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تدعو وزارة االقتصاد الوطني المناقصين أصحاب اإلختصاص والمسجلين رسميا ً
ويرغبون بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم.
تقدم األسعار بـ ( الشيكل ) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة
المضافة.
يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة في مقر وزارة
وزارة االقتصاد الوطني خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحا وحتى
 2:00بعد الظهر.
تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها (  150شيكل) لحساب وزارة المالية في
بنك فلسطين على حساب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع)
مع العطاء المقدم.
يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مقر وزارة االقتصاد الوطني في
موعد أقصاه الساعة ( 10:00صباحا ً ) من يوم (الثالثاء) الموافق ( ) 2017/4/4
ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وسيتم فتح العطاءات في
نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين .
على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق
بقيمة (  3000شيكل ) على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ ( .)2017/6/4
أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.
تعتبر هذه الدعوة جزءاً من وثائق المناقصة.

فاتن شرف
رئيس لجنة المشتريات

تعليمات للمناقصين
 .1لغة العطاء
تكتب جميع الوثائق والمراسالت المتعلقة بالعطاء باللغة المذكورة في جدول بيانات المناقصة .ويحق للمناقص ارفاق
الوثائ ق المعززة لعطاءه بأي لغة أخرى شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة معتمدة باللغة المذكورة في جدول
بيانات المناقصة ،ولغايات دراسة العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة.
 .2عملة العطاء
أ) على المناقص تقديم العطاء بالعملة المحددة في جدول بيانات المناقصة.
ب) فيييي حيييام تقيييديم المنييياقص العطييياء بعملييية تختليييي عييين العملييية المحيييددة فيييي جددددول بياندددات المناقصدددة ،سييييتم
اعتميياد سييعر صييري العمييالت حسييب السييعار المعلنيية ميين سييلطة النقييد اليلسييطينية فييي نييي تيياري فيييت
العطاء وذلك لغايات تقييم العطاءات والمقارنة بينها.
 .3فترة صالحية العطاءات
أ)

تستمر صالحية سريان العطاء بعد الموعد النهائي لتسليمه بحسب ما هو مذكور في "جدول بيانات
المناقصة" .ويتم رفض أي عطاء فترة صالحيتة أقم.

ب) يحق للجنة المشتريات طلب تمديد فترة صالحية العطاء قبم انتهاء مدة الصالحية المحددة في جدول بيانات
المناقصة ،ويجب أن يكون طلب التمديد واإلجابة عليه خطيا.
 .4كفالة دخول المناقصة
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

يجيييب عليييى المنييياقص أن يقيييدم ميييع عطائيييه كيالييية دخيييوم المناقصييية حسيييب ميييا هيييو مطلوبيييا فيييي جددددول
بيانات المناقصة من حيث القيمة والمدة والعملة.
لن يتم قبوم أي عطاء ال يحتوي على كيالة دخوم المناقصة ،حيث يعتبر مخاليا للشروط القانونية.
ييييتم اعيييادة كيالييية دخيييوم المناقصييية للمناقصيييين يييير الييييائزين عنيييدما يقيييوم المنييياقص الييييائز بتقيييديم يييمان
حسن التنييذ.
تعاد كيالة دخوم المناقصة للمناقص اليائز فور تقديمه كيالة حسن التنييذ وتوقيع العقد.
يتم مصادرة كيالة دخوم المناقصة في الحاالت التالية:
 .1تعديم أو سحب العطاء بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات.
 .2رفض المناقص قيام اللجنة بتصحي الخطاء الحسابية الوارد في عطائه.
 .3عدم توقيع المناقص اليائز على العقد خالم المدة التي تحددها الجهة المشترية.
 .4عدم التزام المناقص اليائز بتقديم كيالة حسن التنييذ خالم الوقت المحدد.

و) فيييي حيييام كيييان المنييياقص ائيييتالي شيييراكة يجيييب أن تقيييدم كيالييية دخيييوم المناقصييية باسيييم رئيييي االئيييتالي،
وفييي حييام لييم يكيين االئييتالي مشييكال بشييكم رسيييمي وقييت تقييديم العطيياء تقييدم الكياليية باسييم جميييع الشيييركاء
المستقبليين المذكورين في اتياقية االئتالي.
 .5توضيح وثائق المناقصة
أ)

فييييي حييييام ر ييييب اي ميييين الم ناقصييييين الحصييييوم علييييى أي تو ييييي أو تيسييييير حييييوم أي ميييين المعلومييييات
الييواردة فييي وثيييائق المناقصيية علييى المنييياقص مراسييلة لجنيية المشيييتريات فييي الييوزارة خطييييا علييى العنيييوان
الميييذكور فيييي جددددول بياندددات المناقصدددة (وال تقبيييم المراسيييالت عبييير البرييييد االلكترونييييد ،حييييث سييييتم اليييرد
علييى أي استيسيييارات قبييم اخييير موعييد مييين اليتييرة المو يييحة فييي جددددول بيانددات المناقصدددة وليين ييييتم قبيييوم
اي استيسييارات تييرد بعييد الميييدة المحييددة فييي جددددول بيانددات المناقصددة ،ويتتتم نشتتتر أي توضتتيح علتتى وثتتتائق
المناقصة على الموقع االلكتروني الخاص بالوزارة .

 .6تعديل وثائق المناقصة
أ) يحييق للجنيية المشييتريات تعييديم وثييائق المناقصيية فييي أي وقييت قبييم الموعييد النهييائي لتسييليم العطيياءات عيين
طريق إصدار ملحق بها.
ب) أي ملحتتتتق يصتتتتدر عتتتتن لجنتتتتة المشتتتتتريات يصتتتتبح جتتتتزءا متتتتن وثتتتتائق المناقصتتتتة ويتتتتتم نشتتتتره علتتتتى الموقتتتتع
االلكتروني الخاص بالوزارة.
ج) يحيييق للجنيييية المشييييتريات واذا تطلييييب المييير تأجيييييم الموعييييد النهييييائي لتسيييليم العطيييياءات وذلييييك إلعطيييياءهم
فرصة لخذ التعديالت الواردة في الملحق بعين االعتبار.
 .7العطاءات البديلة (البدائل أو الخيارات)

يتم قبول العطاءات البديلة إال إذا ورد غير ذلك في جدول بيانات المناقصة.
 .8الوثائق المطلوبة من المناقص والتي يجب ارفاقها مع العطاء
أ)
ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)
ح)

فييي حييام كييان المنيياقص شييركة مسييجلة يجييب إرفيياق صييورة عيين شييهادة تسييجيم الشييركة لييدى مراقييب عييام
الشركات في وزارة االقتصاد.
فييي حييام كييان المنيياقص منشييأة فردييية (تيياجرد يجييب ارفيياق مييا يثبييت ع ييويته كتيياجر فييي رفيية التجييارة
والصناعة (شهادة تاجر تثبت طبيعة عملهد.
صورة عن رخصة المهن الصادرة عن ريبة اإلمالك في وزارة المالية.
كذلك السيرة الذاتية للشركة.
شهادة خلو طري من اإلدارة العامة ل ريبة الدخم.
شهادة خلو طري من اإلدارة العامة للجمارك والمكو و ريبة القيمة الم افة.
صورة عن عقد التأسي الخاص بالشركة.
فيييي حيييام كيييان المنييياقص ائيييتالي يجيييب ارفييياق جمييييع الوثيييائق الميييذكورة أعييياله ،باال يييافة اليييى ميييا يثبيييت
وجود االئتالي بشهادة مصدقة من الجهات الرسمية وذات االختصاص.

