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 ختم الجمعية:
 
 18 من 2 صفحة

المورد  ختم وتوقيع  

2021__/____/اريخ: _الت  

 
 

 محتويات العطاء 
 مقدمـة العطاء  ✓

 مقدمة عن بالمشروع   ✓

 علومات العطاءقائمة م ✓

  دعوة لالشتراك في العطاء   ✓

 التعريفات والتفسيرات  ✓

   ينموردتعليمات لل ✓

  المالية( -الفنية  –)القانونية  الشروط العامة ✓

  ينموردتعليمات عامة لل ✓

  ول الكمياتاجد ✓

 نموذج إجابة دعوة العطاء  ✓

 شركةبيانات ال ✓

 نماذج هامة للتعبئة )وكالة( ✓

 
 

  
 
 
 
 



 

 ختم الجمعية:
 
 18 من 3 صفحة

المورد  ختم وتوقيع  

2021__/____/اريخ: _الت  

 :ات العطـــــاء معلومــ
الحقوق والصمود  مشروع  اسم المشروع 
 تمويل دانيدا
 تنفيذ المنحة  فلسطين/ الدنمارك  -منظمة أكشن أيدبالشراكة مع  والطفل  المرأة وفاق لرعاية  جمعية

طرود غذائيةتوريد    وصف األعمال  
 موقع المشروع  محافظة رفح ومحافظة خانيونس 

شهر  12  مدة المشروع  
مؤسسة اكشن ايدو  وفاق لرعاية المرأة والطفل واالتفاقية الموقعة بين جمعية الفلسطينيالقانون   المرجعية القانونية 

 
 عدد نسخ العطاء:  نسخة واحدة. 

.الدوالر األمريكي  عملة العطاء: 
م   2021 نوفمبر تستمر صالحية العطاء حتى نهاية شهر            العطاء:  صالحية  

يومًا. 30رة عن كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق وصالح لمدة باع % من قيمة العطاء5        العطاء:  كفالة دخول  
. وصالح شهر% من قيمة العطاءعبارة عن كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق 10            كفالة حسن التنفيذ: 
90/11/2021 ثالثاءال  آخر موعد لتسليم العطاء:    

.والطفل ة أ وفاق لرعاية المر  مقر جمعية  مكان تسليم العطاء:  
من تاريخ أمر التوريد. أسبوع  مدة  تنفيذ العطاء:  
ين:      الموردغرامة تأخير  .التوريدمن المحدد في أمر  عن كل يوم تأخير دوالر امريكي 50  
وخصم المنبع. شمل ضريبة القيمة المضافةت تقديم فاتورة ضريبية موردلا على   ضريبة القيمة المضافة: 

 
 

 

 
 
 

 

 
 



 

 ختم الجمعية:
 
 18 من 4 صفحة

المورد  ختم وتوقيع  

2021__/____/اريخ: _الت  

 دعوة لالشتراك في العطاء 

 المحترمين   السادة شركة: ................................................................
 وبعد، تحية طيبة 

جمعية   والطفلتدعوكم  المرأة  لرعاية  في    وفاق  غذتوريد    عطاءللمشاركة  الحقوق   "مشروع    ضمن  ائية طرود  مشروع 
 .فلسطين/ الدنمارك بتمويل من دانيدا -منظمة أكشن أيد  عموالصمود بالشراكة 

ابتداًء من يوم    وفاق لرعاية المرأة والطفليمكنكم االشتراك في هذا العطاء واستالم نسخة عن وثائق العطاء من مقر جمعية  
الساعة    2021/ 03/11الموافق    ربعاءاال الث  الثامنةمن  الساعة  وحتى  وحت ظهراً   انيةصباًحا  م.  يوم  قصأ  وعدى   ثالثاءلااه 

 .ظهراً  عشر الثانيةالساعة  2021/ 11/ 09  الموافق
ا عليً   وفاقباسم/ جمعية  مغلق ومختوم ومعنون  في ظرفمكان وموعد تسليم العطاء: يجب أن تعاد وثائق العطاء  ▪ مكتوبًً

 . 09/11/2021ق المواف الثاءثاليوم  ظهرًا منعشر  الثانيةاسم ورقم المشروع، وذلك حتى موعد أقصاه الساعة 
ًًيًًًًًوم مًًًًًن  ظهًًًًًراً حًًًًًدة الواالسًًًًًاعة  المختصًًًًًة وذلًًًًًكمًًًًًن خًًًًًال  اللجنًًًًًة سًًًًًيتم فًًًًًتح مظًًًًًاري  العطًًًًًاء  ▪ ق الموافًًًًً اءالثالثًًً
09/11/2021. 
 . بحضور الشركات التي ترغب الحضور ▪

 :بالتقدم للعطاءالشروط التي يجب أن تتوفر لدى كل من يرغب 
 ألصو  المتبعة.ب احسعو  مفاللدي  سجل تجاري معتمد وساري  الموردأن يكون  •
 أن تتوفر لدي  القدرة وسالمة الوضع المالي. •
 خصم منبع. المضافة وشهادةتقديم فاتورة ضريبية من قيمة الضريبة  علىأن تكون لدي  القدرة  •
 التقدم بشهادتي خلو طرف من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل سارية المفعو  عند تسليم كراس العطاء. •
 ائق الالزمة كجزء من العطاء والتأكيد على كافة المطلوبات أعاله.لوثكافة اب دمالتق •
 % من قيمة العطاء. 5يجب أن تتوفر لدي  القدرة على تقديم كفالة دخو  العطاء بنسبة  •
 عطًاءالم استبعاد كل عطاء غير مكتمل وال يرفق المعلومات والوثائق الالزمة أعاله أو لم يسًلترسية العطاءات يحق للجنة  •

