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دولة فلسطین
المشتریاتدائرة-وزارة الصحة 

16/2018رقمعن المناقصة الن اإلع

بصیانة واصالح البویلر وبعض األعمال المیكانیكیةخاصة ال
بمغسلة مجمع ناصر بخانیونس

بصیانة واصالح الخاصةعن طرح عطاء بالظرف المختوم الصحة الفلسطینیة تعلن وزارة
لكراسة الشروط ووفقًا ،ل المیكانیكیة بمغسلة مجمع ناصر بخانیونسالبویلر وبعض األعما

الخاصة والعامة والمواصفات الفنیة الواردة للمشتركین في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة.

على صحیفة الشروط والمواصفات من دائرة المشتریات بوزارة الصحة من یمكن الحصول
العنوان التالي :

شیكل ال ترد.) 100(الطابق األول وذلك لقاء مبلغ–المبنى اإلداري- لوحدة: شارع اغزة 
11:20الساعة 7/5/2018الموافق ثنیناالموعد لتقدیم العروض هو یومبأن آخرعلماً 

.الموعدعروض ترد بعد هذاأليصندوق العطاءات ولن یلتفت فيصباحاً 
صباحًا.10:00الساعة 2/5/2018فقالمواربعاءسیتم عمل زیارة للموقع یوم األ

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

لبرید ) أو سند دفع معتمد صادر من بنك اأو بنك االنتاج الفلسطینيبغزة ( البنك الوطني اإلسالمي 
من العطاء كتأمین دخول ساري المفعول لمدة %5التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بمبلغ 

ثالثة شهور من آخر موعد لتقدیم العروض .   
.تشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائبو بالدوالر األمریكي) تقدیم األسعار 3
ة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة في ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صوره عنها أو شهاد) 4

قطاع غزة.
.ءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار) لجنة العطا5

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

وزارة الصحة
ة المشتریاتدائر 
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دولة فلسطین
المشتریاتدائرة-وزارة الصحة 

16/2018رقمعن المناقصة الن اإلع

الخاصة بصیانة واصالح البویلر وبعض األعمال المیكانیكیة
بمغسلة مجمع ناصر بخانیونس

صحیفة الشروط العامة

ــــن ــــة الفلســــطینیة لكـــل مـــن هـــو مؤهـــل ولدیـــه القـــدرةتعلـ فـــيالـــراغبینو علـــى القیـــاموزارة الصحــ
المشـتریات بـوزارة الصـحة للحصـول علـى لـدائرةیتوجـه أناالشتراك بالمناقصة المشـار إلیهـا عالیـه 

:حسب الشروط التالیةوذلكصحیفـة الشـروط والمواصفـات للمشـاركة بالمناقصـة 
الشـروط والمرفـق بصـحیفة علـى النمـوذج الخـاص بالمناقصـة على المشترك أن یقدم عطائـه - 1

فقط والمختوم بخاتم وزارة الصحة دائرة المشتریات والمؤشر علیه برقم قسیمة تحصیل الثمن 
وكــــذلك األصــــناف المرفــــق بهــــذه الشــــروط توضــــع داخــــل مظــــروف مغلــــق علیــــه اســــم ورقــــم 

ط والمواصــفات وختمهـــا بخـــتم المناقصــة والتوقیـــع علــى كـــل ورقــه مـــن أوراق صــحیفة الشـــرو 
.الشركة

و المحي في جدول األصـناف وكـل تصـحیح فـي األسـعار أو غیرهـا یجـب ال یجوز الكشط أ- 2
.ابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیهإعادة كت

ـــــى المشـــــترك - 3 القیمـــــةشـــــامًال لضـــــریبةبالـــــدوالر األمریكـــــيیقـــــدم عـــــرض ســـــعره أنعل
.%16المضافة

.الرخصةمشتغال مرخصًا وان یرفق لعطائه صورة عن تلك لدیه یكون أنعلى المشترك - 4
ضریبيشهادة خصم أوصورة عنها أوضریبيیرفق لعطائه شهادة خلو أنعلى المشترك - 5

.صادرة عن الدوائر الضریبیة في قطاع غزة
قیمة األصناف إجماليمن %5یجب على مقدم العطاء أن یقدم ضمان دخول عطاء بنسبة -6