 .9أسعار العطاءات والخصومات
أ) فيييي حيييام كانيييت الليييوازم المطلوبييية قابلييية للتجزئييية عليييى اكثييير مييين ميييورد يحيييق للمنييياقص التقيييدم لي مييين
البنود المطلوبة أو لجميع البنود.
ب) فيييي حيييام كانيييت الليييوازم المطلوبييية عليييى شيييكم مجموعيييات (Lotsد فعليييى المنييياقص تسيييعير كيييم بنيييد مييين
البنييود الييواردة فييي المجموعيية الواحييدة ،وفييي حييام عييدم التقييدم لي بنييد ميين بنييود المجموعيية الواحييدة يعتبيير
العطاء مخالي لشروط المناقصة.
ج) فيييي حيييام تقيييديم المنييياقص أي خصيييومات يجيييب أن تكيييون يييير مشيييروطة وعليييى المنييياقص تو يييي كيييييية
ومنهجية استخدامها في العطاء المقدم من قبله.
د) يجب أن تكون السعار التي يقدمها المناقص ثابتة خالم تنييذ العقد وال تخ ع لي تعديم.
 .10المستندات التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات المرتبطة بها
أ) علييى المنيياقص أن يقييدم مييع عطائييه بطاقيية تعرييييية للسييلع أو اللييوازم المقدميية تشييمم( :شييهادات بلييد المنشييأ،
اسم الصانع ،االسم التجاري ،الطراز ورقم الكتالوج "إن وجدت"د.
ب) عليييى المنييياقص أن يقيييدم ميييع عطييياءه اليييدالئم التيييي تمكيييد مطابقييية الليييوازم المقدمييية منيييه للمواصييييات الينيييية
المذكورة في وثائق المناقصة.
ج) يجيييب ان تت يييمن اليييدالئم التيييي يقيييدمها المنييياقص وصييييا ميصيييال للمواصييييات الينيييية والدائيييية الساسيييية
للسيييلع والليييوازم والخيييدمات المرتبطييية بهيييا ،بحييييث يو ييي توافقهيييا ميييع المواصييييات المطلوبييية ،وأن يقيييدم
المنييياقص تقرييييرا باالختالفيييات واالسيييتثناءات واالنحرافيييات (إن وجيييدتد ،ويمكييين أن تكيييون هيييذه اليييدالئم
على شكم مواد مطبوعة او رسومات أو بيانات.
د) علييييى المنيييياقص تقييييديم الئحيييية بجميييييع التياصيييييم المتعلقيييية بيييياللوازم المقدميييية فييييي عطيييياءه وللمييييدة الزمنييييية
المطلوبييييية ،بميييييا فيييييي ذليييييك الميييييوارد المتاحييييية ،والسيييييعار الحاليييييية لقطيييييع الغييييييار ،والمعيييييدات الخاصييييية
ال رورية الستمرار عمم السلع واللوازم بعد استخدامها من قبم الجهة المشترية.
ه) إذا ورد فيييي المواصييييات الينيييية لليييوازم المطلوبييية فيييي وثيييائق المناقصييية إشيييارة إليييى السيييماء التجاريييية فهيييي
تعتبييير وصييييية ال حصيييرية ،ويحيييق للمنييياقص أن يعيييرض مواصييييات أخيييرى بشيييرط أن تحقيييق نيييي كيييياءة
البنود أو أعلى منها.
 .11نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول األسعار
على المناقص تعبئة نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول األسعار (المرفقة مع أوراق
المناقصة) وتعتبر هذه النماذج الزامية وعلى جميع المناقصين االلتزام بتعبئتها بالكامل دون أي تغيير في النص .وفي
حال وجود أي شطب أو تعديل يضاف ختم وتوقيع المناقص عليه وال يتم اعتماد أي تعديل ما لم يكن ختم وتوقيع
المناقص موجوداً.
 .12شكل وتوقيع العطاء
أ)

على المناقص أن يح ر نسخة أصلية واحدة مميزة بكلمة "أصلية" من العطاء ،كما يجب على المناقص
أن يسلم عددا من النس ير أصلية مميزة بكلمة "نسخة" كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة ،وفي
حام وجود أي اختالي بين النسخة والصم يتم اعتماد الصم.

ب) يجب أن تكون الكلمات األصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر ال يمحى ،وموقعة من قبل الشخص
أو األشخاص المفوضين بالتوقيع باسم المناقص ،ويجب أن يحتوي العطاء على ما يثبت التفويض بالتوقيع
مع ضرورة ذكر اسم ورقم هوية الشخص المف ِّوض ،وفي حال وجود اي شطب او محو أو تعديل على أي

من صفحات أو بيانات الواردة في وثائق المناقصة يجب التوقيع عليها من الشخص أو األشخاص الذين
وقعوا على العطاء وإال لن يتم اعتمادها.
ج) في حالة ما كان المناقص إئتالف ،يجب أن يوقع العطاء الشخص المفوض بتمثيل اإلئتالف وبذلك يكون
ملزم قانونا لجميع أعضاء اإلئتالف.
 .13اجراءات تقديم واستالم العطاءات
أ)

ب)
ج)
د)
ه)
و)
ز)
ح)

يجيييب أن تكيييون العطييياءات المقدمييية خطيييية وموقعييية حسيييب الصيييوم وفيييي م ييياريي مغلقييية ومختومييية وييييتم
اييييداعها فييييي صيييندوق العطيييياءات الموجيييود فييييي وزارة االقتصيييياد وقبيييم الموعييييد النهيييائي المحييييدد لتسييييليم
العطاءات الوارد في جدول بيانات المناقصة.
يمكييين للمناقصيييين التقيييدم بالعطييياءات مييين خيييالم التسيييليم بالييييد أو بالبرييييد المسيييجم ميييع عليييم الوصيييوم ،وال
تتحمم الوزارة أية مسمولية نتيجة التأخير في تسليم العطاء.
إذا كانييييت الم يييياريي كبيييييرة الحجييييم بحيييييث يتعييييذر و ييييعها فييييي الصييييندوق ،يييييتم تسييييليمها إلييييى أي ميييين
مو يي دائرة العطاءات في الوزارة قبم آخر موعد لتسليم العطاءات.
ال يجييييوز للمنيييياقص أن يتقييييدم لي عملييييية شييييراء بييييأكثر ميييين عطيييياء واحييييد سييييواء كييييان بشييييكم مسييييتقم أو
باالئتالي مع أطراي محلية أو أجنبية أو كليهما.
علييييى المنيييياقص الرا ييييب فييييي سييييح ب عطائييييه أو تعديلييييه أو اسييييتبداله أن يقييييوم بييييذلك قبييييم انتهيييياء الموعييييد
المحدد لتقديم العطاءات.
إذا تقيييييدم المنييييياقص بطليييييب سيييييحب عطائيييييه أو تعديليييييه أو اسيييييتبداله بعيييييد انتهييييياء الموعيييييد المحيييييدد لتقيييييديم
العطاءات ،تصادر كيالة دخوم المناقصة.
ليين يييتم قبييوم أي عطيياء يييتم تسييليمه بعييد الموعييد النهييائي لتسييليم العطيياءات وفييي هييذه الحاليية يعتبيير متييأخرا
ويتم رف ه وإرجاعه إلى صاحبه دون فتحه.
للجنييية المشيييتريات الحيييق بتمدييييد الموعيييد النهيييائي السيييتالم العطييياءات عييين طرييييق تعيييديم جددددول بياندددات
المناقصة ،وفي هذه الحالة تمدد حقوق وواجبات الجهة المشتريه والمناقص وفقا للموعد الجديد.

