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 مناقصةللدعوة ال

 
 بلدية رام الله : الجهة المشترية

    تركيب ستائر في قصر رام الله الثقافي توريد و :اسم المناقصة

 RamMun/RM/2022/051 رقم المناقصة:

طاءات تقديم ع الىواصحاب االختصاص والمسجلين رسمياً  هليةاألذوي لمناقصين بلدية رام الله اتدعو  .1

 . تركيب ستائر في قصر رام الله الثقافي لتوريد و بالظرف المختوم 

ً محلية و ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية .2  لسنة 8قانون الشراء العام رقم  حكامأل فقا

 ، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهليةوالتعديالت الالحقة عليها والئحته التنفيذية م2212

    . واالختصاص والمسجلين رسميا

لدية خالل الموقع االلكتروني لب يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية من .3

او من خالل مراجعة موظف العطاءات والمشتريات في مركز خدمة  www.ramallah.psرام الله 

 ،الهاعالمناقصة على العنوان المبين مكان االطال  على بلدية رام الله. كما باالدار  مبنى فيالجمهور 

 و عبر البوابة الموحدة للشراء العام.أ

ستردة ، بعد دفع رسوم غير مثائق المناقصة من العنوان المبينيمكن للمناقصين المهتمين الحصول على و .2

 .شيكل 352مقدارها 

 البنود.وليس على اساس كاملة الرزمة اساس ستتم احالة العقد على  .5

غير  اإللكترونيةوالعطاءات  13/12/2222يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل  .6

ً  02، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة مقبولة  بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.  يوما

ً  02وتكون سارية المفعول لمدة شيكل  5222كفالة دخول مناقصة بمبلغ  ن يرفق مع العطاءأيجب  .7  يوما

  من بعد تاريخ الموعد النهائي لتسليم العطاء. 

 سيتم عقد اجتما  تمهيدي للشركات المعنية بالموعد المحدد في جدول بيانات المناقصة. .8

http://www.ramallah.ps/


 

ممثلي  ، وسيتم فتح العطاءات بحضوراستبعادهاالعطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم   .0

 الثالثاءمن ظهر يوم  12تمام الساعة  في أدناهالمناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين 

 .  13/12/2222 الموافق

 هو: أعالهالعنوان المذكور  .12

 بلدية رام الله دار 

 قسم العطاءات والمشتريات  

  P6001111، شار  عيسى زيادة 2

 رام الله 

 فلسطين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التعليمات للمناقصين

 

 لغة العطاء. 1

يجب أن يكون العطاء وجميع الوثائق والمراسالت المتعلقة به باللغة العربية ما لم يتم تحديد لغة أخرى في  

، ومن الممكن أن تسلم الوثائق المعززة والمواد المطبوعة بلغة أخرى، شريطة أن تكون مرفقة جدول بيانات المناقصة

، ولغايات تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص جدول بيانات المناقصةبترجمة دقيقة معتمدة باللغة المذكورة في 

 المترجمة.  

 

 عملة العطاء. 2

 المحددة في جدول بيانات المناقصة .اقص تقديم العطاء بالعملة نأ( على الم 

ب( في حال تقديم المناقص العطاء بعملة مختلفة عن المحددة في جدول بيانات المناقصة سيتم اعتماد سعر 

غايات ل صرف العمالت حسب االسعار المعلنة من سلطة النقد الفلسطينية في نفس تاريخ فتح العطاء وذلك

 بينها.  تقييم العطاءات والمقارنة

 

 فترة صالحية العطاءات. 3

نهائي بعد الموعد الجدول بيانات المناقصة يجب أن تستمر صالحية العطاءات للفترة المنصوص عليها في  

، وسيتم رفض أي عطاء فترة صالحيته أقل من ذلك باعتباره غير مستوٍف طاءات الذي تحدده الجهة المشتريةلتسليم الع

 لشروط المناقصة.

قد تطلب الجهة المشترية، في ظروف استثنائية، من المناقصين وقبل انتهاء فترة صالحية عطاءاتهم تمديد  

 فترة صالحية هذه العطاءات لمدة إضافية محددة، وفي هذه الحالة يتم مراعاة اآلتي: 

 يجب أن يكون طلب التمديد واإلجابة عليه خطيان.  .أ

إقرار ضمان العطاء أيضا لفترة مماثلة إذا كانت هذه الكفالة أو يتم تمديد كفالة دخول المناقصة أو  .ب

 اإلقرار مطلوباً.

للمناقص الحق برفض طلب التمديد دون أن يفقد كفالة دخول المناقصة أو تطبيق عقوبة الحرمان  .ت

  .نصوص عليها في إقرار ضمان العطاءالم

 ليس للمناقص الذي يوافق على التمديد الحق في تعديل عطائه. .ث

 

 



 

 دخول المناقصة كفالة. 2

جدول بيانات كفالة دخول المناقصة وفق ما هو مطلوب في  يجب على المناقص أن يُقدم كجزء من عطائهأ(  

 .المناقصة

 ب( لن يتم قبول اي عطاء ال يحتوي على كفالة دخول المناقصة.

 ذ. عندما يقوم المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيج( يتم اعادة كفالة دخول المناقصة للمناقصين غير الفائزين 

 د( يتم اعادة كفالة دخول المناقصة للمناقص الفائز حين تقديمه كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد. 

 يُمكن أن تصادر كفالة دخول المناقصة أو تنفذ بنود إقرار ضمان العطاء في الحاالت التالية:ه( 

 

 

عطائه خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبله في خطاب العطاء، أو أي  إذا قام المناقص بسحب .أ

 تمديد وافق عليه.

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

 إذا فشل المناقص الفائز في: .ت

 أوالتعليمات للمناقصين، لما هو وارد في تقديم كفالة حسن التنفيذ وفقا  .1

 التعليمات للمناقصين.لما هو وارد في وفقا توقيع العقد وفقاً  .2

 

من ائتالف شراكة باسم االئتالف، وإذا لم يكن االئتالف قد  ةيجب أن تكون كفالة دخول المناقصة المقدمو(             

  . تأسس بشكل رسمي وقت تقديم العطاء، تُقدم الكفالة باسم جميع أعضاء االئتالف

 

 توضيح وثائق المناقصة. 5

في حالة جدول بيانات المناقصة على المناقص مخاطبة الجهة المشترية خطياً على العنوان المذكور في  

 الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق المناقصة، وعلى الجهة المشترية:

دول جهائي الستالم االستفسارات المحدد في أن ترد خطياً على أية استفسارات ترد إليها قبل الموعد الن .أ

 .بيانات المناقصة

إرسال نسخة عن التوضيحات والردود على تلك االستفسارات لكل من حصل على وثائق المناقصة منها  .ب

 مباشرة، بما في ذلك وصف االستفسار دون بيان مصدره.

 بيانات المناقصة. جدولنشر هذه التوضيحات والردود على الموقع اإللكتروني المذكور في  .ت



 

الجهة المشترية بذلك وفقا  تقومإذا تطلب األمر تعديل وثائق المناقصة نتيجة لهذه االستفسارات،  .ث

 المنصوص عليها في قانون الشراء العام والئحتة التنفيذية .  لإلجراءات

 

 

 تعديل وثائق المناقصة .6

إصدار ملحق لها في أي وقت قبل الموعد النهائي تعديل وثائق المناقصة عن طريق الحق في للجهة المشترية  

 لتسليم العطاءات.

يصبح أي ملحق يصدر عن الجهة المشترية جزءاً من وثائق المناقصة، ويُرسل خطياً إلى كافة المناقصين  

دة موحالبوابة الالذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة المشترية ، وتقوم الجهة المشترية بنشر الملحق على 

 .للشراء العام

، وذلك إلعطاء المناقصين فرصة ألخذ الموعد النهائي لتسليم العطاءات تأجيلالحق في للجهة المشترية   

التعديالت الواردة في الملحق بعين االعتبار، ويتم إشعار كافة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة من الجهة 

 .البوابة الموحدة للشراء العامن عن هذا التأجيل على المشترية خطياً بهذا التأجيل، واإلعال

 

 

 العطاءات البديلة. 7

قديم ، وإذا ُسمح بتجدول بيانات المناقصةال تُؤخذ العطاءات البديلة بعين االعتبار إال إذا ذُكر غير ذلك في  

المناقصة  ومعايير التأهيل المحددة في وثائقالعطاءات البديلة فإن البدائل الفنية المقدمة من المناقص الذي يلبي متطلبات 

 وصاحب العطاء األقل تكلفة والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة هي التي تُؤخذ بعين االعتبار.

 

 أسعار العطاءات والخصومات. 8

 .وان تكون غير مشروطة على المناقص أن يذكر أية خصومات وأن يوضح كيفية ومنهجية استخدامها أ(  

(، عيةعلى المناقص تعبئة أسعار كافة بنود الخدمات الموصوفة في "المواصفات" )أو الشروط المرجب(            

  على اساس البنود . تجزئة الوسيتم التقييم على اساس الرزمة وبالتالي لن تتم  والُمدرجة في جدول األسعار

 اً ءالضرائب والرسوم التي سيدفعها مزود الخدمات بنايجب أن تشمل األسعار المقدمة من المناقص كافة             

 على العقد.

يجب أن تكون األسعار ثابتة خالل تنفيذ العقد وال تخضع ألية مراجعة، ويعامل أي عطاء يتضمن مراجعة  

  .للسعر كعطاء غير مستجيب ويتم رفضه



 

 

 خطاب العطاء وجداول األسعار. 0

ب ، ويجفي المناقصة يقوم المناقص بتحضير خطاب العطاء وجداول األسعار باستخدام النماذج الموجودة  

وفي حال وجود اي شظب او تعديل يجب ان  تعبئة هذه النماذج بالكامل دون أي تغيير في النص، ولن تُقبل أية بدائل

 ة تعديالت ما لم تكن موقعة ومختومة بختم المناقصوال يتم اعتماد اييتم التوقيع عليه وختمه بختم المناقص الرسمي 

 الرسمي. 

 

  نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول االسعار  .01

على المناقص تعبئة نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم االسعار ونموذج جدول االسعار )المرفقة مع 

وعلى جميع المناقصين االلتزام بتعبئتها بالكامل دون اي تغيير  اوراق المناقصة( وتعتبر هذه النماذج الزامية

يل عتماد اي تعدفي النص. وفي حال وجود اي شطب او تعديل يضاف ختم وتوقيع المناقص عليه وال يتم ا

  ما لم يكن ختم وتوقيع المناقص موجودا.

 

 شكل وتوقيع العطاء .11

كما يجب  األصل"،الوثائق المكونة للعطاء ويعلمها بكلمة "على المناقص إعداد نسخة أصلية واحدة من أ(  

"، وفي ةنسخمن النسخ غير األصلية ويُعلمها بكلمة " جدول بيانات المناقصةعلى المناقص أن يُسلم العدد المحدد في 

 حال وجود أي اختالف بين النسخ واألصل يتم اعتماد األصل.

