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دولة فلسطین
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

13/2018المناقصة رقم عالن عن اإل
شهور لمخازن وزارة الصحة6بتوفیر قطع غیار سیارات لمدة الخاصة 

توفیر قطع غیار سیارات بالصحة الفلسطینیة عن طرح عطاء بالظرف المختوم الخاصة تعلن وزارة
ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنیة الواردة صحةلمخازن وزارة الشهور 6لمدة 

.لشروط وزارة الصحة لشراء البضائعللمشتركین في المناقصة وطبقًا 
بوزارة الصحة من العنوان المشتریاتدائرةیمكن الحصول على صحیفة الشروط والمواصفات من 

:التالي
.ال ترد)  شیكل100(مبلغالطابق األول وذلك لقاء –عیادة الرمال –المبنى اإلداري -غزة: شارع الوحدة 

صـباحاً 11:20السـاعة 30/04/2018الموافـق االثنـینیـومبأن آخر موعد لتقـدیم العـروض هـو علماً 
. عروض ترد بعد هذا الموعدأليفي صندوق العطاءات ولن یلتفت 

مالحظات : 
.طاءاإلعالن على من ترسو علیه العأجرة )1
یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادرین من بنك معتمد لدى السلطة الوطنیة الفلسطینیة بغزة ( )2

البنك الوطني اإلسالمي أو بنك االنتاج الفلسطیني) أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة 
ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من العطاء كتأمین دخول %5االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بمبلغ 

من آخر موعد لتقدیم العروض .   
.تشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائبو بالشیكل االسرائیليتقدیم األسعار )3
ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة في قطاع )4

غزة.
.ارسعلجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األ)5

2827634فاكس –2829774لالستفسار یرجى االتصال بقسم المناقصات على هاتف رقم 

وزارة الصحة
المشتریاتدائرة
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دولة فلسطین
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

13/2018المناقصة رقم اإلعالن عن 

شهور لمخازن وزارة الصحة6الخاصة بتوفیر قطع غیار سیارات لمدة 
صحیفة الشروط العامة

توفیر قطع غیار سیاراتعلى وزارة الصحـــة الفلسـطینیة لكل من هو مؤهل ولدیه القدرة تعلــن
:التالیةحسب الشروط وذلك یبادر باالشتراك في هذه المناقصة أنلمخازن وزارة الصحة

فقـــط المناقصـــة والمرفـــق بصـــحیفة الشـــروط علـــى المشـــترك أن یقـــدم عطائـــه علـــى النمـــوذج الخـــاص بهـــذه - 1
المشــتریات والمؤشــر علیــه بــرقم قســیمة تحصــیل الــثمن وكــذلك جــدول دائــرة والمختــوم بخــتم وزارة الصــحة ـ 

.ورقم المناقصةسمااألصناف المرفق بهذه الشروط توضع داخل مظروف مغلق مكتوب علیه 
ابتـه غیرهـا یجـب إعـادة كتأوالمحي فـي جـدول األصـناف وكـل تصـحیح فـي األسـعار أویجوز الكشط ال- 2

. رقمًا وكتابة والتوقیع علیه
.وان یرفق لعطائه شهادة تثبت ذلكعلى المشترك أن یكون مشتغًال مرخصاً - 3
شهادة خصم ضریبي أوصورة عنها أوعلى المشترك أن یرفق لعطائه شهادة خلو ضریبي - 4
. شروط المناقصةعلى المشترك الذي یرسو علیه العطاء أن یوقع عقدًا مع وزارة الصحة حسب- 5
ألســعار المقدمــة علــى نمــاذج علــى المشــترك أن یلتــزم بتعبئــة األســعار علــى نمــوذج المناقصــة ولــن ینظــر ل- 6

.الشركة
ضــریبة الشــاماإلســرائیليشــیكل بالعلــى المشــترك أن یكــون علــى علــم بــأن مــا یقدمــه مــن عــرض ســعر - 7

لـــواردة مـــن التوریـــد طبقـــًا للشـــروط والمواصـــفات ااالنتهـــاءوانـــه ملزمـــًا لـــه حتـــى ،%16المضـــافةالقیمـــة 
.بالمناقصة المذكورة