 .14سحب وتبديل وتعديل العطاءات
للمناقص الحق بسحب أو استبدال أو تعديل العطاء بعد تسليمه عن طريق إرسال مذكرة مكتوبة تتضمن الحالة
المطلوبة على أن تكون المذكرة موقعة من شخص مفوض وأن تكون مصحوبة بنسخة من التفويض وأن تصل إلى
وزارة االقتصاد قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وإال لن يتم النظر فيها.
 .15فتح مظاريف العطاءات
أ)

تقوم لجنة المشتريات في وزارة االقتصاد بيت العطاء في جلسة علنية في الوقت والمكان والتاري المحدد في
جدول بيانات المناقصة وذلك بح ور المناقصين أو من يمثلهم.

ب) تقرأ في البداية المغليات التي تحمم عالمة "االنسحاب" على المأل ويعاد المغلي إلى صاحبه دون فتحه.
ج) تقرأ بعدها المغليات التي تحمم عالمة "استبدام" على المأل ويتم استبدالها بالعطاء الوم الذي يتم إرجاعه إلى
صاحبه دون فتحه.
د) تيت المغليات التي تحمم عالمة "تعديم" وتقرأ على المأل.
ه) الم اربي التي فتحت وتمت قراءتها خالم جلسة فت العطاء وحدها هي التي تدخم في التقييم.
و) تيت الم اريي واحدا تلو اآلخر ويتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائم والخصومات (إن وجدتد
ويعلن عن وجود كيالة المناقصة.
 .16توضيح العطاءات بعد فتح المظاريف
أ)

يحق للجنة المشتريات وبهدي المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاء ،أن تطلب من المناقص تو ي ما
جاء بعطائه ،وال يعتمد أي تو ي بشأن العطاء إذا لم يطلب بشكم خطي.

ب) يجب أن يكون طلب التو ي واإلجابة عليه خطيا ،وال يسم بطلب أو تقديم أو السماح بتغيير السعار إال إذا
كان ذلك لتأكيد تصحي خطأ حسابي يتم اكتشافه خالم عملية التقييم.
 .17السرية و محاولة التأثير
أ)

ال يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بيحص وتقييم ومقارنة العطاء وتأهيم المناقصين وتوصية إحالة
العطاء ،للمناقصين أو أي شخص آخر لي له دور رسمي بهذه العملية حتى تعلن نتائجها الى المناقصين.

ب) أي محاولة من قبم المناقص للتأثير أو محاولة الحصوم على اي من المعلومات اثناء عملية اليحص والتقييم
والمقارنة وإحالة العطاء تتسبب في استبعاد العطاء المقدم منه.
ج) على المناقص أن يخاطب لجنة المشتريات خطيا فقط في حالة أراد االتصام بها لشأن يتعلق بالعطاء ،في
اليترة الممتدة ما بين فت العطاءات وحتى إحالتها.
 .18تصحيح األخطاء الحسابية
أ) تقييوم لجنيية تقييييم العطيياء بتصييحي أييية أخطيياء حسييابية تييرد فييي جييداوم الكميييات وميين ثييم إبييال المنيياقص
المعنيييي بيييذلك التصيييحي  ،وإذا رفيييض المنييياقص ذليييك التصيييحي  ،ييييرفض عطيييامه وتصيييادر كيالييية دخيييوم
المناقصة الخاصة به.
ب) إذا كييان هنييياك فيييرق بيييين حاصيييم يييرب سيييعر الوحيييدة بالكميييية المقابلييية ليييه وبيييين السيييعر اإلجميييالي ،يمخيييذ
بسيييعر الوحيييدة ويعيييدم السيييعر اإلجميييالي طبقيييا ليييذلك ،واسيييتثناء عليييى هيييذا إذا رأت لجنييية التقيييييم أن الياصيييلة
العشيييرية قيييد وط يييعت بطريقييية خاطئييية فيييي سيييعر الوحيييدة ف نيييه ييييتم تصيييحي سيييعر الوحيييدة وبالتيييالي ييييتم
تصحي السعر اإلجمالي الموجود في خانة اإلجمالي ومن ثم تصحي المجموع الكلي.
ج) إذا وط جيييد أن هنييياك فرقييييا بيييين سيييعر الوحييييدة المحيييدد بالرقييييام والسيييعر المحيييدد بالكلمييييات ،يمخيييذ بالسييييعر
المحدد بالكلمات.
د) إذا هييير أي تنييياقض فيييي المعلوميييات أو السيييعار بيييين النسيييخة الصيييلية والنسييي الخيييرى ،يمخيييذ بميييا ورد
في النسخة الصلية.
ه) ييييتم تيييدقيق العيييروض وتصيييحي الخطييياء الحسيييابية حسيييب اآلليييية الميييذكورة فيييي الميييادة رقيييم  88مييين ن يييام
الشراء العام.
 .19هامش األفضلية للمنتجات المحلية
سيتم اعطاء أفضلية للسلع المنتجة محليا ً بنا ًء على األنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء
بالخصوص ،وعلى المناقص توضيح البنود التي تتطلب ذلك في عرض السعر وذلك بوضع عبارة (منتج
محلي/وطني) بجانب خانة السعر في جدول تفريغ األسعار ولن يتم قبول أي تعديالت أو توضيحات ترد بعد فتح
العطاء.
 .20معايير التقييم واإلحالة
تقوم لجنة المشتريات بإحالة المناقصة على المناقص المستجيب عطاؤه جوهريا ً لشروط المناقصة والذي تم تقييمه
كأرخص عطاء وثبتت قدرة صاحبه على تنفيذ العقد.
 .21العينات

أ) اذا تم طلب تقديم عينات في جدول بيانات المناقصة ،يجب أن تكون هذه العينات موسومة وبشكل واضح
برقم ووصف البند ورقم المناقصة واسم المناقص ،و يجب أن تكون بنفس الكميات المحددة في جدول
بيانات المناقصة ،ويتحمل المناقص تكاليف نقلها.
ب) العينات التي يتم اختيارها أثناء التقييم ال تعاد للمناقص او المناقصين الفائزين ،ويتم االحتفاظ بها
لغايات المقارنة بها عند تنفيذ العقد.
ج) ييقد المناقص حقه بالمطالبة بالعينات التي لم يتم اختيارها اذا لم يطالب بها خالم مدة  15يوما من تاري دخوم اإلحالة
النهائية حيز التنييذ.

