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دين ِّ
: تعليمات املور 

ً
وال

َ
 أ

 CEC/Q/MoF/2022/033 رقم العطاء:

عمال بناء سور  اسم العطاء:
َ
مامتنفيذ أ

َ
 مبنى لجنة االنتخابات املركزية أ

ة التي تحكم العقد كأساٍس وحيد لهذا العطاء، بغض النظر  عن  ة الشروط العام 
 
د يقبل، بشكٍل كامٍل، كاف عند إرسال عطاء فإن  املور 

ة به والتي يقبل بإلغائها فيما يخص  هذا العقد كما يتنازل عن تطبيقها.  ع لجنة االنتخابات املركشروط البيع والتوريد الخاص 
 
زية من تتوق

ة الواردة في وثائق العطاء وااللتزام بها ولن تنظر في  ة للعقد، واملواصفات الفني  د قراءة التعليمات، النماذج، الشروط العام  ي  عطاٍء ال أاملور 

ات قد ي
 
ة تحفظ د في عطائه.يحتوي على جميع املعلومات والوثائق املطلوبة ولن تأخذ بعين االعتبار أي  ها املور   ضمن 

 اللوازم املطلوبة 1  البند

عمال التشطيبات املطلوبة موضوع هذا العطاء هو  1 - 1
َ
عمال بناء سور وكافة أ

َ
، من قبل التعاقد مع مورد لتنفيذ أ

دين الذي/الذين يتم  التعاقد معه/معهم وذلك  د/املور  ف ،للجنة االنتخابات املركزية في املقر العاماملور 
 
 تتأل

 ( رئيسة واحدة تضم  1املطلوبة من فئة ) الخدمات
ً
 واحدا

ً
 .صنفا

دة في وثائق العطاء )ملحق املواصفات( كما  2 - 1  مع املواصفات املطلوبة واملحد 
ً
دة تماما يجب أن تتطابق اللوازم املور 

ات، املوديالت، واملقاييس، والتعليمات األخرى. ة الوجوه مع الكمي 
 
ق من كاف  يجب أن تتف 

 ك في العطاءاالشترا 2  البند

ة يحق لكافة املقاولين  1 - 2 لين لدى الجهات املختص   الشتراك في العطاء.ل واملؤهليناملسج 

دين  2 - 2 شتركينعلى املور 
ُ
ة امل ة واملالي  تهم القانونية والفني  هم يمتلكون املوارد الالزم ،في العطاء إثبات أهلي  ة والكافية وأن 

 لتنفيذ العطاء.

 تصنيف املكتب 3  البند

رفاق شهادة التسجيل والعضوية مع وثائق العطاء.على املورد  1 - 3  في نقابة املهندسين، مع ضرورة إِّ
ً
ن يكون مسجال

َ
 أ

د إثبات  2 - 3 عمال والخدمات املطلوبة.على املور 
َ
 لتنفيذ األ

ً
ن يكون مصنفا

َ
 أ

 نوع العقد  4  البند

 توريد لوازم حسب سعر الوحدة.

 الزيارة امليدانية 5  البند

تاحة الفرصة لكافة املقاولين الراغبين باملشاركة في هذا العطاء بعملسيتم  عمال التي ازيارة ميدانية لإلِّطالع على تفاصيل  إِّ
َ
أل

نشاءه ربعاء املوافق  حتى ، واإلِّستماع لرؤية اللجنة بهذا الخصوص، وذلكاتنوي اللجنة إِّ
َ
 2022 تشرين الثاني 30يوم األ

 .من بعد الظهر الواحدةالساعة 

 1عملة العطاء  6  البند

د أسعار اللوازم املطلوبة الواردة في شاملة لكافة الرسوم والضرائب وكافة التكاليف  الشيكل الجديدبعملة  العطاء هذا تحد 

ضافة
ُ
ي ض.ق.م  وشامل ضريبة القيمة امل

َ
 (.%16 =)أ

                                                 
 عملة العطاء يجب أَن تكون بالشيكل الجديد، واألَسعار شاملة ضريبة القيمة الُمضافة. 1

 



                                                                                                                               

 

                                                         

 فترة صالحية العطاء 7  البند

 ملدة )
ً
 بعد املوعد النهائي لتقديمها واملشار إليه في  تسعون ( 90تكون العطاءات صالحة

