
   

 
 
 
 

 مناقصة توريد مستلزمات الحدائق 

مناقصة رقم 
RamMun/RM/2023/014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رام الله

 0202ثاني  كانون

 



 

 

 

 تمهيد  

 ات الشراءلسياس المجلس األعلى قبلمن  اللوازمتوريد  ةمناقصل القياسية وثائقهذه اللقد تم تحضير 
 0202( لسنة 8قانون الشراء العام رقم ) ألحكاموفقا  قبل كافة الجهات المشتريةالستخدامها من  العام

 ثيقة أيضا  الو تكييف هذهويمكن  ،العامةالمناقصة  ألسلوبوفقا شراء اللوازم في  ،والئحته التنفيذية
 المناقصات الدولية. متطلبات مع

على  اسيةالقيالوثيقة تحتوي هذه ، شراء اللوازمالمناقصات لكافة عمليات من أجل تبسيط إعداد وثائق 
ياسة سوالقسم السادس " ،"للمناقصينتعليمات الاألول " القسمكما في  دون تغيير لالستخدامبنود 

وال يحق للجهة ، "الشروط العامة للعقدالثامن " القسمو "،الدولة اتجاه ممارسات الفساد واالحتيال
ة  المعطيات الخاصوالبيانات  ماأ ،إطالقا األقسامتعديالت أو تغييرات على هذه  أية إدخالالمشترية 
 ،ة"المناقصجدول بيانات " يالثان القسميجب أن توضح باستخدام كل من فشراء وعقد  بكل عملية

 الشروطو " إلظهار الظروفالشروط الخاصة للعقدالتاسع " القسمو ،"جدول المتطلباتالسابع " القسمو
 .النماذج المطلوب استخدامها الرابع "نماذج العطاء" على القسميحتوي كذلك  ،بالمناقصة الخاصة

المائل سواء  في مربعات أو بين قوسين أو في الحواشي في هذه  المطبوعة بالشكلالحروف  ال تعتبر
ي إعداد ف المساعدته مشتريةللجهات الفهي تحتوي على توجيهات وتعليمات  ،من النص ا  الوثيقة جزء
 في الوثيقة النهائية. تبقى وال يجوز أن وثائق المناقصة وإصدار 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 شراء اللوازم ةالقياسية لمناقص يقةالوث

 وصف مختصر

 

 إجراءات المناقصة –الجزء األول 

 للمناقصينتعليمات الاألول:  القسم
كما يقدم معلومات حول كيفية تسليم العطاءات وفتحها  ،على إعداد عطاءاتهمالمناقصين معلومات تساعد  القسميقدم هذا 
 .تعديل أي دون القسمهذا  أحكامويجب استخدام  ،ة العقودوإحال وتقييمها

 المناقصةبيانات  جدولالثاني:  القسم
ليمات تعال - األول القسممعطيات  ، فهو يكمل ويحدد ويعدلمناقصةكل بمحددة خاصة معلومات على  القسميحتوي هذا 
 . للمناقصين

 الثالث: معايير التقييم والمؤهالت القسم
وهريا  صفات واستجابته جااألقل تكلفة ومدى مطابقته للموالمعايير المستخدمة في تحديد العطاء  القسميتضمن هذا 

 التي يجب توفرها في مقدم العطاء إلنجاز العقد. ، والمؤهالتللشروط

 الرابع: نماذج العطاء القسم
ب الذي يجضمان العطاء  إقرار أودخول المناقصة  وكفالةاألسعار، وجداول العطاءات، تقديم نماذج  القسميتضمن هذا 

 .كان مطلوبا( إن) عالمصن  من بتفويض مصحوبا  مع العطاء أن يقدم 

 ذات األهلية الدولالخامس:  القسم
 .ذات األهلية الدولمعلومات عن  القسميتضمن هذا 

 واالحتيال الفساد ممارسات تجاه الدولةالسادس: سياسة  القسم
 .تعلقة بالمناقصةالمواالحتيال الفساد ممارسات مكافحة ب فيما يتعلقللدولة سياسة المرجعية ال للمناقصين القسميقدم هذا 

 متطلبات التوريد –الثانيالجزء 

 المتطلبات جدولالسابع:  القسم
سيتم  وازم التيالل ، المواصفات الفنية والمخططات التي تصفوالتنفيذ ، جداول التسليماللوازم قائمة القسميتضمن هذا 

 .توريدها

 



 

 

 شروط ونماذج العقد – الثالثالجزء 

 العامة للعقدالشروط الثامن:  القسم
 .دون تعديل هايجب استخداموالتي  ،العامة التي تنطبق على كل عقد الشروط القسميتضمن هذا 

  



 

 

  الشروط الخاصة للعقدالتاسع:  القسم
من الثا القسمالمدرجة في الشروط العامة خاصة بكل عقد وأحكام محددة تعدل أو تكمل ال شروطال القسميتضمن هذا 

 .القسمبإعداد هذا المشترية الجهة  وتقوم

 العاشر: نماذج العقد القسم
واتفاقية العقد واللذان عند استكمالهما يتضمنان التصحيحات  )كتاب القبول( اإلحالة خطاب على نماذج القسميحتوي هذا 

 والتعديالت على العطاء الفائز والمسموح بها حسب التعليمات للمناقصين والشروط العامة والخاصة للعقد.

م العطاء دالدفعة المقدمة" يتم إكمالها وتقديمها من مق كفالةحسن التنفيذ" و" كفالة"نموذج في حالة اشتراط تقديمها فإن 
 العقد.  إحالةالفائز فقط بعد 

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

 المناقصةنطاق  0

لمحددة االلوازم لتوريد  المناقصة وثائق هذه المناقصةبيانات جدول في ليها إالمشار المشترية الجهة تصدر  0.0
، ناقصةالمبيانات جدول في  العامة ةهذه المناقصورقم  اسمتم تحديد و ،متطلباتجدول ال – السابع القسمفي 
 .رزمالى  تجزئة المناقصةفي حال تم الرزم وعدد ووصف  اسميحدد هذا الجدول كما 

 :المناقصةعند ورودها في وثائق  0.0

في  ترونياإللكالفاكس البريد البريد، ، اليد)الخطي " يعني أي وسيلة من وسائل االتصال خطياتعبير " .أ
 (، مع إثبات استالمها.لسياسات الشراء العام األعلىالمجلس من  إقرارهحال 

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

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

 مصدر التمويل والدفع 2

المخصصة لها من خالل مصدر التمويل المحدد في  األموالاستخدام جزء من في المشترية الجهة ترغب  0.0
 لمستحقةالدفعات اتسديد وذلك لجدول بيانات المناقصة، لتنفيذ المشروع المحدد في  جدول بيانات المناقصة

 .(العقد )موضوع الدعوة والمترتبة عن
  

  واالحتيالالفساد ممارسات  3

 ،والمناقصين مشتريةالجهات ال كافةتلزم دولة فلسطين ، قبلهامن المدارة و/أو العقود الممولة  في إطار 0.2
بأعلى المستويات األخالقية خالل كل من عملية بالتقيد والمستشارين الخدمة ومزودي والموردين، والمقاولين 

 .من هذه الوثائق السادس القسمكما هو مبين في  هوتنفيذ العقد وإحالة هاتقييمتقديم العطاءات و

ن يلالمقاووالمناقصون أم ال(  عنهم أفصح)سواء هم ءوكاليلزموا والمناقصون  يلتزملهذه السياسة،  امتثاال 0.2
للجهة السماح بأي أفراد يتبعونهم، و نيالموردوالخدمة،  يومزودمن الباطن، ن يوالمستشارمن الباطن، 
مرحلة من المراحل سواء السجالت وغيرها من الوثائق المتعلقة بأي وفحص جميع الحسابات، بالمشترية 

الحق  ان لهيكوو(، اإلحالة)في حالة  تنفيذ العقد تقديم العطاءات، أو ، أوالمسبق كانت متعلقة بعملية التأهيل
 الدولة أو الجهة المشترية. من قبل مفوضةجهة معينة أو  ةأيفي تدقيقها من قبل 

 

 المناقصين أهلية  3

من  5.2مملوكة للدولة تخضع للفقرة  شركة ، أوةخاص / مؤسسةشركة، أو منشأة فردية المناقص قد يكون  0.2
بنية أو  مةاتفاقية قائفي إطار  إما / مؤسسة خاصةاكثر من شركةبين   اإئتالف يكون أو ،التعليمات للمناقصين

اء يجب أن يكون جميع األعض االئتالففي حالة و ،من قبل كاتب العدل امثل هذه االتفاقية مصادق عليه إبرام
 المفوضتسمية ئتالف بااليلتزم و ،العقدلشروط منفردين وفقا وبالتضامن عن تنفيذ العقد مجتمعين مسؤولين 



 

 

 

 تالفالعقد على االئإحالة  في حالةوخالل عملية تقديم العطاءات  أعضائهنيابة عن جميع  االئتالفتمثيل ب
 .اقصةالمنبيانات جدول ما لم يذكر غير ذلك في  االئتالفد أعضاء ليس هناك حد لعدو ،وخالل  تنفيذ العقد

ة يثبت أنه في حالمناقص أي استبعاد أي تضارب في المصالح، حيث سيتم للمناقص ال يكون  نيجب أ 0.2
هذه  إجراءاتمع جهة أو أكثر في المناقص في حالة تضارب للمصالح  يعتبرو، لمصالحفي اتضارب 
 الحاالت التالية:من أي في  المناقصة

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

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

 .المناقصةهذه بنفس المفوض القانوني ل مناقص آخريشترك مع  .ت

مكنه من التأثير على عطاء تقة مع مناقص آخر مباشرة أو عن طريق طرف ثالث مشترك، لديه عال .ث
 بشأن هذه المناقصة؛  مشتريةال جهةالالمناقص اآلخر، أو التأثير على قرارات 

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

لجهات االذين شاركوا في إعداد التصميم أو المواصفات الفنية لهذه المناقصة من المستشارين إذا كان أحد  .ح
 .التابعة للمناقص

اف كمهندس لإلشر يةالجهة المشتر)أو بصدد التعاقد( مع بالتعاقد التابعة للمناقص الجهات قيام أي من  .خ
 .على تنفيذ العقد

، أو األشغال، أو الخدمات غير االستشارية وهو على عالقة مباشرة أو غير اللوازمكان سيقوم بتوفير  إذا .د
ت.  0.0مباشرة بالمستشار الذي قدم الخدمات االستشارية إلعداد أو تنفيذ المشروع المحدد في الفقرة )

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

للمناقص عالقة تجارية أو عالقة أسرية وثيقة مع الكوادر الفنية في الجهة المشترية )أو الجهة المخولة  .ذ
ات إعداد المواصف في إعداد الوثائق أو بشكل مباشر أو غير مباشربتنفيذ المشروع( الذين: )أ( شاركوا 

 .)ب( سوف يشاركون في تنفيذ المشروع أو اإلشراف على تنفيذه أو، يم العطاءات لهذه المناقصةأو تقي

تعليمات من ال 7.2الفقرة  المشار اليها في الدولباستثناء دولة ألي لجنسية امن حملة أن يكون  للمناقصيمكن  2.2
يعمل و تلك الدولةفي  هليسجت مإذا كان تأسس أو تما دولة جنسية ل حامالويعتبر المناقص  ،للمناقصين

التأسيس )أو ما يعادلها من مستندات التأسيس أو التكوين(  وثيقة في أحكاممبين وكما هو بمقتضى قانونها 
ٌ على  هذه، وتنطبق ومستندات التسجيل بحسب مقتضى الحال من  والمستشارين المتعاقدينالقاعدة أيضا

 لكل أجزاء العقد المحتملين الباطن 

ات لسياس األعلىفي قائمة الحرمان )القائمة السوداء( التي يعدها المجلس  مناقص مدرج أيسيتم استبعاد  2.2
ل أو للحصو عليه العقدإلحالة ذي أهلية ويكون غير  ،لعدم األهلية من المشاركة في المناقصةالشراء العام 
هذه وتكون  ،المحددة الحرمانترة خالل ف ممول من المال العام،من عقد  )مالية أو غير ذلك( على منفعة

 .المناقصةبيانات جدول قائمة متاحة على العنوان اإللكتروني المذكور في ال

إذا  هذه المناقصةفي  المشاركةفي فلسطين المملوكة للحكومة أو المؤسسات يحق للمناقصين من الشركات      5.2
ركات شو )ب( تعمل بموجب القانون التجاري، و)ج( ليست  ،)أ( مستقلة قانونيا  وماليا   :أنهاإثبات  استطاعت

 هاأهليت يجب على الشركات أو المؤسسات المملوكة للحكومة إثباتو ،المشتريةللجهة تابعة أو مؤسسات 



 

 

 

طلبها تالتي المعززات من خالل الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك قانون تأسيسها وغيرها من  مشتريةالهة جلل
 .مشتريةال جهةال

يجب أن ال يكون المناقص خاضعا لعقوبة الحرمان من المشاركة في عمليات الشراء العام نتيجة إلخالله       6.2
 بالشروط الواردة في إقرار ضمان العطاء في مناقصة سابقة.

 "المقاطعةأو للحظر قائمة الدول الخاضعة " دولة شملتهاكانوا من الشركات واألفراد إذا عن تنتفي األهلية       7.2
 .الدولةلك تتحظر العالقات التجارية مع قانون أو لوائح رسمية  بموجب ،الخامس القسمالواردة في 

 وكلما طلبت ذلك. مشتريةيتوافق مع متطلبات الجهة الإثبات استمرار أهليته بما  المناقصيجب على        8.2
 

 اللوازم أهلية  5

"قائمة الدول دولة شملتها أي من التي سيتم توريدها بموجب العقد  اللوازممن  أيال يكون منشأ  أنيجب  0.5
 .الخامس القسمالخاضعة للحظر أو المقاطعة" الواردة في 

المنقولة أيا كان نوعها ووصفها والخدمات المتعلقة بها  األموال" لوازمالألغراض هذه الفقرة يشمل تعريف " 0.5
لتأمين " خدمات مثل ابهاالمتعلقة الخدمات  ، كما يشمل تعريف "فسهااللوازم نكانت قيمتها ال تتجاوز قيمة  إذا

 والتركيب والتدريب والصيانة.

 نهام مصطلح "المنشأ" يعني الدولة التي يتم استخراج المواد أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصنيعها 2.5
ية سلعا تجارية تختلف في صفاتها األساس من خالل التصنيع أو المعالجة أو التجميعتنتج ، أو التي أو فيها

 عن مكوناتها.

 المناقصة ب. محتويات وثائق 

 المناقصةأجزاء وثائق  3

أدناه، ويجب أن تقرأ هذه  المذكورةجميع الفصول  علىتحتوي ثالثة أجزاء  من المناقصةوثائق تتكون  0.6
 . للمناقصينمن التعليمات  8مع أي ملحق يصدر وفقا للفقرة  مقترنة األجزاء

  المناقصة إجراءات -الجزء األول 

 .للمناقصينتعليمات الاألول:  القسم

 .المناقصةبيانات جدول الثاني:  القسم

 .والتأهيلالثالث: معايير التقييم  القسم

 .العطاءالرابع: نماذج  القسم

 األهليةذات  الدول الخامس: القسم

 واالحتيال الفسادممارسات السادس: سياسة الدولة تجاه  القسم

 متطلبات التوريد - الثانيالجزء 



 

 

 

 المتطلباتول دجالسابع:  القسم

 الجزء الثالث: العقد 

 العامة للعقد شروطال: الثامن القسم

 الخاصة للعقد  شروطال: التاسع القسم

 : نماذج العقدالعاشر القسم

، وفي حالة وجود المناقصة من وثائقجزءا   مشتريةال جهةتصدرها الالتي الى المناقصة الدعوة تعتبر  0.6
 لوثائق المناقصة تسود األخيرة. األخرىعدم تطابق بين الدعوة واألجزاء  أوتضارب 

حضر م وإرسالعن اكتمال وثائق المناقصة والرد على طلبات التوضيح مسؤولة  مشتريةال جهةال تعتبر ال  2.6
وجد( أو المالحق لوثائق المناقصة ما لم يتم الحصول على هذه الوثائق من الجهة  إن) التمهيديجتماع اال
 .مباشرة مشتريةال

 والمواصفات الموجودة في وثائق والشروطفحص جميع التعليمات والنماذج يقوم بدراسة و أنالمناقص  على  2.6

 . ه الوثائقأن يقدم في عطائه كافة المعلومات والوثائق المطلوبة في هذو، المناقصة

 

 المناقصةتوضيح وثائق  7

في حالة  المناقصةبيانات جدول على العنوان المذكور في خطيا  مشتريةالجهة ال مخاطبةالمناقص على  0.7
رد تأن  مشتريةال جهةالعلى و ،الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة

نات جدول بيافي المحدد  الستالم االستفساراتالنهائي  موعدالقبل  ااستفسارات ترد إليه ةعلى أيخطيا  
ائق وث حصل علىعلى تلك االستفسارات لكل من الرد إرسال نسخة عن  مشتريةال الجهة وعلى ،المناقصة
وعلى الجهة المشترية نشر هذه  ،هبما في ذلك وصف االستفسار دون بيان مصدر امباشرة منهالمناقصة 

عديل ت األمرتطلب إذا و، جدول بيانات المناقصةالمذكور في  اإللكترونيالتوضيحات والردود على الموقع 
كورة في إلجراءات المذل اوفق أن تقوم بذلك مشتريةفعلى الجهة النتيجة لهذه االستفسارات، المناقصة وثائق 
 .ينللمناقصن التعليمات م 00.0 والفقرة  8الفقرة 

 

 المناقصةوثائق تعديل  8

سليم الموعد النهائي لتقبل ، عن طريق إصدار ملحق بها في أي وقت المناقصةتعديل وثائق  مشتريةال جهةلل 0.8
 العطاءات.

ين المناقصإلى كافة خطيا ويرسل  ،جزءا من وثائق المناقصة مشتريةعن الجهة الأي ملحق يصدر صبح ي 0.8
بنشر الملحق  مشتريةال جهةوتقوم ال ،6.2للفقرة وفقا   مشتريةالجهة الوثائق المناقصة من  علىحصلوا الذين 

 .للشراء العامعلى البوابة الموحدة 

، وذلك للمناقصينمن التعليمات  00.0الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقا للفقرة  تأجيل مشتريةللجهة ال  2.8
حصلوا  كافة المناقصين الذين إشعار، ويتم ألخذ التعديالت الواردة في الملحق بعين االعتبار فرصةإلعطائهم 

دة على البوابة الموح التأجيلعن هذا  واإلعالن، التأجيلعلى وثائق المناقصة من الجهة المشترية خطيا بهذا 
 .للشراء العام



 

 

 

 إعداد العطاءات .ت 

 تقديم العطاءو إعدادتكاليف  9

ال من باي ح مشتريةال جهةالولن تتحمل ، عطائهالتكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم كافة  المناقصيتحمل  0.9
 .المناقصةهذه التكاليف بغض النظر عن نتائج  أي من ةيمسؤولاألحوال 

 
 لغة العطاء 11

 العربية ما لم يتم تحديد لغة أخرى في العطاء وجميع الوثائق والمراسالت المتعلقة به باللغة يكون أنيجب  0.02
والمواد المطبوعة بلغة أخرى، شريطة أن المعززة من الممكن أن تسلم الوثائق و ،المناقصةبيانات  جدول

لعطاء يتم ا تفسيرولغايات  ،المناقصةبيانات جدول باللغة المذكورة في معتمدة تكون مرفقة بترجمة دقيقة 
 اعتماد النصوص المترجمة.   

 

 العطاءمنها  يتكونالوثائق التي  11

 من الوثائق التالية:الذي يسلمه المناقص العطاء  يتكون     0.00

 ،للمناقصينمن التعليمات  00الفقرة  وفقالعطاء معبأ  خطاب .أ

 ،للمناقصينمن التعليمات  02و  00الفقرة  وفقمعبأة األسعار ول اجدجدول أو  .ب

 ،للمناقصينمن التعليمات  09الفقرة  وفقضمان العطاء إقرار أو  المناقصةدخول  كفالة .ت

 ،للمناقصينمن التعليمات  02الفقرة  وفقبها  ات البديلة إن كان مسموحاالعطاء .ث

 ،للمناقصينمن التعليمات  02الفقرة  وفقالمناقص بإلزام الموقع على العطاء كتاب تفويض يخول  .ج

من التعليمات  06، وفقا للفقرة ذات أهليةمناشىء هي من  اللوازم المعروضة أنتثبت  التي وثائقال .ح
 ،للمناقصين

 ،للمناقصينمن التعليمات  07عطاء، وفقا للفقرة ال لتقديم المناقصأهلية تثبت التي وثائق ال .خ

، وفقا للفقرة عليهالعقد إحالة  تعلى تنفيذ العقد في حال تموقدرته  المناقصتثبت مؤهالت  التي وثائقال .د
 ،للمناقصينمن التعليمات  07

و  06قرة وفقا للف المناقصةمع تلك المطلوبة في وثائق  اللوازم المعروضةتطابق تثبت  الوثائق التي .ذ
 ،للمناقصينمن التعليمات  22

 .المناقصةبيانات جدول وثيقة أخرى محددة في  ةأي .ر

ء شركا ائتالف، فإن العطاء المقدم من للمناقصينمن التعليمات  0.00الفقرة  فيالواردة للمتطلبات  باإلضافة 0.00
موقع من كافة أعضاء االئتالف ومصادق عليه من قبل  أو بخطاب االئتالف باتفاقيةيجب أن يكون مصحوباُ 
ويرفق به  ،العقد على االئتالف يلفي حالة أح ائتالفاتفاقية  إلبرامعن نيتهم  األعضاءكاتب العدل يعلن فيه 

 .االئتالفمسودة اتفاقية 



 

 

 

 األسعاروجداول العطاء  خطاب 12

نماذج  - الرابع القسمفي  ةالموجود وجداول األسعار باستخدام النماذج العطاء خطاب بتحضير المناقصيقوم  0.00
 0.02قرة إال وفقا  للف ولن تقبل أية بدائل ،بالكامل دون أي تغيير في النص هذه النماذجيجب تعبئة و، العطاء
 كما يجب تعبئة كافة الفراغات بالمعلومات المطلوبة. ،للمناقصينالتعليمات  من

 

 العطاءات البديلة 13

 .المناقصةبيانات جدول إال إذا ذكر غير ذلك في بعين االعتبار العطاءات البديلة  تؤخذال  0.02
 
 

 أسعار العطاءات والخصومات 13

األسعار مع وجدول العطاء  خطابالمقدمة في  الخصم( أووالتعديالت )بالزيادة األسعار تتطابق  أنيجب  0.02
 المتطلبات المحددة أدناه.

