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دولة فلسطین
وزارة الصحة 

غزة-المشتریاتدائرة
20/2018المناقصة رقم عالن عن اإل

بتورید وتركیب خرسانة رغویة وطبقة ورق زفتةالخاصة 
لزوم عزل سقف مركز صحي البریج الجدیدة

ویة خرسانة رغبتورید وتركیب خاصالصحة الفلسطینیة عن طرح عطاء بالظرف المختوم تعلن وزارة
ووفقًا لكراسة الشروط ملم لزوم عزل سقف مركز صحي البریج الجدیدة4وطبقة ورق زفتة (بلوبید) سمك 

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

:بوزارة الصحة من العنوان التاليیاتالمشتر دائرةیمكن الحصول على صحیفة الشروط والمواصفات من 
.) شیكل ال ترد100(الطابق األول وذلك لقاء مبلغ–المجمع االداري لوزارة الصحة–شارع الوحدة -غزة 

فـي صـباحاً 11:00السـاعة 24/05/2018الموافـقالخمـیسبأن آخر موعد لتقدیم العروض هو یومعلماً 
. ترد بعد هذا الموعدعروض أليصندوق العطاءات ولن یلتفت 

: مالحظات
.على من ترسو علیه العطاءأجرة اإلعالن)1
لسلطة الوطنیة الفلسطینیة بغزة ) یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادرین من بنك معتمد لدى ا2
لوزارة البنك الوطني اإلسالمي أو بنك االنتاج الفلسطیني) أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع(

شهور من من العطاء كتأمین دخول ساري المفعول لمدة ثالثة%5االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بمبلغ 
.   آخر موعد لتقدیم العروض

.تشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائبو بالشیكل االسرائیلي) تقدیم األسعار 3
صادرة عن الدوائر الضریبیة في قطاع ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضریبي ) 4

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

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

وزارة الصحة
المشتریاترةدائ
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دولة فلسطین
وزارة الصحة 

غزة-المشتریاتدائرة
20/2018المناقصة رقم اإلعالن عن 

بتورید وتركیب خرسانة رغویة وطبقة ورق زفتةالخاصة 
لزوم عزل سقف مركز صحي البریج الجدیدة

صحیفة الشروط العامة

یتوجـه أناالشتراك بالمناقصة المشار إلیها عالیـه فينالراغبیالمشاركینوزارة الصحة الفلسـطینیة لكـل تتوجــه
حسـب وذلـكالمشتریات بوزارة الصحة للحصول على صحیفـة الشـروط والمواصفـات للمشـاركة بالمناقصــة لدائرة

الشروط التالیة :
على المشترك أن یقدم عطائه على النموذج الخاص بالمناقصة والمرفق بصـحیفة الشـروط فقـط والمختـوم - 1

بخاتم وزارة الصحة دائرة المشـتریات والمؤشـر علیـه بـرقم قسـیمة تحصـیل الـثمن وكـذلك األصـناف المرفـق 
بهــذه الشــروط توضــع داخــل مظــروف مغلــق علیــه اســم ورقــم المناقصــة والتوقیــع علــى كــل ورقــه مــن أوراق 

صحیفة الشروط والمواصفات وختمها بختم الشركة.
ابتـه ناف وكـل تصـحیح فـي األسـعار أو غیرهـا یجـب إعـادة كتال یجوز الكشط أو المحي في جدول األص- 2

.رقمًا وكتابة والتوقیع علیه
.%16على المشترك أن یقدم عرض سعره بالشیكل االسرائیلي شامًال لضریبة القیمة المضافة - 3
على المشترك أن یكون لدیه مشتغال مرخصًا وان یرفق لعطائه صورة عن تلك الرخصة.  - 4
فق لعطائه شهادة خلو ضریبي أو صورة عنهـا أو شـهادة خصـم ضـریبي صـادرة عـن على المشترك أن یر - 5

الدوائر الضریبیة في قطاع غزة.
مـن إجمـالي قیمـة األصـناف المتقدمـة %5یجب على مقـدم العطـاء أن یقـدم ضـمان دخـول عطـاء بنسـبة - 6