یجــب أن یشـــمل الســـعر المقـــدم بالعطــاء رســـوم الجمـــارك وجمیـــع أنــواع الرســـوم األخـــرى ومصـــاریف النقـــل - 8
لجمیع المصاریف والرسوم وعلى خالصاً القطعتسلیم بأنواعه وقت تقدیم العطاء والتحمیل والتنزیل ویكون 

الجمركیة.اإلیراداتما یفید تسدید إحضارالمشارك 
من إجمالي قیمة األصناف المتقدمة لها %5یجب على مقدم العطاء أن یقدم ضمان دخول عطاء بنسبة - 9

بإحدى الطریقتین التالیتین:_
مع السلطة الوطنیة بغزة (البنك الـوطني اإلسـالمي كفالة بنكیة أو (شیك بنكي) من بنك یقبل التعامل-أ

.ثة شهور من تاریخ إغالق الصندوق) ساریة المفعول لمدة ثالالفلسطینيأو بنك االنتاج 
أو إیصــال دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك البریــد التــابع لــوزارة االتصــاالت وتكنولوجیــا المعلومــات ( یــتم -ب

رة الصحة ) .بوزا–استالم اإلیصال من دائرة المشتریات 
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.من تاریخ إغالق الصندوق) یوم 90یكون صالحیة السعر لمدة (- 10
) بكفالـة أخـرى10(بـالفقرةالمشـار إلیهـاكفالـة دخـول العطـاءلى من یرسو علیـه العطـاء أن یسـتبدل ع- 11

مـدة مـن القیمـة اإلجمالیـة الفعلیـة للعطـاء سـاریة المفعـول حتـى انتهـاء%10بنسبة ( كفالة حسن تنفیذ ) 
.المتفق علیهاالتورید

التورید:التأخیر في - 12
یــتم شــراء األصــناف التــي لــم یقــم المــورد بتوریــدها مــن غیــره علــى حســابه بالطریقــة التــي یضــمن بهــا -أ

عامــة ومــا ینــتج عــن زیــادة فــي الــثمن أوبعطــاءات محلیــة أوالحصــول علــى الصــنف ســواء بالممارســة 
بموجــب قــانون عــن مــدة التــأخیر فــي التوریــد %0.5مــة غراوفــرض أدرایــةمصــاریف %10مضــافا إلیــه 

من أي مبلغ أخر یكون مسـتحقًا أویصیر خصمها من التأمین المودع منه عن هذا العقد اللوازم العامة 
االعتـراض علـى المبلـغ المطالـب بـه أمـا إذا كـان سـعر الشـراء له لدى الوزارة وال یكون للمورد الحق في 

ق لـــه المطالبـــة بـــالفرق وهـــذا ال یمنـــع مـــن تحصـــیل قیمـــة غرامـــة التـــأخیر یقـــل عـــن ســـعر المـــورد فـــال یحـــ
المستحقة.

وذلك بدون اإلخالل بحـق الـوزارة فـي بخطاب،_ إلغاء العقد ومصادرة التأمین مع إخطار المورد بذلك ب
العقد.المطالبة بأي تعویض نظیر األضرار الناتجة عن عجز المورد في تنفیذ 

حسـب شـروط ومواصـفات المناقصـة االذي یقوم المـورد بتوریـدهةالمذكوراألصنافتوریدیكون الدفع لقاء - 13
الالزمة.یرفق مع الفاتورة محضر االستالم والتقاریر الفنیة أنعلىوریدالتإتمامیومًا من تاریخ 60خالل 

اریخ مــن تــیــوم60التــي یــتم ترســیتها علــى المشــاركین فــي المناقصــة یكــون خــالل األصــنافمیعــاد توریــد - 14
وٕاذا كـان المــورد ال یسـتطیع التوریـد خـالل الفتـرة المحــددة علیـه أن یوضـح فـي عــرض الشـركة بالتوریـد إبـالغ

.التي یمكنه خاللها التورید خطیاً سعره المدة 
.للمواصفات والمقاییس الفلسطینیةاعطاء األولویة للمنتج الوطني الفلسطیني لألصناف المطابقة- 15
تعطى المنتجات الوطنیة أولویة في الشراء حتى لو كانت قیمتها تزید على مثیالتها من المنتجات األجنبیة - 16

وعلى المورد احضار شهادة من وزارة االقتصاد الوطني بما یفید أن المنتج وطني.%5بنسبة 
بوسـائل زارة الصـحةمخازن اللـوازم العامـة بـو دائرة بن التورید سـیكون ألى المشترك أن یكون على علم بع- 17

والتنزیل.نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص شامال التحمیل 
لألصناف لوزارة الصحة تخفیض الكمیات المطلوبة او زیادتها حقعلى المشترك أن یكون على علم بأنه ی- 18

.لالسعار وبدون معارضة من الموردمن الكمیات المطلوبة وبدون تغییر%30بواقع الواردة في المناقصة 
التالعــب فــي معاملتــه یلغــى العقــد ویصــادر التــأمین مــع عــدم اإلخــالل بحــق أوإذا اســتعمل المــورد الغــش - 19

المطالبة بالتعویضات المترتبة على ذلك وتشطب وزارة المالیة اسمه من بین الموردین وال یسمح له بالـدخول 
.إبالغ أمره للنیابة عند االقتضاءفي مناقصات للسلطة فضال عن 
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غیر مباشر علـى رشـوة أحـد أوبواسطة غیره بطریق مباشر أوقدم بنفسه أوعلى المورد انه شرع إذا ثبت - 20
علـــى التواطـــؤ معـــه إضـــرارا بالمصـــلحة یلغـــى عقـــده فـــي الحـــال ویصـــادر أومســـتخدمي الســـلطة أومـــوظفي 

.ن واتخاذ اإلجراءات القضائیة ضدهالتأمین فضال عن شطب اسمه من بین الموردی
فیلغـــى التعاقـــد معـــه بخطـــاب موصـــى علیـــه دون اتخـــاذ أي إجـــراءات قضـــائیة أعســـرأود أفلـــس المـــور إذا- 21

التأمین.ویصادر 
أوما تبقى منه مع رد التامین إذا لـم تكـن هنـاك مطالبـات لـدى المـورد أوإذا توفى المورد جاز إلغاء العقد - 22

یًا یوافـــق علیـــه رئـــیس الجهـــة یعینـــوا معهـــم وكـــیال رســـمأنالســـماح للورثـــة باالســـتمرار فـــي إتمـــام العقـــد بشـــرط 
مــن مــورد واحــد وتــوفى أحــدهم فللجهــة المختصــة الحــق فــي إلغــاء أكثــرالمختصــة وٕاذا كــان العقــد مبرمــًا مــع 

التوریـد إلـى بـاقي المـوردین ویحصـل اإللغـاء فـي الحـالتین بموجـب خطـاب أیكـالفـي أوالعقد مع رد التـامین 
االلتجاء إلى القضاء للحصول على حكـم أورسمیة أویة موصى علیه بدون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانون

.بذلك
اإلداريالمبنـى -شـارع الوحـدة-المشـتریاتبـدائرةأخر موعد لتقدیم العطاءات بصـندوق العطـاءات الكـائن - 23

.صباحاً 11:20الساعة 30/04/2018قالموافاالثنیناألول هو یومالطابق –عیادة الرمال –
وزارة الصحة 

المشتریاتدائرة
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مواصفات األصناف المطلوبة

الخاصة بـ قطع غیار سیارات لمدة 6شهور
/1رقم الصفحة المناقصة رقم 2018/13 2المواصفات الفنیة ألصناف
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یتم اعتمادهــام جدًا : في حال عدم التغییر أو اإلیضاح على مواصفات وأنواع األصناف المطلوبة من قبل الشركة فإنه س
المواصفات وذلك یعتبر ملزمًا للشركة الموردةما هو مذكور في العرض وورقة
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مالحظة : یجب ارفاق ورقة المواصفات موقعة ومختومة مع عرض السعر للضرورة
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