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 ولة فلسطيند

 ديوان قاضي القضاة

 

 دعوة لتقديم عطاءات

 

 ( SJD/MOF/4/2017)           :رقمالمناقصة العامة 

 (بات الكترونية وتوابعهاابوشراء )       : مناقصةموضوع ال

 (ديوان قاضي القضاة    :      )      الجهة المشترية
المناقصين أصحاب (  219000/49) المالية تحت رقماب وزارة ولحس ديوان قاضي القضاةتدعو  .1

 . لتقديم العطاءات بالظرف المختوماإلختصاص والمسجلين رسمياً ويرغب بالمشاركة 

 .شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة( بالشيقل )  بــــ تقدم األسعار  .2

مزيد من جميع وثائق المناقصة أو الحصول على لى لحصول عمناقصة ايمكن للجهات المعنية بال .3

 ديوان قاضي القضاة أو من خالل  لديوان قاضي القضاة المعلومات من خالل الموقع االلكتروني 

 .بعد الظهر 0088صباحا وحتى  0088الساعة من خالل أوقات الدوام الرسمي 
وزارة المالية والتخطيط في بنك  لحساب(  شيقل 088) والبالغ قيمتها تدفع رسوم كراسة المناقصة  .4

 العطاءمع ( فيشة اإليداع)الدفع وصل ارفاق ، ويتم (219000/49)على حساب رقم  فلسطين

 .المقدم
الساعة في موعد أقصاه  ديوان قاضي القضاةفي صندوق العطاءات في يجب أن يتم تسليم العطاء  .5

رفض جميع العطاءات التي ترد ويتم ( 00/00/0807)الموافق ( الخميس )من يوم ( صباحا 08)

بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من 

 .المناقصين
ك بنكي مصدق بقيمة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شي كفالةعلى المناقص ارفاق  .6

 (.07/0/0800)كون ساري المفعول حتى تاريخ على أن يشيقل (  0888)
 .مناقصةال هرسو عليلى من ية اإلعالن في الصحف عأجر .7

 
 .المناقصة جزءاً من وثائق الدعوة هذه تعتبر 
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 للمناقصينليمات تع
 لغة العطاء .1

عززة ويحق للمناقص ارفاق الوثائق الم. المناقصةبيانات  جدولباللغة المذكورة في بالعطاء وثائق والمراسالت المتعلقة تكتب جميع ال

 دراسةولغايات  ،المناقصةبيانات  جدولباللغة المذكورة في معتمدة غة أخرى شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة أي لبلعطاءه 

 .   العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة

 العطاءعملة  .2

 . جدول بيانات المناقصةعلى المناقص تقديم العطاء بالعملة المحددة في  (أ 
، سييييتم اعتمييياد سيييعر جددددول بياندددات المناقصدددةص العطييياء بعملييية تختليييف عييين العملييية المحيييددة فيييي فيييي حيييال تقيييديم المنييياق (ب 

تقيييييم ات لغاييييصيييرف العميييالت حسيييب األسيييعار المعلنييية مييين سيييلطة النقيييد الفلسيييطينية فيييي نفيييس  تييياريخ فيييتح العطييياء و ليييك 

 .العطاءات والمقارنة بينها
 

 فترة صالحية العطاءات .3

ويتم رفض أي . "مناقصةبيانات ال جدول" د الموعد النهائي لتسليمه بحسب ما هو مذكور فيتستمر صالحية سريان العطاء بع (أ 

 .فترة صالحيتة أقل عطاء 

، مناقصةبيانات ال جدولفي  العطاء قبل انتهاء مدة الصالحية المحددةصالحية تمديد فترة طلب  لديوان قاضي القضاةيحق  (ب 

 .اخطيويجب أن يكون طلب التمديد واإلجابة عليه 

 كفالة دخول المناقصة .4

ميين  المناقصددةبيانددات  جدددولحسييب مييا هييو مطلوبيياً فييي كفاليية دخييول المناقصيية  يقييدم مييع عطائييه أن  المنيياقص يجييب علييى  (أ 

 .حيث القيمة والمدة والعملة
 .يعتبر مخالفا للشروط القانونية ، حيث يحتوي على كفالة دخول المناقصةلن يتم قبول أي عطاء ال  (ب 

 .ضمان حسن التنفيذ بتقديمالفائز  عندما يقوم  المناقص الفائزينغير  دخول المناقصة للمناقصينيتم اعادة كفالة  (ج 

 .قيع العقدتووقديمه كفالة حسن التنفيذ الفائز فور ت تعاد كفالة دخول المناقصة للمناقص (د 

 :في الحاالت التاليةيتم مصادرة كفالة دخول المناقصة  (ه 

 .العطاءات لتقديم نهائيال الموعد بعد العطاء سحب أو تعديل .1

 .عطائه في الوارد الحسابية األخطاء بتصحيح اللجنة قيام المناقص رفض .2

 .المشترية الجهة تحددها التي المدة خالل العقد على الفائز المناقص توقيع عدم .3

 .المحدد الوقت خالل التنفيذ حسن كفالة بتقديم الفائز المناقص التزام عدم .4
 

وفيييي حيييال ليييم يكييين االئيييتالف، ف شيييراكة يجيييب أن تقيييدم كفالييية دخيييول المناقصييية باسيييم رئييييس فيييي حيييال كيييان المنييياقص ائيييتال (و 

اتفاقيييية  باسيييم جمييييع الشيييركاء المسيييتقبليين الميييذكورين فيييي كفالييية قيييدم التوقيييت تقيييديم العطييياء االئيييتالف مشيييكالً بشيييكل رسيييمي 

 .االئتالف
 

 المناقصةتوضيح وثائق  .5

أي مييين المعلوميييات اليييواردة فيييي وثيييائق حيييول توضييييح أو تفسيييير  رغيييب اي مييين المناقصيييين الحصيييول عليييى أيفيييي حيييال  (أ 

وال ) المناقصدددةبياندددات  جددددولعليييى العنيييوان الميييذكور فيييي المنييياقص مراسيييلة دييييوان قاضيييي القضييياة خطيييياً عليييى  المناقصييية

قبيييل اخييير موعيييد مييين الفتيييرة الموضيييحة عليييى أي استفسيييارات ، حييييث سييييتم اليييرد (تقبيييل المراسيييالت عبييير البرييييد االلكترونيييي

وييييتم ، جددددول بياندددات المناقصدددةولييين ييييتم قبيييول اي استفسيييارات تيييرد بعيييد الميييدة المحيييددة فيييي  جددددول بياندددات المناقصدددةي فييي

 .ديوان قاضي القضاةنشر أي توضيح على وثائق المناقصة على الموقع االلكتروني الخاص 
 

 المناقصةوثائق  تعديل .6

عييين طرييييق  الموعيييد النهيييائي لتسيييليم العطييياءات قبيييلفيييي أي وقيييت المناقصييية تعيييديل وثيييائق يحيييق ليييديوان قاضيييي القضييياة  (أ 

 .إصدار ملحق بها
  وييييتم نشيييره عليييى الموقيييع االلكترونيييي يصيييبح جيييزءا مييين وثيييائق المناقصييية  دييييوان قاضيييي القضييياةعييين أي ملحيييق يصيييدر

 .بديوان قاضي القضاةالخاص 

ألخيييذ  فرصييية هم ليييك إلعطييياءالموعيييد النهيييائي لتسيييليم العطييياءات و يحيييق ليييديوان قاضيييي القضييياة وا ا تطليييب األمييير تأجييييل (ب 

 .التعديالت الواردة في الملحق بعين االعتبار
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 (البدائل أو الخيارات) لعطاءات البديلةا .7

 .المناقصةبيانات  جدولغير  لك في  وردالعطاءات البديلة إال إ ا قبول يتم 
 الوثائق المطلوبة من المناقص والتي يجب ارفاقها مع العطاء  .8

ة مسيييجلة يجيييب إرفييياق صيييورة عييين شيييهادة تسيييجيل الشيييركة ليييدى مراقيييب عيييام الشيييركات فيييي فيييي حيييال كيييان المنييياقص شيييرك (أ 

 .وزارة االقتصاد
شييهادة )يجييب ارفيياق مييا يوبييت عضييويته كتيياجر فييي غرفيية التجييارة والصييناعة ( تيياجر)فييي حييال كييان المنيياقص منشييأة فردييية  (ب 