ً
دناه تسليم العطاءبند يوما

َ
 .أ

 العطاء تسليم 8  البند

رسل العطاءات، قبل املوعد النهائي لتقديمها، وهو الساعة الثانية 1 - 8
ُ
 الخميسظهر يوم  بعد من pm 12:00 عشرة ت

وافق 
ُ
 ، إلى العنوان اآلتي: 2022، كانون أول  01امل

ةاملقر العام /   لجنة االنتخابات املركزي 

ل / حي  / الطابق املشتريات واللوازم دائرة وَّ
َ
 البيرة/ مدينة البالوع األ

 رتيب العطاء:ت 2 - 8

داري  املطلوبةالخدمات عرض أسعار  يوضع .أ ة الفني واإلِّ داريَّ ة واإلِّ  الذي يشمل كافة املواصفات الفني 

ٍف منفصٍل مغلٍق ومختومفي  املطلوب املطلوبة لألعمالوجداول الكميات والجدول الزمني 
 
 حسب مغل

صول 
ُ
 ، ويكتب على املغلف العرض الفني.األ

سعار في  املالياملطلوبة  الخدماتعرض أسعار  يوضع .ب
َ
سعار وكل ما يتعلق باأل

َ
ٍف الذي يشمل األ

 
 مغل

صول، ويكتب على املغلف العرض منفصٍل مغلٍق ومختوم 
ُ
 .املاليحسب األ

 2محتوى العطاء 9  البند

ا يأتي:  يجب أن تتفق العطاءات املرسلة مع املتطلبات الواردة في وثائق العطاء وتتألف مم 

ةوصف تفصيلي  1 - 9 دها وثيقة  للمواصفات الفني  ة التي تحد  ق واملواصفات الفني  د بما يتف  وازم التي يعرضها املور 
 
لل

 العطاء.

ي )عرض أسعار( ُيذكر فيه أسعار اللوازم  2 - 9
 
 لضريبة القيمة املضافةشاملعرض مال

ً
 .ة

 اسم البنك ورقم الحساب من أجل إتمام إجراءات الدفع. 3 - 9

ض 4 - 9
ُ
 افة.رقم تسجيل الشركة لدى دائرة ضريبة القيمة امل

 وصف ملؤهالت الشركة )الخبرة، عطاءات سابقة(. 5 - 9

ل وخاتم الشركة. 6 - 9  توقيع املسؤول املخو 

                                                 
 كيفيَّة ترتيب محتوى العطاء تكون على الشكل اآلتي: 2

ي العطاء، ف مغلف العرض الفني للوازم المقترحة في العطاء ، يحتوي العرض الفني على كافة المواصفات والكتالوجات للوازم المقترحة .1

حيث يتكون العرض الفني من نسختين، تكون النسخة األُولى نسخة أَصليَّة والنسخة الثانيَّة صورة، يتم وضع النسختين بمغلف يدون عليه 

 العرض الفني.

دول األَسعار ج مغلف العرض المالي للوازم المقترحة في العطاء، يحتوي العرض المالي على )نموذج العطاء وجدول المواصفات للوازم( .2

للوازم المقترحة في العطاء، حيث يتكون العرض المالي من نسختين، تكون النسخة األُولى أَصليَّة والنسخة الثانية صورة، يتم وضع 

 النسختين بمغلف يدون عليه العرض الفني.

د.يتم وضع كال العرضين الفني والمالي بمغلف واحد كبير ويتم إِغالقه وختمه حسب األُصول، ويد .3 ن عليه اسم ورقم العطاء واسم المور ِ  وَّ

 



                                                                                                                               

 

                                                         

 شهادة براءة ذمة من ضريبة القيمة املضافة. 7 - 9
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 شهادة خصم مصدر سارية املفعول. 9 - 9

 .)مرتبطة بالفحص الجمركي( شهادة براءة ذمة من ضريبة القيمة املضافة 10 - 9

مالك شهادة براءة ذمة 11 - 9
َ
 املهن. رخص - من ضريبة األ

 شهادة تسجيل في نقابة املهندسين وشهادة التصنيف الهندسية مع بيان درجة التصنيف. 12 - 9

 أسعار العطاء 10  البند

م بها وتضمينها جميع التكاليف  1 - 10 ة، اكتمال، وشمولية األسعار التي تقد  د من صح 
 
د التأك عين بعد األخذ بعلى املور 

ر في تنفيذ العطاء بشكٍل كامٍل ومناسب.
 