 ، وكذلك يحق لها تجزئة بنود العطاء.كان التسليم المذكور أعاله أو بعد وقت انتهاء تقديم العطاءاتي مف
  

 عرفـات الـدبار  عمـارة  – مقابـل عمـارة قشـطة – الجـوااات  دوار  -رفح    يمكن الحصول على العطاء من مقر الجمعية الكائن
 082131366هاتف: أو  0599155657 لى جوال:ع الالتصا أوولمزيد من االستفسار يمكنكم مراجعة الجمعية 

 



 

 ختم الجمعية:
 
 18 من 5 صفحة

المورد  ختم وتوقيع  

2021__/____/اريخ: _الت  

 التعريفات والتفسيرات
 التعريفات: 

 يقصد بالكلمات والتعابير اآلتية المعاني المعينة لها في العقد )كما سيعرف في الشروط( إال إذا تطلب سياق النص غير ذلك. 
 الدارة أو من يفوض . ا لسس مجئيبر  ةً ممثل وفاق لرعاية المرأة والطفلعية هو جم الجهة المنفذة:
وتعنى الشخص أو االشخاص أو المؤسسة أو المورد الذين قبل الجهة المنفذة عطاءهم ويشمل ذلك الممثلين   المورد المنفذ:

 الشخصيين للمورد. 
العطا  العقد: العقد ووثيقة قبو   المسعرة والعطاء واتفاقية  الكميات  العقد والمواصفات وجداو   فيبمء  وتعني شروط  وط شر    ا 

 العقد وملحق العقد. 
وتعني المبلغ المذكور في الشروط الخاصة ويكون هذا المبلغ خاضعًا للزيادة أو النقصان على نحو ما هو موضح  قيمة العقد:

 فيما بعد وفق أحكام شروط العقد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ختم الجمعية:
 
 18 من 6 صفحة

المورد  ختم وتوقيع  

2021__/____/اريخ: _الت  

 المـــادة األولـــى 
 

 موردين تعليمـــات لل
 : ن دي ور للمتعليمات 1. 

 ة الوثائق والحصول على المعلومات:ينمعا .1.1
كافًة المصًاري  والمتوجبًات  توريًد  الكميات المبينًة فًي أوامًر الوجداو  األسعاريجب أن تتضمن األسعار المدونة في الئحة 

 (نسيو خًان أوح وتسليمها بمقر الجمعية أو المكًان المحًدد بدحًدل المحافظًات )رفًبما فيها توريد الكميات   الموردالالزمة على  
 .تعليمات منسق المشروع وبدشراف  حسبوالتغلي  والتعبئة الالزمة 

عًن  أو األسًعارالئحًة  أوعما هو مدون في جدو  الكميات  األسعارالمطالبة بالتعويض عن زيادة   موردال يجوز وال يحق لل 
التعويضًًات مهمًًا كًًان  مًًن نًًوعي أ لًًبن يطأالًًذي قبًًل عطًًا ه بًً مًًوردوال يحًًق لل ،التًًي تحًًدد وفًًق مضًًمون العقًًد األسًًعار
 أواخفًاق  أيولًن يعييً   ،شخص أيضمانة من  أو اً خذ وعدأ أوه ومهما كانت الظروف مدعيا بأن  تلقى أية معلومات   ادعا
 واجباتً  إتمًاممًن  أوالتزامات متعلقة بالعقد  أومخاطر  أيةالمختلفة من  سعارتحضيره عطائ  وتثبيت  لأل أثناءمن جهت     إلغاء
 د.عقه الجات

 

                                                          :الوثائق الواجب إتمامها .1.2

العطًاء دون كشًأ أو تحشًير كمًا يجًب  وإجابًة دعًوةفًي كتابًة العطًاء األزرق    القلم الجًافيجب استعما    .1.2.1
وميًًة والنمًًاذ  ليا عمًًا ألا العقًًد وجًًداو  الكميًًات وجًًداو  وملحًًقإجابًًة دعًًوة العطًًاء يمًًأل أن  المًًوردعلًًى 
ويجًب أن يوقًع ، ووضع توقيع  وتاريخ  علًى كافًة األمًاكن المخصًص لهًا فًي وثًائق العقًدالمطلوبة  األخرل  

ويجًًب أن تعًًاد وثًًائق  ،بتوقيًًع العطًًاء العطًًاء مًًن قبًًل رئًًيس الشًًركة أو مًًن قبًًل الشًًخص المفًًو  رسًًمياً 
ي تحتًوي علًى أخطًاء والتًي تراهًا لجنًة لتًا ة أوملًكاترفض العطاءات غير ال. مغلق ومختومالعطاء في ظرف  

 فتح المظاري  غير مناسبة.

