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دولة فلسطین
وزارة الصحة
غزة-دائرة المشتریات 

22/2018عالن عن المناقصة رقماإل
بصیانة واصالح مولد كتربلر بمستشفى التحریر بمجمع ناصر الطبيالخاصة 

بصیانة واصالح مولد كتربلر   الخاصة عن طرح عطاء بالظرف المختوم تعلن وزارة الصحة الفلسطینیة 
550KVAووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة ریر بمجمع ناصر الطبي بخانیونس بمستشفى التح

والمواصفات الفنیة الواردة للمشتركین في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة.

التالي:الحصول على صحیفة الشروط والمواصفات من دائرة المشتریات بوزارة الصحة من العنوانیمكن 
.شیكل ال ترد)100لطابق األول وذلك لقاء مبلغ(ا- لوزارة الصحةاإلداريالمجمع-شارع الوحدة- غزة

شرعالحادیةالساعة 16/07/2018الموافق االثنینهو یومموعد لتقدیم العروض علمًا بأن آخر
.الموعدولن یلتفت ألي عروض ترد بعد هذا في صندوق العطاءات صباحاً 

صباحًا.10:00الساعة 11/07/2018یوم األربعاء الموافق سیتم عمل زیارة میدانیة ومعاینة الموقع

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

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

.شهور من آخر موعد لتقدیم العروضالمفعول لمدة ثالثة
وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب.بالدوالر األمریكيتقدیم األسعار .3
شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صوره عنها أو .4

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

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

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

22/2018عن المناقصة رقم عالن اإل
بصیانة واصالح مولد كتربلر بمستشفى التحریر بمجمع ناصر الطبيالخاصة 

صحیفة الشروط العامة

أناالشتراك بالمناقصة المشار إلیها عالیه فيالراغبینینالمشاركوزارة الصحة الفلسـطینیة لكـل تتوجــه
لى صحیفـة الشـروط والمواصفـات للمشـاركة بالمناقصـة المشتریات بوزارة الصحة للحصول علدائرةیتوجه 
حسب الشروط التالیة :وذلك

والمرفق بصحیفة الشروط فقط على النموذج الخاص بالمناقصة على المشترك أن یقدم عطائه - 1
والمختوم بخاتم وزارة الصحة دائرة المشتریات والمؤشر علیه برقم قسیمة تحصیل الثمن وكذلك 

ق بهذه الشروط توضع داخل مظروف مغلق علیه اسم ورقم المناقصة والتوقیع على األصناف المرف
.ا بختم الشركةكل ورقه من أوراق صحیفة الشروط والمواصفات وختمه

ال یجوز الكشط أو المحي في جدول األصناف وكل تصحیح في األسعار أو غیرها یجب إعادة - 2
كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه .

.%16المضافةالقیمةشامًال لضریبةبالدوالر األمریكيیقدم عرض سعره أنرك على المشت- 3
.مشتغال مرخصًا وان یرفق لعطائه صورة عن تلك الرخصةلدیه یكون أنعلى المشترك - 4
صادرة ضریبيشهادة خصم أوصورة عنها أوضریبيیرفق لعطائه شهادة خلو أنعلى المشترك - 5

.ع غزةعن الدوائر الضریبیة في قطا
قیمة األصناف إجماليمن %5یجب على مقدم العطاء أن یقدم ضمان دخول عطاء بنسبة - 6

الطریقتین التالیتین:بإحدىالمتقدمة لها 
كفالة بنكیة أو (شیك بنكي) من بنك یقبل التعامل مع السلطة الوطنیة بغزة (البنك الوطني -أ

إغالقدة ثالثة شهور من تاریخ ) ساریة المفعول لمأو بنك االنتاج الفلسطینياإلسالمي 
الصندوق.

دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ( یتم إیصالأو -ب
بوزارة الصحة ).–من دائرة المشتریات اإلیصالاستالم 

الصندوق.إغالق) یوم من تاریخ 90یكون صالحیة السعر لمدة (- 7
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بكفالة حسن تنفیذ ریدیةالبالبنكیة أویستبدل ضمانته أنعلیه العطاء یرسوالذيعلى المشترك - 8
للمشروع وان تكون سـاریة المفعول حتى االنتهاء من تنفیذ كافة اإلجمالیةمن القیمة %10لتصبح 
) وتسلیم جمیع 22/2018والتنفیذات المطلوبة حسب شروط ومواصفات المناقصة رقم (األعمال
تجزئة هذه الكفالة ال یجوز،الهندسة والصیانةاإلدارة العامة بالتنسیق مع تامةالمنفذةواألعمال

.األعمالكاملبل یجب االحتفاظ بها كاملة لحین االنتهاء من تنفیذ
یكون على علم بأن ما یقدمه من عرض سعر وتقبل به وزارة الصحة هو ملزمًا أنعلى المشترك - 9