 االعتبار كافة العوامل التي تؤث

 :)الخدمات( املطلوبة بحيث تشمل جميع التكاليف من حيث للألعمايتم  ذكر سعر الوحدة  2 - 10

عمال العزل املطلوبة. .أ
َ
عمال بناء السور )الجدار( وكافة أ

َ
 أ

عمال القصارة والدهان الخارجي. .ب
َ
 أ

عمال توريد وتركيب الُجَبه الحجرية حسب املواصفات املطلوبة .ت
َ
 أ

عمال .ث
َ
 كافة املواد واملعدات املطلوبة لكافة األ

ن وجدت) شاملة لكافة الرسوم والضرائب .ج أو حكومية مهما  ومؤسسات رسميةللنقابة أو أي دوائر  (إِّ

 بلغت

ي ض.ق.م = و  الضرائبكافة  .ح
َ
ضافة )أ

ُ
 (.%16ضريبة القيمة امل

 تكاليف إعداد العطاء 11  البند

ة التكاليف  1 - 11
 
د كاف ل املور  املرتبطة بإعداد وإرسال عرض األسعار الخاص  به، ولن تكون لجنة االنتخابات يتحم 

، في أي  حاٍل من األحوال، بدفع هذه التكاليف أو جزٍء منها، بغض  النظر عن نتيجة 
ً
 أو ُملزمة

ً
املركزية، مسؤولة

 عملية طرح العطاء.

 ملكية العطاء 12  البند

ها في ملكية ا 1 - 12 لعطاءات والوثائق املتعلقة بها والتي تستلمها بموجب إجراءات تحتفظ لجنة االنتخابات املركزية بحق 

ٍد اشترك في العطاء استعادة عطاءه أو طلب ذلك.  هذا العطاء وال يحق  ألي  مور 

 فتح العطاءات 13  البند

 تقوم لجنة االنتخابات املركزية بفتح وفحص العطاءات الواردة،  1 - 13
ً
ا لي  ها كاملة، أو  ة و ، للتأكد من أن  ن أي  خطاٍء أال تتضم 

عة ومختومة حسب األصول.
 
ها موق  حسابية، وأن 



                                                                                                                               

 

                                                         

ة فتح العطاءات من قبل رئيس قسم املشتريات واللوازم في لجنة االنتخابات املركزية  2 - 13 يتم  عمل محضر بعملي 

 لتوثيقها.

نها لجنة  3 - 13 نتخابات اال لتيسير فحص وتقييم ومقارنة العطاءات الواردة إليها، يجوز للجنة تقييم العطاءات، التي تعي 

دين بخصوص عطاءاتهم شريطة أن: د/مور   املركزية، طلب إيضاحات من مور 

. .أ
ً
ا دين بشأنه خطي  د/املور   يكون طلب االستيضاح ورد  املور 

د املعني   .ب د عليه أي  طلٍب، أو عرٍض، أو إذٍن من قبل اللجنة أو املور  ن االستيضاح أو رد  املور  ال يتضم 

م به.بتغييٍر األسعار أو جوهر ا  لعطاء الذي تقد 

يتم  استبعاد العطاءات التي يحاول أصحابها التأثير على لجنة تقييم العطاءات خالل عملية فحص وتقييم ومقارنة  4 - 13

ة التقييم واملقارنة وتوصيات اإلحالة.  م عملي   العطاءات و/أو أن يحاولوا الحصول على معلومات حول تقد 

د وستعاد جميع العطاءات التي تر  أعالهبند تسليم العطاء  د النهائي املذكور فيلن يتم  فتح أي  عطاٍء يرد بعد املوع 5 - 13

 بعده إلى أصحابها دون فتحها.

: التقييم واإلِّحالة والتعاقد
ً
 ثانيا

  14  البند
ً
ا لي   تقييم العطاءات أو 

ات اإلدارية الوا 1 - 14  للتأكد من استيفائها الحد  األدنى من املتطلب 
ً
ا مة أولي   ردة في وثائقيتم  فحص العطاءات املقد 

ٍ في تنفيذ العقد أو تحد  من حقوق لجنة 
ر بشكٍل جوهري 

 
د تؤث ة باملور  ة شروٍط خاص  ن أي  ها ال تتضم  العطاء، أن 

 عن الشروط الواردة في وثائق العطاء بشكٍل ال 
ً
نا  بي 

ً
د، أو تختلف اختالفا االنتخابات املركزية أو التزامات املور 

 ءات التي التزمت بشروط العطاء. يضمن منافسة متكافئة مع العطا

 يتم  رفض العطاءات التي ال تلتزم بالشروط الواردة في وثائق العطاء  2 - 14
ً
ولن يسمح بتعديلها أو إلغاء بعض  فورا