 األسعار. جدول والبنود بشكل مستقل في الرزم كافة ر وتسع   تُذكريجب أن  0.02

المبلغ هو  ،من التعليمات للمناقصين 0.00فقرة لل المعبأ وفقا   العطاء خطابالذي يظهر في المبلغ يكون  2.02
 خصومات مقدمة. ةأيباستثناء اإلجمالي للعطاء، 

ا  المعبأ وفق ،العطاء خطاباستخدامها في ومنهجية خصومات وأن يوضح كيفية  ةأن يذكر أي المناقصعلى  2.02
 .من التعليمات للمناقصين 0.00الفقرة 

، ما لم ينص على خالف ذلك في مراجعة ةالعقد وال تخضع أليتنفيذ يجب أن تكون األسعار ثابتة خالل  5.02
 رفضه عمالغير مستجيب ويتم كعطاء لسعر مراجعة ل عطاء يتضمنأي  ، ويعاملالمناقصةبيانات جدول 
جدول لفقا و أثناء تنفيذ العقدللمراجعة كان السعر قابال ولكن في حالة  ،للمناقصينمن التعليمات  09بالفقرة 
 لصفر.ل ةمساوي السعر له مراجعةعتبر ت وإنماقُدم عطاء بسعر ثابت فال يجوز رفضه، و، المناقصةبيانات 

مجموعة لالمنفردة أو  للرزمأو بنود من التعليمات للمناقصين ما اذا كانت المناقصة تطرح لل 0.0توضح الفقرة  6.02
ـ و ل البنود الواردة في كل رزمة لجميع األسعاريجب تقديم في حالة طرح المناقصة للرزم، و ،من الرزم

على المناقصين و، بيانات المناقصةجدول إال إذا ذكر عكس ذلك في  لكل بند، المحددة الكمياتمن  022%
ة نسب أوعلى كل مجموعة من الرزم  الخصمنسبة األسعار أن يوضحوا على الذين يرغبون بتقديم خصم 

، للمناقصينمن التعليمات  2.02بما يتوافق مع الفقرة  الخصم على كل رزمة من الرزم المكونة للمجموعة
 وتفتح في نفس الوقت.الرزم لجميع هذه  تالعطاءاأن تسلم بشرط و

 من ال الحالية الطبعةالقواعد الواردة في ومثيالتها الى  EXW,CIP,CIF, DDPتحتكم المصطلحات  7.02
INCOTERMS غرفة التجارة الدولية عن تصدر  التيالنشرة  وهي، جدول بيانات المناقصةفي  والمحددة

 .في باريس

ويطلب  ،العطاءنماذج  -الرابع القسمفي  ةالمبينول األسعار ايجب أن تقدم األسعار كما هو محدد في جد 8.02
يحرم  ال الكن هذ ،مشتريةال جهةالتسهيل المقارنة بين العطاءات من قبل لغايات فقط  السعر تحليل بيانات



 

 

 

 تحضير عروض أسعارهم أثناء، وللمناقصين المعروضةي من الشروط وفقا الالتعاقد من  مشتريةال جهةال
البلدان  -الخامس  القسم وفق، أهلية بلد ذيأي من وسائل النقل لشركات النقل المسجلة في أي  حرية استخدام
 -الخامسللفصل  وفقا  أهليةبلد ذي على خدمات التأمين من أي الحصول  ، وللمناقص كذلكذات األهلية

 يجب تقديم األسعار على النحو التالي:و ،ذات األهليةالبلدان 

 المصنعة في فلسطين: اللوازم بالنسبة  .أ

حسب و INCOTERMS ال ( بتفرعاتها المتاحة منEXWخارجة من المصنع ) مسعر اللواز .0
 لىبالفعل أو ستدفع عالتي دفعت والضرائب مقتضى الحال، بما في ذلك جميع الرسوم الجمركية 

 . اللوازم والمواد الخام المستخدمة في تصنيع أو تجميع المدخالت

 .المناقصلى عالعقد  إحالةإذا تم اللوازم التي ستكون مستحقة الدفع على والرسوم الضرائب  .0

 النهائيالموقع إلى  اللوازمالنقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية األخرى الالزمة لنقل  سعر .2
 .المناقصةبيانات جدول في  المحدد

 المصنعة خارج فلسطين:  اللوازمبالنسبة  .ب

 سطينفلواصلة للمكان المحدد في  جدول بيانات المناقصةوفقا للمصطلح المحدد في  مسعر اللواز .0
 ؛ المناقصةبيانات جدول في مبين كما هو و

شاملة الرسوم  األسعار، تقدم DDPفي حالة نص جدول بيانات المناقصة على اعتماد مصطلح  .0
الجمركية وضرائب االستيراد األخرى التي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا تم إحالة العقد 

 على المناقص.

 .لى المناقصعالتي ستكون مستحقة الدفع على اللوازم إذا تم إحالة العقد  الضرائب والرسوم .2

 األصليمكانها اللوازم من الالزمة لنقل  النقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية األخرىسعر  .2
 ؛المناقصةبيانات جدول المحدد في  الموقع النهائيإلى 

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:

 باللوازم )بما في ذلك أية ضرائب مفروضة(. بند من البنود المكونة للخدمات المتعلقةسعر كل  .0

 

 العطاءعملة  15

دول جإذا ورد خالف ذلك في  إال للتحويلبتقديم السعر بأي عملة قابلة يسمح له  بناء على رغبة المناقص 0.05
تقديم عطائه بالعديد من العمالت األجنبية القابلة للتحويل فال يجوز أن يزيد حال في و ،المناقصة بيانات
 ثالثة.  عنعددها 

ول بيانات جدالمحددة فيبالعملة جزء السعر الذي يمثل التكاليف المحلية أن يحتسبوا  قصينالمنايجب على  0.05
 .المناقصة

 



 

 

 

 اللوازمالتي تؤكد مطابقة  الوثائق 13

المعلومات عن بلد  يعبئأن  المناقص، على للمناقصينالتعليمات من  5للفقرة طبقا اللوازم  أهلية إلثبات 0.06
كما يقدم مع عطائه  طاءنماذج الع -الرابع  القسمفي  المدرجةاألسعار جداول  فيالمقدمة للوازم المنشأ 

 . لتلك اللوازم شهادات المنشأ

للوازم التي تؤكد مطابقة االدالئل  عطائه ضمنيقدم أن  المناقصالمناقصة على  وثائقل اللوازم مطابقةلتأكيد  0.06 
 متطلبات. ال جدول - السابع القسم يف المحددة والمعايير الفنية للمواصفات المقدمة

ويجب أن تتضمن وصفا مفصال  على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو بيانات،الدالئل يمكن أن تكون هذه  2.06
يقدم  وأن ،، بحيث يوضح توافقها مع المواصفات المطلوبةاللوازمالفنية واألدائية األساسية للمواصفات 
 .جدول المتطلبات - السابع القسمأحكام واالنحرافات عن تقريرا باالختالفات واالستثناءات المناقص 

أن يقدم أيضا الئحة بجميع التفاصيل، بما في ذلك الموارد المتاحة، واألسعار الحالية لقطع  المناقصعلى  2.06
ان ك إذا مشتريةالجهة البعد استخدامها من قبل اللوازم  الغيار، والمعدات الخاصة الضرورية الستمرار عمل

 . هذا الجدولللفترة المحددة في و جدول بيانات المناقصةذلك مطلوبا في 

والمواد والمعدات واإلشارة إلى األسماء التجارية و/ أو أرقام واألدائية  ةالمواصفات الفنيأن تكون يجب  5.06
ن أ وللمناقص ،في جدول المتطلبات وصفية ال حصرية مشتريةالجهة الاألدلة المصورة المحددة من قبل 

تحقق نفس كفاءة  أخرى للجودة والعالمات التجارية وأرقام األدلة المصورة، بشرط أن مواصفات يعرض
 .المتطلباتجدول  - السابع القسمالبنود المذكورة في 
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ود الموج العطاء خطاب تعبئة نموذج ليهفان ع، ينللمناقصمن التعليمات  2 أهلية المناقص وفقا للفقرة إلثبات 0.07
 نماذج العطاء.  - الرابع القسمفي 

ه وقدرته على تنفيذ العقد في حالة قبول مؤهالتل كإثباتاقص نالمقدمة من قبل الم الوثائق يجب أن تحقق 0.07
 التالية:الشروط عطائه 

هة الجمن  اتقدم بها أن يقدم تفويض التيللوازم عا  أو منتجا  مصن  في حال لم يكن  المناقصعلى  .أ
ع أو المنتج لهذه يوضح أن المصن   ،نماذج العطاء - الرابع القسمالنموذج الموجود في  وفقالمصنعة 
انات جدول بيكان ذلك مطلوبا  في  إذا فلسطينالى توريدها أن يقوم المناقص بقد وافق على  اللوازم

 المناقصة.

مليات للقيام بعمؤهل و فيهامعتمد  بوكيلممثال  أن يكون  لم يكن عامال  في فلسطين إذاعلى المناقص  .ب
ن ذلك كا إذا قطع الغيار بحسب ما هو مذكور في المواصفات وشروط العقدوتخزين الصيانة وتوفير 

 .جدول بيانات المناقصة مطلوبا  في

 معايير- الثالث القسمجميع المؤهالت والمعايير المنصوص عليها في  المناقص أن تتوفر فييجب  .ت
 .والتأهيلالتقييم 
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نهائي بعد الموعد ال جدول بيانات المناقصةللفترة المنصوص عليها في  اتتستمر صالحية العطاء أنيجب  0.08
يتم رفض أي سو ،من التعليمات للمناقصين 0.00للفقرة  وفقالتسليم العطاءات الذي تحدده الجهة المشترية 

 .غير مستوٍف لشروط المناقصة باعتباره من ذلك أقلصالحيته فترة عطاء 

قد تطلب الجهة المشترية، في ظروف استثنائية، من المناقصين وقبل انتهاء فترة صالحية عطاءاتهم تمديد  0.08
إذا و ن،خطياويجب أن يكون طلب التمديد واإلجابة عليه فترة صالحية هذه العطاءات لمدة إضافية محددة، 

، يتم تمديد للمناقصينمن التعليمات  09لفقرة ل ضمان العطاء وفقا   إقراردخول المناقصة أو  كفالةتم طلب 
ول المناقصة دخ كفالةالحق برفض طلب التمديد دون أن يفقد  وللمناقص ،أيضا لفترة مماثلة اإلقرارأو  الكفالة

التمديد  على ص الذي يوافقوليس للمناق، ضمان العطاء إقرارأو تطبيق عقوبة الحرمان المنصوص عليها في 
 .عطائهتعديل  فيالحق 
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ما  وفق، عطاءالضمان  إقرار دخول المناقصة أو كفالةل أصليةنسخة  يقدم مع عطائهأن المناقص يجب على  0.09
أن  يجبدخول المناقصة  كفالةطلب  ةفي حالو، يةلبالنسخة األصو المناقصة بياناتجدول هو مطلوب في 

 .المناقصة بياناتجدول  فيالمذكورين بالمبلغ والعملة تكون 

 القسمالنموذج الموجود في  فقيكون و أن، فيجب 0.09وفقا للفقرة  طاءعإقرار ضمان ال في حالة طلب 0.09
 نماذج العطاء.  - الرابع

للصرف عند  تكون قابلة يجب أنأعاله،  0.09بموجب الفقرة  مطلوبةدخول المناقصة  كفالة تكان إذا 2.09
شيك ، أو ةغير مشروط ةبنكيكفالة التالية: األشكال من بين  المناقصعلى الشكل الذي يناسب وتقدم  ،الطلب

 ، على أن:المناقصةبيانات جدول  فيمحدد أي شكل ضمان آخر كما هو  أو، بنكي مصدق

موجودة خارج مالية صادرة عن مؤسسة ال الكفاالت ةفي حالو ،ومن بلد ذي أهلية بنك معتمد اهيصدر .أ
 .الكفالةفلسطين فيجب أن تكون لها مؤسسة مالية مراسلة داخل فلسطين، لتتمكن من تفعيل 

نماذج " عالراب القسمفي  الموجود ةالبنكي الكفالةنموذج توافق مع ت أنيجب  ،ةالبنكي الكفالةفي حالة  .ب
 قبل تسليم العطاء، مشتريةالجهة الآخر يعتمد من قبل  مماثل نموذج أي ، أو"العطاء

 ألصليةابعد انتهاء فترة صالحية العطاء  جدول بيانات المناقصةللفترة المحددة في المفعول  ةساريتكون  .ت
 .للمناقصينمن التعليمات  0.08التمديد وفقا للفقرة  ة تمتمديد، في حال أي أو

 اهذلن يتم قبول أي عطاء ال يشمل أعاله،  0.09بموجب الفقرة  امطلوبدخول المناقصة  ضمان كان إذا 2.09
 .مخالفا للشروطالحالة  هذهالعطاء في يعتبر و، المستجيب بشكل جوهري الضمان

 للمناقصين كفاالتهذه ال إعادة فيجبأعاله،  0.09بموجب الفقرة  مطلوبةدخول المناقصة  كفالة تكان إذا 5.09
 .للمناقصينمن التعليمات  20حسن التنفيذ وفقا للفقرة  كفالةبتقديم الفائز المناقص فور أن يقوم 

 .قدتوقيع العتقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة و الفائز فورللمناقص دخول المناقصة  تعاد كفالة 6.09

 ضمان العطاء في الحاالت التالية:إقرار  تنفذ بنودأو دخول المناقصة  تصادر كفالةيمكن أن  7.09

، أو أي العطاء خطابالعطاء المحددة من قبله في صالحية فترة خالل طائه عبسحب  المناقص قامإذا  .أ
 .عليهوافق تمديد 



 

 

 

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

 الفائز في: فشل المناقصإذا  .ت

 ، أوالتعليمات للمناقصينمن  20حسن التنفيذ وفقا للفقرة  كفالةتقديم  .0

 ،التعليمات للمناقصينمن  20توقيع العقد وفقا للفقرة  .0

إذا و، باسم االئتالف ائتالف شراكةالعطاء المقدم من  ضمان إقرارأو دخول المناقصة  كفالةكون ت أنيجب  8.09
سم جميع با ضمان العطاء إقرار أوتقدم الكفالة وقت تقديم العطاء، سمي رلم يكن االئتالف قد تأسس بشكل 

 .التعليمات للمناقصينمن  0.00و  0.2المذكور في الفقرتين  خطاب النواياالمذكورين في  أعضاء االئتالف

 اقصةالمنبيانات جدول في  ضمان العطاء بإقرار، وتم االكتفاء مطلوبةغير المناقصة  كفالة دخول تإذا كان 9.09
 :، وفي حالةللمناقصينمن التعليمات  0.09الفقرة  بموجب

بعد الموعد النهائي العطاء  خطابفي  ةخالل فترة صالحية العطاء المحدد عطائهسحب طلب المناقص  .أ
 ، أولتسليم العطاءات

 أوالحسابية الواردة في عطائه،  األخطاءرفض المناقص قيام الجهة المشترية بتصحيح  .ب

أو توقيع العقد وفقا  للمناقصينالتعليمات من  20حسن التنفيذ وفقا للفقرة  كفالةفي توفير  فشل المناقص .ت
 . التعليمات للمناقصينمن  20للفقرة 

يتم حرمانه من المشاركة في كل عمليات الشراء العام التي تقوم بها كافة الجهات المشترية في فلسطين للفترة 
 . جدول بيانات المناقصةالزمنية المنصوص عليها في 
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التعليمات من  0.00ة في الفقرة مذكورواللعطاء الوثائق المكونة لنسخة أصلية واحدة من  إعدادالمناقص  على 0.02
ة سمح بتقديمها وفقا للفقر إذا -كما يجب أن تكون العطاءات البديلة  ،"األصلويعلمها بكلمة " للمناقصين

يسلم  أن مناقصالكما يجب على  "،البديلمميزة بوضوح ومكتوب عليها "  -( من التعليمات للمناقصين02)
 في حال وجودو "،نسخةبكلمة "ويعلمها صلية األمن النسخ غير  جدول بيانات المناقصةالمحدد في  عددال

 أي اختالف بين النسخ واألصل يتم اعتماد األصل.

ص لشخاألصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر ال يمحى، وموقعة من قبل ا النسخةيجب أن تكون  0.02
 دولجفي هو محدد ما  وفقخطي  تفويضيجب أن يحتوي العطاء على وبالتوقيع باسم المناقص،  المفوض
ويجب  ،تحت التوقيعاتالتفويض األشخاص الموقعين على  ووظائفأسماء ، ويجب طباعة المناقصةبيانات 

عطاء الشخص الذي وقع على ال قبل كافة الصفحات التي تحتوي على إضافات أو تعديالت، من التوقيع على
 أو حتى باألحرف األولى.

ليكون  االئتالفأن يوقع العطاء نيابة عن  االئتالفإذا كان المناقص إئتالفا ، فيجب على المفوض بتمثيل  2.02
كما يتضح من التفويض الذي يجب أن يوقعه الممثلون المعتمدون قانونا   االئتالفملزما  قانونا  لجميع أعضاء 

 .االئتالفألعضاء 

كتابة فوق كتابة سابقة لغرض تعديلها إال إذا وقعت من قبل  محو أو أي كتابة بين السطور أوال تعتمد  2.02
 بالتوقيع على العطاء.المفوض الشخص 
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، والعطاءات البديلة في حال كان مسموحا  بها وفقا والنسخ ،األصلية للعطاء الوثائقوضع  المناقص على 0.00
في مغلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المغلفات إشارة تبين فيما إذا  للمناقصينمن التعليمات  02للفقرة 

 توضع هذه المغلفات فيما بعد في مغلف واحد.و ،بديلةعطاءات أو  نسخاكانت النسخ التي بداخلها أصلية أو 

 المغلفات الداخلية:تحمل  أنيجب  0.00

 . المناقصاسم وعنوان  .أ

 .للمناقصينمن التعليمات  0.0المشار إليه في الفقرة  المناقصةاسم ورقم  .ب

 الخارجي: فالمغلحمل ي أنيجب  2.00

 .المشتريةالجهة  اسم وعنوان .أ

 .للمناقصين من التعليمات 0.0المشار إليه في الفقرة  المناقصةاسم ورقم  .ب

 .اتتحذيرا  بعدم فتح المغلف قبل تاريخ ووقت فتح العطاء .ت

مسؤولية ضياع أية مغلفات أو فتحها مبكرا إذا كانت ال تحمل اإلشارات المطلوبة  مشتريةتتحمل الجهة الال  2.00
 أو غير مغلقة كما هو مطلوب.
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العنوان ي ف من خالل التسليم باليد أو بالبريد العادي أو المسجلالمشترية الجهة  تسليم العطاءات الىيجب  2.00
 ويمكن ،المناقصةبيانات جدول المحددين في ريخ االوقت والت فيأو  قبل ،جدول بيانات المناقصةفي  المحدد

هذه الحالة  فيو ،المناقصةجدول بيانات عليه في  اإذا كان ذلك منصوص تقديم عطاءاتهم إلكترونيا للمناقصين
جدول ي اإللكتروني المحددة ف التسليماتباع إجراءات  عطاءاتهم الكترونيا   يسلمونالذين  يجب على المناقصين

 .المناقصةبيانات 

بما اقصة المنبيانات جدول العطاءات عن طريق تعديل لتسليم الموعد النهائي جيل أبتالحق المشترية للجهة   2.00
المشترية الجهة حقوق وواجبات  تصبحوفي هذه الحالة  ،للمناقصينمن التعليمات  2.8يتوافق مع الفقرة 

 للموعد الجديد. خاضعة ينوالمناقص
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التعليمات من  00وفقا للفقرة  لتسليم العطاءات النهائيسلم بعد الموعد يعطاء  أيالمشترية تقبل الجهة  لن 0.02
 ه.إلى صاحبه دون فتح ويعادرفضه ويتم  ،المحدد متأخرا  الموعد عطاء يصل بعد  أي ويعتبر ،للمناقصين
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للمناقص سحب أو تعديل أو استبدال عطائه بعد تسليمه، وذلك بإشعار خطي ُموقع من قبل الشخص المفوض   0.02

من هذه التعليمات، ويجب أن يُرفق التعديل أو االسحححتبدال مع  0.02بالتوقيع مصححححوبا  بالتفويض وفقا  للفقرة 

 اإلشعار الخطي، ويجب أن تكون جميع اإلشعارات:

من التعليمات للمناقصين )إال أن إشعارات االنسحاب ال تتطلب  00و 02للفقرتين  قد أُعدت وقُدمت وفقا   .أ
 تعديل"، " استبدال"، " انسحابنسخة(، وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل مغلفاتها عالمات واضحة " 

 "؛ و
من  00رة من قبل الجهة المشترية قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات وفقا للفق استالمهاتم  .ب

 التعليمات للمناقصين.

من التعليمات  0.02، في حالة االنسحاب وفقا للفقرة الفرعية غير مفتوحة ألصحابهاالعطاءات تعاد  0.02
 للمناقصين.

اريخ تسحب أو استبدال أو تعديل العطاء في الفترة ما بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات وللمناقص ال يحق  2.02
 .لهاتمديد  أي أو العطاء خطابانتهاء صالحية العطاء المحدد في 
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 بفتحالمشترية الجهة من التعليمات للمناقصين، تقوم  0.02 0.02ستثناء الحاالت المذكورة في الفقرتين با 0.05
يخ التار في جلسة علنية في للمناقصينمن التعليمات  2.05كما هو محدد في الفقرة  العطاءات أسعاروقراءة 

اغبين الرالمناقصين أو ممثليهم المفوضين  بحضور المناقصةبيانات جدول في  ينالمحددالوقت والمكان و
يتم  التعليمات للمناقصينمن  0.00عطاءات إلكترونيا حسب الفقرة الفي حالة سمح بتقديم و ،الحضور في
 .بيانات المناقصة جدولة في محددال اإلجراءات وفق هافتح

 ، فيما يعاد المغلف الذي يحمل العطاء إلىعلنا" وتقرأ انسحابتفتح في البداية المغلفات التي تحمل كلمة " 0.05
رسمي بذلك، تفويض  سارية المفعول إال إذا كان هناك  االنسحابوال تعتبر مذكرة  ،صاحبه دون فتحه

بدال" تفتح المغلفات التي تحمل كلمة "است ، بعد ذلكفتح العطاءات  في جلسة علناالتفويض  يجب قراءة هذا و
ي العطاء األول الذ بدل يكون موقعا من المفوض بذلك أنالعطاء البديل الذي يجب  اعتمادويتم  علناوتقرأ 

رسميا  ا تفويض إال في حالة وجود مذكرة استبدال تحمل  يتم االستبدالوال  ،يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه
 يعتمد التعديل ، والعلناتفتح المغلفات التي تحمل كلمة "تعديل" وتقرأ ثم  ،فتح العطاءاتفي جلسة  علناتقرأ 

لتي فتحت ا العطاءات إالفي عملية التقييم  تدخلوال  ،رسميا  تفويضا إال إذا كان هناك مذكرة مكتوبة به تحمل 
 خالل جلسة فتح العطاءات.وقرئت 

، ويذكر فيما إذا كان هناك المناقصواحدا  تلو اآلخر، حيث يقرأ اسم  األخرىالعطاءات  مظاريف تفتح  2.05
والعطاءات بما فيها الخصومات  وجدت(، إن، ولكل رزمة )المقدمة الكلية مذكرة تعديل، وتقرأ األسعار

كان مطلوبا ، وأية  إذا ضمان العطاء إقرار أو دخول المناقصة كفالة عدم وجودوجود أو  البديلة، ويذكر
العطاء وجداول األسعار  خطابويتم توقيع  ،اأن من المناسب ذكرهالمشترية ترى الجهة  تفاصيل أخرى 

 الخصومات إال، وال يدخل في تقييم العطاء المناقصةجدول بيانات ما هو محدد في ل امن قبل اللجنة وفق
أي  العطاءات وال رفض مزايا مناقشةال يجوز و ،اتالعطاء جلسة فتح في علناالبديلة التي تقرأ والعطاءات 

 من التعليمات  0.02ة رالمتأخرة وفقا للفقالعطاءات المقدمة خالل جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات من 
 .للمناقصين



 

 

 

لفتح العطاءات يتضمن بالحد األدنى اسم محضر  عدادإب لجنة الشراء المختصة أولجنة العطاءات  تقوم 2.05
إذا كان ذلك هو الحال، بما  لكل رزمة العطاء وفيما إذا كان هناك سحب أو استبدال أو تعديل، سعر المناقص

