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دولة فلسطین
وزارة الصحة 
غزة-دائرة المشتریات 

17/2018عالن عن المناقصة رقماإل
بتوفیر قطع غیار لصیانة انارة مستشفیات رفحالخاصة 

بتوفیر قطع غیار لصیانة انارة الخاصة عن طرح عطاء بالظرف المختومالصحة الفلسطینیة تعلن وزارة
خاصة والعامة والمواصفات الفنیة الواردة للمشتركین في ووفقاً لكراسة الشروط المستشفیات رفح

المناقصة وطبقاً لشروط وزارة الصحة.
التالي:على صحیفة الشروط والمواصفات من دائرة المشتریات بوزارة الصحة من العنوانیمكن الحصول

.شیكل ال ترد)100لطابق األول وذلك لقاء مبلغ(ا- لوزارة الصحةاإلداريالمجمع-شارع الوحدة- غزة

شرعالحادیةالساعة 10/05/2018الموافق الخمیسهو یومعلمًا بأن آخر موعد لتقدیم العروض 
.الموعدولن یلتفت ألي عروض ترد بعد هذا في صندوق العطاءات صباحاً 

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

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

.   لعروضشهور من آخر موعد لتقدیم االمفعول لمدة ثالثة
وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب.شیكل االسرائیلي بالتقدیم األسعار .3
ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة .4

في قطاع غزة.
.ءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعارلجنة العطا.5

2827634فاكس –2829774ى هاتف رقم لالستفسار یرجى االتصال بقسم المناقصات عل

وزارة الصحة
دائرة المشتریات
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دولة فلسطین
وزارة الصحة 
غزة-دائرة المشتریات 

17/2018عالن عن المناقصة رقم اإل
حالخاصة بتوفیر قطع غیار لصیانة انارة مستشفیات رف

صحیفة الشروط العامة

االشـتراك بالمناقصـة المشـار إلیهـا عالیـه فـيالـراغبینینالمشـاركوزارة الصـحة الفلســطینیة لكــل تتوجــه
ــــى صحیفـــــة الشـــــروط والمواصفـــــات للمشـــــاركة لــــدائرةیتوجــــه أن المشــــتریات بــــوزارة الصــــحة للحصــــول عل

حسب الشروط التالیة :وذلكبالمناقصـة 

والمرفـــق بصــحیفة الشــروط فقـــط علــى النمـــوذج الخــاص بالمناقصــة مشــترك أن یقـــدم عطائــه علــى ال- 1
والمختـــوم بخـــاتم وزارة الصـــحة دائـــرة المشـــتریات والمؤشـــر علیـــه بـــرقم قســـیمة تحصـــیل الـــثمن وكـــذلك 
األصناف المرفق بهذه الشروط توضع داخل مظروف مغلق علیه اسم ورقم المناقصة والتوقیـع علـى 

.ا بختم الشركةراق صحیفة الشروط والمواصفات وختمهكل ورقه من أو 
ال یجــوز الكشــط أو المحــي فــي جــدول األصــناف وكــل تصــحیح فــي األســعار أو غیرهــا یجــب إعــادة - 2

كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه .
.%16المضافةالقیمةشامًال لضریبةبالشیكل االسرائیليیقدم عرض سعره أنعلى المشترك - 3
.مشتغال مرخصًا وان یرفق لعطائه صورة عن تلك الرخصةلدیه یكون أنرك على المشت- 4
صـادرة ضـریبيشـهادة خصـم أوصورة عنها أوضریبيیرفق لعطائه شهادة خلو أنعلى المشترك - 5

.عن الدوائر الضریبیة في قطاع غزة
قیمـــة األصـــنافإجمـــاليمـــن %5یجـــب علـــى مقـــدم العطـــاء أن یقـــدم ضـــمان دخـــول عطـــاء بنســـبة - 6

الطریقتین التالیتین:بإحدىالمتقدمة لها 
كفالـــة بنكیـــة أو (شـــیك بنكـــي) مـــن بنـــك یقبـــل التعامـــل مـــع الســـلطة الوطنیـــة بغـــزة (البنـــك الـــوطني -أ

إغــــالق) ســــاریة المفعــــول لمــــدة ثالثــــة شــــهور مــــن تــــاریخ أو بنــــك االنتــــاج الفلســــطینياإلســــالمي 
الصندوق.

