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 استالم عطاء وتعهد

أنا )المورد(...................................من شركة/مؤسسة................................. اقر بأني استلمت وثائق عطاء 

عن وعلى هذا األساس قدمت أسعاري للمواد وقد قمت بدراسة وثائق العطاء بتم ...................................................

وأن أتحمل  عمال طيلة مدة العمل في تنفيذ األ المدرجة بجدول الكميات حسب شروط العطاء، كما وأتعهد بااللتزام بهذه األسعار

، وعلى هذا كامل المسؤولية عن ما قد يطرأ من ارتفاع في األسعار وعن أي سوء فهم ألي من البنود المدرجة في جدول الكميات

 أوقع.

 

 

 :_______________________التوقيع

 :______/____/___________      التاريخ
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 مقائمة االستال .1

صفحات بما فيها  9لكراسة العطاء المتكونة من أن يقدم الوثائق التالية عند تسليمه  للعطاء المذكور ةالمتقدم الشركةعلى 
 :المقدمة

 .ورقة التعهد 
 لكميات معبأ باألسعار ومختومة كافة صفحاته.جدول ا 
 صورة من شهادة خصم المصدر 

 

 دعوة عطاء .2

  SOS األطفال ى قر  منظمةتتشرف 
   تعبئة وتوريد سالت غذائيةمناقصة لعرض بدعوتكم للتقدم 

 

 المتضمن الوثائق التالية:

 .استالم عرض وتعهد 
 .شروط العرض 
 .جدول الكميات 
 المالحق 

 
 4شارع المهد، عمارة نزال، طمقر المكتب الوطني، بيت لحم، في بالظرف المغلق  العطاءلتسليم يعتبر آخر موعد  

 وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا. 2020من شهر آب لسنة  سادسال الموافق الخميسيوم 

 0598211642أو عن طريق االتصال علي رقم  مقر المكتب الوطنييمكن مراجعة وفحص وثائق العطاء في 

 .ننا نقدر اهتمامكماو 

 

 توقيع استالم الوثائق المذكورة أعاله:____________________                                                     

 يخ:_________/______/___________التار                                     
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 وردينللميمات تعل .3

 عطاء بالكامل وختم كل صفحة منه.قراءة دفتر ال مورد /شركةيجب على كل  -أ
 عرضه على النسخة األصلية للمناقصة و تكون األسعار بالعملة المحددة في جدول الكميات. المورد /الشركةدم تق -ب
إعادة طرح العطاء في حال كانت أسعار العطاءات أعلى مما هو مرصود له بالموازنات أو  المناقصةولين عن ؤ يحق للمس -ت

 ن عن ثالثة.المتقدمي إذا قل عدد
 في مرحلة تقييم واختيار الموردين سوف تؤخذ في الحسبان األمور التالية: -ث

 سعر السلة الغذائية كاملة. .أ
 .على تنفيذ المهمات المطلوبة الشركةخبرة وقدرة  .ب
 

 مغلف مقفل و مختوم.تقدم المناقصة في  -ج
 يم العطاء.من تاريخ تقد شهرينبالسعر المقدم لفترة زمنية ال تقل عن  وردالميلتزم  -ح
 مكونات العطاء: -خ

  لن تقبل العروض المقدمة ألجزاء من البنود. البنود الموضحة في العطاء. المشاركين تسعير كاملعلى 
 يجب أن تدون كتابة ورقما. وفي حالة ، عروضهم على النماذج المرفقة وكل الكميات تقديم على المشاركين

 اس.التعارض تعتمد الكتابة مع اخذ سعر الوحدة كمقي
 الكميات: -د

 للشركة، وفي هذه الحالة ال يحق %10بما ال يتجاوز  الكميات قد تزيد أو تقل عن تلك المقدرة في جدول الكميات 
 طالب بزيادة سعر الوحدة إذا ما حصل واختلفت الكميات سواء زادت أو نقصت.تأن 

  دفعات والحساب النهائي.مع الكميات الفعلية هي األساس في تحديد الالشركة سعر الوحدة المقدم من 
 