 العطاء ضمانإقرار أو دخول المناقصة  كفالةوجود أو عدم وجود والبديلة، والعطاءات في ذلك الخصومات 
 ،محضرلا الحاضرين للجلسة التوقيع على المناقصين من ممثلي  ةالمشتريالجهة تطلب و ،أيهما كان مطلوبا  

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

 .العامالموحدة للشراء 
 

 تقييم ومقارنة العطاءات. ج

 السرية  23

 وصية بإحالةوالت المناقصينال يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل  0.06
 .ينالمناقصالى العملية حتى تعلن نتائجها بهذه ي شخص آخر ليس له دور رسمي ألأو للمناقصين العقد 

أو لجنة العطاءات أو لجنة الشراء أو المشترية الجهة للتأثير على  المناقصمحاولة من قبل  ةأيتتسبب قد  0.06
 .استبعاد العطاء المقدم منهفي العقد  والمقارنة وإحالةفي عملية الفحص والتقييم لجنة التقييم 

مناقص االتصال بالجهة المشترية لشأن  أيفي حالة أراد ، التعليمات للمناقصينمن  0.06الفقرة  مع مراعاة 2.06
 .فقطخطيا  اهأن يخاطبفان عليه  ،يتعلق بالمناقصة في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالة العقد
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وضيح ت مناقصأي من تطلب هدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات أن وب مشتريةللجهة اليحق  0.07
جهة ال، وال يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يطلب من قبل للرد  ومنحه مهلة معقولة عطائهفي ما جاء 

 يأ أو تقديم أو عرض حاسمتم الوال ي ن،خطيايجب أن يكون طلب التوضيح واإلجابة عليه و ،مشتريةال
الجهة ه تكتشفتصحيح خطأ حسابي لتأكيد  إال إذا كان ذلك  النقصان،ب أو، سواء بالزيادة ألسعارلتغيير 

 أن أيضا، وال يجوز للجهة المشترية للمناقصينمن التعليمات  20خالل عملية التقييم وفقا للفقرة  مشتريةال
 تغيير في مضمون عطائه. أيعرض  أوتسمح له بتقديم  أومناقص  أيتطلب من 

المشترية في الوقت والتاريخ المحددين في طلبها فقد يتم  إذا لم يُقدم المناقص الرد على استيضاحات الجهة    0.07
 رفض عطاء هذا المناقص.
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 :التالية تطبق التعريفاتت اخالل تقييم العطاء 0.08

 .المناقصةوثائق  في" هو مخالفة المتطلبات المحددة االنحراف" .أ

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

 .المناقصةوثائق  فيالمطلوبة أو الوثائق تقديم بعض أو كل المعلومات  في" الفشل الحذف " .ت
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ا لما هو وفق نفسهمحتويات العطاء للشروط على مستجيبا العطاء إذا كان فيما  مشتريةالجهة اليعتمد قرار  0.09
 .من التعليمات للمناقصين 00محدد في الفقرة 

أو ف انحرادون  متطلبات وثائق المناقصةالمستوفي لجميع العطاء  للشروط هوجوهريا  المستجيب  العطاء 0.09
 :الذيهو الجوهري  االنحراف أو التحفظ أو الحذفو ،حذف جوهريتحفظ أو 

 قبوله:في حال   .أ

 .المحددة في العقداللوازم جودة أو أداء  على نوعية أوجوهرية  طريقةبيؤثر  .0

أو واجبات  مشتريةالجهة ال، من حقوق المناقصةمع وثائق وبما ال يتوافق  بشكل جوهرييحد  .0
 .التعاقدية المناقص

 دموا بعطاءاتالذين تق اآلخرين لمناقصينل الوضع التنافسيعلى ، يؤثر بشكل غير عادل في حالة تعديله  .ب
 للشروط. ةمستوفيمستجيبة جوهريا و

، التعليمات للمناقصينمن  07و 06وفقا للفقرتين  الفنية للعطاءالجوانب  بتقييم مشتريةتقوم الجهة ال سوف 2.09
حفظ انحراف أو تقد تم الوفاء بها دون طلبات تمجدول ال - السابع القسموال سيما لضمان أن جميع متطلبات 

 . حذف جوهري أو

 وال يسمح ،لمتطلبات وثائق المناقصة جوهريا  يكن مستجيبا إذا لم  مشتريةيتم رفض العطاء من قبل الجهة ال  2.09
 .تصحيح االنحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري عن طريق بجعله مستجيبا بالتالي
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 ةأي النظر عنتغض أن  مشتريةال يحق للجهة، لمتطلبات وثائق المناقصة جوهريا   ا  مستجيب العطاءكان  إذا 0.22
 .انحرافات غير جوهريةنواقص أو 

أن  صمن المناقتطلب أن  مشتريةيحق للجهة ال ،كان العطاء مستجيبا  جوهريا  لمتطلبات وثائق المناقصة إذا 0.22
رية الجوهوذلك لتصحيح االنحرافات غير  ،محددةخالل فترة زمنية  المعلومات أو الوثائق الضروريةيقدم 

بأي ص النواقأو االنحرافات هذه  ال تتعلق أن، ويجب التوثيقمتطلبات والمتعلقة بفي العطاء  أو النواقص
وبة المعلومات المطلتقديم من المناقص قد يؤدي عدم تمكن و ،شكل من األشكال باألسعار المذكورة في العطاء

 إلى رفض عرضه.

القابلة  افاتاالنحرتصحيح ب مشتريةالجهة ال تقوم، كان العطاء مستجيبا  جوهريا  لمتطلبات وثائق المناقصة إذا 2.22
بند ليعكس سعر الالعطاء يعدل سعر  المقارنة فقط وألغراض ،للقياس الكمي والتي تتعلق بسعر العطاء

 المطابق للمواصفات.غير المنسي أو 
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 ألخطاءاتصحيح ب مشتريةلجهة التقوم ا، في حالة كان العطاء مستجيبا  جوهريا  لمتطلبات وثائق المناقصة 0.20
 الشروط التالية: وفقحسابية ال



 

 

 

ؤخذ ياإلجمالي السعر وبين بالكمية المقابلة له  سعر الوحدةحاصل ضرب بين  تعارضإذا كان هناك  .أ
 أن هناك مشتريةرأت الجهة الإذا  على هذا واستثناء   ذلك،لطبقا  اإلجماليويعدل السعر  سعر الوحدةب

مالي اإلجفي هذه الحالة يحتسب ف ،لسعر الوحدةالعشرية الفاصلة تمثل في وضع خطأ  ال لبس فيه 
 سعر الوحدة.ويصحح 

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

 ، يؤخذ بالسعر المحددباألرقام المحدد بالكلمات والسعر المحدد السعرإذا كان هناك تعارض بين  .ت
يين تعتمد القيمة الرقمية وفقا للبندين الفرعف، إال إذا كان المبلغ المذكور متعلقا  بخطأ حسابي بالكلمات
 .أعاله )أ( و)ب(

لي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو كان سعر إذا قام المناقص بكتابة إجما .ث
 سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند. احتسابالوحدة رقما  غير واضح، فيتم 

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

بلغ هذا الم احتسابإذا قدم المناقص تعديال  على عطائه سواء  بالخصم أو بالزيادة كمبلغ مقطوع، يتم  .ح
 كخصم أو زيادة. واعتمادهاكنسبة من السعر المقروء قبل التصحيح 

ة غير رإذا لم يقم المناقص بتسعير بند أو أكثر من البنود، أو قام بكتابة سعر الوحدة واإلجمالي بصو .خ
 إجمالي المبلغ، يتم التصحيح كاآلتي: احتسابفي  التباسواضحة وتشكل معها 

تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين المشاركين في المناقصة لغاية الحصول  .0
 على قيمة إجمالية لهذا العرض.

( أعاله أقل العروض سعرا ، واتجهت النية لإلحالة عليه، 0إذا بقي العرض الذي طبق عليه البند ) .0
ي سيحال الت اإلجماليةيتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين لتحديد القيمة 

 بها العرض.

 بهذه إبالغهالذي يتم  المناقص دون التشاور مع التصحيحات الحسابية بإجراء مشتريةالجهة ال تقوم 0.20
طائه، عيتم رفض  مشتريةتجريها الجهة العلى التصحيحات التي  المناقصإذا لم يوافق و التصحيحات،

ضمان  إقرارالواردة في  اإلجراءاتتطبيق  أوتقرر في هذه الحالة مصادرة كفالته  أنوللجهة المشترية 
 العطاء.

 

 التحويل إلى عملة واحدة 32

بيانات جدول تحويل عمالت العطاءات الى عملة واحدة كما هو مبين في يتم التقييم والمقارنة  ألغراض 0.20
 .المناقصة
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رارات والتعليمات والق األنظمةمحلية للوازم المصنعة أو المركبة في فلسطين وفق  أفضليةهامش  إعطاءيتم  0.22
 . بيانات المناقصةجدول ما لم ينص على خالف ذلك في الصادرة عن مجلس الوزراء 
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ولن  ،في تقييم العطاءات الفقرةاستخدام المعايير والمنهجيات المذكورة في هذه ب مشتريةالجهة ال سوف تقوم 0.22
 معايير أو منهجيات تقييم أخرى. ةأياستخدام يتم 

 اآلليات التالية خالل التقييم:اعتماد ب مشتريةالجهة ال سوف تقوم 0.22

الرزم على النحو المحدد في جدول بيانات المناقصة وسعر العطاء  أوسوف يتم التقييم على أساس البنود  .أ
 .التعليمات للمناقصينمن  02كما هو مقدم وفقا للفقرة 

 . التعليمات للمناقصينمن  0.20تعديل األسعار لتصحيح األخطاء الحسابية وفقا للفقرة  .ب

 من التعليمات للمناقصين.  2.02وفقا للفقرة  يقدمها المناقصونالتي  بسبب الخصوماتتعديل األسعار  .ت

تحويل المبلغ الناتج من تطبيق الفقرات من )أ( إلى )ت( أعاله، إذا كان ذلك مناسبا، لعملة واحدة وفقا  .ث
 للمناقصين.من التعليمات  20للفقرة 

التعليمات من  2.22الجوهرية والقابلة للقياس وفقا للفقرة تعديل السعر بسبب عدم المطابقة غير  .ج
 . للمناقصين

 معايير التأهيل والتقييم. -الثالث  القسماإلضافية في  عوامل التقييميتم تحديد  .ح

 األسعار خالل فترة تنفيذ العقد. مراجعة تأثير االعتبار في تقييم العطاءات  يؤخذ بعينال  2.22

ة األدنى فإن منهجية تحديد التكلفة المقيم ،مختلفةلرزم بتقديم أسعار منفصلة  تسمح المناقصةإذا كانت وثائق  2.22
 لقسما العطاء سيتم توضيحها في خطابيتم تقديمه في خصم بما في ذلك أي  لمجموعات الرزم المختلفة

 ."والتقييم معايير التأهيل"الثالث 

 االعتبار: للعطاءات في مشتريةال تقييم الجهة يأخذال  5.22

التي ستكون مستحقة الدفع على المشابهة وضريبة المبيعات )القيمة المضافة( وغيرها من الضرائب  .أ
 زم المصنعة في فلسطين؛افي حالة اللو؛ على المناقص العقد أحيل إذااللوازم 

المفروضة على استيراد  الرسوم الجمركية وضرائب االستيراد األخرى والضرائب األخرى المشابهة .ب
 وذلك في حالة ،لمناقصعلى االعقد  إحالة تإذا تم اللوازموالتي ستكون مستحقة الدفع على  ،اللوازم

 التي سيتم استيرادها. أواللوازم المصنعة خارج فلسطين وقد استوردت بالفعل 

 األسعار خالل فترة تنفيذ العقد.لمراجعة  تأثيرأي  .ت

 02قرة وفقا للفالعطاء المقدم الى سعر للعطاء عوامل أخرى باإلضافة الجهة المشترية يمكن أن يشمل تقييم  6.22
يتم  نأ، ويجب اللوازمهذه العوامل بمواصفات أو أداء أو شروط توريد  ، وقد تتعلقللمناقصينمن التعليمات 

ا ذكر ذ، إال إتأثير هذه العوامل إن وجدت، على شكل قيم مالية لتسهيل عملية المقارنة بين العطاءات احتساب
ويجب  ،(الثالث )معايير التقييم والتأهيل القسمفي من بين تلك المبينة  المناقصة جدول بياناتفي  غير ذلك

 من التعليمات للمناقصين.  (ح) 0.22لفقرة  ااستخدامها وفقتم سيالتي  والمنهجيات المعاييرتكون  أن
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سابها والتي تم احت جوهريا  المستجيبة جميع العطاءات األسعار المقيمة لقارن بين تأن  ةالمشتريالجهة على  0.25
 للوازمبة بالنسوتتم المقارنة  ،تكلفة األقلالعطاء المقيم تحديد ل من التعليمات للمناقصين 0.22وفقا للفقرة 
المصطلح المحدد في جدول بيانات المناقصة وفقا للفقرة  أساس المقدم علىالعطاء سعر  بناء علىالمستوردة 

إضافة إلى سعر   EX-Worksالمصنع خارجسعر الوعلى أساس  ،)أ( من التعليمات للمناقصين 0 -8.02
ركيب و أسعار التالى  باإلضافة ،المصنعة داخل فلسطين للوازمحتى الوجهة النهائية  مينأوالتالبري النقل 

 سومرالجمارك أو الضرائب أو في الحسبان الاألسعار تقييم  يأخذوال  ،مطلوبة خدمات أخرى يةالتدريب وأ
ة على بيع المترتب األخرىوالضرائب  )القيمة المضافة( المبيعاتضريبة  أو المستوردة اللوازمالمترتبة على 

 . اللوازموتوصيل 

 

 المناقصينتأهيل  33

وهريا ج والمستجيب تكلفة األقلالذي تقدم بالعطاء المقيم  كان المناقصما إذا  تحددأن  مشتريةلجهة الاعلى  0.26
 التأهيل.معايير التقييم و -الثالث  القسمالمبينة في للمعايير وفقا  لتنفيذ العقد  لشروط المناقصة، مؤهال  

من  07ة وفقا للفقر المناقصقدمها  المثبتة لمؤهالت المناقص والتي الوثائق من خالل فحصذلك يتم تحديد   0.26
 .التعليمات للمناقصين

 ،عطائهبعاد است، وعكس ذلك يؤدي إلى العقد عليهسبقا  إلحالة مشرطا   لمعايير التأهيل المناقصتلبية  يعتبر 2.26
مناقص كان ال إذاما  لتحديدفي الترتيب  التاليالمقيم راسة العطاء تقوم الجهة المشترية بد وفي هذه الحالة

 .مؤهال  لتنفيذ العقد
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الحق بإلغاء المناقصة ورفض جميع العطاءات لها أي عطاء، كما أن  في قبول أو رفض الحق مشتريةللجهة ال  0.27
دون  ،التي حددها قانون الشراء العام والئحته التنفيذية للحاالتوفقا  إحالة العقدالمقدمة في أي وقت قبل 

ي أسرع فالمناقصين الى دخول المناقصة  كفاالتإعادة يجب و ،المناقصينمسؤولية قانونية اتجاه  ةتحمل أي
 .في حالة إلغاء المناقصة وقت

 

 العقدإحالة  .ح

 

 اإلحالة معايير 38

الذي تقدم بالعطاء المقيم  على المناقصالعقد بإحالة  مشتريةالالجهة تقوم  ه،أعال 0.27لفقرة مع مراعاة ا 0.28
 .ةبصورة مرضي تنفيذ العقدوالذي ثبت انه مؤهل ل، المناقصة جوهريا  لشروطالمستجيب تكلفة و األقل

 



 

 

 

 حالة اإلعند في تغيير الكميات  مشتريةالالجهة حق  39

، طلباتجدول المت –السابع  القسمبحق تغيير الكميات المحددة في العقد إحالة  عند مشتريةالجهة ال تحتفظ  0.29
، ودون ةالمناقصبيانات جدول التغيير النسبة المحددة في  ذلك سواء بالزيادة أو النقصان، على أن ال يتجاوز

 .المناقصة وثائقشروط أخرى مذكورة في  ةوحدة أو أيسعر الأي تغيير في 

 

 العقد التبليغ بإحالة 31

قرار ب جميع المناقصين خطيا   إبالغوقبل فترة كافية من انتهاء صالحية العطاء يجب على الجهة المشترية  0.22
محددة الوالشروط تكلفة والمطابق جوهريا للمواصفات  األقلالعطاء صاحب المبدئي على المناقص  اإلحالة

 .للعقد إحالةطاب خ البالغ، وال يشكل هذا في وثائق المناقصة والمستوفي لمعايير التأهيل

ية نهائ اإلحالةتصبح ،  غالتبليخالل خمسة أيام عمل من تاريخ  اإلحالةاذا لم يطعن أي مناقص في قرار  0.22
ذا يحدد هو ،عطائهبأنه قد تم قبول خطيا العقد  ليهعأحيل الذي  المناقص بإبالغ مشتريةالجهة ال تقومو

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

اإلعالنات لديها وعلى البوابة الموحدة للشراء العام مع تحديد الرزم )العقود( وعددها و كذلك اسم المناقص 
  مة العقد.الفائز وقي

 .إعداد العقد النهائي وتوقيعه الى حينللطرفين  عقدا ملزما (القبول خطاب)اإلحالة  خطابيشكل   2.22

 مشتريةالجهة اليجب على من التعليمات للمناقصين،  0.22وفقا للفقرة المبدئية  باإلحالةالمناقصين  إبالغبعد  2.22
ال  وذلك خالل فترة اختيارهاألسباب التي حالت دون  لمعرفة خطي طلبتقدم بيأي مناقص  الرد خطيا على

 .تقديم الطلبعمل من تاريخ  أيام سبعةتتجاوز 

 

 حسن التنفيذكفالة  31

فالة ك اإلحالة خطابوفي  جدول بيانات المناقصة المنصوص عليها في خالل الفترةأن يقدم  المناقص على 0.20
العاشر  لقسماحسن التنفيذ الموجود في كفالة وعليه أن يستخدم نموذج  ،الشروط العامة للعقد وفقحسن التنفيذ 

 ةمؤسسمن قبل  الكفالة إصداروفي حالة ، الجهة المشترية نماذج العقد، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل  -
 دولة فلسطين.  داخلتعمل  معتمدة مراسلة أجنبية يجب أن يكون لديها مؤسسة ماليةمالية 

دخول  كفالةرة ومصاد اإلحالةإللغاء حسن التنفيذ أو توقيع العقد سببا  كافيا  كفالة  تقديميعتبر اإلخفاق في  0.20
لى عالعقد تحيل أن  مشتريةال يحق للجهةوفي هذه الحالة  ،العطاء إقرار ضمانأو تنفيذ بنود المناقصة 
 أنريطة شوالمناقصة  لشروط ا  جوهري مستجيبوال في الترتيب التاليالذي تقدم بالعطاء المقيم  المناقص
 ى تنفيذ العقد.قدرة المناقص علتثبت 

 

 توقيع العقد 32

جهة المشترية ال أمامالعقد  يقوم بتوقيع أنعلى المناقص تقديم كفالة حسن التنفيذ واإلحالة  خطاب استالمبعد  0.20
 .اإلحالةخطاب من تاريخ  جدول بيانات المناقصة فيخالل الفترة المنصوص عليها 



 

 

 

 حتفرض بموجب لوائ قيود على التصدير ةأعاله، وإذا تعذر توقيع العقد بسبب أي 0.20مع مراعاة الفقرة  0.20
أو  لوازمالالمنتجات/ استخدامأو  الدولةللجهة المشترية أو  هذه القيود تعزىو التجارة الخاصة بالبلد المصدر،

ريطة الفائز غير ملزم بعطائه ش يصبح المناقصالتي سيتم توريدها، و المتعلقة باللوازم األنظمة أو الخدمات
بطلب كل ما يلزم من موافقات واستثناءات  بقيامه ،والحرص االهتماممن قدر أن يبين للجهة المشترية أعلى 

 العقد.بموجب شروط  واألنظمة والخدمات المنتجات واللوازموتراخيص أساسية هامة لتصدير هذه 

 اإلعالناتة لوحعمل من توقيع العقد نتائج اإلحالة على  أيامتعلن الجهة المشترية خالل فترة ال تتجاوز سبعة  2.20
 الية: الى المعلومات الت باإلضافةالرزم  وأرقام، مبينة رقم المناقصة العام للشراءالبوابة الموحدة لديها وعلى 

 شترك في المناقصة.ا كل مناقصاسم  .أ
 أسعار العطاءات كما تمت قراءتها في الجلسة العلنية لفتح مظاريف العطاءات.  .ب
 عطاء قد تم تقييمه.  وسعر كلأسم  .ت
 .وأسباب الرفضالذين تم رفض عطاءاتهم  المناقصين أسماء .ث
 اسم المناقص الفائز وسعر عطائه، فضال عن مدة وملخص نطاق العقد.  .ج



 

 

 

 المناقصةبيانات  الثاني: جدول القسم

في ، وصينللمناقالمراد توريدها تكمل وتلحق وتعدل الشروط الواردة في التعليمات اللوازم بالبيانات التالية الخاصة 
 حالة وجود أي تعارض تعتمد النصوص الموجودة في هذه البيانات.

 بين قوسين[بخط مائل و البيانات مكتوبة لتعبئة جدول ]التعليمات المساعدة

رقم الفقرة في 
 التعليمات 
 للمناقصين

 أحكام عامة أ.

