد فشل أو رفض، مع تبليغه بقبول عطائه من قبل

 في:  -خطاب العطاء أو حسب تمديد الفترة في أي وقت قبل نهاية صالحية العطاء
i.  توقيع العقد، إن كان مطلوبا، أو 
ii. .تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين 

 
 تنتهي صالحية هذه الكفالة: -
 فور تقديم المناقص لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد، إذا كان المناقص هو الذي أحيل عليه العقد، أو  (أ

 فور حدوث أول األمرين: (ب
 تسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناقص بأن العقد لم يحل عليه، أو (1
 بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صالحية عطاء المناقص.  (2

 هذه الكفالة يجب أن يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك التاريخ أو قبله.إن أي طلب للدفع بموجب  -

 تخضع هذه الكفالة الى القوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين. 

____________________________ 

 المفوضين([]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض )
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 العطاء: إقرار ضمان 8النموذج 

 ]يعبئ المناقص هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[

 ]أدخل التاريخ[: التاريخ

 ]أدخل اسم ورقم المناقصة[: اسم ورقم المناقصة

 ]أدخل الرقم إذا كان هذا عطاًء بدياًل[: رقم العطاء البديل

 ]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية[: إلى

 أدناه، نعلن بأننا:نحن الموقعون 

 نعلم بأن العطاء يجب أن يكون معززاً بإقرار ضمان عطاء، حسب شروطكم.   -

بدءا من  ]أدخل المدة[نقبل بأن أهليتنا لتقديم العطاءات في أية مناقصة تطرحها أية جهة مشترية ستعلق تلقائيا لمدة   -
 ه شروط المناقصة، بسبب أننا: ، إذا ما قمنا باإلخالل بالتزاماتنا تجا]أدخل تاريخ البدء[

 سحبنا العطاء خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبلنا وفقا لجدول بيانات المناقصة؛ أو (أ
 رفضنا قيام الجهة المشترية بتصحيح األخطاء الحسابية الواردة في عطائنا؛ أو (ب
 ،بعد إبالغنا بقبول العطاء من قبل الجهة المشترية خالل فترة صالحية العطاء (ت

 فشلنا في أو رفضنا توقيع العقد، أو .أ
 فشلنا في أو رفضنا أن نوفر كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين.  .ب

 
 نعلم أن إقرار ضمان العطاء هذا ستنتهي صالحيته إذا لم نكن المناقص الفائز، فور حدوث أحد األمرين:  -

a.  تسلمنا لنسخة من تبليغكم لنا باسم المناقص الفائز، أو 
b.  يوما من انتهاء صالحية العطاء المقدم من قبلنا.  28بعد 

 

 ]أدخل التوقيع[.التوقيع: 

 ]أدخل االسم الكامل للشخص المفوض بالتوقيع على إقرار ضمان العطاء[االسم: 

 ]أدخل الصفة القانونية للشخص المفوض بالتوقيع على إقرار ضمان العطاء[الوظيفة: 

 ]أدخل االسم الكامل للمناقص[مفوض لتوقيع العطاء لصالح وبالنيابة عن 

 ]أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة[بتاريخ: 

 

]مالحظة: إذا كان المناقص ائتالفا، فإن إقرار ضمان العطاء يجب أن يكون باسم االئتالف الذي يقدم العطاء، وإذا لم 
يكن االئتالف مسجال قانونيا في وقت تقديم العطاء، يكون إقرار ضمان العطاء مسجال بأسماء كافة الشركاء كما تم 

ف[.تسميتهم  في  اتفاقية االئتال
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 الدول ذات األهلية –القسم الخامس 

 لتوفير اللوازم، وتنفيذ األشغال والخدمات في إطار المشتريات العامة

 

التعليمات للمناقصين، يتم في الوقت الحاضر استبعاد من ، .5.1، و4.7. لمعلومات المناقصين ووفقا للفقرات 1
 :المشاركة في هذه المناقصةالشركات ، واللوازم، والخدمات من الدول التالية من 

 ]قم بإدراج قائمة الدول وفق قرارات الحكومة ذات الصلة لتطبيق التقييد أو أذكر "ال شيء[ 
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 القسم السادس. سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد واالحتيال

 ]ال يجوز تعديل هذا القسم [

تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد واالحتيال أن تلتزم الجهات المشترية، والمناقصون،  1.6
والموردون، والمقاولون، ووكالئهم )سواء تم اإلفصاح عنهم أم لم يتم(، والمقاولون من الباطن، والمستشارون 

ق والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير األخال
 ووفق هذه السياسة: 2والعقود الُممولة من المال العام والمدارة من قبل الحكومة، 

 تعرف الممارسات الُمبينة أدناه على النحو التالي: .أ

 -سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر -"ممارسة الفساد ": أي عرض، أو إعطاء، أو تلقي، أو التماس  -1
 .3ذي قيمة للتأثير بطريقة غير الئقة على تصرفات طرف آخر؛ ألي شيء

" ممارسة االحتيال ": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف الذي من شأنه التضليل،  -2
 .4أو أي محاولة لتضليل طرف، للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب أي التزام؛ 

" ممارسة التواطؤ ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير الئق، بما  -3
 5في ذلك، التأثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير الئقة إزاء طرف آخر؛ 

سواًء  -" ممارسة اإلكراه/ اإلجبار": إضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد بإفساد أو إلحاق الضرر  -4
بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير و/أو تشجيع القيام بأعمال غير الئقة إزاء  -ر أو غير مباشربشكل مباش
 .6طرف ما؛ 

 " ممارسة العرقلة ": -5

د، وتزوير، وتغيير، أو إخفاء أدلة التحقيق، أو اإلدالء بأقوال ك .1 اذبة للمحققين وذلك اإلتالف الُمتَعمَّ
إكراه،  الحكومة حول وقوع حالة فساد، أو احتيال، أوبهدف العرقلة المادية للتحقيق في ادعاء 

ت أو تواطؤ؛ أو تخويف أي طرف لمنعه من الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة بالتحقيقا
 أو من متابعة مجريات التحقيق، أو

اجعة الحسابية القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المر .2
 )ث( أدناه.  1.6التدقيق المنصوص عليها في الفقرة و

ه من سيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا تبيَّن أن المناقص أو أي من موظفيه أو وكالئه، أو مستشاري .ب
باشرة أو الباطن، والمقاولين من الباطن، ومزودي الخدمات، والموردين، و/أو موظفيهم، قد قام بصورة م

ة في التنافس الفساد أو االحتيال، أو التواطؤ أو اإلكراه، أو ممارسات العرقل غير مباشرة، باالنخراط في
 حول المناقصة موضع النقاش؛

                                                

 .ئقفي هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عمال غير ال2
  

 هذا د. وفييتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العق موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى 3
  " يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات األخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات موظف قطاع عامالسياق، فإن مصطلح " 

 .اءالشر
 بعملية  ؛ كما أن مصطلح "المنفعة " و " االلتزام" هما متصالن موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى 4

 . الشراء، أو تنفيذ العقد ؛ وأن " عمل أو االمتناع عن القيام بهكذا عمل" يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد
 ما إ(، ممن يحاولون موظفي القطاع العام لمشاركين في عملية الشراء، )اشير إلى ي "ألطرافألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " ا5

 ار العطاءات أو تحديد أسع ، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو االختيار، تزييف )تقليد( جانب المنافسة ، بأنفسهم ، أو من خالل شخص
 .أو غير ذلك من الظروف األخرىالمقدمة من كل منهم عند مستويات ُمصطنعة وغير تنافسية،  أو من هم  مطلعون على قيمة العطاءات 

 .المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقد دأح ألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى6
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سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عمال بإجراءات العقوبات المعمول بها  .ت
ا إلى من جانب الحكومة، بما في ذلك اإلعالن العام أن مثل تلك الشركة أو ا لشخص هم غير ذي أهلية، إمَّ

ل من المال العام.  أجل غير مسمى، أو لفترة ُمعيَّنة من الزمن، للحصول على أي عقد ُمموَّ

ووكالئهم  يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم .ث
حكومة أو الم، السماح للجهة المشترية أو الحكومة وموظفيهم ومستشاريهم ومزوديهم بالخدمات ومورديه

علقة بتقديم أو ديوان الرقابة المالية واإلدارية بفحص جميع الحسابات، والسجالت، والوثائق األخرى المت
 .ةالعطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجالت من قِبل مدققي حسابات يتم تعيينهم من قبل الحكوم
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 84                       ات                                                            السابع: جدول المتطلب القسم

 

 

 متطلباتالجدول السابع:  القسم

 

 المحتويات

 49 ................................................................................. المتطلباتمالحظات حول إعداد جدول 

 50 ............................................................................................ قائمة اللوازم وجدول التسليم

 52 ....................................................................... جدول التنفيذقائمة الخدمات المتعلقة باللوازم و

 54 ........................................................................................................ المواصفات الفنية

 85 ................................................................................................................ المخططات

 86 .................................................................................................... الفحوصات والتفتيش

 

 

  



 94                       ات                                                            السابع: جدول المتطلب القسم

 

 

 مالحظات حول إعداد جدول المتطلبات

ً للوازم   تقوم الجهة المشترية بتضمين جدول المتطلبات في وثائق المناقصة، ويجب أن تغطي كحد أدنى وصفا
 والخدمات المتعلقة بها والتي سيتم تزويدها باإلضافة إلى جدول التسليم.

اعل، وخاصة إن هدف جدول المتطلبات هو توفير معلومات كافية تمكن المناقصين من إعداد عطاءاتهم بشكل دقيق وف 
 جدول األسعار، الذي يوجد له نموذج خاص في القسم الرابع.

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جدول المتطلبات باإلضافة إلى جدول األسعار هما األساس في حالة تغيير الكميات 
 من التعليمات للمناقصين. 1.39عند إحالة المناقصة وفقا للفقرة 
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 وجدول التسليم اللوازمقائمة 

 ]على الجهة المشترية أن تعبئ هذا الجدول )من العمود أ إلى العمود خ( بينما يعبئ  المناقص العمود )د([

 

 الوحدة الكمية وصف اللوازم رقم البند
مكان التسليم 

 النهائي

 تاريخ التسليم

 8آخر موعد للتسليم 7أول موعد للتسليم
موعد التسليم المقترح 

]يعبأ قبل المناقصمن 
 [قبل المناقصمن 

 د خ ح ج ث ت ب أ

]أدخل رقم 
 البند[

]أدخل كمية  [وصف اللوازم]أدخل 
كل بند 
 مطلوب[

الوحدة لكل ]أدخل 
 كمية[

أدخل مكان 
 التسليم

 التي تلي]أدخل عدد األيام 
 تاريخ تفعيل العقد[

]أدخل عدد األيام التي تلي 
 تاريخ تفعيل العقد[

]أدخل عدد األيام التي تلي 
 تاريخ تفعيل العقد[

 رام هللا قطعة  55000 فانيال نصف كم داخلي  .1
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  70000 داخلي شتوي  .2
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  35000 جراب صيفي   .3
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

                                                

 أدخل أول تاريخ تكون فيه الجهة المشترية جاهزة لتسلم اللوازم دون أن يؤدي ذلك إلى تكلفة تخزين إضافية يمكن تفاديها 7
 أدخل آخر تاريخ يكون التسليم بعده له تأثير سلبي على الجهة المشترية8
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 رام هللا قطعة  35000 جراب شتوي   .4
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  50000 بشكير  .5
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  2500 نطاق كتان  .6
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  700 سترة عاكسة مع طباعة شعار   .7
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  500 فست وجهين  .8
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  1000 بريه خمري  .9
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  2000 حمالة سالح  .10
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  6000 افرهول شتوي  .11
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  500 افرهول عمل  .12
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  1000 فرشات ضد الحريق  .13
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
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 رام هللا قطعة  3000 مخدات  .14
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  5000 حرامات  .15
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
 

 رام هللا قطعة  1000 حرام ضد الحريق  .16
يوم من تاريخ   45

 توقيع العقد
يوم من تاريخ   180

 توقيع العقد
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 قائمة الخدمات المتعلقة باللوازم وجدول التنفيذ

 تعبئ هذا الجدول، يجب أن تكون تواريخ التنفيذالمطلوبة واقعية ومتوافقة مع تواريخ تسليم اللوازم[]على الجهة المشترية أن 

 الوحدة 9الكمية وصف الخدمة رقم الخدمة
المكان الذي ستقدم به 

 الخدمات
تاريخ )تواريخ( االنتهاء من 

 تنفيذالخدمات

]أدخل رقم 
 الخدمة[

]أدخل وصف الخدمات 
 المتعلقة[

كميات البنود ]أدخل 
 المراد توريدها[

 ]أدخل تاريخ االنتهاء المطلوب[ ]أدخل اسم المكان[ ]أدخل الوحدات لكل بند[

      

      

                                                

 إن كان ينطبق.9
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 المواصفات الفنية

الهدف من المواصفات الفنية هو تحديد الخصائص الفنية للوازم التي تطلبها الجهة المشترية، وعلى الجهة المشترية أن تعد قائمة مفصلة إن 
 بالمواصفات الفنية آخذة بعين االعتبار ما يلي:

 كانت المواصفات الفنية التي يقدمها  تتألف المواصفات الفنية من مؤشرات واضحة تستطيع الجهة المشترية من خاللها أن تحدد فيما إذا
اءات العطاء مطابقة للمواصفات المطلوبة وبالتالي تستطيع تقييم العطاء، ولذا فإن المواصفات الفنية المحددة جيداً ستسهل عملية إعداد العط

 نة تقييم العطاءات.المستوفية للمواصفات من قبل المناقصين، باإلضافة إلى تسهيل فحصها وتقييمها ومقارنتها من قبل لج

  تتطلب المواصفات أن تكون جميع اللوازم والمواد المستخدمة في اللوازم جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن التطورات
 كافة في التصميم والمواد ما لم يذكر خالف في العقد.

 ات لمواصفات استخدمت في عطاءات ناجحة مشابهة في يجب أن تستفيد المواصفات الفنية من أفضل التطبيقات السابقة، وقد توفر العين
 نفس البلد أو القطاع، أرضية صلبة في وضع المواصفات الفنية.

