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 تمهيد

 ات الشراءلسياس المجلس األعلى قبلمن  اللوازمتوريد  ةمناقصل القياسية وثائقهذه اللقد تم تحضير 
 2002( 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 "،الفساد واالحتيالالدولة اتجاه ممارسات 
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

ذه ه المائل سواء  في مربعات أو بين قوسين أو في الحواشي في 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 جاتكلفة ومدى مطابقته للمواألقل المعايير 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 

 الشروط العامة للعقدالثامن:  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  2.0

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  0.2
 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 0.3
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 2.3
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 
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 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 2.2
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 تلديه عالقة مع مناقص آخر مباشرة أو عن طريق طرف ثالث مشترك،  .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 الجهة المشترية)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.  0.2الفقرة )مباشرة بالمستشار الذي قدم الخدمات االستشارية إلعداد أو تنفيذ المشروع المحدد في 

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

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، أو تقييم العطاءات لهذه المناقصة

تعليمات من ال 7.2الفقرة  المشار اليها في الدولباستثناء دولة ألي لجنسية امن حملة أن يكون  للمناقصيمكن  3.2
يعمل و تلك الدولةفي  هليسجم تإذا 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 



 

 

 9                                                                                                 األول: التعليمات للمناقصين  القسم

 

 

ٌ 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 الحرمانخالل فترة  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 ا وغيرها من من خالل الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك قانون تأسيسه 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.

 "أو المقاطعةللحظر 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 " 2.5
لتأمين " خدمات مثل ابهاالمتعلقة الخدمات  ، كما يشمل تعريف "اللوازم نفسهاكانت قيمتها ال تتجاوز قيمة  إذا

 والتركيب والتدريب والصيانة.

 نهام زراعتها أو معالجتها أو تصنيعهامصطلح "المنشأ" يعني الدولة التي يتم استخراج المواد أو إنتاجها أو  3.5
من خالل التصنيع أو المعالجة أو التجميع سلعا تجارية تختلف في صفاتها األساسية تنتج ، أو التي أو فيها

 عن مكوناتها.
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 المناقصة ب. محتويات وثائق 

 المناقصةأجزاء وثائق  3

أدناه، ويجب أن تقرأ هذه  المذكورةول جميع الفص 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 جزءا  من وثائق مشتريةال جهةتصدرها الالتي الى المناقصة الدعوة تعتبر  2.6
 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  3.6
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

 . أن يقدم في عطائه كافة المعلومات والوثائق المطلوبة في هذه الوثائقو، المناقصة
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 المناقصةتوضيح وثائق  7

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

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 22.2 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  ،وثائق المناقصة جزءا من مشتريةعن الجهة الأي ملحق يصدر صبح ي 2.8
بنشر الملحق  مشتريةال جهةوتقوم ال ،6.3للفقرة وفقا   مشتريةالجهة الوثائق المناقصة من  علىحصلوا الذين 

 .للشراء العامعلى البوابة الموحدة 

، وذلك للمناقصينمن التعليمات  22.2الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقا للفقرة  تأجيل مشتريةللجهة ال  3.8
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

 العطاءاتإعداد  .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  0.00
والمواد المطبوعة بلغة أخرى، شريطة أن المعززة من الممكن أن تسلم الوثائق و ،المناقصةبيانات  جدول

لعطاء يتم ا تفسيرغايات ول ،المناقصةبيانات جدول باللغة المذكورة في معتمدة تكون مرفقة بترجمة دقيقة 
 اعتماد النصوص المترجمة.   
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 العطاءمنها  يتكونالوثائق التي  11

 من الوثائق التالية:الذي يسلمه المناقص العطاء  يتكون     0.00

 ،للمناقصينمن التعليمات  02الفقرة  وفقالعطاء معبأ  خطاب .أ

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

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

 ،للمناقصينمن التعليمات  03الفقرة  وفقبها  ات البديلة إن كان مسموحاالعطاء .ث

 ،للمناقصينمن التعليمات  20الفقرة  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 تمقدرته و 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  30

 .المناقصةبيانات جدول وثيقة أخرى محددة في  ةأي .ر

ء شركا ائتالف، فإن العطاء المقدم من للمناقصينمن التعليمات  0.00الفقرة  فيالواردة للمتطلبات  باإلضافة 2.00
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  0.02
 0.20قرة 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  0.03
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 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  2.02

المبلغ هو  ،من التعليمات للمناقصين 0.02فقرة لل المعبأ وفقا   العطاء خطابالذي يظهر في المبلغ يكون  3.02
 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 0.02الفقرة 

، 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  29بالفقرة 
 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  000%
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
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حسب و INCOTERMS ال ( بتفرعاتها المتاحة منEXWخارجة من المصنع ) مسعر اللواز .0
 التي دفعت بالفعل أو ستدفع علىوالضرائب 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  .2

 النهائيالموقع إلى  اللوازمالنقل الداخلي والتأمين والخدمات المحلية األخرى الالزمة لنقل  سعر .3
 .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  .2
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 .3

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

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

 باللوازم )بما في ذلك أية ضرائب مفروضة(. سعر كل بند من البنود المكونة للخدمات المتعلقة .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  2.05
 .المناقصة
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 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  2.06 
 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  3.06
يقدم  وأن ،، بحيث يوضح توافقها مع المواصفات المطلوبةاللوازمالفنية واألدائية األساسية للمواصفات 
 .المتطلباتجدول  - 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 

 

 المناقصمؤهالت أهلية والتي تؤكد الوثائق  17

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 2.07
 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
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 معايير- الثالث القسمجميع المؤهالت والمعايير المنصوص عليها في  المناقص أن تتوفر فييجب  .ت
 .والتأهيلالتقييم 

 

 فترة صالحية العطاءات 18

نهائي بعد الموعد ال جدول بيانات المناقصةللفترة المنصوص عليها في  اتتستمر صالحية العطاء أنيجب  0.08
يتم رفض أي سو ،من التعليمات للمناقصين 0.22للفقرة  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  2.08
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 

  

 دخول المناقصةضمان  19

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 2.09
 نماذج العطاء.  - الرابع

للصرف عند  تكون قابلة يجب أنأعاله،  0.09بموجب الفقرة  مطلوبةدخول المناقصة  كفالة تكان إذا 3.09
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  2.08التمديد 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
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 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  22توقيع العقد وفقا للفقرة  .2

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  2.00و  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  22للفقرة 

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

 

 شكل وتوقيع العطاء 21

التعليمات من  0.00ة في الفقرة مذكورواللعطاء الوثائق المكونة لنسخة أصلية واحدة من  إعدادالمناقص  على 0.20
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 للمناقصين03)
 في حال وجودو "،نسخةبكلمة "ويعلمها صلية األمن النسخ غير  جدول بيانات المناقصةالمحدد في  عددال

 أي اختالف بين النسخ واألصل يتم اعتماد األصل.
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ص لشخاألصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر ال يمحى، وموقعة من قبل ا النسخةيجب أن تكون  2.20
 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  3.20
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  2.20
 بالتوقيع على العطاء.المفوض الشخص 

   

 . تسليم وفتح العطاءاتث

 تعليم وتسليم العطاءاتو إغالق 21

، والعطاءات البديلة في حال كان مسموحا  بها وفقا والنسخ ،األصلية للعطاء الوثائقوضع  المناقص على 0.20
في مغلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المغلفات إشارة تبين فيما إذا  للمناقصينمن التعليمات  03للفقرة 

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

 المغلفات الداخلية:تحمل  أنيجب  2.20

 . المناقصاسم وعنوان  .أ

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

 الخارجي: فالمغلحمل ي أنيجب  3.20

 .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  2.20
 أو غير مغلقة كما هو مطلوب.