 (.توبت طبيعة عمله تاجر
 .وزارة المالية صورة عن رخصة المهن الصادرة عن ضريبة اإلمالك في (ج 
 .كذلك السيرة الذاتية للشركة (د 

 .ضريبة الدخلاإلدارة العامة لشهادة خلو طرف من  (ه 
 .شهادة خلو طرف من اإلدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة (و 

 .صورة عن عقد التأسيس الخاص بالشركة (ز 
اله، باالضيييافة اليييى ميييا يوبيييت وجيييود االئيييتالف فيييي حيييال كيييان المنييياقص ائيييتالف يجيييب ارفييياق جمييييع الوثيييائق الميييذكورة أعييي (ح 

 .بشهادة مصدقة من الجهات الرسمية و ات االختصاص
 

 أسعار العطاءات والخصومات .9

فيييي حيييال كانيييت الليييوازم المطلوبييية قابلييية للتجزئييية عليييى اكوييير مييين ميييورد يحيييق للمنييياقص التقيييدم ألي مييين البنيييود المطلوبييية أو  (أ 

 .لجميع البنود
فعليييى المنييياقص تسيييعير كيييل بنيييد مييين البنيييود اليييواردة فيييي ( Lots)وبييية عليييى شيييكل مجموعيييات فيييي حيييال كانيييت الليييوازم المطل (ب 

المجموعيييية الواحييييدة، وفييييي حييييال عييييدم التقييييدم ألي بنييييد ميييين بنييييود المجموعيييية الواحييييدة يعتبيييير العطيييياء مخييييالف لشييييروط 

 .المناقصة
 ومنهجيييييةة كيفيييييفييييي حييييال تقييييديم المنيييياقص أي خصييييومات يجييييب أن تكييييون غييييير مشييييروطة وعلييييى المنيييياقص توضيييييح  (ج 

 .العطاء المقدم من قبلهاستخدامها في 
 .العقد وال تخضع ألي تعديل تنفيذثابتة خالل التي يقدمها المناقص يجب أن تكون األسعار  (د 
 
 المرتبطة بهاالمستندات التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات  .11

شيييهادات بليييد المنشيييأ، اسيييم الصيييانع، : )لتشيييم بطاقييية تعريفيييية للسيييلع أو الليييوازم المقدمييية يقيييدم ميييع عطائيييهأن عليييى المنييياقص  (أ 

  "(.إن وجدت"االسم التجاري، الطراز ورقم الكتالوج 

علييى المنيياقص أن يقييدم مييع عطيياءه الييدالئل التييي توكييد مطابقيية اللييوازم المقدميية منييه للمواصييفات الفنييية المييذكورة فييي وثييائق  (ب 

 .المناقصة

للسيييلع والليييوازم الفنيييية واألدائيييية األساسيييية للمواصيييفات  يجيييب ان تتضيييمن اليييدالئل التيييي يقيييدمها المنييياقص وصيييفاً مفصيييالً  (ج 

تقرييييرا باالختالفييييات  يقيييدم المنييياقص وأن ، ، بحييييث يوضييييح توافقهيييا ميييع المواصيييفات المطلوبييييةالمرتبطييية بهيييا والخيييدمات

، ويمكيييين أن تكييييون هييييذه الييييدالئل علييييى شييييكل مييييواد مطبوعيييية او رسييييومات أو (إن وجييييدت)واالنحرافييييات واالسييييتوناءات 

 .بيانات

، بمييا فييي  لييك علييى المنيياقص تقييديم الئحيية بجميييع التفاصيييل المتعلقيية بيياللوازم المقدميية فييي عطيياءه وللمييدة الزمنييية المطلوبيية (د 

بعيييد  السيييلع والليييوازم الميييوارد المتاحييية، واألسيييعار الحاليييية لقطيييع الغييييار، والمعيييدات الخاصييية الضيييرورية السيييتمرار عميييل

 . الجهة المشتريةاستخدامها من قبل 

وصيييفية ال فهيييي تعتبييير  إشيييارة إليييى األسيييماء التجارييييةفيييي المواصيييفات الفنيييية لليييوازم المطلوبييية فيييي وثيييائق المناقصييية إ ا ورد  (ه 

 .أخرى بشرط أن تحقق نفس كفاءة البنود أو أعلى منها أن يعرض مواصفات ويحق للمناقص ،حصرية
 

 ونموذج جدول األسعارالعطاء  معلومات المناقص ونموذج تقديم نموذج .11

المرفقة مع أوراق ) ونموذج جدول األسعار العطاء معلومات المناقص ونموذج تقديم نموذجاقص تعبئة على المن

وفي حال  .بالكامل دون أي تغيير في النصوعلى جميع المناقصين االلتزام بتعبئتها  وتعتبر هذه النماذج الزامية( المناقصة

يتم اعتماد أي تعديل ما لم يكن ختم وتوقيع المناقص  وجود أي شطب أو تعديل يضاف ختم وتوقيع المناقص عليه وال

 .موجوداً 
 شكل وتوقيع العطاء .12

أن يسلم عدداً من  المناقص من العطاء، كما يجب على " أصلية"أن يحضر نسخة أصلية واحدة مميزة بكلمة  المناقص على  (أ 

في حال وجود أي اختالف بين النسخة و ،المناقصةبيانات  جدولكما هو محدد في " نسخة"النسخ غير أصلية مميزة بكلمة 

 .واألصل يتم اعتماد األصل
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األصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر ال يمحى، وموقعة من قبل الشخص أو األشخاص الكلمات  أن تكون  يجب (ب  

اسم ورقم  ما يوبت التفويض بالتوقيع مع ضرورة  كريجب أن يحتوي العطاء على وبالتوقيع باسم المناقص، فوضين الم

هوية الشخص المفوِّض، وفي حال وجود اي شطب او محو أو تعديل على أي من صفحات أو بيانات الواردة في وثائق 

 .وإال لن يتم اعتمادها يجب التوقيع عليها من الشخص أو األشخاص الذين وقعوا على العطاءالمناقصة 

كون ملزم قانونا لجميع يذلك ببتمويل اإلئتالف و المفوضص المناقص إئتالف، يجب أن يوقع العطاء الشخ كانفي حالة ما  (ج 

 .أعضاء اإلئتالف

 العطاءاتقديم واستالم تاجراءات  .13

وييييتم اييييداعها فيييي  ومختومييية مغلقييية مظييياريف وفيييي األصيييول حسيييب وموقعييية خطيييية المقدمييية العطييياءات تكيييون أن يجيييب (أ 

 فيييلتسييليم العطيياءات الييوارد  المحييدد النهييائي الموعييد قبييلو صييندوق العطيياءات الموجييود فييي ديييوان قاضييي القضيياة العاميية

 .جدول بيانات المناقصة

دييييوان  حميييليت وال ،ميييع عليييم الوصيييول المسيييجل بالبرييييد أو بالييييد التسيييليم خيييالل مييين بالعطييياءات التقيييدم للمناقصيييين يمكييين (ب 

 .العطاء تسليم في التأخير نتيجة مسوولية أيةقاضي القضاة 
أي ميييين مييييوةفي دائييييرة تسييييليمها إلييييى  يييييتميتعييييذر وضييييعها فييييي الصييييندوق،  إ ا كانييييت المظيييياريف كبيييييرة الحجييييم بحيييييث (ج 

 .العطاءات في ديوان قاضي القضاة قبل آخر موعد لتسليم العطاءات
 أطيييراف مييع بييياالئتالف أو مسييتقل بشيييكل كييان سيييواء واحييد عطيياء مييين بييأكور شيييراء عملييية ألي يتقيييدم أن للمنيياقص يجييوز ال (د 

  .كليهما أو أجنبية أو محلية

 لتقييييديم المحييييدد الموعييييد انتهيييياء قبييييل بييييذلك يقييييوم أن اسييييتبداله أو تعديلييييه أو عطائييييه سييييحب فييييي الراغييييب اقصالمنيييي لييييىع (ه 

 .العطاءات

 كفالييية تصيييادر العطييياءات، لتقيييديم المحيييدد الموعيييد انتهييياء بعيييد اسيييتبداله أو تعديليييه أو عطائيييه سيييحب بطليييب المنييياقص تقيييدم إ ا (و 