ا كانًًت )غيًًر مًًلء جميًًع األمًًاكن المخصصًًة( علًًى صًًيغة العقًًد والوثًًائق يًً  أتعًًديالت  إجًًراءيجًًب عًًدم  .1.2.2
ت مًاليأخًل بالتع أوتبًديل  أوأي تعًديل  المًورد أجًرل  إذاو ، التقيد الكامًل بمتطلبًات العقًد  المورد  ىوعل  األخرل 
يضًاحات التًي يراهًا اإل أوالتحفظًات  أوفي تقًديم بعًض الشًروط   الموردرغب    إذاو   ،هما  عرض إ جنة  للق  يح

 ترفق بالعر .يتم ختمها وتوقيعها و ضرورية مع العطاء فباستطاعت  تضمين ذلك في مذكرة خاصة منفصلة 

 التقيد بتعبئة وإرفاق الوثائق التالية عند تقديم العرو : .1.2.3
 بها.ورد حسب النموذ  الخاص لما هليةأ  دةإرفاق شها .1.2.3.1
 .عن السجل التجاري للشركة ساري المفعو ارفاق نسخة  .1.2.3.2
 إرفاق صورة عن خلوات الطرف من ضريبتي القيمة المضافة والدخل سارية المفعو . .1.2.3.3



 

 ختم الجمعية:
 
 18 من 7 صفحة

المورد  ختم وتوقيع  

2021__/____/اريخ: _الت  

 طريقة تقديم العطاءات: .1.3
ويوضًع فًي صًندوق  ،طفقـ قمـهور  ءالعطـااسم  هويكتب علي مقفل ومختوم مغلفوما يتصل بها في  تقدم كافة العطاءات

حًًًق للجنًًًة تأجيًًًل موعًًًد تقًًًديم وي ،العطًًًاءعًًًالن إ وإقفًًًا  الصًًًندوق حسًًًب مًًًا ورد فًًًي  العطًًًاءات قبًًًل موعًًًد قبًًًو  العطًًًاءات
ين الذين حصلوا على وثائق العطاء ولن تنظر اللجنًة فًي أي عطًاء يصًلها بعًد الموردلى كل إشعار خطي ترسل  دب  طاءاتالع

 ك.ذلل ددالوقت المحانتهاء  

 تقديمها: الموردنات مطلوب من ايب .1.4
 أن يرفق البيانات التالية بعد تصديق ما يلزم منها من الجهات المختصة: ةطلبت من  اللجن إذا الموردعلى 

وكل رسالة أو إشعار ترسل مسجلة إلى هًذا العنًوان تعتبًر  غزة اتالكامل الرسمي في محافظ  الموردعنوان   .1.4.1
 ت العكس.ثبذا  إإال أنها قد سلمت الي  رسمياً 

ورد لهًًا ذكًًر فًًي الشًًروط  إذاإرفاقهًًا بعطائًً   أوتقًًديمها  المًًوردلًًى إخًًرل يطلًًب أبيانًًات  أوأيًًة معلومًًات  .1.4.2
 غيرها من وثائق العطاء. أوالمواصفات  أوالخاصة  أوالعامة 

 مصدق ينكب شيك أوحسب النص المطلوب  بنكيةإما كفال  ابتدائًيا ا يرفق مع عرض  تأمينً  أن الموردعلى   .1.4.3
حًل الًذين لًم ي   مًوردينهذا التأمين لل ويعاد، وال ينظر في العرو  غير المعززة بتلك التأمينات،  المالكصالح  ل

الًًًذي يحًًًا  عليًًً  العطًًًاء فيعًًًاد إليًًً  هًًًذا التًًًأمين بعًًًد تقًًًديم كفالًًًة حسًًًن التنفيًًًذ  المًًًوردأمًًًا ، علًًًيهم العطًًًاء
 ة.المنصوص قيمتها في ملحق العطاء وتوقيع االتفاقي

 فى وثائق العطاء:ف ختالالا .1.5
يتقًدم  أن المًوردعلًى يتوجًب ف ،حاجًة إلًى توضًيح أواستفسًار  أوتناقض فًي وثًائق العطًاء  أوكان هناك أي التباس   إذا

، أو التوضًيح جابة على ذلًك االستفسًاراإل أوالتناقض  أوبطلب خطي إلى رئيس اللجنة من أجل توضيح وإزالة ذاك االلتباس 
ين المتقًدمين للعطًاء وال يجًوز الموردوتقوم اللجنة بتوزيع الجواب على كافة  العطاء،خ المحدد لفتح ريلتاق اسبي  في موعدوذلك  
  ا لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرو .يتخذ مثل هذا الجواب مبررً  أن

  الخطأ في حساب العطاء: .1.6
تكون علي  هذه الجملة    أنا يجب  وممبلغ    أية  خطأ بين حساب جمل  أو  تعار من العرو  المقدمة    أيوجد في    إذا

الكميات فللجنة الحق في تعديل جملة المبلغ بما يتفق مع سعر الوحدة.  بند في جدو  بين    يبتطبيق سعر الوحدة الموضوع أل
وإذا حدث خالف   للعطاء،  االجمالي  المبلغ  أو  السعر  تعديل مجموع  باألوبالتالي  المذكور  كتاالعدد  والمذكور  ر  تعتبف  بةرقام 

حدث خطأ في جمع قيمة البنود الواردة في جدو  الكميات فللجنة الحق في تصحيح المجموع    إذاوكذلك    ،كتابة هي الملزمةال
 . موردللم  لز  ويكون المجموع الصحيح في هذا العطاء هو الم  

 حق اللجنة في اختيار العطاء: .1.7
ويحًق لهًا اختيًار العًر  الًذي تًراه  ،ليمًاتتعالهًذه ي فً بكل ما ورد لتزمعر  غير م أي رفضتحتفظ اللجنة بحقها في 

، كمًا يحًق يطالًب بًأي تعًويض أنلًم يفًز بالعطًاء  مًوردي وال يحًق أل ،قًل العًرو  قيمًةأحالة العطًاء دون التقيًد بإمناسبا و 
 لها تجزئة العطاء.



