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دولة فلسطین 
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

30/2018المناقصة رقم عالن عن اإلعادة إ

تورید قطع غیار لربط شبكة الطوارئ على المولدات لمستشفى غزة األوروبيالخاصة ب

تورید قطع غیار لربط شبكة بطرح عطاء بالظرف المختوم الخاصة إعادةالصحة الفلسطینیة عنتعلن وزارة
ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنیة الواردة الطوارئ على المولدات لمستشفى غزة األوروبي

.مناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحةللمشتركین في ال

العنوان التالي:في المشتریات بوزارة الصحة دائرةیمكن الحصول على صحیفة الشروط والمواصفات من 
شیكل) ال ترد.100(الطابق األول وذلك لقاء مبلغ –المبنى اإلداري لوزارة الصحة- الوحدةغزة : شارع 

في صباحاً عشرالحادیةالساعة 29/10/2018الموافقثنیناال یومبأن آخر موعد لتقدیم العروض هو علماً 
الموعد. عروض ترد بعد هذا أليصندوق العطاءات ولن یلتفت 

: مالحظات
ة اإلعالن في الصحف على من یرسو علیه العطاء.أجر )1
)ي اإلسالمي أو اإلنتاج الفلسطیني(البنك الوطن) یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادر من أي بنك یعمل في قطاع غزة 2

ي قیمة العطاء من إجمال%5أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بنسبة 
المتقدمة لها الشركة كتأمین دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقدیم العروض.   

.) تقدیم األسعار بالشیكل اإلسرائیلي وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب3
ضریبیة في قطاع غزة قبل یجب ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر ال) 4

.صرف الفواتیر 
.) لجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار5

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

لصحةوزارة ا
المشتریاتدائرة
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دولة فلسطین 
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

30/2018المناقصة رقم اإلعالن عن إعادة 

تورید قطع غیار لربط شبكة الطوارئ على المولدات لمستشفى غزة األوروبيالخاصة ب
صحیفة الشروط العامة

تورید قطع غیار لربط شبكة بالقیام على یه القدرة وزارة الصحـــة الفلسـطینیة لكل من هو مؤهل ولدتعلــن
وذلك 30/2018یبادر باالشتراك في هذه المناقصة رقمأنالطوارئ على المولدات لمستشفى غزة األوروبي

التالیة:حسب الشروط 
فقـط والمختـوم المناقصة والمرفق بصحیفة الشروط على المشترك أن یقدم عطائه على النموذج الخاص بهذه - 1

المشتریات والمؤشر علیه برقم قسیمة تحصیل الثمن وكذلك جدول األصناف المرفق دائرة تم وزارة الصحةـ بخ
.ورقم المناقصةاسمبهذه الشروط توضع داخل مظروف مغلق مكتوب علیه 

غیرها یجب إعـادة كتابتـه رقمـًا أوالمحي في جدول األصناف وكل تصحیح في األسعار أوال یجوز الكشط - 2
والتوقیع علیه. وكتابة 

على المشترك أن یكون مشتغًال مرخصًا وان یرفق لعطائه شهادة تثبت ذلك.- 3
شهادة خصم ضریبي أوصورة عنها أوعلى المشترك أن یرفق لعطائه شهادة خلو ضریبي - 4
. شروط المناقصةعلى المشترك الذي یرسو علیه العطاء أن یوقع عقدًا مع وزارة الصحة حسب- 5
سعار المقدمة على نماذج الشركةیلتزم بتعبئة األسعار على نموذج المناقصة ولن ینظر لألعلى المشترك أن- 6
المناقصة متكاملة وال یجوز تجزئتها بین المشاركین.هذه- 7
ضـریبة القیمـة بالشـیكل اإلسـرائیلي شـامالعلى المشترك أن یكون على علم بأن ما یقدمه من عرض سـعر - 8

.%16المضافة 
عر المقدم بالعطاء رسوم الجمارك وجمیع أنـواع الرسـوم األخـرى ومصـاریف النقـل بأنواعـه یجب أن یشمل الس- 9

لجمیـع المصـاریف والرسـوم وعلـى المشـارك خالصـاً القطـع وقت تقدیم العطاء والتحمیل والتنزیل ویكون تسلیم 
الجمركیة.اإلیراداتما یفید تسدید إحضار

من إجمالي قیمة األصـناف المتقدمـة لهـا %5عطاء بنسبة یجب على مقدم العطاء أن یقدم ضمان دخول-10
بإحدى الطریقتین التالیتین:

كفالة بنكیة أو (شیك بنكي) من بنك یقبل التعامل مع السلطة الوطنیة بغزة (البنـك الـوطني اإلسـالمي أو -أ
.غالق الصندوقبنك االنتاج الفلسطیني) ساریة المفعول لمدة ثالثة شهور من تاریخ إ

ال دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیـا المعلومـات ( یـتم اسـتالم أو إیص-ب
.بوزارة الصحة)–اإلیصال من دائرة المشتریات 
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) یوم من تاریخ إغالق الصندوق.90یكون صالحیة السعر لمدة (-11
ــالفقرةشــار المكفالــة دخــول العطــاءعلــى مــن یرســو علیــه العطــاء أن یســتبدل -12 ) بكفالــة أخــرى10(إلیهــا ب

مــدة التوریــدمــن القیمــة اإلجمالیــة الفعلیـة للعطــاء ســاریة المفعــول حتــى انتهــاء%10بنســبة كفالـة حســن تنفیــذ ) (
.المتفق علیها

یكون على علم بأن ما یقدمه من عرض سعر وتقبل به وزارة الصحة هـو ملزمـًا لـه حتـى أنعلى المشترك -13
المناقصة.هذه فيإلیهاالمشار األعمالتنفیذ كافة االنتهاء من

التورید:التأخیر في -14
یتم شراء األصناف التي لم یقم المورد بتوریدها من غیره على حسابه بالطریقة التي یضمن بها الحصول -أ

ه عامــة ومــا ینــتج عــن زیــادة فــي الــثمن مضــافا إلیــأوبعطــاءات محلیــة أوعلــى الصــنف ســواء بالممارســة 
بموجــب قــانون اللــوازم العامــة عــن مــدة التــأخیر فــي التوریــد %0.5غرامــة وفــرض أدرایــةمصــاریف 10%

مـن أي مبلـغ أخـر یكـون مسـتحقًا لـه لـدى الـوزارة أویصیر خصمها من التأمین المـودع منـه عـن هـذا العقـد 
راء یقــل عــن ســعر االعتــراض علــى المبلــغ المطالــب بــه أمــا إذا كــان ســعر الشــوال یكــون للمــورد الحــق فــي 

المستحقة.المورد فال یحق له المطالبة بالفرق وهذا ال یمنع من تحصیل قیمة غرامة التأخیر 
وذلــك بــدون اإلخــالل بحــق الــوزارة فــي بخطــاب،_ إلغــاء العقــد ومصــادرة التــأمین مــع إخطــار المــورد بــذلك ب

العقد.المطالبة بأي تعویض نظیر األضرار الناتجة عن عجز المورد في تنفیذ 
لتصـبح بكفالـة حسـن تنفیـذ ریدیـةالبالبنكیـة أو یسـتبدل ضـمانته أنیرسـو علیـه العطـاء الـذيعلى المشـترك -15
والتنفیـذات األعمـالللمشروع وان تكـون ســاریة المفعـول حتـى االنتهـاء مـن تنفیـذ كافـة اإلجمالیةمن القیمة 10%

ـــم ( ـــع 30/2018المطلوبـــة حســـب شـــروط ومواصـــفات المناقصـــة رق ـــرة األعمـــال) وتســـلیم جمی بالتنســـیق مـــع دائ
تجزئـــة هــذه الكفالـــة بـــل یجــب االحتفـــاظ بهــا كاملـــة لحـــین ال یجــوز، بمستشــفى غـــزة األوروبـــيالهندســة والصـــیانة 

.األعمالكاملاالنتهاء من تنفیذ
مناقصـة حسـب شـروط ومواصـفات الاالذي یقوم المـورد بتوریـدهةتورید األصناف المذكوریكون الدفع لقاء -16

یرفق مع الفاتورة محضر االستالم والتقاریر أنعلىوریدالتإتمامیومًا من تاریخ 60) خالل 30/2018رقم (
الالزمة.الفنیة 

مــن تــاریخ یــوم15التــي یــتم ترســیتها علــى المشــاركین فــي المناقصــة یكــون خــالل األصــناف میعــاد توریــد -17
خــالل الفتــرة المحــددة علیــه أن یوضــح فــي القیــام بالصــیانةیســتطیع وٕاذا كــان المــورد الإبــالغ الشــركة بالتوریــد 

.خطیًا تنفیذ األعمالعرض سعره المدة التي یمكنه خاللها 
اعطاء األولویة للمنتج الوطني الفلسطیني لألصناف المطابقة للمواصفات والمقاییس الفلسطینیة .-18
لـــو كانـــت قیمتهـــا تزیـــد علـــى مثیالتهـــا مـــن المنتجـــات تعطـــى المنتجـــات الوطنیـــة أولویـــة فـــي الشـــراء حتـــى -19