 بلدية رام الله  :مشتريةال اسم الجهة 0.0

  توريد وتركيب مستلزمات حدائق :ورقم المناقصةاسم  0.0

 RamMun/RM/2023/014مناقصة رقم : 

 صندوق بلدية رام الله مصدر التمويل:  0.0

 تشغيل الحدائق العامة اسم المشروع: 

 ال ينطبق : االئتالفألعضاء العدد األقصى  0.2

الحرمان )القائمة السوداء( التي تتضمن  يصدر المجلس األعلى لسياسات الشراء العام قائمة 2.2
يمكن االطالع ، وعليها المشاركة في المناقصات الممولة بالمال العام المحظورالشركات  أسماء

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

 

 وثاق المناقصةب. محتويات 

 هو: مشتريةالجهة ال فقط، عنوانالمناقصة  وثائق توضيح طلب ضاغرأل 0.7

 قسم العطاءات والمشتريات إلى: 

 دار بلدية رام الله / شارع عيسى زيادة عنوان: ال

 الطابق االول  رقم الطابق والغرفة:

 رام الله المدينة: 

 البريدي:الرمز 

 سطينفل

  22972095555هاتف:



 

 

 

  229720925559فاكس:

 tenders@ramalalh.ps البريد اإللكتروني: 

 7عدها هي: ب االستفساراتالفترة الزمنية قبل التاريخ النهائي لتسليم العطاءات التي ال تستقبل 
 ايام 

 ت. إعداد العطاء

 لغة العطاء: العربية  0.02

 جهة المشترية والمناقصينلفي المراسالت بين االعربية تعتمد اللغة 

 ألغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد المطبوعةالعربية  تعتمد اللغة

 أن يقدم الوثائق اإلضافية التالية: على المناقصيجب  (ر) 0.00

 شهادات انجاز مشاريع مشابهة 

0.02 

 بعين االعتبار. لن تؤخد العطاءات البديلة 

 غير قابلة للمراجعة األسعار المقدمة  5.02

 رزمة.كل الواردة في من البنود  % 022 قل عني ما ال تتضمن أنالمقدمة للرزم يجب  سعاراأل 6.02

 

  INCOTERMS 2010ي المعتمدة لهذه المناقصة ه Incotermsالـ  طبعة 7.02

حدائق البلدية واصلة الى  DDP: المصنعة خارج فلسطين بموجب مصطلح  للوازم األسعارتقدم  )أ( 8.02
 المشمولة في المناقصة 

 حدائق البلدية المشمولة في المناقصة (: االستخدام ة )موقعالنهائيالوجهة  (ت) 8.02

 الشيكل بـ األسعار المقدمة يجب أن تكون 0.05

 

 / ال ينطبق  السعر الذي يمثل التكاليف المحليةجزء يقدم أن  المناقصعلى  0.05

 

mailto:tenders@ramalalh.ps
mailto:tenders@ramalalh.ps


 

 

 

 توفير قطع الغيار( ألغراض) المتوقع أن تعمل فيه اللوازم العمر االفتراضي  2.06

 سنتين 

 / غير مطلوب  عةالجهة المصن   تفويض (أ) 0.07

 / غير مطلوب خدمات ما بعد البيع   )ب( 0.07

 .بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات تقويميا   يوما   92:  مدة صالحية العطاء 0.08

معتمد ومرخص ( )أو مؤسسة مالية من بنكصادرا   كفالة دخول المناقصةيجب أن يشمل العطاء  0.09
 2222 الكفالة، وتكون قيمة وعملة نماذج العطاء -الرابع القسمبحسب النموذج الموجود في 

 شيكل 

 

  : ال ينطبق  المقبولةاألخرى  الكفاالتأشكال  2.09

اي  .بعد انتهاء فترة صالحية العطاء يوما 22المفعول لفترة  ةساري دخول المناقصة كفالة تكون )ت( 2.09
 يوما   002لمدة 

تم ي( من هذه الفقرة، سوف ت) الىاقترف المناقص أي من التصرفات الواردة في البنود )أ(  إذا 9.09
 .سنوات ]أدخل عدد السنوات[ العام لفترةحرمانه من المشاركة في كافة عمليات الشراء 

 مناقصة . ال تنطبق بسبب وجود كفالة دخول 

 .من العطاء نسخة غير أصلية باإلضافة إلى األصلية(  0) يجب تسليم  0.02

ويض معتمد : تف أن يتضمنع نيابة عن المناقص يجب بالتوقي المفوضللشخص  التفويض الخطي 0.02
 من قبل كاتب العدل في حال تفويض شخص غير المفوض في شهادة تسجيل الشركة. 

 ث. تسليم وفتح العطاءات

 هو: مشتريةالجهة العنوان  اتألغراض تسليم العطاء 0.00

 قسم العطاءات والمشتريات  :إلى

 شارع عيسى زيادة  –دار بلدية رام الله العنوان: 

 الطابق االول الطابق والغرفة:رقم 

 رام الله  المدينة:

 فلسطين



 

 

 

  02/0/0202الموافق  الثالثاءمن ظهر  00الساعة  الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو:

 للمناقصين تسليم عطاءاتهم عبر البريد اإللكتروني  ال يحق

 

 التالي: والتاريخ والوقت  سيتم فتح العطاءات في العنوان 0.05

 دار بلدية رام الله  –الطابق االول  –قاعة االجتماعات الرئيسية العنوان: 

 االول رقم الطابق والغرفة: 

 رام الله  المدينة:

 فلسطين

 02/0/0202التاريخ: 

 ظهرا   00الساعة  الوقت:

من  00.0الفرعية إذا كان من المسموح تسليم العطاءات عبر البريد اإللكتروني وفقا للفقرة 
 ، ستكون إجراءات فتح العطاءات كالتالي:التعليمات للمناقصين

 غير مسموح 

ح المكلفة بفتلجنة لاأعضاء  جميع من قبلتوقع وتعتمد يجب أن  وجداول األسعار العطاء خطاب 2.05
ر أي تعديل على سع ،األولى باألحرفيقوم أعضاء اللجنة بترقيم كل عطاء وتوقيعه و .العطاءات
 رئيس اللجنةمن قبل  األولى باألحرفيتم توقيعه  اإلجماليالسعر  أوالوحدة 

 ج. تقييم ومقارنة العطاءات

 عارأسومقارنتها بهدف تحويل  المختلفةالعطاءات تقييم  ألغراضاستخدامها  يتم التيالعملة  0.20
 هي:  العطاءات المقدمة بعمالت مختلفة الى عملة واحدة

 ال ينطبق ، العملة المطلوبة للتسعير هي الشيكل . 

 

المصنعة أو  للوازمإعطاء هامش أفضلية كون جميع المواد المطلوبة هي من انتاج محلي، لن يتم  0.22
 .في فلسطينالمركبة 

 ةليآيحدد الهامش و ،في فلسطينالمصنعة أو المركبة  للوازمهامش أفضلية  إعطاءفي حالة 
 معايير التقييم والتأهيل -الثالث القسمفي   تطبيقه

 "د من البنود المحالة على المناقص الفائزقعللكل بند ويتشكل اسيتم تقييم العطاءات " )أ( 0.22

 



 

 

 

 -الثالث  مالقسمن بين المعايير الموجودة في  المعايير التالية استخدامسيتم تعديل سعر العطاء ب 6.22
 :معايير التقييم والتأهيل

 وستبقى االسعار ثابتة . لن يتم تعديل سعر العطاء 

 التفاصيل التالية ال تنطبق في هذا العطاء:

]أدخل "نعم" أو "ال"، إذا كانت اإلجابة "نعم" أدخل : اللوازمتسليم جدول في التغييرات  .أ
 .عامل التعديل[

 ازمالمتعلقة باللو ، قطع الغيار اإللزامية والخدماتالرئيسية لمكوناتا استبدالتكلفة  .ب
 .أدخل المعايير والمنهجية[ "، إذا كانت اإلجابة "نعم"]أدخل "نعم" أو "ال"،

 لسطينفي ف للمعدات المقدمة في العطاءقطع الغيار ر خدمات ما بعد البيع ويتوفتكلفة  .ت
 .المنهجية[وادخل المعايير  نعم،كانت اإلجابة  إذا"ال"،  أو]ادخل "نعم" 

 عم،نكانت اإلجابة  إذا"ال"،  أو]ادخل "نعم" التكلفة المتوقعة لتشغيل وصيانة المعدات  .ث
 .المنهجية[وادخل المعايير 

أدخل "نعم" أو "ال"، إذا كانت اإلجابة "نعم" أدخل ]أداء وإنتاجية المعدات المقدمة  .ج
 .المعايير والمنهجية[

 .[وجد إن]أدخل أي معيار آخر  .ح

 العقدإحالة  . ح 

  %05ال تتعدى المطلوبة الكميات  نسبة الزيادة في 0.29

  %05 ال تتعدى الكميات المطلوبة نسبة النقصان في

 يوما   02هي: توقيع العقد و تنفيذالقديم كفالة حسن لتمنية زالفترة ال  0.20 & 0.20



 

 

 

 التقييم والتأهيلالثالث: معايير  القسم

وتحديد  اتيم العطاءلتقي مشتريةالجهة التستخدمها ويحتوي على المعايير التي  ،ينللمناقصالتعليمات  القسمهذا يستكمل  
 ذاله أخرى معايير أوطرق  أوعوامل ولن تستخدم أية  ،الفائز المناقصما إذا كانت المؤهالت المطلوبة متوفرة لدى 

 .الغرض

 

 المحتويات

 .األفضلية المحليةهامش  .1

 معايير التقييم .2

 متطلبات التأهيل الالحق .3

 

  



 

 

 

 (التعليمات للمناقصينمن  33الفقرة ) المحليةاألفضلية هامش  .1

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

 

 (التعليمات للمناقصينمن  33الفقرة التقييم ) .2

 (التعليمات للمناقصينمن  3.33الفقرة معايير التقييم ) 2.1

 بعين االعتبار باإلضافة إلى سعر العطاء المقدم وفقا  تأخذ أن  اتللعطاء اعند تقييمه مشتريةال يمكن للجهة 
من هذه  0.22، واحدا  أو أكثر من العوامل التالية المحددة في الفقرة للمناقصينمن التعليمات  8.02للفقرة 

 ة. المعايير واألساليب التاليمستخدمة  إلى هذه الفقرة،  الذي يشير المناقصةبيانات جدول التعليمات وفي 

 جدول التسليم: .أ

بل قموعد للتسليم" وأقرب “بعد خالل المدة الزمنية ) اللوازمقائمة الموجودة في اللوازم أن تسلم يجب  
لمسلمة ا للوازملن تعطى أفضلية و ،متطلباتجدول ال - السابع القسمفي المحددة ( "لتسليملخر موعد آ"

لى أنها ع خر موعد للتسليم"آ"بعد اللوازم ، وستعامل العطاءات التي ستسلم "أقرب موعد للتسليم"قبل 
طاءات على أسعار الع تعديل إجراءسيتم ولغايات التقييم فقط،  المحددةهذه المدة ضمن و ،غير مستجيبة

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

حد ]أدخل أ المتعلقة باللوازم ، والخدماتاإللزاميةتكلفة استبدال المكونات الرئيسية، وقطع الغيار  .ب
 الخيارين التاليين[

واألجزاء القابلة لالستبدال وخدمات ما بعد البيع الى  يتم إضافة تكلفة المواد االحتياطية اإللزامية .0
احتساب التكلفة بموجب القوائم المقدمة  فقط، ويتمسعر العطاء ألغراض المقارنة بين العطاءات 

ألغراض الصيانة ولفترة العمر التشغيلي  للوازممن المناقص والمعدة وفق توصية الجهة المصنعة 
 ( من جدول بيانات المناقصة. 2.06المحددة في الفقرة ) للوازم

ة والعالية التكلف بإعداد قائمة باالحتياجات من األجزاء السريعة االستهالك تقوم الجهة المشترية .0
فقرة المحددة في ال للوازموقطع الغيار اإللزامية والكميات التخمينية خالل فترة العمر التشغيلي 

المناقصة، ويقوم المناقصون بتسعير بنود القائمة وتقديمها ضمن  ( من جدول بيانات2.06)
اء ألغراض المقارنة بين لبنود القائمة الى سعر العط اإلجماليةعطاءاتهم ثم يتم إضافة التكلفة 

 العطاءات فقط.

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

دمات خ كلفة لتوفيرتبعرض  ( من جدول بيانات المناقصة على قيام المناقصت) 6.22نصت الفقرة  إذا
عر العطاء هذه الخدمات الى ستوفير كلفة تيتم إضافة  ،قطع الغيار في فلسطينوما بعد البيع من صيانة 

 فقط.بين العطاءات ألغراض المقارنة 

 :التكلفة المتوقعة لتشغيل وصيانة المعدات .ث



 

 

 

طاء ألغراض الع سعريتم إضافة هامش تعديل الى بناء  على تكلفة التشغيل والصيانة المتوقعة للمعدات، 
ويتم  ،)ث( من جدول بيانات المناقصة 6.22نصت على ذلك الفقرة  إذا ،فقط بين العطاءات المقارنة

 بموجب المنهجية المشار إليها في تلك الفقرة.ا هذ التعديلتحديد هامش 

 

 :المعدات وإنتاجيةأداء  .ج

ص المناقالمقترحة من  المعداتأداء وكفاءة  على أساس محسوب كلفة،تإضافة هامش تعديل في اليتم 
رة نصت الفق إذا في وثائق المناقصة، عليها المنصوص المعداتبالمقارنة مع كفاءة وأداء  في عطائه

 وفق المنهجية المحددة بالفقرة ذاتها.على ذلك وبيانات المناقصة  )ج( من جدول 22.6

 :أخرى معايير إضافية أية .ح

الفقرة  إليها في في حالة الحاجة الى إضافة معايير أخرى للمفاضلة والمقارنة بين العطاءات تتم اإلشارة
 من جدول بيانات المناقصة. )ح( 22.6

 

 (التعليمات للمناقصينمن  3.33 )الفقرةالعقود المتعددة  2.2

فة بالعطاءات المقيمة األقل تكل الذي يتقدم المناقص علىأكثر من عقد  أن تقوم بإحالة مشتريةال يحق للجهة
والذي يستوفي جميع المعايير المطلوبة في مرحلة التأهيل الالحق كما هو مبين في هذا رزم لمجموعة من ال

 (.المناقصينتأهيل  - التعليمات للمناقصين من 0.26 الثالث والفقرة القسم

 أن: ةالمشتريالجهة على وفي هذه الحالة، 

من التعليمات  6.02المحددة في الفقرة  سعارا  لما ال يقل عن النسبةأتقيم فقط الرزم التي تتضمن  .أ
من الكميات  6.02البنود لكل رزمة، وما ال يقل عن النسبة المحددة في نفس الفقرة  من للمناقصين

 .المطلوبة لكل بند

 أخذ بعين االعتبار:ت .ب

 .رزمةلكل المقيمة األقل تكلفة العطاءات  .0

 في عطائه. المناقص، ومنهجية تطبيقه كما عرضها رزمةفي السعر لكل )الخصم(  التخفيض .0

 

 (التعليمات للمناقصينمن  33الفقرة التأهيل ) .3

 (التعليمات للمناقصينمن  1.33الفقرة متطلبات التأهيل ) 1.3

 مشتريةالجهة التقوم ، للمناقصينمن التعليمات  0.22وفقا للفقرة المقيم األقل تكلفة  بعد تحديد العطاء
باستخدام المتطلبات المحددة  للمناقصينمن التعليمات  26وفقا الفقرة  للمناقصبإجراءات التأهيل الالحق 

 .مؤهالت المناقصمتطلبات غير مشمولة في النص أدناه في تقييم  أيةتستخدم ولن  ،فقط

 القدرة المالية؛ .أ



 

 

 

]أدرج الية: بالمتطلبات المالية التالوفاء قدرته على  الوثائق والمستندات التي تثبتأن يقدم  المناقصعلى 
 المتطلبات[؛

 الخبرة والقدرة الفنية؛ .ب

توضح أن لديه القدرة على تحقيق متطلبات الخبرة  الوثائق والمستندات التيأن يقدم  المناقصعلى 
 شهادات تنفيذ مشاريع مشابهة التالية: 

ي التي يعرضها تفاللوازم توضح أن  التيالوثائق والمستندات والكتالوجات أن يقدم  المناقصعلى  .ت
 االستخدام االمن لزائري الحدائق بمتطلبات االستخدام التالية: 
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 المناقص : نموذج معلومات1النموذج 

ال يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، وال و أدناه، للتعليمات الموضحةهذا النموذج وفقا  المناقص تعبئة]على 
 يقبل أي استبدال[

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

 ]أدخل رقم المناقصة[: المناقصةرقم 

 صفحة ________ من _________ 

 المناقص[.]أدخل اسم : القانوني للمناقص. االسم 0

ك ]أدخل االسم القانوني لكل شريلكل شريك:  شراكة، يجب إدراج االسم القانوني كان المناقص ائتالف. في حالة 0
 [.في االئتالف

 ]أدخل اسم الدولة[.: فيها المناقص. الدولة المسجل 2

 ]أدخل سنة التسجيل[.: تسجيل المناقص. سنة 2

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

 :للمناقص.معلومات عن الممثل المفوض 6

 .]أدخل أسم الممثل المفوض[االسم: 

 .]أدخل عنوان الممثل المفوض[العنوان: 

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

 .]أدخل البريد اإللكتروني للممثل المفوض[البريد اإللكتروني: 

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

 من التعليمات 2.2تسجيل أو إنشاء الشركة المسماة في الخانة األولى، وفق الفقرة الفرعية وثائق وشهادات  
 .للمناقصين

من  5.2للقانون التجاري، وفقا للفقرة  وخضوعها ا  ومالي ا  المؤسسة قانونيالشركة/وثائق تثبت استقاللية  
 .المؤسسة مملوكة من قبل حكومة فلسطين الشركة/ في حالة كانت ،للمناقصين التعليمات

 .الضرائبذمة من  شهادة براءة    

 رخصة مهن سارية المفعول.    

 .شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة    

 .شهادة العضوية في غرفة التجارة    



 

 

 

 .)إذا كان مطلوبا( استيراد إذن وثيقة   

 .ىخروثائق أ   

 

 شراكة كان ائتالف إذاالمناقص : نموذج معلومات 2النموذج 

 أدناه[ للتعليمات الموضحةوفقا  هذا النموذج على المناقص تعبئة]

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

 .]أدخل رقم المناقصة[: المناقصةرقم 

 صفحة ________ من _________ 

 .[اسم المناقص]أدخل : للمناقص . االسم القانوني0

 .]أدخل االسم القانوني لكل شريك في االئتالف[: ئتالفاال لشركاء فيل . االسم القانوني0

 .شريك في االئتالف[]أدخل اسم الدولة لكل : االئتالفشريك المسجل فيها  /الدول. الدولة2

 .لكل شريك في االئتالف[ أدخل التاريخ]: االئتالف أعضاءتأسيس تاريخ  . 2

 .]أدخل العنوان لكل شريك في االئتالف[فيها:  ينالمسجل / الدولفي الدولة الئتالفا الرسمي ألعضاء. العنوان 5

 :المفوض لالئتالفمعلومات عن الممثل  .6

 .لالئتالف[]أدخل اسم الممثل المفوض االسم: 

 .لالئتالف[]أدخل عنوان الممثل المفوض العنوان: 

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

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



 

 

 

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

 .التعليمات للمناقصينمن  2.2في الخانة الثانية، وفق الفقرة  مسمى لكل شريكتسجيل وثائق وشهادات      

 االئتالف لغايات المشاركة في المناقصة مصدقة من كاتب العدل. اتفاقية بنية أواتفاقية االئتالف الرسمية،      

من  5.2والتزامها بالقانون التجاري، وفق الفقرة  ا  ومالي ا  المؤسسة قانونيالشركة/ وثائق تثبت استقاللية    
 .حكومةللمملوكة االئتالف  أعضاء المؤسسة أحد الشركة/ في حالة كانت ،للمناقصين التعليمات

 .وتفاصيل الملكية اإلدارةمجلس  أعضاء وأسماء التنظيميالهيكل      

 



 

 

 

 خطاب العطاء : نموذج3النموذج 

ال يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، وال و أدناه، للتعليمات الموضحةهذا النموذج وفقا  على المناقص تعبئة]
 يقبل أي استبدال[

 : التاريخ

 : رقم المناقصة

 : البديلالعطاء رقم 

 

 بلدية رام الله : إلى

 

 نحن الموقعون أدناه نقر بأننا:

]أدخل  ( من التعليمات للمناقصين8الصادرة وفقا للفقرة ) بما في ذلك المالحقالمناقصة، قمنا بدراسة وثائق  .أ
 وليس لدينا أية تحفظات عليها. رقم وتاريخ إصدار كل ملحق[؛

 ( من التعليمات للمناقصين؛2نحن نفي بمتطلبات األهلية وليس لدينا أي تضارب في المصالح وفقا  للفقرة ) .ب

 إلقرار ضمان العطاء ألية مناقصة في فلسطين وفقا   مؤهلين تنفيذا  لم يسبق وأن تم إيقافنا أو اإلعالن بأنَّا غير  .ت
 مات للمناقصين؛( من التعلي6.2للفقرة )

 وجدول التسليم المحدد في قائمة المتطلباتالمناقصة  التالية بما يتوافق مع وثائق تزويد اللوازم نحن نعرض .ث
 ؛1]أدخل وصفا  ملخصا  للوازم[

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

المبلغ اإلجمالي للعطاء بالكلمات واألرقام، موضحا المبالغ ُقم بإدخال واحدة ] اللوازم ُرزمةتوريد في حال  .0

 ؛بالعُمالت المختلفة[

]ُقم بإدخال المبلغ اإلجمالي ، اللوازم، فان القيمة اإلجمالية لكل ُرزمة من متعددة اللوازم ُرزمتوريد في حال  .0

 لكل ُرزمة بالكلمات واألرقام، موضحا المبالغ بالعُمالت المختلفة[؛

 ]ُقم بإدخال المبلغ اإلجماليلتنفيذ كافة الُرزم  ، فان المبلغ اإلجمالياللوازمُرزم متعددة من  توريدفي حال  .2

 ؛لكافة الُرزم بالكلمات واألرقام، موضحا المبالغ بالعُمالت المختلفة[

 الخصومات المعروضة ومنهجية تطبيقها هي: .ح

]حدد بالتفصيل كل خصم مقدم وعلى أي بند إذا تم قبول عطائنا سنطبق الخصومات التالية. : الخصومات .0
 [؛جدول المتطلباتسيطبق بالتحديد من البنود الواردة في 

                                                 

 في حالة التقدم بسعر ألكثر من رزمة، اذكر السعر باألرقام والكلمات لكل رزمة على حدة1



 

 

 

]حدد بالتفصيل المنهجية التي تطبق الخصومات باستخدام المنهجية التالية:  الخصومات: منهجية تطبيق  .0
 ستستخدم في تطبيق الخصومات[؛

، من الموعد النهائي التعليمات للمناقصينمن  0.08تستمر صالحية عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة  .خ
 ؛ونلتزم به طوال فترة صالحية العطاء، التعليمات للمناقصينمن  0.00وفق الفقرة المحدد  اتلتسليم العطاء

، والفقرة التعليمات للمناقصينمن  0.20وفقا للفقرة  حسن التنفيذ سنقوم بإحضار كفالةالعقد علينا تمت إحالة  إذا .د
 ؛االنتهاء من تنفيذ العقدوحتى للعقد شروط العامة المن  06

 ؛التعليمات للمناقصينمن  0.2ليس لدينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة  .ذ

ن أو من الباط نيالمتعاقدلم يسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذلك  .ر
ني فلسطيالفلسطين، بمقتضى القانون دولة حكومة قبل ن ألي جزء من هذا العقد، فاقدي األهلية من ديالمور

 ؛التعليمات للمناقصينمن  2.2للفقرة  اواألحكام الرسمية وفق

تى ملزما  بيننا حتشكل عقدا   مشتريةالموجه من قبل الجهة الالخطي  )كتاب القبول( اإلحالة خطابإننا ندرك أن  .ز
 تحضير وتنفيذ العقد الرسمي؛

 أو أي عطاء آخر تستلمونه.سعرا  إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء األقل  .س

 

 .[المفوض]أدخل توقيع الشخص  التوقيع:

 العطاء[. بتوقيع خطابالمفوض ]أدخل االسم الكامل للشخص  االسم:

 [للمفوض]أدخل الصفة الرسمية  :الوظيفة

 ]أدخل اليوم والشهر والسنة[.: التاريخ

  



 

 

 

 جدول األسعارنماذج : 3النموذج 

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 

 



 11                                                                                                                             الرابع: نماذج العطاء                                 القسم

 

 

 / ال ينطبق  في فلسطينالمصنعة  اللوازمجدول أسعار 

 التاريخ: _______________

 __________ المناقصة:رقم 

 رقم الصفحة ________ من _________

 

9 8 7 6 5 2 2 0 0 

السعر اإلجمالي 
 لكل بند

9=5  *
(6+7+8) 

الضرائب 
 والرسوم

النقل ثمن 
الداخلي 

والتأمين الى 
 الوجهة النهائية

 وحدة السعر
EXW 

 الوحدة الكميات
تاريخ 
 التسليم

 رقم البند اللوازموصف 

]أدخل السعر اإلجمالي 
 لكل بند[

 ]أدخل سعر
 الوحدة[

 الوحدة[ ]أدخل سعر
 ]أدخل سعر
 الوحدة[

]أدخل أعداد 
الوحدات التي 
 يجب أن تورد[

]أدخل أسماء 
 الوحدات[

]أدخل تاريخ 
 [التسليم

 ]أدخل أسماء اللوازم[
]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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 / ال ينطبق  اللوازم المصنعة خارج فلسطينجدول أسعار 