 

 ختم الجمعية:
 
 18 من 8 صفحة

المورد  ختم وتوقيع  

2021__/____/اريخ: _الت  

 

 العطاء:تجزئة  .1.8
 ك ذل ارتأتإذا  البنودن أو الغاء بند م تجزئة العطاء وفاق لرعاية المرأة والطفليحق لجمعية 

 :التسعير .1.9
لمقر الجمعية او المكان التوصيل   المضافة وتشملشاملة لقيمة الضريبة  و   الدوالر االمريكيبعملة  يجب أن تكون األسعار  

 . وال تتحمل الجمعية أي تقلبات باألسعار من قبل الجمعية التي سيتم تحديده

 سرية الوثائق: .1.10
لًًم يقًًدموا العطًًاء اعتبًًار جميًًع التفاصًًيل  أوا ي حًًا  قًًدمو يسًًتلم الوثًًائق فًًمًًن  كًًلو  العطًًاءلًًى جميًًع المشًًتركين فًًي ع

 والوثائق خاصة وسرية.

 ( الرسمية:الموردصفة مقدم العطاء ) .1.11

صًل مًن وثًائق نظًام الشًركة والمسًتندات أليرفًق بنسًخ طبًق ا أنمقدم من قبل الشًركة يجًب أي عطاء   .1.11.1
 العقود نيابة عنها.م براإشركة و خولين بتمثيل الالم اصشخألالثبوتية مصدق عليها بغية التعري  عن ا

 .من الباطنشركة  أيمع عاقد يمنع الت .1.11.2

 برنامج وطريقة التنفيذ: .1.12
وضًًمن المًًدة  لجهًًة المنفًًذة او  الزمنًًي الموافًًق عليًً  مًًن قبًًل دالخطًًة التنفيذيًًة والجًًحسًًب د توريًًبتنفيًًذ ال المًًورديلتًًزم 
سًًوء األحًًوا   وأ كًًوارث طبيعيًًة، وأ ،الحًًرب  وأ ، رمعًًابق البسًًبب إغًًال مًًوردلا فًًي وثًًائق العطًًاء وفًًي حالًًة تًًأخر ةالمثبتًً
سًباب غيرهًا مًن األتعطيًل األعمًا ، و  ىبمًا يًؤدي الً وفًاق لرعايًة المًرأة والطفًلأو أي أسباب أخًرل  مقنعًة لجمعيًة   خيةاالمن
وفًًاق جمعيًًة  ا مًًناسًًتهن يًًتم در أ ىعلًً  ابسًًبأرسًًائل توثًًق عمليًًة التًًأخير و تقًًديم  المًًورد)علًًي  ي تًًؤدي الًًى توقًًل العمًًلتًًال
ويتعهًد بدفًًع  المًورديلتًزم  ،عن المدة المحددة الجهة المنفذةوذلك حسب تقدير   خذ القرار المناسب بذلك(أو   ة المرأة والطفلايعلر 
 عن كل يوم تأخير. دوالر امريكي 50

 العمالت المعتمدة: .1.13
 .رعاساألبجدو   و موضحه كما فقط بالدوالر االمريكييجب تسعير وثائق العطاء 

 العقد بموجبها: بقطالقوانين التي ي .1.14
  ،اليًًد العاملًًةعلًًى  ا تلك التي تطبق  غزة وخصوًص   قطاعالمفعو  في    نظمة الساريةأللمام بجميع القوانين واإلعلى مقدم العطاء ا

  ت االقًًوانين فًًي محافظًً   هًًذه  طبيقالمتعلقة بتد  نظمة والتقالييراعي جميع األ  أن واستيراد البضائع والتأمينات والجمارك والضرائب وعلي   
وكًًذلك    ممًًا قًًد تطلبًً  منًً  إدارة المشًًروع.  غيًًرهغزة، وأن يكون قادًرا على تقديم جميع ما يلزم من أوراق ثبوتية وخلًًوات طًًرف و قطاع 

 علي  استيفاء جميع التأمينات الالزمة وتقديمها للمالك عند الطلب.

 وثائق العطاء: .1.15
a.   كل صفحة من صفحاتهاوتوقيع  تم  وخ  لعطاءة وثائق اقراءطاء  ب بالتقدم للعرغ ي  مورديتوجب على كل. 
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المورد  ختم وتوقيع  

2021__/____/اريخ: _الت  

b.  من بين المتنافسين على المشًًروع وفًًق األصًًو  المتبعًًة والمبنيًًة علًًى حريًًة ونزاهًًة  ئأن  تقدم بعطا المورديؤكد  
و  شًًرة لمًًوظفين أباأية مميزات بطريقة مباشرة أو غيًًر م  ى من التالعب وأن  لم يعر  أو يعط جراءات وخلوهاإلا
لًًن يقًًوم بعًًر  حًًوافز أو مكافئًًات خًًال  مًًدة التنفيًًذ للمشًًروع فيمًًا يتعهًًد    كذلكًً مًًرتبطين بالعطًًاء  ص  خاأشًً 

  بتعميم ذلك على مستخدمي  في المشروع والذي يتعهد بمسئوليت  المطلقة عن أدائهم والتزامًًاتهم وذلًًك وفقًًاً  المورد
 للنظام المعمو  ب .