وعلى المورد احضار شهادة من وزارة االقتصاد الوطني بما یفید أن المنتج وطني.%5األجنبیة بنسبة 
بمستشـفى غـزة لهندسـة والصـیانة یتم بالتنسیق مـع الصیانة والنقل سترك أن یكون على علم بان اعلى المش-20

والتنزیل.وسائل نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص شامال التحمیل ببوزارة الصحةاألوروبي 
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لألصـناف لوزارة الصحة تخفیض الكمیات المطلوبـة او زیادتهـا حقعلى المشترك أن یكون على علم بأنه ی-21
وبدون معارضة من المورد .لألسعارمن الكمیات المطلوبة وبدون تغییر %30بواقع الواردة في المناقصة 

التالعــب فــي معاملتــه یلغــى العقــد ویصــادر التــأمین مــع عــدم اإلخــالل بحــق أوا اســتعمل المــورد الغــش إذ-22
المطالبة بالتعویضات المترتبة على ذلك وتشطب وزارة المالیة اسمه من بین الموردین وال یسمح له بالدخول في 

.إبالغ أمره للنیابة عند االقتضاءمناقصات للسلطة فضال عن 
غیر مباشر على رشـوة أحـد أوبواسطة غیره بطریق مباشر أوقدم بنفسه أوعلى المورد انه شرع إذا ثبت -23

علـى التواطـؤ معـه إضـرارا بالمصـلحة یلغـى عقـده فـي الحـال ویصـادر التـأمین أومسـتخدمي السـلطة أوموظفي 
.ن واتخاذ اإلجراءات القضائیة ضدهفضال عن شطب اسمه من بین الموردی

فیلغــــى التعاقــــد معــــه بخطــــاب موصــــى علیــــه دون اتخــــاذ أي إجــــراءات قضــــائیة أعســــرأومــــورد أفلــــس الإذا-24
التأمین.ویصادر 

أوما تبقى منه مع رد التامین إذا لـم تكـن هنـاك مطالبـات لـدى المـورد أوإذا توفى المورد جاز إلغاء العقد -25
ال رسمیًا یوافق علیه رئیس الجهـة المختصـة یعینوا معهم وكیأنالسماح للورثة باالستمرار في إتمام العقد بشرط 

مــن مــورد واحــد وتــوفى أحــدهم فللجهــة المختصــة الحــق فــي إلغــاء العقــد مــع رد أكثــروٕاذا كــان العقــد مبرمــًا مــع 
التوریــد إلــى بــاقي المــوردین ویحصــل اإللغــاء فــي الحــالتین بموجــب خطــاب موصــى علیــه أیكــالفــي أوالتــامین 

.بذلكااللتجاء إلى القضاء للحصول على حكم أورسمیة أوقانونیة بدون حاجة إلى اتخاذ إجراءات
المبنـى اإلداري-شـارع الوحـدة-المشـتریاتبـدائرةأخر موعد لتقدیم العطاءات بصندوق العطـاءات الكـائن -26

) 11:00الســـاعة الحادیـــة عشـــر (29/10/2018الموافـــقثنـــینیـــوم اال هـــو الطـــابق األول –لـــوزارة الصـــحة 
.صباحاً 

وزارة الصحة 
المشتریاتدائرة
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المطلوبةبالصیانةجدول األسعار الخاص 

مالحظاتلشیكالسعر االجمالي بالشیكلسعر الوحدة بالالكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم

1
Multi Core XLPE Insulated Solid
Power Cu Cable 3×240+120 mm280يمتر طول

2Cu Cable Lugs 240 mm225عدد

االجمالي
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متر طولي

عدد

الوحدة

الوحدة

Multi Core XLPE Insulated Solid Power Cu Cable
3×240+120 mm2

Cu Cable Lugs 240 mm2

1

2

ترتیـب
الصنف

ترتیـب
الصنف

الكمیة

الكمیة

وصف الصنف

وصف الصنف

Type Itac or Equivalent أو ما یعادلھ ویجب ذكر النوع
سلیم الكابل على بكرة خشبیةیجب ت

Heavy Cu Cable Lugs long 240 mm2/16.5

80

25

م

م

1

2

1

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

مواصفات األصناف المطلوبة

الخاصة بـتورید قطع غیار لربط شبكة الطوارئ على المولدات بمستشفى غزة األو روبي
رقم 2018/30 المواصفات الفنیة ألصناف المناقصة

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