 

 اتالنهائي لتسليم العطاءالموعد  22

العنوان ي ف من خالل التسليم باليد أو بالبريد العادي أو المسجلالمشترية الجهة  تسليم العطاءات الىيجب  3.22
 ويمكن ،المناقصةبيانات جدول المحددين في ريخ االوقت والت فيأو  قبل ،جدول بيانات المناقصةفي  المحدد
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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   2.22
المشترية الجهة حقوق وواجبات  تصبحوفي هذه الحالة  ،للمناقصينمن التعليمات  3.8يتوافق مع الفقرة 

 للموعد الجديد. خاضعة ينوالمناقص

 

 العطاءات المتأخرة 23

التعليمات من  22وفقا للفقرة  لتسليم العطاءات النهائيسلم بعد الموعد يعطاء  أيالمشترية تقبل الجهة  لن 0.23
 ه.إلى صاحبه دون فتح ويعادرفضه ويتم  ،المحدد متأخرا  الموعد عطاء يصل بعد  أي ويعتبر ،للمناقصين

 

 سحب وتبديل وتعديل العطاءات 23

للمناقص سحب أو تعديل أو استبدال عطائه بعد تسليمه، وذلك بإشعار خطي ُموقع من قبل الشخص المفوض   0.22

من هذه التعليمات، ويجب أن يُرفق التعديل أو االسحححتبدال مع  2.20بالتوقيع مصححححوبا  بالتفويض وفقا  للفقرة 

 اإلشعار الخطي، ويجب أن تكون جميع اإلشعارات:

من التعليمات للمناقصين )إال أن إشعارات االنسحاب ال تتطلب  20و 20للفقرتين  قد أُعدت وقُدمت وفقا   .أ
 تعديل"، " استبدال"، " انسحابنسخة(، وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تحمل مغلفاتها عالمات واضحة " 

 "؛ و
من  22رة من قبل الجهة المشترية قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات وفقا للفق استالمهاتم  .ب

 التعليمات للمناقصين.

من التعليمات  0.22، في حالة االنسحاب وفقا للفقرة الفرعية غير مفتوحة ألصحابهاالعطاءات تعاد  2.22
 للمناقصين.

اريخ تسحب أو استبدال أو تعديل العطاء في الفترة ما بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات وللمناقص ال يحق  3.22
 .لهاتمديد  أي أو العطاء خطابانتهاء صالحية العطاء المحدد في 

 

 فتح مظاريف العطاءات 25

 بفتحالمشترية الجهة من التعليمات للمناقصين، تقوم  0.22 0.23ستثناء الحاالت المذكورة في الفقرتين با 0.25
يخ التار في جلسة علنية في للمناقصينمن التعليمات  3.25كما هو محدد في الفقرة  العطاءات أسعاروقراءة 

اغبين الرالمناقصين أو ممثليهم المفوضين  بحضور المناقصةبيانات جدول في  ينالمحددالوقت والمكان و
يتم  التعليمات للمناقصينمن  0.22عطاءات إلكترونيا حسب الفقرة الفي حالة سمح بتقديم و ،الحضور في
 .بيانات المناقصة جدولة في محددال اإلجراءات وفق هافتح



 

 

 21                                                                                                 األول: التعليمات للمناقصين  القسم

 

 

 ، فيما يعاد المغلف الذي يحمل العطاء إلىعلنا" وتقرأ انسحابتفتح في البداية المغلفات التي تحمل كلمة " 2.25
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  3.25
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  0.23ة 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 2.25
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  0.26
 .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  2.26
 .استبعاد العطاء المقدم منهفي العقد  والمقارنة وإحالةفي عملية الفحص والتقييم لجنة التقييم 

مناقص االتصال بالجهة المشترية لشأن  أيفي حالة أراد ، التعليمات للمناقصينمن  2.26الفقرة  مع مراعاة 3.26
 .فقطخطيا  اهأن يخاطبفان عليه  ،يتعلق بالمناقصة في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالة العقد
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 توضيح العطاءات 27

وضيح ت مناقصأي من تطلب هدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات أن وب مشتريةللجهة اليحق  0.27
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  30خالل 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    2.27
 رفض عطاء هذا المناقص.

 

 الحذفوالتحفظ و االنحراف 28

 :التالية تطبق التعريفاتت اخالل تقييم العطاء 0.28

 .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

 

 المناقصةاستجابة العطاءات لشروط تحديد  29

ا لما هو وفق نفسهمحتويات العطاء للشروط على مستجيبا العطاء إذا كان فيما  مشتريةالجهة اليعتمد قرار  0.29
 .من التعليمات للمناقصين 00محدد في الفقرة 

أو ف انحرادون  متطلبات وثائق المناقصةالمستوفي لجميع العطاء  للشروط هوجوهريا  المستجيب  العطاء 2.29
 :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  .2
 .التعاقدية المناقص

 دموا بعطاءاتالذين تق اآلخرين لمناقصينل الوضع التنافسيعلى ، يؤثر بشكل غير عادل في حالة تعديله  .ب
 للشروط. ةمستوفيمستجيبة جوهريا و
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، التعليمات للمناقصينمن  07و 06وفقا للفقرتين  الفنية للعطاءالجوانب  بتقييم مشتريةتقوم الجهة ال سوف 3.29
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  2.29
 .تصحيح االنحراف أو التحفظ أو الحذف الجوهري عن طريق بجعله مستجيبا بالتالي

 

 عدم المطابقة، األخطاء والحذف  31

 ةأي النظر عنتغض أن  مشتريةال يحق للجهة، لمتطلبات وثائق المناقصة جوهريا   ا  مستجيب العطاءكان  إذا 0.30
 .انحرافات غير جوهريةنواقص أو 

أن  صمن المناقتطلب أن  مشتريةيحق للجهة ال ،كان العطاء مستجيبا  جوهريا  لمتطلبات وثائق المناقصة إذا 2.30
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 3.30
بند ليعكس سعر الالعطاء يعدل سعر  المقارنة فقط وألغراض ،للقياس الكمي والتي تتعلق بسعر العطاء

 المطابق للمواصفات.غير المنسي أو 

 

 تصحيح األخطاء الحسابية 31

 ألخطاءاتصحيح ب مشتريةلجهة التقوم ا، في حالة كان العطاء مستجيبا  جوهريا  لمتطلبات وثائق المناقصة 0.30
 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(
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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 ) .2
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 2.30
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 0.32
 .المناقصة

 

 هامش األفضلية المحلية 33

رارات والتعليمات والق األنظمةمحلية للوازم المصنعة أو المركبة في فلسطين وفق  أفضليةهامش  إعطاءيتم  0.33
 . بيانات المناقصةجدول ما لم ينص على خالف ذلك في الصادرة عن مجلس الوزراء 

 

 لعطاءاتتقييم ا 33

ولن  ،في تقييم العطاءات الفقرةاستخدام المعايير والمنهجيات المذكورة في هذه ب مشتريةالجهة ال سوف تقوم 0.32
 معايير أو منهجيات تقييم أخرى. ةأياستخدام يتم 
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 اآلليات التالية خالل التقييم:اعتماد ب مشتريةالجهة ال سوف تقوم 2.32

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  0.30تعديل األسعار لتصحيح األخطاء الحسابية وفقا للفقرة  .ب

 من التعليمات للمناقصين.  3.02وفقا 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  32للفقرة 

التعليمات من  3.30الجوهرية 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  3.32

ة األدنى فإن منهجية تحديد التكلفة المقيم ،مختلفةلرزم بتقديم أسعار منفصلة  تسمح المناقصةإذا كانت وثائق  2.32
 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  5.32

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  6.32
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) 2.32لفقرة  ااستخدامها وفقتم سيالتي  والمنهجيات المعاييرتكون  أن

 

 مقارنة العطاءات  35

سابها والتي تم احت جوهريا  المستجيبة جميع العطاءات األسعار المقيمة لقارن بين تأن  ةالمشتريالجهة على  0.35
 للوازمبة بالنسوتتم المقارنة  ،تكلفة األقلالعطاء المقيم تحديد ل من التعليمات للمناقصين 2.32وفقا للفقرة 
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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 2 -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  0.36
 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   2.36
 .التعليمات للمناقصين

 ،عطائهبعاد است، وعكس ذلك يؤدي إلى العقد عليهسبقا  إلحالة مشرطا   لمعايير التأهيل المناقصتلبية  يعتبر 3.36
مناقص كان ال إذاما  لتحديدفي الترتيب  التاليالمقيم راسة العطاء تقوم الجهة المشترية بد وفي هذه الحالة

