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دولة فلسطین
دائرة المشتریات-الصحةوزارة 

1/2018رقممزاودة
) WI-FIالخاصة بتأجیر اماكن لشركات االنترنت لبیع  خدمة االنترنت الالسلكي(

في مستشفیات وزارة الصحة

في )WI-FI(خدمة االنترنت الالسلكيلبیع شركات االنترنت اماكن لر في تأجیرغبتهاعن الصحةتعلن وزارة 
في المشاركة الراغبین فعلىالمزاودةتبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق مستشفیات وزارة الصحة 

على العنوان التالي:  عیادة الرمال / المبنى االداري  / دائرة المشتریات الصحةمراجعة وزارة المزاودةهفي هذ
والشروط خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات الطابق االول / شارع الوحدة 

) شیكل غیر مستردة.100مقابل دفع مبلغ (للمزاودة 
یوم الخمیس بدائرة المشتریات / وزارة الصحة بالظرف المختوم في صندوق العطاءاتلتقدیم العروض آخر موعد

وتفتح المظاریف ولن یلتفت الیة عروض ترد بعد هذا الموعد صباحاً عشر الحادیةالساعة 18/10/2018الموافق 
.في نفس الزمان والمكانالمتعهدینبحضور ممثلي 

:اتمالحظ
.المزاودةرسو علیه تعلى من اعالن) 2(عدد . أجرة اإلعالن في الصحف 1
البنك الوطني الفلسطینیة بغزة (السلطةبنك معتمد لدى . یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادر من 2

أو سند دفع من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا او بنك االنتاج الفلسطیني) اإلسالمي 
یومًا من آخر موعد تسعونساري المفعول لمدة یكل كتامین دخول المزاودةش)2000(المعلومات بمبلغ 
لتقدیم العروض.

. تقدم األسعار بالشیكل وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب.3
.صحیفة المزادمعمسئولة عن أي مبلغ نقدي یرفقغیروزارة الصحة..4
صباحا بدائرة المشتریات وزارة العاشرةالساعة 14/10/2018الموافق األحد.سیتم عقد جلسة تمهیدیة یوم 5

.الصحة
.www.mof.gov.psیرجى مراجعة موقع الوزارة المزادشروط كراسة علىلالطالع. 6
األخ/ ، او مراجعة 2824368للمراجعة واالستفسار یرجى االتصال على دائرة المشتریات ،هاتف رقم :. 7

.0597501971العجلة جوال رقم :عرفات عبد العزیز
دائرة المشتریات
وزارة الصحة
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دولة فلسطین
دائرة المشتریات-الصحةوزارة 

1/2018رقممزاودة
) WI-FIاماكن لشركات االنترنت لبیع  خدمة االنترنت الالسلكي(الخاصة بتأجیر 

في مستشفیات وزارة الصحة

الشروط العامة
:المتعهدین أوًال: إعداد وتقدیم العروض من قبل 

بعد أن یقرأ هذه الوثائق المزاودة یعد المتعهد عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة .1
وكذلك علیه معاینة ویقدمها ضمن العرض كاملة المزاودةویتفهم جمیع ما ورد فیها ویختم ویوقع كافة وثائق دعوة 

بصورة واالستفسارعلى أن یتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قیامه بالتدقیق المكان قبل وضع االسعار 
صحیحة.

رسوم الجمارك والضریبة المضافة وجمیع الرسوم والمصاریف األخرى.شاملة كل بالشیالمزادتكتب أسعار .2
یعد المتعهد عرضه مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسود فقط ویحظر المحو أو التعدیل أو الشطب أو .3

ابة الصواب ویعاد كتراإلضافة في العرض وكل تصحیح من هذا القبیل یوضع علیه خطین متوازیین بالحبر األحم
بالحبر األزرق أو األسود ویوقع بجانبه من قبل من أجرى التصویب.

في مغلف مغلق بإحكام المزادمع تأمین دخول (ان وجدت)یقدم المتعهد عرضه مرفقًا به الوثائق المطلوبة.4
لشركات ) WIFIالالسلكي(األنترنتاتخدملبیعفي المستشفیات أماكنتأجیر 1/2018رقم مزاودة ویكتب علیه 

دائرة وعلیه تبلیــغ بالمزادوكذلك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف لترسل إلیه المكاتبات المتعلقة اإلنترنت 
بأي تغییر أو تعدیل في عنوانه وبخالف ذلك یحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض المشتریات / وزارة الصحة 

المقدم منه.
دائرة المشتریات بوزارة یودع العرض من قبل المتعهد  في صندوق العطاءات المخصص لهذا الغرض لدى .5

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

من تاریخ آخر یوما90مقدم منه نافذ المفعول وال یجوز له الرجوع عنه لمدةیلتزم المتعهد بأن یبقى العرض ال.6
موعد لتقدیم العروض.