"سري" أية معلومات في عطائه يعتبرها سرية بالنسبة لعمله، ويمكن أن على المناقص أن يعلم بكلمة ب(             

 يشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالملكية أو األسرار التجارية أو أية معلومات مالية أو تجارية حساسة.

يجب أن تكون النسخة األصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر ال يمحى، وموقعة من قبل الشخص ج(  

نات جدول بيافوض بالتوقيع باسم المناقص، ويجب أن يحتوي العطاء على تفويض خطي وفق ما هو محدد في الم

، ويجب طباعة أسماء ووظائف األشخاص الموقعين على التفويض تحت التوقيعات، ويجب التوقيع على المناقصة

على العطاء أو حتى باألحرف كافة الصفحات التي تحتوي على إضافات أو تعديالت، من قبل الشخص الذي وقع 

 األولى.

إذا كان المناقص ائتالفا، فيجب على المفوض بتمثيل االئتالف أن يوقع العطاء نيابة عن االئتالف ليكون د(  

ملزماً قانوناً لجميع أعضاء االئتالف كما يتضح من التفويض الذي يجب أن يوقعه الممثلون المعتمدون قانوناً ألعضاء 

 االئتالف.

ال تُعتمد أي كتابة بين السطور أو محو أو كتابة فوق كتابة سابقة لغرض تعديلها إال إذا ُوقعت من قبل ه(  

 الشخص المفوض بالتوقيع على العطاء.



 

 

 إغالق وتعليم وتسليم العطاءات. 12

ً بها   فقاً وعلى المناقص وضع الوثائق األصلية للعطاء، والنسخ، والعطاءات البديلة في حال كان مسموحا

( من التعليمات للمناقصين في مغلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المغلفات إشارة تُبين فيما إذا كانت 12للفقرة )

 النسخ التي بداخلها أصلية أو نسخاً أو عطاءات بديلة، وتوضع هذه المغلفات فيما بعد في مغلف واحد.

 يجب أن تحمل المغلفات الخارجية والداخلية: 

 اسم وعنوان المناقص.  .أ

 اسم وعنوان الجهة المشترية .ب

 الدعوة للمناقصة  اسم ورقم المناقصة المشار إليه في .ت

 تحذيراً بعدم فتح المغلف قبل تاريخ ووقت فتح العطاءات. .ث

ال تتحمل الجهة المشترية مسؤولية ضيا  أية مغلفات أو فتحها مبكراً إذا كانت ال تحمل اإلشارات المطلوبة  

 مغلقة كما هو مطلوب. أو غير

 

 الموعد النهائي لتسليم العطاءات . 13

ات جدول بيانيجب تسليم العطاءات الى الجهة المشترية من خالل التسليم باليد في العنوان المحدد في  

 .جدول بيانات المناقصة، قبل أو في الوقت والتاريخ المحددين في المناقصة

النهائي لتسليم العطاءات عن طريق تعديل جدول بيانات المناقصة وفقا للجهة المشترية الحق بتأجيل الموعد  

( من التعليمات للمناقصين، وفي هذه الحالة تصبح حقوق وواجبات الجهة المشترية والمناقصين خاضعة 0للفقرة )

 للموعد الجديد.

 

 سحب وتبديل وتعديل العطاءات. 12

، وذلك بإشعار خطي ُموقع من قبل الشخص المفوض  ليمهللمناقص سحب أو تعديل أو استبدال عطائه بعد تس 

ً بالتفويض  اال لن يتم وعلى ان يتم استالم االشعار قبل الموعد المحدد لتسليم العطاءات بالتوقيع مصحوبا

  النظر فيها. 

 

 فتح مظاريف العطاءات. 15

تقوم الجهة المشترية بفتح وقراءة أسعار العطاءات في جلسة علنية في التاريخ والوقت والمكان المحددين  

 .بحضور المناقصين أو ممثليهم المفوضين الراغبين في الحضور جدول بيانات المناقصةفي 



 

طاء روف الذي يحمل الع" وتُقرأ علناً، فيما يُعاد المظانسحابتُفتح في البداية المظاريف التي تحمل كلمة " 

إلى صاحبه دون فتحه، وال تُعتبر مذكرة االنسحاب سارية المفعول إال إذا كان هناك  تفويض رسمي بذلك، ويجب 

 قراءة هذا التفويض علناً في جلسة فتح العطاءات.

ب أن طاء البديل الذي يج" وتُقرأ علناً، ويتم اعتماد العاستبدالبعد ذلك تُفتح المظاريف التي تحمل كلمة "            

يكون موقعاً من المفوض بذلك بدل العطاء األول الذي يتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه، وال يتم االستبدال إال إذا 

 كان هناك مذكرة استبدال تحمل تفويضاً رسمياً تُقرأ علناً في جلسة فتح العطاءات.

" وتُقرأ علنا، وال يُعتمد التعديل إال إذا كان هناك مذكرة خطية تعديلثم تُفتح المظاريف التي تحمل كلمة "            

 بالتعديل تحمل تفويضاً رسمياً، وال تدخل في عملية التقييم إال العطاءات التي فُتحت وقُرئت خالل جلسة فتح العطاءات.

، فيما إذا كان هناك تعديلتُفتح مظاريف العطاءات األخرى واحداً تلو اآلخر، حيث يُقرأ اسم المناقص، ويُذكر  

وتُقرأ األسعار الكلية المقدمة، ولكل رزمة )إن وجدت(، بما فيها الخصومات والعطاءات البديلة، ويُذكر وجود أو عدم 

وجود كفالة دخول المناقصة أو إقرار ضمان العطاء إذا كان مطلوباً، وأية تفاصيل أخرى ترى الجهة المشترية أن من 

 .م توقيع خطاب العطاء وجداول األسعار من قبل اللجنة المناسب ذكرها، ويت

ً في جلسة فتح العطاءات، وال             ال يدخل في تقييم العطاء إال الخصومات والعطاءات البديلة التي تُقرأ علنا

يجوز مناقشة مزايا العطاءات وال رفض أي من العطاءات المقدمة خالل جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات 

 المتأخرة

 

 توضيح العطاءات. 16

مساعدة في فحص وتقييم ومقارنة العطاءات ومؤهالت المناقصين أن تطلب يحق للجهة المشترية وبهدف ال 

من أي مناقص توضيح ما جاء في عطائه بما في ذلك تحليل لألسعار في جداول األسعار أو أية معلومات أخرى قد 

هة ن قبل الجتحتاجها الجهة المشترية، ومنحه مهلة معقولة للرد، وال يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا لم يُطلب م

المشترية، ويجب أن يكون طلب التوضيح واإلجابة عليه خطيان، وال يتم السماح أو تقديم أو عرض أي تغيير لألسعار، 

 ،سواء بالزيادة أو بالنقصان، إال إذا كان ذلك لتأكيد تصحيح خطأ حسابي تكتشفه الجهة المشترية خالل عملية التقييم

 تطلب من أي مناقص أو تسمح له بتقديم أو عرض أي تغيير في مضمون عطائه. وال يجوز للجهة المشترية أيضا أن

إذا لم يُقدم المناقص الرد على استيضاحات الجهة المشترية في الوقت والتاريخ المحددين في طلبها فقد يتم          

 رفض عطاء هذا المناقص.

 



 

 زيارة الموقع . 17

نفيذ تالمناقص وعلى مسؤوليته زيارة الموقع ومحيطه الذي سيتم  -وحيثما ينطبق ذلك-تُشجع الجهة المشترية      

فيه، والحصول على كل المعلومات التي قد تكون ضرورية لتحضير عطائه والدخول في عقد لتقديم هذه العمل 

 تكاليف هذه الزيارة.الخدمات، ويتحمل المناقص 

 السرية . 18

 يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقييم ومقارنة العطاءات وتأهيل المناقصين والتوصية بإحالة ال 

 العقد، للمناقصين أو ألي شخص آخر ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى تُعلن نتائجها الى المناقصين.

و لجنة العطاءات أو لجنة الشراء أو قد تتسبب أية محاولة من قبل المناقص للتأثير على الجهة المشترية أ 

راد أي مناقص في حال أ و لجنة التقييم في عملية الفحص والتقييم والمقارنة وإحالة العقد في استبعاد العطاء المقدم منه.

االتصال بالجهة المشترية لشأن يتعلق بالمناقصة في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالة العقد، فان عليه 

 أن يخاطبها خطياً فقط.

 

 تصحيح األخطاء الحسابية. 10

سابية رية بتصحيح األخطاء الحإذا كان العطاء مستجيباً جوهرياً لمتطلبات وثائق المناقصة، تقوم الجهة المشت 

 وفق األسس التالية:

إذا كان هناك تعارض بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له وبين السعر اإلجمالي يؤخذ  .أ

بسعر الوحدة ويعدل السعر اإلجمالي طبقاً لذلك، واستثناًء على هذا إذا رأت الجهة المشترية أن هناك 

ضع الفاصلة العشرية لسعر الوحدة، ففي هذه الحالة يُحتسب اإلجمالي خطأً ال لُبس فيه تمثل في و

 ويُصحح سعر الوحدة.

إذا كان هناك خطأ في مجمو  ناتج عن عملية جمع المبالغ اإلجمالية الفرعية، تعتمد المبالغ اإلجمالية  .ب

 الفرعية ويُصحح المجمو .

المحدد باألرقام، يؤخذ بالسعر المحدد إذا كان هناك تعارض بين السعر المحدد بالكلمات والسعر  .ت

بالكلمات، إال إذا كان المبلغ المذكور متعلقاً بخطأ حسابي فتُعتمد القيمة الرقمية وفقاً للبندين الفرعيين 

 )أ( و)ب( أعاله.

إذا قام المناقص بكتابة إجمالي المبلغ لبند ما دون أن يقوم بتدوين سعر الوحدة لهذا البند، أو كان سعر  .ث

 دة رقماً غير واضح، فيتم احتساب سعر وحدة لهذا البند من قسمة إجمالي المبلغ على كمية البند.الوح

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

 النسخة األصلية.



 

مبلغ مقطو ، يتم احتساب هذا المبلغ إذا قدم المناقص تعديالً على عطائه سواًء بالخصم أو بالزيادة ك .ح

 كنسبة من السعر المقروء قبل التصحيح واعتمادها كخصم أو زيادة.

إذا لم يقم المناقص بتسعير بند أو أكثر من البنود، أو قام بكتابة سعر الوحدة واإلجمالي بصورة غير  .خ

 واضحة وتشكل معها التباس في احتساب إجمالي المبلغ، يتم التصحيح كاآلتي:

تطبيق أعلى سعر ورد لهذا البند عند المناقصين اآلخرين المشاركين في المناقصة لغاية الحصول  .1

 على قيمة إجمالية لهذا العطاء.

( أعاله أقل العطاءات سعراً، واتجهت النية لإلحالة عليه، 1إذا بقي العطاء الذي طبق عليه البند ) .2

 ن اآلخرين لتحديد القيمة اإلجمالية التي سيحاليتم تطبيق أدنى سعر ورد لهذا البند عند المناقصي

 بها العقد.