 .مؤهال  لتنفيذ العقد

 

 في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات الجهة المشتريةحق  37

الحق بإلغاء المناقصة ورفض جميع العطاءات لها أي عطاء، كما أن  في قبول أو رفض الحق مشتريةللجهة ال  0.37
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 0.37لفقرة مع مراعاة ا 0.38
 .ةبصورة مرضي تنفيذ العقدوالذي ثبت انه مؤهل ل، المناقصة جوهريا  لشروطالمستجيب تكلفة و األقل
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 حالة اإلعند في تغيير الكميات  مشتريةالالجهة حق  39

، طلباتجدول المت –السابع  القسمبحق تغيير الكميات المحددة في العقد إحالة  عند مشتريةالجهة ال تحتفظ  0.39
، 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  0.20
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  2.20
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   3.20

 مشتريةالجهة اليجب على من التعليمات للمناقصين،  0.20وفقا للفقرة المبدئية  باإلحالةالمناقصين  إبالغبعد  2.20
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  2.20
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 

 



 

 

 27                                                                                                 األول: التعليمات للمناقصين  القسم

 

 

 توقيع العقد 32

جهة المشترية ال أمامالعقد  يقوم بتوقيع أنعلى المناقص تقديم كفالة حسن التنفيذ واإلحالة  خطاب استالمبعد  0.22
 .اإلحالةخطاب من تاريخ  جدول بيانات المناقصة فيخالل الفترة المنصوص عليها 

 حتفرض بموجب لوائ قيود على التصدير ةأعاله، وإذا تعذر توقيع العقد بسبب أي 0.22مع مراعاة الفقرة  2.22
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  3.22
 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
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 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

  وصالت نفايات توريد حاويات: المناقصه اسم 0.0

 RamMun/RM/2023/019: المناقصة رقم

 بلدية رام الله مصدر التمويل:  0.2

 نفايات  وسالت توريد حاوياتاسم المشروع: 

 غير محدد: االئتالفألعضاء العدد األقصى  0.2

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

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

 

 وثاق المناقصةب. محتويات 

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

 قسم العطاءات والمشتريات  إلى:

 رام الله  –شارع عيسى زيادة  –مبنى بلدية رام الله عنوان: ال

 الطابق االول  رقم الطابق والغرفة:
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 رام الله المدينة: 

 سطينفل

  022945555هاتف:

  022963214فاكس: 

 tenders@ramallah.ps اإللكتروني:البريد 

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

 ت. إعداد العطاء

 لغة العطاء: العربية  0.00

 جهة المشترية والمناقصينلفي المراسالت بين االعربية تعتمد اللغة 

 ألغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد المطبوعة العربية تعتمد اللغة

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

 صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب عام الشركات في وزارة االقتصاد.- 0-

 شهادة خصم مصدر من ضريبة الدخل.- 2-

 شهادة رخصة مهن  -3

 مشاريع مشابهة نفذتها الشركة  -2

 بعين االعتبار. لن تؤخذ ةالعطاءات البديل 0.03

 .للمراجعةغير قابلة  األسعار المقدمة 5.02

6.02 
من الكميات  % 000قل عن يال من بنود الرزمة يجب أن تتضمن ما  لكل بند األسعار المقدمة

 .من الرزمةلهذا البند  المطلوبة

  2000 المعتمدة لهذه المناقصة هي Incotermsالـ  طبعة 7.02
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 مستودعات بلدية رام الله واصلة الىالمصنعة خارج فلسطين  للوازم األسعارتقدم  )أ( 8.02

 بلدية رام الله مستودع(:االستخدام ة )موقعالنهائيالوجهة  (ت) 8.02

0.05 
 الشيقلبـ األسعار المقدمة يجب أن تكون

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

 غير محدد 

 غير مطلوب  عةالجهة المصن   تفويض (أ) 2.07

 غير مطلوبة  خدمات ما بعد البيع  )ب( 2.07

 .بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات تقويميا   يوما   90مدة صالحية العطاء  0.08

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

 شيكل  05000

 

ة في حال ينطبق" "الأدخل المقبولة أو  األخرى األشكال ]أدخلاألخرى المقبولة  الكفاالتأشكال  3.09
أو في حالة عدم وجود أشكال  09.0حسب الفقرة ب بغير مطلو دخول المناقصة كفالةكان تقديم 

 شيك بنكي  –[ 09.3الواردة في الفقرة  األشكالالى  باإلضافةأخرى مقبولة 

 يوما من تاريخ اخر موعد لتسليم العطاء  020 المفعول لفترة ةساري دخول المناقصة كفالة تكون )ت( 3.09

تم ي( من هذه الفقرة، سوف ت) الىاقترف المناقص أي من التصرفات الواردة في البنود )أ(  إذا 9.09
 .سنوات  3 العام لفترةحرمانه من المشاركة في كافة عمليات الشراء 

 .من العطاء غير أصلية باإلضافة إلى األصليةواحدة يجب تسليم نسخة  0.20
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يضا مصدقا تفوبالتوقيع نيابة عن المناقص يجب أن يتضمن:  المفوضللشخص  التفويض الخطي 2.20
  من الشركة

 ث. تسليم وفتح العطاءات

 هو: مشتريةالجهة العنوان  اتألغراض تسليم العطاء 0.22

 قسم العطاءات والمشتريات :إلى

 دار بلدية رام الله العنوان: 

 الطابق االول  رقم الطابق والغرفة: 

 رام الله المدينة: 

 فلسطين

  00/2/2023 الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو:

  02الساعة  الوقت:

 العطاءات االلكترونية لن يتم قبولها 

 التالي: والتاريخ والوقت  سيتم فتح العطاءات في العنوان 0.25

 دار بلدية رام الله  –قاعة االجتماعات العنوان: 

 الطابق االول  رقم الطابق والغرفة:

 رام الله المدينة:

 فلسطين

  00/2/2023التاريخ:

 ظهرا   02الساعة الوقت: 

ح المكلفة بفتلجنة لاأعضاء  جميع من قبلتوقع وتعتمد يجب أن  وجداول األسعار العطاء خطاب 3.25
ر أي تعديل على سع ،األولى باألحرفيقوم أعضاء اللجنة بترقيم كل عطاء وتوقيعه و .العطاءات
 رئيس اللجنةمن قبل  األولى باألحرفيتم توقيعه  اإلجماليالسعر  أوالوحدة 
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 ج. تقييم ومقارنة العطاءات

 عارأسومقارنتها بهدف تحويل  المختلفةالعطاءات تقييم  ألغراضاستخدامها  يتم التيالعملة  0.32

 الشيكل هي:  العطاءات المقدمة بعمالت مختلفة الى عملة واحدة

 سلطة النقد الفلسطينيةتنشره العمالت المعتمد هو ما  صرف سعر

 فتح العطاءات بتاريخ: 

 .في فلسطينالمصنعة  للوازمإعطاء هامش أفضلية سيتم  0.33

 ةليآيحدد الهامش و ،فلسطينفي المصنعة 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( 2.32

 

 -الثالث  مالقسمن بين المعايير الموجودة في  المعايير التالية استخدامسيتم تعديل سعر العطاء ب 6.32
 ال ينطبق  :معايير التقييم والتأهيل

 ]أدخل جميع التفاصيل الالزمة[

]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 
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  %25ال تتعدى المطلوبة الكميات  نسبة الزيادة في 0.39

  %25 ال تتعدى الكميات المطلوبة نسبة النقصان في

 يوما   02 هي:توقيع العقد و تنفيذالقديم كفالة حسن لتمنية زالفترة ال  0.22 & 0.20
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 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
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 (التعليمات للمناقصينمن  33الفقرة ) المحليةاألفضلية هامش  .1

ألغراض مقارنة العطاءات، سيتم إعطاء هامش أفضلية للوازم المصنعة في فلسطين ما لم ينص على خالف 
  .جدول بيانات المناقصةذلك في 

 للوزام المصنعة في فلسطين  %5الغراض التقييم سيتم منح افضلية على السعر بنسبة 

 

 (التعليمات للمناقصينمن  33الفقرة التقييم ) .2

 (التعليمات للمناقصينمن  3.33الفقرة معايير التقييم ) 2.1

 وفقا   سعر العطاء المقدمبعين االعتبار باإلضافة إلى تأخذ أن  اتللعطاء اعند تقييمه مشتريةال يمكن للجهة 
من هذه  2.32، 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 قأقرب موعد للتسليم" و“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 للتسليم"خر موعد 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

 6.32، 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

بإعداد قائمة باالحتياجات من األجزاء السريعة االستهالك والعالية التكلفة  تقوم الجهة المشترية .2
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)
لبنود القائمة الى سعر العطاء ألغراض المقارنة بين  اإلجماليةتم إضافة التكلفة عطاءاتهم ثم ي
 العطاءات فقط.

