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دولة فلسطین
دائرة المشتریات–الصحةوزارة 

2018/ 26عطاء رقم  
هلیةاألمن المستشفیات بشراء خدمات جراحیةالخاص 

بتمویل من المنحة النرویجیة 
NORWACرقم المشروع - P79

الموضحة اتتبعًا للشروط والمواصفاألهلية من القطاع یتعلن وزارة الصحة عن طــرح عطــاء شراء خدمات جراح
في حدود محافظة غزةومقرها فعلى المستشفیات الخاصة والمؤسسات ذات االختصاص،في كراسة ووثائق العطاء

:والمسجلة رسمیًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة الصحة على العنوان التالي
خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عیادة الرمال الطابق االول –اإلداريالمجمع -ع الوحدة ر شا-غزة

غیر مستردة.دوالر) 100على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ (

في وزارة الصحة –بدائرة المشتریات آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات 
وتفتح المظاریف بحضور ممثلي 13/9/2018لموافق االخمیسعشر من ظهر یوم الثانیةالساعة غـزة هو 

.المتناقصین في نفس الزمان والمكان

مالحظة:
أجرة اإلعالن في الصحف على من یرسو علیه العطاء..1
بقیمة یعمل في قطاع غزة لصالح مجمع الشفاء الطبي یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادر من أي بنك .2

ن دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقدیم العروض. كتأمیأمریكي) دوالر 1000(
شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة في قطاع غزة قبل إرفاقیجب .3

.صرف الفواتیر
وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب.األمریكيبالدوالر تقدم األسعار .4
.غیر ملزمة بقبول أقل األسعارءاتلجنة العطا.5
صباحا 10لساعة ا12/9/2018الموافق األربعاءسیتم عقد جلسة تمهیدیة مع المستشفیات التي ترغب في المشاركة یوم .6

.بدائرة المشتریات
.ov.pswww.mof.gیرجى مراجعة موقع الوزارة شروط العطاء كراسة لإلطالع على.7
، او مراجعة األخ/ عبد العزیز العجلة 2824368:رقمهاتف االتصال على دائرة المشتریات ،یرجى واالستفسار للمراجعة .8

.0597501971جوال رقم :
قسم العطاءات والعقود

تریات دائرة المش
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الشروط العامة
أوًال: إعداد وتقدیم العروض من قبل المتناقصین:ـ

عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعد أن یقرأ هذه الوثائق المتعهدیعد .1
أن یتحمل ویتفهم جمیع ما ورد فیها ویختم ویوقع كافة وثائق دعوة العطاء ویقدمها ضمن العرض كاملة على

كافة النتائج المترتبة على عدم قیامه بالتدقیق واالستكمال بصورة صحیحة.
المضافة وجمیع ائبعلى أن یشمل السعر رسوم الجمارك والضر بالدوالر االمریكي تكتب أسعار العطاء.2

الرسوم والمصاریف األخرى.
د فقط ویحظر المحو أو التعدیل أو الشطب أو عرضه مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسو المتعهدیعد .3

اإلضافة في العرض وكل تصحیح من هذا القبیل یوضع علیه خطین متوازیین بالحبر األحمر ویعاد كتابة 
الصواب بالحبر األزرق أو األسود ویوقع بجانبه من قبل من أجرى التصویب.

دخول العطاء في مغلف مغلق بإحكام ویكتب علیه عرضه مرفقًا به الوثائق المطلوبة مع تأمین المتعهدیقدم .4
وكذلك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم 26/2018للمناقصة رقملصالح وزارة الصحةة یات جراحشراء خدمعطاء 

دائرة الهاتف والفاكس ورقم صندوق البرید الخاصین به لترسل إلیه المكاتبات المتعلقة بالعطـاء وعلیه تبلیــغ 
خطیًا بأي تغییر أو تعدیل في عنوانه  وبخالف ذلك یحق للجنة العطاءات أن الصحة ارة / وز المشتریات 

تهمل العرض المقدم منه.
دائرة المشتریات  / وزارة یودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لهذا الغرض لدى .5

ق العطاءات قبل آخر موعد لتقدیم قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال یودع  في صندو الصحة  
العروض ال ینظر فیه ویعاد إلى مصدره مغلقًا .

یوما من تاریخ آخر 90بأن یبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وال یجوز له الرجوع عنه لمدة المتعهدیلتزم .6
موعد لتقدیم العروض.