تقوم الجهة المشترية بإجراء التصحيحات الحسابية دون التشاور مع المناقص الذي يتم إبالغه بهذه  

التصحيحات، وإذا لم يوافق المناقص على التصحيحات التي تجريها الجهة المشترية يتم رفض عطائه، وللجهة المشترية 

 تُقرر في هذه الحالة مصادرة كفالته أو تطبيق اإلجراءات الواردة في إقرار ضمان العطاء.أن 

 

 معايير اإلحالة. 02

تقوم الجهة المشترية بإحالة العقد على المناقص الذي تقدم بالعطاء المقيم األقل تكلفة والمستجيب جوهرياً  

 وباالستناد للمواصفات والشروط الموضحة في ة مرضيةلشروط المناقصة، والذي ثبت انه مؤهل لتنفيذ العقد بصور

 .وثيقة المناقصة

 

 

 حق الجهة المشترية في رفض أو قبول أي عطاء أو رفض كل العطاءات. 01

للجهة المشترية الحق في قبول أو رفض أي عطاء، كما أن لها الحق بإلغاء المناقصة ورفض جميع العطاءات  

ً للحاالت التي حددها قانون الشراء العام والئحته التنفيذية، دون تحمل أية المقدمة في أي وقت قبل إحالة ال عقد وفقا

مسؤولية قانونية اتجاه المناقصين، ويجب إعادة كفاالت دخول المناقصة الى المناقصين في أسر  وقت في حالة إلغاء 

 .المناقصة

 

 

 



 

 . تغيير الكميات 00

بالنسبة لكل بند بذات  %25تجاوز كميات عقودها بالزيادة او النقصان في حدود للجهة المشترية الحق في  

عر في سالشروط واالسعار ودون ان يكون للمتعاقد الحق في االعتراض او المطالبة بأي تعويض ودون اي تغيير 

 الوحدة او اي شروط اخرى مذكورة في وثائق المناقصة. 

 

 كفالة حسن التنفيذ. 02

ة وفي خطاب اإلحالة كفالجدول بيانات المناقصة  أن يقدم خالل الفترة المنصوص عليها فيعلى المناقص  

نماذج  -حسن التنفيذ وفق الشروط العامة للعقد، وعليه أن يستخدم نموذج كفالة حسن التنفيذ الموجود في القسم العاشر 

ر الكفالة من قبل مؤسسة مالية أجنبية يجب العقد، أو أي نموذج آخر يعتمد من قبل  الجهة المشترية، وفي حالة إصدا

 أن يكون لديها مؤسسة مالية مراسلة معتمدة تعمل داخل دولة فلسطين. 

ً كافياً إللغاء اإلحالة ومصادرة كفالة دخول   يعتبر اإلخفاق في تقديم كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سببا

هذه الحالة يحق للجهة المشترية أن تحيل العقد على المناقص الذي المناقصة أو تنفيذ بنود إقرار ضمان العطاء، وفي 

تقدم بالعطاء المقيم التالي في الترتيب والمستجيب جوهرياً لشروط المناقصة وشريطة أن تثبت قدرة المناقص على 

 تنفيذ العقد.

 

  :التأمينات     .02

شروط واألحكام التي توافق عليها الجهة المشترية يجب على مزود الخدمات أن يستصدر وعلى نفقته الخاصة ووفقاً لل

، وأن يُلزم المتعاقدين من الباطن بذلك حسب مقتضى الوثيقةالتأمينات الالزمة ضد المخاطر وبالتغطية المحددة في 

 نالحال؛ وعليه بناًء على طلب الجهة المشترية، أن يُقدم لها الدليل الذي يوضح أن هذا التأمين قد تم استصداره وأ

 األقساط الحالية المترتبة عليه قد ُدفعت.

 

 مصادرة كفالة حسن التنفيذ. 25

ة كفالة حسن التنفيذ او تنفيذ العقد على حساب المتعاقد والحصول على جميع رديحق للجهة المشترية مصا              

 اخرى في حالة فسخ العقدما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقاً للمتعاقد لديها او لدى اية جهة مشترية 

 الناتج السباب مشار لها في قانون الشراء العام والئحته التنفيذية.

 

 توقيع العقد. 06



 

ة على المناقص أن يقوم بتوقيع العقد أمام الجهة المشتري ،بعد استالم خطاب اإلحالة وتقديم كفالة حسن التنفيذ 

 ويصبح العقد نافذا فور توقيعه ويبدأ تنفيذه من تاريخ توقيعه.  من تاريخ خطاب اإلحالة.يوماً  12اقصاها  خالل فترة

 

 . الدفعات المالية: 07

 وفق الجدولة التالية: تقوم الجهة المشترية بتسديد المستحقات المالية للمتعاقد           

 102التوريد والتركيب واالستالم من قبل الجهة المشترية وبفترة ال تتعدي بعد اتمام  العقدمن قيمة  %02دفعة بنسبة  

 يوما من تاريخ االستالم النهائي 

شهراً من تاريخ االستالم النهائي ويمكن االستعاضة عنها بكفالة صيانة بذات  10من قيمة العقد بعد  %12دفعة بنسبة 

 النسبة 

 ززات التالية: على ان يتم تعزيز كل مطالبة مالية بالمع  

 االف شيكل فما فوق. 12فاتورة ضريبية اصلية ، مختومة من دائرة ضريبة القيمة المضافة في حال كانت قيمتها  -

 شهادة خصم بالمصدر سارية المفعول -

 شهادة رخصة مهن سارية المفعول  -

 اية معززات اخرى تستند لنص قانوني او نظام مالي معتمد رسمياً  -

 

  :التعديل. 08

لن يعتبر أي تغيير أو تعديل على شروط وأحكام العقد بما في ذلك أي تعديل على نطاق الخدمات أو قيمة العقد، نافذاً 

 إال إذا كان اتفاقاً خطياً بين فريقي العقد وموقعاً من ممثل مفوض من كال الفريقين.

 

 اخالل المتعاقد بشروط العقد. 29

 العقد، للجهة المشترية الحق في اتخاذ اي من االجراءات التالية:  اذا اخل المتعاقد باي شرط من  شروط

 رفض التنفيذ المعيب او الناقص  -



 

 فرض غرامات التأخير  -

 فسخ العقد واستكمال تنفيذه عل حساب المقاول  -

 

 العقد تنفيذالتأخر في . 01

اذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد او المواعيد المحددة في العقد جاز للجهة المشترية اذا اقتضت المصلحة  -

العامة ذلك، اعطاء المتعاقد مهلة اضافية التمام التنفيذ على ان توقع عليه غرامة مالية عن مدة التاخير بالنسب وطبقا 

القانون والئحتة التنفيذية وفي العقد، وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير لالسس وفي الحدود المنصوص عليها في 

 دون الحاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراءات قضائية اخرى. 

من قيمة  %12العقد عن كل يوم تأخير بما ال يتجاوز نسبة من قيمة بااللف  1تكون قمية الغرامة عن كل يوم بواقع  -

  العقد . 

 

 وفاة المتعاقد. 00

تحقاقات على اس ة المشتريةهأ( فسخ العقد مع رد كفالة حسن التنفيذ ومحاسبة الورثة طبقاً لشروط العقد ما لم يكن للج

ال المنجزة لحصر االعم المتعاقد، حيث تقوم الجهة المشترية بتكليف لجنة مختصة وبحضور ممثل عن ورثة المتوفي

المصروفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له واالعمال المتبقية من العقد واعداد وتكلفتها وتحديد االعمال المبالغ 

ً لشروط العقد، وتقوم الجهة المشترية بتنفيذ الجزء المتبقي من االعمل حسب اإلجراءات  الحسابات الالزمة وفقا

 المحددة في القانون والنظام وشروط العقد.

 

مكانيات الفنية والمالية لديهم على االستمرار في إتمام العمل بالشروط     ب( السماح للورثة في حال طلبهم وتوفر اال

ً معتمداوالمواصفات المحددة في العقد والوثائق المرفقة به شريطة أن   من المحكمة يعينوا عنهم وكيال شرعيا

 المختصة خالل فترة ال تتجاوز الشهر من تاريخ الوفاة التمام األعمال غير المنفذة.

 

 وتوفى احدهم فيكون للجهة المشترية الحقإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعاقد أو متعهد متآلفين أو متشاركين و ج( 

 في مطالبة باقي المتعاقدين باالستمرار في تنفيذ العقد.

 

 



 

 . تسوية الخالفات02

شروط ووثائق العقد إتخاذ فسخ العقد مع مزود الخدمة وبما ينسجم مع للجهة المشترية قبل مباشرة إجراءات 

 :االجراءات التالية

تسوية الخالفات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين وذلك عن طريق أ(  

 التفاوض المباشر.

 

لساري، التحكيم ااذا لم يتم التوصل الى حل ودي )وحسب شروط العقد( فعليهما اللجوء الى التحكيم وفقاً لقانون ب(  

 مع ضرورة أن يلتزم الطرفين باستمرار العمل دون توقف اثناء فترة التحكيم.

إذا لم يتم حل الخالف عن طريق التحكيم، يحق للجهة المشترية في هذه الحالة فسخ العقد وخصم كافة الخسائر  ج( 

رد لدى المبالغ المستحقة او التي ستُستحق للمووذلك من كفالة حسن التنفيذ أو من تكبدتها خالل فترة الخالف  التي 

 الجهة المشترية أو أية جهة أخرى من الجهات الخاضعة للقانون، ويحق للمتضرر اللجوء الى القضاء .

 . القوة القاهرة 00

يتصف يأنه خارج   سيطرة أي فريق، وانه لم يكن بوسع الفريق  هي أي حدث أو ظرف استثنائي القوة القاهرة أ( 

ة الفريق أن يتجنبه أو يتالفاه بصورة معقول بل ابرام العقد، ولم يكن بوسع ذلكيتحرز منه بصورة معقولة ق  أن

 عند حدوثه.

ال يتحمل المتعاقد أية مسؤولية عن اية اضرار ناجمة عن التاخير في تنفيذ العقد أو عدم االلتزام بشروطه إذا كان    ب(

 هذا التأخير او عدم االلتزام ناجماً عن القوة القاهرة.

منية المدة الز عند وجود قوة قاهرة فانه يجب على المتعاقد أن يتقدم فوراً باشعار خطي إلى الجهة المشترية خاللج(  

المحددة في العقد يوضح فيه تلك الظروف واالسباب التي حالت دون تنفيذ العقد أو ادت الى تأخير تنفيذه، ويجب 

ان يكون هذا التبرير مدعوماً بالقرائن المناسبة، ويجب على الطرف الذي يطالب باستثناء قائم على اساس القوة 

 هذا الظرف عن اعاقة تنفيذ العقد.القاهرة أن يبلغ الطرف االخر حال توقف 

 . فسخ العقد 04

 يحق للجهة المشترية فسخ العقد في أي حالة من الحاالت او االسباب التالية:

 بسبب فشل مزود الخدمة في الوفاء بالتزاماته في تنفيذ العقد.أ(  

 بسبب افالس مزود الخدمة. ب(

 لدواعي المصلحة العامة. ج(



 

 فسخ العقد بسبب "القوة القاهرة". د(

 

 . فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة 05

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

وحاً منها ينما ينطبق ذلك، مطرالخدمات التي تم تنفيذها والتكاليف التي تحملها المتعاقد في سبيل تأمين الخدمات ا

الدفعات المقدمة والمرحليه التي استلمها المتعاقد حتى تاريخ ابالغه بفسخ العقد، وال يتم دفع أية اموال مقابل األرباح 

 التي لم يتم تحقيقها.