 .المناقصة دخول

رفضيييه  وييييتميعتبييير متيييأخراً لتسيييليم العطييياءات وفيييي هيييذه الحالييية  عيييد الموعيييد النهيييائيبييييتم تسيييليمه  أي عطييياءييييتم قبيييول لييين  (ز 

 .وإرجاعه إلى صاحبه دون فتحه

وفييي ، مناقصددةبيانددات ال جدددولالحييق بتمديييد الموعييد النهييائي السييتالم العطيياءات عيين طريييق تعييديل لييديوان قاضييي القضيياة  (ح 

 .وفقا للموعد الجديد والمناقص الجهة المشتريههذه الحالة تمدد حقوق وواجبات 
 

 سحب وتبديل وتعديل العطاءات .14

تتضمن الحالة المطلوبة  الحق بسحب أو استبدال أو تعديل العطاء بعد تسليمه عن طريق إرسال مذكرة مكتوبة للمناقص

التفويض وأن تصل إلى ديوان قاضي وأن تكون مصحوبة بنسخة من  مفوضعلى أن تكون المذكرة موقعة من شخص 

 .وإال لن يتم النظر فيها بل الموعد النهائي لتسليم العطاءاتقالقضاة 
 مظاريف العطاءات فتح .15

بيانات  جدولفي  دبفتح العطاءات في جلسة علنية في الوقت والمكان والتاريخ المحد تقوم لجنة المشتريات بديوان قاضي القضاة (أ 

 . المناقصين أو من يمولهمو لك بحضور مناقصة ال

 .المغلف إلى صاحبه دون فتحهويعاد  على المأل" االنسحاب" عالمةمغلفات التي تحمل في البداية التقرأ  (ب 

 .لى المأل ويتم استبدالها بالعطاء األول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحهع" استبدال" عالمةبعدها المغلفات التي تحمل  تقرأ (ج 

 .وتقرأ على المأل" تعديل" عالمةتفتح المغلفات التي تحمل  (د 

 .التقييم خالل جلسة فتح العطاءات وحدها هي التي تدخل في وتمت قراءتها التي فتحت  ظاربفالم (ه 

ويعلن عن وجود ( إن وجدت)ويتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات  واحداً تلو اآلخر المظاريفتفتح  (و 

 .كفالة المناقصة

 

 بعد فتح المظاريف توضيح العطاءات .16

 توضيح ما جاء  المناقص طلب من تبهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات، أن اضي القضاة ولديوان ق يحق  (أ 

 .بشكل خطي، وال يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إ ا لم يطلب بعطائه

 لتأكيد  لك  ، وال يسمح بطلب أو تقديم أو السماح بتغيير األسعار إال إ ا كانخطيايجب أن يكون طلب التوضيح واإلجابة عليه  (ب 

 .خالل عملية التقييميتم اكتشافه تصحيح خطأ حسابي 

 

 السرية و محاولة التأثير .17
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 اةـــي القضــوان قاضـــدي
 للمناقصينالعطاء،  إحالة  وتوصية  المناقصين  يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل ال (أ  

 .الى المناقصيننتائجها العملية حتى تعلن  بهذه أو أي شخص آخر ليس له دور رسمي 

 وإحالة عملية الفحص والتقييم والمقارنة أو محاولة الحصول على اي من المعلومات اثناء للتأثير  المناقصأي محاولة من قبل  (ب 

 .استبعاد العطاء المقدم منه العطاء تتسبب في 

لشأن يتعلق بالعطاء، في الفترة الممتدة ما  بهافقط في حالة أراد االتصال  لديوان قاضي القضاة خطياأن يخاطب  المناقصعلى  (ج 

 .إحالتها بين فتح العطاءات وحتى 

 

 تصحيح األخطاء الحسابية .18

تقيييوم لجنييية تقيييييم العطييياء بتصيييحيح أيييية أخطييياء حسيييابية تيييرد فيييي جيييداول الكمييييات ومييين ثيييم إبيييال  المنييياقص المعنيييي بيييذلك  (أ 

 .فالة دخول المناقصة الخاصة بهالتصحيح، وإ ا رفض المناقص  لك التصحيح، يرفض عطاؤه وتصادر ك
إ ا كيييان هنييياك فيييرق بيييين حاصيييل ضيييرب سيييعر الوحيييدة بالكميييية المقابلييية ليييه وبيييين السيييعر اإلجميييالي، يوخيييذ بسيييعر الوحيييدة  (ب 

ضيييعت بطريقييية  ويعيييدل السيييعر اإلجميييالي طبقييياً ليييذلك، واسيييتوناًء عليييى هيييذا إ ا رأت لجنييية التقيييييم أن الفاصيييلة العشيييرية قيييد و 

فإنيييه ييييتم تصيييحيح سيييعر الوحيييدة وبالتيييالي ييييتم تصيييحيح السيييعر اإلجميييالي الموجيييود فيييي خانييية خاطئييية فيييي سيييعر الوحيييدة 

 .اإلجمالي ومن ثم تصحيح المجموع الكلي
جد أن هناك فرقاً بين سعر الوحدة المحدد باألرقام والسعر المحدد بالكلمات، يوخذ بالسعر المحدد بالكلمات (ج   .إ ا و 
سييييعار بييييين النسييييخة األصييييلية والنسييييخ األخييييرى، يوخييييذ بمييييا ورد فييييي النسييييخة إ ا ةهيييير أي تنيييياقض فييييي المعلومييييات أو األ (د 

 .األصلية
 .من نظام الشراء العام 00اآللية المذكورة في المادة رقم وتصحيح األخطاء الحسابية حسب  العطاءاتيتم تدقيق  (ه 

 

 للمنتجات المحلية هامش األفضلية  .19

الصادرة عن مجلس الوزراء ألنظمة والقرارات والتعليمات سيتم اعطاء أفضلية للسلع المنتجة محلياً بناًء على ا

( وطني/منتج محلي)توضيح البنود التي تتطلب  لك في عرض السعر و لك بوضع عبارة بالخصوص، وعلى المناقص 

 .حات ترد بعد فتح العطاءبجانب خانة السعر في جدول تفريغ األسعار ولن يتم قبول أي تعديالت أو توضي

 واإلحالة التقييممعايير  .21

والذي تم تقييمه المستجيب عطاؤه جوهرياً لشروط المناقصة  تقوم لجنة العطاءات المركزية بإحالة المناقصة على المناقص

 .كأرخص عطاء وثبتت قدرة صاحبه على تنفيذ العقد

 

 العينات .21

كل واضح برقم ووصف موسومة وبشهذه العينات يجب أن تكون ، جدول بيانات المناقصةفي اذا تم طلب تقديم عينات  (أ 
، ويتحمل جدول بيانات المناقصةفي يجب أن تكون بنفس الكميات المحددة ، و البند ورقم المناقصة واسم المناقص

 .المناقص تكاليف نقلها

ا العينات التي يتم اختيارها أثناء التقييم ال تعاد للمناقص او المناقصين الفائزين، ويتم االحتفاظ بها لغايات المقارنة به (ب 
 .عند تنفيذ العقد

 .يوماً من تاريخ دخول اإلحالة النهائية حيز التنفيذ 01يفقد المناقص حقه بالمطالبة بالعينات التي لم يتم اختيارها اذا لم يطالب بها خالل مدة  (ج 

 

 حاالت استبعاد العطاء .22

 :اآلتية الحاالت من أي في العطاء يستبعد

من حيث  المناقصة دخول مصحوب بكفالة غير أو والقانون األصول بحس موقع غير أو مكتملا  العطاء يكن لم إذا (د 
 .عليها المنصوصالقيمة والمدة والعملة 

 في الواردة الهامة من المتطلبات ذلك غير أو المناقصة وشروط الفنية للمواصفات جوهري بشكل يستجب لم إذا  (ه 
 .المناقصة وثائق

 .ووثائق المناقصة شروط في عليها وصالمنص المدة من ة العطاء أقلصلحي مدة كانت إذا (و 
في حال طلبت لجنة التقييم منه تقديم ايضاحات خطية حول ما ورد في  عطائه مضمون أو عرهإذا عدل المناقص س (ز 

 .العطاء خلل عملية الفحص والتقييم

 .طلب منه من قبل لجنة تقييم العطاءاتت اذا رفض تصحيح االخطاء الحسابية التي (ح 

لمقدم أقل بشكل غير طبيعي عن السعر التقديري ما لم يقدم تبريراا مقبوالا يوضح فيه طاء ار العفي حال ثبت بأن سع (ط 
 .أسباب انخفاض السعر

 :في حال ثبت ارتكاب المناقص ألي من التصرفات التالية (ي 
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 اةـــي القضــوان قاضـــدي
   الصادرة بمقتضاه واألنظمة القانون هذا بموجب عليه المفروضة بااللتزامات الوفاءعدم. 