یحق للمتعهد أن یضیف أیة وثائق أو معلومات یرغب بإضافتها ویرى أنها ضروریة  لتوضیح عرضه..7
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ثانیًا: الشهادات والمستندات الرسمیة المطلوبة (معاییر التاهیل):ـثانیا:  
الشهادات والوثائق المطلوبة وهي على النحو التالي:مع عرضهالمتعهدیرفق .1
وكذلك السیرة الذاتیة ارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ز معتمدة من و صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة -1

للشركة بما فیها االسم الرسمى المعتمد للشركة.
حسب السجل التجاري).رخصة الحرف والمهن للشركة ( نوع الشركة -2
الرئیسيوالمركزتسجیلهاالقانوني ومكانوضعهاوثائق تكوین الشركة و (السجل التجاري أو الصناعي للشركة-3

).العطاءلمقدمملزمایكونحتىالعطاءبتوقیعللمفوضرسميوتوكیلألعمالها

:المزاودة:  تأمینات وضمانات ثالثا
:المزاودةتأمین الدخول في .1

البنك الفلسطینیة بغزة (السلطةبنك معتمد لدى أو شیك بنكي صادر من كفالة بنكیة یلتزم المتعهد أن یرفق بعرضه 
أو سند دفع من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا او بنك االنتاج الفلسطیني) الوطني اإلسالمي 
یومًا من آخر موعد لتقدیم 90ساري المفعول لمدة ) شیكل كتامین دخول المزاودة2000(المعلومات بمبلغ 

المزاودة، على أن تعاد تأمینات الدخول في المزاودةال ینظر في أي عرض غیر معزز بتأمین دخول و العروض
.االحالة النهائیة للمزاودةبعد مدة أسبوعین من تاریخ المزادإلى مقدمیها من المتعهدین الذي لم یحال علیهم 

تأمین حسن التنفیذ : .2
بنك معتمد لدى أو شیك بنكي صادر من كفالة بنكیة بالمزاودةیستبدل كفالة دخول بالمزاد أن یلتزم المتعهد الفائز 

أو سند دفع من بنك البرید التابع لوزارة او بنك االنتاج الفلسطیني) البنك الوطني اإلسالمي السلطه الفلسطینیة بغزة (
یوم من تاریخ تبلیغه بقرار 15خالل ) شیكل كتامین حسن تنفیذ 4000(یا المعلومات بمبلغ االتصاالت وتكنولوج

سنة میالدیة(مدة على أن یكون ساري المفعول طیلة فترة العقد وهي دائرة المشتریاتعلیه من قبل المزادإحالة 
باتفاق الطرفین شرط التزام 31/10/2020لتنتهي بتاریخ وفقط لسنة میالدیة واحدة اخرى تلقائیاتجددواحدة

من تاریخ توقیع العقد ، ویعاد تأمین حسن التنفیذ إلى الشركة بجمیع الشروط المنصوص علیها في صحیفة الشروط 
(جمیع مستشفیات وزارة ائر المستفیدةو المتعهد بعد تنفیذ كافة االلتزامات المترتبة علیه بموجب طلب خطي تقدمه الد

.باإلفراج عن التأمین المشتریاتلدائرة الصحة) 
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ثالثا: فتح العطاءات وتقییمها:
-لجنة فتح المظاریف:-1
 صباحا  في صندوق 11الساعة 18/12/2018الموافق الخمیساخر موعد لتقدیم العروض هو یوم

شارع الوحدة مركز صحي شهداء الرمال / المبنى االداري الدور االول ولن یلتفت الي بدائرة المشتریات العطاءات 
.عرض یاتي بعد هذا الموعد

 أو ممثلیهم في الزمان والمكان المحددین في المزاودینبحضور (المزاودة)فتح مظاریفبتقوم اللجنة المكلفة
-بعد اتخاذ اإلجراءات التالیة:المزاودةدعوة 

 یفتح مظروفه یضع رئیس اللجنة علیه وعلى عرضإثبات عدد المظاریف في محضر فتح المظاریف وكل
الواردة.المظاریفمظروفه رقمًا مسلسًال على هیئة كسر اعتیادي مقامه عدد 