 :العطاء، وتشتمل وثائق العطاء على   وةع منصوص عليها بدء اللعطاا  للعطاء بوثائقن  ون المتقدمو المورديزود  .1.16

 .العطاء إعالن  .1.16.1
 دعوة العطاء. .1.16.2
 .ينموردتعليمات عامة لل .1.16.3
 نموذ  كفالة عطاء. .1.16.4
 .المورد  الكميات المسعر من قبل و جد .1.16.5
 نموذ  إجابة دعوة العطاء. .1.16.6
 الشروط العامة والخاصة. .1.16.7

 الكميات: .1.17
 25عينًة ألي بنًد أو صًنل أو تخييضًها بنسًبة ال تزيًد عًن لمابزيًادة الكميًة سًها لنف الطفًلة المًرأة و ايًوفًاق لرعتحتفظ جمعية 
 دون أي تغيير في أسعار البنود. الكميات% من إجمالي 

الًًدفعات والحسًًاب  هًًو األسًًاس فًًي تحديًًد المًًوردبحضًًور  وردةمًًع الكميًًات الفعليًًة المًً المًًوردسًًعر الوحًًدة المقًًدم مًًن قبًًل 
 النهائي.

 التسعير: .1.18
لمقًًر بمًًا يشًًمل التوريًًد ذلك البنًًد يًًات بمثابًًة القيمًًة الشًًاملة لًًأمًًام البنًًود فًًي جًًداو  الكم ردمًًو الالتًًي يًًدونها  األسًًعار تعتبًًر
 وتعويض  عن أية التزامات قد يتحملها. الموردأرباح ، وأنها تشمل الجمعية

 تعديل األخطاء: .1.19
عتمًد المجمًوع المصًًحح ي  ون و عتمًًد سًعر الوحًدة المًًدد العطًاء فسًوف ي  د مًن بنًًو فًي حالًة وجًود خطًًأ فًي مجمًوع تكلفًًة أي بنً
 كمجموع نهائي لهذا البند حسب هذا التصحيح.

 الكفاالت: .1.20
عطًًاء( حسًًب الصًًيغة المرفقًًة فًًي وثًًائق العطًًاء أو شًًيك بنكًًي مصًًدق  دخًًو  تقًًديم وثيقًًة تًًأمين بنكًًي )كفالًًة المًًوردعلًًى 

سًًوف تحًًرر الكفالًًة فًًور إشًًعاره ف المًًورد عطًًاءالًًة رفًًض ة العطًًاء. وفًًي ح( مًًن قيمًً%5( يًًوم وبقيمًًة )30صًًالح/ة لمًًدة )
فسًوف تحًرر خًًال  فتًرة أسًبوع مًًن توقيًع االتفاقيًة وتقًًديم  المًًوردوإحالًًة العطًاء علًى  عطًاءوفًي حالًًة قبًو  ال عطًاءهبًرفض 

 . م 2021 نوفمبر شهر تى نهايةسارية ح %من قيمة العطاء10بقيمة  )كفالة بنكية أو شيك بنكي( كفالة حسن التنفيذ 

  يحتوي على أية تحفظات على أسعار أو وثائق، وسًوف تعتمًد العطًاءات المدققًة وبشًكل عر  لن ينظر في أي .1.21
 واضح ورسمي أينما تطلب وثائق العطاء ذلك.
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                                                    أسلوب تدقيق العروض: .1.22
 .للجنة رفض العر حق ر من البنود فدن  يتسعير بند أو أكثلم يقم بإذا وجد أن مقدم العطاء  .1.22.1
 .من ينوب عن  حين فتح العطاءأو إرسا   الحضور شخصياً  المورديستطيع   .1.22.2
ودون أن يكًون ألي  سًبابأبًداء إو عمليًة طًرح العطًاءات دون أعطًاء المن حق لجنة العطًاءات إلغًاء  .1.22.3

 .ما كان ادعا همه  تعويضلمطالبة بأي لمن المتقدمين للعطاءات أي حق 
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 الشروط العامة
  أواًل/ الشروط القانونية:

يجب على مقدم العطاء توريد المواد موضوع العقد وتنفيذها ومراعاة النصوص التالية بكل دقة، وإذا لم يًراع مقًدم العطًاء جميًع 
التعًديل أو ذا ولًن يؤخًذ هًأي بنًد، ي ي شرط أو تعًديل فًإضافة أ وال يحق لمقدم العطاء ،هذه النصوص فال يلتفت إلى عطائ 

 التغيير بعين اإلعتبار.
 تقدم العطاءات على نموذ  خاص في اليوم والتاريخ المحددين بنموذ  العطاء. .1
 إذا كان العطاء مقدًما من وكيل صاحب العطاء فعلي  أن يرفق توكياًل عدلًيا مصدًقا من كاتب عد . .2
حدد يجوز لجهة التنفيذ سحب قبو  عطائ  ومصادرة المالنهائي في الموعد ن ء المقبو  التأميحب العطاإذا لم يودع صا .3

التأمين المؤقت المدفوع. ويحًق لجهًة التنفيًذ كًذلك شًراء )أو تنفيًذ علًى حسًاب ( بعًض أو كًل الكميًة التًي رسًت عليً  
ضًات أو خسًائر لحقًت ويأي تع مًوردمًن ال أن يسًتردبالطريقة التًي تراهًا جهًة التنفيًذ مناسًبة لً ، ويكًون لً  الحًق فًي 