 برنامج العمل: -ذ
  األطفالقرى قوم بأي عمل يتنافى واالتفاق مع تأن ال  الشركةعلىSOS ، تيح للمشرف مشاهدة واستالم توعليه أن

 المواد بطريقة مريحة.وفحص 
 التسعير: -ر

 واحد ، حيث يدون كتابة ورقما ولغاية كسر عشري  بالشيكل اإلسرائيلي جدول الكميات يجب أن يسعر. 
  القدرة على توريد المطلوب ضمن صفقة معفية من ضريبة القيمة المضافة و ضمن على المورد الراغب في المشاركة

 .فاتورة صفرية
  ومتعلقاتها أوتجارة عامة، باإلضافة إلى  المواد التموينيةتجارة وتوريد المشارك حيازة مشتغل مرخص في يشترط في

، شهادة والمحاسبية المتعارف عليها: فاتورة صفرية، إرسالية، خصم مصدر، سند قبض توفير كافة المستندات القانونية
 إلخ. ضمان/ كفالة

 

 تعديل األخطاء: -ز
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في حالة وجود خطا في مجموع تكلفة أي بند من بنود العطاء فسوف يعتمد سعر الوحدة المدون كتابة ويعتمد المجموع 
اإلجمالي حسب هذا التصحيح ويشترط التوقيع والختم بجانب أي شطب أو  المصحح كمجموع نهائي لهذا البند ويقدر المبلغ

 كشط.

 كفالة العطاء: -س
  .ال يشترط توافر كفالة دخول للعطاء 

 تسليم العروض: -ش
  يتم المصادقة على وثائق العطاء في كل صفحة من خالل التوقيع والختم وتسلم في مغلف مغلق مدون عليه اسم

 .الشركة مرفقا بعرض المزود
 عرض باليد وفي المقر المعلن عنه, بتاريخ أقصاه الساعة واليوم المحددين في دعوة العطاء.التسليم  الشركة لىع 
 .سوف لن ينظر في أي عرض لم يستوفي الشروط الموضحة 

 

 توقيع العرض: -ص
 .سوف لن ينظر في أي عرض يحتوي أي تحفظات على أسعار أو وثائق 
  اضح ورسمي ومختومة.سوف تعتمد العطاءات المدققة وبشكل و 
  إذا كان المتقدم شخص وليس شركة فيجب عليه كتابة اسمه ووضع خاتمه ألنه سيكون هو أو شركته الشخصية

 SOSمسؤوال تجاه قرى األطفال االعتبارية والقانونية 
  قيع نيابة إذا كان الموقعين شركاء فيجب توقيع احد الشركاء مع إرفاق وثيقة رسمية تؤكد توكيله وتخويله في التو

 عن شريكه كما يجب وضع اسم وعنوان شريكه.
  إذا كان المتقدمين شركات متعاونة معا فيجب التوقيع من قبل مديري هذه الشركات وكذلك إرفاق وثائق رسمية

 مخولة لهم بالتوقيع.
 يتوجب ارفاق نسخة من تسجيل الشركة/ المشتغل المرخص 

 رفض العطاء: -ض
،  األسعار. سوف تأخذ المؤسسة عدة عوامل عند تقييم العروض تعتمد على نوعية العملغير ملزمة بقبول أقل  المؤسسة
 .الموردسمعة باالضافة الى  وكيفية التنفيذ الجودة 

إذا ارتأت ارتفاع أو انخفاض في  الشركةتحتفظ المؤسسة بحق طلب تفسير وتحليل لألسعار المقدمة من قبل تحليل األسعار: -ط
 االستجابة لهذا الطلب وتقديم التحليل المطلوب.  الشركة سعر معين وعلى

 الغرامات: -ظ
 وإذا فشل بتنفيذ العمل في هذه المدة فانه يتعهد بدفع  أسبوعين من الترسية  مدة أقصاهاخالل  بالتوريدالشركة لتزم ت

حيث يحتسب المبلغ المقتطع من أول  وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم التبرير( لكل يوم تأخير $100مبلغ )
 يوم تأخير دون إشعار.