 .22حاالت استبعاد العطاء
يستبعد العطاء في أي من الحاالت اآلتية:

د)
ه)

و)
ز)
ح)

إذا لم يكن العطاء مكتمالً أو غير موقع حسب األصول والقانون أو غير مصحوب بكفالة دخول
المناقصة من حيث القيمة والمدة والعملة المنصوص عليها.
إذا لم يستجب بشكل جوهري للمواصفات الفنية وشروط المناقصة أو غير ذلك من المتطلبات الهامة
الواردة في وثائق المناقصة.
إذا كانت مدة صالحية العطاء أقل من المدة المنصوص عليها في شروط ووثائق المناقصة.
إذا عدل المناقص سعره أو مضمون عطائه في حال طلبت لجنة التقييم منه تقديم ايضاحات خطية
حول ما ورد في العطاء خالل عملية الفحص والتقييم.
في حال ثبت ارتكاب المناقص ألي من التصرفات التالية:
 عدم الوفاء بااللتزامات المفروضة عليه بموجب هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.
 تضارب المصالح عند قيامه بواجباته.




التواطؤ أو التآمر أو ممارسة أي شكل من أشكال الفساد والخداع والغش أو التحريض ،بما في
ذلك تقديم اإلغراءات أوعرضها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر للتأثير على عملية الشراء أو
على تنفيذ العقد.
التواطؤ أو التآمر ،قبل أو بعد تقديم العطاء ،بهدف توزيع عقود الشراء بين المناقصين أو تحديد
أسعار العطاءات بصورة غير تنافسية أو خالف ذلك لحرمان الجهة المشترية من منافع المنافسة
العامة المفتوحة.

 .23رفض العطاءات كافة والغاء المناقصة
أ)

يحق للجنة المشتريات إلغاء المناقصة في أي وقت قبم فت الم اريي.

ب) يحق للجنة المشتريات بعد فت الم اريي وقبم صدور اإلحالة النهائية للمناقص اليائز رفض العطاءات كافة
وإبال جميع المناقصين بذلك في أي من الحاالت اآلتية:









إذا أصبح موضوع الشراء غير الزم.
إذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة.
إذا أصبح من الضروري العتبارات المصلحة العامة تعديل المواصفات أو الجوانب الفنية
لشروط العقد.
إذا تبين وجود نقص أو عيوب في المواصفات تحول دون األخذ باالعتبار بنود أو أصناف أقل
تكلفة ومعادلة وظيفيا ً بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق المناقصة ،أو التي تحول دون
النظر في جميع عناصر التكلفة أثناء عملية التقييم.
إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط.
إذا تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة األقل أعلى كثيراً من السعر التقديري.
إذا تبين وجود تواطؤ بين المناقصين.

 .24تغيير الكميات
يحق للجنة المشتريات أو الجهة المشترية تجاوز كميات عقودها بالزيادة أو النقصان في حدود ( )25%بالنسبة لكل بند
بذات الشروط واألسعار دون أن يكون للمتعاقد الحق في اإلعتراض أو المطالبة بأي تعويض ودون أي تغيير في سعر
الوحدة أو أي شروط أخرى مذكورة في وثائق المناقصة.
 .25كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة
أ)

على المناقص أن يقدم خالم اليترة المنصوص عليها في بال اإلحالة كيالة حسن التنييذ (بقيمة  %10من قيمة
اإلحالةد.

ب) على المناقص تقديم كيالة الصيانة (بقيمة  %5من قيمة اإلحالةد إذا كان مطلوبا في بال اإلحالة.
ج) يجب أن تكون هذه الكياالت على شكم كيالة بنكية مصدقة أو شيك بنكي مصدق وأن تكون بالقيمة والمدة
المحددة في بال اإلحالة.
د) يعتبر اإلخياق في تأمين كيالة حسن التنييذ أو توقيع العقد سببا كافيا إللغاء االحالة ومصادرة كيالة دخوم
المناقصة .وفي هذه الحالة يحق للجهة المشتريه أن تحيم العطاء على المناقص الرخص التالي بشرط أن
يكون مستجيب جوهريا للشروط المطلوبة و تثبت قدرة صاحبه على تنييذ بنود العقد.
 .26مصادرة كفالة حسن التنفيذ
يحق للجهة المشترية مصادرة كيالة حسن التنييذ أو تنييذ العقد على حساب المتعاقد والحصوم على جميع ما تستحقه
من رامات مما يكون مستحقا للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة مشترية أخرى في حالة فس العقد.
 .27توقيع العقد
أ)

يتم توقيع العقد بين الجهة المشترية كجهة متعاقدة وبين من تمت اإلحالة عليه كمتعاقد في مدة أقصاها ثمانية
وعشرون (28د يوما من تاري دخوم اإلحالة النهائية حيز التنييذ.

ب) يتم ارسام االتياقية الرسمية وشروط العقد للمناقص فور إرسام بال اإلحالة من قبم الجهة المشترية.

ج) على المناقص الذي أحيم عليه العطاء أن يوقع العقد ويرسله إلى الجهة المشتريه خالم اليترة المنصوص عليها
في اليقرة (أد أعاله.
د) يصب العقد نافذا فور توقيعه ،ويبدأ تنييذ العقد من تاري توقيعه ما لم يتم تحديد تاري آخر في العقد.
 .28الدفعات المالية
أ)

تقوم الجهة المشترية بصري الدفعات والمستحقات المالية للمتعاقد طبقا للشروط والمعززات الواردة في العقد
ومتطلبات الن ام المالي الذي تصدره الحكومة.

 .29تعديل العقد:
إذا اقتضت الضرورة الجراء تعديل في مضمون العقد يتم التعديل ضمن الشروط التالية:
أ)

أن يتم التعديم خالم فترة سريان العقد.

ب) أن يكون تعديم العقد خطيا وبر ا الطرفين.
ج) أن ال يمدي هذا التعديم إلى تغيير الهدي من العقد أو طبيعته أو مجاله.
د) يكون تنييذ التعديالت على العقد خا عا لتوفر الموازنات ال رورية لذلك.
 .30إخالل المتعاقد بشروط العقد
إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المشترية الحق في إتخاذ أي من اإلجراءات اآلتية:
أ)

رفض التنييذ المعيب أو الناقص.

ب) االزالة واالستبدام اليوري للوازم المعيبة.
ج) فرض رامات التاخير.
د) فس العقد واستكمام تنييذه على حساب المتعاقد.
 .31التأخر في تنفيذ العقد
أ)

إذا تأخر المتعاقد في تنييذ العقد عن الموعد أو المواعيد المحددة في العقد جاز للجهة المتعاقدة إذا اقت ت
المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إ افية التمام التنييذ على أن توقع عليه رامة عن مدة التأخير
بالنسب وطبقا لألس وفي الحدود المنصوص عليها في العقد ،وتوقع الغرامة بمجرد حصوم التأخير دون
حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراءات ق ائية أخرى.