 وذلك كل  بدون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني أو خالف  أو االلتجاء إلى القضاء. ب ،
 ال يلتفت بأي حا  من األحوا  إلى أي ادعاء من صاحب العطاء يقدم بعد فتح المظاري  بحصو  خطأ في عطائ . .4
ي تعًًديل فيهًا مهمًًا كًًان ل أاصًفات الفنيًًة أو عمًمو روط العطًًاء أو الن بنًود شًًال يحًق لمقًًدم العطًاء شًًطب أي بنًد مًً .5

 .ولن يؤخذ هذا التعديل أو التغيير بعين اإلعتبارنوع ، وفي حالة مخالفت  
ال يجًًوز تجزئًًة التًًأمين النهًًائي بًًل يجًًب االحتفًًاى بًً  بأكملًً  إلًًى أن ينتهًًي تنفيًًذ العقًًد بصًًفة نهائيًًة طبقًًا للشًًروط،  .6

 لتقديم طلب من .ة لصاحب  دون الحاجالتأمين وحينئذ يرد 
  .وز التناز  للغير عن هذا العقديج ال .7
بتنفيذ كافة األعما  المتفًق عليهًا ووفًق الشًروط المتفًق عليهًا أو التقصًير أو المماطلًة فًي   موردفي حالة عدم التزام ال .8

حًًق لجهًًة التنفيًًذ ي فًي أمًًر التوريًًد، المحًًددة ذلًك خًًال  الفتًًرة المحًًددة فًًي العقًد أو التقصًًير أو المماطلًًة خًًال  الفتًًرة
بما فيهًا  وفاق لرعاية المرأة والطفلجمعية كافة اإلجراءات المالية واإلدارية التي يراها مناسبة لضمان حفظ حقوق   خاذات

 حسن التنفيذ. وتسييل كفالةعن كل يوم تأخير  دوالر امريكي 50دفع غرامة تأخير 
راءات قضًائية ويصًادر التًأمين، إجً عليً  دون اتخًاذ أيًةى قًد معً  بخطًاب موصًغى التعاأو أعسر فيل موردإذا أفلس ال .9

كما أن  إذا توفي جاز إلغاء العقًد أو مًا تبقًى منً  مًع رد التًأمين أو السًماح لورثتً  بدتمًام العقًد بشًرط أن يعينًوا عًنهم 
 يوافق علي  كاتب العد . رسمياً   وكيالً 

 

وال يوجًًد لهًًا  عطًًاءنفيًًذ مًًواد البت ضًًافية وذات عالقًًةإلا توريًًد بعًًض المًًوادلتنفيًًذ لفًًي الحالًًة التًًي تضًًطر فيهًًا جهًًة ا .10
 يجوز تنفيذ توريد المواد بالطريقة اآلتية: عطاءبنود في ال
 على تلك األعما  حسب األسعار الدارجة في السوق والتي تحددها جهة التنفيذ. موردمفاوضة ال  (أ
ا  إمًا بواسًطت  عمًتنفيًذ تنفيًذ تلًك األاليحًق لجهًة  عطًاءاللعهدتً    المحا   موردفي حالة عدم االتفاق مع ال  (ب

ًًر  ًًاءأو بواسًًًطة تكليًًً  مًًًوردين  خًًًرين عبً ًًة ال عطً ًًع عًًًدم أحقيً ًًد مً ًًي  مًًًوردأو عًًًر  سًًًعر جديً األساسً
 االعترا  على ذلك أو طلب تعويض عن ذلك. 

 استالم الكتاب.ن تاريخ أيام م 3الى منسق المشروع في مدة أقصاها  مورديتم الرد على أي كتاب يقدم  ال .11
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المًًذكور فًًي صًًفحة بيانًًات المشًًترك فًًي هًًذا العطًًاء كوسًًيلة  وبيانًًات التواصًًل تروني)االيميًًل(لكم اعتمًًاد البريًًد االيًًت .13
أوامًر التوريًد )الحصًر فًي أي مًن المراسًالت التًي تخًص العطًاء، علًى سًبيل المثًا  ال   مًوردملزمًة للتواصل رسمية  

 ...الخ( هاواعتمادها أو رفضالعينات بتوريد  والمراسالت الخاصة
 

 :ةعاممتطلبات 
 

 من أجود األنواع ونخب أو  والحاصلة على عالمة الجودة.  أن تكون كافة المواد  .1
 

 .وريد بالتقبل الشروع اللجنة الفنية لالعتماد من  توريدهاوأي قطع أخرل يتم جب تقديم عينات للمواد  ي .2

                               ثانًيا/ الشروط الفنية:               
كانًًت منظًًورة أو غيًًر منظًًورة، وال عالقًًة جهًًة  عًًن مواجهًًة الصًًعوبات سًًواءً  مسًًؤوالً  مًًورداء يكًًون اللعطًًبمجًًرد تقًًديم ا .1

التنفيًذ بأيًًة خسًارة زائًًدة أو مصًاري  إضًًافية ناجمًًة عًن قيامًً  بأعمًا  إضًًافية يقتضًًي القيًام بهًًا لتًأمين تنفيًًذ األعمًًا  
  .المطلوبة من

ًًة  لمشًًًرف .2 ًًاق لرعاجمعيً ًًةوفً ًًل يً ًًرأة والطفً ًًي  المً ًًق شًًًروع المفً ًًد الحً ًًة للشًًًروط االعنً ًًواد غيًًًر مطابقً ًًتالم رفًًًض أي مً سً
 والمواصفات. 