المناقصة.هذه فيإلیهاالمشار مالاألعله حتى االنتهاء من تنفیذ كافة 
صحیفة فيالفنیة الواردة األعمالحال رسو المناقصة علیه بتنفیذ كافة فيیلتزم أنعلى المشترك - 10

(وفى حال عدم قدرته على االخطار بالترسیة من تاریخ یوم45مـدة ال تتجـاوزفيالشروط الفنیة  
یستطیع خاللها االلتزام بالتنفیذ ولوزارة التيالفترة حدد هویأنااللتزام بالفترة الزمنیة المحددة علیه 

الصحة مطلق الحریة باختیار العرض المناسب).
من یوم90مدة حسب شروط ومواصفات العطاءبهاالمشاركالتي یقوم األعمالیكون الدفع لقاء - 11

.لصحةام التورید ومن خالل وزارة اتاریخ تقدیم الفواتیر واألوراق الدالة على تم
على المشترك أن یكون على علم بأنه یحق لوزارة الصحة تخفیض الكمیات المطلوبة أو زیادتها - 12

لألصناف الواردة في المناقصة بواقع الكمیات المطلوبة وبدون تغییر لألسعار وبدون %30بنسبة 
.المشاركمعارضة من 

المواد بلهندسة والصیانة لعامة اإلدارة العلى المشترك الذي یرسو علیه المناقصة القیام بتزوید - 13
المطلوبة طبقًا للشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة وأن یقوم بنقل وتوصیل تلك المواد للمخازن 

بوسائل نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص مع التحمیل والتنزیل.
باباألسإبداءجزء منها بدون أواألعمالالمناقصة عن جمیع إلغاءفيلوزارة الصحة الحق - 14

تعویض.بأيالمطالبة فيیكون لمقدم العطاء الحق أنوبدون 
فور توقیعه على العقد منهتورید االصناف المطلوبة فيیلتزم من ترسو علیه المناقصة بالبدء - 15

.مجمع الشفاء الطبي–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
) 22/2018بعض شروط ومواصفات المناقصة رقم (أوخل من ترسو علیه المناقصة بكل أإذا - 17

والتعاقد العقد معهوٕالغاءالبریدیةالبنكیة أومصادرة ضمانتهالحق في جزئیًا لوزارة الصحة أوكلیًا 
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القضاء أمامومقاضاته اإلخاللمع سواه وتحمیله كافة التعویضات والخسائر المترتبة على ذلك 
.الفلسطیني

جزء أوتأخیر أسبوعالمائة من قیمة العطاء عن كل فينصف%0.5غرامة التأخیر تكون قیمتها - 18
ثالثة أقصى) وبحد10رقم (بالفقرةإلیهاالمشار األعمالبعد المدة المحددة لتنفیذ األسبوعمن 

) من 19ویطبق ما جاء بالفقرة رقم(ریدیةالبالبنكیة أوبعدها یفسخ العقد وتصادر كفالته أسابیع
الشروط العامة للمناقصة.

تاریخ التسلیم منعامهيبعد التنفیذ األعمالبأن مدة ضمانة یكون على علم أنعلى المشترك - 19
من المبلغ اإلجمالي %2ة التنفیذ بكفالة ضمان األعمال بنسبوان یستبدل كفالة حسناالبتدائي

.ریة المفعول لحین انتهاء الضمانةسالألعمال المنفذة
هذه المناقصة متكاملة وال یجوز تجزئتها بین المشاركین.- 20
.آخرعطاء أي أووزارة الصحة لیست ملزمة بقبول أرخص العطاءات - 21
اإلخاللمعاملته یلغى العقد ویصادر التأمین مع عدم يفالتالعب أوالغش المشاركإذا استعمل - 22

المطالبة بالتعویضات المترتبة على ذلك وتشطب وزارة المالیة اسمه من بین فيبحق وزارة الصحة 
.للنیابة عند االقتضاءأمرهإبالغمناقصات للسلطة فضال عن فيوال یسمح له بالدخول المشاركین

غیر مباشر على أوبواسطة غیره بطریق مباشر أوقدم بنفسه أوانه شرع المشاركإذا ثبت على - 23
فيبالمصلحة یلغى عقده إضراراعلى التواطؤ معه أوالسلطة مستخدميأوموظفيحد أرشوة 

القضائیة اإلجراءاتواتخاذ المشاركینالحال ویصادر التأمین فضال عن شطب اسمه من بین 
ضده.