 :للمعدات المقدمة في العطاء في فلسطين توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار .ت
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دمات خ كلفة لتوفيرتبعرض  ( من جدول بيانات المناقصة على قيام المناقصت) 6.32نصت 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 6.32نصت 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 32.6

 :أخرى معايير إضافية أية .ح

الفقرة  إليها في للمفاضلة والمقارنة بين العطاءات تتم اإلشارة في حالة الحاجة الى إضافة معايير أخرى
 من جدول بيانات المناقصة. )ح( 32.6

 

 (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 0.36 الثالث والفقرة القسم

 أن: ةالمشتريالجهة على وفي هذه الحالة، 

من التعليمات  6.02سعارا  لما ال يقل عن النسبة المحددة في الفقرة أتقيم 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 .2
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 (التعليمات للمناقصينمن  33الفقرة التأهيل ) .3

 (التعليمات للمناقصينمن  1.33الفقرة متطلبات التأهيل ) 1.3

 مشتريةالجهة التقوم ، للمناقصينمن التعليمات  2.32وفقا للفقرة المقيم األقل تكلفة  بعد تحديد العطاء
باستخدام المتطلبات المحددة  للمناقصينمن التعليمات  36وفقا 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  والمستندات التي تثبتالوثائق أن يقدم  المناقصعلى 
 المتطلبات[؛

 الخبرة والقدرة الفنية؛ .ب

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

ي التي يعرضها تفاللوازم توضح أن  والمستندات والكتالوجات التيالوثائق أن يقدم  المناقصعلى  .ت
 ]أدرج المتطلبات[.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[

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

 ]أدخل رقم المناقصة[: المناقصةرقم 

 صفحة ________ من _________ 

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

ك ]أدخل االسم القانوني لكل شريلكل شريك:  شراكة، يجب إدراج االسم القانوني كان المناقص ائتالف. في حالة 2
 [.ففي االئتال

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

 ]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: 

 .الممثل المفوض[]أدخل عنوان العنوان: 

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

 .]أدخل البريد اإللكتروني للممثل المفوض[البريد اإللكتروني: 
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 .]ضع إشارة بجانب الوثائق األصلية المرفقة[. مرفق نسخ عن الوثائق األصلية من: 7

 من التعليمات 3.2تسجيل 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 القانوني2

 .شريك في االئتالف[]أدخل اسم الدولة لكل : االئتالفشريك المسجل فيها  /الدول. الدولة3

 .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
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 :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  3.2في 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      
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 خطاب العطاء : نموذج3النموذج 

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

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

 .]أدخل رقم المناقصة[: رقم المناقصة

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

 

 .]أدخل أسم الجهة المشترية الكامل[: 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
 ( من التعليمات للمناقصين؛6.2للفقرة )

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

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

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

 ؛بالعُمالت المختلفة[

]ُقم بإدخال المبلغ اإلجمالي ، اللوازم، فان القيمة اإلجمالية لكل ُرزمة من متعددة اللوازم ُرزمتوريد في حال  .2

 لكل ُرزمة بالكلمات واألرقام، موضحا المبالغ بالعُمالت المختلفة[؛

 ]ُقم بإدخال المبلغ اإلجماليلتنفيذ كافة الُرزم  ، فان المبلغ اإلجمالياللوازمُرزم متعددة من  توريدفي حال  .3

 ؛لكلمات واألرقام، موضحا المبالغ بالعُمالت المختلفة[لكافة الُرزم با

                                                 

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

]حدد بالتفصيل المنهجية التي تطبق الخصومات باستخدام المنهجية التالية:  الخصومات: منهجية تطبيق  .2
 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، للمناقصين التعليماتمن  0.22وفق 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  2.2ليس 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

تشكل عقدا  ملزما  بيننا حتى  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
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 جدول األسعارنماذج : 3النموذج 

 

 
 

 الصنف

 
 

 الوصف

 
 

 الوحدة

 
 

 الكمية

 
 )شامل السعر بالشيكل

ضريبة القيمة 
 المضافة(

سعر 
 الوحدة

 االجمالي

 
 كوب( 1حاوية نفايات حديد حجم )

حسب قياسات ومواصفات العينة )
 (المتوفرة لدينا

   300 عدد

 
 كوب(   3حاوية نفايات حديد حجم )

حسب قياسات ومواصفات العينة )
 (المتوفرة لدينا

   20 عدد

 
 كوب(    7حاوية نفايات حديد حجم )

حسب قياسات ومواصفات العينة )
 (المتوفرة لدينا

   3 عدد

 231حاوية نفايات بالستيك حجم 
 لتر  

حسب قياسات ومواصفات العينة )
 (المتوفرة لدينا

   200 عدد

 331حاوية نفايات بالستيك حجم 
  لتر

   50 عدد )يطلب احضار عينة(

 
 

 بريكعجل حاوية مع 

انش مع بريك مع  8شصي عجل 
مل ملم بقدرة تح 3قاعدة سماكة 

كغم حاصل على شهادة  511
المواصفات والمقاييس  مؤسسة

 . )يطلب احضار عينة(الفلسطينية

   0000 عدد
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 عجل حاوية بدون بريك

انش مع بريك مع  8شصي عجل 
مل ملم بقدرة تح 3قاعدة سماكة 

كغم حاصل على شهادة  511
المواصفات والمقاييس  مؤسسة

 .)يطلب احضار عينة(الفلسطينية

   0000 عدد

  المجموع الكلي بالشيكل شامل ض.ق.م 

 المجموع الكلي كتابة : 

  

وفي حالة وجود ، المخازن أوتكاليف النقل الى الموقع ضريبة القيمة المضافة و السعر يشمل)مالحظة: 
 (.المشتق، فإن سعر الوحدة هو الذي سيعتمدتعارض بين سعر الوحدة ومجموع سعر الوحدة 

 

  كوب( 1حجم ) الحديد للحاويات المواصفات الفنية المطلوبة .1

 فرزة في صاج الحاوية لتقوية الصاج. 21ملم مع  3بسماكة  الحاويات 

  على ان يكون الصاج المستعمل في تصنيع الحاوية من نوعية جيدة و تحت اشراف المهندس
 المسؤول. 

  المتواصل نوعية جيدة وتحت اشراف المهندس المسؤول. وجميع الحاويات بالحجم المطلوب اللحام
 تكون مطابقة للحمل والتفريغ على سيارات البلدية.

 8سم عدد  41*  3.5على جوانب الحاوية  تركيب عواكس. 

 كغم حمل تشغيلي 500ملم( من النوعية الجيدة.  تتحمل 5.5مع قاعدة )انش  8 عجال الحاويات 
, نصف الكمية مع بريك والنصف االخر بدون بريك,  مثبتة بواسطة براغي مختلفة مع الرونديالت

 . 2مشاحم عدد

 انش مع طبع دائرية على الحماالت.   1.25وديوم سك حماالت الحاوية مواسير 

  ملم. 4انش سماكة  1.25مصرف للماء في وسط القاعدة 

  سم . 3.5ع سم عرض * ارتفا11سم *  71طول  العجلقاعدة 

  4مسكات للحاوية ترسمسيون عدد. 

