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 ..........................................................................السعر كتابة: 

 

 

 

 والتوقيعلختم ا                                          املتقدمةالشركة           

 

........................................                     .           ................... 
 

 

اجمالي عرض السعر لتدقيق الحسابات لسنة واحدة 

 (جميع انواع الضرائبوشامال االمريكي  )السعر بالدوالر 
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 إقرار والتزام

 

 ي ممثالتفبص.......... ........................ اقر أنا املوقع أدناه .......................................... هوية رقم

 بالتالي : عن شركة ..............................................

( من SELCo. 01/2020بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء املطروح رقم ) .1

 واملواصفات.شروط عامة وخاصة ومواصفات والتزم التزاما قانونيا بتلك الشروط 

مني ساري املفعول وال يجوز لي الرجوع عنه ملدة  كما التزم بان يبقى العرض املقدم .2

 تسعون يوما من تاريخ أخر موعد لتقديم العروض .

كذلك التزم بتنفيذ العطاء املحال علي بموجب العطاء املذكور أعاله على أن يكون  .3

 وفقا للمواصفات والشروط املنصوص عليها في هذا العطاء .

 

 بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه .  وهذا إقرار وتعهد مني بذلك اقر والتزم

 

  اسم املناقص

  املشتغل املرخص

  العنوان

  رقم الهاتف

  رقم الفاكس

  التاريخ

 
 

 

 

 

 



 

 
/124 

 Fax:   Palestine – Hebron – Al-hejre 2283601-02فاكس:   Tel:02-2283602/3تلفـون:  –الهجره  - -الخليل –فلسطين 
P.O. Box 3 | E-mail: info@selco.ps 

 

 الشروط العامة

 

 :
ً
 إعداد و تقديم العروض من قبل املناقصين:أوال

 

العطاء بعد أن يقرأ يعد املناقص عرضه و أسعاره على الجداول و النماذج و الوثائق املرفقة بدعوة  .1

هذه الوثائق و يتفهم جميع ما ورد فيها و يختم و يوقع كافة وثائق دعوة العطاء و يقدمها ضمن 

العرض كاملة على أن يتحمل كافة النتائج املترتبة على عدم قيامه بالتدقيق و االستكمال بصورة 

 صحيحة.

و يكون سعر الوحدة في كل صنف  تكتب أسعار العطاء بالدوالر و شامل لضريبة القيمة املضافة .2

 بحسب ما هو مدون في جدول الفئات دون تغيير.

% من سعر العطاء سارية املفعول 5اء بنسبة على املتقدم للعطاء ارفاق العرض بكفالة دخول عط .3

 يوم من تاريخ فتح العطاء. 90ملدة 

لتي يتم ترسية العطاء % من قيمة الترسية للشركة ا 10يتم تقديم كفالة بنكية حسن تنفيذ بنسبة  .4

 عليها و سارية املفعول ملدة عام من تاريخ الترسية.

 بالحبر االزرق أو االسود فقط و يحظر املحو أو التعديل أو  .5
ً
 أو مكتوبا

ً
يعد املناقص عرضه مطبوعا

الشطب أو االضافة في العرض و كل تصحيح من هذا القبيل يوضع عليه خطين متوازيين بالحبر 

 كتابة الصواب بالحبر االزرق او االسود و يوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب االحمر و يعاد

 به الوثائق املطلوبة مع تأمين دخول العطاء في مغلف مغلق بإحكام و 
ً
يقدم املناقص عرضه مرفقا

و كذلك  (SELCo. 01/2020يكتب عليه تدقيق حسابات شركة كهرباء الجنوب للعطاء رقم )
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االيميل املعتمدة الخاص به لترسل اليه املراسالت اسمه و عنوانه بالكامل و رقم الهاتف و الفاكس و 

 املتعلقة بالعطاء.

يوضع العرض من قبل املناقص في صندوق العطاءات املخصص لهذا الغرض لدى شركة كهرباء  .6

 يقدم الالهجرة , و ذلك قبل انتهاء املدة املحددة لذلك و كل عرض  -دوراالجنوب في االدارة العامة /

.
ً
 قبل اخر موعد تسليم العروض ال ينظر فيه و يعاد الى مصدره مغلقا

 يوما من 90يلتزم املناقص بأن يبقى العرض املقدم منه نافذ املفعول وال يجوز له الرجوع عنه ملدة  .7

 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

الساعة الثانية عشرة ظهرا ولن يقبل  2020/08/05املوافق  ربعاءاال لتسليم العروض يوم  اخر موعد .8

 اي عرض بعد هذا املوعد.

 :
ً
 الشهادات و املستندات الرسمية املطلوبة:ثانيا

 

 يرفق املناقص مع عرضة الشهادات و الوثائق املطلوبة منه 

 و هي على النحو التالي:

 من جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية املهنةصورة مصدقة عن شهادة مزاولة  .أ

 . 2020لعام 

 السيرة الذاتية للشركة. .ب

من جمعية مدققي الحسابات القانونيين  2020مدققين مزاولين للمهنة لعام  3شهادات  .ت

 الفلسطينية على األقل.

 . مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الفلسطيني شهادة التسجيل لدى .ث

 خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل و ضريبة القيمة املضافة.شهادة  .ج

 و شاملة كافة أنواع الضرائب. االمريكي تقدم األسعار بالدوالر .ح
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يحق للمناقص أن يضيف أية وثائق أو معلومات يرغب بإضافتها و يرى أنها ضرورية لتوضيح  .خ

 عرضه.

 : 
ً
  تأمينات و ضمانات العطاء:ثالثا

 

 :ول في العطاءدختأمين ال .1

 بنسبة 
ً
 ماليا

ً
 % من قيمة العرض على شكل كفالة بنكية5يلتزم املناقص أن يرفق بعرضه الفني تأمينا

يوما من اخر موعد لتقديم  90أو شيك بنكي مصدق حسب االصول على ان يكون سارية املفعول ملدة 

الدخول في  العروض  وال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء ، على أن تعاد تأمينات

لعطاء بعد العطاء الى مقدميها من املناقصين الذين لم يحال عليهم العطاء و كذلك ملن أحيل عليهم ا

حسن التنفيذ وللشركة  مصادرة قيمة الكفالة اذا سحب املناقص أن يقوموا بتقديم كفالة بنكية 

خفاقه بات الالزمة للتعاقد أو اعطاءه خالل املدة املشار اليها أعاله أو في حال عدم قيامه بإتمام متطل

 و تأخره في تقديم كفالة حسن تنفيذ في حال فوزه في العطاء.

 : 
ً
 فتح العطاءات و تقييمها:رابعا

/ لجنة فتح املظاريف:
ً
 أوال

 تقوم لجنة فتح العطاءات بفتح املظاريف بحضور املناقصين أو ممثليهم في الزمان و املكان املحددين

 االجراءات التالية : اتخاذ في كراسة العطاء بعد

اثبات عدد املظاريف في محضر فتح املظاريف و كل عطاء يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة عليه  .أ

 على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء و مقامه عدد 
ً
 متسلسال

ً
و على مظروفه رقما

 العطاءات الواردة.

 ترقيم االوراق املرفقة مع العطاء و إثبات عددها. .ب
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قراءة اسم مقدم العطاء و االسعار و قيمة التأمين من كل مناقص و ذلك بحضور املناقصين أو  .ت

 ممثليهم.

التوقيع من رئيس اللجنة و االعضاء الحاضرين على العطاء و مظروفه و كل ورقة من أوراقه و  .ث

 كذلك على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 الساعة الثانية عشرة ظهرا. 2020 08/05/اءألربعسيتم فتح العطاء يوم ا .ج

 / لجنة دراسة و تقييم العروض:
ً
 ثانيا

اسبة بدراسة العروض من الناحية الفنية و املالية و القانونية و تقدم توصياتها املن تقوم لجنة التقييم

 بعد أخد املعايير التالية باالعتبار: ترسية العطاءاتللجنة 

 بتأمين دخول العطاء. ال ينظر في أي عرض غير معزز  .أ

 ملواصفات اللوازم املطلوبة  .ب
ً
تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد املعايير الفنية وفقا

على جدول يعد لهذه الغاية و تخضع كافة العروض لنفس املعايير من حيث التزام املناقص 

 بعرضه بمواصفات و شروط دعوة العطاء.

امات من الناحيتين املالية و الفنية و مقدرته على الوفاء بالتز  يؤخذ بعين االعتبار كفاءة املناقص .ت

العطاء و سمعته التجارية و التسهيالت التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها، و للجنة استبعاد 

 عرض املناقص الذي ال تتوفر فيه كل أو بعض هذه املتطلبات.

 ه حتى تتم دراسة العروض املقدمة.تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أقل االسعار  ثم الذي يلي .ث

اذا توافرت في العرض كافة الشروط و املواصفات و الجودة توص ي اللجنة الفنية باإلحالة على  .ج

 مقدم اقل األسعار.
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في حالة عدم توافر املتطلبات في العرض الذي يتضمن أقل األسعار تنتقل الدراسة الى العرض  .ح

الذي تتوافر فيه املتطلبات لإلحالة على أن تبين  الذي يليه بالسعر الى أن تصل الى العرض

 أسباب استبعاد العروض االرخص بشكل واضح.

إذا تساوت املواصفات و االسعار و الشروط و الجودة املطلوبة بفضل املناقص الذي يتضمن  .خ

عرضه ميزات إضافية ، ثم املناقص املقيم بفلسطين بصورة دائمة ثم مدة التسليم االقل اذا 

 رعة التسليم ملصلحة الدائرة املستفيدة.كانت س

 : 
ً
 التزامات املتعهد أو املورد )مقدم الخدمة(:خامسا

على املتعهد الذي أحيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار االحالة و توقيع  .1

 االتفاقية و ما يلحقها من أوراق و مستندات.