 وٕاثبات عددها.كراسة المزادترقیم األوراق المرفقة مع
 أو ممثلیهم.  امام المزاودینمزاودبتدائي المقدم من كل واألسعار وقیمة التأمین االالمزادقراءة اسم مقدم
العمل محضرا لجلسة فتح المظاریف متضمنا المعلومات التي تم إعالنها للحاضرین في الجلسة. یعد رب
 ومظروفه وكل ورقة من أوراقه وكذلك كراسة المزادالتوقیع من رئیس اللجنة وجمیع األعضاء الحاضرین على

لجنة بعد تدوین كافة الخطوات السابقة.على محضر ال
لجنة دراسة وتقییم العروض:-2
 المناسبة وتقدم توصیاتها بدراسة العروض من النواحي الفنیة والمالیة والقانونیة)اللجنة الفنیة(تقوم اللجنة المكلفة

-بعد أخذ المعاییر التالیة في االعتبار:للجنة العطاءات المركزیة
 تدرس العروض من الناحیة الفنیة بحیث تحدد المعاییر الفنیة وفقًا للمواصفات المطلوبة على جدول یعد لهذه

.المزاودةبعرضه بمواصفات وشروط دعوةالمزاودالغایة، وتخضع كافة العروض لنفس المعاییر من حیث التزام 
 وسمعته المزاودةیة ومقدرته على الوفاء بالتزاماتمن الناحیتین المالیة والفنالمزاودیؤخذ بعین االعتبار كفاءة

التجاریة والتسهیالت التي یقدمها أو كونه متخصص في الخدمة التي یوفرها وللجنة الحق في استبعاد عرض 
الذي ال تتوفر فیه كل أو بعض هذه المتطلبات.المزاود

 إلى أن تصل العروض المقدمةكافة دراسة األسعار ثم الذي یلیه حتى تتماعلىتبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم
إلى العرض الذي تتوافر فیه المتطلبات لإلحالة على أن تبین أسباب استبعاد العروض االخرى بشكل واضح.

 توصي اللجنة الفنیة باإلحالة علىالمطلوبة ض كافة الشروط والمواصفات والجودة و إذا توافرت في جمیع العر
مقدم اعلى األسعار

 تساوت المواصفات واألسعار والمعاییر المطلوبة یفضل المزاود الذي یتضمن عرضه ممیزات إضافیة ثم المقدم إذا
للخدمة ذات الجودة العالیة في سنوات سابقة، ثم المناقص المقیم بفلسطین بصورة دائمة، ثم صاحب السمعة الحسنة 

واألفضل
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.ال ینظر في أي عرض غیر معزز بتأمین دخول العطاء
 زارة الصحة غیر ملزمة بقبول اعلى االسعار او أي عرض سعر اخر و دون ابداء االسباب و

:ـ التزامات المتعهد:رابعا
المحددة في الزمان والمكانبضرورة حضور الجلسة التمهیدیة المزادیلتزم كل المتقدمین لهذا.
والشروطمنیتجزأالجزءالشروطصحیفةمعالمرفقةومحضر الجلسة التمهیدیة الملحقاتتعتبر

المواصفات.صلبتشكلولهامكملةوبالعرضالخاصةالمواصفات
 على المتقدمین للمزاودة ختم جمیع أوراق كراسة المزاودة بختمه الخاص إشعارا منه باالطالع علیها وتفهمها

جیدًا.
 ومعاینته لتقدیر آلیة تقدیم الخدمة وتكلفة المواد یلتزم كل المتقدمین لهذه المزاودة بضرورة زیارة الموقع

حیث لن یعتد الواردة في الجدول ادناهوالمعدات واالدوات واالحتیاجات المطلوبة في األقسام المختلفة للمستشفیات
..اف العمل بهو وظر المختلفةقعالمو لتقدیم الخدمة في ابجهل أیا من المتقدمین

الخدمة بهالمستشفیات المطلوب تقدیم ا
عدد الوحدات المطلوبة (الحد االدنى)البیانالرقم
وحدات10مجمع الشفاء الطبي1
وحدات10مجمع ناصر الطبي2
وحدات10م غزة األوروبي3
وحدات10م الشهید ابو یوسف النجار4
وحدات10م الهالل االماراتي5
وحدات10م شهداء االقصى6
وحدات10م النصر لالطفال 7
وحدات10م الشهید عبد العزیز الرنتیسي8
وحدات10م العیون9
وحدات10م الطب النفسي10
وحدات10م االندونیسي11
وحدات10م بیت حانون12
وحدات10م الدرة13