  (86طالء الحاويات طبقة اساس، باالضافة الى دهان وجهين لون اخضر )رقم 
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  :حاوياتخططات هندسية ليطلب من المورد تزويدنا بممالحظة 
لدراستها بحيث تكون الحاويات مناسبة لسيارات البلدية  الحديد
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 في فلسطينالمصنعة  اللوازمجدول أسعار 

 التاريخ: _______________

 __________ المناقصة:رقم 

 رقم الصفحة ________ من _________

 

9 8 7 6 5 2 3 2 0 

السعر اإلجمالي 
 لكل بند

9=5  *
(6+7+8) 

الضرائب 
 والرسوم

ثمن النقل 
الداخلي 

والتأمين الى 
 الوجهة النهائية

 وحدة السعر
EXW 

 الوحدة الكميات
تاريخ 
 التسليم

 رقم البند اللوازموصف 

]أدخل السعر اإلجمالي 
 لكل بند[

 ]أدخل 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 

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

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

 التاريخ: _______________

 __________ المناقصة:رقم 

 رقم الصفحة ________ من _________

   

9 8 7 6 5 2 3 2 0 

السعر 
اإلجمالي لكل 

 بند

9=5(*6+7+
8) 

الضرائب 
 والرسوم

النقل ثمن 
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 

 تورد[أن 

]أدخل 
أسماء 
 الوحدات[

]أدخل تاريخ 
 [التسليم

 

 ]أدخل أسماء اللوازم[

]أدخل 
رقم 
كل 
 بند[

          

          

          

          

  السعر اإلجمالي للوازم 

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

 ]أدخل التاريخ[التاريخ:            



 49                                                                                                                             الرابع: نماذج العطاء                                 القسم

 

 

 ال ينطبق  – المتعلقة باللوازم الخدمات – األسعار والتنفيذ: جدول 5النموذج 

 
 التاريخ: _______________

 : __________رقم المناقصة

 الرقم البديل: _________________

 رقم الصفحة ________ من _________

8 7 6 5 2 3 2 0 

اإلجمالي  السعر
 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 
النهائي لكل  التسليم

 خدمة[

]أدخل اسم بلد 
 [المنشأ

 []أدخل أسم الخدمة
]أدخل رقم 
 [الخدمة

        

        

        

        

        

        

  
 المتعلقة باللوازملخدمات ل السعر اإلجمالي

    

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

التاريخ[ ]أدخل التاريخ:
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 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  25ة 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.  (2

 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

____________________________ 
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 ([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 28بعد . 

 

 .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

 

ذا لم وإالذي يقدم العطاء،  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[. تسميتهم 
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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 المناقصين ووفقا للمعلومات . 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

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 

تريات ذ المشمن الباطن، ومزودو الخدمات، وأي أفراد يتبعونهم بأعلى معايير األخالق والسلوكيات أثناء تنفي
 هذه السياسة: ووفق 2 الحكومة، من قبلالمال العام والمدارة  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 " -2
 .4؛ التزام أيللحصول على منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب  ،لتضليل طرف ةمحاول أيأو 

القيام بترتيب شيء ما بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير الئق، بما " ممارسة التواطؤ ":  -3
 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
للتأثير و/أو تشجيع القيام بأعمال غير الئقة إزاء ه طرف أو ممتلكاتبأي  -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،

                                                 

 .ي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عمال غير الئقفي هذا السياق، أ2
  

 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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 افسالتن في العرقلة ممارسات أو اإلكراه، أو التواطؤ أو االحتيال، أو الفساد في باالنخراط مباشرة، غير
 النقاش؛ موضع حول المناقصة

سيتم معاقبة الشركة، أو الشخص المعني، في أي وقت كان، وذلك عمال بإجراءات العقوبات المعمول بها  .ت
ا إلى  أهلية،ي هم غير ذ أو الشخصعام أن مثل تلك الشركة العالن اإلذلك  من جانب الحكومة، بما في إمَّ

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

كالئهم وو التابعين لهم والمقاولين من الباطنوالمستشارين،  على المناقصين والموردين والمقاولين يجب .ث
أو الحكومة  رية أو الحكومةالمشت ، 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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 متطلبات التوريد :الثانيالجزء 
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 مالحظات حول إعداد جدول المتطلبات

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

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

ميات الة تغيير الكفي ح األساسهما باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جدول المتطلبات باإلضافة إلى جدول األسعار 
 .التعليمات للمناقصينمن  0.39وفقا للفقرة المناقصة  عند إحالة
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 وجدول التسليم اللوازمقائمة 

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

 

رقم 
 البند

 مكان التسليم النهائي الوحدة الكمية وصف اللوازم

 تاريخ التسليم

 8آخر موعد للتسليم 7أول موعد للتسليم
موعد التسليم المقترح 

 ]يعبأ المناقصقبل من 
 [قبل المناقصمن 

 د خ ح ج ث ت ب أ

                                                 

 أدخل أول تاريخ تكون فيه الجهة المشترية جاهزة لتسلم اللوازم دون أن يؤدي ذلك إلى تكلفة تخزين إضافية يمكن تفاديها 7
 الجهة المشتريةأدخل آخر تاريخ يكون التسليم بعده له تأثير سلبي على 8
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 1حاوية نفايات حديد حجم  1
 كوب 

مستودع بلدية رام  عدد 311
او اي مكان  الله

 داخل حدود البلدية 

 
 من تاريخ توقيع العقد

يوم من تاريخ  31
 توقيع العقد

 

 3حاوية نفايات حديد حجم  2
 كوب

مستودع بلدية رام  عدد 21
الله او اي مكان 
 داخل حدود البلدية 

 
 من تاريخ توقيع العقد

يوم من تاريخ  31
 توقيع العقد

 

 7حاوية نفايات حديد حجم  3
 كوب

مستودع بلدية رام  عدد 3
الله او اي مكان 
 داخل حدود البلدية 

 
 من تاريخ توقيع العقد

يوم من تاريخ  31
 توقيع العقد

 

حاوية نفايات بالستيك حجم  3
 لتر  231

مستودع بلدية رام  عدد 211
الله او اي مكان 
 داخل حدود البلدية 

 
 من تاريخ توقيع العقد

يوم من تاريخ  91
 توقيع العقد

 

حاوية نفايات بالستيك حجم  5
 لتر 331

مستودع بلدية رام  عدد 51
الله او اي مكان 
 داخل حدود البلدية 

 
 العقدمن تاريخ توقيع 

يوم من تاريخ  91
 توقيع العقد
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عجل حاوية مع بريك،  3
نوعية ممتازة بقدرة تحمل 

كغم حاصلة على 511
شهادة مؤسسة المواصفات 

 والمقاييس الفلسطينية   

مستودع بلدية رام  عدد 1111
الله او اي مكان 
 داخل حدود البلدية 

 
 من تاريخ توقيع العقد

يوم من تاريخ  91
 توقيع العقد

 

عجل حاوية بدون بريك،  7
نوعية ممتازة بقدرة تحمل 

كغم، حاصلة على 511
شهادة مؤسسة المواصفات 

 والمقاييس الفلسطينية  

مستودع بلدية رام  عدد 1111
الله او اي مكان 
 داخل حدود البلدية 

 
 من تاريخ توقيع العقد

يوم من تاريخ  91
 توقيع العقد
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 )غير مطلوب(التنفيذ وجدول المتعلقة باللوازم قائمة الخدمات 

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

 الوحدة 9الكمية 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. 9
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 المواصفات الفنية

الجهة  على، والتي تطلبها الجهة المشتريةللوازم ت الفنية هو تحديد الخصائص الفنية إن الهدف من المواصفا
 المشترية أن تعد قائمة مفصلة بالمواصفات الفنية آخذة بعين االعتبار ما يلي:

  تتألف المواصفات الفنية من مؤشرات واضحة تستطيع الجهة المشترية من خاللها أن تحدد فيما إذا كانت
ولذا فإن  ،لفنية التي يقدمها العطاء مطابقة للمواصفات المطلوبة وبالتالي تستطيع تقييم العطاءالمواصفات ا

المواصفات الفنية المحددة جيدا  ستسهل عملية إعداد العطاءات المستوفية للمواصفات من قبل المناقصين، 
 .باإلضافة إلى تسهيل فحصها وتقييمها ومقارنتها من قبل لجنة تقييم العطاءات

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

 ستخدمت في اوقد توفر العينات لمواصفات  ،يجب أن تستفيد المواصفات الفنية من أفضل التطبيقات السابقة
 عطاءات ناجحة مشابهة في نفس البلد أو القطاع، أرضية صلبة في وضع المواصفات الفنية.