 من تاريخ  .2
ً
 استالمه تبليغ االحالة.يلتزم املتعهد بالتنفيذ فورا

ال يجوز للمتعهد أن يتنازل عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على إذن خطي من لجنة  .3

 العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق للمناقص أو املورد الرجوع على لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناش ئ عن تقديم  .4

العروض املقدمة اليها أو اذا لم تحل العطاء عرضه في حالة اذا ما رفضت لجنة العطاءات كل 

على مقدم أقل االسعار أو اذا الغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون 

 ذكر االسباب.

 للمواصفات و الشروط املتفق عليها و الوار  .5
ً
دة في يلتزم املورد بتسليم اللوازم أو أداء الخدمة وفقا

 قرار االحالة.
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 : 
ً
 االجراءات التي تتخذ ضد املورد في حالة التأخير في التوريد أو عدم قيامه به:سادسا

 

حدد , إذا استنكف املتعهد عن توريد الخدمة املحالة عليه أو أي جزء منها أو تأخر في أدائها عن املوعد امل

  أو قصر يحق للشركة اتخاذ إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية بحق املتعهد :

مصادرة قيمة تامين حسن التنفيذ أو أي جزء منه بشكل يتناسب مع الخدمة الغير مقدمة ,  .1

 ويعتبر املبلغ إيرادا للشركة .

 استبعاد عرض املورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد املبرم معه . .2

 

 حل الخالفات:سابعا : 

 

السابقة أو من بنود العقد فيتم حله في حال حدوث أي خالف ينشا عن تفسير أي بند من البنود  .أ

 وديا بالتفاوض .

يوما من بدء مفاوضتهما للوصول إلى حل حول أي خالف يتعلق  30إذا لم يتمكن الطرفان خالل  .ب

بالعقد يحق ألي من الطرفين من حل الخالف باللجوء إلى املحكمة املختصة وتطبيق القوانين 

 واألنظمة املعمول بها .

 

  متفرقة :شروط ثامنا : 

 

م إذا استعمل املناقص أو املورد الغش أو التالعب في معاملته أو إذا اثبت انه شرع أو قا .1

بنفسه أو بواسطة غيره على رشوة احد موظفين الشركة بشان العرض املقدم منه او 

على التواطؤ معه إضرارا باملصلحة العامة يحق للشركة إلغاء العقد املبرم معه ومصادرة 

 امين املقدم منه ولها أن تحرمه من االشتراك في عطاءات الشركة .مبلغ الت
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إذا أفلس املناقص أو املورد يحق للشركة إلغاء التعاقد معه دون اللجوء إلى القضاء  .2

 وكذلك مصادرة مبلغ التامين .

 

 

 الشروط الخاصة 

 

 .لعطاء عبارة عن تدقيق حسابات الشركة ا .1

يجب ان يسلم العرض في ظرف مختوم ومغلق على ان يتم تعبئة  طريقة تسليم العطاء :  .2

 ددالنماذج في نسخة العطاء مرفقا باالتي وذلك في مقر االدارة العامة للشركة في املوعد املح

 

 مطلوب من الشركة أن تتقدم بعرضين فني ومالي .

 املرفقين: 2و رقم  1لعرض الفني على العناصر التالي و ايضا حسب النموذجين رقم يجب أن يشمل ا

صفحة الغالف , توضيح : اسم الشركة,العنوان,تاريخ ورقم تسجيل الشركة , نبذة عن الشركة,  -

 سيرة ذاتية مفصلة للمدقق .

 خطة العمل. -

يجب أن يتضمن العرض املالي على املبلغ اإلجمالي الشامل لجميع أنواع الضرائب بالدوالر 

 .االمريكي
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 ( 1رقم  )نموذج                              لفني               العرض ا                                                                                  

 معلومات عن شركة التدقيق

 

 

 نبذة عن شركة التدقيق . .أ

o . اسم الشركة، العنوان 

o . تاريخ التاسيس، رقم التسجيل 

o السجل الضريبي رقم. 

o مدير التدقيق. 

o املدقق املسؤول. 

o .ارفاق السيرة الذاتية للشركة 
 

 

 معلومات عن اعمال شركة التدقيق .ب
 حجم االعمال املنفذة في املجال خالل الخمس سنوات املاضية        

 

 الجهة املستفيدة  التكلفة الخدمات املقدمة وصف املشروع .م

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

 

 

 ( 2)نموذج رقم                                    العرض الفني             

 معلومات عن طاقم التدقيق

 

 

 معلومات عن طاقم التدقيق  .أ
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الوظيفة  االسم رباعي .م

 الحالية

 الدرجة

 العلمية

 سنوات

 الخبرة

 الوظيفة

 املرشح لها

      

      

      

      

      

      

      

 

 ارفاق السيرة الذاتية للطاقم 

 

 

خالل أوقات الدوام الرسمي  2283602 ن في حال وجود أي مالحظات يرجى مراجعة الشركة رقم التلفو 

او على البريد  2283601مساء او على الفاكس رقم  2:00عة اصباحا حتى الس 8:00من الساعة 

 abed@selco.psااللكتروني للشركة 

 
 