 إن وضع معايير ثابتة للمواصفات الفنية قد يكون مفيدا، وهذا يعتمد على مدى تعقيد اللوازم وتكرار هذا النوع من عمليات التوريد، ويجب 
 ملة لتتجنب تقييد التصنيع، أو المواد، أو المعدات المستخدمة عادة في تصنيع لوازم شبيهة.أن تكون المواصفات الفنية شا

  يجب أال تكون المعايير المحددة للمعدات والمواد والتصنيع في وثائق العطاء مقيدة، ويجب تحديد المواصفات الدولية المعتمدة كلما كان
التجارية، أو أرقام األدلة المصورة، أو أية تفاصيل أخرى تحدد المواد والبنود المطلوبة ذلك ممكناً، كما يجب تجنب اإلشارة الى األسماء 

 بتلك المنتجة من مصنع معين، وذلك قدر اإلمكان، وإذا لم يكن ذلك ممكناً يجب أن يتبع وصف هذه البنود جملة )أو ما يكافئها(.

 النقاط اآلتية، على سبيل المثال ال للحصر:يجب أن تبين المواصفات الفنية جميع المتطلبات فيما يتعلق ب 
i. .معايير المواد والتصنيع المطلوب إلنتاج وتصنيع هذه المواد 
ii. .)تفاصيل االختبارات المطلوبة )النوع والرقم 
iii. .أي عمل إضافي و/أو خدمات متصلة به مطلوبة لتحقيق التسليم/اإلنجاز على أكمل وجه 
iv. مورد وطبيعة مشاركة الجهة المشترية فيها.تفاصيل النشاطات التي يجب تنفيذها من ال 
v.  قائمة بتفاصيل الضمانات المصنعية(Warranty) ( التي تغطيها كفالة اللوازم والـغراماتLiquidated Damages التي )

 ستطبق في حالة عدم تحقيق الضمانات.

 لقيم العليا والدنيا المقبولة، كما هو مناسب، وتضيف يجب أن تبين المواصفات جميع المتطلبات والخصائص الفنية واألدائية، بما في ذلك ا
الجهة المشترية عند الضرورة نموذجا خاصاً )يرفق بنموذج تقديم العطاء( ليبين فيه المناقص معلومات تفصيلية حول هذه الخصائص 

 األدائية مقابل هذه القيم المقبولة.

  جميع هذه المواصفات الفنية أو جزءاً منها، أو جداول فنية أو معلومات فنية عندما تطلب الجهة المشترية من المناقص أن يبين في عطائه
 أخرى، فعليها أن تحدد بالتفصيل مدى وطبيعة المعلومات المطلوبة والطريقة التي يجب أن تقدمها في عطاء المناقص.

 
لجدول ذاته إليضاح كيفية تطابق اللوازم المعروضة مع ]على الجهة المشترية أن تدخل المعلومات في الجدول اآلتي، وعلى المناقص أن يستخدم ا

 المواصفات المطلوبة[.
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 ملخص المواصفات الفنية

 ]على الجهة المشترية أن تمأل هذا الجدول )من العمود أ إلى العمود ج( بينما يمأل المناقص العمود )د( و )هـ([

 والمواصفات الفنية اآلتية:بها تتوافق مع المعايير  المتعلقةوالخدمات اللوازم

 رقم البند
لخدمات وا اللوازمأسماء 

 بهاالمتعلقة
المعايير والمواصفات الفنية 

 المطلوبة

المعايير 
والمواصفات الفنية 

المقدمة من 
 المناقص

 مطابقة/غير مطابقة

 هـ د ج ب أ

]أدخل رقم 
 البند[

]ادخل المعايير والمواصفات  ]ادخل االسم[
 الفنية[

قبل  ]يمأل من
 المناقص[

]يمأل من قبل 
 المناقص[

   حسب المواصفات المدرجة ادناه فانيال نصف كم داخلي  .1

   حسب المواصفات المدرجة ادناه داخلي شتوي  .2

   حسب المواصفات المدرجة ادناه جراب صيفي   .3

   حسب المواصفات المدرجة ادناه جراب شتوي   .4

   حسب المواصفات المدرجة ادناه بشكير  .5

   حسب المواصفات المدرجة ادناه نطاق كتان  .6

سترة عاكسة مع طباعة   .7
 شعار 

   حسب المواصفات المدرجة ادناه

   حسب المواصفات المدرجة ادناه فست وجهين  .8

   حسب المواصفات المدرجة ادناه بريه خمري  .9

   حسب المواصفات المدرجة ادناه حمالة سالح  .10

   المدرجة ادناهحسب المواصفات  افرهول شتوي  .11

   حسب المواصفات المدرجة ادناه افرهول عمل  .12

   حسب المواصفات المدرجة ادناه فرشات ضد الحريق  .13

   حسب المواصفات المدرجة ادناه مخدات  .14

   حسب المواصفات المدرجة ادناه حرامات  .15

   حسب المواصفات المدرجة ادناه حرام ضد الحريق  .16
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 المواصفات الخاصة

1 

01-007-001 LC-G.TSH-1 

 فانيال نصف كم

 زيتي

01-007-002 LC-C.TSH-1 كتائب مموه 

01-007-003 LC-C.TSH-2 مموه خاصة 

01-007-004 LC-B.TSH-1 اسود 

01-007-005 LC-P.TSH-1 كحلي 

2 

01-008-001 LC-G.UDRW-1 

 داخلي شتوي

 زيتي

01-008-002 LC-B.UDRW-1 اسود 

01-008-003 LC-P.UDRW-1 كحلي 

01-008-004 LC-C.UDRW-1 كتائب  مموه 

01-008-005 LC-C.UDRW-2 مموه خاصة 

3 

01-009-001 LC-G.WSOX-1 

 جوارب

 زيتي شتوي

01-009-002 LC-B.WSOX-1 اسود شتوي 

01-009-003 LC-B.SSOX-1 زيتي صيفي 

01-009-004 LC-B.SSOX-1 زيتي صيفي 

4 
01-010-001 LC-G.TWL-1 

 بشكير

 زيتي

01-010-002 LC-P.TWL-1 ازرق 

5 

01-011-004 LC-G.BELT- KT-1 

 نطاق عسكري

 زيتي  3.7كتان

01-011-005 LC-B.BELT- KT-1 اسود  3.7كتان 

01-011-006 LC-P.BELT- KT-1 كحلي  3.7كتان 

6 

01-012-001 LC-REF-JACK-1 

 سترة عاكسة

 شرطة

01-012-002 LC-REF-JACK-2 دفاع مدني 
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7 
01-013-001 LC-P.B.VIST-1 

 فست وجهين

 كحلي واسود

01-013-002 LC-S.B.VIST-1 فضي واسود 

8 01-015-002 LC-DP.BREH-1 خمري بيريه 

9 
01-019-001 LC-SLING-1POINT-1 

 حمالة سالح

 حمالة بطرف واحد

01-019-002 LC-SLING-2POINT-1 حمالة بطرفين 

10 

01-022-001 LC-B.AVROL-1 

 افرهول شتوي

 اسود

01-022-002 LC-G.AVROL-1 زيتي 

01-022-003 LC-P.AVROL-1 كحلي 

11 
01-023-001 LC-B.WOR-AVROL-1 

 افرهول عمل

 اسود

01-023-002 LC-P.WOR-AVROL-1 كحلي 

12 
02-002-001 LC-G.FIRE-MATRES-1 

 فرشات ضد الحريق

 زيتي

02-002-002 LC-P.FIRE-MATRES-1 كحلي 

13 
02-003-001 LC-G.CUSH-1 

 مخدات

 زيتي

02-003-002 LC-P.CUSH-1 ازرق 

14 
02-005-001 LC-G.QUILT-1 

 حرامات

 حرام لون زيتي

02-005-002 LC-P.QUILT-1 حرام لون ازرق 

15 02-006-001 LC-S.FIRE-QUILT-1 سكنيلون  حرام ضد الحريق 
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 الشروط الخاصة

وان ال يزيد وزن الكرتونة ومحتوياتها عن  محددة،تغلف التجهيزات بأكياس بالستيكية وتعبأ في كراتين مناسبة ومتينة وبأعداد  .1

 كغم. 25

 الخارجية كرفت.والطبقة  ،2ملم حد أدنى ويتركب من طبقتين محشوة بحشوه متعرجة عدد  7سماكة الكرتون   .2

 –الصنف  وواضح:تعبأ التجهيزات في كراتين من نفس المقاس والصنف ويكتب على كل كرتونه من الخارج وبخط عريض  .3

 الكمية ـ اللون ـ المنشأ  –المقاس 

 الوزن.تعبئة الكراتين بما يتناسب مع  -

  متر. 1المواد التي تأخذ حيز كبير تعبئ بكراتين ال يزيد ارتفاعها عن  -

 فقط.متر مربع  1ئ بما ال يزيد ارتفاعها وطولها وعرضها عن الحرامات تعب -

 وارتفاع.سم طول وعرض  80الجرابات  -

 سم. 120يزيد االرتفاع الكلي للمشتاح وما عليه عن  أالمتر مربع وعلى  1المشتاح الخشبي ال يتجاوز طوله وعرضه  -

 يجب أن يكون التجهيز النهائي لجميع األقمشة  .4

 متقنا جدا-

  )التوبير(مقاومة لظاهرة التفتيل -

 واالستخدام.وان تحافظ على إبعادها بعد الغسيل  -

 ونعومة البدل حسب الطلب عالية،المالبس الداخلية ذات نعومة -

- موضح حسبالصبغة المستخدمة يجب أن تكون من نوعيه جيده جدا بحيث تفي بمعامل ثبات اللون المطلوب كحد أدنى كم هو  .5

 حده.النسب لكل بند وكل لون على 

̊̊ م ما لم يذكر خالف  30̊ والتي يدخل في تركيبها الصوف  40̊درجة حرارة غسيل المالبس التي يدخل في تركيبها القطن عند  .6

 ذلك.

 العربية.  غةاالستخدام باللواأللياف وتعليمات  النسيجي،مع بيان التركيب  المستفيدة.إضافة بطاقة بيان على كل صنف تتضمن الجهة  .7

 إحضار شهادة منشأ لألقمشة باللغة االنجليزية واللغة العربية ومصدق حسب األصول تتضمن  .8

 بلد المنشأ-

 المنتج.مواصفات وخواص -

 الصبغة.مواصفات وخواص -

ويتم تسليمها قبل أخر  القماش، واللون(،وتركيب  )التفصيلعينات المشاركة بالعطاء مطلوبة ويجب أن تكون مطابقة من حيث   .9

  المناقصة.موعد لتسليم العطاءات وقبل فتح 

وإرفاق شهادة من الهيئة تفيد  العينات.على المناقص الراغب بالمشاركة بالعطاء مراجعة هيئة اإلمداد والتجهيز لالطالع ومعاينة  .10

 قبله. بأن المناقص قد حضر واطلع على العينة وإرفاق هذه الشهادة مع العطاء المقدم من

 180يتم التوريد والتنزيل حسب الزمان والمكان الذي تحدده هيئة اإلمداد وعلى نفقة المورد على أن يتم االنتهاء من التوريد خالل  .11

 االتفاقية.يوما من تاريخ توقيع 
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وأي مرحلة من يتم سحب العينات المطلوبة إلجراء الفحوصات الالزمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة في أي وقت  .12

مختبر من  في أيكما ويحق لهيئة اإلمداد والتجهيز الفحص  والمقاييس،مراحل تنفيذ العقد بالتنسيق وحضور مؤسسة المواصفات 

  .الموردالمختبرات المحلية أو الخارجية وعلى نفقة 

 الممتازةتلف األصناف من النوعيات لمخ الخ، المستخدمة.. النايلون ...البوليستر،  مثل القطن،يجب أن تكون خامات األلياف  .13

 الصنع.مكررة  والنقية غير

 عادية.المخفية مثل فتحات األزرار تحت أغطية الجيب تكون عراوي  األزرار( )فتحاتجميع العراوي  .14

 .(%3 -) (%3نسبة السماح في تركيب نسيج القماش ضمن الحدود )+ .15

وإرفاق الشهادات التي تثبت  طرفه،ذلك في العطاء المقدم من  تحديد“وطني على المناقص المتقدم للبند ذات المنشأ المحلي " منتج  .16

 ذلك.

آلية التقييم إلحالة العطاء تتم ضمن معايير شفافة وتعتمد على المطابق للمواصفات في كراسة العطاء ومطابقة لتصميم العينة  .17

  والشروط.واصفات والمستجيب جوهريا للم ولألقل تكلفةالمتوفرة لدى هيئة اإلمداد والتجهيز 

تقديم سعر واحد فقط وال يتم قبول أي عروض أسعار بديلة لنفس الصنف وذلك  على المناقص المتقدم وبعد االطالع على العينة .18

 العطاء.لوضوح المواصفات في كراسة 

 ال يقل عن سنتين يجب أن يكون عمر النشاط االقتصادي للشركة أو األفراد المتقدمين للمناقصة  .19

على الفائز بأي صنف من األصناف ذات مقاسات مختلفة تقديم مقاسات لكافة النمر في بداية العمل كعينات للتأكد من مطابقة   .20

 واللون.المقاسات مع سلم القياس والتأكد من التفصيل 

 ممتازة.جميع السحابات المستخدمة ذات نوعية  .21

يحق للهيئة تغريم التاجر باألثر المالي  النسيجي(القطعة والتركيب  في حال وجود مخالفات غير جوهرية )ال تؤثر على استخدام .22

 العطاءات.المترتب ومخاطبة لجنة 

عدم االلتزام بتركيبة  %،3, خلل بالوزن يتجاوز %1س بنسبة تتجاوز خلل بالقيا كالتالي:في حال وجود مخالفات جوهرية وهي  .23

( و Tensile strengthقوة الشد  ) , مل ثبات اللون المرفقن بحسب كشف معا% , خلل باللو3القماش بنسبة أكثر من 

 (Bursting strength   زائد او ناقص أكثر من )استخدام قطن مكرر غير نقي , نتائج الفحص المخبري عندما ال 10, %

وعدم تداولها في  تكون مطابقة للمطلوب , يحق للهيئة التحفظ على المادة الموردة لخصوصية المواد المستخدمة للقوى األمنية

 السوق وتسليمها للجهات المختصة إلجراء المقتضى القانوني .