 التاريخ: _______________

 __________ المناقصة:رقم 

 رقم الصفحة ________ من _________

   

9 8 7 6 5 2 3 0 0 

السعر 
اإلجمالي لكل 

 بند

9=5(*6+7+
8) 

الضرائب 
 والرسوم

ثمن النقل 
الداخلي 

والتأمين الى 
الوجهة 
 النهائية

وحدة 
 السعر

 CIP ]أدخل
 [DDP أو

 الوحدات الكميات
تاريخ 
 التسليم

 وصف اللوازم بلد المنشأ
رقم 
 البند

]أدخل السعر 
 اإلجمالي لكل بند[

]أدخل سعر 
 الوحدة[

 ]أدخل سعر
 الوحدة[

]أدخل سعر 
 الوحدة[

]أدخل 
أعداد 
الوحدات 
التي يجب 
 أن تورد[

]أدخل 
أسماء 
 الوحدات[

]أدخل تاريخ 
 [التسليم

 

 أسماء اللوازم[]أدخل 

]أدخل 
رقم 
كل 
 بند[

          

          

          

          

  السعر اإلجمالي للوازم 

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

 ]أدخل التاريخ[التاريخ:            
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 / ال ينطبق  المتعلقة باللوازم الخدمات – األسعار والتنفيذ: جدول 5النموذج 

 
 التاريخ: _______________

 : __________رقم المناقصة

 الرقم البديل: _________________

 رقم الصفحة ________ من _________

8 7 6 5 2 2 0 0 

السعر اإلجمالي 
 للخدمة
 

 سعر الوحدة
 

 الكميات الوحدة
تاريخ التسليم في 

 مكان النهائيال
 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[

]أدخل تاريخ ومكان 
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 
 

التاريخ[ ]أدخل التاريخ:
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 / ال ينطبق  عالمصنّ  تفويض: 3النموذج 

 ]أدخل التاريخ[. التاريخ:

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

 .]أدخل اسم  الجهة المشترية[إلى:  

]عنوان  والتي توجد مصانعها في [اللوازموصف  ]اسم و / أو المصنع الرسمي [الشركة المصنعة ادخل اسم] نحن
لتفاوض وا، لتوريد اللوازم المذكورة أعاله والمصن عة من قبلنا عطاء بتقديم [المناقص اسم وعنوان] ، نفوض[مصنعلا

 .العقد معكموتوقيع  الحقا  

من الشروط العامة  05ة للفقروفقا  للوازم المعروضة من قبل المناقص المذكور أعاله الكاملنتعهد بالضمان  ونحن هنا
 .للعقد

 

 ________________: التوقيع

 :_________________االسم

 :________________الوظيفة

 

 

بل من ق يوقعأن ويجب ، عالمصن   يحمل ترويسة أن يكون على ورق ويجب، المناقص لتفويض هذا النموذج مالحظة:
  .في العطاءيرفق أن ويجب  ،عرسمي يلزم المصن   وبحوزته تفويضمفوض شخص 
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 (بنكية )كفالة دخول المناقصةكفالة : نموذج 7النموذج 

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

 

 .المشترية[ وعنوان الجهة]أدخل اسم : المستفيد

 .]أدخل التاريخ[: التاريخ

 ]ادخل اسم ورقم المناقصة[ اسم ورقم المناقصة:

 .الرقم[]أدخل  :كفالة دخول مناقصة رقم

  ]للكفالة وعنوان الفرع المصد ر اسم البنك]أدخل  اسم وعنوان البنك:

 

 ل التاريخ[]أدخ بتاريخسلمكم عطاءه سوف ي"( المناقص )فيما يلي يسمى " [اسم المناقص]أدخل تم إبالغنا بأن حيث انه 
 المناقصة[.ورقم ]أدخل اسم  )فيما يلي يسمى "العطاء"( لتنفيذ  

 . مناقصةالبكفالة دخول  تعززوفقا لشروطكم بأن العطاءات يجب أن  وحيث انه
 

لغ بدفع أي مبلغ أو مبا هذه الكفالةبموجب  ال رجعة فيهملتزمون التزاما  [اسم البنك]أدخل ، نحن المناقصبطلب من 
 فور تسلمنا منكم أول طلب (العملة]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ ) ادخل ال تتجاوز بمجملها مبلغ 

 : المناقصألن المناقصة  شروطبموجب  اتهلتزامي من اأقد أخل ب المناقصبأن  يفيدخطي 

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

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

 
 :الكفالة هذهصالحية تنتهي  -
 و أالعقد، عليه  أحيلهو الذي  كان المناقصلكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد، إذا  المناقص فور تقديم (أ
 :أول األمرينفور حدوث  (ب

 عليه، أو لم يحل العقدتسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناقص بأن  (0
 بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صالحية عطاء المناقص.  (0

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

 . الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطينوالتعليمات لقوانين االى  تخضع هذه الكفالة

____________________________ 

 ([المفوضين) المفوض]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( 
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 العطاءضمان  قرارإ: 8النموذج 

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

 ]أدخل التاريخ[: التاريخ

 [ورقم المناقصةاسم  ]أدخل: ورقم المناقصةاسم 

 ]أدخل الرقم إذا كان هذا عطاء  بديال [: البديلالعطاء رقم 

 المشترية[]أدخل االسم الكامل للجهة : إلى

 نحن الموقعون أدناه، نعلن بأننا:

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

بدءا من  مدة[]أدخل اللمدة  ستعلق تلقائيا مشتريةجهة  أية تطرحها مناقصة ةنقبل بأن أهليتنا لتقديم العطاءات في أي  -
 ، إذا ما قمنا باإلخالل بالتزاماتنا تجاه شروط المناقصة، بسبب أننا: ]أدخل تاريخ البدء[

 ؛ أوالمناقصةجدول بيانات وفقا لسحبنا العطاء خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبلنا  (أ
 الحسابية الواردة في عطائنا؛ أو األخطاءرفضنا قيام الجهة المشترية بتصحيح  (ب
 المشترية خالل فترة صالحية العطاء، الجهةقبل بقبول العطاء من  إبالغنابعد  (ت

 أوأو رفضنا توقيع العقد،  في فشلنا .أ
 . التعليمات للمناقصين وفقحسن التنفيذ  نوفر كفالةأو رفضنا أن في فشلنا  .ب

 
 :، فور حدوث أحد األمرينلم نكن المناقص الفائز إذا ضمان العطاء هذا ستنتهي صالحيتهإقرار أن نعلم   -

a.  باسم المناقص الفائز، أو  تبليغكم لناتسلمنا لنسخة من 
b.  من قبلنا يوما من انتهاء صالحية العطاء المقدم 08بعد . 

 

 .توقيع[ال ]أدخل: توقيعال

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

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

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

 ]أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة[ :بتاريخ

 

الذي يقدم العطاء، وإذا لم  باسم االئتالفضمان العطاء يجب أن يكون  فإن إقرار، اكان المناقص ائتالف إذا]مالحظة: 
م تيكن االئتالف مسجال قانونيا في وقت تقديم العطاء، يكون إقرار ضمان العطاء مسجال بأسماء كافة الشركاء كما 

في  اتفاقية االئتالف[. يتهم تسم
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 األهلية ذات الدول –الخامس  القسم

 العامة المشتريات إطار في والخدمات األشغال وتنفيذ ،اللوازم لتوفير

 

 استبعاد الحاضر الوقت فييتم  للمناقصين، التعليمات من ،.5.0و ،2.7لفقرات لمعلومات المناقصين ووفقا ل. 0
 :من الدول التالية من المشاركة في هذه المناقصة والخدمات، اللوازمو،  الشركات

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

 [ القسمل هذا تعدي يجوز ]ال

الجهات المشترية، والمناقصون،  أن تلتزمتجاه ممارسات الفساد واالحتيال  دولة فلسطينسياسة  تقتضي 0.6
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 
 هذه السياسة: ووفق 2 الحكومة، من قبللعام والمدارة المال ا الُممولة منوالعقود 

 :يالتال والنح على أدناه تعرف الممارسات الُمبينة .أ

 -مباشر غير أو مباشر بشكل واء  س - التماس أو تلقي، أو إعطاء، أو عرض،أي  :الفساد "ة "ممارس -0
 .3طرف آخر؛ على تصرفات الئقة غير بطريقة للتأثير قيمة يذ شيء يأل

يل، من شأنه التضل أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف الذي :ممارسة االحتيال ""  -0
 .4؛ التزام أيللحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب  ،لتضليل طرف ةمحاول أيأو 

ئق، بما القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير ال" ممارسة التواطؤ ":  -2
 5في ذلك، التأثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير الئقة إزاء طرف آخر؛ 

سواء   -إلحاق الضرر  بإفساد أوإضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد  :" ممارسة اإلكراه/ اإلجبار" -2
زاء إللتأثير و/أو تشجيع القيام بأعمال غير الئقة ه بأي طرف أو ممتلكات -بشكل مباشر أو غير مباشر

 .6طرف ما؛ 

 :" العرقلة " ممارسة -5

د،ف ااإلتال .1 وذلك  ينللمحقق كاذبة بأقوال اإلدالء أو التحقيق، أدلة إخفاء أو وتغيير، وتزوير، لُمتَعمَّ
 إكراه، أو احتيال، أو ساد،ف حالة وقوع في ادعاء الحكومة حول لتحقيقل المادية بهدف العرقلة

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

 الحسابية ةالمراجع وحقوق التفتيش بممارسة الحكومة لقيام الفعلية العرقلة إلى تهدف بأعمال القيام .2
 ( أدناه.ث)  0.6 في الفقرة عليها المنصوص والتدقيق

 أو مستشاريه من وكالئه، أو موظفيه من أي أو المناقص أن تبيَّن إذا عطاء استثناء أي رفض/ سيتم .ب
 أو مباشرة بصورة قام قد موظفيهم، و/أو والموردين، ،الباطن، ومزودي الخدمات من المقاولينو الباطن،
 افسالتن في العرقلة ممارسات أو اإلكراه، أو التواطؤ أو االحتيال، أو الفساد في باالنخراط مباشرة، غير
 النقاش؛ موضع المناقصةحول 

                                                 

 .أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عمال غير الئقفي هذا السياق، 2
  

 ذاه يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفي 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 " 

 .الشراء
 ة ؛ كما أن مصطلح "المنفعة " و " االلتزام" هما متصالن بعملي 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
 (، ممن يحاولون إما موظفي القطاع العام لمشاركين في عملية الشراء، )اشير إلى ي "ألطرافألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " ا5

 أو تحديد أسعار العطاءات  ، أو كيان آخر غير مشارك في عملية الشراء أو االختيار، تزييف )تقليد( جانب المنافسة ، أو من خالل شخصبأنفسهم ، 
 .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 قرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلىألغراض هذه الف6
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سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عمال بإجراءات العقوبات المعمول بها  .ت
ا إلى ي هم غير ذ أو الشخصعام أن مثل تلك الشركة العالن اإلذلك  من جانب الحكومة، بما في أهلية، إمَّ

ل من المالأجل غير مسمى، أو لفترة ُمعيَّنة من الزمن، للحص  العام. ول على أي عقد ُمموَّ

كالئهم وو التابعين لهم والمقاولين من الباطنوالمستشارين،  على المناقصين والموردين والمقاولين يجب .ث
أو الحكومة  المشترية أو الحكومة ، السماح للجهةهممورديوالخدمات هم بومزودي هممستشاريووموظفيهم 

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

. 
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 مالحظات حول إعداد جدول المتطلبات

 لوازمل، ويجب أن تغطي كحد أدنى وصفا  المناقصةبتضمين جدول المتطلبات في وثائق  مشتريةال تقوم الجهة 
 التي سيتم تزويدها باإلضافة إلى جدول التسليم.المتعلقة بها و والخدمات

من إعداد عطاءاتهم بشكل دقيق وفاعل، وخاصة  ينالمناقصإن هدف جدول المتطلبات هو توفير معلومات كافية تمكن  
 الرابع. القسمار، الذي يوجد له نموذج خاص في جدول األسع

يات في حالة تغيير الكم األساسهما باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جدول المتطلبات باإلضافة إلى جدول األسعار 
 .التعليمات للمناقصينمن  0.29وفقا للفقرة المناقصة  عند إحالة
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 وجدول التسليم اللوازمقائمة 

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

 

 الوحدة الكمية وصف اللوازم رقم البند
مكان التسليم 

 7آخر موعد للتسليم النهائي
موعد التسليم المقترح 

]يعبأ  من قبل المناقص
 من قبل المناقص[

 د خ ج ث ت ب أ

1.  

طاوالت مع 
 عدد 28 مقاعد

حديقة 
الريحان/حديقة 
األمم/حديقة 

حرش  قدورة/
رام /حديقة ردانا 

 الله

]أدخل عدد األيام التي  يوم 22
 تلي تاريخ تفعيل العقد[

  يوم 22  الريحانحديقة  عدد 02 مقاعد خشبية  .2

  يوم 22 حرش ردانا عدد 02 مناقل شواء  .3

                                                 

 ر تاريخ يكون التسليم بعده له تأثير سلبي على الجهة المشترية4أدخل آخ7
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مقاعد مرجيحة   .3
مفرد من الجلد 

  جميع الحدائق عدد 10 المقوى

  يوم 22

تركيب الجزء   .5
المعلق من 
 عدد 0 سيسو حصان

حديقة 
  األمم/قدورة

  يوم 22

طربوش   .3
 عدد 2 مجمع العاب

بيارة حديقة 
 الماسيون

  يوم 22

  يوم 22  الريحانحديقة  عدد 2 هزاز حصان  .7

  يوم 22 الريحان  عدد 05 سالت نفايات  .8

  يوم 22  قدورةحديقة  عدد 0 دويخة  .9

  يوم 22  المسار الرياضي عدد 1 حراسة  كشك  .11

11.  
 عشب صناعي

 متر مربع 240

حديقة 
/حديقة الريحان
  قدورة

  يوم 22

صيانة   .12
سحسيلة 
 حديقة القصر عدد 0 حلزونية

  يوم 22

اضافه سلم   .13
مع  لولبي

  يوم 22 حديقة الريحان عدد 0
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لمجمع  حماية
   لسيسحا

13.  back 
massager 

 عدد 2 (5)لعبة رقم 

حديقة الريحان 0
 حديقة قدورة0

  يوم 22

سيسو   .15
 عأرب  عارضتين 

 حديقة قدورة عدد 0 مقاعد

  يوم 22

اضافه حبل   .13
تسلق للطريق 
المائل لمجمع 

 حديقة قدورة عدد 0 يلسالسحا

  يوم 22

سلم إضافة   .17

مائل من صاج 

ملم  3مبزر 

 حديقة الريحان عدد 0 مع طبع تسلق 

  يوم 22

لعبة رياضة   .18
 بدنية خرجية

sport 
equipment 

 حديقة الريحان عدد 0 (1لعبة رقم )

  يوم 22

لعبة رياضة   .19
 بدنية خرجية

  يوم 22 حديقة الريحان0 عدد 2
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sport 
equiment 

walker 

 (2لعبة رقم )

 حديقة قدورة 0

لعبة رياضة   .21
 بدنية خرجية

sport 
equipment 

 عدد 2 (3لعبة رقم )

 حديقة الريحان0

 حديقة قدورة 0

  يوم 22
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 / ال ينطبق قائمة الخدمات المتعلقة باللوازم وجدول التنفيذ 

 [تسليم اللوازمالمطلوبة واقعية ومتوافقة مع تواريخ  تواريخ التنفيذهذا الجدول، يجب أن تكون  أن تعبئ مشتريةال على الجهة] 

 الوحدة 8الكمية وصف الخدمة رقم الخدمة
المكان الذي ستقدم به 

 الخدمات
من تاريخ )تواريخ( االنتهاء 

 الخدمات تنفيذ

]أدخل رقم 
 الخدمة[

الخدمات ]أدخل وصف 
 [المتعلقة

]أدخل كميات البنود 
 المراد توريدها[

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

      

      

      

      

      

 

 

                                                 

 إن كان ينطبق. 8
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 المواصفات الفنية

 مواصفات األصناف المطلوبة والرسومات المرفقة:

 

 الخشب والمعدن:توريد وتركيب طاولة مع أربعة مقاعد من  .0

 طاولة مع مقعد خشبي مع ظهر هيكل معدني للطاولة والمقاعد .2
 وعددهم أربعة لكل مقعدملم  1.4سماكة  سم12وقطر القاعدة  ملم 1.24انش سماكة  2ارجل المقاعد  قطر .3
 سم 14سم في  14سم وقاعدة العمود  15سم في 15سم ومقطعه  44عمود الطاولة ارتفاع  .1
  ملم 2سماكة  سم1سم*1المقاعد بعوارض يتم جمع الطاولة مع  .4
 ملم 2سماكة  سم 4سم في 3مقطع الجسر الذي يحمل المقعد  .4
 متر خشب السويد  2.1متر*2.1حجم الطاولة مع المقاعد  .4
 سم 155سم في 155ابعاد الطاولة:  .4
 سم 15متر وارتفاع 1سم طول 15المقاعدعرض القطعة  .4

 سم 45المسافة بين ارجل المقاعد  .15
 قطع  15قطع ظهر( والطاولة  2قطع مقعد و3قطع ) 4كل مقعد  .11
 سم وببراغي مجلفنة مع سوامين 23انش بطول  1تثبيت الخشب في المقاعد بمواسير  .12
 دهان الهيكل المعدني همر فنيش اسود .13

 دهان الخشب بالسيلر بوجه واحد واللكر بوجهين .11

 عد سم لجميع ارجل المق 24تثبت المقاعد باالرض بقاعدة اسمنتية سماكة  .14
 حسب الموصفات والرسومات المرفقة .14

 سم لتثبيت ذراع المقاعد ببعض 14يتم تركيب حلقة من ماسورة نصف انش قطرها  .14
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  مقاعد خشبيةتوريد وتركيب  .2

 

 المواد المستخدمة:

  1عموديا و  " 1.4هيكل من مواسير حديد  "
سم وارتفاع عن  15وعرض  1.4افقيا بطول 

 ملم 1.24الحديد , سماكة سم34األرض 

 ح من خشب السويد المعالج طول لوااال
سم يتم دهانها بالسيلر بوجه واحد  1*15*145

 واللكر بوجهين

  االلواح مثبت من الطرفين في الهيكل المعدني
 للمقعد ببراغي مغلفنة

 رض بقاعدة اسمنتية سماكة تثبت المقاعد باال
 سم لجميع ارجل المقعد 24

 

 قياسات المقعد 

 م 1.4 الطول

 م 5.14 العرض

 م5.34 االرتفاع فوق سطح االرض

 

 مناقل الشواءتوريد  .3

سم عمودي وبقاعدة تثبيت مناسبة كما موضح بالتفصيلة المرفقة.  44سم وبإرتفاع  24*45تقديم وتوريد وتركيب مناقل شواء بابعاد 

 ويكون التثبيت بالموقع الذي تحدده البلدية

 المواد المستخدمة:

 ملم للمنقل مجلفنة 3معدنية سماكة الواح  -1

 قاعدة المنقل متحركة وبحيث يتم تفريغ المنقل عند اللزوم -2

 سم  44ملم للتثبيت بين المنقل واألرض بارتفاع  35/35/3بروفيل  -3

 اللحام يكون درزة متواصلة -1

 سم  تثبت باألرجل15*15قاعدة مربعة  -4

 يجب تقديم عينة لإلعتماد -4

 



 45                                                                            السابع: جدول المتطلبات              القسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 من الجلد المقوى مفرد جيحامرمقاعد  توريد وتركيب .4

ملم مثبت ببراغي ستانلس ستيل على الطرفين 4سم عرض , بسماكة  14سم طول , 45مقعد جلد تركي بالوان مختلفة 
 ملم خاصة بالمقاعد4م لكل مقعد واربع مرابط  4ملم مجلفن طول 4كما هو موضح في الصورة مع جنزير 
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في حديقة االمم وقدورة وبما   خشبي سيسو حصانالجزء المعلق من توريد وتركيب  .2

 زيارة موقع(يطلب )يتناسب مع اللعبة الموجودة

  

 

 

 :المواد المستخدمة
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 طالء بألوان مختلفة يكون على ثالث طبقات االولى اساس وطبقتين من الدهان بنوعية ممتازه.  

 متر لتثبت عليه المقاعد و المقابض . 3سم بطول  11*11في اللعبه من الخشب الربع  العامود الرئيسي 

ليثبت عليها الجسر الرئيسي للعبه تدخل أطراف المواسير في الالجر المثبت في االعمده  2عدد   Uعلى شكل  ملم 11حديد مسمط  

 الخشبية الى ثلثا سمك الخشبة .