ق والشروط الواردة في وثائق العطاء.  شروطها لتتف 

  15  البند
ً
ا  ومالي 

ً
ا  تقييم العطاءات فني 

ي 1 - 15 : بعد تحليل العطاءات التي تلتزم بالشروط اإلدارية الواردة في وثائق العطاء، تقوم لجنة التقييم التقييم الفن 

  حدهبتقييم كل  عطاٍء على 
ً
ة وتقرير فيما إذا كان مطابقا ة الفني  دنى من ا من الناحي 

َ
ة للحد األ ملواصفات الفنيَّ

 إلى تقييم 
ً
د والخدماتاملطلوبة أم ال، إضافة ِّ

ن التقييم الفني بالتي ُيقدمها قدرات املور 
َ
ؤية ر تمد على ع، حيث أ

 املخططات الهندسية والتصميمية للمنحدر املطلوب.املورد بتنفيذ 

 : التقييم املالي 2 - 15

ة و  عند تقييم العطاءات التي تنطبق عليها الشروط .أ داريَّ
َ
ة، يتم  تصحيح األخطاء الحسابية اإل الفني 

مه بها: حسب القواعد اآلتية ولن يتم  النظر   في أي  عطاٍء ال يقبل مقد 

ة إذا كان هناك تناقض بين سعر الوحدة  ▪ يتم  اعتماد سعر الوحدة وتصحيح التكلفة الكلي 

ة ) ة = سعر الوحدةوالتكلفة الكلي   (. عدد الوحدات املطلوبةxالتكلفة الكلي 

 يتم  اعتماد الكلمات في حال وجود تناقٍض بين الكلمات واألرقام.  ▪



                                                                                                                               

 

                                                         

 طاءإحالة الع 3 - 15

 معايير اإلحالة وشروطها: .أ

ق مع الشروط الواردة في وثائق العطاء  ▪ م بعطاٍء يتف  د الذي تقد  يتم  إحالة العطاء على املور 

ة التقييم.  وحصل على أعلى عالمة خالل عملي 

ها في قبول أو رفض أي  تحتفظ لجنة االنتخابات املركز  ▪ عطاء يردها و/أو إلغاء العطاء  ية بحق 

إبداء األسباب، في أي  وقٍت قبل إحالته، دون أدنى مسؤولية أو التزاٍم منها تجاه بأكمله، دون 

موا له. دين الذين تقد   املور 

وازم املطلوبة دون  ▪
 
ة إلغاء العطاء عن جميع أو بعض الفئات لل يحق  للجنة االنتخابات املركزي 

 أدنى مسؤولية ودون إبداء األسباب.

ة غير  .ب  ملزمة بقبول أقل  األسعار دون إبداء األسباب.لجنة االنتخابات املركزي 

م به. 4 - 15 ، قبل نفاذ صالحية العطاء الذي تقد 
ً
ا د، الذي سُيحال عليه العطاء، بذلك، خطي   يتم  إشعار املور 

 توقيع العقد وكفالة حسن التنفيذ 16  البند

د الذي أعاله بمثابة عقٍد أولي  بين لجنة االنتخاب 4 – 15يعتبر كتاب اإلحالة املذكور في البند  1 - 16 ات املركزية واملور 

 أحيل عليه العطاء.

د الذي أحيل عليه  2 - 16 يد إلى املور  ِّ
عداد وإرسال نسختين أصليتين من عقد التور  تقوم لجنة االنتخابات املركزية بإِّ

 العطاء.

د املعني  بما يأتي: 3 - 16  من قبل لجنة االنتخابات املركزية، يقوم املور 
ً
عا

 
 عند استالم عقد التوريد موق

، وتأريخه وإعادة نسخٍة منه التوق .أ
ً
يع على جميع صفحات عقد التوريد في الفراغ املعد  لذلك خصيصا

ام من تاريخ استالم كتاب اإلحالة املرسل إليه.  إلى لجنة االنتخابات املركزية خالل خمسة أي 

د بما ورد في البند  4 - 16  للجنة االنتخابات املركزية: أعاله، يحق   3 – 16في حال عدم التزام املور 

ن ُوجد) إلغاء قرار إحالة العطاء عليه ومصادرة تأمين املشاركة في العطاء .أ  الخاص  به. (3إِّ