 الخاصة.إذا تعارضت المواصفة العامة مع المواصفة الخاصة ألي بند من البنود يتم اعتماد المواصفة  .24

 .D65يتم إجراء فحوصات مطابقة اللون تحت ضوء  .25

 .1.2اقل أو يساوي  E(P-LCH)اللون المطلوب واللون المورد يجب أن يكون فرق اللون حسب المعايير العالمية بين  .26

مجهزة في مختبر اللون  COLOUR SWATCHيتعين على من يرسو عليه أي بند من بنود العطاء تقديم عينة لون القماش  .27

((LAP DIP  عينات لكل لون وفي حال كان اللون مموه على المورد تقديم العينة بلون القاعدة األساسية للقماش  5ومكونة من

 الطباعة.وبعد الموافقة عليها يقوم بتقديم عينة 

األساسية  من نفس لون القاعدة الخيوط( التهوية،فتحات  األكمام،رقع  األزرار، )االسكوتش،جميع ألوان اإلكسسوارات المستخدمة  .28

 ذلك.للتمويه ما لم يذكر خالف 
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 .المواصفات، التركيبة، الكمية(إحضار نسخة من العقد الموقع من قبل المورد والمصنع المنتج للمادة تشمل ) .29

 ممتازة.أن يكون القطن المنسوج بالقماش نقي غير مكرر ومن نوعية  .30

مطابقة للتعديالت المتفق عليها وان تكون مطابقة للمواصفات  2دد بعد توقيع االتفاقية مع المورد يجب على المورد إحضار عينة ع .31

 االستالم.الفنية المطلوبة ويتم ختم العينتين من هيئة اإلمداد والتجهيز لغاية 

يه فقط وااللتزام بالمواصفة والتركيب والفحوصات ألمخبر تصميما وشكالالعينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر  .32

 المطلوبة حسب كراسة العطاء.

 أيضا.على المورد أن يطلب من المصنع وضع باركود على كل قطعة على الغالف الخارجي وعلى الكرتونة  .33
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 Colour fatness معامل ثبات اللون حسب التركيبة  

 نوع القماش

to light 

ISO 105 B02 :2014(BWS-
4)) 

to washing 

A2S:2010 ISO 

105 
C06  

to rubbing-wet   

ISO 105X12:2016  

to rubbing-dry   

ISO 105X12:2016  

to perspiration 

ISO 105 E04:2013  

CVC قماش منسوج 
الحد االدنى              

5 
الحد االدنى         

4  

 5-4الوان فاتحة    4-3الوان فاتحة   
الحد االدنى      

4 
   4الوان غامقة        3-2الوان غامقة   

TC 
الحد االدنى              

5 
الحد االدنى         

4 
3-4 

 5-4الوان فاتحة   
 4الحد االدنى      

   4الوان غامقة     

100% 
Polyest

er 

الحد االدنى              
5 

الحد االدنى         
4 

      3الحد االدنى      
 5-4الوان فاتحة   

 4االدنى      الحد 
   4الوان غامقة     

100% Nylon 
الحد االدنى              

4 
الحد االدنى         

4 

 4الوان فاتحة      3الوان فاتحة     
 4الحد االدنى      

   4-3الوان غامقة      3-2الوان غامقة   

TR 5-4 
الحد االدنى         

4 

 5-4فاتحة   الوان  4-3الوان فاتحة   
 4الحد االدنى      

   4الوان غامقة        3الوان غامقة    

CVC Knitted 
fabric 

الحد االدنى              
4 

الحد االدنى         
4 

   3الوان فاتحة     

 3-2الوان غامقة  

 4الوان فاتحة     

 4-3الوان غامقة 
 4الحد االدنى      

Wool  
          الحد االدنى    

4 
الحد االدنى         

4 

 4الوان فاتحة        3الوان فاتحة     
 4الحد االدنى      

 4-3الوان غامقة    3-2الوان غامقة   
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 55000 العدد االجمالي  ــ  فانيال نصف كم : –1

 المواصفات المطلوبة )  فانيال نصف كم (  م

1 Fiber content  
 In accordance with Regulation (EU) NO)% بوليستر20% قطن ، 80

1007/2011) 

2 Tensile Strength 
-ISO 13934نيوتن )  480نيوتن ،  العرض :  600الحد االدنى للقطع ، الطول : 

1:2013 ) 

3 Bursting Strength 500 KPA   ( الحد االدنيISO 13938-1:1999) 

4 
Appearance After 

Washing 
( Wash Procedure as per ISO 5077:2007/ ISO 6330:2012 ) 

5 

Composition Of 
Fabric 

 

 ( 21Sرقم الخيط)  

Single knittted fabric 

 ( مع  سيرت تقوية للقبة الداخلية من الجهة الخلفية .1X1  Ribالقبة دائرية  )

6 Weight    200  وزن القماش االساسي  ²غم / م 

 اءالمقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العطالعينة 

 تحدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون
رقم اللون حسب  

 العينة
 رفم الصنف

 الكمية

  001-007-01 51 لون زيتي

  002-007-01 52 لون اسود

  003-007-01 53 لون كحلي

  004-007-01 54 لون مموه كتائب

  005-007-01 55 لون مموه خاصة
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 سلم قياس فانيال نصف كم

Dimensions (cm) S M L 
X

L 

2
X
L 

3
X
L 

 

Center Back 
Length 

A 
7

0 
7

2 
7

4 
7

6 
7

8 
8

0 

Shoulder Width B 
4

6 
4

7 
4

8 
4

9 
5

0 
5

1 

Chest Width C 
5

2 
5

4 
5

6 
5

8 
6

0 
6

2 

Sleeve Length D 
1

9 
2

0 
2

0 
2

1 
2

1 
2

2 

Sleeve Length E 
1

6 

1
6
.
5 

1
7 

1
7
.
5 

1
8 

1
8
.
5 
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 ــ  داخلي شتوي : – 2
 

 70000 العدد االجمالي

 المواصفات المطلوبة )  داخلي شتوي (  م

1 Fiber content  
 In accordance with Regulation (EU) NO)% بوليستر20% قطن ، 80

1007/2011) 

2 Tensile Strength 
-ISO 13934نيوتن )  480نيوتن ،  العرض :  600الحد االدنى للقطع ، الطول : 

1:2013 ) 

3 Bursting Strength 500 KPA   ( الحد االدنيISO 13938-1:1999) 

4 
Appearance After 

Washing 
( Wash Procedure as per ISO 5077:2007/ ISO 6330:2012 ) 

5 

Composition Of 
Fabric 

 

 ( 21Sرقم الخيط)  

Single knittted fabric  

 لقبة .لالقبة مع سيرت + تقوية داخلية  (1X1  Ribالقبة ونهاية االكمام ونهاية البنطلون)

6 Weight 

 وزن القماش االساسي  ²غم / م  200*   

 وزن نهاية االكمام ونهاية االرجل  2غم /م290*

 وزن القبة  2غم / م240*

 اءالعينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العط

 تحدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون
رقم اللون حسب  

 العينة
 رفم الصنف

 الكمية

  001-008-01 56 لون زيتي

  002-008-01 57 اسودلون 

  003-008-01 58 لون كحلي

  004-008-01 59 مموه كتائب

  005-008-01 60 مموه خاصة
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 لم قياس الداخلي الشتويس

Dimensions (cm) S M L 
X

L 

2
X
L 

3
X
L 

 

Center Back 
Length 

A 
7

0 
7

2 
7

4 
7

6 
7

8 
8

0 

Shoulder Width B 
4

6 
4

7 
4

8 
4

9 
5

0 
5

1 

Chest Width C 
5

2 
5

4 
5

6 
5

8 
6

0 
6

2 

Sleeve Length D 
6

2 
6

3 
6

4 
6

5 
6

6 
6

7 

 

Dimensions (cm) S M L 
X

L 

2
X
L 

3
X
L 

 

Length A 
1

0
3 

1
0
4 

1
0
6 

1
0
8 

1
0
9 

1
1
0 

Waist Extended 

B 

5
2 

5
4 

5
6 

5
8 

6
0 

6
2 

Waist Relax 

3
4
.
8 

3
5 

3
6
.
5 

3
7
.
7 

3
9 

4
0
.
3 

Thigh Width C 
2

8 
2

9 
3

0 
3

1 
3

2 
3

3 
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 ــ  ) شتوي (جوارب : – 3
 

 35000 العدد االجمالي

 المواصفات المطلوبة )  للجراب الشتوي (  م

1 Fiber content  
 In accordance with Regulation)% سباندكس 3% بوليستر ، 17% قطن ، 80

(EU) NO 1007/2011) 

4 
Appearance After 

Washing 
( Wash Procedure as per ISO 5077:2007/ ISO 6330:2012 ) 

5 

Composition Of 
Fabric 

 

     Rib ( 3x1 ) الساق 

 Rib ( 1x1 ) فتحة الساق 

6 Weight    65  غم للزوج الحد االدنى 

 اءالعينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العط

 اللون ورقم الصنف والكميةتحدديد 

 اللون
رقم اللون حسب  

 العينة
 رفم الصنف

 الكمية

  001-009-01 59 لون زيتي شتوي

  002-009-01 60 لون اسود شتوي
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 مواصفات الجرابات  م

 Plated single fabric القدم 1

 اسفل القدم يكون بشكير من الداخل بطن القدم 2

 سم 25ارتفاع الساق  الساق 2

 % نايلون 100خيوط التقوية  الخيوط 3

 ( بالخيط االبيض LCسم . ينسج عليه حروف )  3عرض الريب   فتحة الساق 4

 يجب ان تكون نسيج وليست خياطة مقدمة الجورب 5

 ــ ) صيفي (جوارب : – 3
 

 35000 العدد االجمالي

 المواصفات المطلوبة )  للجرابات (  م

1 Fiber content  
 In accordance with Regulation)% سباندكس 3% بوليستر ، 22قطن ،  75%

(EU) NO 1007/2011) 

2 
Appearance After 

Washing 
( Wash Procedure as per ISO 5077:2007/ ISO 6330:2012 ) 

3 
Composition of 

fabric 
 2/32sرقم الخيط 

3 

Composition Of 
Fabric 

 

     Rib ( 1x1 ) الساق 

 Rib ( 1x1 ) فتحة الساق 

4 Weight    46  غم للزوج الحد االدنى 

 اءالعينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العط
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 مواصفات الجرابات  م

 سم . 32سم ، وبعد الشد  22طول القدم قبل الشد  القدم 1

 سم . 32سم ، وبعد الشد  22ارتفاع الساق قبل الشد  الساق 2

 % نايلون 100خيوط التقوية  الخيوط 3

 ( بالخيط االبيض LCسم . ينسج عليه حروف )  2.5عرض الريب   فتحة الساق 4

 قي مقدمة الجوارب مشغولة على ماكنة الشبكة وليس على الحبكة بحيث ال يشعر المستخدم بوجود حافة مقدمة الجورب 5

 تحدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون
رقم اللون حسب  

 العينة
 رفم الصنف

 الكمية

  003-009-01 61 لون زيتي صيفي

  004-009-01 62 لون اسود صيفي
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 مواصفات البشكير  م

 سم . 60والعرض سم ،   120الطول  المقاس 1

 يجب ان يكون منسوجا بانتظام وخالي من الزغب والعيوب وتساقط االلياف النسيج 2

 ثواني . 8اضعاف وزنه على االقل في زمن ال يتجاوز  6يجب ان يمتص القماش  االمتصاص 3

 يطبع عليه عبارة هيئة االمداد والتجهيز بعرض البشكير الطباعة 4

 

 

 

 

 

 

 50000 العدد االجمالي  ــ  بشكير : – 4

 المواصفات المطلوبة )  للبشكير (  م

1 Fiber content  
 In accordance with Regulation (EU) NO% قطن من النخب الممتاز )100

1007/2011) 

3 Tensile Strength  : 300نيوتن  ،   العرض :  400الطول  ( نيوتنISO 13934-1:2013 ) 

6 Weight    330  غم الحد االدنى 

 اءالفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العطالعينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة 

 تحدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون
رقم اللون حسب  

 العينة
 رفم الصنف

 الكمية

  001-010-01 63 لون زيتي

  002-010-01 64 لون ازرق
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5 .C – : ــ  نطاق كتان 
 

 2500 العدد االجمالي

 

 م

 
 المواصفات المطلوبة )  للنطاق ( 

1 Fiber content  100 ا% كتان(In accordance with Regulation (EU) NO 1007/2011) 

 طرف مزود بمشبك معدني محفور عليه نسر فلسطين والطرف االخر بجلد طبيعي اطراف النطاق  2

 ملم 4.5سم وسماكة  3.8سم  ، وعرض  135طول النطاق  الحجم 3

 العينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العطاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون
رقم اللون حسب  

 العينة
 رفم الصنف

 الكمية

  004-011-01 68 زيتيلون 

  005-011-01 69 لون اسود

  006-011-01 70 لون كحلي
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 ــ  سترة عاكسة  : –6
 

 700 العدد االجمالي

 المواصفات المطلوبة )  للسترة العاكسة  (  م

1 Fiber content  100( ا% بوليسترIn accordance with Regulation (EU) NO 1007/2011) 

 Lightweight, water resistant التفصيل 2

3 Reflective 3M Reflective jacket 

 Safty&Visibility 
Super reflective outer shell material for high visibility at night in low 
light and all weather conditions ( night, dark, rain, fog ) 

  leastreflective from 800 feet at  

 Weight    180  ²غم / م  

 مزود بسحب مزدرج سن خشن نوعية جيده جدا السحابات 

 الشعار 
يكتب على ظهر الجاكيت باللون الكحلي  بخط عاكس عريض كلمة ) الشرطة ,الدفاع المدني , 

 االسعاف والطوارىء (

 مزود بجيبتين سفلبية وجيبتن للصدر باللون الكحلي جيب 

 سم على االقل 23مفتوح من الجوانب يتحكم به بواسطة ثالث مشدات من كل جانب بطول  التفصيل 

 العينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العطاء
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 لعطاءالعينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون
حسب  رقم اللون 

 العينة
 رفم الصنف

 الكمية

  001-012-01 71 لون فسفوري شرطة

  002-012-01 72 لون فسفوري دفاع مدني

لون فسفوري اسعاف 
 وطوارىء

73 01-012-003  
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 ــ  فست وجهين: – 7
 

 500 العدد االجمالي

 المواصفات المطلوبة )  للفست الوجهين (  م

1 Fiber content  100 ا% نايلون(In accordance with Regulation (EU) NO 1007/2011) 

 بامر التوريد () اللون حسب الطلب    يلبس على الوجهين وجه كحلي واالخر اسود . التفصيل 