إجراءاتأيلتعاقد معه بخطاب موصى علیه دون اتخاذ فیلغى اأعسرأوالمشاركأفلسإذا- 24
.قضائیة ویصادر التأمین

لم تكن هناك مطالبات لدى إذاما تبقى منه مع رد التأمین أوالعقد إلغاءجاز المشاركتوفى إذا- 25
یعینوا عنهم وكیال رسمیًا یوافق علیه أنالعقد بشرط إتمامفيالسماح للورثة باالستمرار أوالمقاول 

من مورد واحد وتوفى احدهم فللجهة أكثركان العقد مبرمًا مع وٕاذارئیس الجهة المختصة 
ویحصل ،المقاولینباقيإلىالتورید إیكالفيأوالعقد مع رد التامین إلغاءفيالمختصة الحق 

رسمیة أوقانونیة إجراءاتاتخاذ إلىالحالتین بموجب خطاب موصى علیه بدون حاجة فياإللغاء
.القضاء للحصول على حكم بذلكإلىااللتجاء وأ
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الفلسطینيالقضاء إلىاألمریحال األعمالكافة أوخالفات حول تنفیذ بعض أيحال حدوث في- 26
للبت فیه.

مخالفة للشروط العامة الواردة بالمناقصة یترتب علیه استبعاد عرض المشاركأي شروط یقدمها - 27
من المناقصة.المشاركسعر 

.نیةولویة للمنتج الوطني الفلسطیني لألصناف المطابقة للمواصفات والمقاییس الفلسطیاعطاء األ- 28
تعطى المنتجات الوطنیة أولویة في الشراء حتى لو كانت قیمتها تزید على مثیالتها من المنتجات - 29

احضار شهادة من وزارة االقتصاد الوطني بما یفید أن المنتج المشاركوعلى %5األجنبیة بنسبة 
ني.وط

الكائنة المشتریات دائرة صندوق العطاءات بفيبالظرف المختوم األسعارأخر موعد لتقدیم عروض - 30
الموافق االثنینیوم هوالطابق األول -المجمع اإلداري لوزارة الصحة-شارع الوحدةفي 
.صباحاً الساعة الحادیة عشر16/07/2018

وزارة الصحـــة
یاتتر المشدائرة
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جدول الكمیات

مالحظاتالسعر االجماليسعر الوحدةالكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم

1
م . التحریر 550KVAصیانة واصالح مولد كتربلر 

بمجمع ناصر بخانیونس
1اجمالي
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اجمالي الوحدة
550صیانة واصالح مولد كتربلر  KVA حریر بمجمع ناصر بخانیونسم . الت

1
ترتیـب
الصنف

الكمیة

وصف الصنف
مرفق جدول كمیات لالعمال المطلوبة للمولد 

1

م
1

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

مواصفات األصناف المطلوبة

م . التحریر بمجمع ناصر الطبي550KVAالخاصة بـ صیانة واصالح مولد كتربلر 
بخانیونس

المواصفات الفنیة ألصناف المناقصة 2018/22

ةمالحظة : یجب ارفاق ورقة المواصفات موقعة ومختومة مع عرض السعر للضرور 
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في مجمع ناصر الطبي بخانیونس550KVAصیانة واصالح مولد كتربلر م . التحریر 

السعر الوحدةبیان األعمالالبند 
(دوالر)

اجمالي 
مالحظات(دوالر)

مالحظة عامة

قبل تعبئة المناقصة والبدء بالعمل على المقاول زیارة 
العمال المنفذة الموقع واالطالع على المكان وجمیع ا

بموافقة المھندس المختص مع ضمانة لمدة عام علیھا 
ویلزم تقدیم عینات قبل البدء بالعمل بعد الترسیة 

وتسلیم القطع القدیمة في حال تبدیلھا  والمولد 
مولد كتربلر -المطلوب اصالحھ بالبیانات التالیة : 

Alternatorفى م. التحریر 550kvaبقدرة 
model :CATERPILLAR LC 6114F

GENSET SN:
CAT00C15LLNA01792

اعمال المیكانیكا والكھرباء.
لف و تشغیل ملفات مولد كھرباء على ان یكون السلك 1

المستخدم في اللف صناعة اوروبیة ومعزول بطبقة 
سمیكة من الورنیش مطابق للسلك االصلي المستخدم 

من قبل الشركة المصنعة

مقطوعیة

امبیر نوع 800استبدال و تركیب و تشغیل سكینة 2
eaton للمولد شاملة حمایة حراریة قابلة للمعایرة

صناعة اوروبیة
مقطوعیة

فحص و استبدال القطع العطالنة بقطع غیار معتمدة 3
من الشركة المصنعة و ان تكون صناعة اوروبیة  

)AVR(موحدات تقویم و لوحة 
مقطوعیة

كاسكیت راس جدید بدل عن القدیم مع كل ما استبدال4
تنظیف ج من اعمال خراطة و حف و صنفرة ویحتا

بین البلوك و الراس
مقطوعیة

استبدال لبادة زیت عمود كرنك امامیة و خلفیة مع كل 5
ما یلزم التمام العمل

مقطوعیة

تسییخ و فحص و تنظیف ردیتر میاه المولد مع تعبئة 6
مقطوعیةجدیدة للمولدمیاة معالجة

دوالراجمالي التكلفة التقدیریة بالدوالر االمریكي