د الذي يليه مرتبة في التقييم أو إعادة طرح العطاء من جديد. .ب  إحالة العطاء على املور 

يد، وتقديم تأمين حسن التنفيذ توقيععند  5 - 16 ِّ
د الذي أحيل عليه العطاء عقد التور  ، (هذا البتد غير مطلوب) املور 

موا للعطاء خالل  دين الذين تقد  يوما من تاريخ توقيع  60تقوم لجنة االنتخابات املركزية باالعتذار لجميع املور 

د الذي أحيل عليه العطاء.  العقد مع املور 

                                                 
دين للُمشاركة في هذا العطاء. 3 د ُمعفى من تقديم كفالة دخول عطاء تسهيالً من لجنة العطاءات على المور ِ  المور ِ

 



                                                                                                                               

 

                                                         

 إلغاء العطاء 17  البند

 على أن إذا  1 - 17
ً
ا دين بذلك خطي   ملصالحها، إلغاء العطاء، فستقوم بإعالم املور 

ً
ارتأت لجنة االنتخابات املركزية، وفقا

دين إذا تقرر  إلغاء العطاء قبل فتحه.  تعيد العطاءات مغلقة غير مفتوحة إلى املور 

 يتم  إلغاء العطاء في الحاالت اآلتية: 2 - 17

.لم يتم  تقديم عطاءاٍت مناسبة من  .أ
ً
ة أو لم يتم  تقديم عطاءاٍت مطلقا ة أو املالي   الناحية الفني 

رت ظروف عمل لجنة االنتخابات املركزية، ألي  سبٍب كان، بما ال يدع هناك حاجة لشراء  .ب إذا تغي 

 اللوازم موضوع العطاء.

صة للوا .ت زم إذا تجاوزت األسعار الواردة في العطاءات املطابقة للمواصفات قيمة املوازنة املخص 

 املطلوبة.

دين. .ث  في حال حدوث أخطاء في عملية طرح العطاء ما منع حدوث منافسة عادلة بين املور 

لها  3 - 17 لها أو قد يتحم  ة أضرارٍ أو التزاماٍت تحم  ، بأي  حاٍل من األحوال، عن أي 
ً
لن تكون لجنة االنتخابات املركزية مسؤولة

د بسبب إلغاء العطاء. كما أن  اإلعالن عن   العطاء ال يلزم لجنة االنتخابات املركزية بتنفيذه.املور 

 التأخر في تنفيذ العقد 18  البند

دة لذلك في العقد، يحق   1 - 18 د بتسليم كافة اللوازم أو الخدمات املطلوبة أو جزٍء منها في املواعيد املحد  إذا لم يقم املور 

 ومع عدم اإلخالل بحق
ً
ا د رسمي  وقها األخرى املنصوص عليها في العقد، للجنة االنتخابات املركزية، دون إشعار املور 

د ما يعادل خمسة باأللف ) م املور  ٍ أقص ى % 0.5أن تغر 
دة عن كل يوم تأخيٍر وبحد  ( من قيمة اللوازم غير املور 

 ( من إجمالي قيمة العقد. %15خمسة عشر باملائة )

ٍ من اللوازم أعاله من قيمة العقد اإلجم 1 – 18يتم  احتساب الغرامة الواردة في املادة  2 - 18
الية إذا حال عدم توريد أي 

 دون استخدام/استعمال لجنة االنتخابات املركزية للجزء الذي تم  توريده من اللوازم.

د  3 - 18 :  %15إذا حق  للجنة االنتخابات املركزية تغريم املور 
ً
ا د خطي  ة، يجوز لها بعد إشعار املور   من قيمة العقد اإلجمالي 

 . مصادرة كفالة حسن التنفيذ .أ

د حق  املطالبة بأي  تعويض.  .ب  فسخ العقد دون أن يكون للمور 

ة اللوازم على أن ال تدفع لجنة االنتخابات املركزية قيمتها إلى  .ت إبرام عقٍد مع طرف ثالث لتوريد بقي 

ة تكاليف أو أضرار أو فروقات أسعار نتجت بسبب تقصيره.  عن أي 
ً
د الحالي  واعتباره مسؤوال  املور 

ِّ  19  البند
 يد:طريقة التور 

عمالاتنفيذ يتمَّ  1 - 19
َ
د الذي  للتنفيذ املطلوبة حسب الجدول الزمنياملطلوبة  أل ِّ