ثانیًا: الشهادات والمستندات الرسمیة المطلوبة:ـ
التالي:ك) الشهادات والوثائق المطلوبة ه (خاصة إذا كان یشارك ألول مرةمع عرضأن یرفقالمتعهدعلى .1

 للمستشفى او المؤسسة ذات االختصاص  صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السیرة الذاتیة
 للمستشفى او المؤسسةترخیص وزارة الصحة.

یرغب بإضافتها ویرى أنها ضروریة  لتوضیح عرضه.أن یضیف أیة وثائق أو معلومات للمتعهدیحق .2
ثالثًا :  تأمینات وضمانات العطاء :

تأمین الدخول في العطاء :.1
من أي بنك یعمل في قطاع غزة لصالح مجمع كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادر أن یرفق بعرضه المتعهدیلتزم 

ي المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد كتأمین دخول سار أمریكي) دوالر 1000بقیمة (الشفاء الطبي
لتقدیم العروض على أن تعاد تأمینات الدخول في العطاء إلى مقدمیها من المتعهدین الذي لم یحال علیهم 
العطاء بعد مدة أسبوعین من تاریخ آخر موعد لتقدیم العروض، وكذلك لمن أحیل علیهم العطاء بعد أن یقوموا 

بتقدیم تأمین حسن التنفیذ.
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تأمین حسن التنفیذ : .2
طاء المحال علیه بقیمةالفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقدیم تأمین حسن التنفیذ للعالمتعهدیلتزم 

من أي كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادر وذلك على شكل غیر ال فقط دوالرأالف عشرةفقط )10000$(
یوم من تاریخ تبلیغه بقرار 51حسب األصول خالل ي بنك یعمل في قطاع غزة لصالح مجمع الشفاء الطب

، طوال فترة العقد على أن یكون ساري المفعول وزارة الصحة –دائرة المشتریات إحالة العطاء علیه من قبل
ویعاد تأمین حسن التنفیذ إلى المتعهد بعد تنفیذ كافة االلتزامات المترتبة علیه بموجب طلب خطي تقدمه 

باإلفراج عن التأمین لدائرة المشتریات للمستشفیاتاالدارة العامة 
رابعًا: فتح العطاءات وتقییمها:

لجنة فتح المظاریف-1
اتخاذ بأو ممثلیهم في الزمان والمكان المحددین في دعوة العطاء المتعهدینفتح العطاءات بحضور یتم

-اإلجراءات التالیة:
ف وكل عطاء یفتح مظروفه یضع رئیس اللجنة علیه وعلى إثبات عدد المظاریف في محضر فتح المظاری. ا

مظروفه رقمًا مسلسًال على هیئة كسر اعتیادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.
ترقیم األوراق المرفقة مع العطاء وٕاثبات عددها.. ب

المتعهدینمناقص وذلك بحضور قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقیمة التأمین االبتدائي المقدم من كل ج .
أو ممثلیهم.

التوقیع من رئیس اللجنة وجمیع األعضاء على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه وكذلك على محضر د. 
اللجنة بعد تدوین كافة الخطوات السابقة.

لجنة دراسة وتقییم العروض-2
یة التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنیة األشخاص أو الجهات الذین تتكون منهم اللجنة الفنیتم تحدید 

االعتبار:والمالیة والقانونیة وتقدم توصیاتها المناسبة للجنة العطاءات بعد أخذ المعاییر التالیة في
ال ینظر في أي عرض غیر معزز بتأمین دخول العطاء..1
صفات المطلوبة على جدول یعد لموالتدرس العروض من الناحیة الفنیة بحیث تحدد المعاییر الفنیة وفقًا .2

لهذه الغایة، وتخضع كافة العروض لنفس المعاییر من حیث التزام المناقص بعرضه بمواصفات وشروط 
دعوة العطاء.