:_الطریقتین التالیتینبإحدىالمتقدمة لها 
(شـــیك بنكـــي) مـــن بنـــك یقبـــل التعامـــل مـــع الســـلطة الوطنیـــة بغـــزة (البنـــك كفالـــة بنكیـــة أو-أ

) ساریة المفعول لمدة ثالثة شـهور مـن تـاریخ أو بنك االنتاج الفلسطینيالوطني اإلسالمي 
الصندوق .إغالق
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دفـــــع معتمـــــد صـــــادر مـــــن بنـــــك البریـــــد التـــــابع لـــــوزارة االتصـــــاالت وتكنولوجیـــــا إیصـــــالأو -ب
بوزارة الصحة ) .–من دائرة المشتریات اإلیصالم المعلومات ( یتم استال

.الصندوقإغالق) یوم من تاریخ 90یكون صالحیة السعر لمدة (-7
بكفالــة حســن ریدیــةالبالبنكیــة أویســتبدل ضــمانته أنیرســو علیــه العطــاء الــذيعلــى المشــترك -8

ول حتــى االنتهــاء مــن للمشــروع وان تكــون ســـاریة المفعــاإلجمالیــةمــن القیمــة %10لتصــبح تنفیــذ 
) 16/2018والتنفیــذات المطلوبــة حســب شــروط ومواصــفات المناقصــة رقــم (األعمــالتنفیــذ كافــة 

ال یجــوز،بخـانیونس بمجمـع ناصـربالتنسـیق مـع دائـرة الهندسـة والصـیانةاألعمـالوتسـلیم جمیـع 
.األعمالكاملتجزئة هذه الكفالة بل یجب االحتفاظ بها كاملة لحین االنتهاء من تنفیذ

یكـون علــى علـم بـأن مـا یقدمــه مـن عـرض سـعر وتقبــل بـه وزارة الصـحة هــو أنعلـى المشـترك -9
المناقصة.هذه فيإلیهاالمشار األعمالملزمًا له حتى االنتهاء من تنفیذ كافة 

فـيالفنیـة الـواردة األعمـالحـال رسـو المناقصـة علیـه بتنفیـذ كافـة فـيیلتـزم أنعلى المشترك -10
ــوم15تتجـــاوزمـــدة ال فــيالشــروط الفنیــة صــحیفة  الموقــع وان یلتــزم مــن تــاریخ محضــر تســلیمی

ــالفترة الزمنیــة  بتوجیهــات المهنــدس المشــرف علــى المشــروع (وفــى حــال عــدم قدرتــه علــى االلتــزام ب
یستطیع خاللها االلتزام بالتنفیذ ولوزارة الصحة مطلق الحریة التيالفترة یحدد هوأنالمحددة علیه 

اختیار العرض المناسب).ب
ــــدفع لقــــاء المــــواد التــــي یقــــوم المــــورد بتوریــــدها حســــب شــــروط ومواصــــفات العطــــاء-11 یكــــون ال
.ام التورید ومن خالل وزارة الصحةمن تاریخ تقدیم الفواتیر واألوراق الدالة على تمیوم60مدة 
یض الكمیــات المطلوبــة أو علــى المشــترك أن یكــون علــى علــم بأنــه یحــق لــوزارة الصــحة تخفــ-12

لألصــــناف الــــواردة فــــي المناقصــــة بواقــــع الكمیــــات المطلوبــــة وبــــدون تغییــــر %30زیادتهــــا بنســــبة 
لألسعار وبدون معارضة من المورد.

المواد المطلوبــة بـالهندسـة والصـیانة بتزویـد علـى المشـترك الـذي یرسـو علیـه المناقصـة القیـام-13
المناقصة وأن یقوم بنقل وتوصیل تلك المواد للمخازن بوسائل طبقًا للشروط والمواصفات الخاصة ب

نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص مع التحمیل والتنزیل.
ـــداءجـــزء منهـــا بـــدون أواألعمـــالالمناقصـــة عـــن جمیـــع إلغـــاءفـــيلـــوزارة الصـــحة الحـــق -14 إب

تعویض .بأيالمطالبة فيیكون لمقدم العطاء الحق أنوبدون األسباب
المطلوبة منه فـور توقیعـه علـى العقـد األعمالتنفیذ فيم من ترسو علیه المناقصة بالبدء یلتز -15

.عوائقأيوتسلیمه موقع العمل من قبل دائرة الهندسة والصیانة خالیًا من 
الالزمــة البریدیــةالبنكیــة أوترســو علیــه المناقصــة تقــدیم كافــة الضــماناتالــذيعلــى المشــترك -16