  رار هذا وتك اللوازمإن وضع معايير ثابتة للمواصفات الفنية قد يكون مفيدا، وهذا يعتمد على مدى تعقيد
 لمواد، أوا قييد التصنيع، أوويجب أن تكون المواصفات الفنية شاملة لتتجنب ت، النوع من عمليات التوريد

 شبيهة. لوازمالمعدات المستخدمة عادة في تصنيع 

 ويجب تحديد  ،يجب أن ال تكون المعايير المحددة للمعدات والمواد والتصنيع في وثائق العطاء مقيدة
قام و أرالى األسماء التجارية، أ تجنب اإلشارةيجب  ممكنا ، كماالمواصفات الدولية المعتمدة كلما كان ذلك 

األدلة المصورة، أو أية تفاصيل أخرى تحدد المواد والبنود المطلوبة بتلك المنتجة من مصنع معين، وذلك 
 (.يكافئهاما  أولم يكن ذلك ممكنا  يجب أن يتبع وصف هذه البنود جملة ) وإذا ،قدر اإلمكان

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

(Liquidated Damages.التي ستطبق في حالة عدم تحقيق الضمانات ) 

  والدنيا ا العلييجب أن تبين المواصفات جميع المتطلبات والخصائص الفنية واألدائية، بما في ذلك القيم
عند الضرورة نموذجا خاصا  )يرفق بنموذج تقديم العطاء(  تضيف الجهة المشتريةو ،، كما هو مناسبالمقبولة

 ليبين فيه المناقص معلومات تفصيلية حول هذه الخصائص األدائية مقابل هذه القيم المقبولة.

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

 ا في عطاء المناقص.مهتقد نأالتي يجب 
 

يفية ك إليضاحمناقص أن يستخدم الجدول ذاته تي، وعلى الاآل ]على الجهة المشترية أن تدخل المعلومات في الجدول
 تطابق اللوازم المعروضة مع المواصفات المطلوبة[.
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 )غير مطلوب(  المخططات

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

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

 المخططاتقائمة 

 الغرض اسم المخطط رقم المخطط
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 )غير مطلوب(  والتفتيشالفحوصات 

 [القائمة أكمل]التالية: واالختبارات الفحوصات سيتم إجراء 

 والتفتيشالفحوصات قائمة 

 اسم ووصف الفحص و/أو التفتيش وصف ملخص لكل بند الرقم
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 العقد :الجزء الثالث
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 التعريفات .1

للعقد المعاني المدرجة أدناه ما لم  العامة والخاصةحيثما وردت في الشروط  التالية والعباراتلكلمات يكون ل 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 فيهو محدد  كماالذي 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

جميع الوثائق المكونة للعقد )وجميع أجزائها( مترابطة ومتكاملة وتكون ، تقرأ اتفاقية العقد كوحدة متكاملة 0.2
 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 0.3
 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 2.2

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 3.2

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
ذا التنازل يحدد ه 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 
 عدم القدرة على التطبيق لن يؤثر على شرعية أو تطبيق أي من األحكام والشروط األخرى في العقد.

 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 باللغة المحددة، والعقد بلغة أخرى على أن تكون مرفقة بترجمة طبق األصل 
 العقد.

وثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية دقة الترجمة  ةعلى المورد أن يتحمل جميع نفقات ترجمة أي 2.5
 للوثائق التي يقدمها.
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 شركاتال ائتالف .3

االتحاد مسؤولين بالتضامن عن  أواالئتالف  أعضاءيكون جميع ، اتحادشركات أو  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.

 التبليغمذكرات    .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

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

 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

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

، يتم اللجوء الى يوما 28ن في التوصل الى حل مرضي للنزاع بالتراضي بعد مرور افي حالة فشل الطرف 2.9
وط الشراذا نصت  إال ،التحكيم لدولة فلسطين انونق المنصوص عليها في اإلجراءات حسب اتحل النزاع

 على غير ذلك. الخاصة للعقد

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

 مستحقة للمورد بموجب العقد. أموال المشترية أيةتدفع الجهة  (ب

 

 نطاق التوريد   .11

 مطابقة لتلك المحددة في جدول المتطلبات. اللوازميجب أن تكون  0.00

  التسليم والوثائق .11

 ها مطابقا  بالمتعلقة تنفيذ الخدمات  وإنجازاللوازم ، يكون تسليم الشروط العامة للعقدمن  0.29بمقتضى 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  00الواردة في نطاق التوريد بما يتوافق مع الفقرة اللوازم كافة  بقوم بتوريديجب على المورد أن  0.02
 .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  0.03
 .األسعار مراجعةعلى للعقد  الشروط الخاصةنصت من قبله في عطائه إال إذا 

 

 شروط الدفع .13

 .ة للعقدالخاصلشروط ا بما في ذلك الدفعات المقدمة )إذا كان ذلك ينطبق( كما هو مبين في قيمة العقديتم دفع  0.02

ي تم توريدها التاللوازم ، مرفقة بالفواتير التي تصف مشتريةللجهة اليجب أن يقدم المورد مطالبة مالية خطية  2.02
، وعند الشروط العامة للعقدمن  00الفقرة  وفق، وبالوثائق الضرورية التي تم تنفيذهابها المتعلقة والخدمات 

 العقد.إتمام جميع االلتزامات المبرمة في 

 60الدفعات فورا، وال يجوز بأي حال من األحوال أن تتأخر الدفعة عن  مشتريةال الجهةتصرف يجب أن  3.02
 لها.الجهة المشترية وقبول 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. إتمامعن الفترة الممتدة حتى والشروط الخاصة للعقد 

 الضرائب والرسوم .15

 الشروط الخاصة للعقدفي 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 التبليغ بإحالة

 كتعويض عن أي خسارة تنتج عن مشتريةيتم تسييل كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها لصالح الجهة ال 2.06
 العقد. التزاماته بموجبتنفيذ إخفاق المورد في االنتهاء من 

الخاصة  الشروطأحد األشكال المنصوص عليها في  وفق، مطلوبةكانت حسن التنفيذ، إذا تكون كفالة يجب أن  3.06
 .مشتريةتعتمده الجهة ال، أو بأي شكل آخر للعقد
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يوما  على انتهاء المورد من تنفيذ جميع  28حسن التنفيذ بعد مرور  المورد كفالةلى إ 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 النشرتبقى حقوق  من خالل المورد أومباشرة  إماما في ذلك موردو المواد بثالث 
 هذا الطرف الثالث.