 

  الل سبعة أياممن هذه المادة يجب على الجهة المشترية قبول الخدمات المكتملة خ بالرغم مما ورد في الفقرة )أ(ب( 

 من تسلم المتعاقد الشعار بفسخ العقد لداعي المصلحة العامة وفقاً السعار العقد وشروطه.
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    وتركيب ستائر في قصر رام الله الثقافي توريد  :اسم ورقم المناقصة

RamMun/RM/2022/051 

 2223و  2222 عامخالل   :تاريخ اإلنجاز المقرر

 صندوق بلدية رام الله  مصدر التمويل:

    صيانة قصر رام الله الثقافي اسم المشرو : 

 ال ينطبق  العدد األقصى ألعضاء االئتالف:

يصدر المجلس األعلى لسياسات الشراء العام قائمة الحرمان )القائمة السوداء( التي تتضمن أسماء 

الشركات المحظور عليها المشاركة في المناقصات الممولة من المال العام، ويمكن االطال  على هذه 

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

 



 

 ثائق المناقصة فقط، عنوان الجهة المشترية هو:ألغراض طلب توضيح و

 بلدية رام الله دار مبنى –قسم العطاءات والمشتريات  إلى:

  شار  عيسى زيادة 2العنوان: 

 االول  رقم الطابق والغرفة:

 رام الله المدينة: 

 P6001111: الرمز البريدي

 فلسطين

  22072202555 هاتف:

 220722063212فاكس:

  Tenders@ramallah.ps اإللكتروني:البريد 

 ايام  7الفترة الزمنية قبل التاريخ النهائي لتسليم العطاءات التي ال تستقبل االستفسارات بعدها هي: 

عام البوابة الموحدة للشراء ال: الموقع اإللكتروني لنشر التوضيحات والردود على استفسارات المناقصين

shiraa.gov.ps  للمناقصينيرسل خطيا او ما 

 ةلغة العطاء: العربي

 في المراسالت بين الجهة المشترية والمناقصينالعربية  تعتمد اللغة

 ان طلبت  ألغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد المطبوعةالعربية  تعتمد اللغة

 يجب على المناقص أن يقدم الوثائق اإلضافية التالية:

 .لتنفيذ مثل هذه االعمال الشركة مرخصة و معتمدة ما يثبت ان 

 مشابه للمطلوب من ناحية الحجم والمواصفات قد نفذت مشروع واحد على االقل الشركة المقدمة للعطاء ما يثبت أن 

 بعين االعتبار. لن تؤخذ العطاءات البديلة 



 

  من قبل الموردين نجاز الة إفتريطلب تحديد 

 غير قابلة للمراجعة طيلة فترة العقد األسعار المقدمة 

 عملة الشيكل األسعار المقدمة يجب أن تكون بـ

 يوماً تقويمياً بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات 02: مدة صالحية العطاء

يستعاض عنه بقيام الراغبين بالتقدم بزيارة قصر رام الله الثقافي خالل موعد وموقع االجتما  التمهيدي : 

  اوقات الدوام الرسمي لالطال  على المطلوب . 

جب أن يشمل العطاء كفالة دخول المناقصة صادراً من بنك )أو مؤسسة مالية( معتمد ومرخص بحسب ي

  شيكل  5,222 ، وتكون قيمة وعملة الكفالةالمرفق النموذج 

ً   "122" تكون كفالة دخول المناقصة سارية المفعول لفترة  التاريخ النهائي لتسليم العطاءات بعد  يوما

  باإلضافة إلى النسخة األصلية من العطاء.، نسخة غير أصلية (2)يجب تسليم 

توقيع العطاءات:  يجب ان يتم توقيع العطاءات من الشخص المفوض بالتوقيع وفق شهادة تسجيل الشركة . 

 او من يتم تفويضه من الشخص المخول بالتوقيع وبموجب تفويض خطي موقع من الشركة ويحمل ختمها.  

 ألغراض تسليم العطاءات عنوان الجهة المشترية هو:

 مبنى دار بلدية رام الله –ات قسم العطاءات والمشتري إلى:

  شار  عيسى زيادة 2العنوان: 

 االول  رقم الطابق والغرفة:

 رام الله المدينة: 



 

 P6001111: الرمز البريدي

 فلسطين

   13/12/2222 الموافق الثالثاءمن ظهر  12عة الساالموعد النهائي لتسليم العطاءات هو: 

 البريد اإللكتروني" للمناقصين تسليم عطاءاتهم عبر ال يحق"

 سيتم فتح العطاءات في العنوان والتاريخ والوقت التالي: 

 قاعة االجتماعات الرئيسية  العنوان:

 بلدية رام الله  دار مبنى –الطابق االول رقم الطابق والغرفة: 

  شار  عيسى زيادة 2العنوان: 

 االول  رقم الطابق والغرفة:

 رام الله المدينة: 

 P6001111: الرمز البريدي

 فلسطين

   13/12/2222الموافق     الثالثاءمن ظهر  12الساعة  التاريخ:

 يوما 12 الفترة الزمنية لتقديم كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد هي:



 

 

 المواصفات الفنية والقياسات للستائر
 

 

Curtains Fabric Specifications:  

 Face Fabric: Velvet. Serge. Molton. 

 Material: 100% cotton 

 Construction of Fabric: V Weave 

 Weight: minimum 375g /m2  

 Color: Black 

Fire Rating 

 NDFR Non-Durably Flame Retardant 

 Fire Certificate: BS5867 Part 2 Type B, EN13773: 2003 

 Process of flame retardant chemicals: Immersion 

 

(A) Back drop / Travelling drape 

Quantity: two (2) pieces 

Each piece size and lining: 

 Width: 8.000m 

 Drop: 8.000m 

 Fullness: 0% 

 Heading: Standard Eyelet (28mm) 

 Sides: Hemmed 



 

 Bottom Finishes: Conduit (pipe) Pocket - Size 10 cm. 

 Finishing: Reinforced webbing with eyes and ties on top @20cm centers, 

hemmed sides and pipe pocket 10cm dia. 

Total back drop square meters:  

2 pieces * (8m. Width * 8m. Height drop) = 2 * (64) = 128 square meters. 

  

(B) Legs 

Quantity: Eight (8) pieces 

Each piece size and Lining: 

 Width: 2.600m 

 Drop: 8.000m 

 Fullness: 0% 

 Heading: Standard Eyelet (28mm) 

 Sides: Hemmed 

 Bottom Finishes: Conduit (pipe) Pocket - Size 10 cm  

 Finishing: Reinforced webbing with eyes and ties on top @20cm centers, 

hemmed sides and pipe pocket 10cm dia. 

 

Total Legs square meters:  

8 pieces * (2.6m. Width * 8m. Height drop) = 8 * (20.8) = 144.6 square meters. 



 

 

(C) Border  

Quantity: Four (4) pieces 

Each piece size and Lining: 

 Width: 16.000m 

 Drop: 2.600m 

 Fullness: 0% 

 Heading: Standard Eyelet (28mm) 

 Sides: Hemmed 

 Bottom Finishes: Conduit (pipe) Pocket - Size 10 cm  

 Finishing: Reinforced webbing with eyes and ties on top @20cm centers, 

hemmed sides and pipe pocket 10cm dia. 

Total Borders square meters:  

4 pieces * (16m. Width * 2.6m. Height drop) = 4 * (41.6) = 144.6 square meters. 

Grand Total: 128 + 166.4 + 166.4 = 460.8 square meters 

 



 

 

 

 

 

 

 

(please provide product data sheets) 

 

 

 

  



 

 

 لعرض الماليا

 الكمية الوحدة البيان الرقم
سعر 

 *الوحدة
 المجموع

التوريد موعد 

يرجى  والتركيب:

 تحديد الموعد  

1 

توريد وتركيب ستائر وفق المواصفات 

 والكميات المحددة في المواصفات الفنية 

 

     481.61  2م 

 

 

  :شامالً الضرائب باالرقام المبلغ الكلي

  خصم أو زيادة

  المجموع الكلي باالرقام بعد الخصم شامالً ضريبة القيمة المضافة

 المجموع الكلي كتابة
 

 

  

 

 
  



 

 

 ضمان العطاء إقرار

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

 ]أدخل التاريخ[: التاريخ

 ]أدخل اسم ورقم المناقصة[: اسم ورقم المناقصة

 ]أدخل الرقم إذا كان هذا عطاًء بدياًل[: رقم العطاء البديل

 ]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية[: إلى

 نعلن بأننا:نحن الموقعون أدناه، 

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

]أدخل ن بدءا م ]أدخل المدة[جهة مشترية ستعلق تلقائيا لمدة  أيةنقبل بأن أهليتنا لتقديم العطاءات في أية مناقصة تطرحها   -
 المناقصة، بسبب أننا: ، إذا ما قمنا باإلخالل بالتزاماتنا تجاه شروط تاريخ البدء[

 سحبنا العطاء خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبلنا وفقا لجدول بيانات المناقصة؛ أو (أ
 الحسابية الواردة في عطائنا؛ أو األخطاءرفضنا قيام الجهة المشترية بتصحيح  (ب
 بقبول العطاء من قبل الجهة المشترية خالل فترة صالحية العطاء، إبالغنابعد  (ت

 في أو رفضنا توقيع العقد، أو فشلنا .أ
 فشلنا في أو رفضنا أن نوفر كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين.  .ب

 
 لم نكن المناقص الفائز، فور حدوث أحد األمرين: إذانعلم أن إقرار ضمان العطاء هذا ستنتهي صالحيته   -

a.  تسلمنا لنسخة من تبليغكم لنا باسم المناقص الفائز، أو 
b.  يوما من انتهاء صالحية العطاء المقدم من قبلنا.  28بعد 

 

 ]أدخل التوقيع[.التوقيع: 

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

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

 ]أدخل االسم الكامل للمناقص[نيابة عن مفوض لتوقيع العطاء لصالح وبال

 ]أدخل التاريخ باليوم والشهر والسنة[بتاريخ: 

 



 

كان المناقص ائتالفا، فإن إقرار ضمان العطاء يجب أن يكون باسم االئتالف الذي يقدم العطاء، وإذا لم يكن  إذا]مالحظة: 

االئتالف مسجال قانونيا في وقت تقديم العطاء، يكون إقرار ضمان العطاء مسجال بأسماء كافة الشركاء كما تم تسميتهم  في  

 اتفاقية االئتالف[.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 [اسم المناقصة]أدخل : اسم المناقصة

 ]أدخل رقم المناقصة[: رقم المناقصة

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

 صفحة ________ من _________ 

 لمناقص[.القانوني ل االسم]أدخل : لمناقصاسم ا. 0

 ضوعالقانوني لكل  سمالا]أدخل : عضو في االئتالفلكل  القانوني سمالا. في حالة كان المناقص ائتالف شراكة، يجب إدراج 2

 في االئتالف[.

 الدولة[.]أدخل اسم : المناقص. الدولة المسجل فيها 0

 ]أدخل سنة التسجيل[.: المناقصسنة تسجيل  .4

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

 :للمناقصض ل المفو  معلومات عن الممث   .8

 .ض[ثل المفو  ]أدخل أسم المم  : سماال

 .ض[ل المفو  ]أدخل عنوان الممث  العنوان: 

 ض[.ل المفو  هاتف وفاكس الممث   ]أدخل رقمالهاتف/الفاكس: 

 .ض[ل المفو  ]أدخل البريد اإللكتروني للممث  البريد اإللكتروني: 

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

 لشركة المسماة في الخانة األولىتسجيل أو إنشاء اوثائق وشهادات   

ب نوايا( لغايات المشاركة في المناقصة مصدقة من كاتب اتفاقية بنية االئتالف )خطا أواتفاقية االئتالف الرسمية،   

 العدل.

   ً ً  وثائق تثبت استقاللية الشركة/ المؤسسة قانونيا والتزامها بالقانون التجاري وعدم تابعيتها للجهة المشترية،  في  وماليا

 عضاء االئتالف مملوكة للحكومة.أحد أحالة كانت الشركة/ المؤسسة 

 .الضرائببراءة ذمة من شهادة    

 رخصة مهن سارية المفعول.   



 

 .شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة   

 .شهادة العضوية في غرفة التجارة   

 دارة وتفاصيل الملكية.عضاء مجلس اإلأسماء أو التنظيميالهيكل . 6

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 موذج كفالة دخول المناقصة )كفالة بنكية(ن
 

 ]أدخل اسم وعنوان الجهة المشترية[. :المستفيد

 .]ادخل اسم المناقصة[المناقصة: اسم 

 .]ادخل رقم المناقصة[ رقم المناقصة:

 [.تاريخ إصدار الكفالة]أدخل  :التاريخ

 [.رقم الكفالة]أدخل  :كفالة دخول مناقصة رقم

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

 

 )فيما يلي يسمى ]أدخل التاريخ[)فيما يلي يسمى " المناقص"( سوف يسلمكم عطاءه بتاريخ  ]أدخل اسم المناقص[نه تم إبالغنا بأن أحيث 

 ]أدخل اسم  ورقم المناقصة[."العطاء"( لتنفيذ  

ً أوحيث   لشروطكم بأن العطاءات يجب أن تعزز بكفالة دخول المناقصة.  نه وفقا

ً  ]أدخل اسم البنك[بطلب من المناقص، نحن  - بموجب هذه الكفالة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ  رجعة فيهال  ملتزمون التزاما

فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن المناقص قد أخل باي من التزاماته  ]ادخل العملة []أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[

 بموجب شروط المناقصة ألن المناقص: 

 خالل فترة صالحية العطاء المحددة من قبل المناقص في خطاب العطاء. قد سحب أو عدل عطاءه  .1

كما هو مبين في خطاب العطاء أو  -و رفض، مع تبليغه بقبول عطائه من قبل الجهة المشترية خالل فترة صالحية العطاء أقد فشل  .2

 في:  -حسب تمديد الفترة في أي وقت قبل نهاية صالحية العطاء

ً توقيع العقد، إن كان  .أ  ، أو مطلوبا

 تقديم كفالة حسن التنفيذ وفق التعليمات للمناقصين. .ب

 

 تنتهي صالحية هذه الكفالة: -

 حيل عليه العقد، أو أُ فور تقديم المناقص لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه العقد، إذا كان المناقص هو الذي  .1

 فور حدوث أول األمرين: .2

 يحل عليه، أوتسلمنا لنسخة من تبليغكم للمناقص بأن العقد لم  .أ

 بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء صالحية عطاء المناقص.  .ب

 

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

____________________________ 

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

 



 

 

 

 حسن التنفيذنموذج كفالة 
 ) ترويسة البنك(

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

 ]أدخل االسم الكامل  للجهة المشترية وعنوانها[المستفيد : 

 ]أدخل التاريخ )اليوم والشهر والسنة[التاريخ: 

 المناقصة[]أدخل اسم ورقم : اسم ورقم المناقصة

 ]أدخل الرقم[:  رقم كفالة حسن تنفيذ

 : ]أدخل اسم  البنك وعنوان الفر [اسم وعنوان البنك

]أدخل وصفا ، لتنفيذ  ]أدخل رقم المناقصة[)يسمى فيما يلي "مزود الخدمات" ( قد تقدم بعطاء للمناقصة  ]ادخل اسم مزود الخدمات[ن أحيث 

 ن كفالة حسن التنفيذ مطلوبة وفق شروط العقد.أحيل عليه، وأالعقد قد  ننا علمنا بأنأ، وحيث مختصرا للخدمات[

ً  نلتزم ]ادخل اسم البنك[على طلب من مزود الخدمات، نحن وبناءً  ]أدخل المبلغ ال رجعة فيه بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ  التزاما

فور تسلمنا منكم أول طلب خطي يفيد بأن مزود الخدمات قد أخل بأي من التزاماته بموجب العقد ]أدخل العملة[،  ]ادخل المبلغ بالكلمات[ ] باألرقام

 ي تبرير من قبل الجهة المشترية.  أدون الحاجة لتقديم 

البنك في ذلك  وأي طلب للدفع  بموجب هذه الكفالة يجب أن نستلمه في هذا  1[(]ادخل التاريخ )اليوم والشهر والسنةتنتهي صالحية هذه الكفالة  

 التاريخ أو قبله.

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

 

_____________________________ 

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

 

                                                             

 



 

 التعريفات .0

في الشروط العامة والخاصة للعقد المعاني المدرجة أدناه ما لم تدل القرينة  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت 1.1
 على غير ذلك:

يعني اتفاقية العقد المبرمة بين الجهة المشترية والمورد، باإلضافة إلى وثائق العقد المشار إليها في هذه االتفاقية،  العقد:
 إليها في االتفاقية.بما فيها جميع المرفقات والمالحق وأية وثائق أخرى مشار 

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

تعني المبلغ الذي يدفع للمورد كما هو محدد في اتفاقية العقد والخاضع للزيادة أو التخفيض أو التعديل وفقا  قيمة العقد:
 لشروط العقد.

 د بغير ذلك.يعني اليوم التقويمي ما لم يحد اليوم:

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

كانت قيمتها ال تتجاوز قيمة اللوازم  إذاكان نوعها ووصفها، والخدمات المتعلقة  أياالمنقولة  األموالتعني  للوازم:ا
المنقولة تعني السلع والمواد الخام واآلالت والمعدات و/أو المواد األخرى التي يجب على المورد  واألموالنفسها، 

 تقديمها للجهة المشترية بموجب العقد.

 : تعني حكومة دولة فلسطين.الحكومة

 .الشروط الخاصة للعقدتعني الجهة التي تقوم بشراء اللوازم بموجب العقد والمحددة في  المشترية: الجهة

تعني الخدمات المرافقة لتوريد اللوازم، مثل التأمين والتركيب والتدريب والصيانة المبدئية  الخدمات المتعلقة باللوازم:
 وغيرها من التزامات المورد بموجب العقد.

تعني أي شخص طبيعي، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من االثنين، يقوم بالتعاقد مع  متعاقد الباطن:
 د لتأمين جزء من اللوازم المطلوبة أو تنفيذ أي جزء من الخدمات المتعلقة.  المور

 يعني الشخص الذي يقوم بموجب العقد المبرم مع الجهة المشترية بتوريد اللوازم. المورد:

 ، إن كان ينطبق.الشروط الخاصة للعقديعني المكان المذكور في  موقع المشروع:

 وثائق العقد .2

تقرأ اتفاقية العقد كوحدة متكاملة، وتكون جميع الوثائق المكونة للعقد )وجميع أجزائها( مترابطة ومتكاملة ويفسر بعضها  1.2
 المنصوص عليه في هذه االتفاقية.   األسبقيةالبعض وفق ترتيب 



 

 ممارسات الفساد واالحتيال .0

مة د واالحتيال على النحو المبين في ملحق الشروط العايتعلق بممارسات الفسا فيماتشترط الحكومة االمتثال لسياستها  1.3
 للعقد.

  

 التفسير .4

 إذا تطلب السياق ذلك قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح. 1.2

  :INCOTERMSشروط التجارة الدولية  2.2

ما لم يتعارض مع أي حكم من أحكام العقد، يكون معنى أي مصطلح تجارة، وحقوق والتزامات األطراف بموجبه،  .أ
 على النحو الذي يحدده إنكوترمز. 

والمصطلحات األخرى المشابهة، عندما تستخدم،  EXW، DDP ،CIP ،FCA ،CFRتحتكم المصطلحات  .ب
ط التجارة الدولية المحددة في الشروط الخاصة للعقد والصادرة الى القواعد المقررة في الطبعة الحالية من شرو

 فرنسا. -عن غرفة التجارة الدولية في باريس 

 :كامل االتفاقية 3.2

يتكون العقد من كامل االتفاقية بين الجهة المشترية والمورد، ويلغي جميع المراسالت والمفاوضات واالتفاقيات التي 
 قد.تمت بين الطرفين قبل تاريخ الع

  التعديل: 2.2

لن يعتبر أي تغيير أو تعديل على العقد نافذا إال إذا كان خطيا، ويحمل تاريخاً ويشير إلى العقد بشكل محدد، كما يجب 
 أن يكون موقعا من ممثل مفوض حسب األصول من كال الطرفين.

 عدم التنازل: 5.2

تأخير أو تريث أو  أو)ب( من الشروط العامة للعقد، لن يؤثر أو يحد أو يجحف أي تساهل  5.2الفقرة  مع مراعاة .أ
منح الوقت، من قبل أي من الطرفين على أي من حقوق الطرف  أوإمهال في تطبيق أي من بنود أو شروط العقد 

العقد تنازال عن خرق الحق في العقد، وكذلك ال يمثل أي تنازل من كال الطرفين عن أي خرق في  اآلخر الواردة
 أو خروق الحقة للعقد.

تعويضات بموجب العقد يجب أن يكون خطيا،  أومن الطرفين عن حقوق أو صالحيات  أيأي تنازل من قبل  .ب
يحدد هذا التنازل الخطي الحق وإلى أي  أنمن الطرف المتنازل، كما يجب  ومؤرخا، وموقعاً من قبل ممثل مفوض

 مدى تم التنازل عنه.

 تجزئة العقد 6.2

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



 

 اللغة .5

ائق المتصلة به والمتبادلة بين الجهة المشترية والمورد باللغة المحددة في يكتب العقد وجميع المراسالت والوث أنيجب  1.5
تكون الوثائق المساندة والمطبوعات التي تعتبر جزءاً من العقد بلغة أخرى على أن  أن، ويمكن الشروط الخاصة للعقد

 تكون مرفقة بترجمة طبق األصل باللغة المحددة، وتعتمد الترجمة لغايات تفسير العقد.