 تمكين جلوس االطفال عليها اثناء اللعبة.ثالث مقاعد  يفضل ان تكون من الخشب ل 

 ملم  لتكون مقابض لألطفال اثناء اللعب.  2.2" سماكة 1.1مواسير دائرية بقطر  

 ليكون محور الحركة في اللعبة يكون مثبت على االعمدة واحد لكل عامود . 214رقمه  4الجر حديدي عدد  

 

 

 مجمع العابطربوش توريد وتركيب  .1

 )زيارة الموقع( اصفات اللعبة الموجودة في حديقة بيارة الماسيونوفقا لمو فايبر جالس مجمع العابطربوش  وتركيبتوريد 

 الهزاز : /ارنب/ديناصورلعبة الحصانتوريد وتركيب  .4

 

 المواد المستخدمة :

 مجلفن حراري  الهزازهيكل طالء  .1

ومعامل االهتزاز عالي على األقل 4سم  وعدد حلقاته14سم وطوله  25ملم من  وقطره 25زمبرك) بندول( سمكه  .2

 ومثبت في القاعدة السفلية بثالث براغي يو

 اغطية بالستيكية الخفاء البراغي والمرابط والمساكات اليدوية. .3

 يمنع استخدام اللحام لتثبيت الزمبرك في اللعبة. .1

ومقصوصة بماكينة سي ملم  15االشكال المستخدمة في اللعبة مصنوعة من البالستيك المقوى ال تقل عن سماكة  .4

 ان سي وحوافها معالجة ومثبتة ببراغي مجلفنة مغطية باغطية بال ستيكية
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 توريد  وتركيب سالت مهمالت .8

 سم عمودي وبقاعدة تثبيت مناسبة. 44سم وبإرتفاع  45توريد  وتركيب سالت مهمالت بقطر 

 المواد المستخدمة:

انش 3أعمدة نفس الحديد ومن األسفل عمود مواسير  3واالسفل وبينهما حلقتين من األعلى  1/15هيكل معدني مبسط  -1

 سم للتثبيت 45بطول 

مدهون سيلر ولكر  المقاوم للرطوبة والحرارةسم  1*4السويد اعمده خشبية محيطه بالشكل الخارجي من خشب  -2

 وباللون الذي يحدده المهندس المشرف

 ملم ,  4بسماكة   uعلى شكل حرف   مع مساكات يدينفريغ قابل للت  ملم 1.24 وعاء معدني داخلي مجلفن صاج -3

 سم من قاعدة الوعاء 1ثقوب على ارتفاع  1مع عمل  ومربوط بجنزير مع السلة سم 45سم وبإرتفاع  15بقطر 

سم يوجد فيها ثقوب 24سم وقاعدة للتثبيت بقطر  24سم  وارتفاع 15عمود مجلفن للتثبيت بين السلة واالرض بقطر  -1

 للتثبيت

 سم من نوع هلتي بعدد اربعه لكل قاعدة.15مم  وارتفاع 15براغي تثبيت جمبو)نفخ( بقطر -4

 سم في حال التركيب على ارضية ترابية 15*15*15تثبيت بواسطة قاعدة إسمنتية أبعاد  -4

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدوارة "الّدويخة":     توريد وتركيب .7

 

 

 عمود التثبيت

 القاعدة

 الوعاء المعدني

 اال ار ال   ي ال ارجي 
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  سم من الجهه  ٠٥انش للهيكل الرئيسي ومقبض دائري قطر ٣مكونه من هيكل معدني مواسير دويخة

 ملم للدعسات  ٢سم من مواسير نص انش وصاج  ٠٥العلويه ودعسات دائريه قطر 

 مقاعد بالستك نفخ 

   ملم ولوغر خاصه ٠٥يثبت الهيكل على اكس حديد مسمط 

 .طالء بألوان مختلفة يكون على ثالث طبقات االولى اساس وطبقتين من الدهان بنوعية ممتازه 

  45*45*45تثبيت العامود الرئيسي للدويخة على صفيحة معدنية مثبتة في كتلة اسمنتية ابعادها 

  م.س 35ارتفاع الرمل أسفل اللعبة الدوارة 

 

 

 الحارس كشكتوريد و تركيب  .01
 متر 0.5*  0.5أبعاد الغرفة صافي )فاضي(  .0

 ملم 62/62/0. البروفيالت الرئيسية برفيالت 0

 سم 62ملم مل  62/22/0. التقاطيع الداخلية 2

 ملم  82/82/0. هيكل األرضية والسقف 2

 سم على مستوى األرض 05. إرتفاع ارضية الغرفة 5

ملم  0سماكة  pvcملم االرضية خشب سويد وتلبيس  06. االرضية من خشب ساندويش مضغوط 6

 فوق الخشب

دهان  2.25. الغرفة معزولة بصوف صخري, الطبقة الخارجية صاج مضلع سيكوريت سماكة 7

 ملم 06حراري ابيض, والطبقة الداخلية خشب ساندوش مضغوط 

سم للوح ويتم  02سم وعرض  0.9يب السويد سماكة . الواجهات األربعة يتم تلبيسها من خش8

عزل األلواح وجهين سيلير ووجه ليكر من مادة معتمد وباللون الذي يحدده المهندس المشرف, 

 السعر يشمل جميع القطع والبراويز االزمة إلخراج الغرفة بأفضل شكل

 متر 0.5. إرتفاع الغرفة فاضي 9

ملم ومعزول بصوف صخري ومن  22/22/0بروفيل . الغرفة تحتوي باب وشباكين, الباب 02
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 ملم 0الجهتين صاج 

لون بني مع منخل مع حراسة خارجية لون  7222سم المنيوم  022*022. الشبابيك أبعاد 00

 اسود

نوعية ممتازة  0ومخرج إنترنت عدد   0ومفاتيح عدد  0. الغرفة تحتوي على اباريز عدد 00

 توفير plخلية في مركز سقف الغرفة جلوب دائري مع لمبة وإنارة خارجية فوق الباب وإنارة دا

 . العزل صوف صخري لجميع واجهات وارضية وسقف الغرفة02

 . دهان جميع اعمال الحديد وجهين اساس ووجه بوية لون اسود02

 . اعمال المنجور دهان ليكر طبقتين05

 سم 02/0. السقف من الداخل خشب تسيبوي 06

 بواب. مظالت للشبابيك واأل07

 . ميالن لسقف الغرفة مع تصريف مياه المطر عن سطح الغرفة بواسطة ماسورة تصل لألرض08

 سم 005. إرتفاع حفة الشباك السفلية عن األرض 09

 . موقع الباب والشبابيك بالغرفة كما هو موضح بالمخطط المرفق02

 

 

 

 

 توريد و تركيب عشب صناعي .00
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 نظيف األرضية من األعشاب وخالفهت .1

 طبقتين من النايلون فرد .2

ودمكه بواسطة الرجاج الميكانيكي ليعطي منسوب واحد مع ميالن بسيط في  سم من السمسم 01فرد طبقة  .3

 المنطقة المطلوب تغطيتها بالنجيل الصناعي 

ملم وبكثافة ال تقل  15أجور وتكاليف تنفيذ أشغغال العشغب الصناعي للمنطقة المخصصة لعلعاب، بسماكة  .1

بحيث يكون إتجاه الشغغغغغعرات موحد وباأللوان التي يحددها المهندس المشغغغغغرف،  2ألف شغغغغغعرة/م 14عن 

م ويت وكل ما يلزم إلعطاء مظهر نهائي موحد.وبالسغغغتيك تحت العشغغغب والسغغغعر يشغغغمل مسغغغامير التثبيت 

 إعتماد العينة من البلدية قبل التركيب

 وحسب تعليمات المهندسسم وبواسطة الدبق  21يتم تثبيت العشب بواسطة المسامير  .5

 

 

توريد وتركيب سحسيلة حلزونية )صيانة سحسيلة قائمة يطلب زيارة الموقع  .02

 وتوريد ما يالئم للعبة الموجودة(

 

 
 

)صيانة سحسيلة قائمة يطلب ل  سيلمجمع سحا مع حماية اضافه سلم لولبي .03

 زيارة الموقع وتوريد ما يالئم للعبة الموجودة(
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04. back massager   (2)لعبة رقم لعبة رياضة بدنية خرجيةتوريد وتركيب 

 

 
 

 

  توريد وتركيب لعبة مطابقة للصورة المرفقة 

 المواد المستعملة: 

  مايكرون( بعد التصنيع النهائي   45-45مجلفن حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن ) حديد 

 HDG Hot Dipped Galvanized   

  ملم 3سماكة الحديد: ال تقل عن 

  :البالستيك المستخدم في المقاعدHDPE  
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 يطلب إعتماد كتالوج اللعبة قبل التوريد 

 صناعة شركة معتمدة 

 120*77*185 
 

 

 سيسو عارضتين اربع مقاعد توريد وتركيب  .02

 

 
 
 

 

 طالء بألوان مختلفة يكون على ثالث طبقات االولى اساس وطبقتين من الدهان بنوعية ممتازه. 
 متر. 3للسيسو بطول  ينالرئيسي ين"   للجسر3ملم  قطر  2 حديد مواسير  

 لتمكين جلوس االطفال عليها اثناء اللعبة. بالستيك مقوى نفخ اربعة مقاعد 

 ملم  لتكون مقابض لعطفال اثناء اللعب.  2.2" سماكة 5.4مواسير دائرية بقطر  

سم منها  35عمدة الحاملة لسيسو سم لتكون اال 45بطول  2ملم عدد  2.2" سماكة 2مواسير دائريه بقطر  
 تحت سطح الرمل في القاعدة االسمنتية لتثبيت اللعبة.  

 اطاران سيارة تحت كل طرف من اطراف السيسو لتخفيف اصتدام مقعد الطفل باألرض.  

 سم  ليكون محور دوران الجسر الرئيسي لسيسو. 14قضيب تراسميسيون بطول  
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 م3 الطول

 متر 5.4-5.1 االرتفاع فوق سطح العشب

 

 ليكون محور الحركة في اللعبة. 254رقمه  2الجر حديدي عدد  

 سم. 35ارتفاع الرمل أسفل السيسو  

 ( سم لتكون اساس للعامودان الرئيسيان الحامالن لسيسو.15x15x15قاعدة اسمنتية ) 

 

 

 
 

في حديقة قدورة وبما  يلسحبل تسلق للطريق المائل لمجمع السحا ةاضاف .01

 يتناسب مع اللعبة القائمة ويطلب زيارة الموقع

وبما  في حديقة الريحان ملم مع طبع تسلق 3سلم مائل من صاج مبزر  ةاضاف .04

 يتناسب مع اللعبة القائمة ويطلب زيارة الموقع

 

 (0)لعبة رقم  sport equipmentتوريد وتركيب لعبة رياضة بدنية خرجية .08

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  توريد وتركيب لعبة مطابقة للصورة المرفقة 

 المواد المستعملة: 

  مايكرون( بعد التصنيع النهائي   45-45مجلفن حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن ) حديد 

 HDG Hot Dipped Galvanized   

  ملم 3سماكة الحديد: ال تقل عن 
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  :البالستيك المستخدم في المقاعدHDPE  

  اللعبة قبل التوريديطلب إعتماد كتالوج 

 صناعة شركة معتمدة 

 120*120*80 
 

 

 

)لعبة sport equiment walker توريد وتركيب لعبة رياضة بدنية خرجية .07

 (2رقم 

 

 
 
 
 

 
  توريد وتركيب لعبة مطابقة للصورة المرفقة 

 المواد المستعملة: 

  مايكرون( بعد التصنيع النهائي   45-45مجلفن حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن ) حديد 

 HDG Hot Dipped Galvanized   

  ملم 3سماكة الحديد: ال تقل عن 

  :البالستيك المستخدم في المقاعدHDPE  

 يطلب إعتماد كتالوج اللعبة قبل التوريد 

 صناعة شركة معتمدة 

 l120*w55*h145 
 

 (3)لعبة رقم  sport equiment رجيةالعبة رياضة بدنية ختوريد وتركيب  .21
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  توريد وتركيب لعبة مطابقة للصورة المرفقة 

 المواد المستعملة: 

  مايكرون( بعد التصنيع النهائي   45-45مجلفن حراريا بمعدل سماكة ال تقل عن ) حديد 

 HDG Hot Dipped Galvanized   

  ملم 3سماكة الحديد: ال تقل عن 

  :البالستيك المستخدم في المقاعدHDPE  

 يطلب إعتماد كتالوج اللعبة قبل التوريد 

 صناعة شركة معتمدة 

 l178*w60*h145 
 

 
العاب الرياضة البدنية الخارجية في حديقة االريحان وفقا للمخطط الموضح ادناه وبما يتماشى مع ترقيم يتم توزي    ع 

 االلعاب الموضحة في الجدول
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 /ال ينطبقملخص المواصفات الفنية

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

 

 بها تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية اآلتية: المتعلقةوالخدمات  اللوازم

 رقم البند
 اللوازمأسماء 

لخدمات وا
 بها المتعلقة

المعايير والمواصفات 
 الفنية المطلوبة

المعايير والمواصفات 
الفنية المقدمة من 

 المناقص
 مطابقة/غير مطابقة

 هـ د ج ب أ

]ادخل المعايير والمواصفات  ]ادخل االسم[ ]أدخل رقم البند[
 الفنية[

 ]يمأل من قبل المناقص[ ]يمأل من قبل المناقص[

     

     

     

     

     

     

     

 

 ]حيثما يكون ضروريا[تفاصيل المعايير والمواصفات الفنية 

 

 ]أدخل وصفا  مفصال  للمواصفات الفنية[
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 /ال ينطبقالمخططات

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

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

 قائمة المخططات

 الغرض اسم المخطط رقم المخطط
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 والتفتيشالفحوصات 

  فحوصات التأكد من مطابقة المواصفات لدى الجهة التي تحددها الجهة المشترية  التالية:واالختبارات الفحوصات سيتم إجراء 
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 والتفتيشالفحوصات قائمة 

 اسم ووصف الفحص و/أو التفتيش لكل بندوصف ملخص  الرقم

0.  
 طاوالت مع مقاعد

سيتم فحص سماكة األجزاء المدنية وابعاد األجزاء االخرى والتاكد 
 من مطابقتها لما تم ذكره في المواصفات الفنية

0.  
 مقاعد خشبية

سيتم فحص سماكة األجزاء المدنية وابعاد األجزاء االخرى والتاكد 
 ذكره في المواصفات الفنيةمن مطابقتها لما تم 

2.  
 مناقل شواء

والتاكد من مطابقتها لما حص سماكة األجزاء المدنية وابعادها سيتم ف
 تم ذكره في المواصفات الفنية

2.  
 مظالت قماشية نظام الشرائح

سيتم فحص سماكة األجزاء المدنية وابعاد األجزاء االخرى والتاكد 
 الفنيةمن مطابقتها لما تم ذكره في المواصفات 

تركيب مقاعد مرجيحة مفرد من الجلد   .5
 المقوى

سيتم فحص سماكة األجزاء المدنية وابعاد األجزاء االخرى والتاكد 
 من مطابقتها لما تم ذكره في المواصفات الفنية

 سيسو حصان  .6
سيتم فحص سماكة األجزاء المدنية وابعاد األجزاء االخرى والتاكد 

 المواصفات الفنيةمن مطابقتها لما تم ذكره في 

 سيسو عادي  .7
سيتم فحص سماكة األجزاء المدنية وابعاد األجزاء االخرى والتاكد 

 من مطابقتها لما تم ذكره في المواصفات الفنية

 مطابقته البعاد اللعبة الموجودةسيتم فحص  طربوش سحسيلة  .8

 هزاز حصان  .9
والتاكد سيتم فحص سماكة األجزاء المدنية وابعاد األجزاء االخرى 

 من مطابقتها لما تم ذكره في المواصفات الفنية

 سالت نفايات  .02
سيتم فحص سماكة األجزاء المدنية وابعاد األجزاء االخرى والتاكد 

 من مطابقتها لما تم ذكره في المواصفات الفنية

 براميل سالت نفايات دائري  .00
ما مطابقتها لوالتاكد من حص سماكة األجزاء المدنية وابعادها سيتم ف

 تم ذكره في المواصفات الفنية

 سيتم التأكد من عمل الدويخة كما يجب بعد صيانتها صيانة الدويخة  .00

 دويخة  .02
سيتم فحص سماكة األجزاء المدنية وابعاد األجزاء االخرى والتاكد 

 من مطابقتها لما تم ذكره في المواصفات الفنية

 مقاعد جلد–ثالثية مرجيحة   .02
سماكة األجزاء المدنية وابعاد األجزاء االخرى والتاكد سيتم فحص 

 من مطابقتها لما تم ذكره في المواصفات الفنية
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 ومخزنغرفة حراسة   .05
سيتم فحص سماكة األجزاء المدنية وابعاد األجزاء االخرى والتاكد 

 من مطابقتها لما تم ذكره في المواصفات الفنية

06.  
 تركيب ظهر للمقاعد الخشبية الموجودة 

والتاكد من مطابقتها لما تم ذكره في  ظهر المقعدبعاد اسيتم فحص 
 المواصفات الفنية

07.  
عدد من المقاعد  أرجلتقصير 

الموجودة واعادة 
 إصالحها

 والتاكد من مطابقتها لما تم ذكره في مدى االلتزام باالبعادسيتم فحص 
 المواصفات الفنية

 صناعيعشب   .08
لما تم ذكره في  ابعاد العشب والتاكد من مطابقتهسيتم فحص 

 المواصفات الفنية

 جبه حدائق  .09
والتاكد من مطابقتها لما تم ذكره في  الجبهسيتم فحص ابعاد 

 المواصفات الفنية
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 التعريفات .1

للعقد المعاني المدرجة أدناه ما لم  العامة والخاصةحيثما وردت في الشروط  التالية والعباراتلكلمات يكون ل 0.0
 :تدل القرينة على غير ذلك

ي فوالمورد، باإلضافة إلى وثائق العقد المشار إليها  مشتريةالجهة الالمبرمة بين العقد تفاقية ايعني  :العقد
 .في االتفاقيةوثائق أخرى مشار إليها  ةوأي المرفقات والمالحق، بما فيها جميع هذه االتفاقية

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

فيض أو أو التخ والخاضع للزيادة العقد اتفاقية فيكما هو محدد الذي يدفع للمورد المبلغ تعني  :العقد قيمة
 .العقد وفقا لشروطالتعديل 

 ما لم يحدد بغير ذلك. التقويمي يعني اليوم :اليوم

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

كانت قيمتها ال تتجاوز قيمة  إذاكان نوعها ووصفها، والخدمات المتعلقة  أياالمنقولة  األموال تعني :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 :مشتريةال الجهة

يانة ، مثل التأمين والتركيب والتدريب والصاللوازمتعني 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  :الباطن متعاقد
 .  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.لعقدل الخاصة شروطالالمكان المذكور في  يعني :المشروع موقع

 وثائق العقد .2

ملة أجزائها( مترابطة ومتكاجميع الوثائق المكونة للعقد )وجميع وتكون ، تقرأ اتفاقية العقد كوحدة متكاملة 0.0
 المنصوص عليه في هذه االتفاقية.   األسبقيةوفق ترتيب  ويفسر بعضها البعض

 واالحتيال الفسادممارسات  .3

لحق على النحو المبين في م الفساد واالحتياليتعلق بممارسات  فيماالحكومة االمتثال لسياستها  تشترط 0.2
 للعقد.العامة الشروط 
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 التفسير .3

 إذا تطلب السياق ذلك قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح. 0.2

  :INCOTERMS شروط التجارة الدولية 0.2

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
خاصة الشروط الالقواعد المقررة في الطبعة الحالية من شروط التجارة الدولية المحددة في  الىتستخدم، 

 .فرنسا - باريسغرفة التجارة الدولية في  والصادرة عن للعقد

 :كامل االتفاقية 2.2

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

  التعديل: 2.2

إال إذا كان خطيا، ويحمل تاريخا  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: 5.2

تأخير أو  أوتساهل ، لن يؤثر أو يحد أو يجحف أي الشروط العامة للعقد)ب( من  5.2 الفقرة مع مراعاة .أ
ي على أمنح 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
يحدد هذا التنازل  أنمن الطرف المتنازل، كما يجب  مفوضوموقعا  من قبل ممثل  ،مؤرخاوخطيا، 
 الحق وإلى أي مدى تم التنازل عنه. الخطي

 تجزئة العقد 6.2

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

 اللغة .5

رد باللغة والمو مشتريةالجهة الالمتبادلة بين والمتصلة به  والوثائقالعقد وجميع المراسالت يكتب  أنيجب  0.5
الوثائق المساندة والمطبوعات التي تعتبر جزءا  من  تكون أن، ويمكن الشروط الخاصة للعقدالمحددة في 

فسير لغايات تتعتمد الترجمة على أن تكون مرفقة بترجمة طبق األصل باللغة المحددة، والعقد بلغة أخرى 
 العقد.

وثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية دقة الترجمة  ةعلى المورد أن يتحمل جميع نفقات ترجمة أي 0.5
 للوثائق التي يقدمها.
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 شركاتال ائتالف .3

االتحاد مسؤولين بالتضامن عن  أواالئتالف  أعضاءيكون جميع ، اتحادت أو شركا ائتالفإذا كان المورد  0.6
وال  ،تحاداالأو  االئتالف إلزامله صالحية  كمفوض أحدهموعليهم أن يعينوا  ،تنفيذ العقد مجتمعين ومنفردين

بقة على المس مشتريةالجهة الدون موافقة أو االتحاد  شراكةال من ائتالفيجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة أي 
 ذلك.

 مذكرات التبليغ   .7

أي تبليغ موجه من أحد األطراف إلى اآلخر في تنفيذ العقد خطيا  ومرسال  إلى العنوان المحدد يكون  أنيجب  0.7
 "خطيا " تعني مكتوبا مع إثبات باالستالم.، والشروط الخاصة للعقد في

 سريانها، أيهما يأتي الحقا.من تاريخ استالمها أو من تاريخ  نافذةتعتبر المذكرة  0.7

 القانون الحاكم   .8

روط الخاصة الش في يحتكم العقد ويفسر بحسب القوانين المتبعة في دولة فلسطين إال إذا نص على غير ذلك 0.8
 .للعقد

 حل النزاعات   .9

تعلق فيما يالعقد أو بموجب والمورد أن يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ينشأ بينهما  مشتريةال على الجهة 0.9
 عن طريق المفاوضات غير الرسمية والمباشرة. وديا   بالعقد

، يتم اللجوء الى يوما 08ن في التوصل الى حل مرضي للنزاع بالتراضي بعد مرور افي حالة فشل الطرف 0.9
وط الشراذا نصت  إال ،التحكيم لدولة فلسطين انونق المنصوص عليها في اإلجراءات حسب اتحل النزاع

 على غير ذلك. للعقد الخاصة

 الى التحكيم: اإلشارةبغض النظر عن  2.9
 يستمر الطرفان في تنفيذ واجباتهم التعاقدية ما لم يتفقا على غير ذلك، و (أ

 مستحقة للمورد بموجب العقد. أموال المشترية أيةتدفع الجهة  (ب

 

 نطاق التوريد   .11

 مطابقة لتلك المحددة في جدول المتطلبات. اللوازميجب أن تكون  0.02

 التسليم والوثائق  .11

 ها مطابقا  بالمتعلقة تنفيذ الخدمات  وإنجازاللوازم ، يكون تسليم الشروط العامة للعقدمن  0.09بمقتضى الفقرة  0.00
يجب أن يؤمن المورد تفاصيل الشحن وأية وثائق و ،في جدول المتطلبات ةالمذكور والتنفيذول التسليم الجد

 .الشروط الخاصة للعقدما هو مبين في  وفقأخرى 
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 مسؤوليات المورد .12

الشروط من  02الواردة في نطاق التوريد بما يتوافق مع الفقرة اللوازم كافة  بقوم بتوريديجب على المورد أن  0.00
 .الشروط العامة للعقدمن  00في الفقرة  ةمحددال التسليم والتنفيذول اجدوفق ، والعامة للعقد

 قيمة العقد .13

لمحددة عن تلك االلوازم مقابل  مشتريةالجهة الالتي يتقاضاها المورد في العقد من المبالغ يجب أال تختلف  0.02
 .األسعار مراجعةعلى للعقد  الشروط الخاصةنصت من قبله في عطائه إال إذا 

 

 شروط الدفع .13

 .للعقد لشروط الخاصةا بما في ذلك الدفعات المقدمة )إذا كان ذلك ينطبق( كما هو مبين في العقد قيمةيتم دفع  0.02

ي تم توريدها التاللوازم ، مرفقة بالفواتير التي تصف مشتريةللجهة اليجب أن يقدم المورد مطالبة مالية خطية  0.02
، وعند الشروط العامة للعقدمن  00الفقرة  وفق، وبالوثائق الضرورية التي تم تنفيذهابها المتعلقة والخدمات 

 إتمام جميع االلتزامات المبرمة في العقد.

 62الدفعات فورا، وال يجوز بأي حال من األحوال أن تتأخر الدفعة عن  مشتريةال الجهةتصرف يجب أن  2.02
 لها. الجهة المشتريةوقبول من قبل المورد  طلب الدفعة أو من تاريخ تسليم الفواتير ايوم

 العمالت التي استخدمت في تقديم العطاء. أويتم صرف الدفعات المستحقة للمورد بموجب هذا العقد بالعملة  2.02

، عقدالشروط الخاصة للفي حالة تأخرت الجهة المشترية عن الدفع للمورد ضمن الفترة المنصوص عليها في  5.02
الدفعات المتأخرة بموجب النسبة المحددة في  أوتقوم الجهة المشترية بدفع فائدة للمورد عن قيمة الدفعة 

 الدفع. إتماموعن الفترة الممتدة حتى الشروط الخاصة للعقد 

 الضرائب والرسوم .15

قد خاصة للعالشروط الفي دولة فلسطين ما لم تنص  تشمل األسعار جميع الضرائب والرسوم المعمول بها 0.05
 .على غير ذلك

 حسن التنفيذكفالة   .13

للجهة  لةالكفا يسلم هذه، فإن على المورد أن الشروط الخاصة للعقدفي  ةمطلوبحسن التنفيذ ت كفالة إذا كان 0.06
 الفترة المنصوص عليها في كتابخالل  الشروط الخاصة للعقدوبالقيمة المحددة في  المحددةللمدة  المشترية
 .(اإلحالة)خطاب  العقد بإحالةالتبليغ 

 كتعويض عن أي خسارة تنتج عن مشتريةيتم تسييل كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها لصالح الجهة ال 0.06
 العقد. التزاماته بموجبتنفيذ إخفاق المورد في االنتهاء من 

الخاصة  الشروطأحد األشكال المنصوص عليها في  وفق، مطلوبةكانت حسن التنفيذ، إذا تكون كفالة يجب أن  2.06
 .مشتريةتعتمده الجهة ال، أو بأي شكل آخر للعقد
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يوما  على انتهاء المورد من تنفيذ جميع  08حسن التنفيذ بعد مرور  المورد كفالةإلى  تعيد الجهة المشترية  2.06
إال إذا  ،أو كفالة الصيانة للوازمالمصنعية  الضمانة تخص العقد بما في ذلك أي التزاماتبموجب التزاماته 
 على غير ذلك. الشروط الخاصة للعقدنصت 

 حقوق النشر .17

حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد األخرى التي تحتوي على بيانات ومعلومات قدمها  0.07
رف طمن قبل  مشتريةالجهة الإذا تم تقديمها إلى  أمامسجلة باسم المورد، تبقى  مشتريةالجهة الالمورد إلى 

م مسجلة باس في هذه الحالة تبقى حقوق النشر من خالل المورد أومباشرة  إماما في ذلك موردو المواد بثالث 
 هذا الطرف الثالث.