 بواجباته قيامه ندع المصالح تضارب. 
 تقديم ذلك في بما التحريض، والغش أو والخداع الفساد أشكال من شكل أي ممارسة أو التآمر أو التواطؤ 

 .العقد تنفيذ على أو الشراء عملية على للتأثير غير مباشر أو مباشر بطريق سواء أوعرضها اإلغراءات
 أسعار تحديد أو المناقصين الشراء بين عقود وزيعت بهدف العطاء، تقديم بعد أو قبل التآمر، أو التواطؤ 

 .المفتوحة العامة المنافسة منافع من المشترية لحرمان الجهة ذلك خلف أو تنافسية غير بصورة العطاءات
 

 رفض العطاءات كافة والغاء المناقصة .23

 .المظاريف فتح قبل وقت أي في المناقصة إلغاءيحق لديوان قاضي القضاة  (أ 

 جميع وإبال  كافة العطاءات رفض الفائز للمناقص النهائية اإلحالة صدور وقبل المظاريف فتح بعدضي القضاة يحق لديوان قا (ب 

 :اآلتية الحاالت من أي في بذلك المناقصين

 إذا أصبح موضوع الشراء غير الزم. 
 إذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة. 
 حة العامة تعديل المواصفات أو الجوانب الفنية لشروط العقدإذا أصبح من الضروري العتبارات المصل. 
  إذا تبين وجود نقص أو عيوب في المواصفات تحول دون األخذ باالعتبار بنود أو أصناف أقل تكلفة ومعادلة

وظيفياا بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق المناقصة، أو التي تحول دون النظر في جميع عناصر 
 .ة أثناء عملية التقييمالتكلف

 إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط. 
  إذا تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة األقل أعلى كثيراا من السعر التقديري. 
 إذا تبين وجود تواطؤ بين المناقصين. 

 

 تغيير الكميات  .24

بالنسبة لكل بند %( 52)أو النقصان في حدود أو الجهة المشترية تجاوز كميات عقودها بالزيادة  المشتريات يحق للجنة 

سعر ودون أي تغيير في  بذات الشروط واألسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق في اإلعتراض أو المطالبة بأي تعويض

 .وثائق المناقصةأو أي شروط أخرى مذكورة في  الوحدة

 

 وكفالة الصيانة حسن التنفيذ كفالة .25

 (.من قيمة اإلحالة% 08بقيمة ) حسن التنفيذ كفالة رة المنصوص عليها في بال  اإلحالةالفتأن يقدم خالل  المناقص على  (أ 

 .في بال  اإلحالة إ ا كان مطلوباً ( من قيمة اإلحالة% 1بقيمة ) على المناقص تقديم كفالة الصيانة (ب 

والمدة المحددة في بال   يجب أن تكون هذه الكفاالت على شكل كفالة بنكية مصدقة أو شيك بنكي مصدق وأن تكون بالقيمة (ج 

 .اإلحالة

وفي هذه . مناقصةال كفالة دخولومصادرة  إللغاء االحالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سبباً كافياً  كفالةتبر اإلخفاق في تأمين يع (د 

 للشروطيكون مستجيب جوهرياً بشرط أن  التالي األرخص  المناقص على  المناقصة تحيل أن  للجهة المشتريه الحالة يحق 

 .المطلوبة و توبت قدرة صاحبه على تنفيذ بنود العقد

 

 حسن التنفيذمصادرة كفالة  .26

على حساب المتعاقد والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما  العقد أو تنفيذمصادرة كفالة حسن التنفيذ شترية للجهة الميحق 

  .ي حالة فسخ العقدف ديها أو لدى أية جهة مشترية أخرىيكون مستحقاً للمتعاقد ل

 

 توقيع العقد .27

يوماً ( 00)ع العقد بين الجهة المشترية كجهة متعاقدة وبين من تمت اإلحالة عليه كمتعاقد في مدة أقصاها ثمانية وعشرون يوقيتم ت (أ 

 .من تاريخ دخول اإلحالة النهائية حيز التنفيذ

 .  اإلحالة من قبل الجهة المشتريةبالإرسال للمناقص فور  التفاقية الرسمية وشروط العقديتم ارسال ا (ب 

( أ)الفقرة المنصوص عليها في  الفترةخالل  الجهة المشتريهأن يوقع العقد ويرسله إلى  العطاءعليه  أحيلالذي  المناقصعلى  (ج 

 .أعاله
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 اةـــي القضــوان قاضـــدي
 .العقدفي تاريخ آخر ما لم يتم تحديد يبدأ تنفيذ العقد من تاريخ توقيعه ، ويصبح العقد نافذاً فور توقيعه (د  

 

 الدفعات المالية .28

تقوم الجهة المشترية بصرف الدفعات والمستحقات المالية للمتعاقد طبقاً للشروط والمعززات الواردة في العقد ومتطلبات النظام  (أ 

 .المالي الذي تصدره الحكومة

 
 
 

 

 :عديل العقدت .29

 :إ ا اقتضت الضرورة الجراء تعديل في مضمون العقد يتم التعديل ضمن الشروط التالية

 .خالل فترة سريان العقدن يتم التعديل أ (أ 

 .ن يكون تعديل العقد خطياً وبرضا الطرفينأ (ب 

 .ال يودي هذا التعديل إلى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته أو مجالهأن  (ج 

 .يكون تنفيذ التعديالت على العقد خاضعا لتوفر الموازنات الضرورية لذلك (د 

 

 إخالل المتعاقد بشروط العقد .31

 :اآلتيةجراءات ية الحق في إتخا  أي من اإلقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المشترإ ا أخل المتعا

 .رفض التنفيذ المعيب أو الناقص (أ 

 .االزالة واالستبدال الفوري للوازم المعيبة (ب 

 .فرض غرامات التاخير (ج 

 .فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد (د 

 

 التأخر في تنفيذ العقد .31

اقد في تنفيذ العقد عن الموعد أو المواعيد المحددة في العقد جاز للجهة المتعاقدة إ ا اقتضت المصلحة العامة  لك إ ا تأخر المتع (أ 

إعطاء المتعاقد مهلة إضافية التمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقاً لألسس وفي الحدود 

بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخا  أي إجراءات قضائية ، وتوقع الغرامة العقدالمنصوص عليها في 

 .أخرى

، بحيث ال (واحد باأللف من قيمة المواد غير الموردة عن كل يوم تأخير)تكون قيمة غرامة التأخير عن كل يوم و لك بواقع  (ب 

 .من القيمة الكلية للعقد% 08النسبة العظمى للغرامة تتجاوز 

وقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعويض الكامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخره في ال يخل ت (ج 

 .الوفاء بالتزاماته

 

 الموردة رفض اللوازم .32

برفض اللوازم تقوم الجهة المشترية بابال  المناقص بشكل خطي ا ا تقرر رفض اية لوازم تم توريدها بموجب عقد الشراء  (أ 

 .سحب هذه المواد وتوريد بديل لها خالل المدة المحددة، وعلى المناقص الداعية لذلكالسباب وبا

ا ا رفض المورد ازالة المواد أو اللوازم المرفوضة فسيصبح مسووال ماليا عن تكلفة تخزينها وغير  لك من النفقات  ات الصلة،  (ب 

المزاد العلني وان تسترد نفقاتها بما في  لك الدفعات المقدمة وعدا  لك فان من حق الجهة المشترية أن تبيع هذه اللوازم ب

 .وغرامات التأخير وأي غرامات اخرى معمول بها من قيمة البيع، ويعاد الرصيد المتبقي إلى المورد

 

 وفاة المتعاقد .33

 :للجهة المشتريةفإنه يحق إ ا توفي المتعاقد 
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طبقاً لشروط العقد ما لم يكن للجهة المشترية استحقاقات على المتعاقد، حيث العقد مع رد كفالة حسن التنفيذ ومحاسبة الورثة  فسخ (أ  

تقوم الجهة المشترية بتكليف لجنة مختصة وبحضور ممول عن ورثة المتوفى لحصر األعمال المنجزة وتكلفتها وتحديد المبالغ 