 ( يوم من تاريخ هذا اإلجراء وإذا لم يتم تقديم هذا التبرير 3تقديم تبرير لتأخيره في مدة أقصاها ) الشركةستطيع ت
 خطيا خالل المدة المذكورة أعاله ال يعتبر التأخير مبررا.
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 الشروط الخاصة للعطاء .4

وحسب جداول كميات  مطابقة للمواصفات وخاضعة للفحص حسب األصولالموردة  الكميات/عمال المنفذةاأليجب أن تكون كافة  -أ
 .تحمل مسؤولية استبدالها وتغيرها خالل المواعيد المتفق عليها الشركة غير مطابقة للمواصفات يتم رفض تسلمها وعلى قطعةوأية 

 والتركيب والتنفيذان إلى أخر من مك والتركيب والتصنيع ل والتفريغتحمل جميع التكاليف الخاصة بالنقل والتحمي الشركة على -ب
 مواقع التسليم مذكورة في الجدول رقم ب والمرفق لجدول الكميات.، علمًا بأن وحسب تعليمات المشرف

اء بختم العط ةو ختم كراسالهاتف ضرورة تعبئة اسم الشركة المشاركة وعنوانها على نموذج استالم العرض  بخط واضح ورقم  -ت
 الشركة المشاركة فيه .

 تاريخ االعالم بالترسيةمن  أسبوعين   في مدة أقصاهاالالزمة  عمالجميع األ و تنفيذتتكفل الشركة بتوريد  -ث
 يسرى على جميع المواد المطلوبة دون تغير حتى نهاية فترة التنفيذ .سعر الوحدة ثابت و  -ج
   نقصان دون تغيير في سعر الوحدةيمكن تغير الكمية المطلوبة حسب الحاجة زيادة أو  -ح
 يعتبر البند الغيا ما لم يرافق ذلك الكشط توقيع وختم المتقدم.  في حالة الشطب أو الكشط -خ
المورد ملزم بالتقييد باألصناف )االسم التجاري، المنتج( كما ذكرت في الجدول أ والمرفق لجدول الكميات حصرًا وال  -د

 .ت في الجدوليمكن استبدال اي صنف بغير التي ورد
تحتفظ المنظمة بحق فحص كل الكمية الموردة بما ما ترتأي وخالل فترة ال تتعدى األسبوع من االستالم و يحق لها رفض  -ذ

 الكميات الموردة غير المطابقة.
 ضمن الجدول أ يتوجب أن يكون تاريخ سريان صالحيتها سنة واحدة على األقل من التسليم. 5-1األصناف  -ر
 شهور على األقل من تاريخ التسليم. 6من الجدول أ يتوجب أن يكون تاريخ سريان صالحيتها ض 15-6األصناف  -ز
 0598211642 بمشرف المشتريات على الرقم من خالل االتصالإمكانية إرسال استفساراتهم  للموردينباإلضافة إلى ذلك فان  -س

 وسيتم اإلجابة على جميع االستفسارات في ذات اليوم.
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 الرجاء تعبئتها بدقة (  –قدم العرض : ) تعتبر هذه البيانات ضرورية بيانات م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سم الشركة ا

 

 مشتغل مرخص رقم:

 

 مهن ورقمها:النوع رخصة 

 

 والمخول بالتوقيع اسم الشخص المسؤول

 

 :رقم الجوال 
 

  :الشركة هاتفرقم 
 

 رقم الفاكس الخاص بالشركة 

 

 عنوان البريد االلكتروني 
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 جدول الكميات

مؤسسة خطوات لتشجيع رياضة األطفال تزويد األسر الفقيرة والمستفيدة من خدماتها بسالت فلسطين وبالشراكة مع  SOSتعتزم قرى األطفال 

 لمواصفات و الكميات أدناه.ضمن ا ة في الجدول بالمذكور السالت الغذائية، حيث سيقوم المورد الذي تتم ترسية العطاء علية بتوريد غذائية

سعر الوحدة  الكمية الوحدة البند الرقم

 بالشيكل

 المجموع

 بالشيكل

-1تعبئة وتوريد وتوصيل طرود غذائية تحتوي المكونات  1

 حسب الجدول أدناه وحسب المواقع المذكورة 15

   170 سلة غذائية

( في كراتين 15-5تغليف مكونات السلة الغذائية ) 2

بني أو أبيض )جديدة وال تعود لصنف مخصصة لون 

في  4-1تجاري من أصناف السلة( و تعبئة المكونات 

 20*40أكياس بالستيكية و طباعة وتثبيت ملصق حجم 

 سم على كل كرتونة.