من الناحیتین المالیة والفنیة ومقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء المتعهدیؤخذ بعین االعتبار كفاءة .3
الذي ال المتعهدیقدمها أو الخدمة التي یوفرها ر، وللجنة استبعاد عرض والتسهیالت التي الطبیة وسمعته 

تتوفر فیه كل أو بعض هذه المتطلبات.
إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنیة باإلحالة على مقدم أرخص .4

بالرغم من الخدمة سلنفرد األسعار و من حق اللجنة الفنیة أن توصي بالترسیة على أكثر من مو 
اختالف األسعار.
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في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي یتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العرض الذي .5
یلیه بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فیه المتطلبات لإلحالة على أن تبین أسباب استبعاد 

.العروض األرخص بشكل واضح
الذي یتضمن عرضه میزات المتعهداوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطلوبة یفضل إذا تس.6

.وعدد سنوات الخبرة في المجالإضافیة

التزامات المتعهد أو الموردخامسا:
العقد الخاص بقرار اإلحالة وما یلحقها من أوراق توقیع على المتعهد الذي أحیل علیه العطاء استكمال إجراءات .1

ومستندات.
حسب االصول المتبعة في تحویل التزاماتهبان یقوم بتنفیذ یلتزم المتعهد من تاریخ استالمه ألمر التورید.2

.الحاالت من وزارة الصحة 
ال یجوز للمتعهد أن یتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول على  إذن خطي .3

.ات التي أحالت العطاءلجنة العطاءمن وزارة الصحة وموافقة 
أو المورد الرجوع على لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقدیم عرضه في حالة للمتعهدال یحق .4

إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إلیها أو إذا لم تحل العطاء على مقدم أقل األسعار أو إذا 
.أو أي مرحلة دون ذكر األسبابألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت 

تالبرتوكوالوفقًا للمواصفات والشروط المتفق علیها والواردة في قرار اإلحالة وكذلك المتعهد بتقدیم الخدمة یلتزم .5
حة الجراء العملیات الجراحیة من وزارة الصةالمعتمدةالطبی

الدفعإجراءات :سادسا
وباللغة اإلنجلیزیة                                بالدوالر األمریكي المطلوبة إصدار الفواتیر على المتعهد المتعاقد معه لشراء الخدمات.1

.NORWAC-P79و باسم 
و تقریر خروج (فاتورة أصلیة،استیفائها لمعززات الصرفتدقیقها و یوم من 15عملیة دفع الفواتیر ستتم خالل .2

مریض و صورة عن التحویلة).ال
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لشـــروط الخاصـــةا
:ال: شروط خاصة بالمنشأةو أ
الجراحة أن یكون المستشفى مجاز ومرخص من قبل وزارة الصحة الفلسطینیة كمستشفى وأن یكون تخصص .1

ضمن رخصة المستشفى. 
. حدود محافظة غزةأن یكون المستشفى في .2
وأقسام سریریة لمرحلة ما قبل أن توجد كافة وحدات الخدمة المطلوبة من استقبال وتسجیل وفحص مبدئي .3

وغرفة العملیات بمشتمالتها من تعقیم وعملیات (المبیت) العملیةومرحلة ما بعد العملیة الجراحیة المطلوبة 
وٕافاقة في تسلسل یسهل مرور العاملین والمرضى مع المحافظة على األسس العامة لمنع ومكافحة عدوى 

المستشفیات.
مع المستشفى خالل مدة تنفیذ العقد أي حقوق أدبیة أومالیة على الوزارة. ال یترتب ألي من العاملین .4

شروط تقدیم الخدمة للمرضى: ثانیا: 
في التخصص الفلسطیني حاصل على شهادة البورد أخصائيطبیب من خاللالجراحیة تقدم الخدمات .1

العملیات الجراحیة.إجراءقادر على وعلى االقل
وا اقم تمریض على مدار الساعة شرط أن یكونطة للمرضى من خالل وجود تقدم الخدمات التمریضی.2

خبرة ویشترط في كافة التمریض معرفة بأصول اإلنعاش قلب رئوي للمرضى وشروط وقواعد ذوین مؤهل
مكافحة العدوي بالمستشفیات. 

مة الصحة العالمیةضرورة التقید بعمل قوائم التحقق للجراحة االمنة و المعتمدة في وزارة الصحة ومنظ.3
المعتمدة في وزارة الصحةو نقل الدمسیاسات بضرورة التقید .4
تجهیز قسم مبیت داخلي للمرضى الذین یحتاجون الخدمة وتكون األسرة مجهزة تجهیز مناسب وتمنح .5

المریض قدرا عالیا من الخصوصیة وتسمح بزیارة المرضى بشكل الئق.
بین المستشفیات مع تجهیز هذه الوسائل بالمعدات الضروریة أن تمتلك المستشفى وسائل نقل المرضى.6

.لتقدیم خدمات اإلسعاف واإلنعاش أثناء عملیة النقل مع التقید بالتعلیمات الوزاریة ذات العالقة

: شروط خاصة بالقوى البشریة: ثالثا
التخدیر واسم العملیات یشمل اسم المریض والسن ونوع العملیة ونوعلغرفةاالحتفاظ بسجل عملیات .1

الجراح والجراح المساعد وطبیب التخدیر والممرض المساعد وساعة بدء العملیة وانتهائها والعینة التي 
سحبت واسم من استلمها.