 ثالًثا/ الشروط المالية:
قيمًة عطائً ،  % مًن10أن يودع تأميًنا لحسًن التنفيًذ يسًاوي يجب على صاحب العطاء المقبو  أن يوقع على العقد بعد  .1

تًأمين خًال  مًدة ال تتجًاوز أسًبوع مًن تًاريخ اليًوم ال ذ علًى أن يًتم إيًداعفيًا طًوا  فتًرة التنين صًالحً ويكون هذا التأم
التًًالي إلخطًًاره بقبًًو  عطائًً  سًًواء كًًان اإلخطًًار بطريقًًة البريًًد الموصًًى عليًً  أو طريقًًة تسًًليم  لًً  شخصًًيا فًًي 

 العقد(.عنوان . ويجب أن يكون التأمين بكفالة بنكية أو شيك بنكي )قبل توقيع  
ا تنفيًًذ العمًًل، 1لوفًًاء فًًي تنفيًًذ البنًًد السًًابق )بنًًد رقًًم با ي يرسًًو عليًً  العطًًاءلًًذا مًًوردعنًًد فشًًل ال .2 ( يعتبًًر وكأنًً  رافضًًً

%( لصالح جهة تنفيذ المنحة دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني أو خالفً  5وعندها يصادر التأمين االبتدائي )
مناسبة للحفاى على حقوق جهًة ها اإلجراءات التي يرا ع نفيذ استخدام جميلجهة التأو االلتجاء إلى القضاء. كما يحق 

  خر أو أية أمور أخرل ذات عالقة. موردالتنفيذ وضمان تنفيذ العمل سواًء باختيار 
 بموجب شيك بنكي صادر لحساب . الضريبية لفاتورةااعتماد يوًما من تاريخ  60خال   مورديتم دفع الحساب لل .3
 أو غيرها.  ليةأسعار العملة المح فيتنفيذ أي تقلبات  ل جهة الال تتحم .4

 رابًعــا/ شروط خاصة:                                                    
العقداالتفاق    حسب  التوريدب  المورديتكفل   .1 اللذين    خال  مدة  المكان والزمان  التنفيذحددهما  توذلك في  من    أو  جهة 

 يمثل .
 الالزمة لتنفيذ المشروع.ية ء طوا  المدة الزمنطاا ورد في هذا العبجميع م المورديلتزم  .2
 .بمجرد تقديم العطاء يكون المورد موافًقا على كل ما جاء في العطاء ومسؤواًل عن  .3
الكميات .4 وفي  الخاصة  والشروط  العامة  والشروط  المقدمة  في  العطاء  هذا  في  ورد  ما  الفنية    جميع  والمواصفات 

 ذا العطاء. لهالمالية هو متمم انونية و والشروط الق
 .عند تسليم كراس العطاء للجمعية و  الكمياتاعينة عن كل بند من البنود المذكورة في جديم يجب تسل .5
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                                               تعليمات عامة للموردين
:العطاءوثائق  اكتمال-1  

  أووفي حالة وجود أي نقص    خال   الكميات ...جداو      طاء من حيث اكتماالع  ثائقو مسئولية كاملة عن جميع    و ؤ مس  المورد
فعلي   الجدو   صفحات  في  عن    الموردالتباس  تسليم    وعلي   ذلك، االستفسار  عند  وثائقها  إعادة  العطاءكذلك  موقعة   كافة 

 . ومختومة
 :ومتطلباته عطاءدراسة شروط ال -3
المشروع   إنجاز تأخير إلىدي ؤ ت ي مشاكل تعاقدية قدف قيق لتجنب الوقوعد بشكل دضرورة دراسة شروط التعاق على  التأكدتم 

 .المرفقة مع شرط التعاقد النماذ  هعلى ضرورة تعبئة هذ التأكدوكذلك تم 
 : جهة التنفيذفي التعامل مع  الموردممثل  -4

جهة  عما أبة لمعامالت المتعلقي جميع افي العطاء تعيين شخص واحد يقوم بتمثيل شركتهم فين المشاركين المورد علىيجب 
 العطاء.مستندات في القانوني في الشركة وذلك  ووضع ذكر اسم هذا الشخص  عم التنفيذ
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 ول الكمياتاجد
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2021__/____/اريخ: _الت  

ول الكميات اجد   
 وكذلك شاملة التعبئة والتغلي  ووضع الملصقات وورقة المحتويات. المواصفات شاملة التوصيل  

 أدناه:البنود الموضحة  عينة عن يجب تقديم
الرق 
 ي جمالالا سعر الوحدة  الوحدة  الكمية  الصنف   م

   Can 1 لتر    3مس شايت دوار ال 1

   Can 2 جم  500فيتا جبنة  2

   KG 1 جم ك 1حجم  فاصولياء حب 3

   package 2 جم 500معكرونة  4

   Can 2 جم  100 تونة خشنة 5

   KG 1 كجم  1حجم برغل  6

   Can 1 جرام  650ى علبة مرب 7

   KG 1 كجم   1عدس مجروش حجم  8

   KG 1 كجم  1عدس حب حجم  9

   Can 1 جم  450حينة بيضاء  ط 10

شكارة تحتو   1 كيلو   5را  11
   KG كيلو   5

   Can 2 جم400صلصة  12

   Can 1 جم 550حالوة طحينية  13

   Can 1 رطل سكر   14

   KG 1 كيلو   1ملح  15

   Can 1 ة فتل 100شا   علبة 16

17 

  5المواد كرتونة لوضع فيها جميع 
مع طباعة ملصق بشعار   بقاتط

يك والممول وكذلك  شر المؤسسة وال
 طرد يتضمن وضع ورقة بمحتويات ال

1 Box   

 ..………………  للطرد الواحد  األمريكير ال االجمالي بالدو 

  ..………………  200 طرود لجميع ال اإلجمالي

 . .......................................................................ف: ................بالحرو ي اإلجمال