ب) تكون قيمة رامة التأخير عن كم يوم وذلك بواقع (واحد باأللف من قيمة المواد غير الموردة عن كل يوم
تأخير) ،بحيث ال تتجاوز النسبة الع مى للغرامة  %10من القيمة الكلية للعقد.
ج) ال يخم توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعويض الكامم عما أصابها من أ رار نتجت
عن تأخره في الوفاء بالتزاماته.
 .32رفض اللوازم الموردة
أ)

اذا تقرر رفض اية لوازم تم توريدها بموجب عقد الشراء تقوم الجهة المشترية بابال المناقص بشكم خطي
برفض اللوازم وباالسباب الداعية لذلك ،وعلى المناقص سحب هذه المواد وتوريد بديم لها خالم المدة المحددة.

ب) اذا رفض المورد ازالة المواد أو اللوازم المرفو ة فسيصب مسموال ماليا عن تكلية تخزينها و ير ذلك من
النيقات ذات الصلة ،وعدا ذلك فان من حق الجهة المشترية أن تبيع هذه اللوازم بالمزاد العلني وان تسترد
نيقاتها بما في ذلك الدفعات المقدمة و رامات التأخير وأي رامات اخرى معموم بها من قيمة البيع ،ويعاد
الرصيد المتبقي إلى المورد.
 .33وفاة المتعاقد

إذا توفي المتعاقد فإنه يحق للجهة المشترية:
أ)

فس العقد مع رد كيالة حسن التنييذ ومحاسبة الورثة طبقا لشروط العقد ما لم يكن للجهة المشترية استحقاقات
على المتعاقد ،حيث تقوم الجهة المشترية بتكليي لجنة مختصة وبح ور ممثم عن ورثة المتوفى لحصر
العمام المنجزة وتكليتها وتحديد المبالغ المصروفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له والعمام المتبقية من العقد
واعداد الحسابات الالزمة وفقا لشروط العقد ،وتقوم الجهة المشترية بتنييذ الجزء المتبقي من العمام حسب
اإلجراءات المحددة في القانون والن ام وشروط العقد.

ب) السماح للورثة في حالة طلبهم وتوفر االمكانيات الينية والمالية لديهم على االستمرار في إتمام العمم بالشروط
والمواصيات المحددة في العقد والوثائق المرفقة به شريطة أن يعينوا عنهم وكيال شرعيا معتمدا من المحكمة
المختصة خالم فترة ال تتجاوز الشهر من تاري الوفاة إلتمام العمام ير المنيذة .
ج) وإذا كان العقد مبرما مع أكثر من متعاقد أو متعهد متآليين أو متشاركين وتوفي أحدهم فيكون للجهة المشترية
الحق في مطالبة باقي المتعاقدين باالستمرار في تنييذ العقد.
 .34تسوية الخالفات
للجهة المشترية قبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع المورد وبما ينسجم مع شروط ووثائق العقد إتخاذ اإلجراءات
التالية:
أ)

تسوية الخالفات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحي حقوق والتزامات الطرفين وذلك عن طريق
التياوض المباشر.

ب) اذا لم يتم التوصم الى حم ودي (وحسب شروط العقدد فعليهما اللجوء إلى التحكيم وفقا لقانون التحكيم الساري،
مع رورة أن يلتزم الطرفين باستمرار العمم دون توقي أثناء فترة التحكيم.
ج) إذا لم يتم حم الخالي عن طريق التحكيم ،يحق للجهة المشترية في هذه الحالة فس العقد وخصم كافة الخسائر
التي تكبدتها أثناء فترة الخالي وذلك من كيالة حسن التنييذ أو من المبالغ المستحقة أو التي س طتستحق للمورد
لدى الجهة المشترية أو أية جهة أخرى من الجهات الخا عة للقانون ،ويحق للمت رر اللجوء إلى الق اء.
 .35القوة القاهرة
أ)

القوة القاهرة هي أي حدث أو ري استثنائي يتصي بأنه خارج عن سيطرة أي فريق ،وانه لم يكن بوسع
اليريق أن يتحرز منه بصورة معقولة قبم إبرام العقد ،ولم يكن بوسع ذلك اليريق أن يتجنبه أو يتالفاه بصورة
معقولة عند حدوثه.

ب) ال يتحمم المتعاقد اية مسمولية عن اية ا رار ناجمة عن التاخير في تنييذ العقد أو عدم االلتزام بشروطه إذا
كان هذا التاخير أو عدم االلتزام ناجما عن القوة القاهرة.
ج) عند وجود قوة قاهرة فانه يجب على المتعاقد أن يتقدم فورا باشعار خطي إلى الجهة المشترية خالم المدة
فيه تلك ال روي واالسباب التي حالت دون تنييذ العقد أو ادت إلى تأخير
الزمنية المحددة في العقد يو
تنييذه ،ويجب أن يكون هذا التبرير مدعوما بالقرائن المناسبة ،ويجب على الطري الذي يطالب باستثناء قائم
على اسا القوة القاهرة أن يبلغ الطري االخر حام توقي هذا ال ري عن اعاقة تنييذ العقد.
د) إذا استمرت روي القوة القاهرة إلى مدة تزيد عن اجمالي المدة المنصوص عليها في العقد فانه يمكن فس
العقد من جانب أي من الطرفين تحت طائلة الشروط المنصوص عليها بما في ذلك أية تسوية مالية مناسبة
مستحقة لصال المتعاقد.
 .36فسخ العقد
يحق للجهة المشترية فسخ العقد في أي من الحاالت او األسباب التالية:
أ)

بسبب فشم المورد في الوفاء بالتزاماته في تنييذ العقذ.

ب) بسبب افال

المورد.

ج) لدواعي المصلحة العامة.
د) فس العقد بسبب "القوة القاهرة".

 .37فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة

أ)

يحق للجهة المتعاقدة فس العقد لدواعي المصلحة العامة ،وفي هذه الحالة فان على الجهة المتعاقدة أن تدفع قيمة
اللوازم أو الخدمات التي تم توريدها والتكاليي التي تحملها المتعاقد في سبيم تأمين اللوازم اينما ينطبق ذلك،
مطروحا منها الدفعات المقدمة والمرحلية التي استلمها المتعاقد حتى تاري ابال ه بيس العقد ،وال يتم دفع أية
اموام مقابم الرباح التي لم يتم تحقيقها.