سعار للمور 
َ
درج في رسالة عرض األ

ُ
امل

سعار
َ
  .سُيحال عليه عرض األ



                                                                                                                               

 

                                                         

: شروط الدفع
ً
 ثالثا

 طريقة الدفع: 20  البند

 فقط كما يأتي: الشيكلدفع قيمة اللوازم املذكورة في الجدول أعاله بعملة  يتم

 الدفع:شروط  1 - 20

ي  دفعات تحت الحساب. .أ
َ
ة أ  لن تدفع لجنة االنتخابات املركزيَّ

ة املفعول  .ب ة ساريَّ صليَّ
َ
براز شهادة الخصم من املصدر األ سعار بإِّ

َ
د الذي يحال عليه عرض األ على املور 

ة بنسخٍة من شهادة خصم املصدر سارية املفعول.  وتزويد لجنة االنتخابات املركزيَّ

 فقط كما يأتي: الشيكلزم املذكورة في الجدول أعاله بعملة يتم دفع قيمة اللوا .ت

ة، شهادة خصم باملصدر سارية املفعول يتم الدفع بعد استالم  ▪  ،كافة الوثائق )فاتورة ضريبيَّ

 ومختومة من الجهات ( رخص املهن، براءات الذمة املطلوبة من كافة الدوائر الرسمية
ً
موقعة

 املختصة حسب األصول.

ة فوائد مقابل أي  تأخير في عملية الدفع قد يحدث.لن تدفع لجنة  ▪ ة أي   االنتخابات املركزيَّ

ة بالفواتير األصلية. ▪ د بتزويد لجنة االنتخابات املركزيَّ ِّ
 يلتزم املور 

 يتم تسديد الدفعات على النحو اآلتي:  2 - 20

ة بعد القيام  %100يتم دفع  .أ عمالكافة  بتنفيذمن قيمة العقد الكلي 
َ
 التنفيذاملذكورة في عقد  األ

ة بها.   وقبول لجنة االنتخابات املركزيَّ

 التشريعات والقوانين: 21  البند

د  1 - 21 ة جميع إجراءات التعاقد بين املور  ة الفلسطيني  تحكم التشريعات والقوانين املعمول بها في مناطق السلطة الوطني 

ه دون غيرها بالنظر في أي  خالٍف  املحال
 
سعار ولجنة االنتخابات املركزية، وتختص محكمة رام الل

َ
عليه عرض األ

 قد ينشأ حول تفسير شروط العقد أو تنفيذه.

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 

                                                         

 :
ً
 نموذج العطاءخامسا

 _______ ، _________________ ، ________  التاريخ:
 السنة باألرقام الشهر بالكلمات           اليوم باألرقام    

 CEC/Q/MoF/2022/033 رقم العطاء:

عمال بناء سور  اسم العطاء:
َ
مامتنفيذ أ

َ
 مبنى لجنة االنتخابات املركزية أ

 السادة لجنة االنتخابات املركزية املحترمون   إلى: 

بة وبعد،  تحية طي 

م نحن املرقعون أدناه،  بعد فحص شروط ومواصفات العطاء بما في ذلك جداول مواصفات املطبوعات املطلوبة، والتي نقر  باستالمهما نتقد 

عمال بناء السور حسب املبعرضنا هذا لتزويدكم 
َ
عمال الكافة أ

َ
وتنفيذها  ،قصارة والدهان وتركيب الُجَبهه الحجريةواصفات املطلوبة وكافة أ

دناه: املقر العام ملبنى اللجنة الكائن في مدينة البيرة / البالوع في
َ
سعار في الجدول أ

َ
 بناًء على األ

سعار للوازم املطلوبة في العطاء
َ
 جدول األ

 الوحدة اسم البند الرقم
ة  الكميَّ

 املطلوبة

 سعر الوحدة

 شيكل

املجموع 

لي
ُ
 الك

 شيكل

1.  
عمال 

َ
سم مفرغ، مع كافة  20 طوبسور )جدار( من بناء أ

عمال العزل 
َ
عمال التتخيت لألرضية بالباطون والطين وكافة أ

َ
 أ

   75 متر مربع

عمال  .2
َ
زالة الشبك من منطقة األ عمال إِّ

َ
   1 مقطوع أ

3.  