 3M Reflectives  العواكس 3

 Safty&Visibility 
Super reflective outer shell material for high visibility at night in low 
light and all weather conditions ( night, dark, rain, fog ) 

  reflective from 800 feet at least 

 Weight    125  لكل طبقة من الطبقات الخارجية ²غم / م 

 مزود بسحب مزدوج سن خشن نوعية ممتازة ومطابقة للشروط الخاصة . السحابات 

 يكتب على ظهر الجاكيت على اللون الكحلي  بخط عاكس عريض كلمة الشرطة الشعار 

 مزود بجيبتين جانبية وجيبتن للصدر على كل وجه جيب 

 من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العطاءالعينة المقدمة 



 47                                                                                                              السابع: جدول المتطلبات    القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1000 العدد االجمالي  ــ  بيريه : –8

 

 
 المواصفات المطلوبة للبيريه

1 Fiber content 
 In accordance with) % صوف100

Regulation (EU) NO 1007/2011 ) 

2 Fiber content للطبقة الداخلية 
 In accordance with) % قطن100

Regulation (EU) NO 1007/2011 ) 

3 Appearance After Washing 
( Wash Procedure as per ISO 

5077:2007/ ISO 6330:2012 ) 

4 
Changing After Aoak In 

Water 
Maximum 3% 

 تريكو سادة  التركيب النسيجي 5

 فتحات للتهوية 6
وجود فتحات معدنية للتهوية فوق االذن اليمنى قطر كل 

 ملم  20ملم والمسافة بينها  5منها 

 حمالة الشعار 7
يوضع في داخل البيريه من االمام حمالة للشعار ابعادها 

 حسب الرسم المرفق

8 Weight  
 ²غم / م 130لطبقة الصوف الخارجية ،  ²غم / م 600

 لطبقة القطن الداخلية

 العينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العطاء
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 تحدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون الصنف
رقم اللون حسب  

 العينة
 رفم الصنف

 الكمية

 فست وجهين

 73 كحلي

01-013-001  

 74 اسود

 فست وجهين

 75 فضي

01-013-002  

 76 اسود

 حدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون
رقم اللون حسب  

 العينة
 رفم الصنف

 الكمية

  002-015-01 80 خمري

المقاس من 
 الداخل

54 55 56 57 58 59 
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 قياس حمالة الشعار

 

 

 

 ( 2 المواصفات المطلوبة لحمالة السالح بمشبك عدد ) م

1 Fiber content 
 In accordance with Regulation (EU) NO)  % بوليستر100

1007/2011 ) 

 سم 3.8 العرض 

 التفصيل 
 ( ( غير قابل للصدأ نوع 2مزدوج البناء) مزود بمشبك معدني عددsanson  

  قابل للتكبير والتصغير بمشبك نوعnexus 

  مزود بمخدة متحرك 

 

 

 

 2000 العدد االجمالي  ــ  حمالة سالح  : – 9

 ( 1المواصفات المطلوبة لحمالة السالح بمشبك عدد )  م

1 Fiber content 
 In accordance with Regulation (EU) NO)  % بوليستر100

1007/2011 ) 

 سم 5 العرض 

 الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العطاءالعينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة 

 التفصيل 

 نوع   مزدوج بمشبك معدني واحد غير قابل للصدأsasoun 

 بمشبك نوع  قابل للتكبير والتصغيرnexus 

 مزود بمخدة متحركة 

  ملم 8مزود بمطاط 

6 

4 5 6.

5 
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 الصنف والكميةتحدديد اللون ورقم 

 اللون
رقم اللون 

حسب  
 العينة

 رفم الصنف
 الكمية

اللون  -حمالة سالح بمشبك واحد 
 زيتي

92 01-019-001  

اللون  -حمالة سالح بمشبكين  
 زيتي

93 
01-019-002 

 

اللون   –حمالة سالح بمشبك واحد 
 اسود

94 
01-019-003 

 

  004-019-01 95 اللون اسود -حمالة سالح بمشبكين 
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 ــ  افرهول شتوي  : – 10
 

 6000 العدد االجمالي

 

 

 المواصفات المطلوبة م

1 Fiber content 50 نايكو )50% قطن و ( نايلون % Fleece Double Layer  ) 

 % 100بوليستر  الطبقة الداخلية 

 2x1 التركيب النسيجي 

 %100اكرليك محشوة بطبقة  الحوشة الداخلية 

 المواصفات 

 ضد الماء

 مزود بطاقية مبطنة من الداخل بفرو نوعية ممتازة

 القماش الخارجي معالج ضد الماء

مزود باربع جيوب ، جيبتين صدر مع غطاء وكبسة وجيبتين فخذ مع غطاء وكبسة وجيبة 
 2كتف مع سحاب جانبي وحماالت اقالم عدد 

 6مع سحاب ثنائي السوستة وكبسات مقاومة للصدأ مخفية عدد مزود بمسطرة من االمام 

 سم  4امكانية التحكم بالخضر بتزويدة بزنار مطاط عرض 

 سم مع ردة وكبسات مقاومة للصدأ 35اسفل كل رجل مزودة بسحاب طول 

 مزود بابليت مناسب عند كل كتف 

 التفصيل حسب العينة لدى هيئة االمداد والتجهيز

   ²(  غم / م 320)  الوزن 

 العينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العطاء
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 تحدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون
رقم اللون 

حسب  
 العينة

 رفم الصنف
 الكمية

  001-022-01 101 اللون زيتي

  002-022-01 102 اللون كحلي

  003-022-01 103 لون اسود
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 ــ  افرهول عمل  : – 11
 

 500 العدد االجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواصفات المطلوبة  م

1 Fiber content 35 نايكو )65% قطن و ( نايلون % Fleece Double Layer  ) 

 المواصفات 4

 مزود بمسطرة من االمام مع سحاب ثنائي مخفية مقاومة للصدأ 

 مزود بجيبة صدر عادية من جه اليسار وجيبتين امامية من اليسار

 امكانية التحكم بالخصر

 التفصيل حسب العينة لدى هيئة االمداد والتجهيز

   ²(  غم / م 230)  الوزن 5

 تحدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون
رقم اللون 

حسب  
 العينة

 رفم الصنف
 الكمية

  001-023-01 104 اللون اسود

  002-023-01 105 لون كحلي
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 ــ  فرشات ضد الحريق : – 12
 

 1000 العدد االجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواصفات المطلوبة  م

 االسفنج 1
  الحد االدنى . 25مصنوعة من اسفنج عالي الكثافة ضغط 

  مقاوم لالشتعال. 

    سم . 8سماكة الفرشة 

 وجه الفرشة 2
  قطن مقاوم لالشتعال .100قماش % 

 . غير مزود بسحاب 

 كل فرشة مزودة بمخدة ووجه بنفس مواصفة اسفنج الفرشة ووجه الفرشة . مخدات 3

 . ²غم / م  200وزن وجه الفرشة  الوزن 4

 سم .  ( 180 X 80 X 8 ) مقاسات الفرشة 5

 سم .  ( 60 X 40 X 8 ) مقاسات المخدة 5

 العينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العطاء 

 تحدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون
رقم اللون 

حسب  
 العينة

 رفم الصنف
 الكمية

  001-002-02 108 اللون سكني
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 ــ  مخدة مع وجه : – 13
 

 3000 العدد االجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواصفات المطلوبة للمخدة م

 الحشوة 1
  ) حشوة المخدة مصنوعة من الياف البوليستر المطلية بالسيلكون ) هوليفان

(HCS) . 

 . توضع في كيس داخلي ومفرغة من الهواء 

 وجه المخدة 2
  مع ثنية داخلية % بوليستر 50% قطن و 50الوجه الخارجي مصنوع من

 قالب .

 . يطبع على وجه المخدة حراريا عبارة هيئة االمداد والتجهيز مكررة طوليا 

 كغم ( . 1وزن المخدة بدون وجه )  الوزن 3

 سم .   X 50 70 مقاسات المخدة 4

  بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العطاءالعينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام 

 تحدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون
رقم اللون 

حسب  
 العينة

 رفم الصنف
 الكمية

  001-003-02 109 اللون زيتي

  002-003-02 110 اللون كحلي
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 ــ  حرام  : –14
 

 5000 العدد االجمالي

 المواصفات المطلوبة  م

1 Fiber content  بوليستر7% قطن+ 7% اكريليك و 86التركيبة % 

 المواصفات 2

 حافة الحرام محاكة بشكل منتظم ومتين 

  غير قابل للتوبير 

 مكون من طبقة واحدة ممشط على الوجهين 

  طباعة عبارة هيئة اإلمداد والتجهيز ) جيكار او عادي ( بنفس لون الحرام وثابتة
 عند طرف الحرام

  حرام الحد  15الحرامات على شكل باالت مضغوطة تحتوي على يتم توريد
 األعلى

 (  سم ( X 160 220 المقاس 3

 غرام 2500 الوزن 4

 العينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العطاء

 والكميةتحدديد اللون ورقم الصنف 

 الكمية رفم الصنف رقم اللون حسب  العينة اللون

  001-005-02 112 اللون زيتي

  005002-02 113 اللون كحلي
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 ــ  حرام او بطانية  ضد الحريق: – 15
 

 1000 العدد االجمالي

 المواصفات المطلوبة  م

1 Fiber content  بوليستر مقاوم لالشتعال .100التركيبة % 

 الحرام طبقة واحدة وبدون حافة وقابل للغسيل المواصفات 

 حرام كحد االعلى 15يتم توريد الحرامات على شكل باالت مضغوطة كل بالي تحتوي على  التعبئة 

 (  سم ( X 150 220 المقاس 5

 كغم الحد االدنى 2  الوزن 5

 تصميم وشكل فقط واإللتزام بالمواصفة والتركيبة حسب كراسة العطاءالعينة المقدمة من المورد والمعتمدة من اللجنة الفنية تعتبر 

 تحدديد اللون ورقم الصنف والكمية

 اللون
رقم اللون 

حسب  
 العينة

 رفم الصنف
 الكمية

  001-006-02 114 اللون سكني
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 المخططات

 مخططات"[.]ادخل "تتضمن المخططات التالية" أو "ال تتضمن هذه العطاءوثائق 

 ]أدخل قائمة المخططات التالية إذا كانت هذه الوثائق سيتم تضمينها[

 قائمة المخططات

 الغرض اسم المخطط رقم المخطط
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 والتفتيشالفحوصات 

 التالية: واالختبارات الفحوصات سيتم إجراء 

 قائمة الفحوصات والتفتيش

 ووصف الفحص و/أو التفتيشاسم  وصف ملخص لكل بند الرقم

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة فانيال نصف كم داخلي  .1

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة داخلي شتوي  .2

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة جراب صيفي   .3

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة جراب شتوي   .4

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة بشكير  .5

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة نطاق كتان  .6

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة سترة عاكسة مع طباعة شعار   .7

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة فست وجهين  .8

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة بريه خمري  .9

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة حمالة سالح  .10

 المواصفات والفحوص المطلوبةمرفق  افرهول شتوي  .11

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة افرهول عمل  .12

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة فرشات ضد الحريق  .13

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة مخدات  .14

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة حرامات  .15

 مرفق المواصفات والفحوص المطلوبة حرام ضد الحريق  .16
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 العقد :الجزء الثالث
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 التعريفات .1

للعقد المعاني المدرجة أدناه ما لم  العامة والخاصةحيثما وردت في الشروط  التالية والعباراتلكلمات يكون ل 1.1
 :تدل القرينة على غير ذلك

في هذه والمورد، باإلضافة إلى وثائق العقد المشار إليها مشتريةالجهة الالمبرمة بين العقد تفاقية ايعني  :العقد

 .في االتفاقيةوثائق أخرى مشار إليها  ةوأيالمرفقات والمالحق، بما فيها جميع االتفاقية

 تعني الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد، بما في ذلك التعديالت. :العقد وثائق

أو التخفيض أو  والخاضع للزيادةالعقد اتفاقية فيو محدد كما هالذي يدفع للمورد المبلغ تعني  :قيمةالعقد
 .العقدوفقا لشروطالتعديل 

 ما لم يحدد بغير ذلك.التقويمي يعني اليوم:اليوم

 بما يتوافق مع الشروط والبنود المدرجة في العقد.المتعلقة باللوازم المورد للخدمات يعنيتنفيذ:اإلنجاز

كانت قيمتها ال تتجاوز قيمة  إذاكان نوعها ووصفها، والخدمات المتعلقة  أياالمنقولة  األموالتعني:للوازما
والمعدات و/أو المواد األخرى التي يجب واآلالتوالمواد الخام ع السلتعني المنقولة واألموالنفسها، اللوازم 

 بموجب العقد.مشتريةللجهة ال تقديمهاعلى المورد 

 فلسطين. دولة تعني حكومة :الحكومة

 .الشروط الخاصة للعقدالعقد والمحددة في  بموجبالجهة التي تقوم بشراء اللوازم  تعني:مشتريةالجهةال

، مثل التأمين والتركيب والتدريب والصيانة اللوازمتعني الخدمات المرافقة لتوريد  :باللوازم المتعلقة الخدمات

 العقد.المورد بموجبالمبدئية وغيرها من التزامات 

تعني أي شخص طبيعي، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من االثنين، يقوم بالتعاقد  :الباطنمتعاقد

 .  المتعلقةالمطلوبة أو تنفيذ أي جزء من الخدمات اللوازممع المورد لتأمين جزء من 

 .اللوازمبتوريد  مشتريةالشخص الذي يقوم بموجب العقد المبرم مع الجهة ال يعني:المورد

 ، إن كان ينطبق.لعقدالخاصةل شروطالالمكان المذكور في  يعني:المشروع موقع

 وثائق العقد .2

جميع الوثائق المكونة للعقد )وجميع أجزائها( مترابطة ومتكاملة وتكون ، تقرأ اتفاقية العقد كوحدة متكاملة 1.2
 المنصوص عليه في هذه االتفاقية.   األسبقيةوفق ترتيب  ويفسر بعضها البعض

 واالحتيال الفسادممارسات  .3

على النحو المبين في ملحق  الفساد واالحتياليتعلق بممارسات  فيماالحكومة االمتثال لسياستها تشترط 1.3
 للعقد.العامة الشروط 
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 التفسير .4

 إذا تطلب السياق ذلك قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح. 1.4

 :INCOTERMSشروط التجارة الدولية 2.4

وحقوق والتزامات األطراف ،مصطلح تجارةمعنى أي يكون ما لم يتعارض مع أي حكم من أحكام العقد،  .أ
 على النحو الذي يحدده إنكوترمز. ، بموجبه

مشابهة، عندما الخرى األمصطلحات الو EXW، DDP ،CIP ،FCA ،CFRتحتكم المصطلحات  .ب
الشروط الخاصة التجارة الدولية المحددة في  القواعد المقررة في الطبعة الحالية من شروط الىتستخدم، 

 .فرنسا-باريسغرفة التجارة الدولية في  والصادرة عنللعقد

 :كامل االتفاقية 3.4

جميع المراسالت والمفاوضات واالتفاقيات ويلغي والمورد، مشتريةالجهة اليتكون العقد من كامل االتفاقية بين 
 التي تمت بين الطرفين قبل تاريخ العقد.