الحسابات الالزمة وفقاً لشروط العقد، وتقوم الجهة  المصروفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له واألعمال المتبقية من العقد واعداد

 .المشترية بتنفيذ الجزء المتبقي من األعمال حسب اإلجراءات المحددة في القانون والنظام وشروط العقد

ات للورثة في حالة طلبهم وتوفر االمكانيات الفنية والمالية لديهم على االستمرار في إتمام العمل بالشروط والمواصف السماح (ب 

المحددة في العقد والوثائق المرفقة به شريطة أن يعينوا عنهم وكيال شرعيًا معتمًدا من المحكمة المختصة خالل فترة ال تتجاوز 

  .الشهر من تاريخ الوفاة إلتمام األعمال غير المنفذة

ن للجهة المشترية الحق في مطالبة كان العقد مبرما مع أكور من متعاقد أو متعهد متآلفين أو متشاركين وتوفي أحدهم فيكو وإ ا (ج 

 .باقي المتعاقدين باالستمرار في تنفيذ العقد

 

 تسوية الخالفات .34

 :وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد إتخا  اإلجراءات التاليةمع المورد للجهة المشترية قبل مباشرة إجراءات فسخ العقد 

ا يحفظ حقوق والتزامات الطرفين و لك عن طريق التفاوض تسوية الخالفات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبم (أ 

 .المباشر

مع ضرورة أن  فعليهما اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم الساري،( وحسب شروط العقد)ا ا لم يتم التوصل الى حل ودي  (ب 

 .الطرفين باستمرار العمل دون توقف أثناء فترة التحكيميلتزم 

طريق التحكيم، يحق للجهة المشترية في هذه الحالة فسخ العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدتها أثناء  إ ا لم يتم حل الخالف عن (ج 

لمورد لدى الجهة المشترية أو أية جهة أخرى لفترة الخالف و لك من كفالة حسن التنفيذ أو من المبالغ المستحقة أو التي ست ستحق 

 . لجوء إلى القضاءمن الجهات الخاضعة للقانون، ويحق للمتضرر ال

 

 القوة القاهرة .35

انه لم يكن بوسع الفريق أن يتحرز منه ، وارج عن سيطرة أي فريقخأنه أي حدث أو ةرف استونائي يتصف بهي  القوة القاهرة (أ 

 .لم يكن بوسع  لك الفريق أن يتجنبه أو يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه، وبصورة معقولة قبل إبرام العقد

اقد اية مسوولية عن اية اضرار ناجمة عن التاخير في تنفيذ العقد أو عدم االلتزام بشروطه إ ا كان هذا التاخير أو ال يتحمل المتع (ب 

 . عدم االلتزام  ناجما عن القوة القاهرة

دة في عند وجود قوة قاهرة فانه يجب على المتعاقد أن يتقدم فوراً باشعار خطي إلى الجهة المشترية خالل المدة الزمنية المحد (ج 

العقد يوضح فيه تلك الظروف واالسباب التي حالت دون تنفيذ العقد أو ادت إلى تأخير تنفيذه، ويجب أن يكون هذا التبرير مدعوما 

بالقرائن المناسبة، ويجب على الطرف الذي يطالب باستوناء قائم على اساس القوة القاهرة أن يبلغ الطرف االخر حال توقف هذا 

 .رف عن اعاقة تنفيذ العقدالظ

إ ا استمرت ةروف القوة القاهرة إلى مدة تزيد عن اجمالي المدة المنصوص عليها في العقد فانه يمكن فسخ العقد من جانب أي  (د 

 .من الطرفين تحت طائلة الشروط المنصوص عليها بما في  لك أية تسوية مالية مناسبة مستحقة لصالح المتعاقد

 

 فسخ العقد .36

 :في أي من الحاالت او األسباب التالية فسخ العقدة المشترية يحق للجه

 .بسبب فشل المورد في الوفاء بالتزاماته في تنفيذ العقذ (أ 

 .بسبب افالس المورد (ب 

 .لدواعي المصلحة العامة (ج 

 ".القاهرة القوة"فسخ العقد بسبب  (د 

 
 

 فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة .37

المصلحة العامة، وفي هذه الحالة فان على الجهة المتعاقدة أن تدفع قيمة اللوازم أو للجهة المتعاقدة فسخ العقد لدواعي يحق  (أ 

لتي تحملها المتعاقد في سبيل تأمين اللوازم اينما ينطبق  لك، مطروحا منها الدفعات المقدمة االخدمات التي تم توريدها والتكاليف 

 .لعقد، وال يتم دفع أية اموال مقابل األرباح التي لم يتم تحقيقهافسخ امها المتعاقد حتى تاريخ ابالغه بوالمرحلية التي استل
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من هذه المادة يجب على الجهة المشترية قبول واستالم اللوازم المكتملة والجاهزة للشحن خالل ( أ)بالرغم مما ورد في الفقرة  (ب  

 . ر العقد وشروطهسبعة أيام من تسلم المتعاقد الشعار بفسخ العقد لداعي المصلحة العامة وفقاً ألسعا

 

 العقوبات .38

 :يعاقب كل من يخالف أحكام قانون الشراء العام باآلتي (أ 
i. فرض الغرامات حسب األسس المنصوص عليها في العقد ونظام الشراء. 
ii. يحرم من االشتراك في عمليات الشراء. 
iii.  على كافة أعضاء مجلس إدارة الشركةالعقوبة المفروضة إذا كان المناقص شركة، تسري. 
iv.  العقد الموقع مع المورد بقرار من الجهة المشترية وتصادر قيمة التأمين، مع الحفاظ بحقها في يفسخ

 :المطالبة بالتعويض في أي من الحاالت اآلتية
 .إذا استعمل الغش أو التلعب في معاملته مع الجهة المشترية .1
رشوة أحد موظفي  إذا ثبت أنه قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في  .2

 .الجهات الخاضعة ألحكام القانون
 .إذا أفلس أو أعسر إعساراا ال يمكنه من تنفيذ العطاء .3
 .إذا اخفق في الوفاء بالتزاماته أو أخل بالشروط واألحكام المحددة في النظام أو العقد .4

 

 .باالضافة الى أي عقوبة أخرى يتم وضع المناقص على القائمة السوداء (ب 
 
 

 الجرائم تقادم عدم .39

 .من قانون الشراء العام( 37) المادة في عليها المنصوص العقوبات بالتقادم تسقط ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول بيانات المناقصة
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 اةـــي القضــوان قاضـــدي
 ديوان قاضي القضاة  : اسم  الجهة المشتريه 

 4/0807ديوان قاضي القضاة  : اسم ورقم المناقصة

 الكترونية وتوابعها بواباتشراء  (: إن وجد)اسم المشروع 

 :عنوان  الجهة المشتريه

 ديوان قاضي القضاة: اسم الجهة المشترية

 البالوع/ رام هللا:العنوان

 0000105:رقم الهاتف

 0000105:رقم الفاكس

 العربية  : لغة العطاء

   بالشيقل : عملة العطاء

 ة النقد الفلسطينية  بالتاريخ النهائي لتسليم العطاءاتما تنشره سلط سعر صرف العمالت المعتمد ألغراض التقييم واإلحالة 

 :ألغراض تسليم العطاء يتم اعتماد العنوان التالي

 ديوان قاضي القضاة

 .االول، الطابق عمارة لكي سنتررام هللا، البالوع، 

 2414583-02: ، فاكس 2414583-02: هاتف

 :الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو
 06/00/0807،  الثالثاء     

 صباحا 08:الساعة

آخر موعد لقبول اي استفسارات أو توضيحات خاصة بالمناقصة 

 (: وال يقبل أي استفسار يرد بعد هذا التاريخ)

 (     01/00/0807: )  ادخل التاريخ

 .يوماً من آخر موعد لتسليم العطاء 08 مدة صالحية العطاء 

 :كفالة دخول المناقصة

ة على شكل شيك بنكي مصدق او كفالة بنكية يجب ان تكون الكفال

 :مع مراعاة ما يلي

 شقل 0888:قيمة الكفالة

 الشيقل:العملة

 يوم 008مدة صالحية الكفالة 

 .بعين االعتبار"[ لن تؤخذ" العطاءات البديلة 

 (غير أصلية/ أصلية)عدد النسخ المطلوبة من العطاء 
 ( 0:  ) عدد النسخ األصلية

 ( 0: ) صليةعدد النسخ غير األ

 "[غير مطلوبة]" العينات

 .آلية التقييم مرفقة مع المواصفات الفنية المطلوبة : سيتم التقييم حسب

 (من كل بند% 01) نسبة الزيادة أو النقصان في الكميات المطلوبة

 (باأليام)الفترة الزمنية التي يجب توقيع العقد خاللها 

 