 

 ختم الجمعية:
 

 18 من 16 صفحة

المورد  ختم وتوقيع  

2021__/____/اريخ: _الت  

 
العطاء  إجابة دعوة نموذج  

 .........م .. ......./....../التاريخ: 

 إلى:   
...........................................  ننح على    . شركة:  عطاء    االشتراكنوافق  بتوريد ا  2021/ 4رقم  في  لخاص 

منظمة بالشراكة مع  بالشراكة مع  والطفل المرأة وفاق لرعاية  جمعيةوالذي تنفذه  الحقوق والصمود مشروعضمن  الغذائيةالطرود 

أيد دا  الدنمارك  ن/فلسطي  -أكشن  شروط  .يدانوبتمويل  ل  بموجب  المرفقة  العطاءالعقد  : إجماليوبسعر    هذا 

.  (دوالر امريكي)  ........................................................  )بالحروف(  ......................)باألرقام(.....

 .. ....................... مدة .... خال  طاء الموصوفة في الع كمياتلتوريد انحن نقترح 

العطاءسوف يشكل   بأنكم  هذا  نفهم  بيننا. نحن  الكتابي عقدًا ملزمًا  ملزمب  وقبولكم  بقبو   غير  أي  اأقل  ن  أو   طاءعألسعار 
 تستلمون .

 هذا يستجيب لمدة صالحية العر  المطلوبة في وثائق المقترح.  عطاءنابموجب هذا نؤكد نحن أن 

 

 ..................................................... . .....................         المخًول:  توقيع 

 .......................................... .................................     الموقع:   وصفة  اسم

 .................. .........................................................           المقاول:   اسم

 ............. .............................................................. :لعنوانا

 ...........................................................................              هاتف:  الرقم 

 ............................... ....................... ..................... اإليميل:                 

 



 

 ختم الجمعية:
 

 18 من 17 صفحة

المورد  ختم وتوقيع  

2021__/____/اريخ: _الت  

 -الشركة: بيانات 
  : شركة االسم القانوني لل

  : فوض لشخص الماسم ا
  : العنوان

  : رقم الهاتف 
  : رقم الجوال 

  : رقم المشتغل المرخص 
بالدوالر  القيمة اإلجمالية لعرض السعر  

 األمريكي 
:  

  : بالحروف 
 
 

ا أدناهلأنا  _________ موقع  بتقديم  _ :  أقوم  بأن  أتعهد   _____________________________
 سعار المذكورة في جداو  الكميات. لمذكورة أعاله وباألللشروط المطلوبة وفقًا الخدمات والمواد ا

 كما أقر باطالعي وموافقتي على الشروط والبنود السابقة.
 

 ------------------التاريخ:         --------------ختم توقيع المورد:         
 
 
 

 مالحظة:  
مقر جمعية  - زيارة  يمكنكم  المعلومات،  من  لرعاي  لمزيد  المرأة وفاق  العنوان  والطفل  ة  التالي خال    حسب 

 ة مساءً ثاني صباحا وحتى ال  ثامنةساعات الدوام الرسمي الساعة ال
  اري دبعمارة عرفات ال  – بر  قشطة مقابل – الجوازات  –رفح 

 . 0599155657 :، جوا 08  2131366فاكس:  ،08  2131366هاتل:  

 wefaqsociety@gmail.com   info@wefaq.psأو التواصل عبر البريد االلكتروني:

 
 
 
 

mailto:wefaqsociety@gmail.com


 

 ختم الجمعية:
 

 18 من 18 صفحة

المورد  ختم وتوقيع  

2021__/____/اريخ: _الت  

 
 

 . وفاق لرعاية المرأة والطفلجمعية  /السادة 

 وبعد،تحية طيبة 

 
 ر ض وإقراتفوي /الموضوع 

 
ال  ............................ ..............................شركة ...تقر   التالية أسما هم هم  فوضين  الممخولين و بأن 

لى األوراق الرسمية للشركة وتمثيل الشركة في جميع المعامالت واإلجراءات المالية واإلدارية التي تخصها مع بالتوقيع ع
العقود واستالم أوامر التوريد  و م وتسلم العرو   ك استالبما في ذل  وفاق لرعاية المرأة والطفلجمعية   المناقصات وتوقيع 

 .عها واستالم الشيكات وسندات القبض وتوقيعهار الفواتير وتوقيصداكميات وإوتوقيعها وتوريد ال
ي الدفع يكون باسم الشركة وليس باسم أحد الشركاء / على الشركة ان تكون مسجلة بمشتغل مرخص رسمي وحساب بنك 

 . شركاءلوليس باسم أحد ارسمي 
 

 االسم  المنصب في الشركة  رقم الهوية رقم الجوال 
    
    
    
    

 
 

 الشركة. لممثلي  مرفق صورة هوية  -
 

 

 توقيع وختم الشركة
 
 
 
 
 
 
 