 التعديل: 4.4

إال إذا كان خطيا، ويحمل تاريخاً ويشير إلى العقد بشكل محدد، نافذالن يعتبر أي تغيير أو تعديل على العقد 
 حسب األصول من كال الطرفين.مفوضكما يجب أن يكون موقعا من ممثل 

 عدم التنازل: 5.4

تأخير أو أوتساهل يجحف أي  ، لن يؤثر أو يحد أوالشروط العامة للعقد)ب( من 5.4الفقرةمع مراعاة .أ
على أي منح الوقت، من قبل أي من الطرفين  أوتريث أو إمهال في تطبيق أي من بنود أو شروط العقد 

كذلك ال يمثل أي تنازل من كال الطرفين عن أي خرق في وفي العقد، الواردةمن حقوق الطرف اآلخر 
 عن خرق الحق أو خروق الحقة للعقد.تنازال العقد 

 يكونالعقد يجب أن بموجب تعويضات أوصالحيات الطرفين عن حقوق أو  من أيأي تنازل من قبل  .ب
ً من قبل ممثل  ،مؤرخاوخطيا،  يحدد هذا التنازل  أنمن الطرف المتنازل، كما يجب مفوضوموقعا
 الحق وإلى أي مدى تم التنازل عنه.الخطي

 تجزئة العقد 6.4

د ممنوعة أو باطلة أو غير قابلة للتطبيق، فإن هذا المنع أو البطالن أو إذا تبين أن أحد أحكام أو شروط العق
 عدم القدرة على التطبيق لن يؤثر على شرعية أو تطبيق أي من األحكام والشروط األخرى في العقد.

 اللغة .5

والمورد باللغة مشتريةالجهة الالمتبادلة بين والمتصلة به والوثائقالعقد وجميع المراسالت يكتب  أنيجب  1.5
الوثائق المساندة والمطبوعات التي تعتبر جزءاً من العقد تكون أن، ويمكن الشروط الخاصة للعقدالمحددة في 

 لغايات تفسير العقد.تعتمد الترجمة بلغة أخرى على أن تكون مرفقة بترجمة طبق األصل باللغة المحددة، و

ثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية دقة الترجمة و ةعلى المورد أن يتحمل جميع نفقات ترجمة أي 2.5
 للوثائق التي يقدمها.

 شركاتال ائتالف .6

االتحاد مسؤولين بالتضامن عن  أواالئتالف  أعضاءيكون جميع ، اتحادشركات أو  ائتالفإذا كان المورد  1.6
وال ،االتحادأو  االئتالف إلزامله صالحية كمفوضأحدهموعليهم أن يعينوا  ،تنفيذ العقد مجتمعين ومنفردين
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المسبقة على مشتريةالجهة الدون موافقة أو االتحاد شراكةال من ائتالفيجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة أي 
 ذلك.

 مذكرات التبليغ .7

المحدد أي تبليغ موجه من أحد األطراف إلى اآلخر في تنفيذ العقد خطياً ومرسالً إلى العنوان يكون  أنيجب  1.7
 "خطياً" تعني مكتوبا مع إثبات باالستالم.، والشروط الخاصة للعقدفي

 من تاريخ استالمها أو من تاريخ سريانها، أيهما يأتي الحقا.نافذةتعتبر المذكرة  2.7

 القانون الحاكم .8

ط الخاصة الشرو في يحتكم العقد ويفسر بحسب القوانين المتبعة في دولة فلسطين إال إذا نص على غير ذلك 1.8
 .للعقد

 حل النزاعات .9

العقد أو فيما يتعلق بموجب والمورد أن يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ينشأ بينهما مشتريةال على الجهة 1.9
ً  بالعقد  عن طريق المفاوضات غير الرسمية والمباشرة.وديا

، يتم اللجوء الى يوما 28ن في التوصل الى حل مرضي للنزاع بالتراضي بعد مرور افي حالة فشل الطرف 2.9
الشروط الخاصة اذا نصت إال،التحكيم لدولة فلسطين انونق المنصوص عليها في اإلجراءاتحسباتحل النزاع

 على غير ذلك. للعقد

 الى التحكيم: اإلشارةبغض النظر عن  3.9
 يستمر الطرفان في تنفيذ واجباتهم التعاقدية ما لم يتفقا على غير ذلك، و (أ

 مستحقة للمورد بموجب العقد. أموالالمشترية أيةتدفع الجهة  (ب

 
 نطاق التوريد .10

 مطابقة لتلك المحددة في جدول المتطلبات. اللوازميجب أن تكون  1.10

 التسليم والوثائق .11

 بها مطابقاً المتعلقة تنفيذ الخدمات  وإنجازاللوازم ، يكون تسليم الشروط العامة للعقدمن 1.29بمقتضى الفقرة  1.11
يجب أن يؤمن المورد تفاصيل الشحن وأية وثائق ،وفي جدول المتطلبات ةالمذكوروالتنفيذول التسليم الجد

 .الشروط الخاصة للعقدما هو مبين في  وفقأخرى 

 مسؤوليات المورد .12

الشروط من  10الواردة في نطاق التوريد بما يتوافق مع الفقرة اللوازم كافة بقوم بتوريديجب على المورد أن  1.12
 .الشروط العامة للعقدمن  11في الفقرة  ةمحددالالتسليم والتنفيذول اجدوفق ، والعامة للعقد

 قيمة العقد .13

عن تلك المحددة من اللوازم مقابل مشتريةالجهة الالتي يتقاضاها المورد في العقد من المبالغ يجب أال تختلف  1.13
 .األسعار مراجعةعلى للعقد  الشروط الخاصةنصت قبله في عطائه إال إذا 



 39                              الثامن: الشروط العامة للعقد                                                        القسم

 

 

 

 شروط الدفع .14

 .لشروط الخاصة للعقداقيمة العقدبما في ذلك الدفعات المقدمة )إذا كان ذلك ينطبق( كما هو مبين فييتم دفع  1.14

التي تم توريدها اللوازم ، مرفقة بالفواتير التي تصف مشتريةللجهة اليجب أن يقدم المورد مطالبة مالية خطية  2.14
، وعند الشروط العامة للعقدمن  11الفقرة وفق، وبالوثائق الضرورية التي تم تنفيذهابها المتعلقة والخدمات 

 إتمام جميع االلتزامات المبرمة في العقد.

 60الدفعات فورا، وال يجوز بأي حال من األحوال أن تتأخر الدفعة عن مشتريةال الجهةتصرف يجب أن  3.14
 لها.الجهة المشترية وقبول من قبل المورد طلب الدفعة أومن تاريخ تسليم الفواتير ايوم

 العمالت التي استخدمت في تقديم العطاء. أويتم صرف الدفعات المستحقة للمورد بموجب هذا العقد بالعملة  4.14

، الشروط الخاصة للعقدفي حالة تأخرت الجهة المشترية عن الدفع للمورد ضمن الفترة المنصوص عليها في  5.14

الدفعات المتأخرة بموجب النسبة المحددة في  أوالجهة المشترية بدفع فائدة للمورد عن قيمة الدفعة  تقوم
 الدفع. إتماموعن الفترة الممتدة حتى الشروط الخاصة للعقد 

 الضرائب والرسوم .15

الشروط الخاصة للعقد في دولة فلسطين ما لم تنص  تشمل األسعار جميع الضرائب والرسوم المعمول بها 1.15

 .على غير ذلك

 حسن التنفيذكفالة  .16

للجهة  الكفالةيسلم هذه، فإن على المورد أن الشروط الخاصة للعقدفي ةمطلوبحسن التنفيذ ت كفالة إذا كان 1.16
الفترة المنصوص عليها في كتاب خالل  الشروط الخاصة للعقدوبالقيمة المحددة في  المحددةللمدة  المشترية

 .(اإلحالة)خطاب  العقدالتبليغ بإحالة

كتعويض عن أي خسارة تنتج عن إخفاق مشتريةيتم تسييل كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها لصالح الجهة ال 2.16
 العقد.التزاماته بموجبتنفيذ المورد في االنتهاء من 

الشروط الخاصة أحد األشكال المنصوص عليها في وفق، مطلوبةكانت حسن التنفيذ، إذا تكون كفالة يجب أن  3.16
 .مشتريةتعتمده الجهة ال، أو بأي شكل آخر للعقد

يوماً على انتهاء المورد من تنفيذ جميع  28حسن التنفيذ بعد مرور المورد كفالةإلى  تعيد الجهة المشترية  4.16
، إال إذا نصت أو كفالة الصيانةللوازمالضمانةالمصنعية تخص العقد بما في ذلك أي التزاماتبموجب التزاماته 

 على غير ذلك.الشروط الخاصة للعقد

 حقوق النشر .17

حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد األخرى التي تحتوي على بيانات ومعلومات قدمها  1.17
طرف من قبل مشتريةالجهة الإذا تم تقديمها إلى  أمامسجلة باسم المورد، تبقى مشتريةالجهة الالمورد إلى 

مسجلة باسم  في هذه الحالة تبقى حقوق النشرمن خالل المورد أومباشرة  إماما في ذلك موردو المواد بثالث 
 هذا الطرف الثالث.
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 المعلوماتسرية  .18

والمورد بالسرية التامة، وبعدم اإلفصاح عن أية وثائق أو بيانات أو معلومات مشتريةالجهة الكل من تلتزم   1.18
 تنفيذ أثناءق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد ألي طرف ثالث، سواء قدمت هذه المعلومات قبل أو تتعل

يستثنى من هذا أية ، والثانيمن الطرف ، دون الحصول على الموافقة الخطية بعد إنجازه أو فسخهالعقد أو 
لينفذ جزءا من العقد من  من الجهة المشترية ويحتاجها المورديحصل عليهامعلومات أو بيانات أو وثائق 

بالباطن المتعاقدوفي هذه الحالة يجب على المورد أن يحصل على التزام بالسرية من ،بالباطنمتعاقد خالل 
 .الشروط العامة للعقد من  18مشابه لذلك الذي التزم به بموجب الفقرة 

البيانات التي يحصالن عليها من أو المورد استخدام أي من الوثائق والمعلومات ومشتريةللجهة الال يحق  2.18
 الطرف الثاني ألي غرض ال يتعلق بالعقد المبرم بينهما.

 ال يسري على المعلومات التالية:الشروط العامة للعقد من 2.18و 1.18التزام الطرفينبالفقرة الفرعية  3.18
المشروع على هذه أو المورد إطالع أي جهة أخرى مشاركة في تمويل مشتريةت الجهة الإذا احتاج .أ

 المعلومات؛
 إذا دخلت هذه المعلومات في المجال العام لسبب خارج عن إرادة الطرف المعني؛ .ب

 عليها قبل ذلكبشكلحصل ي وأنه لمكشفهاإذا تمكن الطرف المعني أن يثبت امتالكه للمعلومات وقت  .ت
 لطرف اآلخر؛ أومن ا مباشر أو غير مباشر

 تعهد بالسرية.القانوني من طرف ثالث غير ملزم بإذا حصل عليها أحد الطرفين بشكل  .ث

بالسرية أي تعهد بأي شكل من األشكال ال تعدل أعاله المذكورة الشروط العامة للعقدمن  18نصوص الفقرة  4.18
 .منهاأو أي جزء  اتالطرفين قبل تاريخ توقيع العقد فيما يتعلق بالتوريد من أيقبل معطى من 

 .فسخه الي سبب كان أوالعقد إنجازحتى بعد  للعقد ملزمةالشروط العامة من  18تبقى نصوص الفقرة  5.18

 عقود الباطن .19

ً بجميع عقود الباطن المتعلقة بتنفيذ العقد إذا لم يكن ذلك محدداً مشتريةال يعلم الجهةعلى المورد أن  1.19 خطيا
ً في العطاء العطاء أو في مرحلة الحقة المورد من التزاماته أو  هذا التبليغ سواء كان في،وال يعفي مسبقا

 العقد.مسؤولياته بموجبواجباته أو 

 للعقد.الشروط العامة من 3الباطن بنصوص الفقرة متعاقدويلتزم  2.19

 المواصفات والمقاييس .20

 المواصفات الفنية والمخططات 1.20

- السابع القسمبموجب العقد بالمواصفات والمقاييس الفنية الواردة في الموردة اللوازميجب أن تتطابق  .1
جدول المتطلبات، وفي حال عدم ذكر مقياس، فالمقياس يجب أن يساوي أو يتفوق على المقاييس 

أو أي هيئة  مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينيةلدى أواللوازم الرسمية المعتمدة في دول منشأ 
 وطنية أخرى ذات عالقة.

مواصفات أو وثائق أو أو مخططات، أو بيانات،  أو يحق للمورد أن يخلي مسؤوليته عن أي تصميم، .2
، على أن يسلم مذكرة بإخالء اأو بالنيابة عنهمشتريةالجهة التعديالت مقدمة أو مصممة من قبل 

 .مشتريةال المسؤولية للجهة
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اإلصدار  والكودات التي يجب تنفيذ هذا العقد بناء عليها، فانمقاييس اللعقد إلى في ا اإلشارةأينما تمت  .3
 أن، ويجب تلك المحددة في جدول المتطلبات والكوداتهي لهذه المقاييسالمعتمدة أو النسخة المعدلة 

، ويجب أن يتم التعامل معها مشتريةالجهة الموافقة  المقاييس والكوداتهذه على أي تعديل تطبيق يسبق
 .الشروط العامة للعقدمن  29بما يتناسب مع الفقرة 

 

 والوثائقالتغليف  .21

إلى وجهتها النهائية المذكورة في العقد، بطريقة تضمن عدم إتالفها اللوازم يجب على المورد أن يؤمن شحن  1.21
يجب أن يكون التغليف طوال فترة النقل كاف لتحمل التعامل الخشن والتعرض ،وأو إلحاق أي ضرر بها

كما يجب أن يراعي حجم ووزن ،والتخزين في أماكن مفتوحةواألمطارلدرجات الحرارة القاسية، واألمالح 
 وغياب مرافق التعامل مع الحموالت الثقيلة في جميع مراحلللوازم صناديق التغليف بُعد الوجهة النهائية 

 النقل.