 حالة إذا ما رفضت تقدیم عرضه فيال یحق للمزاود الرجوع على لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن
األسعار أو إذا ألغت لجنة اعلىلجنة العطاءات كل العروض المقدمة إلیها أو إذا لم تحل العطاء على مقدم 

في أي وقت أو أي مرحلة دون ذكر األسباب.المزادالعطاءات دعوة 
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 حـق للمشـتركین فـي االعتـراض علـى لوزارة الصحة الحق فـي إلغـاء المـزاودة  كاملـة العتبـارات خاصـة بهـا و ال
(قبل االحالـة النهائیـة) دون الرجـوع الـى المـزاود او بعـد أو إنقاصها المطلوبة ذلك كما ولها الحق في زیادة مدة العقد 

وذلـك حسـب ) سـواء بعـد االحالـة او قبلهـا%30االحالة بموافقة المزاود على اال یتجاوز مجموع الزیادة او النقصان (
م العامة.قانون اللواز 

 ـــــة علـــــى المـــــزاود الـــــذي أحیـــــل علیـــــه المـــــزاودة اســـــتكمال إجـــــراءات العقـــــد الخـــــاص بقـــــرار اإلحالـــــة وتوقیـــــع االتفاقی
وما یلحقها من أوراق ومستندات بما فیها (أوامر الشراء).

  ال یجــــــوز للمـــــــزاود أن یتنــــــازل ألي شـــــــخص آخــــــر عـــــــن كــــــل أو أي جـــــــزء مــــــن العقـــــــد دون الحصــــــول علـــــــى
وفـــــي حـــــال المخالفـــــة وعـــــدم االلتـــــزام ســـــیحرم المـــــزاود مـــــنالمـــــزادإذن خطـــــي مـــــن لجنـــــة العطـــــاءات التـــــي أحالـــــت 

الترسیة في الموقع وترسیته على الذي یلیه مع تحمله فارق السعر.
لم بان لوزارة الصحة الحق في مصادرة الضمانة البنكیة المقدمة من قبل المتعهد على المتعهد ان یكون على ع

اذا اخل باي شرط من شروط المزاودة (العامة والخاصة) وفسخ التعاقد معه والتعاقد مع غیره دون احقیته بالمطالبة 
باي تعویضات او مستحقات.

 ــــان مــــدة ــــى علــــم ب ــــى المتعهــــد ان یكــــون عل ــــط لســــنة مــــدة ســــنة ماإلیجــــارعل ــــة واحــــدة تجــــدد تلقائیــــا وفق یالدی
شـــــرط التـــــزام الشـــــركة بجمیـــــع الشـــــروط باتفـــــاق الطـــــرفین31/10/2020میالدیـــــة واحـــــدة اخـــــرى  لتنتهـــــي بتـــــاریخ 

ي بنهایـــــة المـــــدة تبـــــدا مـــــن تـــــاریخ توقیـــــع العقـــــد وتســـــلیمه المكـــــان وتنتهـــــالمنصـــــوص علیهـــــا فـــــي صـــــحیفة الشـــــروط 
مــــن تــــاریخ ینأســــبوعوخــــالل دفعــــة واحــــدةمقــــدما (الســــنوي)وان علیــــه دفــــع قیمــــة بــــدل االیجارالمحــــددة فــــي العقــــد

ـــــــرة المشـــــــتریات / وزارة الصـــــــحة ابالغـــــــه ـــــــل دائ ـــــــاي للمســـــــتأجروال یحـــــــق مـــــــن قب ـــــــة ب ـــــــةبعـــــــدها بالمطالب او أحقی
لتقــــــدیم المشــــــاركة فــــــي أي مــــــزاودة جدیــــــدة مــــــع عــــــدم المســــــاس بحقــــــه فــــــي فــــــي البقــــــاء فــــــي نفــــــس المكــــــان أولویــــــة
من جدید.الخدمة

عقد یشمل قیمة استهالك الكهرباءال.
 وحـــدات فـــي كـــل 10المـــزاود الـــذي یرســـو علیـــه المـــزاد ســـقوم بـــدفع مقابـــل الحـــد االدنـــى المطلـــوب وهـــو عـــدد

مستشفى وما زاد عن ذلك سیقوم بدفع المبلغ المستحق علیه لقاء كل وحدة اضافیة.
 ـــل كشـــك ـــا لعم ـــان له ـــن خـــالل تخصـــیص مك ـــان م ـــي المك ـــة الشـــركة ف ـــزم وزارة الصـــحة بتســـهیل مهم تلت