ع لـوزارة االتصـاالت وتكنولوجیـا المعلومـات ( یـتم دفع معتمد صادر من بنك البریـد التـابإیصالأو -ب
بوزارة الصحة ).–من دائرة المشتریات اإلیصالاستالم 
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الصندوق.إغالق) یوم من تاریخ 90یكون صالحیة السعر لمدة (- 7
بكفالــة حســن تنفیــذ ریدیــةالبالبنكیــة أویســتبدل ضــمانته أنیرســو علیــه العطــاء الــذيعلــى المشــترك - 8

للمشروع وان تكون سـاریة المفعول حتى االنتهـاء مـن تنفیـذ كافـة اإلجمالیةلقیمة من ا%10لتصبح 
) وتسـلیم جمیـع 17/2018والتنفیـذات المطلوبـة حسـب شـروط ومواصـفات المناقصـة رقـم (األعمـال
تجزئـة هـذه الكفالـة ال یجـوز،الهندسـة والصـیانةاإلدارة العامـة بالتنسـیق مـع تامـةالمنفـذةواألعمال
.األعمالكاملب االحتفاظ بها كاملة لحین االنتهاء من تنفیذبل یج

یكون على علم بأن مـا یقدمـه مـن عـرض سـعر وتقبـل بـه وزارة الصـحة هـو ملزمـًا أنعلى المشترك - 9
المناقصة.هذه فيإلیهاالمشار األعمالله حتى االنتهاء من تنفیذ كافة 

صـحیفة فـيالفنیـة الـواردة األعمالتنفیذ كافة حال رسو المناقصة علیه بفيیلتزم أنعلى المشترك - 10
(وفــى حــال عــدم قدرتــه االخطــار بالترســیة مــن تــاریخ أســبوعینمـــدة ال تتجـــاوزفــيالشــروط الفنیــة  

یســتطیع خاللهــا االلتــزام بالتنفیــذ التــيالفتــرة یحــدد هــوأنعلــى االلتــزام بــالفترة الزمنیــة المحــددة علیــه 
تیار العرض المناسب).ولوزارة الصحة مطلق الحریة باخ

مـن یـوم90مـدة حسب شروط ومواصفات العطاءبهاالمشاركالتي یقوم األعمالیكون الدفع لقاء - 11
.ام التورید ومن خالل وزارة الصحةتاریخ تقدیم الفواتیر واألوراق الدالة على تم

و زیادتهــا علــى المشــترك أن یكــون علــى علــم بأنــه یحــق لــوزارة الصــحة تخفــیض الكمیــات المطلوبــة أ- 12
لألصناف الواردة في المناقصة بواقع الكمیـات المطلوبـة وبـدون تغییـر لألسـعار وبـدون %30بنسبة 

.المشاركمعارضة من 
المواد بـــلهندســـة والصـــیانة لاإلدارة العامـــة علـــى المشـــترك الـــذي یرســـو علیـــه المناقصـــة القیـــام بتزویـــد - 13

وأن یقوم بنقل وتوصیل تلك المواد للمخازن المطلوبة طبقًا للشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة 
بوسائل نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص مع التحمیل والتنزیل.

األســـبابإبـــداءجـــزء منهـــا بـــدون أواألعمـــالالمناقصـــة عـــن جمیـــع إلغـــاءفـــيلـــوزارة الصـــحة الحـــق - 14
تعویض.بأيالمطالبة فيیكون لمقدم العطاء الحق أنوبدون 

فــور توقیعــه علــى العقــد منــهتوریــد االصــناف المطلوبــة فــيمناقصــة بالبــدء یلتــزم مــن ترســو علیــه ال- 15
.رفح-دائرة الهندسة والصیانة ل

الالزمة قبل البدء البریدیةالبنكیة أوترسو علیه المناقصة تقدیم كافة الضماناتالذيعلى المشترك - 16
.من هذه الصحیفة )8التنفیذ وتوقیع العقد ( الفقرة رقم في
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) 17/2018بعـض شـروط ومواصـفات المناقصـة رقـم (أون ترسو علیـه المناقصـة بكـل خل مأإذا - 17
العقـد معـه والتعاقـد وٕالغـاءالبریدیةالبنكیة أومصادرة ضمانتهالحق في جزئیًا لوزارة الصحة أوكلیًا 

القضــاء أمــامومقاضــاته اإلخــاللمــع ســواه وتحمیلــه كافــة التعویضــات والخســائر المترتبــة علــى ذلــك 
.فلسطینيال

جـزء أوتـأخیر أسـبوعالمائة من قیمة العطـاء عـن كـل فينصف%0.5غرامة التأخیر تكون قیمتها - 18
أسـابیعثالثـة أقصـى) وبحـد 10بـالفقرة رقـم (إلیهـاالمشـار األعمـالبعد المـدة المحـددة لتنفیـذ األسبوعمن 

) مـن الشـروط العامـة 19بـالفقرة رقـم(ویطبـق مـا جـاءریدیـةالبالبنكیة أوبعدها یفسخ العقد وتصادر كفالته 
للمناقصة.