من هذه الصحیفة ) .8التنفیذ وتوقیع العقد ( الفقرة رقم فيقبل البدء 
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ـــــــه المناقصـــــــة بكـــــــل -17 بعـــــــض شـــــــروط ومواصـــــــفات المناقصـــــــة              أوإذا اخـــــــل مـــــــن ترســـــــو علی
ــًا 16/2018رقــم ( ــًا لــوزارة الصــحة أو) كلی البریدیــةالبنكیــة أومصــادرة ضــمانتهالحــق فــي جزئی
اإلخـاللوتحمیله كافة التعویضات والخسائر المترتبة على ذلـك العقد معه والتعاقد مع سواهوٕالغاء

.الفلسطینيالقضاء أمامومقاضاته 

تـأخیر أسـبوعالمائة من قیمة العطاء عـن كـل فينصف%0.5غرامة التأخیر تكون قیمتها -18
بحـــد ) و 10بـــالفقرة رقـــم (إلیهـــاالمشـــار األعمـــالبعـــد المـــدة المحـــددة لتنفیـــذ األســـبوعجـــزء مـــن أو

ویطبـق مـا جـاء بـالفقرة ریدیـةالبالبنكیـة أوبعدها یفسـخ العقـد وتصـادر كفالتـه أسابیعثالثة أقصى
) من الشروط العامة للمناقصة.19رقم(
.وال یجوز تجزئتها بین المشاركینهذه المناقصة متكاملة-19
.آخرعطاء أي أووزارة الصحة لیست ملزمة بقبول أرخص العطاءات -20
مــنعامــانهــيبعــد التنفیــذ األعمــالبــأن مــدة ضــمانة یكــون علــى علــم أنعلــى المشــترك -21

مـن المبلـغ %2ة التنفیذ بكفالة ضمان األعمال بنسبوان یستبدل كفالة حسناالبتدائيتاریخ التسلیم 
.ریة المفعول لحین انتهاء الضمانةسالألعمال المنفذةاإلجمالي 

معاملتـــه یلغــى العقـــد ویصــادر التـــأمین مــع عـــدم فــيالتالعـــب أوالغــش المـــوردإذا اســتعمل -22
المطالبــة بالتعویضــات المترتبــة علــى ذلــك وتشــطب وزارة المالیــة فــيبحــق وزارة الصــحة اإلخــالل

للنیابـة أمـرهإبـالغمناقصات للسـلطة فضـال عـن فيوال یسمح له بالدخول الموردیناسمه من بین 
.عند االقتضاء

غیـر مباشــر أوبواســطة غیـره بطریـق مباشــر أوقــدم بنفسـه أوانـه شـرع دالمــور إذا ثبـت علـى -23
بالمصـلحة یلغـى عقـده إضـراراعلى التواطـؤ معـه أوالسلطة مستخدميأوموظفيحد أعلى رشوة 

القضـائیة اإلجـراءاتواتخـاذ المـوردینالحال ویصادر التأمین فضال عن شطب اسمه مـن بـین في
ضده.

إجـراءاتأيفیلغـى التعاقـد معـه بخطـاب موصـى علیـه دون اتخـاذ عسـرأأوالموردأفلسإذا-24
.قضائیة ویصادر التأمین

لــم تكـن هنـاك مطالبــات إذامـا تبقــى منـه مـع رد التـأمین أوالعقـد إلغــاءجـاز المـوردتـوفى إذا-25
یوافـق یعینوا عـنهم وكـیال رسـمیاً أنالعقد بشرط إتمامفيالسماح للورثة باالستمرار أوالموردلدى 

مـن مـورد واحـد وتـوفى احـدهم فللجهـة أكثـركـان العقـد مبرمـًا مـع وٕاذاعلیه رئیس الجهة المختصـة 
الموردین.باقيإلىالتورید إیكالفيأوالعقد مع رد التامین إلغاءفيالمختصة الحق 

ة قانونیإجراءاتاتخاذ إلىالحالتین بموجب خطاب موصى علیه بدون حاجة فياإللغاءویحصل 
.القضاء للحصول على حكم بذلكإلىااللتجاء أورسمیة أو

القضــاء إلــىاألمــریحــال األعمــالكافــة أوخالفــات حــول تنفیــذ بعــض أيحــال حــدوث فــي-26
.فیهللبتالفلسطیني
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أي شـــروط یقـــدمها المـــورد مخالفـــة للشـــروط العامـــة الـــواردة بالمناقصـــة یترتـــب علیـــه اســـتبعاد -27
لمناقصة .عرض سعر المورد من ا

ــــاییس -28 ــــوطني الفلســــطیني لألصــــناف المطابقــــة للمواصــــفات والمق ــــة للمنــــتج ال اعطــــاء األولوی
الفلسطینیة .