ب) بالر م مما ورد في اليقرة (أد من هذه المادة يجب على الجهة المشترية قبوم واستالم اللوازم المكتملة والجاهزة
للشحن خالم سبعة أيام من تسلم المتعاقد الشعار بيس العقد لداعي المصلحة العامة وفقا لسعار العقد
وشروطه.
 .38العقوبات

أ) يعاقب كل من يخالف أحكام قانون الشراء العام باآلتي:
فرض الغرامات حسب األسس المنصوص عليها في العقد ونظام الشراء.
.i
 .iiيحرم من االشتراك في عمليات الشراء.
إذا كان المناقص شركة ،تسري العقوبة المفروضة على كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
.iii
يفسخ العقد الموقع مع المورد بقرار من الجهة المشترية وتصادر قيمة التأمين ،مع الحفاظ
.iv
بحقها في المطالبة بالتعويض في أي من الحاالت اآلتية:
 .1إذا استعمل الغش أو التالعب في معاملته مع الجهة المشترية.
 .2إذا ثبت أنه قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة
أحد موظفي الجهات الخاضعة ألحكام القانون.
 .3إذا أفلس أو أعسر إعساراً ال يمكنه من تنفيذ العطاء.
 .4إذا اخفق في الوفاء بالتزاماته أو أخل بالشروط واألحكام المحددة في النظام أو العقد.
ب) باالضافة الى أي عقوبة أخرى يتم وضع المناقص على القائمة السوداء.
 .39عدم تقادم الجرائم
ال تسقط بالتقادم العقوبات المنصوص عليها في المادة ( )73من قانون الشراء العام.

دولة فلسطين

State of Palestine

وزارة االقتصاد الوطني

Ministry of National Economy

جدول بيانات المناقصة
اسم الجهة المشتريه:
اسم ورقم المناقصة:
اسم المشروع (إن وجد):

وزارة االقتصاد الوطني
من ومة المراقبة االلكترونية رقم 2017/2
اسم الجهة المشترية :وزارة االقتصاد الوطني
العنوان :المجمع الحكومي  ،رام هللا ،الماصيون  ،الطابق الثاني
رقم الهاتي02-2977010:
رقم الياك 02-2981207:
العربية
السعار المقدمة يجب أن تكون بالشيكم
ما تنشره سلطة النقد اليلسطينية بالتاري النهائي لتسليم العطاءات
وزارة االقتصاد الوطني و المديريات التابعة لها
المجمع الحكومي
رام هللا ،الماصيون  ،الطابق الثاني.
هاتي ، 02-2977010 :فاك 02-2981207 :
2017/4/4

عنوان الجهة المشتريه:
لغة العطاء:
عملة العطاء:
سعر صرف العمالت المعتمد ألغراض التقييم واإلحالة
ألغراض تسليم العطاء يتم اعتماد العنوان التالي:

الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو:

الوقت 10[ :صباحا]

آخر موعد لقبول اي استفسارات أو توضيحات خاصة بالمناقصة (وال
يقبل أي استفسار يرد بعد هذا التاريخ):
مدة صالحية العطاء

كفالة دخول المناقصة:

العطاءات البديلة
عدد النسخ المطلوبة من العطاء (أصلية /غير أصلية)
العينات
سيتم التقييم حسب:
نسبة الزيادة أو النقصان في الكميات المطلوبة
الفترة الزمنية التي يجب توقيع العقد خاللها
العمر االفتراضي المتوقع أن تعمل فيها السلع واللوازم
(بهدف توفير قطع الغيار)
خدمات ما بعد البيع
مدة التوريد (باأليام)
مكان التوريد

االسم القانوني للمناقص__________________:

ادخم التاري 2017/4/3 ( :

د

 90يوما من آخر موعد لتسليم العطاء
يجب ان تكون الكيالة على شكم شيك بنكي مصدق او كيالة بنكية مع
مراعاة ما يلي:
قيمة الكيالة:
العملة:
مدة صالحية الكيالة حتى تاري 2017/6/4:
[أدخم "سوي تمخذ" أو "لن تمخذ"] بعين االعتبار.
عدد النس الصلية1 :
عدد النس ير الصلية2 :
ال يوجد
آلية التقييم مرفقة مع المواصيات الينية المطلوبة.
ال يوجد
(7د أيام من تاري دخوم اإلحالة النهائية حيز التنييذ.

كيالة لمدة عام كامم من تاري امر االحالة
 60يوم
مقر الوزارة و المديريات التابعة لها في المحاف ات

رقم الهوية_________________:
التوقيع و/أو الختم:

نموذج معلومات المناقص
Ramallah – Tel:+970-2-2977010, Fax:+970-2-2981207/8– P.O box: 1629
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دولة فلسطين

State of Palestine

وزارة االقتصاد الوطني

Ministry of National Economy

اسم الجهة
المشتريه_________________________________________:
اسم ورقم المناقصة_________________________________________ :

االسم القانوني للمناقص:
(حسب شهادة تسجيل الشركة ،او حسب شهادة التاجر)

في حالة كان المناقص ائتالف شراكة ،يجب إدراج اسم
االئتالف واالسم القانوني لكل عضو في االئتالف:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

رقم المشتغل المرخص للمناقص:
االسم:
العنوان:
العنوان الرسمي للمناقص:
الهاتف/الفاكس:
البريد اإللكتروني:
االسم:
العنوان:
معلومات عن المفوض بالتوقيع عن المناقص:
الهاتف/الفاكس:
البريد اإللكتروني:

التوقيع و/أو الختم:

هذا النموذج الزامي وعلى جميع المناقصين تعبئته
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دولة فلسطين

State of Palestine

وزارة االقتصاد الوطني

Ministry of National Economy

نموذج تقديم العطاء
اسم الجهة المشتريه_________________________________________:
اسم ورقم المناقصة_________________________________________ :
نحن الموقعون أدناه نقر بأننا:
 .1اطلعنا على كافة وثائق المناقصة وتعليمات المناقصة بما فيها الشروط الخاصة وجدول بيانات المناقصة ،والمواصيات الينية المطلوبة ،ولي
لدينا أي تحي ات عليها.
 .2ملتزمون بتوريد اللوازم والسلع المطلوبة من المدة والمواصيات الينية المطلوبة.
د ير شاملة لي خصومات ،وقيمة الخصم
 .3القيمة اإلجمالية للعطاء المقدم من قبلنا تبلغ (
د ،وهذا الخصم سيكون:
– إن وجد – (
أد لكافة البنود ،و/أو
د.
بد للبنود التالية( :
.4
.5
.6
.7

نلتزم باستمرار صالحية عطائنا طوام اليترة المنصوص في جدول بيانات المناقصة.
نلتزم باح ار كيالة حسن التنييذ في حام تم إحالة المناقصة علينا.
على علم ودراية بأن إحالة المناقصة وبال االحالة الخطي الموجه من قبم الجهة المشتريه تشكم عقدا ملزما لنا لحين اتمام توقيع العقد.
على علم ودراية أن لجنة المشتريات ليست ملزمة باإلحالة العطاء على القم قيمة أو أي عطاء آخر تستلمونه.

االسم القانوني للمناقص ، _________________:رقم الهوية.__________________:
التوقيع و/أو الختم:
التاريخ:

/

/

مالحظة:
يتم تعبئة هذا النموذج من قبل المناقص نفسه أو من قبل المخول قانونا ً بالتوقيع عن المناقص ،مع ارفاق ما يثبت ذلك.