ع
َ
مال قصارة السور الذي سيتم بناؤه من الداخل والخارج، مع أ

عمال البولخ بطول 
َ
مام  2متر وارتفاع  20تركيب زوايا، وأ

َ
متر أ

 اللجنة

   90 متر مربع

عمال دهان السور دهان خارجي يتحمل العوامل الخارجية  .4
َ
   100 متر مربع أ

5.  
عمال تنظيف ونقل املخلفات من موقع التنفيذ و 

َ
منطقة أ

 جيرانال
   1 مقطوع

6.  

توريد وتركيب ُجَبه حجرية ذات وجه مسمسم، مبرومة من 

سم،  45سم، عرض  3الجوانب بشكل مكسوح، سماكة 

 متر. 35ملسافة طول 

   35 متر طول 

7.  

توريد وتركيب ُجَبه حجرية ذات وجه مسمسم، مبرومة من 

سم،  25سم، عرض  3الجوانب بشكل مكسوح، سماكة 

 متر. 25ملسافة طول 

   25 متر طول 

عمال الكحلة للجبه الحجرية التي سيتم تركيبها  .8
َ
   1 مقطوع أ

ق مع املواصفات الواردة في وثائق العطاء وملحقاته، مقابل مبلغ إجمالي وقدره وذلك بما يتف    

 (.شيكل _________________________________________________________________________)بالكلمات: _______________________ 



                                                                                                                               

 

                                                         

م من قبلنا،كما ونتعهد  للُمصادقة عليها من قبل لجنة االنتخابات  عينات من الحجر والطوب والدهانبتقديم  في حال قبول العطاء املقد 

ة قبل البدء بتنفيذ  عمالاملركزيَّ
َ
 .األ

منا بسعٍر لها حسب الجدول الزمني املطلوب  م من قبلنا، بتنفيذ الخدمات املطلوبة والتي تقد  د، كذلك، في حال قبول العطاء املقد  ن منتعه 

ليه بكتاب اإلِّحالة. شار إِّ
ُ
 قبلكم وامل

 من تاريخ فتح ال
ً
عطاءات الوارد ذكره في وثائق العطاء وستبقى شروط نوافق على االلتزام بالعطاء املذكور رقمه أعاله ملدة _________ يوما

يد وتوقيعه من قبلنا وقبلكم،   لنا طيلة هذه الفترة، وحتى يتم  إعداد عقد تور 
ً
 العطاء ملزمة

يد ملزٍم لنا.  إلى كتاب اإلحالة الذي قد يرد إلينا من طرفكم بمثابة عقد تور 
ً
 سيبقى هذا العطاء وشروطه، إضافة

 نقر  بأن  
ً
 بقبول أقل  األسعار التي قد تردها. أخيرا

ً
 لجنة االنتخابات املركزية ليست ملزمة

  املنصب:   االسم:

  التوقيع:   الشركة:

 /                             / التاريخ:   الختم:

  



                                                                                                                               

 

                                                         

 دسسا
ً
 شروط خاصة: ا

 على الشكل اآلتي: يالشروط الخاصة لهذا العطاء ه 22  البند

عمالالجدول الزمني تطلب لجنة االنتخابات من كافة املوردين تحديد  1 - 22
َ
 .وفق املطلوب لتنفيذ األ

خذ بعين االعتبار السرعة بالتوريد. 2 - 22
َ
 سيتم األ

من الجهات ومختومة  صدر خصم م، وتقديم شهادة أصلية ضريبيةيلتزم من يرسو عليه العطاء تقديم فاتورة  3 - 22

 .املختصة

على املتقدم للعطاء أن يكون حاصل على التراخيص الالزمة ملزاوله أعماله من الجهات املختصة مع إرفاق نسخة  4 - 22

 عن هذه التراخيص.

 بالعمل مع املؤسسات وأن يكون من  5 - 22
ً
 قدرةالخبرة واالختصاص ولديه امل ذوي على املتقدم للعطاء ان يكون ملما

 كراس العطاء.املواصفات والشروط املطلوبة في املالية على تنفيذ املشروع حسب 

بما في ذلك االلتزام بتنفيذ سياسات وإجراءات الزوار واملرتادين للمكان على املتقدم للعطاء احترام ورعاية وحماية  6 - 22

 .املوظفين فعالة لحماية

كراس العطاء دراسة  فيوالخاصة وجداول الكميات املذكورة  على املتقدم للعطاء أن يقوم بدراسة الشروط العامة 7 - 22

دقيقة ويتفهم ماهيتها والظروف املحيطة بها وسائر العادات املحلية واملواصفات واألمور ذات العالقة وأن يلتزم 

 بها.