ـــوزارة  جـــاه تصـــغیر وعلـــى حســـاب الشـــركة لبیـــع خـــدمات االنترنـــت  دون ادنـــى مســـئولیة مـــن المستشـــفى او ال
.هذا الكشك
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الشروط الخاصة
جمیع المعدات واآلالت الالزمة للعمل وعلى حسابه الخاص ویلتزم بعد انتهاء بإحضارعلى المتعهد الفائز

ال یحق و المستشفىایام  من تاریخ إبالغه خطیًا من قبل إدارة 10خالل المكانمدة اإلیجار المتعاقد علیها بإخالء 
ة الصحة ویعتبر تاریخ انتهاء العقد له البقاء الي مدة بعد انتهاء العقد اال بموافقة مسبقة من دائرة المشتریات بوزار 

حتى لو لم تقم ادارة المستشفى اشعاره بذلكلإلخالءملزما له 
على حدةوذلك لكل مستشفىلوزارة الصحة (اجباریا)التالیةاالصنافبتقدیم یلتزم من ترسو علیه المزاودة
:فقطلمرة واحدةو 

لكل مرفق :المزاودةتبرعات تقدم اجباریًا من الشركة التي ترسو علیها 

في كل مستشفى على حدة كحد ادنىالسلكيوحدات)10(یبدأ العقد ب.
 وٕادارة المستشفى تكون جمیع اعمال التركیب في المستشفیات بالتنسیق المسبق مع وحدة تكنولوجیا المعلومات

ودفع المستحقات المالیة المترتبة على التركیب الموافقة المعلومات ألخذمن خالل طلب خطي یقدم لوحدة تكنولوجیا 
.شریطة عدم تعارض تركیب هذه الوحدات مع شبكة وزارة الصحة

 2.4ان یكون توزیع الشركة للخدمة على نطاقMHzعلى ترددات شبكة الوزارة (عدم التشویش)بما ال یؤثر
.في المرفق

متر وعدم استغالل ابراج الوزارة 6یب ابراج یزید ارتفاعها عن تلتزم الشركة بعدم ترك
ب إال بعد استیفاء أي عملیة تركیبتعبئة جمیع بیاناته المطلوبة وال یتمتزم الشركة بنموذج طلب التركیب و تل

.واعتمادها من قبل وحدة تكنولوجیا المعلومات ودائرة المشتریاتإجراءات الطلب
یمنع التركیب في المرافق بدون طلبات وحال المخالفة تعرض الشركة نفسها للعقوبات حال ثبت ذلك.
 عدات الخاصة به والالزمة لتشغیل الشبكةوالماألجهزةیلتزم المزاود بتوفیر وسائل الحمایة الالزمة لجمیع

وٕاعادة بما ال یؤثر على المنظر الجمالي للمكان) ضمن سیاسة العمل في المستشفىRACKS(الوحدات وال
ان وزارة الصحة غیر و الشكل الجمالي كما كان علیه في حال تغییر أو فك مكان الوحدات (من دهان وغیره )

الممتلكات الخاصة بالشركة.من هذه مسئولة عن فقدان أي 
.تلتزم الشركة بتركیب الوحدات الالسلكیة فوق السقف المستعار

مالحظات العدد الصنف مالرق
من الخط المغذي للمرفق 1 (5MB 1:1) إنترنتتوفیر  خط  1

2 YEALINK  IP PHONE SIP-T23P 2
1 LABLE PRINTER ZP410 3
1 WD HDD 8T RED 4
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المستشفیات المطلوب تقدیم الخدمة بها

السعر للوحدة الواحدةالبیانالرقم
بالشیكل

عدد الوحدات المطلوبة (الحد 
االدنى)

وحدات10مجمع الشفاء الطبي1
وحدات10مجمع ناصر الطبي2
وحدات10م غزة األوروبي3
وحدات10م الشهید ابو یوسف النجار4
وحدات10م الهالل االماراتي5
وحدات10م شهداء االقصى6
وحدات10م النصر لالطفال 7
وحدات10م الشهید عبد العزیز الرنتیسي8
وحدات10م العیون9
وحدات10م الطب النفسي10
وحدات10م االندونیسي11
وحدات10م بیت حانون12
وحدات10م الدرة 13
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اقرار شخصي
بانني قد 1/2018ــــــــــــــ الموقع ادناه المشترك في المزاودة رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة //  اقر انا

وتفهمتها جیدا للمزاودة اطلعت على الشروط الخاصة والعامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم //

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/التوقیع /

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالختم //

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاریخ//