 سلة غذائية

)وليس عدد 

 الكراتين(

170   

   المجموع باألرقام غير شامل ض.ق.م 

  المجموع بالكلمات  

 

 

 

 المشتغل المرخص: .......................................................... . اسم المورد واسم

 التاريخ: ...................................... .

 الختم والتوقيع: ............................................ .
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 مالحق جدول الكميات:

 الجدول أ مكونات السلة الغذائية .1

 

 قع التسليمدول ب مواالج .2

 المحافظة الموقع مكان التسليم عدد الطرود التسليم ل

 الخليل بيت امر  جمعية بيت امر لرعاية االيتام  14 لجنة االستالم

 الخليل حلحول  جمعية سيدات حلحول  17 لجنة االستالم

 الخليل سعير  جمعية سعير الخيرية  21 لجنة االستالم

وال الخيرية جمعية بيت ا 13 لجنة االستالم  الخليل بيت اوال  

 الخليل الخليل  جمعية التنمية االسرية  28 لجنة االستالم

 الخليل دورا  جمعية نهضة بنت الريف  21 لجنة االستالم

 الخليل يطا  جمعية يطا الخيرية  15 لجنة االستالم

 الخليل السموع  جمعية االقصى لتاهيل المعاقين  14 لجنة االستالم

االستالم لجنة  الخليل البلدة القديمة  البلدة القديمة  20 

 المجموع   163 

 

 اسم المورد واسم المشتغل المرخص: .......................................................... .

 التاريخ: ...................................... .

 ................. .الختم والتوقيع: ...........................

اتالخيار الكمية  رقم الصنف الوحدة 

كيلو نخب أول 25أرز صن وايت شقحة  شوال صن وايت شقحة 1  1 

أكياس وزن كيلو( 10ربطة سكر شلة ) ربطة شلة 1  2 

لتر 5مدعم بالفيتامين  )الصافي أو ليسيور( حجم  جلن زيت ذرة  جلن الصافي أو ليسيور 2  3 

كيلو(أكياس وزن  10ربطة ملح طعام ساليت ) ربطة ساليت 1  4 

طعم فراولة  -وزن صافي   800مربى فواكه تركي حجم  مطربان تركي 2  5 

)الهالل، العالول،   كيلو 2.3حالوة فانيال و شكوالته  وزن صافي  علبة الهالل/ العالول، شاور 1

 شاور(
6 

كيلو )العالول /الهالل/ شاور( 1طحينية حجم  مطربان العالول/ الهالل/ شاور 2  7 

قاسم/ صالح خلف او ما يعادل الشيخ 1 كيلو )الشيخ قاسم، صالح خلف( 1 –عدس حبة وسط نخب أول  كيلو   8 

كيلو 1 –عدس مجروش  كيلو نخب أول 2  9 

الشيخ قاسم، صالح خالف أو ما  2
 يعادل

كيلو )الشيخ قاسم، صالح خلف( 1 –فريكة منشفة  كيلو  10 

غرام 350وزن معكرونة أبو عيطة نمرة واحد  كيس أبو عيطة 5  11 

غم 900سالمي مدخن سنيورة وزن  اصبع سالمي سنيورة 1  12 

غرام( 135حبات *  8ربطة رب بندورة ) ربطة هاينز/ أول قطفة/ الكسيح 1  13 

غرام 160تونا مارينا سادة وزن  علبة مارينا 4  14 

غرام 800حليب بودرة  كيس بوك، نستلة أو ما يعادلها 2  15 