 المعلومات سرية   .18

 ة وثائق أو بيانات أو معلوماتوالمورد بالسرية التامة، وبعدم اإلفصاح عن أي مشتريةالجهة الكل من تلتزم   0.08
 نفيذت أثناءتتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد ألي طرف ثالث، سواء قدمت هذه المعلومات قبل أو 

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 المورد يحصل عليهامعلومات أو بيانات أو وثائق 

الباطن ب المتعاقدوفي هذه الحالة يجب على المورد أن يحصل على التزام بالسرية من  ،بالباطنمتعاقد خالل 
 .الشروط العامة للعقد من  08مشابه لذلك الذي التزم به بموجب الفقرة 

رد استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يحصالن عليها من أو المو مشتريةللجهة الال يحق  0.08
 الطرف الثاني ألي غرض ال يتعلق بالعقد المبرم بينهما.

 ال يسري على المعلومات التالية:الشروط العامة للعقد من  0.08و  0.08بالفقرة الفرعية  التزام الطرفين 2.08
إطالع أي جهة أخرى مشاركة في تمويل المشروع على هذه  أو المورد مشتريةت الجهة الإذا احتاج .أ

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

 شكلب عليها قبل ذلكحصل ي وأنه لم كشفهاإذا تمكن الطرف المعني أن يثبت امتالكه للمعلومات وقت  .ت
 ر؛ أولطرف اآلخمن ا مباشر أو غير مباشر

 تعهد بالسرية.الإذا حصل عليها أحد الطرفين بشكل قانوني من طرف ثالث غير ملزم ب .ث

ة بالسريأي تعهد بأي شكل من األشكال ال تعدل أعاله  المذكورة الشروط العامة للعقدمن  08نصوص الفقرة  2.08
 .منهاأو أي جزء  اتالطرفين قبل تاريخ توقيع العقد فيما يتعلق بالتوريد من أيقبل معطى من 

 .فسخه الي سبب كان أو العقد إنجازحتى بعد  للعقد ملزمةالشروط العامة من  08تبقى نصوص الفقرة  5.08

 عقود الباطن .19

خطيا  بجميع عقود الباطن المتعلقة بتنفيذ العقد إذا لم يكن ذلك محددا   مشتريةال يعلم الجهةعلى المورد أن  0.09
هذا التبليغ سواء كان في العطاء أو في مرحلة الحقة المورد من التزاماته أو وال يعفي  ،مسبقا  في العطاء

 العقد. مسؤولياته بموجبواجباته أو 

 للعقد.الشروط العامة من  2الباطن بنصوص الفقرة  متعاقدويلتزم  0.09
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 المواصفات والمقاييس .21

 المواصفات الفنية والمخططات 0.02

- السابع مالقسبموجب العقد بالمواصفات والمقاييس الفنية الواردة في لموردة ا اللوازميجب أن تتطابق  .0
جدول المتطلبات، وفي حال عدم ذكر مقياس، فالمقياس يجب أن يساوي أو يتفوق على المقاييس 

هيئة  أو أي مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لدى 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، .0
، على أن يسلم مذكرة بإخالء اأو بالنيابة عنه مشتريةالجهة التعديالت مقدمة أو مصممة من قبل 

 .مشتريةال المسؤولية للجهة

إلصدار ا والكودات التي يجب تنفيذ هذا العقد بناء عليها، فانمقاييس الالعقد إلى في  اإلشارةأينما تمت  .2
 نأ، ويجب تلك المحددة في جدول المتطلبات هي والكودات لهذه المقاييسالمعتمدة أو النسخة المعدلة 

 ، ويجب أن يتم التعاملمشتريةالجهة الموافقة  المقاييس والكوداتهذه على أي تعديل تطبيق  يسبق
 .الشروط العامة للعقدمن  09معها بما يتناسب مع الفقرة 

 

 والوثائقالتغليف  .21

إلى وجهتها النهائية المذكورة في العقد، بطريقة تضمن عدم إتالفها اللوازم يجب على المورد أن يؤمن شحن  0.00
يجب أن يكون التغليف طوال فترة النقل كاف لتحمل التعامل الخشن والتعرض و ،أو إلحاق أي ضرر بها

كما يجب أن يراعي حجم ووزن  ،والتخزين في أماكن مفتوحة واألمطارلدرجات الحرارة القاسية، واألمالح 
ل حوغياب مرافق التعامل مع الحموالت الثقيلة في جميع مراللوازم صناديق التغليف بُعد الوجهة النهائية 

 النقل.

طلبات مع المت رزم الشحنيجب أن تتوافق عملية التغليف، ووضع العالمات المناسبة والتوثيق داخل وخارج  0.00
مات ، أو أي تعليالشروط 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  0.00
 .الشروط الخاصة للعقدفي  إال إذا نص على غير ذلك

 والتفتيشالفحص   .23

دمات والخاللوازم الالزم على التفتيش  أوات و/صوبالفحعلى نفقته الخاصة وعلى المورد أن يقوم يجب   0.02
 .الشروط الخاصة للعقدبها والمحددة في  المتعلقة

لتسليم و/ عند اأو بالباطن الذي تعاقد معه المورد،  المتعاقدفي مقر المورد أو والتفتيش  يتم الفحصيمكن أن  0.02
الشروط الخاصة في  محددما هو  وفقإلى وجهتها النهائية أو أي مكان آخر في فلسطين عند صولها أو 

لفقرة ا فبمراعاةبالباطن الذي تعاقد معه المورد،  المتعاقدفي مقر المورد أو الفحص أجري  ةوفي حال ،للعقد
على المورد توفير جميع التسهيالت والمساعدة الالزمة لفريق  الشروط العامة للعقدمن  2.02الفرعية 
 .ريةمشتالجهة البما في ذلك المخططات وبيانات اإلنتاج دون أن يشكل ذلك تكلفة إضافية على الفحص 
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الشروط من  2.02بموجب الفقرة الفرعية التفتيش أو الفحص ضور ح اأو ممثل عنه مشتريةال يحق للجهة 2.02
 ، شامالالناتجة عن حضورهجميع تكاليفه ونفقاته الشخصية  مشتريةالجهة ال تتحملأن  شريطة، للعقدالعامة 

 على سبيل المثال ال الحصر تكاليف السفر واإلقامة.

واالختبار، يعلمه فيه بالتاريخ للفحص قبل إجرائه  مشتريةللجهة العلى المورد أن يعطي إخطارا مسبقا  2.02
 ذيأي طرف ثالث الزمة من تصريح أو موافقة  أي وعليه أن يحصل على ،والمكان الذي سيجرى فيهما

 .التفتيشو/أو  هذا الفحصمثل  اأو ممثله مشتريةالجهة الحضور لعالقة أو مصن ع 

ه تفي العقد إذا وجد غير مدرجتفتيش و/أو فحص  من المورد القيام بأي تطلب أن  مشتريةللجهة ال يحق  5.02
ي والمقاييس الفنية المبينة ف والكوداتمطابق للمواصفات اللوازم للتأكد من أن خصائص وأداء هذه  اضروري

التفتيش  و/أوالفحص  العقد، بشرط أن تضاف التكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على المورد إلجراء هذا 
مات ذات الخد إنجازوتواريخ  اللوازم خذ بعين االعتبار أي تأخير في تواريخ تسليمؤي وان ،إلى قيمة العقد

نفيذ في سير التصنيع و/أو تالفحص أثرة والذي يسببه هذا التفتيش و/أو وااللتزامات األخرى المت العالقة
 العقد.بموجب  الموردين اللتزاماتهم 

 راؤها.التي يتم إجوالتفتيش الفحص بنتائج جميع عمليات  مشتريةال تقريرا  للجهةعلى المورد أن يقدم  6.02

 ،اتعدم مطابقتها للمواصفالتفتيش و/أو الفحص أو أي جزء منها يثبت  اللوازمرفض  مشتريةللجهة ال يحق 7.02
المرفوضة أو إجراء التعديالت الالزمة عليها لجعلها اللوازم وعلى المورد أن يقوم بإصالح أو بتبديل هذه 
ار على نفقته بعد إعطاء إشعالتفتيش و/أو  إجراء الفحصمطابقة للمواصفات على نفقته الخاصة، ويعيد 

 للعقد.الشروط العامة من  2.02ب الفقرة الفرعية بحس مشتريةال مسبق للجهة

وإصدار أي تقرير مطلوب بموجب  اأو ممثل عنه مشتريةالجهة الوحضور تفتيش و/أو  أي فحصإجراء  إن 8.02
خرى األلتزامات االكفاالت أو المن من أي  المورد ال يعفي ،الشروط العامة للعقدمن  6.02الفقرة الفرعية 

 مبينة في العقد.ال

 غرامات التأخير .23

، فإنه في حالة أخفق المورد في الشروط العامة للعقدمن  08باستثناء البنود المنصوص عليها في الفقرة  0.02
لجهة ل منها، في موعد )مواعيد( التسليم المحددة في العقد، يحق جزء المطلوبة، أو أي  اللوازمتسليم جميع 

ددة ، مساو للنسبة المحغرامات تأخيرمبلغ من قيمة العقد ك دون إجحاف ببنود العقد األخرى، خصم مشتريةال
غير المنفذة عن كل أسبوع تأخير المتأخر تسليمها أو الخدمات  اللوازمسعر  من الشروط الخاصة للعقدفي 

روط الشالمحدد في وفي حالة الوصول إلى الحد األعلى  ،أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي
 .الشروط العامة للعقد من  20فسخ العقد بموجب الفقرة  مشتريةللجهة ال يحق  للعقدالخاصة 

 المصنعية ةالضمان .25

 التحسيناتجديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن كافة  اللوازمجميع بان تكون المورد يضمن  0.05
 في التصميم والمواد ما لم يذكر غير ذلك في العقد.

من أية  اللوازمخلو  يضمن، فعلى المورد أن الشروط العامة للعقد)ب( من  0.02الفقرة الفرعية  بمراعاة 0.05
أو ناتجة عن التصميم أو المواد أو المصنعية، والتي قد تظهر تحت ظروف  منهعيوب ناتجة عن أي إغفال 

 .دولة فلسطيناالستخدام الطبيعية الموجودة في 

زء ج أو أي اللوازمضمان يجب أن يستمر سريان مفعول  ،على غير ذلكالشروط الخاصة للعقد ما لم تنص  2.05
 .الشروط الخاصة للعقد( شهرا  من تاريخ التسليم والموافقة عليها في موقع التسليم المحدد في 00منها )
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العيوب مرفقة بكل الدالئل وطبيعة هذه  اللوازمالمورد حول أية عيوب تظهر في  إبالغ مشتريةالجهة ال على 2.05
 يوب.العهذه إتاحة الفرصة المناسبة للمورد ليقوم بفحص  مشتريةالجهة الوعلى  ها،الموجودة فور اكتشاف

لجهة اأو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكلفة إضافية على  اللوازميقوم المورد بإصالح أو تبديل هذه  5.05
 .الشروط الخاصة للعقدعند استالمه مثل هذا البالغ، وذلك خالل الفترة المحددة في  مشتريةال

لجهة ليحق  اللوازمفي إصالح أو تبديل  الشروط الخاصة للعقدإذا أخفق المورد خالل الفترة المذكورة في  6.05
ومسئولية المورد ودون ضروريا  على نفقة تراه أي إجراء إصالحي تأخذ خالل فترة معقولة أن  مشتريةال

 د.اإلجحاف بأي من حقوق المورد األخرى في العق

 براءات االختراعانتهاك  التحصين من .23

يحصن ، أن الشروط العامة للعقدمن  0.06الفقرة الفرعية وبمراعاة التزام الجهة المشترية بعلى المورد،  0.06
من وضد جميع القضايا أو األفعال أو  هافيوالمسئولين الذين يعملون  والموظفين مشتريةالجهة الويبرئ 

أو أية مصاريف بما فيها  ،دارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو األضرار أو التكاليفاإلاإلجراءات 
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 
 من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد بسبب ما يلي:

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

 بيع منتجات هذه اللوازم في أي دولة كانت. .ب

أو أي جزء منها في غير الغرض المنصوص عليه أو  اللوازمال يغطي أي استخدام آخر لهذه التحصين هذا 
جزء  أي أو 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  0.06
 علىو يقوم أن لموردعلى اوإبالغ المورد بها على الفور،  افعليه، الشروط العامة للعقدمن  0.06الفرعية 

إجراءات أو دعاوى أو أية مفاوضات للتوصل إلى تسوية لمثل هذه  بأية مشتريةالجهة النفقته الخاصة وباسم 
 اإلجراءات أو الدعاوى.

بنيته اتخاذ أية إجراءات أو دعاوى خالل ثمانية وعشرين يوما  من تاريخ  مشتريةالجهة الإذا لم يبلغ المورد  2.06
 .ااإلجراءات ذاتها بنفسه تتخذالحق أن  مشتريةللجهة الالتبليغ، فإن 

المساعدة الممكنة في إقامة مثل هذه اإلجراءات  توفيرعلى  بناء على طلب من الموردو مشتريةتعمل الجهة ال  2.06
 من قبل المورد عن أية تكاليف تنتج عن هذه المساعدة. اتعويضه تمي أنعلى أو الدعاوى، 

ي الباطن الذين يعملون ف ومتعاقديوالمسئولين  والموظفينالمورد عوض وتبرئ تأن  مشتريةالجهة العلى  5.06
خدمته من وضد جميع القضايا أو األفعال أو اإلجراءات اإلدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو 
األضرار أو التكاليف أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المورد 

ت االختراع، أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العالمات التجارية نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءا
أو حقوق 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 

 .اأو بالنيابة عنه مشتريةالجهة الأو صممت من قبل أخرى قدمت 
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 التغيير في القوانين واألنظمة .27

أو تم تفعيل أو إلغاء أو تغيير أي من  ،داخليةالنظمة األمراسيم أو النظمة أو األقوانين أو الإذا تغير أي من  0.07
يؤدي ذلك )بحيث  العطاء يميوما  التي تسبق تاريخ تسل (08ال )القوانين السارية في فلسطين خالل فترة 

/أو سعر  و( وبالتالي يؤثر على تاريخ التسليم الجهات المختصةعلى تطبيق أو تفسير العقد من قبل  التغيير
ص فيه أداء المورد والتزاماته فيما يخ تأثرالذي بالمقدار سعر العطاء سيعدل  وأتاريخ التسليم و/، فإن العقد
 اإلضافيةة احتساب هذه التكلف أودفع  يتملن على الرغم مما سبق و ،اإللغاء أوالتفعيل  أونتيجة هذا التغير  العقد
من الشروط العامة  05بموجب الفقرة  األسعار مراجعةي اطار فمسبقا بالحسبان  أخذهاالخصم اذا تم  أو

 للعقد.

 القوة القاهرة .28

كان تأخير  االتقصير إذأو فسخ العقد نتيجة  التأخيرغرامات حسن التنفيذ أو كفالة مصادرة لالمورد  يخضعال  0.08
 .القوة القاهرةالعقد ناتج عن ظرف  التزاماته بموجباألداء أو أي إخفاق آخر في تنفيذ 

" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد، وال يمكن تجنبها القوة القاهرة "فان ألغراض هذه الفقرة 0.08
ر: ال الحص المثال على سبيلهذه الحاالت وقد تشمل  ،إهمال أو تقصير من طرفه غير ناتجة عنو ،أو توقعها
، الحروب والثورات، والحرائق، والفيضانات، واألوبئة، اضمن صالحياته مشتريةتأخذها الجهة القرارات 

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

 أداءيتابع  أنعلى  ،وأسبابه القوة القاهرة خطيا  فور حدوث ظرف مشتريةالجهة العلى المورد أن يعلم  2.08
 ، إالهذه االلتزامات ألداء، أو أن يبحث عن بدائل أخرى ةالقوة القاهر ما يسمح به ظرففي حدود التزاماته 
 . ذلكخطيا  غير  مشتريةالجهة المنه  تإذا طلب

 تغيير وتعديل العقدالأوامر  .29

لشروط ا النقصان وفق النسبة المحددة في أوللجهة المشترية تعديل الكمية المطلوبة من كل بند سواء بالزيادة  0.09
 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   0.09
 النطاق العام للعقد، في واحد أو أكثر مما يلي:

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

 طريقة التغليف والشحن؛ .ب

 مكان التسليم؛ .ت

 التي يجب أن  يوفرها المورد.و المتعلقة باللوازمالخدمات  .ث

ق في التكلفة سواء بالزيادة أو وإلى فر أعاله 0.09الواردة في الفقرة الفرعية  إذا أدت أي من التغييرات 2.09
، يجب عندها إجراء تعديل مساو على أحكام العقدمن تنفيذ المورد ألي لبالنقصان، أو في الوقت المطلوب 

 08 هذه الفقرة خاللبموجب ويجب على المورد أن يطالب بالتعديل  ،والتنفيذقيمة العقد، وجداول التسليم 
 .مشتريةالجهة اليوما  من تاريخ تسلمه أمر التغيير من 
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تم بالعقد والتي قد يحتاجها المورد ولكن لم ي المتعلقةعلى الطرفين أن يتفقا مسبقا على سعر أي من الخدمات  2.09
يتجاوز سعرها معدل األسعار التي يطلبها المورد لقاء نفس الخدمات من أطراف  ال أنذكرها في العقد، على 

 أخرى.

 لن تقبل أية تعديالت أو تغييرات على شروط العقد إال إذا كانت خطية وموقعة من الطرفين. 5.09

 المدةتمديد  .31

 إنجاز أواللوازم الباطن لديه خالل فترة تنفيذ العقد ظروفا تؤخر تسليم  متعاقديواجه المورد أو أي من إذا  0.22
، فيجب على المورد أن الشروط العامة للعقدمن  00بها في الوقت المحدد بحسب الفقرة  المتعلقةالخدمات 
أن  ريةمشتالجهة الوعلى  المحتملة، استمرارهابها خطيا  على الفور، مبينا  سببها ومدة  مشتريةال يعلم الجهة

ه للمورد إلتمام مهامه، وفي هذ مدة التوريد المعطاةتمدد أن  اوله ،للتبليغ ااستالمه بتقييم الحالة فورتقوم 
 على العقد.  تعديلالالحالة يقوم الطرفان بالمصادقة على التمديد من خالل 

، فإن أي تأخير في األداء الشروط العامة للعقدمن  08الواردة في الفقرة  القوة القاهرةباستثناء حالة ظرف  0.22
الشروط من  02بحسب الفقرة  تأخيرالغرامات االلتزامات تضع المورد تحت طائلة فرض  وأداءوالتسليم 

 للعقد.الشروط العامة من  0.22بحسب الفقرة الفرعية مدة التوريد ، إال إذا تم االتفاق على تمديد العامة للعقد

 فسخ العقد  .31

 فسخ العقد بسبب التقصير 1.31

 اللاإلخأن 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  بأية

اللوازم خالل الفترة المحددة في العقد، أو خالل فترة كل  أوأي من إذا أخفق المورد في تسليم  .0
 للعقد،من الشروط العامة  22الفقرة  وفقالمشترية  تعطيها الجهةالتمديد التي 

 إذا أخفق المورد في أداء أي من المهام األخرى الموكلة إليه بموجب العقد، .0
 أو في فترة تنفيذه، في أي إذا تورط المورد، وحسب رأي الجهة المشترية خالل تنافسه على العقد .2

فة في الفقرة   للعقد.من الشروط العامة  2من ممارسات االحتيال أو الفساد المعر 

، الشروط العامة للعقد)أ( من  0.20بفسخ العقد أو جزء منه، بحسب الفقرة  مشتريةالجهة ال تقام إذا .ب
تحمل  مناسبة، وعلى الموردتراها التي لم تسلم بالطريقة التي اللوازم عملية توريد تستكمل أن  افإن له

زء الذي لم الجولكن على المورد االستمرار في تنفيذ  ،المتفق عليهااللوازم أية زيادة في تكلفة توريد 
 العقد.يتم فسخه من 

 فسخ العقد بسبب اإلفالس 2.31

 ،لمورد في أي وقت إذا ما أفلس المورد أو أعسرتفسخ العقد مع ا أنخطي  إشعار ومن خالل مشتريةللجهة ال 
أو  على أي حق في عملالفسخ ال يؤثر هذا ووفي هذه الحالة يتم فسخ العقد دون دفع أية تعويضات للمورد، 

 .مشتريةال الحقا  للجهةحدث أو يمكن أن يحدث  إصالح ضرر
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 لدواعي المصلحة العامةفسخ العقد  3.31

 عارإشمن خالل لدواعي المصلحة العامة  جزء منه في أي وقت أي بفسخ العقد أوللجهة المشترية الحق  .أ
م البنود التي تويحدد لدواعي المصلحة العامة، يتم الفسخ  أن اإلشعار يوضحويجب أن  ،للمورد خطي

 .نافذاإلغاؤها والتاريخ الذي يصبح فيه فسخ العقد 

وط الشر 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
 االختيار بين: للجهة المشترية

 لعقد، و/ أوشروط وأسعار ا وفق وتسليمهجزء منها  أيتوريد أن يتم  .0
قطع جزئيا والمواد وال إنجازهاإلغاء ما تبقى منها ودفع مبلغ متفق عليه للمورد لقاء اللوازم التي تم  .0

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

 الفقرة. بموجب هذهالمتفق عليه 

 نقل الحقوق  .32

أو المورد التنازل عن التزاماتهما المبرمة في هذا العقد كليا  أو جزئيا  إال بموافقة  مشتريةال يحق للجهةال  
 خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
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 ممارسات الفساد واالحتيالسياسة الدولة تجاه ملحق الشروط العامة للعقد: 

تقتضي سياسة دولة فلسطين تجاه ممارسات الفساد واالحتيال أن تلتزم الجهات المشترية، والمناقصون،   0.6
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: 9الحكومة،  من قبلالمال العام والمدارة  الُممولة منوالعقود 

 :يالتال واه على النحتعرف الممارسات الُمبينة أدن .أ

 -سواء  بشكل مباشر أو غير مباشر -تلقي، أو التماس  إعطاء، أو "ممارسة الفساد ": أي عرض، أو .0
 .10الئقة على تصرفات طرف آخر؛ ألي شيء ذي قيمة للتأثير بطريقة غير