 يوم 00

 اسبوع فير قطع الغيارالمدة الزمنية المطلوبة لتو

 سنوات على االجهزة والبرامج 5كفالة  خدمات ما بعد البيع  

 ايام 40 (باأليام)مدة التوريد 

 "[البالوع مقابل جمزو لالجنحة الفندقية/ ديوان قاضي القضاة ] مكان التوريد

 

 _________________:رقم الهوية  __________________:االسم القانوني  للمناقص

 

 :أو الختم/توقيع وال

 

 

 
 

 نموذج معلومات المناقص
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 اةـــي القضــوان قاضـــدي
  

 _________________________________________:اسم  الجهة المشتريه
 
 

 _________________________________________: اسم ورقم المناقصة
 
 

 :االسم القانوني  للمناقص

 (حسب شهادة تسجيل الشركة، او حسب شهادة التاجر)

 

اسم كان  المناقص  ائتالف شراكة، يجب إدراج  في حالة

 :عضو في االئتالفاالسم القانوني لكل االئتالف و

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

0.   

19.  

 :رقم المشتغل المرخص للمناقص

 

 :العنوان الرسمي  للمناقص

 :االسم

 

 :العنوان

 

 :الفاكس/الهاتف

 

 :البريد اإللكتروني

 :لمناقصبالتوقيع عن امعلومات عن المفوض 

 :االسم

 

 :العنوان

 

 :الفاكس/الهاتف

 

 :البريد اإللكتروني

 

 :أو الختم/توقيع وال
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 سطينـة فلـــدول
 

 اةـــي القضــوان قاضـــدي
  

 

 

 هذا النموذج الزامي وعلى جميع المناقصين تعبئته

 
 

 العطاء تقديم نموذج 

 
 _________________________________________:اسم  الجهة المشتريه

 
 

 _________________________________________: اسم ورقم المناقصة
 

 :نحن الموقعون أدناه نقر بأننا
، والمواصفات الفنية المطلوبة، وجدول بيانات المناقصةاطلعنا على كافة وثائق المناقصة وتعليمات المناقصة بما فيها الشروط الخاصة  .1

 .وليس لدينا أي تحفظات عليها
 .المدة والمواصفات الفنية المطلوبة ملتزمون بتوريد اللوازم والسلع المطلوبة ضمن .2
 غير شاملة ألي خصومات، وقيمة الخصم)                    ( القيمة اإلجمالية للعطاء المقدم من قبلنا تبلغ  .3

 :، وهذا الخصم سيكون)              ( – إن وجد –
 أو /لكافة البنود، و ( أ

 ( .                                                                                    : )     للبنود التالية ( ب
 

 .جدول بيانات المناقصةنصوص في صالحية عطائنا طوال الفترة المنلتزم باستمرار  .4
 .علينا تم إحالة المناقصةنلتزم باحضار كفالة حسن التنفيذ في حال  .5
 .لحين اتمام توقيع العقد لناتشكل عقداً ملزماً من قبل الجهة المشتريه  الموجه الخطي وبالغ االحالة المناقصةإحالة على علم ودراية بأن  .6
 .العطاء األقل قيمة أو أي عطاء آخر تستلمونهة باإلحالة على ملزميست لعلى علم ودراية أن لجنة العطاءات المركزية  .7

 

 .__________________:، رقم الهوية _________________:االسم القانوني  للمناقص

 

 :أو الختم/توقيع وال

 

 :      /         /التاريخ

 

 :مالحظة

 .يتم تعبئة هذا النموذج من قبل المناقص نفسه أو من قبل المخول قانوناً بالتوقيع عن المناقص، مع ارفاق ما يثبت ذلك
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 سطينـة فلـــدول
 

 اةـــي القضــوان قاضـــدي
  

 

 

 هذا النموذج الزامي وعلى جميع المناقصين تعبئته
 

 

 ع العطاءتوقي( تفويض)توكيل  نموذج 
 :     /       /التاريخ

 

 المحترمين    وزارة المالية والتخطيط/ لجنة العطاءات المركزية/ السادة

 

 تحية طيبة وبعد،

 

ـــــــــــــــــــ وبصفتنا مفوضين بالتوقيع عن ــــــنحن الموقعون ادناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ أنا 

وتعليمات المناقصة بما وثائق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، نقر ونعترف ونحن بكامل الصفات المعتبرة شرعا وقانونا  بأننا قد اطلعنا على كامل

نفوض السيد / ، وعليه فإننا نوكل فنية المطلوبة، وليس لدينا أي تحفظات عليها، والمواصفات الوجدول بيانات المناقصةفيها الشروط الخاصة 

بالتوقيع نيابة عنا على جميع وثائق المناقصة، ويعتبر _____________________ ، حامل هوية رقم ______________________

 .توقيعه ملزماً لنا ولجميع الشركاء 

 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

 

     توقيع المفِوض                                                                                                 
 

  

 

 

 

 ختم المناقص 
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 يتم تعبئة هذا النموذج من قبل المفوض أو المفوضين بالتوقيع

 

 

 

 كفالة دخول المناقصة نموذج 
 اقصةكفالة دخول المن: نوع الكفالة
 :رقم الكفالة

 :التاريخ
 
 

 المحترمين  وزارة المالية والتخطيط/  السادة
 تحية طيبة وبعد،

 
 ، ________________، السادة شركة __________________، فرع _______________يكفل بنك 

 

 (يوم)               ، لمدة (القيمة بالكلمات                               )_________________ بمبلغ وقدره 

 

 (.تاريخ االستحقاق بالكلمات                           /          /       )ولغاية      /       /        تبدأ من تاريخ          

 

 (.                       "اسم ورقم المناقصة)               "وذلك لغرض المشاركة في المناقصة 

 

 

فيذ بدفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها اليكم أو لممثليكم القانونيين عند أول مطالبة خطية تردنا من طرفكم تفيد بأن المكفول قد أخفق بتنويتعهد البنك 

يتم  لنالتزاماته تجاهكم وذلك على الرغم من أي معارضة من قبل المكفول على أن تكون هذه المطالبة خالل فترة سريان الكفالة، وبخالف ذلك سوف 

وتكون . غرض منهاالنظر في مطالبتكم وتصبح الكفالة الغية سواء أعيد أصل الكفالة إلينا أو لم يعد، علماً بأنه يتوجب إعادة أصل الكفالة حال انتهاء ال

 .هذه الكفالة خاضعة للقوانين والمحاكم الفلسطينية

 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

 

 ____________بنك

 ____________فرع

 _____________الختم والتوقيع

 
 

 

 يلتزم المناقصين بمضمون نموذج الكفالة اعاله وليس بالشكل الخارجي لها
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 كفالة حسن التنفيذ نموذج 
 كفالة حسن التنفيذ: نوع الكفالة
 :رقم الكفالة

 :التاريخ
 
 

 المحترمين  وزارة المالية والتخطيط/  السادة
 تحية طيبة وبعد،

 
 ، ________________، السادة شركة __________________، فرع _______________ يكفل بنك

 

 (يوم)               ، لمدة (القيمة بالكلمات                               )_________________ بمبلغ وقدره 

 

 (.يخ االستحقاق بالكلمات                           تار/          /       )ولغاية      /       /        تبدأ من تاريخ          

 

 "                       (.اسم ورقم المناقصة)               "وذلك لغرض ضمان تنفيذ المناقصة 

 

 

فيد بأن المكفول قد أخفق بتنفيذ ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها اليكم أو لممثليكم القانونيين عند أول مطالبة خطية تردنا من طرفكم ت

لن يتم التزاماته تجاهكم وذلك على الرغم من أي معارضة من قبل المكفول على أن تكون هذه المطالبة خالل فترة سريان الكفالة، وبخالف ذلك سوف 

وتكون . إعادة أصل الكفالة حال انتهاء الغرض منها النظر في مطالبتكم وتصبح الكفالة الغية سواء أعيد أصل الكفالة إلينا أو لم يعد، علماً بأنه يتوجب

