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 األونروا

 وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل

 الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدني

 
 

عن طرح مزاد لتضمين كانتين مدارس ( األونروا)تعلن وكالة الغوث الدولية بغزة 

كانتين موزعة على جميع مدارس األونروا والتى  521 اوعدده. األونروا في قطاع غزة

وذلك تبعاً للشروط الموضحة في  ، مدن ومحافظات قطاع غزة موزعة على جميعهى 

كراسة ووثائق المزاد، فعلى الراغبين في المشاركة في هذا المزاد مراجعة مكتب 

في المقر الرئيسي التابع لوكالة الغوث الدولية بغزة خالل أوقات الدوام المشتريات 

 . زاد الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق الم

 

 الثالثاءباحاً من يوم اسة المزاد سيكون في تمام الساعة العاشرة صآخر موعد لتسليم كر

 . م6/8/3152الموافق 
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 . على أن تكون شاملة لكافة أنواع الضرائب والرسوم بالدوالريجب تقديم األسعار   -5

 . األسعارلجنة المزادات غير ملزمة بقبول أعلى  -3
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خمسون )شيكل  11رسوم غير مستردة بمبلغ دفع على من يرغب الدخول في هذه العطاءات  .5

رسمي مختوم وموقع من  بموجب إيصال استالموذلك ، رسوم تقديم العطاء (شيكل ال غير

 .ق العطاء عند تسليمهضمن أورا وتقديم نسخة منهمكتب المشتريات، مع االحتفاظ باإليصال 

على المتقدم للعطاء اإلفادة رسميا بمستند يثبت أنه حسن السير والسلوك والسمعة يتم إرفاقه مع  .3

 .العطاء

يسلم العطاء في ظرف مغلق بعد تعبئته بمعرفة المتقدم في صندوق العطاءات بدائرة المالية  .2

 . بالمقر الرئيس لوكالة الغوث الدولية بغزة

إيصال سداد رسوم التقدم للعطاء الغير مستردة والتي تم سدادها سابقا بمبلغ  إرفاق نسخة عن .4

ولن يلتفت ألي عطاء ال يتم إرفاق معه ما يثبت . شيكل والمختوم بخاتم مكتب المشتريات 11

 . شيكل 11سداد مبلغ الرسوم 

كفالة % )51بعد رسو العطاء وقبل توقيع العقد، يجب على المتعاقد تقديم كفالة بنكية بقيمة  .1

من قيمة العطاء، تسترد في نهاية مدة التعاقد بعد إجراء أي تسويات الزمه تراها ( حسن تنفيذ

 .إدارة الوكالة بموجب العقد الموقع

ال يجوز لمن يرسو عليه العطاء في مدرسة واحده أن يتعاقد ألي مدرسة أخرى أو أكثر، وفي  .1

جراءات معه ويتم مصادرة كل مبالغ التأمين التي حالة ثبوت ذلك يتم إلغاء كافة التعاقدات واإل

 .سبق سدادها

 .تحتفظ إدارة الوكالة بحقها في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء األسباب .7

 الشروط الخاصة:  ثانيا  
 

 . وشاملة لكافة أنواع الضرائب الدوالرتقدم األسعار ب .5

 . لجنة المزادات غير ملزمة بقبول أعلى األسعار .3

 .م51/1/3154م وتنتهى في 5/9/3152هى عام دراسي تبدأ في  فترة الضمان .2

الفريق األول بتجهيز الكانتين على نفقته الخاصة دون تحمل ( المتعاقد)يقوم الفريق الثاني  .4

 . أى نفقات مهما كان نوعها( األونروا)

 يقوم الفريق الثاني بالمحافظة على الموقع ونظافته على مدار الساعة حسب شروط السالمة .1

 . العامة، ويشمل الكانتين، الساحة المقابلة وما حول الكانتين

 . االلتزام بتوفير كافة معدات ومتطلبات العمل، وبشكل يتناسب مع الوضع القائم .1

التقيد بتقديم المشروبات الباردة والساخنة والوجبات الخفيفة المتمثلة بالسندويشات أو المعجنات  .7

حيث يجب تقديم الئحة بكافة األصناف التى . المدرسيةفق عليها الصحة اوالتى يجب أن تو

 .ستقدم للطلبة وذلك للموافقة عليها مسبقاً من قبل الصحة المدرسية

يتم توقيع االتفاقية بعد استيفاء كافة الشروط خالل أسبوع من تاريخ الترسية، بحيث يقوم  .8