مع المتطلبات  رزم الشحنيجب أن تتوافق عملية التغليف، ووضع العالمات المناسبة والتوثيق داخل وخارج  2.21
، أو أي تعليمات الشروط الخاصة للعقدمتطلبات أخرى محددة في  ةالخاصة المنصوص عليها في العقد، أو أي

 .ةالمشتريالجهة أخرى صادرة عن 

 التأمين .22

بموجب العقد ضد الضياع أو التلف الناتج عن التصنيع والنقل والتخزين والتسليم اللوازميجب التأمين على  1.22
 .الشروط الخاصة للعقدفي  إال إذا نص على غير ذلك

 والتفتيشالفحص  .23

والخدمات اللوازم الالزم على التفتيش  أوات و/صوبالفحعلى نفقته الخاصة وعلى المورد أن يقوم يجب   1.23
 .الشروط الخاصة للعقدبها والمحددة في المتعلقة

عند التسليم و/ أو أو بالباطن الذي تعاقد معه المورد، المتعاقدفي مقر المورد أو والتفتيش يتم الفحصيمكن أن  2.23
الشروط الخاصة في  محددما هو  وفقإلى وجهتها النهائية أو أي مكان آخر في فلسطين عند صولها 

الفقرة  فبمراعاةبالباطن الذي تعاقد معه المورد، المتعاقدفي مقر المورد أو الفحص أجري  ةوفي حال،للعقد
الفحص على المورد توفير جميع التسهيالت والمساعدة الالزمة لفريق الشروط العامة للعقدمن 3.23الفرعية 

 .مشتريةالجهة ال بما في ذلك المخططات وبيانات اإلنتاج دون أن يشكل ذلك تكلفة إضافية على

الشروط من 3.23بموجب الفقرة الفرعية التفتيش أو الفحص ضور حاأو ممثل عنهمشتريةال يحق للجهة 3.23
جميع تكاليفه ونفقاته الشخصية الناتجة عن حضوره، شامالعلى مشتريةالجهة ال تتحملأن شريطة، للعقدالعامة 

 سبيل المثال ال الحصر تكاليف السفر واإلقامة.

واالختبار، يعلمه فيه بالتاريخ للفحص قبل إجرائه مشتريةللجهة العلى المورد أن يعطي إخطارا مسبقا  4.23
عالقة  ذيأي طرف ثالث الزمة من تصريح أو موافقة  أيوعليه أن يحصل على،والمكان الذي سيجرى فيهما

 .التفتيشو/أو هذا الفحصمثل  اأو ممثلهمشتريةالجهة الحضور لأو مصنّع 

ه تغير مدرجفي العقد إذا وجدتفتيش و/أو فحص  من المورد القيام بأي تطلب أن مشتريةللجهة ال يحق  5.23
والمقاييس الفنية المبينة في  والكوداتمطابق للمواصفات اللوازم للتأكد من أن خصائص وأداء هذه  اضروري

التفتيش و/أو الفحص  جراء هذا العقد، بشرط أن تضاف التكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على المورد إل
الخدمات ذات  إنجازوتواريخ  اللوازم خذ بعين االعتبار أي تأخير في تواريخ تسليمؤي ،وانإلى قيمة العقد
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في سير التصنيع و/أو تنفيذ الفحص وااللتزامات األخرى المتأثرة والذي يسببه هذا التفتيش و/أو  العالقة
 العقد.بموجب  الموردين اللتزاماتهم 

 التي يتم إجراؤها.والتفتيش الفحص بنتائج جميع عمليات مشتريةال تقريراً للجهةعلى المورد أن يقدم  6.23

عدم مطابقتها التفتيش و/أو الفحص أو أي جزء منها يثبت اللوازمرفض مشتريةللجهة ال يحق 7.23
المرفوضة أو إجراء التعديالت الالزمة اللوازم وعلى المورد أن يقوم بإصالح أو بتبديل هذه ،للمواصفات

على نفقته بعد إعطاء التفتيش و/أو إجراء الفحصعليها لجعلها مطابقة للمواصفات على نفقته الخاصة، ويعيد 
 للعقد.الشروط العامة من 4.23بحسب الفقرة الفرعية مشتريةال مسبق للجهةإشعار 

وإصدار أي تقرير مطلوب بموجب  اأو ممثل عنهيةمشترالجهة الوحضور تفتيش و/أو أي فحصإجراء  إن 8.23
خرى األلتزامات االكفاالت أو المن من أي  المورد ال يعفي،الشروط العامة للعقدمن 6.23الفقرة الفرعية 

 مبينة في العقد.ال

 غرامات التأخير .24

، فإنه في حالة أخفق المورد في الشروط العامة للعقدمن  28باستثناء البنود المنصوص عليها في الفقرة  1.24
للجهة  منها، في موعد )مواعيد( التسليم المحددة في العقد، يحق جزء المطلوبة، أو أي اللوازمتسليم جميع 

، مساو للنسبة المحددة غرامات تأخيردون إجحاف ببنود العقد األخرى، خصم مبلغ من قيمة العقد كمشتريةال
غير المنفذة عن كل أسبوع تأخير أو المتأخر تسليمها أو الخدمات اللوازمسعر منالشروط الخاصة للعقدفي 

الشروط الخاصة المحدد في وفي حالة الوصول إلى الحد األعلى ،جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي
 .الشروط العامة للعقد من  31فسخ العقد بموجب الفقرة مشتريةللجهة ال يحق للعقد

 ةالمصنعيةالضمان .25

في التحسيناتجديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن كافة اللوازمجميع بان تكون المورد يضمن  1.25
 التصميم والمواد ما لم يذكر غير ذلك في العقد.

من أية عيوب اللوازمخلو يضمن، فعلى المورد أن الشروط العامة للعقد)ب( من 1.20الفقرة الفرعية  بمراعاة 2.25
أو ناتجة عن التصميم أو المواد أو المصنعية، والتي قد تظهر تحت ظروف االستخدام  منهناتجة عن أي إغفال 

 .دولة فلسطينالطبيعية الموجودة في 

جزء  أو أياللوازمضمان يجب أن يستمر سريان مفعول ،على غير ذلكالشروط الخاصة للعقد ما لم تنص  3.25
 .الشروط الخاصة للعقد( شهراً من تاريخ التسليم والموافقة عليها في موقع التسليم المحدد في 12منها )

وطبيعة هذه العيوب مرفقة بكل الدالئل اللوازمالمورد حول أية عيوب تظهر في إبالغمشتريةالجهة العلى 4.25
 العيوب.هذه ناسبة للمورد ليقوم بفحص إتاحة الفرصة الممشتريةالجهة الوعلى ها،الموجودة فور اكتشاف

الجهة أو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكلفة إضافية على اللوازميقوم المورد بإصالح أو تبديل هذه  5.25
 .الشروط الخاصة للعقدعند استالمه مثل هذا البالغ، وذلك خالل الفترة المحددة في مشتريةال

للجهة يحق  اللوازمفي إصالح أو تبديل الشروط الخاصة للعقدإذا أخفق المورد خالل الفترة المذكورة في  6.25

ضرورياً على نفقة ومسئولية المورد ودون تراه أي إجراء إصالحي تأخذ خالل فترة معقولة أن مشتريةال
 د.اإلجحاف بأي من حقوق المورد األخرى في العق
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 االختراعبراءات انتهاك التحصين من .26

يحصن ، أن الشروط العامة للعقدمن 2.26الفقرة الفرعية وبمراعاة التزام الجهة المشترية بعلى المورد،  1.26
من وضد جميع القضايا أو األفعال أو  هاوالمسئولين الذين يعملون فيوالموظفينمشتريةالجهة الويبرئ 

أو أية مصاريف بما فيها  ،أو األضرار أو التكاليفدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر اإلاإلجراءات 
نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من  مشتريةالجهة اللها تتعرض  أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد

براءات االختراع، أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العالمات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر 
 لفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد بسبب ما يلي:من حقوق الملكية ا

 و تركيب اللوازم من قبل المورد أو استخدامها في الدولة حيث يوجد الموقع؛ .أ

 بيع منتجات هذه اللوازم في أي دولة كانت. .ب

لمنصوص عليه أو أو أي جزء منها في غير الغرض االلوازمال يغطي أي استخدام آخر لهذه التحصين هذا 
أو أي جزء اللوازمأي انتهاك ينتج عن استخدام هذه التحصين هذا الذي يمكن استنتاجه من العقد، وال يغطي

منها أو أي من منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركيبها مع أية معدات أو مواد لم يوردها المورد بموجب 
 العقد.

بسبب أحد األمور المشار إليها في الفقرة  مشتريةالجهة الأية دعاوى ضد قدمتإذا اتخذت أية إجراءات أو  2.26
على نفقته ويقوم أنلموردعلى اوإبالغ المورد بها على الفور،  ا، فعليهالشروط العامة للعقدمن 1.26الفرعية 

إجراءات أو دعاوى أو أية مفاوضات للتوصل إلى تسوية لمثل هذه بأيةمشتريةالجهة الالخاصة وباسم 
 اإلجراءات أو الدعاوى.

بنيته اتخاذ أية إجراءات أو دعاوى خالل ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ مشتريةالجهة الإذا لم يبلغ المورد  3.26
 .ااإلجراءات ذاتها بنفسهتتخذالحق أن مشتريةللجهة الالتبليغ، فإن 

توفيرالمساعدة الممكنة في إقامة مثل هذه اإلجراءات على  بناء على طلب من الموردومشتريةتعمل الجهة ال  4.26
 من قبل المورد عن أية تكاليف تنتج عن هذه المساعدة. اتعويضهيتم أنعلى أو الدعاوى، 

الباطن الذين يعملون في خدمته ومتعاقديوالمسئولين والموظفينالمورد عوض وتبرئ تأن مشتريةالجهة العلى  5.26
فعال أو اإلجراءات اإلدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو األضرار من وضد جميع القضايا أو األ

أو التكاليف أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المورد نتيجة انتهاك 
التجارية أو حقوق أو اتهام بانتهاك أي من براءات االختراع، أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العالمات 

النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد 
الناتجة عن أو على صلة بأي تصميم، أو بيانات أو مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخرى قدمت 

 .اأو بالنيابة عنه مشتريةالجهة الأو صممت من قبل 

 في القوانين واألنظمة التغيير .27

أو تم تفعيل أو إلغاء أو تغيير أي من  ،داخليةالنظمة األمراسيم أو النظمة أو األقوانين أو الإذا تغير أي من  1.27
 التغييريؤدي ذلك يوماً التي تسبق تاريخ تسليمالعطاء)بحيث (28ال )القوانين السارية في فلسطين خالل فترة 

، و/أو سعر  العقد( وبالتالي يؤثر على تاريخ التسليم الجهات المختصةمن قبل على تطبيق أو تفسير العقد 
 فيه أداء المورد والتزاماته فيما يخص العقدتأثرالذي بالمقدار وسعر العطاء سيعدل أتاريخ التسليم و/فإن 

 اإلضافيةأواحتساب هذه التكلفة  أودفع  يتملن على الرغم مما سبق ،وأواإللغاءالتفعيل  أونتيجة هذا التغير 
 من الشروط العامة للعقد. 15بموجب الفقرة  األسعارمراجعةي اطار فمسبقا بالحسبان  أخذهاالخصم اذا تم 
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 القوة القاهرة .28

كان تأخير  التقصير إذاأو فسخ العقد نتيجة  التأخيرغرامات حسن التنفيذ أو كفالة مصادرة لالمورد يخضعال  1.28
 .القوة القاهرةالعقد ناتج عن ظرف التزاماته بموجبي إخفاق آخر في تنفيذ األداء أو أ

" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد، وال يمكن تجنبها القوة القاهرة"فان ألغراض هذه الفقرة 2.28
ال الحصر: على سبياللمثالهذه الحاالت ،وقد تشمل غير ناتجة عن إهمال أو تقصير من طرفه،وأو توقعها
، الحروب والثورات، والحرائق، والفيضانات، واألوبئة، اضمن صالحياتهمشتريةتأخذها الجهة القرارات 

على االستيراد  اآلخرالتعسفية المفروضة من قبل الجانب  واإلجراءات،والحظر الصحي وحظر الشحن
 .يتم تعزيز ذلك بالوثائق الرسمية أنوالتخليص على 

التزاماته  أداءيتابع  أن،على وأسبابهالقوة القاهرة خطياً فور حدوث ظرفمشتريةالجهة اليعلم على المورد أن  3.28
 ت، إال إذا طلبهذه االلتزامات ألداء، أو أن يبحث عن بدائل أخرى القوة القاهرةما يسمح به ظرففي حدود 

 . ذلكخطياً غير  مشتريةالجهة المنه 

 تغيير وتعديل العقدالأوامر  .29

الشروط  النقصان وفق النسبة المحددة في أوللجهة المشترية تعديل الكمية المطلوبة من كل بند سواء بالزيادة  1.29
 يكون للمورد الحق في المطالبة باي تعويض عن ذلك. أندون  واألسعاروبذات الشروط الخاصة للعقد

 ا ضمنمن المورد تغييرتطلب ، أن الشروط العامة للعقدمن  7في أي وقت، وفق الفقرة مشتريةلجهة الل   2.29
 النطاق العام للعقد، في واحد أو أكثر مما يلي:

المخططات، والتصاميم، والمواصفات إذا كانت اللوازم التي سيتم توفيرها بموجب العقد مصنعة  .أ
 خصيصاً للجهة المشترية؛

 طريقة التغليف والشحن؛ .ب

 مكان التسليم؛ .ت

 أن  يوفرها المورد.التي يجب المتعلقة باللوازموالخدمات  .ث

ق في التكلفة سواء بالزيادة أو وإلى فر أعاله2.29الواردة في الفقرة الفرعية  إذا أدت أي من التغييرات 3.29
أحكام العقد، يجب عندها إجراء تعديل مساو على من تنفيذ المورد ألي لبالنقصان، أو في الوقت المطلوب 

 28هذه الفقرة خالل بموجب على المورد أن يطالب بالتعديل  ويجب،والتنفيذقيمة العقد، وجداول التسليم 
 .مشتريةالجهة اليوماً من تاريخ تسلمه أمر التغيير من 

بالعقد والتي قد يحتاجها المورد ولكن لم يتم المتعلقةعلى الطرفين أن يتفقا مسبقا على سعر أي من الخدمات  4.29
األسعار التي يطلبها المورد لقاء نفس الخدمات من أطراف يتجاوز سعرها معدل ال أنذكرها في العقد، على 

 أخرى.