االحتفاظ بملف طبي متكامل وموحد لكل مریض على النماذج المعتمدة على ان یضم كل ملف تعریف .2
وخطة العالج ومتابعات الطبیب وأوامره ومتابعات بالمریض والتشخیص عند الدخول والفحص الطبي 

التمریض ومالحظاته وأوامر الفحوصات الطبیة وملخص الخروج.
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على المستشفى تطبیق سیاسة واضحة للحفاظ على سریة بیانات المرضى ومراعاة الضوابط المنظمة .3
ت وآلیة التخلص منها وفق لالطالع على البیانات في الحاالت القانونیة والفترة الالزمة لحفظ المستندا

سیاسة الوزارة ولوائحها المنظمة.
تلتزم المستشفى بعد انتهاء مدة التعاقد بتسلیم كافة المستندات الورقیة والمحوسبة والدراسات وصور .4

).االشعة (الورقیة والمحوسبة لوزارة الصحة ومع احقیتها باالحتفاظ بنسخة من هذه المستندات

:تدخالت الطبیة والصحیةبروتوكوالت ال: رابعا
ضرورة أن تتقید المستشفى ببروتوكوالت العمل الطبي والصحي المعتمدة وطنیًا، والتأكد من أن جمیع العاملین 

كالتالي:لدیها على درایة وخبرة بهذه البروتوكوالت مع الزام جمیع العاملین بااللتزام بها ومتابعة ذلك بشكل دوري
.لتحقق للجراحة اآلمنة و المعتمدة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمیةضرورة التقید بعمل قوائم ا.1
ضرورة التقید بسیاسات  نقل الدم المعتمدة في وزارة الصحة..2
المعتمدة في وزارة الصحة والمبیتضرورة التقید ببروتوكوالت مكافحة العدوى في أقسام العملیات .3

:التدخالت الطبیة
بانواعها یجب ان تتم:العملیات الجراحیةجمیع 
بقرار وحضور طبیب أخصائي فما فوق..1
واإلشعاعیة الالزمة قبل إجراء العملیة.والمخبریةتجرى الفحوصات الطبیة.2
یتم أخذ موافقة المریض أو ولي أمره كتابیا على النماذج المخصصة قبل العملیة..3
كحد أدنى بعد انتهاء )ساعة72–ساعة 24من(في القسم الداخلي في المستشفى لمدة المریضبقى ی.4

العملیة واإلفاقة.
بقى المریض مدة یفي حال حدوث أي مضاعفات یمكن التعامل معها من قبل الفریق العامل بالمستشفى .5

أطول من ذلك وحسبما یقرره الطبیب المعالج.
عمل ملخص خروج معتمد من قبل الطبیب األخصائي حسب األصول المهنیة المتعارف علیها..6
تكون متابعة المریض بعد الخروج من المستشفى االهلي في المستشفى الحكومي المحول وفي االقسام س.7

ذات العالقة.
نقل الدم اآلمن
او على المستشفى عمل ترتیبات واضحة لتوفیر الدم من خالل طرف ثالث (جمعیة بنك الدم المركزي.1

سمح به طبیعة العمل والخدمة المراد شراؤها.)  وفي حدود ما یبنك الدم المركزي في مجمع الشفاء الطبي
على إدارة المستشفى تطبیق سیاسة واضحة ومعلومة للعاملین فیها من حیث شروط نقل و حفظ وتخزین .2

وحدات الدم ومشتقاته وشروط اعطائها وكیفیة تشخیص المضاعفات التي تقع وكیفیة التعامل معها 
.مول به في وزارة الصحةحسب بروتوكول حفظ ونقل الدم ومشتقاته المع
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الخدمات الجراحیة المطلوب شراءها: خامسا
Type of surgeryNO.