تعطــى المنتجــات الوطنیــة أولویــة فــي الشــراء حتــى لــو كانــت قیمتهــا تزیــد علــى مثیالتهــا مــن -29
وطني بما یفید أن وعلى المورد احضار شهادة من وزارة االقتصاد ال%5المنتجات األجنبیة بنسبة 

المنتج وطني.
المشـتریات دائرة صندوق العطاءات بفيبالظرف المختوم األسعارأخر موعد لتقدیم عروض -30

یـــوم صـــباحاً )11:20(هـــو الســـاعة الطـــابق األول –المبنـــى اإلداري –الكائنـــة فـــي شـــارع الوحـــدة
.7/5/2018الموافق ثنیناال

.صباحا10:00الساعة 2/5/2018الموافق ربعاءمالحظة: سیتم زیارة الموقع یوم األ 
.0597819363لمزید من المعلومات یرجى التواصل مع المهندس/ صبحي قشطة جوال رقم 

وزارة الصحـــة
تریاتالمشدائرة
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جدول الكمیات

مرفق جدول بالمطلوب عمله وبالكمیات وجمیع األعمال بإشراف المهندس المختص

حظاتمالدوالرالسعر االجمالي بالدوالرسعر الوحدة بالالكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم

1

صیانة واصالح البویلر وبعض االعمال بمغسلة م . ناصر 
بخانیونس

1اجمالي
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وبعض االعمال في المغسلة بمجمع ناصر الطبي بخانیونسICI CALDAIEصیانة واصالح البویلر 

الكمیةالوحدةبیان األعمالالبند 
سعر

الوحدة
بالدوالر

السعر 
جمالي اال

بالدوالر
مالحظات

مالحظة عامة

قبل تعبئة المناقصة والبدا بالعمل على المقاول 
زیارة الموقع واالطالع على المكان.

اعمال المیكانیكا
" 1.5قطر 80تورید وتركیب مواسیر سكودیم 1

متر لزوم البویلر 2.2بطول 45عدد 
SteamGenerator واالعمال تشمل

للحام والفحص والتشغیل واعطاء ضمانة للعمل ا
ال تقل عن عامین جمیع المواسیر القدیمة یتم 
نقلھا  حسب طلب المھندس وعلى المقاول تقدیم 
عینة من المواسیر مع شھادة تصنیع قبل 
التركیب للفحص واعطاء ضمانة للمواسیر 

التقل عن عامین

100م.ط

دید لزوم البویلر سماكة تورید وتركیب بالطة ح2
مترمربع مع عمل فتحات 1.5سم مساحة 2

المواسیر واللحام والفحص مع الضغط وقبل 
التركیب التواصل مع المھندس المختص 

للفحص .

360كیلو

فحص وتشغیل مضخات التعبئة المیاه مع فحص 3
البرنر ( مضرب النار) عمل صیانة لجمیع 

استبدال جمیع حساسات الضغط ومعایر المیاة 
العطالن واستبدل جمیع الوصالت التي بھا 

تسریب حسب طلب المھندس المسئول

2عدد

عمل صیانة شاملة لخزانات البخار وملحقاتھا 4
من الداخل والخارج مع فك جمیع المواسیر 
القدیمة المھترئة من اعال ومن اسفل حتى 
الوصول الى الوصول الى المواسیر السلیمة 

حسب االقطار الموجودة  من مواسیر وتغیرھا
مع كل مایلزم من اكواع وتیات 80السكودیوم 

وجوز واشبار مع اعادة دھان الخزانات دھان 
فرن حراري ( دھان استاتیك ) وقبل ذلك ازالة 
طبقة الدھان القدیمة وعمل طبقة اساس مقاوم 
للصدأ ومعالجة واصالح كل المناطق المھترئة 

لب المھندس المختص.في الخزانات  حسب ط

2عدد

دوالربالاالجمالي 
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