دون  العقدمن إجمالي قيمة  %25الزيادة أو النقصان في البنود بما ال يزيد عن  للجنة االنتخابات املركزيةيحق  8 - 22

من ذلك، فيتم برضا الطرفين  أكبر بنسبة  اإلنقاصفي حال الرغبة بالزيادة او  .من طرف املقاول  اعتراضأي 

 والتوافق الخطي على ذلك. 

تعويضات مالية او غير مالية نتيجة تقلبات األسعار  بأيغير مسئولة عن تعويض املقاول  لجنة االنتخابات املركزية 9 - 22

 ذلك. او فروق العملة وغير 

 وساري املفعول طول املدة املحددة في الشروط الخاصة وال يجوز سحب هذا  10 - 22
ً
يعتبر عرض السعر املقدم ملزما

حال التقدم بكتاب خطى قبل انتهاء املوعد املحدد  في، ويجوز سحب العرض فقط العرض بعد فتح املظاريف

 لتسليم عروض األسعار وايداع الكتاب في الصندوق.

 وإحالة العطاء عليه دون التقيد بأقل األسعار  فيالحق  ات املركزيةللجنة االنتخاب 11 - 22
ً
اختيار العرض الذي تراه مناسبا

 يحق ألي متقدم للعطاء املطالبة بأي تعويض أو ابداء االسباب. املقدمة وال 

جنة للالعرض املقدم بدون توقيع وختم مقابله من قبل املتقدم للعطاء يحق  فيكشط أو شطب  أيحال وجود  في 12 - 22

 .إلغاء العطاء االنتخابات املركزية



                                                                                                                               

 

                                                         

إلغاء جميع العروض املقدمة وإعادة طرح العطاء مرة ثانية إما بشكله الحالي أو بعد  للجنة االنتخابات املركزية 13 - 22

 إجراء أي تعديل عليه.

 زيارة املوقع ومعاينة الوثائق والحصول على املعلومات  23  البند

كاملة بزيارة املوقع والحصول على جميع املعلومات التي يراها على املقاول أن يقوم بنفسه وعلى مسئوليته ال 1 - 23

ضرورية قبل تحضير العطاء والدخول في عقد يلتزم املقاول بمعاينة الوثائق والتأكد بنفسه من جميع املخاطر 

واملسئوليات التي يفرضها العقد وأن جميع التكاليف والرسوم التي يدفعها املقاول عن زيارته والكشف عليه 

 .لخاصةتحضير العطاء تكون على نفقته او 

يلفت نظر مقدمي العطاءات أن يتبينوا مصادر ووفرة وإمكانية الحصول على املواد واملاء واملحروقات والطاقة  2 - 23

يأخذوا في حسابهم كافة األمور األخرى بما فيها الوصول  والعمال وكل ما يلزم إلنشاء وصيانة األعمال وعليهم أن

حيث ستنشأ األعمال وعليهم الحصول على كافة املعلومات التي تؤثر في إنشاء وإنهاء وصيانة  إلى مختلف املواقع

 .األعمال وعلى كافة األمور التي تؤثر على تحضيرهم للعطاء وعلى تحديد األسعار اإلفرادية املبينة على جدول األسعار

لالزمة ااملبينة في أوامر العمل كافة املصاريف يجب أن تتضمن األسعار املدونة في الئحة األسعار وجداول الكميات  3 - 23

على املقاول. ال يجوز وال يحق للمقاول املطالبة بالتعويض عن زيادة األسعار عما هو مدون في جدول الكميات أو 

 وال يحق للمقاول الذي قبل عطاؤه بان يطلب أي العقد،الئحة األسعار أو عن األسعار التي تحدد وفق مضمون 

من التعويضات مهما كان ادعاؤه ومهما كانت الظروف مدعيا بأنه تلقى أية معلومات أو اخذ وعدا أو ضمانة من 

أي شخص ولن يعفيه أي إخفاق أو إلغاء من جهته أثناء تحضير عطائه وتثبيت لألسعار املختلفة من أية مخاطر 

 العقد.متعلقة أو من إتمام واجباته تجاه  أو التزامات

 .2022تشرين الثاني  30الزيارة للموقع تكون مفتوحة حتى يوم األربعاء املوافق  4 - 23

 

 

  املنصب:   االسم:

  التوقيع:   الشركة:

 /                             / التاريخ:   الختم:

 