Debridement1
Knee manipulation under anesthesia2

Removal of external fixator3
Shrapnel removal4

Re- adjustment of external fixator5
Skin graft6
Local flap7

Application of Ilizarov fixator8
Lparoscopic cholecyctectomy9
Discectomy and laminectomy10

:أخرى: شروط سادسا
التقید بسیاسة وتعلیمات الوزارة في اإلبالغ عن الوفیات واألمراض المعدیة وغیر المعدیة على النماذج .1

المحددة لذلك وبالطرق المعمول بها.
جراءات واالحتیاطات التي تضمن سالمة المرضى وعدم تعرضهم ألیة مخاطر من أي نوع اتخاذ كافة اإل.2

أثناء وجودهم بالمستشفى.
ویتضمن كشفا بحاالت رفع تقریر إحصائي بعدد الحاالت التي تم التعامل معها في المستشفى بالبیانات .3

العملیة.لطبیة ونوع والعمر والدواعي االمریض اسمعلى ان تشملالتي تم اجراؤهاالجراحة
االلتزام بسیاسة الوزارة في استخدام األدویة وفق بروتوكوالت الوزارة المعتمدة ومراعاة أي تعدیل یبلغ في .4

هذا الصدد.
التعاون مع الوزارة خاصة الجهات الرقابیة مثال اإلدارة العامة للمستشفیات واإلدارة العامة للرقابة الداخلیة .5

ون القانونیة أو أي لجان تشكلها الوزارة لهذا الغرضواإلدارة العامة للشئ
في حال عدم التزام المستشفى بكافة الشروط الواردة في المناقصة تتحمل المستشفى كافة التبعات القانونیة .6

والمالیة واالدبیة ( والتي سیتم تقدیرها حسبما ترتئي لجنة متابعة خدمات الجراحة الخاصة بالوزارة في حینه  
الصول.وحسب ا

واألدبیةفي حال ثبوت حدوث خطا طبي او اهمال  تتحمل المستشفى كافة التبعات القانونیة والمالیة .7
.)األصولمتابعة بالوزارة في حینه  وحسب ال( والتي سیتم تقدیرها حسبما ترتئي لجنة 

نموذج تحویل على المستشفى باجراءات ومعاییر تحویل المرضى المعتمدة من قبل الوزارةإلتزامضرورة .8
مستوفي الشروط ویتناول تعریف المریض المحول والجهة المحولة والجهة المرسل لها المریض وحالته 
الطبیة واإلجراء/ اإلجراءات المطلوبة اتخاذها مع بیان كافة اإلجراءات العالجیة والدوائیة التي أجریت له 

االجراءات ه ع العاملین لدیها على درایة وخبرة بهذوالتأكد من أن جمیقبل التحویل وأثناء النقل إن وجدت
. لتزام بها ومتابعة ذلك بشكل دوريمع الزام جمیع العاملین باالوالمعاییر
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قائمة الخدمات واألسعار

Cost per surgery
(in Dollar)

Type of surgeryNO.

Debridement1

Knee manipulation under anesthesia2

Removal of external fixator3

Shrapnel removal4

Re- adjustment of external fixator5

Skin graft6

Local flap7

Application of Ilizarov fixator8

Laparoscopic cholecystectomy9

Discectomy and laminectomy10
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إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

__________________ـهویة رقم _____________________________أقر أنا الموقع أدناه 

_________________________________ بما یلي: / مؤسسةمستشفىبصفتي ممثًال عن 

من شروط عامة وخاصة ومواصفات26/2018. بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم 1

.المواصفاتوألتزم التزاما قانونیًا بتلك الشروط و

یوما من تاریخ آخر موعد 90. كما ألتزم بأن یبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال یجوز لي الرجوع عنه لمدة 2

لتقدیم العروض.

تم طلبها  من قبل وزارة المحالة على بموجب العطاء المذكور أعاله والتي یالخدمة المطلوبةبتقدیم.  وكذلك ألتزم 3

من قبلي الخدمة المقدمةوذلًك من تاریخ توقیع العقد واستالم أوامر التورید على أن تكون تلك فترة العقدخالل الصحة

وفقًا للمواصفات والشروط المنصوص علیها في هذا العطاء.

اه.وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكر 

: _________________________اسـم المنــاقــص

__________________________اسم المندوب:

: ____________________رقم المشتغل المرخص

_____________________________العـنـــوان:

___________________________رقـم الهاتـف:

________:التاریـــخ____________رقـم الفاكس:


