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ووزارة الشؤون الخارجية  (SDC)الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بتمويل من: 
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 وبالتعاون مع وزارة الزراعية الفلسطينية
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 للعطاءملخص البيانات الرئيسية 
 جمعية التنمية الزراعية )االغاثة الزراعية( المتعاقدةاسم الجهة 

 تطوير السوق المتكامل في األراضي الفلسطينية المحتلة اسم المشروع
 (PARC-30-2020رقم ) معجون اللوز والعسل وتغليف ماكينة تعبئةتوريد  العطاء اسم ورقم

 العربية لغة العطاء
 االمريكيالدوالر  عملة العطاء

تسليم العطاء  وطريقة عنوان
 وعروض االسعار

 ارسال عروض األسعار ووثائق العطاء على البريد االلكتروني: .1
arc.org-tenders@pal 

 مع مراعاة حجم الملف( PDFتكون صيغة ملف عرض السعر هي ) .2

وثائق آخر موعد لتسليم 
 وعروض االسعارالعطاء 

للوز معجون ا وتغليف ماكينة تعبئةتوريد )تقدم العروض على العنوان المذكور أعاله والمعنون 
بعد من  2:00وحتى الساعة  00:1خالل الفترة من الساعة  ((PARC-30-2020رقم ) والعسل
 20/04/2020الموافق  االثنينم ظهر يو 

 لتسليم العطاء.يومًا من اخر موعد  120 مدة صالحية العطاء

 جنين مكان التوريد

 
 

 التالي:من العنوان  والتوضيحات يمكن الحصول على المزيد من المعلومات
 وحدة المشتريات – الزراعية(اإلغاثة )اسم المؤسسة: جمعية التنمية الزراعية 

 العنوان: عمارة االغاثة الزراعية 
 مستشفى رام اهلل الحكومي  شارع –رام اهلل 
  2963850فاكس :   2963840 هاتف:
 loay@pal-arc.orgايميل: 

 

mailto:tenders@pal-arc.org
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 المقدمةأواًل: 
تطوير السوق المتكامل في االراضي )مشروع تعلن جمعية التنمية الزراعية )االغاثة الزراعية( عن رغبتها بطرح عطاء، وذلك ضمن 

شططراف م سططسططة أوكسططفام ة الزراعية مع وزار والتنسططيق بالتعاون  المنفذ في الضططفة الغربية وقطاع غزة (الفلسطططينية المحتلة بادارة وار
وكالة التنمية الدولية  /ووزارة الشطط ون الخارجية الدانماركية (SDC)الوكالة السططويسططرية للتنمية والتعاون والممول من ، الفلسطططينية

(Danida) وتنفيذ جمعية التنمية الزراعية. 
 

 ًا: الشروط العامة والماليةثاني
المسجلون لدى الدوائر الحكومية المعنية كمشتغل مرخص، والحاصلين على شهادة خصم  /الموردونيتقدم للعطاء فقط المقاولون .1

 .من الجهات المعنيةسارية المفعول مصدر 

 الوثائق المطلوب ارفاقها: .2
 .في حال كان شركة مسجلة يجب ارفاق صورة عن شهادة الشركة لدى مراقب الشركات العام في وزارة االقتصاد 
  فردية )تاجر( يجب ارفاق ما يثبت عضويته كتاجر في غرفة التجارة والصناعة.في حال كان منشأة 
 وخبرتها في هذا المجال السيرة الذاتية للشركة. 
 شهادة خصم المصدر سارية المفعول. 

 الضرائب .3
مية الزراعية )اإلغاثة التنالجهة المتقدمة للعطاء تتحمل كافة المسؤولية في تزويد الجهة المتعاقدة بفواتير ضريبية صفرية باسم جمعية 

وتكون مسؤولة عن كافة المستحقات الضريبية )ضريبة الدخل، ضريبة المصروفات،....الخ( والتي تخص الجهة المتعاقدة و  الزراعية(
 الدفعات المستحقة تحت هذه االتفاقية.

 المشاركة في العطاء .4
 ا المجال.يجب ان يكون لدى الجهة المتقدمة للعطاء الخبرة الكافية في هذ .1
 يجب ان تكون الجهة المتقدمة مسجلة رسميًا ولها القدرة على اصدار فواتير ضريبية صفرية وشهادة خصم مصدر سارية المفعول. .2
 التسعير .5

ريبة القيمة ( وال يشمل ضوالتركيب والتشغيلاالنتاج التحميل والتنزيل  ات)عملي يجب ان تكون جميع االسعار بالدوالر األمريكي .1
وهذا للمبلغ المغطى من المشروع، اما القيمة التي سيتم تغطيتها من المستفيد  أّن المشروع ُمعفى ضريبياً  إذ( %16المضافة )

 في شاملة لضريبة القيمة المضافة.
ن فرق حتساب أي فروقات ناتجة عاالسعار يجب أن تكون ثابتة وسارية طيلة فترة تنفيذ األعمال ولن يكون هنالك أي امكانية ال .2

 العملة أو زيادة أسعار المواد.
إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة، فلصاحب  .3

ي للعطاء عار أو المبلغ اإلجمالالعمل الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعديل مجموع األس
 وفقًا لذلك.

من قيمة  10% على من يرسو علية العطاء إحضار كفالة حسن تنفيذ باسم جمعية التنمية الزراعية بقيمةكفالة حسن التنفيذ:  .6
يوم من تاريخ أمر  90العطاء اإلجمالية في الكراس بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية مصدقة سارية المفعول لمدة 

سب تقتنع بها المؤسسة يتم تجديد كفالة حسن التنفيذ ح وألسباب المطلوبةالمباشرة، وفي حال عدم االنتهاء من التنفيذ خالل المدة 
 .المتفق عليها المدة

من  %5ام تعادل دة عيلتزم من يرسو عليه العطاء وبعد انهاء العمل في المشروع بتقديم كفالة صيانه لم: /المصنعيةكفالة الصيانة .7
قيمة العقد الموقع مع المؤسسه وتكون إما كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق ويتم ارفاقها عند اإلستالم النهائي لألعمال المتفق 

 .عليها
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 فترة الصالحية .8
 يوم من تاريخ اخر موعد لتقديم العطاء.  120يجب أن تلتزم الجهة المتقدمة للعطاء بان تكون االسعار صالحة لمدة 

 فتح العطاءات .9
 العطاءات من قبل لجنة معينة لهذا الغرض، كما سيتم كتابة محضر لالجتماع. تقييمسيتم  .1
ول عملية الفحص والتوضيح، وتقييم العطاءات والمقارنة بينها، للحصأي محاولة من قبل مقدم العطاء للتأثير على لجنة التقييم في  .2

 على معلومات عن كيفية إجراء التقييم أو التأثير على السلطة المتعاقدة سيؤدي إلى الرفض الفوري للعطاء.
العطاءات  ساهل فيلن تقبل الجهة المتعاقدة أية عطاءات ترد بعد الموعد النهائي لتسليم لعروض. لن يكون هنالك أي عملية ت .3

 المتأخرة وسيتم رفضها.
 ال تلتزم اللجنة بأقل االسعار ويمكن للجنة تجزئة العطاء عند الضرورة بما يخدم مصلحة تنفيذ هذا النشاط. .4
 العطاء. هذا العطاء تكون على من يرسو عليههذا تكاليف اإلعالن عن  .5
 من قيمة العقد. %20يوم تأخير بحيث ال يزيد اجمالي الغرامات عن دوالر عن كل  100سيتم تغريم المتعاقد ما قيمته التأخير:  .10

سيكون الدفع خالل فترة شهر بعد االستالم النهائي لجميع البنود وتسليم الفاتورة الضريبية الصفرية وذلك من خالل حوالة بنكية  .11
 لدفعة.لحساب المورد او شيك بنكي، وبشريطة توفر التمويل من الجهة المانحة عند استحقاق ا

 عامًا في تنفيذ المشروع. 18يجب عدم تشغيل االطفال ومن تقل أعمارهم عن  .12
ستقوم االغاثة الزراعية بتوقيع عقد تنفيذ اعمال مع الجهة المنفذة وسيتم إدراج كل الشروط السابقة ضمن العقد الذي سيتم توقيعه  .13

 مع من يرسو عليه/عليهم العطاء.
 المعاينة والفحص .14

 تحديد العيوب .أ
 يحق لمشرررف المشررروع او من ينوب عنه ان يفحص الكميات ونوعيات المعدات الموردة وابالم المورد عن اية عيوب موجودة في المواد .1

 . ويحق لمشرف المشروع الطلب بتعويض او تبديل أي جزء قد اشار اليه بانه تالف او به عيب بعد عملية الفحص.و/او التركيب
الفحص الفني على المعدات والمواد المطلوبة عن طريق جهة مختصرررررة وتكون تكاليف الفحص على سرررررتقوم الجهة المنفذة ب جراء  .2

. وفي حالة عدم مطابقة األعمال المنفذة لمواصررررررررررررررفات الجودة المطلوبة، نفقة المورد، وذلك قبل عملية التوريد في مواقع التوريد
حالة رفض المورد تنفيذ ذلك، يحق لصاحب العمل إحضار مورد عندها يطلب من المورد إعادة العمل خالل الفترة المحددة. وفي 

آخر السرررتكمال العمل وتكون نفقته بالكامل )ومهما بلغت( على حسررراب المورد األول، وعندئذ يحق لاغاثة الزراعية تسرررييل كفالة 
 حسن التنفيذ من المورد.

 .مطلوبة للمواد التي قام بتزويدهاعلى المورد ان يقوم بتزويد جهة التعاقد بكافة الشهادات والوثائق ال .3
 تصليح العيوب .ب

يحق لصاحب العمل او من ينوب عنه بتنبيه المورد عن وجود أي تلف أو عيب في المواد المزودة وذلك قبل نهاية فترة الكفالة  -
 والتي تبدأ بعد االنتهاء من التوريد.

 يه أن يقوم ب صالحها في الوقت المحدد.في كل مرة يعطى فيها المورد مالحظات على األجزاء التالفة يجب عل -

 العيوب غير المصححة .ت
المحدد لذلك، فان صاحب العمل سيقوم باحتساب هذه األضرار ويتم دفعها  الوقتاإلضرار والعيوب في  بتصحيحإذا لم يقم المورد  -

من قبل المورد.
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 الشركة المتقدمةمعلومات المورد / ًا: لثثا

 مقدم العطاء .1

  اسم المورد / الشركة القانوني

  اسم الشخص المخول بالتوقيع )المالك(

  رقم هوية المخول بالتوقيع )المالك(

  المشتغل المرخص

  الجنسية

  عنوان الشركة

  رقم التلفون

  رقم الفاكس

 الشخص المسئول .2

  الرباعي االسم

  العنوان

  رقم جّوال/محمول

  رقم الفاكس

  البريد اإللكتروني
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 :(Technical Specifications) المواصفات الفنية: رابعاً 
 في الجدول ادناه: الموصوفةمقدمة للمعدات المتوفرة حاليًا والتي يراد تشغيلها مع الماكينات 

المقاوم للصدأ،  304( يتكون من الستانلس ستيل المستفيدة الجمعية مقر )متوفر في -:بيستون فيالر .1
غرام ويعمل نصف  1000والحد األقصى للتعبئة  ولت،ڤ 220ويعمل على ضغط الهواء والتيار الكهربائي 

الوزن  طبأيضا مزود بمقبض لض، و أوتوماتيكي حيث أنه مزود بدعسة للقدم ومفتاح للتشغيل األوتوماتيكي
 .وة في الساعةعب 800، والقدرة االنتاجية هي 

 يتوفر ايضًا خزانات ستانليس للمادة المراد تعبئتها. .2

 

، اً يكيأوتوماتنة دمج بستون فالر يقوم بتعبئة معجون اللوز والعسل مع وحدة تعبئة ولحام العلب يالهدف من الماك
 كاالتي:  المطلوبةوالمواصفات  منفرد،كما يتم إضافة خيار التعبئة للبستون فالر 

 .المقاوم للصداء 304نة مكون من الستانلس ستيل يهيكل الماك .1
، إضافة القصدير، اغالق القصدير، طباعة المادة نة هي )سحب العبوات، تعبئةيمن الماك المطلوبةالمراحل  .2

 التاريخ(.
 فولت. 220على ضغط الهواء والتيار الكهربائي  الماكينةتعمل  .3
 3ن مقطار مختلفة أة لتعبئة العبوات بأنة تكون مهييالماك .4

 سم. 12سم حتى 
  وضغط الهواء وسرعة التعبئة. للحرارةمزودة بلوحة تحكم  .5
 .بالستيكية وزجاجيةالعبوات المستخدمة في التعبئة  .6
 عبوة في الساعة. 800نة يللماك اإلنتاجية التقديريةالقدرة  .7
الصورة لتقريب شكل ووصف الماكينة عمومًا، وال يتطلب  .8

 .التقيد به
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 :(BoQخامسًا: جدول الكميات واالسعار )
 

 $ المجموع الكمية سعر الوحدة / $ الوحدة االسم التجاري / بلد المنشأ الصنف الرقم

1 

توريد ماكينة تعبئة ماكينة 
معجون اللوز وتغليف 
حسب المواصفات  والعسل
 أعاله

 ماكينة 

 

1 

 

 

 ....................... $ السعر اإلجمالي باألرقام:

 السعر اإلجمالي بالكلمات: ................................................................ دوالر

 

 ............. يوم............ :التوريدمدة 

 

 الحظات:م
 .يجب وضع الختم والتوقيع على جميع صفحات العطاء دون استثناء .1
 إلى إلغاء ذلك العرض. وختم يؤديالعرض المقدم دون توقيع  فيحال وجود أي كشط أو شطب  في .2
 لوصف الهدف العام للماكينة المطلوبة فقط. تقريبيةالصور المرفقة في الجدول أعاله هي  .3

 

 

 

 وقيع المورد على قائمة األسعار / والختمت
 