على المورد أن يتحمل جميع نفقات ترجمة أية وثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية دقة الترجمة للوثائق  2.5
 التي يقدمها.

 الشركات ائتالف .8

االتحاد مسؤولين بالتضامن عن تنفيذ العقد  أواالئتالف  أعضاءشركات أو اتحاد، يكون جميع  ائتالفإذا كان المورد  1.6
 أو االتحاد، وال يجوز تغيير تركيبة االئتالفمجتمعين ومنفردين، وعليهم أن يعينوا أحدهم كمفوض له صالحية إلزام 

 أو تشكيلة أي من ائتالف الشراكة أو االتحاد دون موافقة الجهة المشترية المسبقة على ذلك.

 مذكرات التبليغ   .7

لشروط ا أي تبليغ موجه من أحد األطراف إلى اآلخر في تنفيذ العقد خطياً ومرسالً إلى العنوان المحدد فييكون  أن يجب 1.7
 ، و"خطياً" تعني مكتوبا مع إثبات باالستالم.الخاصة للعقد

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

 القانون الحاكم   .6

 .للعقد الشروط الخاصة يحتكم العقد ويفسر بحسب القوانين المتبعة في دولة فلسطين إال إذا نص على غير ذلك في 1.8

 حل النزاعات   .9

على الجهة المشترية والمورد أن يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزا  ينشأ بينهما بموجب العقد أو فيما يتعلق بالعقد ودياً  1.0
 طريق المفاوضات غير الرسمية والمباشرة.عن 

 اتيوما، يتم اللجوء الى حل النزاع 28في حالة فشل الطرفان في التوصل الى حل مرضي للنزا  بالتراضي بعد مرور  2.0
ير على غ الشروط الخاصة للعقداذا نصت  إال المنصوص عليها في قانون التحكيم لدولة فلسطين، اإلجراءاتحسب 
 ذلك.

 الى التحكيم: اإلشارةالنظر عن  بغض 3.0
 يستمر الطرفان في تنفيذ واجباتهم التعاقدية ما لم يتفقا على غير ذلك، و (أ

 مستحقة للمورد بموجب العقد. أموالتدفع الجهة المشترية أية  (ب



 

 

 نطاق التوريد   .01

 يجب أن تكون اللوازم مطابقة لتلك المحددة في جدول المتطلبات. 1.12

 التسليم والوثائق  .00

ً  وإنجازمن الشروط العامة للعقد، يكون تسليم اللوازم  1.20بمقتضى الفقرة  1.11 جداول ل تنفيذ الخدمات المتعلقة بها مطابقا
التسليم والتنفيذ المذكورة في جدول المتطلبات، ويجب أن يؤمن المورد تفاصيل الشحن وأية وثائق أخرى وفق ما هو 

 .الشروط الخاصة للعقدمبين في 

 ت الموردمسؤوليا .02

من الشروط العامة  12يجب على المورد أن بقوم بتوريد كافة اللوازم الواردة في نطاق التوريد بما يتوافق مع الفقرة  1.12
 من الشروط العامة للعقد. 11للعقد، ووفق جداول التسليم والتنفيذ المحددة في الفقرة 

 قيمة العقد .00

يجب أال تختلف المبالغ التي يتقاضاها المورد في العقد من الجهة المشترية مقابل اللوازم عن تلك المحددة من قبله في  1.13
 على مراجعة األسعار.الشروط الخاصة للعقد عطائه إال إذا نصت 

 

 شروط الدفع .04

 .الشروط الخاصة للعقد و مبين فييتم دفع قيمة العقد بما في ذلك الدفعات المقدمة )إذا كان ذلك ينطبق( كما ه 1.12

يجب أن يقدم المورد مطالبة مالية خطية للجهة المشترية، مرفقة بالفواتير التي تصف اللوازم التي تم توريدها والخدمات  2.12
امات من الشروط العامة للعقد، وعند إتمام جميع االلتز 11المتعلقة بها التي تم تنفيذها، وبالوثائق الضرورية وفق الفقرة 

 المبرمة في العقد.

يوما من  62يجب أن تصرف الجهة المشترية الدفعات فورا، وال يجوز بأي حال من األحوال أن تتأخر الدفعة عن  3.12
 طلب الدفعة من قبل المورد وقبول الجهة المشترية لها. أوتاريخ تسليم الفواتير 

 العمالت التي استخدمت في تقديم العطاء. أوالعملة يتم صرف الدفعات المستحقة للمورد بموجب هذا العقد ب 2.12

قوم ، تالشروط الخاصة للعقدفي حالة تأخرت الجهة المشترية عن الدفع للمورد ضمن الفترة المنصوص عليها في  5.12
ة اصالشروط الخالدفعات المتأخرة بموجب النسبة المحددة في  أوالجهة المشترية بدفع فائدة للمورد عن قيمة الدفعة 

 الدفع. إتماموعن الفترة الممتدة حتى للعقد 



 

 الضرائب والرسوم .05

ير على غالشروط الخاصة للعقد تشمل األسعار جميع الضرائب والرسوم المعمول بها في دولة فلسطين ما لم تنص  1.15
 ذلك.

 كفالة حسن التنفيذ  .08

إذا كانت كفالة حسن التنفيذ مطلوبة في الشروط الخاصة للعقد، فإن على المورد أن يسلم هذه الكفالة للجهة المشترية  1.16
خالل الفترة المنصوص عليها في كتاب التبليغ بإحالة العقد  الشروط الخاصة للعقدوبالقيمة المحددة في  المحددةللمدة 

 (.اإلحالة)خطاب 

ن التنفيذ أو أي جزء منها لصالح الجهة المشترية كتعويض عن أي خسارة تنتج عن إخفاق المورد يتم تسييل كفالة حس 2.16
 في االنتهاء من تنفيذ التزاماته بموجب العقد.

، دالشروط الخاصة للعق، وفق أحد األشكال المنصوص عليها في مطلوبةيجب أن تكون كفالة حسن التنفيذ، إذا كانت  3.16
 ده الجهة المشترية.أو بأي شكل آخر تعتم

يوماً على انتهاء المورد من تنفيذ جميع التزاماته  28تعيد الجهة المشترية إلى المورد كفالة حسن التنفيذ بعد مرور   2.16
الخاصة  الشروطبموجب العقد بما في ذلك أي التزامات تخص الضمانة المصنعية للوازم أو كفالة الصيانة، إال إذا نصت 

 لك.على غير ذللعقد 

 حقوق النشر .07

حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد األخرى التي تحتوي على بيانات ومعلومات قدمها المورد إلى  1.17
إذا تم تقديمها إلى الجهة المشترية من قبل طرف ثالث بما في ذلك موردو  أماالجهة المشترية تبقى مسجلة باسم المورد، 

 من خالل المورد تبقى حقوق النشر في هذه الحالة مسجلة باسم هذا الطرف الثالث. أومباشرة  إماالمواد 

 سرية المعلومات   .06

تلتزم كل من الجهة المشترية والمورد بالسرية التامة، وبعدم اإلفصاح عن أية وثائق أو بيانات أو معلومات تتعلق   1.18
ازه تنفيذ العقد أو بعد إنج أثناءبشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد ألي طرف ثالث، سواء قدمت هذه المعلومات قبل أو 

الطرف الثاني، ويستثنى من هذا أية معلومات أو بيانات أو وثائق  أو فسخه، دون الحصول على الموافقة الخطية من
يحصل عليها المورد من الجهة المشترية ويحتاجها لينفذ جزءا من العقد من خالل متعاقد بالباطن، وفي هذه الحالة يجب 

من  18ب الفقرة على المورد أن يحصل على التزام بالسرية من المتعاقد بالباطن مشابه لذلك الذي التزم به بموج
 الشروط العامة للعقد .

ال يحق للجهة المشترية أو المورد استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يحصالن عليها من الطرف الثاني  2.18
 ألي غرض ال يتعلق بالعقد المبرم بينهما.



 

 لعقد ال يسري على المعلومات التالية:من الشروط العامة ل 2.18و  1.18التزام الطرفين بالفقرة الفرعية  3.18
 إذا احتاجت الجهة المشترية أو المورد إطال  أي جهة أخرى مشاركة في تمويل المشرو  على هذه المعلومات؛ .أ

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

كشفها وأنه لم يحصل عليها قبل ذلك بشكل مباشر أو  إذا تمكن الطرف المعني أن يثبت امتالكه للمعلومات وقت .ت
 غير مباشر من الطرف اآلخر؛ أو

 إذا حصل عليها أحد الطرفين بشكل قانوني من طرف ثالث غير ملزم بالتعهد بالسرية. .ث

معطى من الشروط العامة للعقد المذكورة أعاله ال تعدل بأي شكل من األشكال أي تعهد بالسرية  18نصوص الفقرة  2.18
 من قبل أي من الطرفين قبل تاريخ توقيع العقد فيما يتعلق بالتوريدات أو أي جزء منها.

 فسخه الي سبب كان. أوالعقد  إنجازمن الشروط العامة للعقد ملزمة حتى بعد  18تبقى نصوص الفقرة  5.18

 عقود الباطن .09

ً بجميع عقود الباطن  1.10 ً في على المورد أن يعلم الجهة المشترية خطيا المتعلقة بتنفيذ العقد إذا لم يكن ذلك محدداً مسبقا
العطاء، وال يعفي هذا التبليغ سواء كان في العطاء أو في مرحلة الحقة المورد من التزاماته أو واجباته أو مسؤولياته 

 بموجب العقد.

 من الشروط العامة للعقد. 3يلتزم متعاقدو الباطن بنصوص الفقرة  2.10

 قاييسالمواصفات والم .21

 المواصفات الفنية والمخططات 1.22

جدول -يجب أن تتطابق اللوازم الموردة بموجب العقد بالمواصفات والمقاييس الفنية الواردة في القسم السابع  .1
المتطلبات، وفي حال عدم ذكر مقياس، فالمقياس يجب أن يساوي أو يتفوق على المقاييس الرسمية المعتمدة في 

 لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أو أي هيئة وطنية أخرى ذات عالقة. دول منشأ اللوازم أو

يحق للمورد أن يخلي مسؤوليته عن أي تصميم، أو بيانات، أو مخططات، أو مواصفات أو وثائق أو تعديالت  .2
 ية.لية للجهة المشترمقدمة أو مصممة من قبل الجهة المشترية أو بالنيابة عنها، على أن يسلم مذكرة بإخالء المسؤو

في العقد إلى المقاييس والكودات التي يجب تنفيذ هذا العقد بناء عليها، فان اإلصدار أو النسخة  اإلشارةأينما تمت  .3
ديل يسبق تطبيق أي تع أنالمعدلة المعتمدة لهذه المقاييس والكودات هي تلك المحددة في جدول المتطلبات، ويجب 

من  20موافقة الجهة المشترية، ويجب أن يتم التعامل معها بما يتناسب مع الفقرة على هذه المقاييس والكودات 
 الشروط العامة للعقد.