هذا النموذج الزامي وعلى جميع المناقصين تعبئته
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وزارة االقتصاد الوطني

Ministry of National Economy

نموذج توكيل (تفويض) توقيع العطاء
التاري :

/

/

المحترمين

السادة /لجنة المشتريات  /وزارة االقتصاد الوطني

تحية طيبة وبعد،

أنا  /نحن الموقعون ادناه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبصيتنا ميو ين بالتوقيع عن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،نقر ونعتري ونحن بكامم الصيات المعتبرة شرعا وقانونا بأننا قد اطلعنا على كامم وثائق وتعليمات المناقصة بما فيها
الشروط الخاصة وجدوم بيانات المناقصة ،والمواصيات الينية المطلوبة ،ولي

لدينا أي تحي ات عليها ،وعليه ف ننا نوكم  /نيوض السيد

______________________ ،حامم هوية رقم _____________________ بالتوقيع نيابة عنا على جميع وثائق المناقصة ،ويعتبر توقيعه
ملزما لنا ولجميع الشركاء .

وتي لوا بقبوم فائق اإلحترام
المفوض
توقيع
ِ

ختم المناقص

يتم تعبئة هذا النموذج من قبل المفوض أو المفوضين بالتوقيع
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دولة فلسطين

State of Palestine

وزارة االقتصاد الوطني

Ministry of National Economy

نموذج كفالة دخول المناقصة
نوع الكيالة :كيالة دخوم المناقصة
رقم الكيالة:
التاري :
السادة /وزارة االقتصاد الوطني
تحية طيبة وبعد،
يكيم

بنك

المحترمين

_______________،

__________________،

فرع

بمبلغ وقدره _________________ (القيمة بالكلمات
تبدأ من تاري

/

/

ولغاية

وذلك لغرض المشاركة في المناقصة (

/

/

السادة

شركة

________________،

د ،لمدة (
(تاري االستحقاق بالكلمات

"اسم ورقم المناقصة"

يومد

د.
د.

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكيالة أو أي جزء منها اليكم أو لممثليكم القانونيين عند أوم مطالبة خطية تردنا من طرفكم تييد بأن المكيوم قد أخيق بتنييذ التزاماته
تجاهكم وذلك على الر م من أي معار ة من قبم المكيوم على أن تكون هذه المطالبة خالم فترة سريان الكيالة ،وبخالي ذلك سوي لن يتم الن ر في
مطالبتكم وتصب الكيالة ال ية سواء أعيد أصم الكيالة إلينا أو لم يعد ،علما بأنه يتوجب إعادة أصم الكيالة حام انتهاء الغرض منها .وتكون هذه الكيالة
خا عة للقوانين والمحاكم اليلسطينية.
وتي لوا بقبوم فائق اإلحترام
بنك____________
فرع____________
الختم والتوقيع_____________

يلتزم المناقصين بمضمون نموذج الكفالة اعاله وليس بالشكل الخارجي لها
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وزارة االقتصاد الوطني

Ministry of National Economy
نموذج كفالة حسن التنفيذ

نوع الكيالة :كيالة حسن التنييذ
رقم الكيالة:
التاري :
السادة /وزارة االقتصاد الوطني
تحية طيبة وبعد،
يكيم

بنك

المحترمين

_______________،

__________________،

فرع

بمبلغ وقدره _________________ (القيمة بالكلمات
تبدأ من تاري
وذلك لغرض

/

/

مان تنييذ المناقصة (

ولغاية

/

/

السادة

شركة

________________،

د ،لمدة (
(تاري االستحقاق بالكلمات

"اسم ورقم المناقصة"

يومد

د.

د.

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكيالة أو أي جزء منها اليكم أو لممثليكم القانونيين عند أوم مطالبة خطية تردنا من طرفكم تييد بأن المكيوم قد أخيق بتنييذ التزاماته
تجاهكم وذلك على الر م من أي معار ة من ق بم المكيوم على أن تكون هذه المطالبة خالم فترة سريان الكيالة ،وبخالي ذلك سوي لن يتم الن ر في
مطالبتكم وتصب الكيالة ال ية سواء أعيد أصم الكيالة إلينا أو لم يعد ،علما بأنه يتوجب إعادة أصم الكيالة حام انتهاء الغرض منها .وتكون هذه الكيالة
خا عة للقوانين والمحاكم اليلسطينية.
وتي لوا بقبوم فائق اإلحترام
بنك____________
فرع____________
الختم والتوقيع_____________

يلتزم المناقصين بمضمون نموذج الكفالة اعاله وليس بالشكل الخارجي لها

نموذج كفالة الصيانة
نوع الكيالة :كيالة صيانة
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وزارة االقتصاد الوطني

Ministry of National Economy

رقم الكيالة:
التاري :
السادة /وزارة االقتصاد الوطني
تحية طيبة وبعد،
يكيم

بنك

المحترمين

_______________،

__________________،

فرع

السادة

بمبلغ وقدره _________________ (القيمة بالكلمات
تبدأ من تاري
وذلك لغرض

/

/

ولغاية

/

مان الصيانة للمناقصة (

/

شركة

________________،

د ،لمدة (
(تاري االستحقاق بالكلمات

"اسم ورقم المناقصة"

يومد

د.
د.

ويتعهد البنك بدفع قيمة الكيالة أو أي جزء م نها اليكم أو لممثليكم القانونيين عند أوم مطالبة خطية تردنا من طرفكم تييد بأن المكيوم قد أخيق بتنييذ التزاماته
تجاهكم وذلك على الر م من أي معار ة من قبم المكيوم على أن تكون هذه المطالبة خالم فترة سريان الكيالة ،وبخالي ذلك سوي لن يتم الن ر في
مطالبتكم وتصب الكيالة ال ية سواء أعيد أصم الكيالة إلينا أو لم يعد ،علما بأنه يتوجب إعادة أصم الكيالة حام انتهاء الغرض منها .وتكون هذه الكيالة
خا عة للقوانين والمحاكم اليلسطينية.
وتي لوا بقبوم فائق اإلحترام
بنك____________
فرع____________
الختم والتوقيع_____________

يلتزم المناقصين بمضمون نموذج الكفالة اعاله وليس بالشكل الخارجي لها

عقد توريد (

(

) بموجب المناقصة العامة رقم

)
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الفريق األول :وزارة______________ ،العنوان _________________ ،ويمثلها.___________________:
الفريق الثاني :المناقص ______________ ،رقم المشتغل المرخص ________________:العنوان ________________،
ويمثلها ،__________________:حامل هوية رقم_______________________ :

