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شروط وأحكام عامة خاص بعطاء رقم )(1/2017
 .1الكميات تمثل متوسط االستهالك الشهري مع إمكانية الزيادة والنقصان في الكميات بنسبة . 20%
 .2جمعية الهدى غير ممزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
 .3ثمن كراس العطاء  200شيكال غير مستردة و يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من بنك معتمد بمبمغ  5%من
العطاء كتأمين ساري المفعول لمدة شهرين من أخر موعد لتقديم العروض.
 .4رسوم اإلعالن عمى من يرسو عميه العطاء.
 .5يحق لمجمعية تجزئة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
 .6األسعار بالشيكل ويمتزم من يرسو عميه العطاء بتقديم فاتورة ضريبية وشهادة خمو طرف من ضريبة القيمة المضافة وضريبة
الدخل ,وتقديم شهادة سجل تجاري.
 .7تطبيق غرامة تأخير ( ) 0,001عن كل يوم تأخير في التوريد لتصل إلى  %10كحد أدنى.
 .8أخر موعد لتسميم العطاء يوم األحد الموافق  08/01/2017الساعة الواحدة ظهرا.
 .9عمى المورد االلتزام بمدة التوريد وهي  5أيام بحد أقصى من تاريخ ترسيه العطاء ويفضل بأن يكون بأسرع وقت لما في ذلك األثر عمى
قرار الترسة.

 .11يحق لمجمعية في حال تأخر المورد عن التوريد خالل المدة المقررة سحب الممارسة واحالتها لمعطاء الذي يميه.
 .11ال عذر لمشركة الموردة باالحتجاج بالظروف الطارئة أو االغالقات عن توريد المواد خالل المدة المقررة وفي حال عدم توفرها داخل قطاع
غزة ترفق رسالة بالعطاء تبين ذلك والمدة التي يستغرقها التوريد بشكل خاص ومحدد لكل بند.

 .11توريد المناقصة سارية المفعول لمدة ستة أشهر قابمة لمتجديد بنفس الشروط والمواصفات واألسعار و يتم التوريد عمى دفعات
حسب طمب الجمعية ،ويتم التوريد عمى حساب المورد.
 .11تمتزم الش ركة الموردة بالتعويض عن كل خسارة تمحق بالجمعية مباشرة أو غير مباشرة بسبب تأخر التوريد أو أي عيوب خفية بالمواد

الموردة.
 .11يتم توريد المواد تحت إشراف طاقم الجمعية ويمزم المورد باسترجاع أي نوع غير مطابق لممواصفات أو تم اقتراب موعد انتهاء مدة
الصالحية.
 .15أال يكون قد مضى عمى انتاج الطحين  4شهور فأكثر.
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مناقصة عطاء رقم ()2017-1
م

الوحدة

الصنف

الكمية

1

طحين مخصص لمفينو ( )50ك استخراج %72

شوال

180

2

خميرة ( 450جم) اس مايا

كرتونه سعة  20عمبة

20

3

سكر برازيمي سعة  50كيمو

شوال

15

4

ممح سعة  25كيمو

شوال

4

5

سمسم ابيض سعة  25كيمو

شوال

20

6

زيت( 3لتر* )4سيرج مصري

كرتونه  4عمبة سعة 3لتر لكل عمبة

20

7

محسن عجين إسرائيمي سعة  10كيمو

شوال

10

8

منجرين إسرائيمية حمراء وزن  25كيمو

كرتونة

5

9

كاكاو مر سعة  25كيمو

شوال

4

10

نشاء سعة  25كيمو

شوال

4

11

نايمون شنط حجم كبير وسط صغير

كيمو

50

12

نايمون كعك  HD 0.2الطول  70العرض 62

كيمو

100

13

نايمون حمام طول  52عرض 22

كيمو

60

صحن

2000

15

جالتيين لفة عرض 80سم وزن  5كيمو

لفة

8

16

سوالر

لتر

1300

17

ممراح شوكالته اسرائيمية جردل سعة  22كيمو

جردل

6

14

صحن كمكل  1كيمو (فمين)

سعر الوحدة بالشيكل

االجمالي بالشيكل

االجمالي باألرقام بالشيكل:
االجمالي بالحروف بالشيكل :
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