 . ي المكتب الرئيسي لألونروا بغزةبدفع قيمة العقد كاملة عند التوقيع في دائرة المالية ف تعاقدالم

 . يحق للجنة تحديد أو تأجيل أو الغاء المزاد كما تراه مناسباً  .9

 . يحق للجنة ترسية المزاودة على من تليه في السعر في حالة تمنع أعلى األسعار .51

عند انتهاء فترة العقد يقوم الفريق الثاني بتسليم الكانتين كما استلمها ويتحمل اى ضرر يقع  .55

 . ل فترة الضمانخال

لة إلغاء أو فسخ العقد في أى وقت بغض النظر عن األسباب أو نوعها، يحق إلدارة الوكا .53

 . لمتعاقد بعد خصم نسبة االستخداموإعادة المبلغ المتبقى ل



يحق لمدير المدرسة االعتراض والتغيير على األسعار، النوعية وكذلك يحق له طلب تغيير  .52
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ها أو أحد أبناءها في ادارة الكانتين مع العمل كانتين المدرسة بنفسها ويجوز لها االستعانة بزوج

 . علما بأن العقد سوف يوقع باسم السيدة كمسئولة عن ادارة الكانتين. على تشغيل سيدة أخرى

يحق للوكالة زيارة الكانتين في أى وقت بغرض التفتيش والمتابعة وأخذ عينات للفحص وكذلك  .51

 .مراقبة النظافة وااللتزام بالزى للعاملين 

لوكالة غير مسئولة عن أى إصابات عمل أو حادث يتعرض له المتعاقد أو أى فرد من ا .57

 . العاملين معه خالل فترة التعاقد

 . يخضع هذا العقد للشروط العامة لوكالة الغوث الدولية  .58

 . يوماً من تاريخ تقديم العطاء  91االلتزام بسعر العطاء المقدم لمدة ال تقل عن  .59

ساعة  73يجب إبالغ إدارة المدرسة حال إغالق الكانتين ألى سبب كان قبل مدة ال تقل عن  .31

 .دوالر  11وإال سيغرم المتعاقد عن كل يوم إغالق بمبلغ 

 المتعاقدشروط الواجب توافرها في ال: ثالثا  
 

 على المتعاقد إرفاق صورة عن الهوية الشخصية مع طلب التقدم للعطاء .5

 .المنطقة الموجودة بها المدرسة محل التعاقد أن يكون من سكان .3

أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة، وفي حالة سبق تعاقده مع أي من مدارس الوكالة أن  .2

 .يحظى بتزكية من المدرسة التي كان متعاقدا معها

 3يوفر  911فمثال إذا كان عدد طالب المدرسة . طالب 111عامل لكل  5يتعهد بتوفير عدد  .4

 .عمال وهكذا 2 5111إذا كان عمال و

بصورة شخصية وعدم إيجاره من الباطن، وإال سيتم فسخ  بأن يدير الكانتين يتعهد المتعاقد .1

 .التعاقد معه ومصادرة كفالة حسن التنفيذ، وال يجوز له المطالبة بها

الة الغوث يتعهد المتعاقد بااللتزام بالتعليمات اإلدارية الصادرة عن دائرة التربية والتعليم بوك .1

كما يخضع للشروط التي يضعها المسؤولون عن الصحة المدرسية بوكالة . وعدم مخالفتها

 .الغوث

على المتعاقد أن يقدم شهادة خلو من األمراض مصدقة من إحدى العيادات التابعة لوكالة الغوث  .7

بل ق الكانتينعند تقديم العطاء وكذاك شهادة خلو من األمراض مثلها لكل شخص يعمل في 

 .توقيع العقد

 

 كيفية تقديم العطاء: ا  رابع
 

يتم تقديم العطاء في الظرف المرفق مع كراسة العطاء مغلقاً بعد تعبئة البيانات المطلوبة عليه   .5

 :على أن يتم التسليم في

 صندوق العطاءات

 بالمكتب الرئيسي لوكالة الغوث بغزة -دائرة المالية 

 زةوالواقع أمام الجامعة االسالمية بغ

 

 م وحتى الساعة العاشرة صباحاً 1/8/3152آخر موعد لتقديم العطاء يوم الثالثاء الموافق  .3
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