 لن تقبل أية تعديالت أو تغييرات على شروط العقد إال إذا كانت خطية وموقعة من الطرفين. 5.29

 المدةتمديد  .30

أو اللوازم الباطن لديه خالل فترة تنفيذ العقد ظروفا تؤخر تسليم متعاقديإذا واجه المورد أو أي من  1.30
، فيجب على المورد الشروط العامة للعقدمن  11بها في الوقت المحدد بحسب الفقرة المتعلقةالخدمات إنجاز

أن مشتريةالجهة الوعلى  المحتملة، بها خطياً على الفور، مبيناً سببها ومدة استمرارهامشتريةال يعلم الجهةأن 
للمورد إلتمام مهامه، وفي هذه  مدة التوريد المعطاةتمدد أن  اوله ،للتبليغ ابتقييم الحالة فوراستالمهتقوم 

 تعديلعلى العقد. الالحالة يقوم الطرفان بالمصادقة على التمديد من خالل 
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، فإن أي تأخير في األداء الشروط العامة للعقدمن  28الواردة في الفقرة القوة القاهرةباستثناء حالة ظرف  2.30
الشروط من  24بحسب الفقرة  تأخيرالغرامات د تحت طائلة فرض االلتزامات تضع الموروأداءوالتسليم 

 للعقد.الشروط العامة من 1.30بحسب الفقرة الفرعية مدة التوريد ، إال إذا تم االتفاق على تمديد العامة للعقد

 فسخ العقد .31

 فسخ العقد بسبب التقصير 1.31

أن تفسخ العقد أو جزء منه مع المورد، دون خطي بالتقصير  إشعارمن خالل ولجهة المشترية ل .أ
 :لشروط العقد المورد خرق تنتج عنحقوق أخرى للجهة المشترية اإلخاللبأية

اللوازم خالل الفترة المحددة في العقد، أو خالل فترة كل  أوأي من إذا أخفق المورد في تسليم  .1
 للعقد،لعامة من الشروط ا 30الفقرة  وفقالمشترية  تعطيها الجهةالتمديد التي 

 إذا أخفق المورد في أداء أي من المهام األخرى الموكلة إليه بموجب العقد، .2
إذا تورط المورد، وحسب رأي الجهة المشترية خالل تنافسه على العقد أو في فترة تنفيذه، في أي  .3

 للعقد.من الشروط العامة  3من ممارسات االحتيال أو الفساد المعّرفة في الفقرة 

، فإن الشروط العامة للعقد)أ( من 1.31بفسخ العقد أو جزء منه، بحسب الفقرة مشتريةهة التالجقامإذا .ب
مناسبة، وعلى المورد تحمل أية تراها التي لم تسلم بالطريقة التي اللوازم عملية توريد تستكمل أن  اله

الجزء الذي لم يتم ولكن على المورد االستمرار في تنفيذ ،المتفق عليهااللوازم زيادة في تكلفة توريد 
 العقد.فسخه من 

 فسخ العقد بسبب اإلفالس 2.31

لمورد في أي وقت إذا ما أفلس المورد أو تفسخ العقد مع ا أنخطي  شعارومن خالإلمشتريةللجهة ال 
على أي حق في الفسخ ال يؤثر هذا ووفي هذه الحالة يتم فسخ العقد دون دفع أية تعويضات للمورد، ،أعسر

 .مشتريةال الحقاً للجهةحدث أو يمكن أن يحدث ضرر إصالحعمل أو 

 

 لدواعي المصلحة العامةفسخ العقد  3.31

 إشعارمن خالل لدواعي المصلحة العامة  جزء منه في أي وقت أيللجهة المشترية الحق بفسخ العقد أو .أ
البنود التي تم ويحدد لدواعي المصلحة العامة، يتم الفسخ  اإلشعارأنيوضحويجب أن  ،للمورد خطي

 .نافذاإلغاؤها والتاريخ الذي يصبح فيه فسخ العقد 

الشروط  تقبل الجهة المشترية اللوازم التي ستكون جاهزة للشحن خالل الفترة المحددة في أنيجب  .ب
بفسخ العقد، وفق شروط وأسعار العقد، أما بالنسبة لبقية اللوازم فإن اإلشعارمن تاريخ الخاصة للعقد
 يةاالختيار بين:للجهة المشتر

 شروط وأسعار العقد، و/ أو وتسليمهوفقجزء منها  أيتوريد أن يتم  .1
جزئيا والمواد والقطع  إنجازهاإلغاء ما تبقى منها ودفع مبلغ متفق عليه للمورد لقاء اللوازم التي تم  .2

تقوم بتسديد الدفعات  أن، وعلى الجهة المشترية في هذه الحالة المورد التي تم شراؤها من قبل
الى المبلغ  باإلضافةالمستحقة للمورد مقابل اللوازم المستلمة والمقبولة حسب شروط وأسعار العقد 

 الفقرة. بموجب هذهالمتفق عليه 
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 نقل الحقوق .32

ً أو جزئمشتريةال يحق للجهةال   ً إال بموافقةأو المورد التنازل عن التزاماتهما المبرمة في هذا العقد كليا  يا
 خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
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 سياسة الدولة تجاه ممارسات الفساد واالحتيالملحق الشروط العامة للعقد: 

تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد واالحتيال أن تلتزم الجهات المشترية، والمناقصون،  1.6
عنهم أم لم يتم(، والمقاولون من الباطن، والمستشارون  اإلفصاحوالموردون، والمقاولون، ووكالئهم )سواء تم 

من الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير األخالق والسلوكيات أثناء تنفيذ المشتريات 
 ووفق هذه السياسة: 10الحكومة،  من قبلالمال العام والمدارة  الُممولة منوالعقود 

 :التاليواه على النحتعرف الممارسات الُمبينة أدن .أ

 -سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر -"ممارسة الفساد ": أي عرض، أوإعطاء، أوتلقي، أو التماس  .1
 .11ألي شيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غيرالئقة على تصرفات طرف آخر؛

" ممارسة االحتيال ": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف الذي من شأنه التضليل،  .2
 .12التزام؛  أيمحاولة لتضليل طرف، للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب  أيأو 

الئق،  " ممارسة التواطؤ ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير .3
 13بما في ذلك، التأثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير الئقة إزاء طرف آخر؛ 

سواًء  -إلحاق الضرر  بإفساد أو" ممارسة اإلكراه/ اإلجبار": إضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد  .4
ة بأي طرف أو ممتلكاته للتأثير و/أو تشجيع القيام بأعمال غير الئق -بشكل مباشر أو غير مباشر

 .14إزاء طرف ما؛ 

 " ممارسةالعرقلة ": .5

د، وتزوير، وتغيير، أوإخفاء أدلة التحقيق، أو اإلدالء بأقوال ك .أ اذبة للمحققين اإلتالف الُمتَعمَّ
ل، وذلك بهدف العرقلة المادية للتحقيق في ادعاء الحكومة حول وقوع حالة فساد، أواحتيا

 كشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلةأوإكراه، أو تواطؤ؛ أو تخويف أي طرف لمنعه من ال
 بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق،أو

راجعة القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق الم .ب
 ث( أدناه.) 1.6في الفقرةالحسابية والتدقيق المنصوص عليها 

من الباطن،  لمناقص أوأي من موظفيه أو وكالئه، أو مستشاريهسيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا تبيَّن أن ا .ب
والمقاولين من الباطن، ومزودي الخدمات، والموردين، و/أوموظفيهم، قد قام بصورة مباشرة أو 

ي التنافس فغيرمباشرة، باالنخراط في الفساد أو االحتيال، أو التواطؤ أو اإلكراه، أوممارسات العرقلة 
 لنقاش؛موضع ا حول المناقصة

ول بها سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عمال بإجراءات العقوبات المعم .ت
ا إلى  هم غير ذي أهلية، أو الشخصمن جانب الحكومة، بما في ذلك اإلعالن العام أن مثل تلك الشركة  إمَّ

ل من المااللعام.أجل غير مسمى، أو لفترة ُمعيَّنة من الزمن، للحصول على أي عقد مُ   موَّ

                                                

 .غير الئق فيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عمالفي هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تن10
  

 يذ العقد. وفيهذايتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنف موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى 11
 رارات ق" يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات األخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة  موظف قطاع عامالسياق، فإن مصطلح " 

 .الشراء
 متصالن بعملية  ؛ كما أن مصطلح "المنفعة " و " االلتزام" هما موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى 12

 . دعمل أو االمتناع عن القيام بهكذا عمل" يهدف إلى التأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العق الشراء، أو تنفيذ العقد ؛ وأن "
 اولون إما (، ممن يحموظفي القطاع العام لمشاركين في عملية الشراء، )اشير إلى ي "ألطرافألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " ا13

 د أسعار العطاءات أو تحدي ، مشارك في عملية الشراء أو االختيار، تزييف )تقليد( جانب المنافسةأو كيان آخر غير  ، بأنفسهم ، أو من خالل شخص
 .رىأو غير ذلك من الظروف األخالمقدمة من كل منهم عند مستويات ُمصطنعة وغير تنافسية،  أو من هم  مطلعون على قيمة العطاءات 

 .المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقد دأح يشير إلىألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" 14
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يجب على المناقصين والموردين والمقاولين والمستشارين، والمقاولين من الباطن التابعين لهم ووكالئهم  .ث
أو الحكومة وموظفيهم ومستشاريهم ومزوديهم بالخدمات ومورديهم، السماح للجهة المشترية أو الحكومة 

بفحص جميع الحسابات، والسجالت، والوثائق األخرى المتعلقة بتقديم  واإلداريةديوان الرقابة المالية  أو
 .العطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجالت من قِبل مدققي حسابات يتم تعيينهم من قبل الحكومة

 



 031                          التاسع: الشروط الخاصة للعقد                                                            القسم

 

 

 الشروط الخاصة للعقد التاسع: القسم

. في حالة وجود أي تعارض، تعتمد النصوص العامة للعقد تعديل الشروطالتالية على إكمال و/أو  الخاصة للعقد تعمل الشروط
 للعقد.الشروط الخاصة المدرجة في 

حذف النص بين يصيغة مقبولة أخرى و أيةأدناه أو العيناتإدخال الصيغة المناسبة مستخدما أن تختارمشتريةال ]للجهة
 األقواس[

 [هيئة االمداد والتجهيز: مشتريةالجهة ال  1.1للعقد العامة الشروط 

 / مقر هيئة االمداد و التجهيز هو رام هللا / عين منجد: المكان النهائي موقع )مواقع( المشروع/  1.1للعقد العامة الشروط 

 4.2الشروط العامة للعقد 
 )ب(

 التي تنطبق على العقد  Incotermsطبعة الـ

 اللغة العربية اللغة المعتمدة: 1.5للعقد العامة الشروط 

 هيئة االمداد والتجهيز هو: مشتريةال عنوان الجهة، اإلشعاراتإلرسال  1.7للعقد العامة الشروط 

 دراوشةحسام إلى: 

 شارع عين منجد عنوان الشارع:

 الطابق الثانيرقم الطابق والغرفة: 

 رام هللا المدينة:

 ]أدخل الرمز البريدي، إن وجد[الرمز البريدي: 

 [فلسطين]الدولة: 

 022973806الهاتف: 

 022973806الفاكس:

 purchase.logc@gmail.comالبريد اإللكتروني:

 [فلسطين]يحتكم العقد ويفسر بحسب القوانين المتبعة في  1.8الشروط العامة للعقد 

قانون الشراء من الشروط العامة للعقد تتم بموجب:  2.9إجراءات التحكيم التي تنطبق وفقا للفقرة  2.9الشروط العامة للعقد 
 وتعديالته 2014لسنة  5وتعديالته ونظام الشراء العام رقم  2014لسنة  8العام رقم 
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 تفاصيل الشحن والمستندات التي يجب أن يقدمها المورد 1.11للعقد العامة الشروط 

 ]أدخل تفاصيل الشحن ومستندات أخرى[

 وثيقة الشحن الجوي أو وثيقة الشحن البحري؛

 ؛الفاتورة الضريبية

 التغليف؛قائمة  

 شهادة الوزن؛

 ؛المنشأشهادة 

، وإذا لم يتم اللوازمقبل وصول مشتريةلجهة الالى االمستندات المدرجة أعاله يجب أن تسلم 
 استالمها يتحمل المورد أية تكاليف ناتجة عن ذلك.