.آخرعطاء أي أووزارة الصحة لیست ملزمة بقبول أرخص العطاءات - 19
اإلخــاللمعاملتــه یلغــى العقــد ویصــادر التــأمین مــع عــدم فــيالتالعــب أوالغــش المشــاركإذا اســتعمل - 20

رة المالیـــة اســـمه مـــن بـــین المطالبـــة بالتعویضـــات المترتبـــة علـــى ذلـــك وتشـــطب وزافـــيبحـــق وزارة الصـــحة 
.للنیابة عند االقتضاءأمرهإبالغمناقصات للسلطة فضال عن فيوال یسمح له بالدخول المشاركین

غیـر مباشـر علــى أوبواسـطة غیـره بطریـق مباشــر أوقـدم بنفســه أوانــه شـرع المشـاركإذا ثبـت علـى - 21
الحــال فــيبالمصــلحة یلغــى عقــده إضــراراعلــى التواطــؤ معــه أوالســلطة مســتخدميأومــوظفيحــد أرشــوة 

القضائیة ضده.اإلجراءاتواتخاذ المشاركینویصادر التأمین فضال عن شطب اسمه من بین 
إجــــراءاتأيفیلغــــى التعاقــــد معــــه بخطــــاب موصــــى علیــــه دون اتخــــاذ أعســــرأوالمشــــاركأفلــــسإذا- 22

.قضائیة ویصادر التأمین
لــم تكــن هنــاك مطالبــات لــدى إذاى منــه مــع رد التــأمین مــا تبقــأوالعقــد إلغــاءجــاز المشــاركتــوفى إذا- 23

یعینوا عنهم وكیال رسمیًا یوافق علیـه رئـیس أنالعقد بشرط إتمامفيالسماح للورثة باالستمرار أوالمقاول 
فـيمـن مـورد واحـد وتـوفى احـدهم فللجهـة المختصـة الحـق أكثـركان العقد مبرمًا مع وٕاذاالجهة المختصة 

المقاولین باقيإلىالتورید إیكالفيأود التامین العقد مع ر إلغاء
أوقانونیــة إجــراءاتاتخــاذ إلــىالحــالتین بموجــب خطــاب موصــى علیــه بــدون حاجــة فــياإللغــاءویحصــل 

.القضاء للحصول على حكم بذلكإلىااللتجاء أورسمیة 
الفلسـطینيقضـاء الإلـىاألمـریحـال األعمـالكافة أوخالفات حول تنفیذ بعض أيحال حدوث في- 24

للبت فیه.
مخالفــة للشــروط العامــة الــواردة بالمناقصــة یترتــب علیــه اســتبعاد عــرض المشــاركأي شــروط یقــدمها - 25

من المناقصة.المشاركسعر 
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هذه المناقصة متكاملة وال یجوز تجزئتها بین المشاركین.- 26
.نیةوالمقاییس الفلسطیاعطاء األولویة للمنتج الوطني الفلسطیني لألصناف المطابقة للمواصفات- 27

تعطى المنتجات الوطنیة أولویة في الشراء حتى لـو كانـت قیمتهـا تزیـد علـى مثیالتهـا مـن - 28
احضار شهادة من وزارة االقتصـاد الـوطني بمـا المشاركوعلى %5المنتجات األجنبیة بنسبة 

یفید أن المنتج وطني.
الكائنـة المشـتریات دائرة وق العطاءات بـصندفيبالظرف المختوم األسعارأخر موعد لتقدیم عروض - 29

الموافــــق الخمــــیسیــــوم هــــوالطــــابق األول -المجمــــع اإلداري لــــوزارة الصــــحة-شــــارع الوحــــدةفــــي 
.صباحاً الساعة الحادیة عشر10/05/2018

وزارة الصحـــة
تریاتالمشدائرة
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جدول الكمیات

مالحظاتشیكلالسعر االجمالي باللشیكسعر الوحدة بالالكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم

1LED Tube T8, 18W - 20W, 220V Cool White1500عدد
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عدد الوحدة
LED Tube T8, 18W - 20W, 220V Cool White

1
ترتیـب
الصنف

الكمیة

وصف الصنف
120cm European Made or Equivalent

Color tempreature 6500 K
high quality heat sink aluminum alloy must included

lumen/watt 100
cool day light

1500

م
1

2

3

4

5

یتم اعتمادلى مواصفات وأنواع األصناف المطلوبة من قبل الشركة فإنه سهــام جدًا : في حال عدم التغییر أو اإلیضاح ع
ما هو مذكور في العرض وورقة المواصفات وذلك یعتبر ملزمًا للشركة الموردة

مواصفات األصناف المطلوبة

الخاص بـ توفیر قطع غیار لصیانة إنارة مستشفیات رفح
/1رقم الصفحة المواصفات الفنیة ألصناف المناقصة رقم 17/2018

مالحظة : یجب ارفاق ورقة المواصفات موقعة ومختومة مع عرض السعر للضرورة
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