 المعلومات سرية   .18

والمورد بالسرية التامة، وبعدم اإلفصاح عن أية وثائق أو بيانات أو معلومات  مشتريةالجهة الكل من تلتزم   0.08
 نفيذت اءأثنتتعلق 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 

أو المورد استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يحصالن عليها من  مشتريةللجهة الال يحق  2.08
 ألي غرض ال يتعلق بالعقد المبرم بينهما. الطرف الثاني

 ال يسري على المعلومات التالية:الشروط العامة للعقد من  2.08و  0.08بالفقرة الفرعية  التزام الطرفين 3.08
أو المورد إطالع أي جهة أخرى مشاركة في تمويل المشروع على هذه  مشتريةت الجهة الإذا احتاج .أ

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

 شكلب عليها قبل ذلكحصل ي وأنه لم كشفهاإذا تمكن الطرف المعني أن يثبت امتالكه للمعلومات وقت  .ت
 لطرف اآلخر؛ أومن ا مباشر أو غير مباشر

 لسرية.تعهد باالإذا 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  3الباطن بنصوص الفقرة  متعاقدويلتزم  2.09
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 المواصفات والمقاييس .21

 المواصفات الفنية والمخططات 0.20

- السابع مالقسوجب العقد بالمواصفات والمقاييس الفنية الواردة في بمالموردة  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، .2
، 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 الفي العقد إلى  اإلشارةأينما تمت  .3
 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  29معها بما يتناسب مع الفقرة 

 

 والوثائقالتغليف  .21

إلى وجهتها النهائية المذكورة في العقد، بطريقة تضمن عدم إتالفها اللوازم يجب على المورد أن يؤمن شحن  0.20
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  2.20
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  اللوازممين على يجب التأ 0.22
 .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   0.23
 .الشروط الخاصة للعقدبها والمحددة في  المتعلقة

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

لفقرة ا فبمراعاةبالباطن الذي تعاقد معه المورد،  المتعاقدفي مقر المورد أو الفحص أجري  ةحالوفي  ،للعقد
على المورد توفير جميع التسهيالت والمساعدة الالزمة لفريق  الشروط العامة للعقدمن  3.23الفرعية 
 .ريةمشتالجهة البما في ذلك المخططات وبيانات اإلنتاج دون أن يشكل ذلك تكلفة إضافية على الفحص 



 78                 الثامن: الشروط العامة للعقد                                                                     القسم

 

 

الشروط من  3.23بموجب الفقرة الفرعية التفتيش أو الفحص ضور ح اأو ممثل عنه مشتريةال يحق للجهة 3.23
 جميع تكاليفه ونفقاته الشخصية الناتجة عن حضوره، شامال 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  2.23
 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  5.23
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  6.23

 ،اتعدم مطابقتها للمواصفالتفتيش و/أو الفحص أو أي جزء منها يثبت  اللوازمرفض  مشتريةللجهة ال يحق 7.23
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  2.23ب الفقرة الفرعية بحس مشتريةال مسبق للجهة

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

 مبينة في العقد.ال

 غرامات التأخير .23

، فإنه في حالة أخفق المورد في الشروط العامة للعقدمن  28باستثناء البنود المنصوص عليها في الفقرة  0.22
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  30فسخ العقد بموجب الفقرة  مشتريةللجهة ال يحق  للعقدالخاصة 

 المصنعية ةالضمان .25

 التحسيناتجديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن كافة  اللوازمجميع بان تكون المورد يضمن  0.25
 في التصميم والمواد ما لم يذكر غير ذلك في العقد.

من أية  اللوازمخلو  يضمن، فعلى المورد أن الشروط العامة للعقد)ب( من  0.20الفقرة الفرعية  بمراعاة 2.25
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  3.25
 .الشروط الخاصة للعقد( شهرا  من تاريخ التسليم والموافقة عليها في موقع التسليم المحدد في 02منها )
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العيوب مرفقة بكل الدالئل وطبيعة هذه  اللوازمالمورد حول أية عيوب تظهر في  إبالغ مشتريةالجهة ال على 2.25
 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  5.25
 .الشروط الخاصة للعقدغ، وذلك خالل الفترة المحددة في عند استالمه مثل هذا البال مشتريةال

لجهة ليحق  اللوازمفي إصالح أو تبديل  الشروط الخاصة للعقدإذا أخفق المورد خالل الفترة المذكورة في  6.25
ضروريا  على نفقة ومسئولية المورد ودون تراه أي إجراء إصالحي تأخذ خالل فترة معقولة أن  مشتريةال

 د.بأي من حقوق المورد األخرى في العقاإلجحاف 

 براءات االختراعانتهاك  التحصين من .23

يحصن ، أن الشروط العامة للعقدمن  2.26الفقرة الفرعية وبمراعاة التزام الجهة المشترية بعلى المورد،  0.26
من وضد جميع القضايا أو األفعال أو  هاوالمسئولين الذين يعملون في 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  2.26
 علىو يقوم أن لموردعلى اوإبالغ المورد بها على الفور،  افعليه، الشروط العامة للعقدمن  0.26الفرعية 

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  3.26
 .ااإلجراءات ذاتها بنفسه تتخذالحق أن  مشتريةللجهة الالتبليغ، فإن 

المساعدة الممكنة في إقامة مثل هذه اإلجراءات  توفيرعلى  بناء على طلب من الموردو مشتريةتعمل الجهة ال  2.26
 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  5.26
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  0.27
يؤدي ذلك )بحيث  العطاء يميوما  التي تسبق تاريخ تسل (28ال )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  0.28
 .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 2.28
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  3.28
 ، 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  0.29
 يكون للمورد الحق في المطالبة باي تعويض عن ذلك. أندون  واألسعاروبذات الشروط  الخاصة للعقد

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

المخططات، والتصاميم، والمواصفات إذا كانت اللوازم التي سيتم توفيرها بموجب العقد مصنعة  .أ
 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 2.29الواردة في الفقرة الفرعية  إذا أدت أي من التغييرات 3.29
أحكام العقد، يجب عندها إجراء تعديل مساو على من تنفيذ المورد ألي لبالنقصان، أو في الوقت المطلوب 

 28 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  2.29
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. 5.29

 المدةتمديد  .31

 إنجاز أواللوازم الباطن لديه خالل فترة تنفيذ العقد ظروفا تؤخر تسليم  متعاقديواجه المورد أو أي من إذا  0.30
، 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  28الواردة في الفقرة  القوة القاهرةباستثناء حالة ظرف  2.30
الشروط من  22بحسب الفقرة  تأخيرالغرامات االلتزامات تضع المورد تحت طائلة فرض  وأداءوالتسليم 

 للعقد.الشروط العامة من  0.30بحسب 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  30الفقرة  وفقالمشترية  تعطيها الجهةالتمديد التي 

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

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

، الشروط العامة للعقد)أ( من  0.30بفسخ 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  .2

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: 10الحكومة،  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
 .11الئقة 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،  .2
 .12التزام؛  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 .3
 13بما 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

 .14إزاء 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

                                                 

 .في هذا السياق، أي عمل من شأنه التأثير على عملية الشراء، أو تنفيذ العقد مقابل الحصول على ميزة غير مستحقة يعد عمال غير الئق10
  

 ذاه يتصرف في مجال يتعلق بعملية الشراء أو تنفيذ العقد. وفي موظف قطاع عامألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " طرف آخر " يشير إلى 11
 " يشمل الموظفين الحكوميين، وموظفي المنظمات األخرى، ممن يتخذون أو يقومون بمراجعة قرارات  موظف قطاع عامالسياق، فإن مصطلح " 

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

 . 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 الشراء، ) لمشاركين في عمليةاشير إلى ي "ألطرافألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " ا13

 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 األخرىدمة من كل منهم المقعند مستويات ُمصطنعة وغير تنافسية،  أو من هم  مطلعون على قيمة العطاءات 

 .المشاركين في عملية الشراء أو تنفيذ العقد دأح ألغراض هذه الفقرة الفرعية، فإن مصطلح " الطرف" يشير إلى14
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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[

  

 [مشتريةلجهة اللل ]أدخل االسم الرسمي الكام: مشتريةالجهة ال  0.0للعقد العامة الشروط 

الموقع ومعلومات تفصيلية ]أدخل اسم : المكان النهائي موقع )مواقع( المشروع/  0.0للعقد العامة الشروط 
 عنه[

 الطبعة الحالية[ ]أدخلالتي تنطبق على العقد هي:  Incotermsطبعة الـ  )ب( 2.2الشروط العامة للعقد 

 ]أدخل اسم اللغة مثال: العربية أو اإلنجليزية[اللغة المعتمدة:  0.5للعقد العامة الشروط 

 هو: مشتريةال عنوان الجهة، اإلشعاراتإلرسال  0.7للعقد العامة الشروط 

 ]أدخل اسم الشخص الكامل، إن كان ينطبق[إلى: 

 ]أدخل اسم ورقم الشارع[عنوان الشارع: 

 ورقم الغرفة، إن وجد[ رقم الطابق]أدخل رقم الطابق والغرفة: 

 ]أدخل اسم المدينة أو البلدة[المدينة: 

 ]أدخل الرمز البريدي، إن وجد[الرمز البريدي: 