 .هذه الكفالة خاضعة للقوانين والمحاكم الفلسطينية

 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

 

 ____________بنك

 ____________فرع

 _____________الختم والتوقيع

 
 

 

 

 يلتزم المناقصين بمضمون نموذج الكفالة اعاله وليس بالشكل الخارجي لها
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 كفالة الصيانة نموذج 
 كفالة صيانة: نوع الكفالة
 :رقم الكفالة

 :التاريخ
 
 

 المحترمين  وزارة المالية والتخطيط/  السادة
 تحية طيبة وبعد،

 
 ، ________________، السادة شركة __________________، فرع _______________يكفل بنك 

 

 (يوم)               ، لمدة (القيمة بالكلمات                               )__ _______________بمبلغ وقدره 

 

 (.تاريخ االستحقاق بالكلمات                           /          /       )ولغاية      /       /        تبدأ من تاريخ          

 

 "                       (.اسم ورقم المناقصة)               "وذلك لغرض ضمان الصيانة للمناقصة 

 

 

ل قد أخفق بتنفيذ ويتعهد البنك بدفع قيمة الكفالة أو أي جزء منها اليكم أو لممثليكم القانونيين عند أول مطالبة خطية تردنا من طرفكم تفيد بأن المكفو

كون هذه المطالبة خالل فترة سريان الكفالة، وبخالف ذلك سوف لن يتم التزاماته تجاهكم وذلك على الرغم من أي معارضة من قبل المكفول على أن ت

وتكون . غرض منهاالنظر في مطالبتكم وتصبح الكفالة الغية سواء أعيد أصل الكفالة إلينا أو لم يعد، علماً بأنه يتوجب إعادة أصل الكفالة حال انتهاء ال

 .هذه الكفالة خاضعة للقوانين والمحاكم الفلسطينية

 

 فضلوا بقبول فائق اإلحتراموت

 

 ____________بنك

 ____________فرع

 _____________الختم والتوقيع

 

 

 

 يلتزم المناقصين بمضمون نموذج الكفالة اعاله وليس بالشكل الخارجي لها
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 بموجب المناقصة العامة رقم)                      ( عقد توريد 

                    (                                 ) 

 

 

 .___________________:، ويمثلها_________________، العنوان ______________وزارة :الفريق األول

 

، ________________العنوان ________________ :، رقم المشتغل المرخص______________المناقص  :الفريق الثاني

 _______________________: ، حامل هوية رقم__________________:ويمثلها

   

 

 :مقدمة العقد

، وحيث أن الفريق الثاني قد )                    (من خلل المناقصة التي تحمل الرقم )          ( حيث أن الفريق األول قام بطرح مناقصة لتوريد 

 :فقد اتفق الفريقان على ما يلي تقدم للمناقصة المذكورة وتم قبول العطاء المقدم من قبله، وعليه

 .تعتبر مقدمة هذه االتفاقية وجميع وثائق ومستندات المناقصة جزءاا ال يتجزأ من هذا العقد وتقراا معه .1

 :يلتزم الفريق األول بما يلي .2

 .من إحالة العقد حتى يتم إنجازه أو فسخهإدارة العقد بدءا  .أ 

 .لمتفق عليهاللشروط اللعقد وفقاا التأكد من التنفيذ السليم  .ب 

اللدددوازم التدددي يدددتم تسدددليمها تتوافدددق مدددع المواصدددفات والمتطلبدددات الفنيدددة المنصدددوص عليهدددا فدددي وثدددائق المناقصدددة التأكدددد مدددن أن  .ج 

 .وذلك من خلل مراقبة الجودة وعمل الفحوصات اللزمة وذلك على نفقة الفريق الثاني

الكدددوادر عقدددد قدددادر علدددى اإلشدددراف علدددى التنفيدددذ  وتدددوفير عقدددد جلسدددات مدددا قبدددل التنفيدددذ مدددع المنددداقص، تشدددكيل فريدددق إلدارة ال .د 

 (.في حال تطلب األمر)والدعم اللوجستي اللزمين لإلدارة الفعالة للعقد المؤهلة 

 (.في حال تطلب األمر)اجراء التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل األنشطة اللزمة لتنفيذ العقد  .ه 

 

 :يلتزم الفريق الثاني بما يلي .3

وريدددد اللدددوازم المحالدددة ضدددمن المواصدددفات والشدددروط المتفدددق عليهدددا والدددواردة فدددي وثدددائق المناقصدددة والعطددداء المقددددم مدددن ت .أ 

 .قبله

 .االلتزام بالتوريد خلل المدة المحددة في وثائق المناقصة .ب 

 )      (.سارية المفعول حتى تاريخ )         ( تقديم كفالة حسن التنفيذ  بقيمة  .ج 

 .إن تطلب األمر –)        ( سارية المفعول حتى تاريخ )        ( ة بقيمة تقديم كفالة صيان .د 

، ويحيييق للفيييريقين تمدييييد العميييل باالتفاقيييية )                (وينتهيييي بتييياريخ )                        ( يبيييداً تنفييييذ العقيييد مييين تييياريخ  .ه 

 .ن الطرفينا ا اقتضت المصلحة العامة  لك ضمن المدة المتفق عليها خطياً بي

 )                       (.تبلغ قيمة العقد  .4

بصرف الدفعات والمستحقات المالية المترتبة عن تنفيذ العقد للفريق الثاني بعد االنتهاء من التوريد واستكمال كافة معززات يلتزم الفريق األول  .5

 .الصرف وحسب متطلبات النظام المالي الذي تصدره الحكومة

 (.جدول بيانات المناقصة)التوريد والتسليم في المكان وخلل المدة المحددة في يلتزم المناقص ب .6

حصول إذا تأخر الفريق الثاني في تنفيذ العقد عن الموعد أو المواعيد المحددة في العقد يحق للفريق األول فرض غرامة عن مدة التأخير بمجرد  .7

واحد باأللف )وذلك بواقع اءات قضائية أخرى، وتكون قيمة غرامة التأخير عن كل يوم التأخير ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجر

من القيمة الكلية للعقد، وال يخل فرض الغرامة بحق % 01، بحيث ال تتجاوز النسبة العظمى (من قيمة المواد غير الموردة عن كل يوم تأخير

 .ناتج عن التأخير من قبل الفريق األولالفريق الثاني في المطالبة بالتعويض الكامل عن الضرر ال
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عدم االلتزام   ال يتحمل الفريق الثاني اية مسؤولية عن اية اضرار ناجمة عن التاخير في تنفيذ العقد أو عدم االلتزام بشروطه إذا كان هذا التاخير أو .8 

خطي الى الفريق األول خلل اسبوع من تاريخ حدوث القوة ناجما عن القوة القاهرة، وفي هذه الحالة يتوجب على الفريق الثاني ان يتقدم بإشعار 

 .القاهرة موضحاا فيه الظروف واألسباب التي حالت دون تنفيذ العقد أو تأخير تنفيذه، ومدعوماا بالقرائن التي تثبت ذلك

 .ى تطلب األمر ذلكخلل فترة تنفيذ العقد أو مت( إن لزم األمر ذلك)يلتزم الفريق الثاني بصيانة اللوازم موضوع العقد  .9

له، كما يحق لكل الطرفين االتفاق خطياا الجراء اي تعديل في العقد بشرط أن ال يؤدي هذا التعديل الى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته او مجا  .11

 .المالية اللزمةيجب أن يصدرالتعديل خلل فترة سريان العقد، ويجب أن يكون تنفيذ التعديلت على العقد خاضعاا لتوفر اإلمكانات 

بالنسبة لكل بند بذات الشروط واالسعار المتفق عليها في %( 52)يحق للفريق األول تجاوز كميات أو قيمة العقد بالزيادة أو النقصان في حدود  .11

 .العقد بين كل الفريقين دون أن يكون للفريق الثاني الحق في المطالبة باي تعويض عن ذلك

رفض اللوازم الغير مطابقة واالستبدال  بتوريد لوازم غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها فإنه يحق للفريق األول في حال قيام الفريق الثاني .12

 .الفوري

 يحق للفريق األول فسخ العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ مع االحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل في حال قيام الفريق .13

 :مخالفات التاليةالثاني بأي من ال

 .اذا استعمل الغش او التلعب في معاملته مع الفريق االول .أ 

 .اذا ثبت بأنه قد شرع بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة احد موظفي الجهات الخاضعة ألحكام القانون .ب 