مقدمة العقد:
) ،وحيث أن الفريق الثاني قد تقدم
) من خالل المناقصة التي تحمل الرقم (
حيث أن الفريق األول قام بطرح مناقصة لتوريد (
للمناقصة المذكورة وتم قبول العطاء المقدم من قبله ،وعليه فقد اتفق الفريقان على ما يلي:
 .1تعتبر مقدمة هذه االتفاقية وجميع وثائق ومستندات المناقصة جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد وتقراً معه.
 .2يلتزم الفريق األول بما يلي:
أ .إدارة العقد بدءا من إحالة العقد حتى يتم إنجازه أو فسخه.
ب .التأكد من التنفيذ السليم للعقد وفقا ً للشروط المتفق عليها.
ج .التأكدددد مدددن أن اللدددوازم التدددي يدددتم تسدددليمها تتوافدددق مدددع المواصدددفات والمتطلبدددات الفنيدددة المنصدددوص عليهدددا فدددي وثدددائق المناقصدددة
وذلك من خالل مراقبة الجودة وعمل الفحوصات الالزمة وذلك على نفقة الفريق الثاني.
د .عقدددد جلسدددات مدددا قبدددل التنفيدددذ مدددع المنددداقص ،تشدددكيل فريدددق إلدارة العقدددد قدددادر علدددى اإلشدددراف علدددى التنفيدددذ وتدددوفير الكدددوادر
المؤهلة والدعم اللوجستي الالزمين لإلدارة الفعالة للعقد (في حال تطلب األمر).
ه .اجراء التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل األنشطة الالزمة لتنفيذ العقد (في حال تطلب األمر).
 .3يلتزم الفريق الثاني بما يلي:
أ .توريد اللوازم المحالة ضمن المواصفات والشروط المتفق عليها والواردة في وثائق المناقصة والعطاء المقدم من قبله.
ب .االلتزام بالتوريد خالل المدة المحددة في وثائق المناقصة.
).
) سارية المفعول حتى تاريخ (
ج .تقديم كفالة حسن التنفيذ بقيمة (
) – إن تطلب األمر.
) سارية المفعول حتى تاريخ (
د .تقديم كفالة صيانة بقيمة (
ه.

) وينتهتتتتي بتتتتتاريخ (
يبتتتتداً تنفيتتتتذ العقتتتتد متتتتن تتتتتاريخ (
المصلحة العامة ذلك ضمن المدة المتفق عليها خطيا ً بين الطرفين.

) ،ويحتتتتق للفتتتتريقين تمديتتتتد العمتتتتل باالتفاقيتتتتة اذا اقتضتتتتت

).
 .4تبلغ قيمة العقد (
 .5يلتزم الفريق األول بصرف الدفعات والمستحقات المالية المترتبة عن تنفيذ العقد للفريق الثاني بعد االنتهاء من التوريد واستكمال كافة معززات
الصرف وحسب متطلبات النظام المالي الذي تصدره الحكومة.
 .6يلتزم المناقص بالتوريد والتسليم في المكان وخالل المدة المحددة في (جدول بيانات المناقصة).
 .7إذا تأخر الفريق الثاني في تنفيذ العقد عن الموعد أو المواعيد المحددة في العقد يحق للفريق األول فرض غرامة عن مدة التأخير بمجرد حصول
التأخير ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى ،وتكون قيمة غرامة التأخير عن كل يوم وذلك بواقع (واحد باأللف من
قيمة المواد غير الموردة عن كل يوم تأخير) ،بحيث ال تتجاوز النسبة العظمى  %10من القيمة الكلية للعقد ،وال يخل فرض الغرامة بحق الفريق
الثاني في المطالبة بالتعويض الكامل عن الضرر الناتج عن التأخير من قبل الفريق األول.
 .8ال يتحمل الفر يق الثاني اية مسؤولية عن اية اضرار ناجمة عن التاخير في تنفيذ العقد أو عدم االلتزام بشروطه إذا كان هذا التاخير أو عدم االلتزام
ناجما عن القوة القاهرة ،وفي هذه الحالة يتوجب على الفريق الثاني ان يتقدم بإشعار خطي الى الفريق األول خالل اسبوع من تاريخ حدوث القوة
القاهرة موضحا ً فيه الظروف واألسباب التي حالت دون تنفيذ العقد أو تأخير تنفيذه ،ومدعوما ً بالقرائن التي تثبت ذلك.
 .9يلتزم الفريق الثاني بصيانة اللوازم موضوع العقد (إن لزم األمر ذلك) خالل فترة تنفيذ العقد أو متى تطلب األمر ذلك.
 .10يحق لكال الطرفين االتفاق خطيا ً الجراء اي تعديل في العقد بشرط أن ال يؤدي هذا التعديل الى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته او مجاله ،كما يجب
أن يصدرالتعديل خالل فترة سريان العقد ،ويجب أن يكون تنفيذ التعديالت على العقد خاضعا ً لتوفر اإلمكانات المالية الالزمة.
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بالزيادة أو النقصان في حدود ( )25%بالنسبة لكل بند بذات الشروط
 .11يحق للفريق األول تجاوز كميات أو قيمة العقد
واالسعار المتفق عليها في العقد بين كال الفريقين دون أن يكون للفريق الثاني الحق في المطالبة باي تعويض عن ذلك.
 .12في حال قيام الفريق الثاني بتوريد لوازم غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها فإنه يحق للفريق األول رفض اللوازم الغير مطابقة واالستبدال الفوري.
 .13يحق للفريق األول فسخ العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ مع االحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل في حال قيام الفريق الثاني
بأي من المخالفات التالية:
أ .اذا استعمل الغش او التالعب في معاملته مع الفريق االول.
ب .اذا ثبت بأنه قد شرع بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة احد موظفي الجهات الخاضعة ألحكام القانون.
ج .إذا أفلس أو أعسر اعساراً ال يمكنه من تنفيذ العقد.
د .إذا أخفق في الوفاء بالتزاماته أو اخل بالشروط واالحكام المحددة في النظام أو العقد.
 .14في حال أخل الفريق الثاني بأي بند من بنود العقد يحق للفريق األول اتخاذ أي من اإلجراءات التالية:
أ .اإلزالة واالستبدال الفوري للوازم المعيبة.
ب .فسخ العقد واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد.
 .15يتحمل الفريق الثاني كافة اإللتزامات المترتبة على تنفيذ العقد تجاه األشخاص والمتسخدمين التابعين له ،واليتحمل الفريق األول أية التزامات تجاههم.
 .16يحق للفريق األول وقبل مباشرة إجراءات فسخ العقد مع الفريق الثاني إتخاذ أي من اإلجراءات التالية:
أ .تسوية الخالفات بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الفريقين وذلك عن طريق التفاوض المباشر.
ب .في حال عدم التوصل الى حل ،يتم اللجوء إلى التحكيم وفقا ً لقانون التحكيم الفلسطيني على ان يلتزم الفريقين باالستمرار في تنفيذ العقد دون توقف
أثناء فترة التحكيم.
ج .إذا لم يتم حل الخالف عن طريق التحكيم ،يحق للفريق األول فسخ العقد وخصم كافة الخسائر التي تكبدها أثناء فترة الخالف وذلك من كفالة حسن
التنفيذ أو من المبالغ المستحقة أو التي س ُتستحق للفريق الثاني لدى الفريق األول أو أية جهة أخرى من الجهات الخاضعة للقانون ،ويحق للمتضرر
اللجوء إلى القضاء.
 .17في حال نشوب أي نزاع بين الفريقين ،فإن المحاكم المختصة هي المحاكم الفلسطينية والقانون المطبق هو القانون الفلسطيني ،وقانون التحكيم
الفلسطيني هو القانون المح ّكم.
تتكون هذه االتفاقية من تمهيد و  17بنداً ،وقد حررت منها نسختان بيد كل فريق نسخة عنها.
فريق أول

فريق ثاني
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