 



 

 التغليف والوثائق .20

يجب على المورد أن يؤمن شحن اللوازم إلى وجهتها النهائية المذكورة في العقد، بطريقة تضمن عدم إتالفها أو إلحاق  1.21
يف طوال فترة النقل كاف لتحمل التعامل الخشن والتعرض لدرجات الحرارة أي ضرر بها، ويجب أن يكون التغل

والتخزين في أماكن مفتوحة، كما يجب أن يراعي حجم ووزن صناديق التغليف بُعد الوجهة واألمطار القاسية، واألمالح 
 النهائية للوازم وغياب مرافق التعامل مع الحموالت الثقيلة في جميع مراحل النقل.

ب أن تتوافق عملية التغليف، ووضع العالمات المناسبة والتوثيق داخل وخارج رزم الشحن مع المتطلبات الخاصة يج 2.21
، أو أي تعليمات أخرى صادرة الشروط الخاصة للعقدالمنصوص عليها في العقد، أو أية متطلبات أخرى محددة في 

 عن الجهة المشترية.

 التأمين .22

موجب العقد ضد الضيا  أو التلف الناتج عن التصنيع والنقل والتخزين والتسليم إال إذا نص يجب التأمين على اللوازم ب 1.22
 .الشروط الخاصة للعقدعلى غير ذلك في 

 الفحص والتفتيش  .20

التفتيش الالزم على اللوازم والخدمات المتعلقة بها  أويجب على المورد أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بالفحوصات و/  1.23
 .الشروط الخاصة للعقدوالمحددة في 

يمكن أن يتم الفحص والتفتيش في مقر المورد أو المتعاقد بالباطن الذي تعاقد معه المورد، أو عند التسليم و/ أو عند  2.23
 ، وفي حالة أجريالشروط الخاصة للعقدو محدد في صولها إلى وجهتها النهائية أو أي مكان آخر في فلسطين وفق ما ه

من الشروط العامة  3.23الفحص في مقر المورد أو المتعاقد بالباطن الذي تعاقد معه المورد، فبمراعاة الفقرة الفرعية 
 جعلى المورد توفير جميع التسهيالت والمساعدة الالزمة لفريق الفحص بما في ذلك المخططات وبيانات اإلنتا للعقد

 دون أن يشكل ذلك تكلفة إضافية على الجهة المشترية.

من الشروط العامة للعقد،  3.23يحق للجهة المشترية أو ممثل عنها حضور الفحص أو التفتيش بموجب الفقرة الفرعية  3.23
ال ال على سبيل المث شريطة أن تتحمل الجهة المشترية جميع تكاليفه ونفقاته الشخصية الناتجة عن حضوره، شامال

 الحصر تكاليف السفر واإلقامة.

على المورد أن يعطي إخطارا مسبقا للجهة المشترية قبل إجرائه للفحص واالختبار، يعلمه فيه بالتاريخ والمكان الذي  2.23
تصريح أو موافقة الزمة من أي طرف ثالث ذي عالقة أو مصن ع لحضور  أيسيجرى فيهما، وعليه أن يحصل على 

 أو ممثلها مثل هذا الفحص و/أو التفتيش. الجهة المشترية

في العقد إذا وجدته ضروريا  يحق  للجهة المشترية أن تطلب من المورد القيام بأي  فحص و/أو تفتيش غير مدرج 5.23
للتأكد من أن خصائص وأداء هذه اللوازم مطابق للمواصفات والكودات والمقاييس الفنية المبينة في العقد، بشرط أن 

تكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على المورد إلجراء هذا  الفحص و/أو التفتيش إلى قيمة العقد، وان يؤخذ تضاف ال



 

الخدمات ذات العالقة وااللتزامات األخرى المتأثرة  إنجازبعين االعتبار أي تأخير في تواريخ تسليم اللوازم وتواريخ 
 نيع و/أو تنفيذ الموردين اللتزاماتهم  بموجب العقد.والذي يسببه هذا التفتيش و/أو الفحص في سير التص

 على المورد أن يقدم تقريراً للجهة المشترية بنتائج جميع عمليات الفحص والتفتيش التي يتم إجراؤها. 6.23

يحق للجهة المشترية رفض اللوازم أو أي جزء منها يثبت الفحص و/أو التفتيش عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى  7.23
ورد أن يقوم بإصالح أو بتبديل هذه اللوازم المرفوضة أو إجراء التعديالت الالزمة عليها لجعلها مطابقة للمواصفات الم

على نفقته الخاصة، ويعيد إجراء الفحص و/أو التفتيش على نفقته بعد إعطاء إشعار مسبق للجهة المشترية بحسب الفقرة 
 من الشروط العامة للعقد. 2.23الفرعية 

إجراء أي فحص و/أو تفتيش وحضور الجهة المشترية أو ممثل عنها وإصدار أي تقرير مطلوب بموجب الفقرة  إن 8.23
 من الشروط العامة للعقد، ال يعفي المورد من أي من الكفاالت أو االلتزامات األخرى المبينة في العقد. 6.23الفرعية 

 غرامات التأخير .24

من الشروط العامة للعقد، فإنه في حالة أخفق المورد في تسليم جميع  28باستثناء البنود المنصوص عليها في الفقرة  1.22
اللوازم المطلوبة، أو أي جزء منها، في موعد )مواعيد( التسليم المحددة في العقد، يحق  للجهة المشترية دون إجحاف 

ن مالشروط الخاصة للعقد كغرامات تأخير، مساو للنسبة المحددة في ببنود العقد األخرى، خصم مبلغ من قيمة العقد 
سعر اللوازم المتأخر تسليمها أو الخدمات غير المنفذة عن كل أسبو  تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها 

بموجب  ة فسخ العقديحق  للجهة المشتريالشروط الخاصة للعقد الفعلي، وفي حالة الوصول إلى الحد األعلى المحدد في 
 من الشروط العامة للعقد . 31الفقرة 

 الضمانة المصنعية .25

يضمن المورد بان تكون جميع اللوازم جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن كافة التحسينات في التصميم  1.25
 والمواد ما لم يذكر غير ذلك في العقد.

وط العامة للعقد، فعلى المورد أن يضمن خلو اللوازم من أية عيوب ناتجة )ب( من الشر 1.22بمراعاة الفقرة الفرعية  2.25
عن أي إغفال منه أو ناتجة عن التصميم أو المواد أو المصنعية، والتي قد تظهر تحت ظروف االستخدام الطبيعية 

 الموجودة في دولة فلسطين.

( 12يان مفعول ضمان اللوازم أو أي جزء منها )يجب أن يستمر سر، على غير ذلكالشروط الخاصة للعقد ما لم تنص  3.25
 .الشروط الخاصة للعقدشهراً من تاريخ التسليم والموافقة عليها في موقع التسليم المحدد في 

المورد حول أية عيوب تظهر في اللوازم وطبيعة هذه العيوب مرفقة بكل الدالئل الموجودة  إبالغعلى الجهة المشترية  2.25
 لى الجهة المشترية إتاحة الفرصة المناسبة للمورد ليقوم بفحص هذه العيوب.فور اكتشافها، وع

يقوم المورد بإصالح أو تبديل هذه اللوازم أو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكلفة إضافية على الجهة المشترية  5.25
 .دالشروط الخاصة للعقعند استالمه مثل هذا البالغ، وذلك خالل الفترة المحددة في 



 

 في إصالح أو تبديل اللوازم يحق للجهة المشتريةالشروط الخاصة للعقد إذا أخفق المورد خالل الفترة المذكورة في  6.25
خالل فترة معقولة أن تأخذ أي إجراء إصالحي تراه ضرورياً على نفقة ومسئولية المورد ودون اإلجحاف بأي من 

 حقوق المورد األخرى في العقد.

 انتهاك براءات االختراعالتحصين من  .28

من الشروط العامة للعقد، أن يحصن ويبرئ الجهة  2.26على المورد، وبمراعاة التزام الجهة المشترية بالفقرة الفرعية  1.26
والموظفين والمسئولين الذين يعملون فيها من وضد جميع القضايا أو األفعال أو اإلجراءات اإلدارية أو  المشترية

لبات أو الخسائر أو األضرار أو التكاليف، أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، الدعاوى أو المطا
والتي قد تتعرض لها الجهة المشترية نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءات االخترا ، أو النماذج أو التصاميم 

ن حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي المسجلة أو العالمات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر م
 صورة أخرى وقت توقيع العقد بسبب ما يلي:

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

 بيع منتجات هذه اللوازم في أي دولة كانت. .ب

منها في غير الغرض المنصوص عليه أو الذي يمكن هذا التحصين ال يغطي أي استخدام آخر لهذه اللوازم أو أي جزء 
استنتاجه من العقد، وال يغطي هذا التحصين أي انتهاك ينتج عن استخدام هذه اللوازم أو أي جزء منها أو أي من 

 منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركيبها مع أية معدات أو مواد لم يوردها المورد بموجب العقد.

إجراءات أو قدمت أية دعاوى ضد الجهة المشترية بسبب أحد األمور المشار إليها في الفقرة الفرعية إذا اتخذت أية  2.26
يقوم وعلى نفقته الخاصة وباسم  أنمن الشروط العامة للعقد، فعليها إبالغ المورد بها على الفور، وعلى المورد  1.26

 ل إلى تسوية لمثل هذه اإلجراءات أو الدعاوى.إجراءات أو دعاوى أو أية مفاوضات للتوص بأيةالجهة المشترية 

إذا لم يبلغ المورد الجهة المشترية بنيته اتخاذ أية إجراءات أو دعاوى خالل ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ التبليغ، فإن  3.26
 اإلجراءات ذاتها بنفسها. للجهة المشترية الحق أن تتخذ

المساعدة الممكنة في إقامة مثل هذه اإلجراءات أو  تعمل الجهة المشترية وبناء على طلب من المورد على توفير  2.26
 تعويضها من قبل المورد عن أية تكاليف تنتج عن هذه المساعدة. يتم أنالدعاوى، على 

لباطن الذين يعملون في خدمته من على الجهة المشترية أن تعوض وتبرئ المورد والموظفين والمسئولين ومتعاقدي ا 5.26
وضد جميع القضايا أو األفعال أو اإلجراءات اإلدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو األضرار أو التكاليف 
أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المورد نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي 

االخترا ، أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العالمات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق  من براءات
الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقيع العقد الناتجة عن أو على صلة بأي تصميم، أو 

 و صممت من قبل الجهة المشترية أو بالنيابة عنها.بيانات أو مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخرى قدمت أ



 

 التغيير في القوانين واألنظمة .27

إذا تغير أي من القوانين أو األنظمة أو المراسيم أو األنظمة الداخلية، أو تم تفعيل أو إلغاء أو تغيير أي من القوانين  1.27
بيق أو على تط التغييرم العطاء )بحيث يؤدي ذلك ( يوماً التي تسبق تاريخ تسلي28السارية في فلسطين خالل فترة ال )

سعر  وأتفسير العقد من قبل الجهات المختصة( وبالتالي يؤثر على تاريخ التسليم و/أو سعر  العقد، فإن تاريخ التسليم و/
، اإللغاء أو لالتفعي أوالعطاء سيعدل بالمقدار الذي تأثر فيه أداء المورد والتزاماته فيما يخص العقد نتيجة هذا التغير 

 مسبقا بالحسبان في اطار أخذهاالخصم اذا تم  أو اإلضافيةاحتساب هذه التكلفة  أووعلى الرغم مما سبق لن يتم دفع 
 من الشروط العامة للعقد. 15بموجب الفقرة  األسعارمراجعة 

 القوة القاهرة .26

ر األداء أو ا كان تأخيالتقصير إذأو فسخ العقد نتيجة  التأخيرال يخضع المورد لمصادرة كفالة حسن التنفيذ أو غرامات  1.28
 أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن ظرف القوة القاهرة.