 .إذا أفلس أو أعسر اعساراا ال يمكنه من تنفيذ العقد .ج 

 .بالتزاماته أو اخل بالشروط واالحكام المحددة في النظام أو العقدإذا أخفق في الوفاء  .د 

 

 :في حال أخل الفريق الثاني بأي بند من بنود العقد يحق للفريق األول اتخاذ أي من اإلجراءات التالية .14

 .اإلزالة واالستبدال الفوري للوازم المعيبة .أ 

 .فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد .ب 

 

ريق الثاني كافة اإللتزامات المترتبة على تنفيذ العقد تجاه األشخاص والمتسخدمين التابعين له، واليتحمل الفريق األول أية التزامات يتحمل الف .15

 .تجاههم

 :يحق للفريق األول وقبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع الفريق الثاني إتخاذ أي من اإلجراءات التالية .16

 .وبما يحفظ حقوق والتزامات الفريقين وذلك عن طريق التفاوض المباشر تسوية الخلفات بالطرق الودية .أ 

قد دون في حال عدم التوصل الى حل، يتم اللجوء إلى التحكيم وفقاا لقانون التحكيم الفلسطيني على ان يلتزم الفريقين باالستمرار في تنفيذ الع .ب 

 .توقف أثناء فترة التحكيم

يم، يحق للفريق األول فسخ العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدها أثناء فترة الخلف وذلك من كفالة إذا لم يتم حل الخلف عن طريق التحك .ج 

حسن التنفيذ أو من المبالغ المستحقة أو التي سُتستحق للفريق الثاني لدى الفريق األول أو أية جهة أخرى من الجهات الخاضعة للقانون، 

 . ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء

 

ال نشوب أي نزاع بين الفريقين، فإن المحاكم المختصة هي المحاكم الفلسطينية والقانون المطبق هو القانون الفلسطيني، وقانون التحكيم في ح .17

 .الفلسطيني هو القانون المحّكم

 

 .بنداً، وقد حررت منها نسختان بيد كل فريق نسخة عنها 17و تتكون هذه االتفاقية من تمهيد 

 فريق أول                                                         فريق ثاني                 
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 المواصفات الفنية وآلية تقييم المناقصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الكميات واألسعار
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 المالحق وجداول التوزيع
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 ةشروط الخاصال
 

يتم تقديم العروض بالظرف المختوم على أن يذكر على الظرف رقم العطاء وموضوعه، واسم الجهة المشاركة  -1
 .بالعطاء وعنوانها

 . يجب أن تكون األسعار بالشيكل وشاملة قيمة الضريبة المضافة -2
 .لجنة العطاءات غير ملزمه بقبول أقل األسعار -3

 .شهرين من تاريخ اصدار امر التوريد الخطي يجب االلتزام بالتوريد خالل.  4 
 (.بجانب اجنحة جمزو الفندقية –البالوع  –البيرة  –فلسطين ) ديوان قاضي القضاة مقر يالتسليم والتركيب ف. 5 

 .يجب على الشركة االلتزام بكل جدية بفترة التوريد المحددة   -6
 .العرض المالي والتقني عامل اساسي في تقييم الشركة  -7
لطبيعة العمل في فلسطين سيتم اعتماد الشركات التي ستقدم رسالة من الشركة االم المصنعة تفيد بأنها  نظرا -8

 .في هذا العطاء لألجهزةشركة مرخصة لتوفير االجهزة وكذلك لتقديم الدعم الفني الكامل 
ا في ذلك األضرار، ومبالغ مالية تلتزم الشركة التي يرسو عليها العطاء بكافة النفقات وجميع االلتزامات بم -9

االستالم والتركيب وكافة الخدمات  لإلهمال، وأوجه القصور واألخطاء، كذلك التأخير في وغيرها الناشئة نتيجة
 .المتفق عليها

ينبغي على الشركة ضمان االستجابة السريعة في حالة فشل االجهزة والمعدات من القيام بالعمل وكذلك  -01
 .ساعة من وقت طلب المساعدة 44ضون استبدالها في غ

  :يجب على الشركة إرسال نسخة من السيرة الذاتية للشركة بما في ذلك -00
 .تاريخ الشركة( أ

 ..العالقة مع الشركة المصنعة لألجهزة والبرامج  المقدمة في الشركة( ب
 .القدرات المالية للشركة( ج
 .القدرات الفنية للشركة( د
مع ارفاق  .ملين في فريق الدعم المعتمد لدى الشركة والذي سوف يعمل في هذا المشروعتوضيح عدد العا -04

 .نسخة من الشهادات المعتمدة
 (.44/7)تخصيص رقم هاتف للدعم الفني على مدار الساعة  -01
 .مركز تدريب معتمد لتقديم البرامج التدريبية على االجهزة التدريب فيان يكون  -04
 ...(.الطاقة، تكلفة التشغيل، الخ ) جمالية شرح التكلفة اال -05
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 .والمعدات التي سيتم توريدها لألجهزةكتابة المواصفات الفنية الكاملة  -06
 اختبار المعدات الخ/ ستالم والتفتي،، وتركيب االوسوف يتم الدفع بعد  ،لن يتم إجراء أي دفع مقدما -07
 لى توافر الخدمات ومراكز الصيانةيجب على مقدم العطاء اإلشارة بوضوح إ -08

أيام قبل آخر تاريخ  7يجوز لمقدمي العروض طلب أي توضيح للعطاء بطلب خطي في موعد ال يتجاوز  -09
 .ويمكن عقد اجتماع لمزيد من التوضيح إذا لزم األمر. لتقديم العطاء

 .اجهزة مستعملة او مجددةهزة أجيجوز توريد  جميع االجهزة الموردة حديثة وشاملة كافة الكفاالت وال -41
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# ITEM Description      Qty  Price 

1.0 Walk-Through Metal Detectors   1  

  Operating Temperatures: -20°C to 70°C 

 Humidity: Up to at least 95% 

 Power Supply: 220 VAC @ 50Hz + surge protection device 

 IP Standard: At least IP55 

 Accessibility: At least two-level access code + physical lock 

 Control Panel: LCF overhead control panel 

 Control Outputs: Solid state switches + Alarm signal output 

 Features: Traffic Counter, alarm percentage counter 

 Interference Suppression: X-ray, EMI, Radio 

 Programs: At least 10 independent programs. 

 Alarms: Audible tone and volume adjustable + Bright LED visual 

alarm. 

 Target Lights: at least 30 distinct zones to be displayed via column 

LED's 

 Add-ons: Removable wheel assembly + Fixing brackets for 

permanent assembly 

 Installation and Training: Installation and training should be 

included 

 

  

2.0 Hand-held Metal Detector (scanner) 1   

  Features: Automatically adjustable 

 Detection Range: All ferrous, non-ferrous and stainless steel 

weapons, contraband and other metallic objects  

 Detection Coverage: 360° detection coverage plus tip pinpointing  

 Operation: One-touch button 

 Alarms and Lights: Color LED lights + Selectable Silent/audible 

alarm + vibration 

 Scan Area: Should allow thorough scanning with minimum passes  

 Power Supply: 9V battery [include 2 additional high quality 9V 

batteries] 

 Training: Training should be included 

 

  

3.0 Small Baggage and Parcel Inspection System       1  

 Tunnel Opening: 533 mm (W) x 354 mm (H), 90 KV X-ray generator for 

superior image quality, multi energy, Image is computer based with 

Windows operating system, 10 mm Steel Penetration Standard.  

 Sensitivity 39 AWG typical. 2X to 32X zoom. Single 19” LCD flat 

panel color monitor, Standard UPS. Edge enhancement Imaging, 

Pseudo Color, Adjustable Contrast, High Penetration, Organic / 

Inorganic Imaging. “Picture perfect” image enhancement, Real-Time 

Image Manipulation, Geometric Distortion Correction, Auto Image 

Archiving 150,000 images. 

  Z level detection, Image Annotation, Image Review, Continuous Self 

Diagnostics, Screener Training Program, Day/Date/Time indicator, 
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 Baggage counter, Multi-level Security Access, Print on any printer in  

 Windows library, Network ready- LAN/WAN, One year Parts Warranty. 

Crate. 

 

 

 :اجمالي السعر شامل كافة انواع الضرائب