لها بإحدى الطریقتین التالیتین:
ل مـــع الســــلطة الوطنیـــة بغــــزة (البنـــك الــــوطني كفالـــة بنكیــــة أو (شـــیك بنكــــي) مـــن بنــــك یقبـــل التعامــــ-أ

اإلسالمي أو بنك االنتاج الفلسطیني) ساریة المفعول لمدة ثالثة شهور من تاریخ إغالق الصندوق.
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یــتم التصــاالت وتكنولوجیــا المعلومــات (أو إیصــال دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك البریــد التــابع لــوزارة ا-ب
وزارة الصحة ).ب–استالم اإلیصال من دائرة المشتریات 

من تاریخ إغالق الصندوق.یوم) 90یكون صالحیة السعر لمدة (- 7
على المشترك الذي یرسو علیه العطاء أن یستبدل ضمانته البنكیة أو البریدیة بكفالـة حسـن تنفیـذ لتصـبح - 8

مــن القیمــة اإلجمالیــة للمشــروع وان تكــون ســـاریة المفعــول حتــى االنتهــاء مــن تنفیــذ كافــة األعمــال 10%
ـــذات المطلوبـــة حســـب شـــروط ومواصـــفات المناقصـــة رقـــم (  ) وتســـلیم جمیـــع األعمـــال 20/2018والتنفی

ـــل یجـــب و  ـــة ب ـــة هـــذه الكفال ـــذة تامـــة بالتنســـیق مـــع اإلدارة العامـــة الهندســـة والصـــیانة، ال یجـــوز تجزئ المنف
االحتفاظ بها كاملة لحین االنتهاء من تنفیذ كامل األعمال.

م بــأن مــا یقدمــه مــن عــرض ســعر وتقبــل بــه وزارة الصــحة هــو ملزمــًا لــه علــى المشــترك أن یكــون علــى علــ- 9
حتى االنتهاء من تنفیذ كافة األعمال المشار إلیها في هذه المناقصة.

علــى المشــترك أن یلتــزم فــي حــال رســو المناقصــة علیــه بتنفیــذ كافــة األعمــال الفنیــة الــواردة فــي صــحیفة - 10
مــن تــاریخ االخطــار بالترسـیة (وفــى حــال عــدم قدرتــه علــى أســبوعینالشـروط الفنیــة  فــي مـــدة ال تتجـــاوز 

االلتـــزام بـــالفترة الزمنیـــة المحـــددة علیـــه أن یحـــدد هـــو الفتـــرة التـــي یســـتطیع خاللهـــا االلتـــزام بالتنفیـــذ ولـــوزارة 
الصحة مطلق الحریة باختیار العرض المناسب).

مــن یــوم90العطــاء مــدة یكــون الــدفع لقــاء األعمــال التــي یقــوم المشــارك بهــا حســب شــروط ومواصــفات- 11
تاریخ تقدیم الفواتیر واألوراق الدالة على تمام التورید ومن خالل وزارة الصحة.

على المشترك أن یكون علـى علـم بأنـه یحـق لـوزارة الصـحة تخفـیض الكمیـات المطلوبـة أو زیادتهـا بنسـبة - 12
ألســعار وبــدون معارضــة لألصــناف الــواردة فــي المناقصــة بواقــع الكمیــات المطلوبــة وبــدون تغییــر ل30%

من المشارك.
على المشترك الذي یرسو علیه المناقصة القیام بتزویـد اإلدارة العامـة للهندسـة والصـیانة بـالمواد المطلوبـة - 13

طبقًا للشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة وأن یقـوم بنقـل وتوصـیل تلـك المـواد للمخـازن بوسـائل نقلـه 
یل والتنزیل.الخاصة وعلى حسابه الخاص مع التحم

لوزارة الصحة الحق في إلغاء المناقصة عن جمیع األعمال أو جزء منهـا بـدون إبـداء األسـباب وبـدون أن - 14
یكون لمقدم العطاء الحق في المطالبة بأي تعویض.