ألغراض هذه الفقرة فان" القوة القاهرة" تعني أي حدث أو حالة خارجة عن إرادة المورد، وال يمكن تجنبها أو توقعها،  2.28
أو تقصير من طرفه، وقد تشمل هذه الحاالت على سبيل المثال ال الحصر: قرارات تأخذها وغير ناتجة عن إهمال 

الجهة المشترية ضمن صالحياتها، الحروب والثورات، والحرائق، والفيضانات، واألوبئة، والحظر الصحي وحظر 
لك يتم تعزيز ذ أنلى على االستيراد والتخليص ع اآلخرالتعسفية المفروضة من قبل الجانب  واإلجراءاتالشحن، 

 بالوثائق الرسمية.

 التزاماته في أداءيتابع  أنعلى المورد أن يعلم الجهة المشترية خطياً فور حدوث ظرف القوة القاهرة وأسبابه، على  3.28
هذه االلتزامات، إال إذا طلبت منه الجهة  ألداءة، أو أن يبحث عن بدائل أخرى القوة القاهرحدود ما يسمح به ظرف 

 لمشترية خطياً غير ذلك. ا

 أوامر التغيير وتعديل العقد .29

ط الخاصة الشرو النقصان وفق النسبة المحددة في أوللجهة المشترية تعديل الكمية المطلوبة من كل بند سواء بالزيادة  1.20
 يكون للمورد الحق في المطالبة باي تعويض عن ذلك. أندون  واألسعاروبذات الشروط للعقد 

من الشروط العامة للعقد، أن تطلب من المورد تغييرا ضمن النطاق العام  7للجهة المشترية في أي وقت، وفق الفقرة    2.20
 للعقد، في واحد أو أكثر مما يلي:

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

 تغليف والشحن؛طريقة ال .ب

 مكان التسليم؛ .ت

 الخدمات المتعلقة باللوازم والتي يجب أن  يوفرها المورد. .ث



 

إلى فروق في التكلفة سواء بالزيادة أو بالنقصان، أو  أعاله 2.20إذا أدت أي من التغييرات الواردة في الفقرة الفرعية  3.20
دها إجراء تعديل مساو على قيمة العقد، وجداول التسليم في الوقت المطلوب لتنفيذ المورد ألي من أحكام العقد، يجب عن

يوماً من تاريخ تسلمه أمر التغيير من  28والتنفيذ، ويجب على المورد أن يطالب بالتعديل بموجب هذه الفقرة خالل 
 الجهة المشترية.

رها في جها المورد ولكن لم يتم ذكعلى الطرفين أن يتفقا مسبقا على سعر أي من الخدمات المتعلقة بالعقد والتي قد يحتا 2.20
 يتجاوز سعرها معدل األسعار التي يطلبها المورد لقاء نفس الخدمات من أطراف أخرى. ال أنالعقد، على 

 لن تقبل أية تعديالت أو تغييرات على شروط العقد إال إذا كانت خطية وموقعة من الطرفين. 5.20

 تمديد المدة .01

دمات الخ إنجازمتعاقدي الباطن لديه خالل فترة تنفيذ العقد ظروفا تؤخر تسليم اللوازم أو  إذا واجه المورد أو أي من 1.32
من الشروط العامة للعقد، فيجب على المورد أن يعلم الجهة المشترية  11المتعلقة بها في الوقت المحدد بحسب الفقرة 

ستالمها ا الجهة المشترية أن تقوم بتقييم الحالة فوربها خطياً على الفور، مبيناً سببها ومدة استمرارها المحتملة، وعلى 
للتبليغ، ولها أن تمدد مدة التوريد المعطاة للمورد إلتمام مهامه، وفي هذه الحالة يقوم الطرفان بالمصادقة على التمديد 

 من خالل التعديل على العقد. 

من الشروط العامة للعقد، فإن أي تأخير في األداء والتسليم  28الواردة في الفقرة  باستثناء حالة ظرف القوة القاهرة 2.32
من الشروط العامة للعقد، إال إذا  22وأداء االلتزامات تضع المورد تحت طائلة فرض غرامات التأخير بحسب الفقرة 

 للعقد.من الشروط العامة  1.32تم االتفاق على تمديد مدة التوريد بحسب الفقرة الفرعية 

 فسخ العقد  .00

 فسخ العقد بسبب التقصير 0.00

قوق ح بأية اإلخاللخطي بالتقصير أن تفسخ العقد أو جزء منه مع المورد، دون  إشعارللجهة المشترية ومن خالل  .أ
 أخرى للجهة المشترية تنتج عن خرق المورد لشروط العقد:

كل اللوازم خالل الفترة المحددة في العقد، أو خالل فترة التمديد التي  أوإذا أخفق المورد في تسليم أي من  .1
 من الشروط العامة للعقد، 32تعطيها الجهة المشترية وفق الفقرة 

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

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

)أ( من الشروط العامة للعقد، فإن لها أن  1.31إذا قامت الجهة المشترية بفسخ العقد أو جزء منه، بحسب الفقرة  .ب
التي تراها مناسبة، وعلى المورد تحمل أية زيادة في تكلفة  تستكمل عملية توريد اللوازم التي لم تسلم بالطريقة

 توريد اللوازم المتفق عليها، ولكن على المورد االستمرار في تنفيذ الجزء الذي لم يتم فسخه من العقد.

 



 

 فسخ العقد بسبب اإلفالس 2.00

تفسخ العقد مع المورد في أي وقت إذا ما أفلس المورد أو أعسر، وفي هذه  أنخطي  إشعارللجهة المشترية ومن خالل  
الحالة يتم فسخ العقد دون دفع أية تعويضات للمورد، وال يؤثر هذا الفسخ على أي حق في عمل أو إصالح ضرر حدث 

 أو يمكن أن يحدث الحقاً للجهة المشترية.

 

 فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة 0.00

خطي  إشعارجزء منه في أي وقت لدواعي المصلحة العامة من خالل  أيللجهة المشترية الحق بفسخ العقد أو  .أ
الفسخ يتم لدواعي المصلحة العامة، ويحدد البنود التي تم إلغاؤها والتاريخ  أن اإلشعارللمورد، ويجب أن يوضح 

 الذي يصبح فيه فسخ العقد نافذا.

لعقد الشروط الخاصة ل اللوازم التي ستكون جاهزة للشحن خالل الفترة المحددة فيتقبل الجهة المشترية  أنيجب  .ب
بفسخ العقد، وفق شروط وأسعار العقد، أما بالنسبة لبقية اللوازم فإن للجهة المشترية االختيار  اإلشعارمن تاريخ 

 بين:
 جزء منها وتسليمه وفق شروط وأسعار العقد، و/ أو أيأن يتم توريد  .1
إلغاء ما تبقى منها ودفع مبلغ متفق عليه للمورد لقاء اللوازم التي تم إنجازها جزئيا والمواد والقطع التي تم  .2

تقوم بتسديد الدفعات المستحقة للمورد مقابل  أنشراؤها من قبل المورد، وعلى الجهة المشترية في هذه الحالة 
 الى المبلغ المتفق عليه بموجب هذه الفقرة. إلضافةبااللوازم المستلمة والمقبولة حسب شروط وأسعار العقد 

 نقل الحقوق  .02

ال يحق للجهة المشترية أو المورد التنازل عن التزاماتهما المبرمة في هذا العقد كلياً أو جزئياً إال بموافقة خطية مسبقة  
 من الطرف اآلخر.

 

  



 

 

 

 نموذج اتفاقية العقد

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

ب  )والمشار إليها فيما يلي]أدخل عنوان  الجهة المشترية[ / دولة فلسطين، ومقرها الرئيسي ]أدخل االسم الكامل للجهة المشترية[
 "(.الجهة المشترية"

 و
)والمشار إليه ]أدخل عنوان المورد[ ومقرها الرئيسي  مورد[]أدخل اسم دولة الشركة منشأة بحسب قوانين  ]أدخل اسم المورد[،

 "(.الموردفيما يلي ب "
 

وقبلت العطاء الذي قدمه المورد لتوفير ]أدخل وصفا مختصرا للوازم[، الجهة المشترية قامت بطرح مناقصة لتوريد  أنحيث 
 )والمشار إليه فيما يلي ب "قيمة العقد"(. ]ادخل العملة[ ]أدخل قيمة العقد باألحرف واألرقام[هذه اللوازم مقابل 

 فقد اتفقت الجهة المشترية والمورد على ما يلي:

 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقية ذات المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار اليها فيما بعد. -1

 قراءتها وتفسيرها بهذه الصورة:تعتبر الوثائق التالية جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية، وتتم  -2

 خطاب اإلحالة. .أ

 خطاب العطاء. .ب

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

 الشروط الخاصة للعقد. .ث

 الشروط العامة للعقد. .ج

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

 ة.األسعار األصليجداول  .خ

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

تسود اتفاقية العقد على جميع وثائق العقد األخرى، وفي حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بين وثائق العقد، تسود الوثائق  -3
 أعاله. األسبقيةبحسب ترتيب 

قيام الجهة المشترية بصرف الدفعات المستحقة للمورد وفقا للشروط، يتعهد المورد بتسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات  إزاء -2
 العقد. ألحكامعيوب فيها وفقا  أية وإصالحالمتعلقة بها 

لمورد عيوب فيها، تتعهد الجهة المشترية بأن تدفع ل أية وإصالحقيام المورد بتسليم اللوازم وتنفيذ الخدمات المتعلقة بها  إزاء -5
 قيمة العقد أو أي مبلغ آخر يستحق الدفع بموجب أحكام العقد في المواعيد وبالطريقة المحددة في العقد.



 

 

 تتعهد األطراف التي قامت بعقد هذه االتفاقية بتنفيذها وفقا للقوانين المحددة في الشروط الخاصة للعقد.

 عن الجهة المشترية                                                                            عن المورد        

 التوقيع: _____________________________________                                        التوقيع: 

 االسم: ____________________                 ___________________                       االسم: 

 الوظيفة: _________________                                         الوظيفة: ___________________

 

 شهد على ذلك: ______________                                        شهد على ذلك: _______________

 