" ممارسة االحتيال ": أي فعل أو امتناع عن القيام به، بما في ذلك، التحريف الذي من شأنه التضليل،  .0
 .11التزام؛  أيمحاولة لتضليل طرف، للحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب  أيأو 

ئق، ال " ممارسة التواطؤ ": القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير .2
 12بما في ذلك، التأثير و/أو تشجيع القيام بتصرفات غير الئقة إزاء طرف آخر؛ 

سواء   -إلحاق الضرر  بإفساد أو" ممارسة اإلكراه/ اإلجبار": إضعاف أو إلحاق الضرر، أو التهديد  .2
 ةبأي طرف أو ممتلكاته للتأثير و/أو تشجيع القيام بأعمال غير الئق -بشكل مباشر أو غير مباشر

 .13إزاء طرف ما؛ 

 العرقلة ": " ممارسة .5

د، وتزوير، وتغيير، أو .أ إخفاء أدلة التحقيق، أو اإلدالء بأقوال كاذبة للمحققين  اإلتالف الُمتَعمَّ
 احتيال، أو وذلك بهدف العرقلة المادية للتحقيق في ادعاء الحكومة حول وقوع حالة فساد، أو

ن الكشف عن معرفته بالمسائل ذات الصلة إكراه، أو تواطؤ؛ أو تخويف أي طرف لمنعه م
 أو بالتحقيقات أو من متابعة مجريات التحقيق،

القيام بأعمال تهدف إلى العرقلة الفعلية لقيام الحكومة بممارسة التفتيش وحقوق المراجعة  .ب
 ث( أدناه.) 0.6 في الفقرةالحسابية والتدقيق المنصوص عليها 

أي من موظفيه أو وكالئه، أو مستشاريه من  تبيَّن أن المناقص أوسيتم رفض/ استثناء أي عطاء إذا  .ب
موظفيهم، قد قام بصورة مباشرة أو  الباطن، والمقاولين من الباطن، ومزودي الخدمات، والموردين، و/أو

ممارسات العرقلة في التنافس  مباشرة، باالنخراط في الفساد أو االحتيال، أو التواطؤ أو اإلكراه، أو غير
 موضع النقاش؛ المناقصةحول 

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

ل من المالأجل غير مسمى، أو لفترة ُمعيَّنة من الزمن، للحص  العام. ول على أي عقد ُمموَّ

                                                 

 .على ميزة غير مستحقة يعد عمال غير الئقفي هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول 9
  

 ذاه يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفي موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى 10
 ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات  " يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات األخرى، موظف قطاع عامالسياق، فإن مصطلح " 

 .الشراء
 ؛ كما أن مصطلح "المنفعة " و " االلتزام" هما متصالن بعملية  موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى 11

 . ثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقدالشراء، أو تنفيذ العقد ؛ وأن " عمل أو االمتناع عن القيام بهكذا عمل" يهدف إلى التأ
 (، ممن يحاولون إما موظفي القطاع العام لمشاركين في عملية الشراء، )اشير إلى ي "ألطرافألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " ا12

 أو تحديد أسعار العطاءات  ، 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 مصطلح " الطرف" يشير إلى ألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن13
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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  ريةواإلداديوان الرقابة المالية  أو
 .العطاءات، وتدقيق هذه الحسابات والسجالت من قِبل مدققي حسابات يتم تعيينهم من قبل الحكومة
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 الشروط الخاصة للعقد التاسع: القسم

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

ين حذف النص بيصيغة مقبولة أخرى و أية أدناه أو العيناتإدخال الصيغة المناسبة مستخدما  تختارأن  مشتريةال ]للجهة
 األقواس[

  

 بلدية رام الله  :مشتريةالجهة ال  0.0للعقد العامة الشروط 

 حدائق بلدية رام الله : المكان النهائي موقع )مواقع( المشروع/  0.0للعقد العامة الشروط 

  INCOTERMS 2010التي تنطبق على العقد هي:  Incotermsطبعة الـ  )ب( 2.0للعقد الشروط العامة 

 العربية اللغة المعتمدة:  0.5للعقد العامة الشروط 

 هو: مشتريةال عنوان الجهة، اإلشعاراتإلرسال  0.7للعقد العامة الشروط 

 صالح عازر  إلى:

 رام الله  –عيسى زيادة عنوان الشارع: 

مكتب العطاءات  –دار بلدية رام الله  –الطابق االول رقم الطابق والغرفة: 
 والمشتريات 

 رام الله المدينة: 

 ]أدخل الرمز البريدي، إن وجد[الرمز البريدي: 

 فلسطين  الدولة:

  200925555الهاتف: 

  200925559الفاكس: 

 tenders@ramallah.ps البريد اإللكتروني: 

 

 فلسطين يحتكم العقد ويفسر بحسب القوانين المتبعة في  0.8الشروط العامة للعقد 

من الشروط العامة للعقد تتم بموجب:  0.9التحكيم التي تنطبق وفقا للفقرة  إجراءات 0.9الشروط العامة للعقد 
 قوانين دولة فلسطين ذات الصلة  

mailto:tenders@ramallah.ps
mailto:tenders@ramallah.ps
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 ال ينطبق  – تفاصيل الشحن والمستندات التي يجب أن يقدمها المورد 0.00للعقد العامة الشروط 

 ]أدخل تفاصيل الشحن ومستندات أخرى[

 وثيقة الشحن الجوي أو وثيقة الشحن البحري؛

 ؛الفاتورة الضريبية

 التغليف؛قائمة  

 شهادة الوزن؛

 ؛المنشأشهادة 

، ازماللوقبل وصول  مشتريةاللجهة الى االمستندات المدرجة أعاله يجب أن تسلم 
 وإذا لم يتم استالمها يتحمل المورد أية تكاليف ناتجة عن ذلك.

 غير خاضعة للمراجعة الخدمات المشمولة في العقد ستكون و اللوازمأسعار  0.02الشروط العامة للعقد 

حساب  يف، سيتم استخدام الطريقة التالية للمراجعةخاضعة  األسعارفي حالة كانت 
 ال تنطبق  – ]أدخل التفاصيل[ المراجعة

هذا العقد  للمورد بموجبطريقة وشروط الدفع  – 0.02الشروط العامة للعقد  0.02الشروط العامة للعقد 
 تكون على النحو التالي:

( 22من قيمة العقد خالل ) % 02: تدفع في حال طلب المورد الدفعة المقدمة (0)
يوما  من تاريخ توقيع العقد مقابل كفالة مالية بالمبلغ وبالشكل المنصوص عليه 

  المشترية عليه الجهةفي وثائق العقد أو أي شكل آخر توافق 

من قيمة العقد عند استالم اللوازم وقبولها  %92( تقوم الجهة المشترية بصرف 0)
 المستندات المتعلقة بالصرف.وبعد تقديم كافة 

 

في الدفع التي تقوم الجهة المشترية بعدها بدفع فائدة للمورد تكون  التأخيرفترة   5.02د الشروط العامة للعق
 يوما [األيام]أدخل عدد 

 % ]أدخل الرقم[نسبة الفائدة التي تنطبق هي: 

 0.06د الشروط العامة للعق
 الزامية  كفالة حسن التنفيذ  

 من قيمة العقد االجمالية %02بنسبة  كفالة حسن التنفيذ ستكون

يك كفالة بنكية او ش حسن التنفيذ على شكل تكون كفالةفي حال كونها إلزامية،  2.06د الشروط العامة للعق
 بنكي مصدق صادر باسم بلدية رام الله 

 من الشروط العامة للعقد  2.06وفق فقرة حسن التنفيذ  تسترد كفالة  2.06د الشروط العامة للعق

 

 نطبق ال يالتغليف ووضع العالمات المناسبة والتوثيق على المغلفات سيكون:  0.00د الشروط العامة للعق
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وان لم يكن كذلك فانه  ،Incoterms ال التأمين على اللوازم سيكون بموجب 0.00د الشروط العامة للعق
 ال ينطبق  يكون كالتالي:

فحوصات ال قائمةسيتم تنفيذ جميع الفحوصات الواردة في الفحص واالختبارات:   0.02د الشروط العامة للعق
 مرة واحدة عند استالم األصناف الواردة في العطاء والتفتيش

 حدائق البلديةواالختبارات في  سيقام الفحص 0.02د الشروط العامة للعق

 لكل أسبوع  بااللف من قيمة العقد  0 غرامات التأخير ستكون:  0.05د الشروط العامة للعق

 من قيمة العقد  % 02الحد األعلى لمبلغ غرامات التأخير:  0.02د الشروط العامة للعق

 يوما [265] للوازم فترة صالحية الضمانة المصنعية 2.05د الشروط العامة للعق

 حدائق بلدية رام الله  النهائيألغراض الضمانة المصنعية، سيكون المكان 

 يجب أن تغطي الضمانة ما يلي:

 سوء المصنعية 

 سوء التركيب 

 تلف الدهان 

 يوما 05 فترة اإلصالح أو التبديل ستكون 5.05د الشروط العامة للعق

المطلوبة من كل بند، دون تعديل سعر الوحدة،  نسبة الزيادة أو النقصان في الكمية 0.09د الشروط العامة للعق
   %05 يكون:

 تكون اللوازم جاهزة للشحن أنبفسخ العقد التي يجب  اإلشعارالفترة من تاريخ  ب -2.20الشروط العامة للعقد 
 ال ينطبق  هي:خاللها 
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 (قبول العطاء)خطاب  اإلحالة خطابنموذج 

 ترويسة الجهة المشترية [ أوعلى الورق الذي يحمل شعار  )خطاب قبول العطاء( اإلحالةخطاب  إعداد]يتم 

 
 ]ادخل اليوم والشهر والسنة[ :التاريخ

 
 ]المناقص وعنوان  اسمادخل [: إلى
 

 ]العقد ورقم اسمادخل [: العقداسم ورقم 
 
 

 ]ادخل اسم وعنوان المناقص[السادة: 
 

 الخاصة الشروط في مبينكما هو  ]العقد ورقم اسمادخل [لتنفيذ  ]ادخل التاريخ[المؤرخ في  مبأن عطاءك منود إعالمك
 قد تم، التعليمات للمناقصين وفق 14، كما تم تصحيحه وتعديله]العملةادخل [ ]المبلغ باألرقام والكلماتادخل [وبمبلغ ،للعقد(
 .ناقبلمن  قبوله

سم وفق نموذج كفالة حسن التنفيذ المدرج ضمن وثائق المناقصة/ القحسن التنفيذ  كفالة تقديمفانه يطلب منكم بناء على هذا و
لهذا  كميوما من استالم  ]األيامدخل عدد أ[بموجب الشروط الخاصة للعقد، وذلك خالل وتوقيع العقد العاشر" نماذج العقد" 

 .الخطاب

 ]ادخل توقيع الشخص المفوض[ :المفوضتوقيع الشخص 
 ]ادخل اسم الشخص المفوض[  :سماال

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

 
 

                                                 

 قم بحذف "تصحيحه" أو "وتعديله" إذا لم يكن ينطبق..14
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 اتفاقية العقدنموذج 

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

فيما  ا)والمشار إليه[ مشتريةالجهة ال ]أدخل عنوان مقرها الرئيسي و، دولة فلسطين /[مشتريةال الكامل للجهة]أدخل االسم 
 "(.مشتريةالجهة ال" ب يلي

 و
)والمشار ]أدخل عنوان المورد[ ومقرها الرئيسي  ]أدخل اسم دولة المورد[شركة منشأة بحسب قوانين  المورد[،]أدخل اسم 
 "(.المورد" ب إليه فيما يلي

 
العطاء الذي قدمه المورد  توقبل[، للوازم]أدخل وصفا مختصرا لتوريد مناقصة بطرح  قامت مشتريةالجهة ال أنحيث 

 "قيمة العقد"(. ب )والمشار إليه فيما يلي ]ادخل العملة[ ]أدخل قيمة العقد باألحرف واألرقام[مقابل اللوازم لتوفير هذه 

 على ما يلي: فقد اتفقت الجهة المشترية والمورد

 .المشار اليها فيما بعد في شروط العقدالمحددة لها والعبارات الواردة في هذه االتفاقية ذات المعاني يكون للكلمات  -0

 :تم قراءتها وتفسيرها بهذه الصورةتو، جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقيةالوثائق التالية  تعتبر -0

 .اإلحالة خطاب .أ

 .العطاء خطاب .ب

 .وجدت( أن) ]المالحق أرقامادخل رقم/ [المالحق رقم  .ت

 .الشروط الخاصة للعقد .ث

 .الشروط العامة للعقد .ج

 .الفنية(المتطلبات الفنية )بما في ذلك جدول المتطلبات والمواصفات  .ح

 .ةاألسعار األصليجداول  .خ

 ]أضف هنا أية وثائق أخرى جزء من وثائق العقد أنهاأية وثائق أخرى محددة في الشروط العامة للعقد على  .د
 .[الزمة ضرورية أو

في حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود و ،العقد على جميع وثائق العقد األخرى اتفاقيةسود ت -2
 أعاله. األسبقية بحسب ترتيب الوثائق

تنفيذ الخدمات واللوازم  بتسليمالمورد  يتعهد وفقا للشروط،لمورد ل بصرف الدفعات المستحقة مشتريةالجهة ال قيام إزاء -2
 .العقد ألحكاموفقا  عيوب فيها أية وإصالح المتعلقة بها

 بأن تدفع يةمشترالجهة ال عيوب فيها، تتعهد أية وإصالحقيام المورد بتسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات المتعلقة بها  إزاء -5
 قد.الع المحددة فيوبالطريقة  المواعيدالدفع بموجب أحكام العقد في يستحق للمورد قيمة العقد أو أي مبلغ آخر 

 

 .في الشروط الخاصة للعقدالمحددة وفقا للقوانين  بتنفيذهابعقد هذه االتفاقية  قامت األطراف التيتتعهد 

 عن المورد                                                                            مشتريةال عن الجهة        

 ___________________التوقيع:                                         __________________ التوقيع:

 ____________________االسم:                                         ___________________االسم: 

 ___________________الوظيفة:                                          _________________: الوظيفة

 

 _______________ شهد على ذلك:                                      ______________   شهد على ذلك:
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 حسن التنفيذكفالة نموذج 

 البنك( )ترويسة

 ، هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[ الفائز من المناقص، بطلب البنكيمأل ]

 المشترية وعنوانها[ الكامل للجهة]أدخل االسم  المستفيد:

 ]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

 [المناقصة]أدخل اسم ورقم : المناقصةاسم ورقم 

 ]أدخل الرقم[ :رقم كفالة حسن تنفيذ

 وعنوان الفرع[ اسم البنك: ]أدخل البنكاسم وعنوان 

 ال وصف]أدخ، لتوريد  [المناقصة ]أدخل رقم تقدم بعطاء للمناقصةقد  "()يسمى فيما يلي "المورد [ادخل اسم المورد] أنحيث 
 .، وان كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقدعليه أحيلالعقد قد علمنا بأن  أننا، وحيث [للوازما مختصر

بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها  التزاما ال رجعة فيه لتزمن ]ادخل اسم البنك[ نحنمن المورد، وبناء على طلب 
بأن المورد قد أخل يفيد فور تسلمنا منكم أول طلب خطي ، [أدخل العملة]  ]ادخل المبلغ بالكلمات األرقام[ب ]أدخل المبلغمبلغ 

 .  تبرير من قبل الجهة المشترية أيلتقديم العقد دون الحاجة بموجب  اتهالتزامأي من ب

يجب أن نستلمه في بموجب هذه الكفالة وأي طلب للدفع  15[التاريخ )اليوم والشهر والسنة]ادخل  الكفالة صالحية هذهتنتهي 
 ذلك التاريخ أو قبله.في  هذا البنك

 طلب الكفاالت الصادرة عن الجهات المختصة في فلسطينوتعليمات تخضع هذه الكفالة لقوانين 

 

 

_____________________________ 

 من البنك[( المفوضين) الممثلين( المفوض]توقيع )تواقيع( الممثل )

 

 

 

 

                                                 

   من 2.14من  الشروط العامة للعقد، مع األخذ باالعتبار أية التزامات بالكفالة من قبل المورد وفقا للفقرة  1.14التواريخ المحددة وفقا للفقرة  15
تحتاج  سالشروط العامة للعقد المطلوب توفيرها  بكفالة حسن تنفيذ جزئي. على  الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد،  
ل  هذه إلى طلب تمديد  سريان الكفالة من  البنك. ويجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ االنتهاء المنصوص عليه في  هذه الكفالة. خال
لة لمرة االكفالة، قد  ترى الجهة المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل األخيرة: "يوافق  البنك على تمديد  هذه الكف

استجابة لطلب  الجهة المشترية الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل   سنة واحدة[، ]ستة أشهر،مثال  ]أدخل المدة[واحدة ولفترة ال تتعدى 
 هذا الطلب إلى  البنك قبل انتهاء سريان هذه الكفالة."
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 ال تنطبق  -  مقدمةالدفعة لل كفالة بنكية

 [ترويسة البنك]

 هذا النموذج بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس[ ،الفائز من المناقصبطلب  البنكيمأل ]

 ]أدخل اسم الجهة المشترية وعنوانها[ المستفيد:

 ]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

 ]أدخل اسم ورقم المناقصة[: اسم ورقم المناقصة

 الرقم[]أدخل  :رقم كفالة دفعة مقدمة

 [وعنوان الفرع اسم البنك: ]أدخل اسم وعنوان البنك

مع الجهة  [رقم العقد]أدخل رقم د عق)يسمى فيما يلي "المورد"( قد دخل في  المورد الكامل وعنوانه[ ]أدخل اسم أنحيث 
  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  16ادخل العملة[ [  ]ادخل المبلغ بالكلمات[]أدخل المبلغ باألرقام[  

أن  وأن يتم اإلشارة إلىالجهة المشترية، قد  أخل بأي من التزاماته بموجب العقد دون الحاجة الى تقديم أي تبرير من قبل 

 المورد:

 ؛ أوتوريد اللوازمقد قام باستخدام مبلغ الدفعة المقدمة ألغراض أخرى غير   .أ
قد فشل في سداد المبلغ المدفوع مقدما بحسب ما تضمنته شروط العقد، على أن يتم تحديد المبلغ الذي فشل مقدم  .ب

 الطلب في سداده.

 .قامسبضرورة أن يكون المورد قد استلم الدفعة المقدمة المذكورة  هذه الكفالة دفعة بموجبيشترط لدفع أي مطالبة أو 

 17.بموجب العقد يخ استالم المورد للدفعة المقدمةمن تار الكفالة صالحية هذهتسري 

ده على النحو المعاد دفعه، والذي قام المورد بتسديسيتم تخفيض الحد األقصى لمبلغ الكفالة البنكية هذا تدريجيا، بمقدار المبلغ 

الُمحدد في نسخ شهادات الدفع التي سيتم تقديمها إلينا، وسينتهي العمل بهذه الكفالة البنكية، وعلى أبعد تقدير عند استالمنا 

، قد تمت المصادقة تياطيةاالح( في المائة من قيمة العقد، ناقصا المبالغ  92لنسخة من شهادة الدفع التي توضح أن تسعين ) 

أيهما أسبق، وأي مطالبة بالدفع بموجب هذه  ]] ادخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة(عليها لغرض الدفع، أو في تاريخ  

 قبل ذلك التاريخ. في أوالكفالة يجب أن يتم استالمها من قِبلنا، في المكتب المشار إليه أعاله 

 .عن الجهات المختصة في فلسطين طلب الكفاالت الصادرة الكفالة لقوانين تخضع هذه
 

 [عن البنك]أدخل توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المخول )المخولين( 

                                                 

 يمثل قيمة الدفعة المقدمة.مبلغا  يحدد البنك16

ية إلى يد مدة انتهاء العقد، ستحتاج   الجهة المشترأدخل التاريخ المثبت في جدول التسليم في العقد. على الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمد17
ة، قد لطلب تمديد لهذه الكفالة من البنك. يجب أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ االنتهاء المنصوص عليه في الكفالة. خالل إعداد هذه الكفا

رة: "يوافق البنك على تمديد هذه الكفالة لمرة واحدة ولفترة ال ترى الجهة المشترية إضافة النص التالي إلى النموذج، في نهاية الفقرة قبل األخي
اء سريان هتتعدى ]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، بناء على طلب الجهة المشترية الخطي لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى البنك قبل انت

 هذه الكفالة."
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 المناقصة الدعوة الىالملحق: 

 المشترية[ اسم الجهةادخل ] الجهة المشترية:

 المناقصة[ مادخل رق: ]رقم المناقصة 

]أدخل اسم  "مشروع" أو" الموازنة العامة]أدخل "استخدام جزء من مخصصاتها ضمن   المشترية[ الجهة اسم]أدخل تود  .0

 . ورقم المناقصة[ اسم]أدخل لتسديد المبالغ المستحقة  بموجب عقد   ]أدخل اسم الممول["[الممول من قبل  المشروع[

فا وص]أدخل  توريدتقديم عطاءات بالظرف المختوم لـ الى األهلية ذويالمناقصين  المشترية[ الجهة اسم]أدخل تدعو  .0

]في حالة تجزئة المناقصة أدخل "تشتمل المناقصة على الرزم التالية: ]أدخل أسماء  ، و[التي يراد شراؤها للوازمموجزا 

 [.ال يحق" للمناقص التقدم لواحدة أو أكثر من هذه الرزم"و"يحق" أو " و أدخل]، الرزم المكونة للمناقصة[ وأرقام

وفقا لمقتضيات قانون الشراء العام  ["دولية" أومحلية" ]أدخل "ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية  .2

المؤهالت المطلوب توفرها لدى و ،وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية ،والئحته التنفيذية 0202لعام  8رقم 

 الثالث من وثائق المناقصة[ القسم]أدخل وصف مختصر للمؤهالت المحددة في المناقص الفائز هي: 

 وكذلك فحص المشترية[ الجهة اسم]أدخل يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية من  .2

الدوام[ من  نهاية  ]أدخلإلى الساعة  الدوام[ بداية  ]أدخلوثائق المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة  

 .للشراء العام الموحدةعبر البوابة  أو، أيام األحد الى الخميس

وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه، بعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها    على المهتمين الحصوليمكن للمناقصين  .5
 .]أدخل المبلغ والعملة[

أدخل أحد ] اإللكترونيةوالعطاءات  ،[والوقت]أدخل التاريخ يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل  .6

]أدخل عدد األيام كما هو مبين يجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة ، و"[مقبولة" أو "غير مقبولةالخيارين: "

 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.  [بيانات المناقصة في جدول

لغ والعملة[ وتكون سارية "كفالة دخول المناقصة بمبلغ ]أدخل المب]أدخل أحد خيارين: طاء يكون يرفق مع الع أنيجب  .7

]في حالة تجزئة المناقصة الى رزم، أدخل مبلغ وعملة الكفالة ."[ يوما بعد صالحية العطاءاأليامالمفعول لمدة ]أدخل عدد 

 .  "[ضمان للعطاء وفقا للنموذج المدرج في وثائق المناقصة إقرارأو " ،لكل رزمة[

ن سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصيو ،استبعادهاالعطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم   .8

 .[والوقتفي ]أدخل التاريخ  الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه

 هو: أعالهالعنوان المذكور  .9

 المشترية[ الجهة اسم]أدخل 

 الدائرة[]أدخل 

 الشارع[]أدخل اسم  
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 المدينة[]أدخل 

 الدولة[]أدخل 

 [اإللكتروني]أدخل عنوان الموقع  و / أو ]أدخل العنوان البريدي[

 .[والمدينة]أدخل رقم الهاتف، أوضح مفتاح البلد 

 

 

 