على المشترك الذي ترسو علیه المناقصة تقدیم كافة الضمانات البنكیة أو البریدیة الالزمـة قبـل البـدء فـي - 15
من هذه الصحیفة ).8وتوقیع العقد ( الفقرة رقم التنفیذ 
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إذا أخـــل مـــن ترســـو علیـــه المناقصـــة بكـــل أو بعـــض شـــروط ومواصـــفات المناقصـــة كلیـــًا أو جزئیـــًا لـــوزارة - 16
الصحة الحق في مصـادرة ضـمانته البنكیـة أو البریدیـة وٕالغـاء العقـد معـه والتعاقـد مـع سـواه وتحمیلـه كافـة 

على ذلك اإلخالل ومقاضاته أمام القضاء الفلسطیني.التعویضات والخسائر المترتبة
نصف في المائة من قیمة العطاء عن كل أسبوع تـأخیر أو جـزء مـن %0.5غرامة التأخیر تكون قیمتها - 17

ة أسابیع بعدها أقصى ثالث) وبحد 10ار إلیها بالفقرة رقم (األسبوع بعد المدة المحددة لتنفیذ األعمال المش
) مـــن الشـــروط العامـــة 19یفســـخ العقـــد وتصـــادر كفالتـــه البنكیـــة أو البریدیـــة ویطبـــق مـــا جـــاء بـــالفقرة رقـــم(

للمناقصة.
وزارة الصحة لیست ملزمة بقبول أرخص العطاءات أو أي عطاء آخر.- 18
خـالل بحـق إذا استعمل المشارك الغش أو التالعب في معاملته یلغى العقـد ویصـادر التـأمین مـع عـدم اإل- 19

وزارة الصحة في المطالبة بالتعویضات المترتبة على ذلك وتشطب وزارة المالیة اسمه من بین المشاركین 
وال یسمح له بالدخول في مناقصات للسلطة فضال عن إبالغ أمره للنیابة عند االقتضاء.

ر مباشـر علـى رشـوة إذا ثبت على المشارك انه شرع أو قدم بنفسه أو بواسطة غیره بطریـق مباشـر أو غیـ- 20
أحـــد مـــوظفي أو مســـتخدمي الســــلطة أو علـــى التواطـــؤ معــــه إضـــرارا بالمصـــلحة یلغــــى عقـــده فـــي الحــــال 

ویصادر التأمین فضال عن شطب اسمه من بین المشاركین واتخاذ اإلجراءات القضائیة ضده.
ات قضــائیة إذا أفلــس المشــارك أو أعســر فیلغــى التعاقــد معــه بخطــاب موصــى علیــه دون اتخــاذ أي إجــراء- 21

ویصادر التأمین.
إذا تـــوفى المشـــارك جـــاز إلغـــاء العقـــد أو مـــا تبقـــى منـــه مـــع رد التـــأمین إذا لـــم تكـــن هنـــاك مطالبـــات لـــدى - 22

المقــاول أو الســماح للورثــة باالســتمرار فــي إتمــام العقــد بشــرط أن یعینــوا عــنهم وكــیال رســمیًا یوافــق علیــه 
كثــر مــن مــورد واحــد وتــوفى احــدهم فللجهــة المختصــة رئــیس الجهــة المختصــة وٕاذا كــان العقــد مبرمــًا مــع أ

.یكال التورید إلى باقي المقاولینالحق في إلغاء العقد مع رد التامین أو في إ
ویحصـل اإللغـاء فــي الحـالتین بموجــب خطـاب موصــى علیـه بـدون حاجــة إلـى اتخــاذ إجـراءات قانونیــة أو - 23

رسمیة أو االلتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بذلك.
حال حدوث أي خالفات حول تنفیذ بعض أو كافة األعمال یحال األمر إلى القضاء الفلسطیني للبت في- 24

فیه.
أي شــروط یقــدمها المشــارك مخالفــة للشــروط العامــة الــواردة بالمناقصــة یترتــب علیــه اســتبعاد عــرض ســعر - 25

المشارك من المناقصة.
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قة للمواصفات والمقاییس الفلسطینیة.اعطاء األولویة للمنتج الوطني الفلسطیني لألصناف المطاب- 26
تعطـــى المنتجـــات الوطنیـــة أولویـــة فـــي الشـــراء حتـــى لـــو كانـــت قیمتهـــا تزیـــد علـــى مثیالتهـــا مـــن المنتجـــات - 27

وعلـــى المشـــارك احضـــار شـــهادة مـــن وزارة االقتصـــاد الـــوطني بمـــا یفیـــد أن المنـــتج %5األجنبیـــة بنســـبة 
وطني.