 "غير خاضعة للمراجعة" أسعار اللوازم والخدمات المشمولة في العقد ستكون  1.13الشروط العامة للعقد 

هذا العقد تكون حسب النظام طريقة وشروط الدفع للمورد بموجب  – 1.14الشروط العامة للعقد  1.14الشروط العامة للعقد 
 المالي 

 يوما 0فترة التأخير في الدفع التي تقوم الجهة المشترية بعدها بدفع فائدة للمورد تكون  5.14الشروط العامة للعقد 

 %0نسبة الفائدة التي تنطبق هي: 

 1.16الشروط العامة للعقد 
 كفالة حسن التنفيذ إلزامية

 % من قمية االحالة 10كفالة حسن التنفيذ ستكون 

 كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق حسب األصولتكون كفالة حسن التنفيذ على شكل  3.16الشروط العامة للعقد 

 التزاماته بموجب العقدتسترد كفالة حسن التنفيذ بعد قيام المورد بتنفيذ جميع  4.16الشروط العامة للعقد 

 التغليف ووضع العالمات المناسبة والتوثيق على المغلفات سيكون:  غير مطلوب . 2.21الشروط العامة للعقد 

 2010Incotermsالتأمين على اللوازم سيكون بموجب ال 1.22الشروط العامة للعقد 

 الفحص واالختبارات غير مطلوب  1.23الشروط العامة للعقد 

 سيقام الفحص واالختبارات غير مطلوب 2.23الشروط العامة للعقد 

 لكل أسبوع   سبعة بااللفغرامات التأخير ستكون:  1.25الشروط العامة للعقد 

 % من قيمة االحالة10الحد األعلى لمبلغ غرامات التأخير:  1.24الشروط العامة للعقد 

 المصنعية  : ال يوجد فترة صالحية الضمانة 3.25الشروط العامة للعقد 

 فترة اإلصالح أو التبديل ال يوجد 5.25الشروط العامة للعقد 

 % 25نسبة الزيادة أو النقصان في الكمية المطلوبة من كل بند، دون تعديل سعر الوحدة، يكون:  1.29الشروط العامة للعقد 

 -3.31الشروط العامة للعقد 
 ب

حد الفترة من تاريخ اإلشعار بفسخ العقد التي يجب أن تكون اللوازم جاهزة للشحن خاللها هي: 
 أيام 7أقصى 
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 نماذج العقد العاشر: القسم

 

 جدول النماذج
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 107 ......................................................................................... نموذج اتفاقية العقد
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 109 ............................................................................. كفالة بنكية للدفعة المقدمة
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 نموذج خطاب اإلحالة )خطاب قبول العطاء(

 [ ]يتم إعداد خطاب اإلحالة )خطاب قبول العطاء( على الورق الذي يحمل شعار أو ترويسة الجهة المشترية

 
 ]ادخل اليوم والشهر والسنة[: التاريخ

 
 ]وعنوان المناقص  ادخل اسم[: إلى
 

 ]ادخل اسم ورقم العقد[: اسم ورقم العقد
 
 

 ]ادخل اسم وعنوان المناقص[السادة: 

 
كما هو مبين في الشروط الخاصة  ]ادخل اسم ورقم العقد[لتنفيذ  ]ادخل التاريخ[نود إعالمكم بأن عطاءكم المؤرخ في 

، قد تم وفق التعليمات للمناقصين 15وتعديله، كما تم تصحيحه ]ادخل العملة[ ]ادخل المبلغ باألرقام والكلمات[،وبمبلغ للعقد(
 .قبوله من قبلنا

المناقصة/ القسم  وبناء على هذا فانه يطلب منكم تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق نموذج كفالة حسن التنفيذ المدرج ضمن وثائق
ستالمكم لهذا ايوما من   ]األيامأدخل عدد [العاشر" نماذج العقد" وتوقيع العقد بموجب الشروط الخاصة للعقد، وذلك خالل 

 الخطاب.

 ]ادخل توقيع الشخص المفوض[ :توقيع الشخص المفوض
 ]ادخل اسم الشخص المفوض[  :االسم

 ]ادخل وظيفة الشخص المفوض[: الوظيفة
 ]ادخل اسم الجهة المشترية[: اسم الجهة المشترية

 
 

                                                

 قم بحذف "تصحيحه" أو "وتعديله" إذا لم يكن ينطبق..15
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 نموذج اتفاقية العقد

 ]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة([الموافق  [اليوم ]أدخل أبرم هذا العقد في هذا اليوم 
 بين

)والمشار إليها فيما ]أدخل عنوان  الجهة المشترية[ دولة فلسطين، ومقرها الرئيسي  /]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية[
 "(.الجهة المشتريةيلي ب "

 و
)والمشار ]أدخل عنوان المورد[ ومقرها الرئيسي  المورد[]أدخل اسم دولة شركة منشأة بحسب قوانين  ]أدخل اسم المورد[،

 "(.الموردإليه فيما يلي ب "
 

وقبلت العطاء الذي قدمه المورد ]أدخل وصفا مختصرا للوازم[، حيث أن الجهة المشترية قامت بطرح مناقصة لتوريد 
 )والمشار إليه فيما يلي ب "قيمة العقد"(. ]ادخل العملة[ ]أدخل قيمة العقد باألحرف واألرقام[لتوفير هذه اللوازم مقابل 

 فقد اتفقت الجهة المشترية والمورد على ما يلي:

 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقية ذات المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار اليها فيما بعد. -1

 اءتها وتفسيرها بهذه الصورة:تعتبر الوثائق التالية جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية، وتتم قر -2

 خطاب اإلحالة. .أ

 خطاب العطاء. .ب

 )أن وجدت(. ]ادخل رقم/ أرقام المالحق[المالحق رقم  .ت

 الشروط الخاصة للعقد. .ث

 الشروط العامة للعقد. .ج

 المتطلبات الفنية )بما في ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنية(. .ح

 جداول األسعار األصلية. .خ

]أضف هنا أية وثائق أخرى الشروط العامة للعقد على أنها جزء من وثائق العقد  أية وثائق أخرى محددة في .د
 ضرورية أو الزمة[.

تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد األخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود  -3
 الوثائق بحسب ترتيب األسبقية أعاله.

بصرف الدفعات المستحقة للمورد وفقا للشروط، يتعهد المورد بتسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات إزاء قيام الجهة المشترية  -4
 المتعلقة بها وإصالح أية عيوب فيها وفقا ألحكام العقد.

إزاء قيام المورد بتسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات المتعلقة بها وإصالح أية عيوب فيها، تتعهد الجهة المشترية بأن تدفع  -5
 قيمة العقد أو أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالطريقة المحددة في العقد. للمورد

 

 تتعهد األطراف التي قامت بعقد هذه االتفاقية بتنفيذها وفقا للقوانين المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

 عن المورد                                         عن الجهة المشترية                                           

 التوقيع: _____________________________________                                        التوقيع: 

 االسم: _______________________________________                                        االسم: 

 _________________                                         الوظيفة: ___________________الوظيفة: 

 

 شهد على ذلك: ______________                                        شهد على ذلك: _______________
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 نموذج كفالة حسن التنفيذ

 )ترويسة البنك(

 ، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[ ئزالبنك، بطلب من المناقص الفا]يمأل 

 ]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية وعنوانها[المستفيد: 

 ]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

 ]أدخل اسم ورقم المناقصة[: اسم ورقم المناقصة

 ]أدخل الرقم[: رقم كفالة حسن تنفيذ

 ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع[: اسم وعنوان البنك

]أدخل وصفا ريد ، لتو ]أدخل رقم المناقصة[)يسمى فيما يلي "المورد"( قد تقدم بعطاء للمناقصة  ]ادخل اسم المورد[حيث أن 
 قد.، وحيث أننا علمنا بأن العقد قد أحيل عليه، وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العمختصر اللوازم[

تجاوز بمجملها تالتزاما ال رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال  نلتزم ]ادخل اسم البنك[ب من المورد، نحن وبناء على طل
د بأن المورد قد أخل فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفي]أدخل العملة[،   ]]أدخل المبلغ باألرقام[ ادخل المبلغ بالكلماتمبلغ 

 لتقديم أي تبرير من قبل الجهة المشترية.   بأي من التزاماته بموجب العقد دون الحاجة

وأي طلب للدفع بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في  16]ادخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة[تنتهي صالحية هذه الكفالة 
 هذا البنك في ذلك التاريخ أو قبله.

 تصة في فلسطينتخضع هذه الكفالة لقوانين وتعليمات طلب الكفاالت الصادرة عن الجهات المخ

 ]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المفوض )المفوضين( من البنك[

 

 

 

 

 

 

 

                                                

من    2.16رد وفقا للفقرة من  الشروط العامة للعقد، مع األخذ باالعتبار أية التزامات بالكفالة من قبل المو 4.16التواريخ المحددة وفقا للفقرة  16
نتهاء العقد،  ستحتاج  للعقد المطلوب توفيرها  بكفالة حسن تنفيذ جزئي. على  الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة ا الشروط العامة

كفالة. خالل  هذه إلى طلب تمديد  سريان الكفالة من  البنك. ويجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ االنتهاء المنصوص عليه في  هذه ال
مديد  هذه الكفالة لمرة قد  ترى الجهة المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل األخيرة: "يوافق  البنك على ت الكفالة،

ثل مديد، على أن يقدم ماستجابة لطلب  الجهة المشترية الخطي لمثل هذا الت  سنة واحدة[، ]ستة أشهر،مثال  ]أدخل المدة[واحدة ولفترة ال تتعدى 
 هذا الطلب إلى  البنك قبل انتهاء سريان هذه الكفالة."
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 كفالة بنكية للدفعة المقدمة

 ]ترويسة البنك[

 هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[ ،بطلب من المناقص الفائزالبنك ]يمأل 

 وعنوانها[]أدخل اسم الجهة المشترية المستفيد: 

 ]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

 ]أدخل اسم ورقم المناقصة[: اسم ورقم المناقصة

 ]أدخل الرقم[: رقم كفالة دفعة مقدمة

 : ]أدخل اسم البنك وعنوان الفرع[اسم وعنوان البنك

مع الجهة  د[]أدخل رقم العق)يسمى فيما يلي "المورد"( قد دخل في عقد رقم  ]أدخل اسم المورد الكامل وعنوانه[حيث أن 
 المشترية 

نلتزم التزاما ال رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ   ]ادخل اسم البنك[وبناء على طلب المورد، نحن 

فور تسلمنا منكم أول طلب خطي ينص على أن المورد  17العملة[ادخل  [  ]ادخل المبلغ بالكلمات[]أدخل المبلغ باألرقام[  

وأن يتم اإلشارة إلى أن قد  أخل بأي من التزاماته بموجب العقد دون الحاجة الى تقديم أي تبرير من قبل الجهة المشترية، 

 المورد:

 قد قام باستخدام مبلغ الدفعة المقدمة ألغراض أخرى غير توريد اللوازم؛ أو  .أ
لذي فشل مقدم سداد المبلغ المدفوع مقدما بحسب ما تضمنته شروط العقد، على أن يتم تحديد المبلغ ا قد فشل في .ب

 الطلب في سداده.

 ورة مسبقا.يشترط لدفع أي مطالبة أو دفعة بموجب هذه الكفالة ضرورة أن يكون المورد قد استلم الدفعة المقدمة المذك

 18المورد للدفعة المقدمة بموجب العقد.تسري صالحية هذه الكفالة من تاريخ استالم 

مورد بتسديده على النحو سيتم تخفيض الحد األقصى لمبلغ الكفالة البنكية هذا تدريجيا، بمقدار المبلغ المعاد دفعه، والذي قام ال

قدير عند استالمنا د تالُمحدد في نسخ شهادات الدفع التي سيتم تقديمها إلينا، وسينتهي العمل بهذه الكفالة البنكية، وعلى أبع

ادقة قد تمت المص ( في المائة من قيمة العقد، ناقصا المبالغ االحتياطية، 90لنسخة من شهادة الدفع التي توضح أن تسعين ) 

ع بموجب هذه أيهما أسبق، وأي مطالبة بالدف ]] ادخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة(عليها لغرض الدفع، أو في تاريخ  

 يتم استالمها من قِبلنا، في المكتب المشار إليه أعاله في أو قبل ذلك التاريخ.الكفالة يجب أن 

 تخضع هذه الكفالة لقوانين طلب الكفاالت الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطين.
 

 ]أدخل توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المخول )المخولين( عن البنك[

                                                

 يمثل قيمة الدفعة المقدمة.مبلغا  يحدد البنك17

تاج   الجهة المشترية إلى أدخل التاريخ المثبت في جدول التسليم في العقد. على الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، ستح18
داد هذه الكفالة، قد الكفالة من البنك. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ االنتهاء المنصوص عليه في الكفالة. خالل إعطلب تمديد لهذه 

ة لمرة واحدة ولفترة ال ترى الجهة المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل األخيرة: "يوافق البنك على تمديد هذه الكفال
لبنك قبل انتهاء سريان اى ]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، بناء على طلب الجهة المشترية الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى تتعد

 هذه الكفالة."
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 دولة فلسطين
 وزارة المالية 

 اللوازم العامةمديرية 
 لجنة العطاءات المركزية
 دعوة لتقديم عطاءات

 
 الجهة المشترية: هيئة االمداد والتجهيز.

 LC -GSD/ MOF /198/2022رقم المناقصة:  
 2022 عسكريةالتجهيزات الشراء وتوريد  :اسم المناقصة

 
من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة تود هيئة االمداد والتجهيز ومن خالل مديرية اللوازم العامة استخدام جزء  1

( شراء LC -GSD/ MOF /2022/198الممول من قبل وزارة المالية لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد )

 .2022عسكرية التجهيزات الوتوريد 

رف المختوم تدعو مديرية اللوازم العامة ولصالح هيئة االمداد والتجهيز المناقصين ذوي األهلية إلى تقديم عطاءات بالظ  .2

 .2022 عسكريةالتجهيزات الشراء وتوريد 

 2014لعام  8ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقاً لمقتضيات قانون الشراء العام رقم  .3

 .والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية

يع وثائق المناقصة من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على جم .4

بعد دفع  (www.shiraa.gov.psأو من خالل البوابة الموحدة للشراء العام ) (www.gs.pmof.ps)العامة 

(، 219000/49لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب رقم ) (شيقل300)رسوم غير مستردة مقدارها  

ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم ،كما يمكن للمناقصين الحصول على أي معلومات إضافية 

أيام األحد إلى  مساًء من 2صباحاً إلى الساعة  9لجميع وثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه  وذلك من الساعة  

 الخميس.

 يوم الثالثاءمن  ( صباحا  10:00الساعة ) يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة في موعد أقصاه .5

 150، والعطاءات اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 2022/11/1الموافق 

 عطاءات. من التاريخ النهائي لتسليم ال يوما  

يجب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقاً للنموذج المدرج في وثائق المناقصة على أن يكون موقع حسب  .6
األصول من الشخص المخول في التوقيع عن المناقص ويعتبر هذا اإلقرار كبديل إلزامي عن كفالة دخول المناقصة 

 طاء ال يحتوي على إقرار ضمان.وجزء ال يتجزأ من وثائق المناقصة، وسيتم رفض أي ع
 

العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم استبعادها، وسيتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد  .7

 للتسليم بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه.

 المناقصة.رسوم االعالن في الصحف على من ترسو عليه  .8

 العنوان المذكور أعاله هو: .9

 دائرة العطاءات-صندوق العطاءات المركزية            

 وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة            

 مبنى القدس / مقابل مكتب رئيس الوزراء، الطابق السادس. –رام هللا، الماصيون، مجمع الوزارات    

                                                            -02        2987056 فاكس: /-02 2987112هاتف:    

 رئيس لجنة العطاءات المركزية

http://www.shiraa.gov.ps/
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