 [سطينفل]الدولة: 

 ]أدخل رقم الهاتف شامال  رمز المدينة والدولة[الهاتف: 

 ]أدخل رقم الفاكس شامال  رمز المدينة والدولة[الفاكس: 

 ]أدخل البريد اإللكتروني[البريد اإللكتروني: 

 )أدخل رقم الموبايل(ادخل رقم الموبايل: 

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

من الشروط العامة للعقد تتم بموجب:  2.9التحكيم التي تنطبق وفقا للفقرة  إجراءات 2.9الشروط العامة للعقد 
 الدولية المرجعية[ اإلجراءات أو]أدخل اسم القانون 
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 التي يجب أن يقدمها الموردتفاصيل الشحن والمستندات  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  مشتريةلجهة الالى االمستندات المدرجة أعاله يجب أن تسلم 
 يتحمل المورد أية تكاليف ناتجة عن ذلك. وإذا لم يتم استالمها

أو  "للمراجعة خاضعة"]ادخل الخدمات المشمولة في العقد ستكون و اللوازمأسعار  0.03الشروط العامة للعقد 
 "[للمراجعةغير خاضعة "

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

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

( يوما  من تاريخ توقيع 30من قيمة العقد خالل ) % 00: تدفع الدفعة المقدمة (0)
العقد مقابل كفالة مالية بالمبلغ وبالشكل المنصوص عليه في وثائق العقد أو أي 

 المشترية عليه الجهةشكل آخر توافق 

من قيمة العقد عند استالم اللوازم وقبولها  %90( تقوم الجهة المشترية بصرف 2)
 لمستندات المتعلقة بالصرف.وبعد تقديم كافة ا

التي قد تنطبق في حالة اللوازم المصنعة خارج  األخرى]أدخل شروط الدفع 
 فلسطين والتي سيتم استيرادها[

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
 كفالة حسن التنفيذ ]"إلزامية"/"غير إلزامية"[ 

 إلزامية، أدخل "قيمة   كفالة حسن التنفيذ ستكون ]أدخل المبلغ[ كانت الكفالةإذا 

عادة بنسبة من قيمة العقد، تختلف بحسب نسبة المخاطر  مبلغ الكفالة]يعبر عن 
ا وعادة م ،دالمشترية وتأثير عدم تنفيذ العقد من قبل المور تراها الجهةالتي 

 في الظروف الطبيعية[ %00تستخدم نسبة 

أو  كيةكفالة بن]أدخل حسن التنفيذ على شكل  تكون كفالةفي حال كونها إلزامية،  3.06د الشروط العامة للعق
 شيك.....[
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ية ]أدخل تاريخا إن كان مختلفا عن الوارد في الفقرة الفرعحسن التنفيذ  تسترد كفالة  2.06د الشروط العامة للعق
 من الشروط العامة للعقد[ 2.06

تخفض قيمة الكفالة بعد استالم اللوازم وقبولها من قبل الجهة المشترية  أن]يمكن 
 وجدت[ أنالضمان،  أومن قيمة العقد لحين انتهاء فترة الصيانة  %5الى نسبة 

بالتفصيل  ]أدخلالتغليف ووضع العالمات المناسبة والتوثيق على المغلفات سيكون:  2.20د الشروط العامة للعق
 نوع التغليف المطلوب، والعالمات وجميع الوثائق المطلوبة[

وان لم يكن كذلك فانه  ،Incoterms ال اللوازم سيكون بموجبالتأمين على  0.22د الشروط العامة للعق
]أدخل تفاصيل التأمين المتفق عليه بما في ذلك نسبة التغطية والقيمة يكون كالتالي: 

 والعملة[

واالختبارات  وإجراءات الفحص]أدخل طبيعة وتكرار الفحص واالختبارات:   0.23د الشروط العامة للعق
 الالزمة[

 ]أدخل اسم الموقع[واالختبارات في  سيقام الفحص 2.23د العامة للعقالشروط 

 لكل أسبوع   %]أدخل رقم[ غرامات التأخير ستكون:  0.25د الشروط العامة للعق

 %]أدخل رقم[ الحد األعلى لمبلغ غرامات التأخير:  0.22د الشروط العامة للعق

 يوما ]أدخل عدد[ للوازم المصنعيةفترة صالحية الضمانة  3.25د الشروط العامة للعق

]أدخل اسم المكان  األماكن( النهائيألغراض الضمانة المصنعية، سيكون المكان )
 )األماكن[

 يجب أن تغطي الضمانة ما يلي:

.......................... 

.......................... 

.......................... 

 يوما]أدخل الرقم[ فترة اإلصالح أو التبديل ستكون  5.25د الشروط العامة للعق

المطلوبة من كل بند، دون تعديل سعر الوحدة،  نسبة الزيادة أو النقصان في الكمية 0.29د الشروط العامة للعق
 ينطبق"[  أو أدخل " ال %25]أدخل النسبة بحد اقصى مقداره ________ يكون:

 تكون اللوازم جاهزة للشحن أنبفسخ العقد التي يجب  اإلشعارالفترة من تاريخ  ب -3.30الشروط العامة للعقد 
 يوما  ]أدخل الرقم[  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 15وتعديله، كما تم تصحيحه ]ادخل العملة[ ]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..15
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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  المورد[]أدخل اسم دولة شركة منشأة بحسب قوانين  ]أدخل اسم المورد[،

 "(.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

 :قراءتها وتفسيرها بهذه الصورةتم تو، جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقيةالوثائق التالية  تعتبر -2

 .اإلحالة خطاب .أ

 .العطاء خطاب .ب

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

 .الشروط الخاصة للعقد .ث

 .الشروط العامة للعقد .ج

 .المتطلبات الفنية )بما في ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنية( .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 -3
 أعاله. األسبقية الوثائق بحسب ترتيب

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 : اسم ورقم المناقصة

 ]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 
 .مطلوبة وفق شروط العقد، وان كفالة حسن التنفيذ عليه 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  16[التاريخ )اليوم والشهر والسنة]ادخل  الكفالة صالحية هذهتنتهي 
 في ذلك التاريخ أو قبله. هذا البنك

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

 

 

_____________________________ 

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

 

 

 

 

                                                 

من    2.16مع األخذ باالعتبار أية التزامات بالكفالة من قبل المورد وفقا للفقرة  من  الشروط العامة للعقد، 4.16التواريخ المحددة وفقا للفقرة  16
تحتاج  سالشروط العامة للعقد المطلوب توفيرها  بكفالة حسن تنفيذ جزئي. على  الجهة المشترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد،  

أن يكون هذا الطلب خطيا وقبل تاريخ االنتهاء المنصوص عليه في  هذه الكفالة. خالل  هذه إلى طلب تمديد  سريان الكفالة من  البنك. ويجب 
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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 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

 ]أدخل الرقم[ :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  17ادخل العملة[ [  ]ادخل المبلغ بالكلمات[]أدخل المبلغ باألرقام[  

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

 المورد:

 ؛ أوتوريد اللوازمفعة المقدمة ألغراض أخرى غير قد قام باستخدام مبلغ الد  .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 

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

 وسيتم تخفيض الحد األقصى لمبلغ الكفالة البنكية هذا تدريجيا، بمقدار المبلغ المعاد دفعه، والذي قام المورد بتسديده على النح

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

، قد تمت المصادقة االحتياطية( في المائة من قيمة العقد، ناقصا المبالغ  90لنسخة من شهادة الدفع التي توضح أن تسعين ) 

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

 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 البنك17

ترية أن تعلم بأنه في حال تمديد مدة انتهاء العقد، ستحتاج   الجهة المشترية إلى أدخل التاريخ المثبت في جدول التسليم في العقد. على الجهة المش18
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

ج، في نهاية الفقرة قبل األخيرة: "يوافق البنك على تمديد هذه الكفالة لمرة واحدة ولفترة ال ترى الجهة المشترية إضافة النص التالي إلى النموذ
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  .2

]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  .3

المؤهالت المطلوب توفرها لدى و ،وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية ،والئحته التنفيذية 2002لعام  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 

 

 

 