فـي توم في صندوق العطاءات بدائرة المشتریات الكائنـة أخر موعد لتقدیم عروض األسعار بالظرف المخ-28
الموافـــــق الخمـــــیسالطـــــابق األول هـــــو یـــــوم -المجمـــــع اإلداري لـــــوزارة الصـــــحة-شـــــارع الوحـــــدة

صباحًا.11:00الساعة 24/05/2018

وزارة الصحـــة
دائرة المشتریات
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الكمیاتجدول 

یات المطلوبةجدول باألعمال والكممرفق 

مالحظةالسعر اإلجمالي ر الوحدة سعالكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم

1
عزل سقف مركز صحي البریج الجدیدة بورق الزفتة

(Fome concrete)البلوبید) وطبقة(
1اجمالي
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االجمالي بالحروفاالجمالي سعر الوحدة الكمیةالوحدةبیان األعمالالبند

1

أوال:أعمال العزل
مم لزوم السطح النهائي على كامل المساحة 4تورید وتركیب زفتة بولوبید سماكة 

- أن یشمل البند :ولزوم أسقف غرف في عیادة الصحة النفسیة وسطح الدرج بعیادة الزوایدة على
تنظیف السطح من األتربة والغبار تماما" ومن كل شیئ یعیق العمل-1
على كامل محیط المبنى لكسر الزاویة القائمة بین السقف 1:1عمل مثلث من األسمنت والرمل بنسبة -2

والحائط وفتح فرز في المحیط لطرف البولیبید
ب تعلیمات  المشرف والمواصفات الفنیة بحیث یعتمد فرد طبقة من األساس على كامل المساحة حس-3

ویوافق علیه المهندس المشرف.
تركیب ألواح الزفتة مع مراعاة اللحام جیدا" ومزاریب المطر حسب تعلیمات  المشرف.-3
سم على كامل محیط المنشر حسب تعلیمات  20عمل وزرة مائلة من البولوبید بارتفاع -4

البولیبید داخل الجدار بشكل جیدالمشرف.وتشطیب منطقة طرف
دهان حروف اللحام بالبویة الفضیة جیدا"-5
تنظیف السطح جیدا" وٕانهاء العمل حسب األصول والمواصفات وتعلیمات  المشرف. -6
یجب عمل فحص لتسرب المیاه من على السطح وعلى المقاول إصالح أي خلل قد یحدث نتیجة -7

لذلك.
میع المواد العتمادها قبل التورید وذلك حسب المواصفات والتعلیمات.ویجب تقدیم عینات من ج

2m265

2

) الباطون الرغوي الخفیف لزوم شبلونة المیول للسقف النهائي FOME CONCRETEتورید وصب (
سم) ومع معالجة السقف 20(وتنفذ بشكل جید أسفل الحمام الشمسي مع مراعاة رفع المرایا عن السقف 

سم لحد 5دة أسبوع على األقل مرتین یومیًا  حسب تعلیمات المهندس المشرف بسمك یتراوح بین بالماء لم
" مع األكواع والتیات 4"+3سم كحد اقصى. والبند یشمل التأسیس لخط تصریف األمطار 15كدنى و

الالزمة لتصریف میاه األمطار وعمل جمیع ما یلزم حسب األصول وتعلیمات المهندس المشرف.

2m265

اإلجمـــــــــالي
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اجمالي الوحدة
عزل سقف مركز صحي البریج الجدیدة بورق الزفتة (البلوبید) وطبقة (Fome

concrete) 1
ترتیـب
الصنف

الكمیة

وصف الصنف
ملم لزوم سقف مركز صحي البریج الجدیدة4تورید وتركیب خرسانة رغویة وطبقة ورق زفتة سمك 

یةمرفق جدول كمیات بالبنود والمواصفات الفن

1

م
1
2

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

مواصفات األصناف المطلوبة

رغویة وطبقة ورق زفتة (بلوبید) سمك 4ملم لزوم عزل الخاصة بـ تورید وتركیب خرسانة
سقف مركز صحي البریج الجدیدة

/1رقم الصفحة المناقصة رقم 2018/20 المواصفات الفنیة ألصناف

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

1


