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دولة فلسطین
وزارة الصحة ـ دائرة المشتریات

31/2018اإلعالن عن المناقصة رقم 

لوزارة الصحةHepatitis B Antigenتورید صنف مختبرات بالخاصة 

صنف مختبرات شراء بالخاصة الصحة الفلسطینیة عن طرح عطاء بالظرف المختومتعلن وزارة
Hepatitis B Antigenووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنیة الواردة صحةلوزارة ال

للمشتركین في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة.
یمكن الحصول على صحیفة الشروط والمواصفات من دائرة المشتریات بوزارة الصحة مـن العنـوان 

التالي :
)  شـیكل غیـر 100وذلـك لقـاء مبلـغ (طـابق األول ال-المجمع اإلداري لوزارة الصـحة-شارع الوحدة-غزة 

مستردة .
الحادیـة عشـر السـاعة 24/12/2018الموافـقثنـینالابأن آخر موعد لتقـدیم العـروض هـو یـومعلماً 
ولن یلتفت ألي عروض ترد بعد هذا  الموعد . تالعطاءافي صندوق صباحاً 

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

من %5الفلسطیني) أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بنسبة 
ركة كتأمین دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقدیم إجمالي قیمة العطاء المتقدمة لها الش

العروض.   
) تقدیم األسعار بالشیكل اإلسرائیلي وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب. 3
یجب ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة في قطاع غزة ) 4

واتیر (بخصوص الشركات التي لدیها مشتغل مرخص من الضفة الغربیة یتوجب علیها دفع ضریبة القیمة قبل صرف الف
).%1وضریبة دخل بنسبة %2.5المضافة بنسبة 

) لجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار.5
2827634فاكس –2829774لالستفسار یرجى االتصال بقسم المناقصات على هاتف رقم 

وزارة الصحة
دائرة المشتریات
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دولة فلسطین
وزارة الصحة ـ دائرة المشتریات

31/2018اإلعالن عن المناقصة رقم 
لوزارة الصحةHepatitis B Antigenتورید صنف مختبرات بالخاصة 

صحیفة الشــــروط العامة
ـــــــــل ویســــــــتطیع القیــــــــام  ـــــــــه لكــــــــل مــــــــن هــــــــو مؤهــ ـــــــــة تتوجــ صــــــــنف مختبــــــــراتبشــــــــراء وزارة الصحــ

Hepatitis B Antigenهــذه المناقصــة حســب فــيأن یبــادر بتقــدیم عطائــه لالشــتراك لــوزارة الصــحة
الشروط التالیة :

الشـروط  فقـط على المشترك أن یقدم عطائـه علـى النمـوذج الخـاص بهـذه المناقصـة والمرفـق بصـحیفة - 1
المشتریات والمؤشر علیه برقم قسـیمة تحصـیل الـثمن وكـذلك جـدول دائرةوالمختوم بخاتم وزارة الصحة 

ورقم المناقصة .اسمالمرفق بهذه الشروط توضع داخل مظروف مغلق مكتوب علیه األصناف

عـــادةإغیرهـــا یجــب أواألســعارفــيوكــل تصـــحیح األصـــنافجــدول فــيالمحـــيأوال یجــوز الكشــط - 2
كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه . 

تثبت ذلك  .شهادةیكون مشتغًال مرخصًا وان یرفق لعطائه أنعلى المشترك - 3

یكون حاصًال على رخصة مزاولة المهنة وان یرفق لعطائه صورة عنها.أنعلى المشترك - 4
الـدوائر الضـریبیة یجب ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن- 5

في قطاع غزة قبل صرف الفواتیر (بخصوص الشركات التي لدیها مشتغل مرخص من الضفة الغربیة 
).%1وضریبة دخل بنسبة %2.5یتوجب علیها دفع ضریبة القیمة المضافة بنسبة 

ها. یوقع عقدًا مع وزارة الصحة حسبما تملیه مصلحتأنیرسو علیه المناقصة الذيعلى المشترك - 6

على المشترك أن یلتزم بتعبئة األسعار على نموذج المناقصة ولن ینظر لألسعار المقدمة على نمـاذج -7
الشركة .
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%16لضــریبة القیمــة المضــافة شــامًال بالشــیكل االســرائیليعــرض ســعره یقــدم أنعلــى المشــترك -8
، وانـه ملزمـًا لـه ثمانیة في األلـف%0.8و یلتزم المورد بتسدید ضریبة الرسوم والطوابع والبالغ قیمتها 

حتى االنتهاء من التورید طبقًا للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة .

ومصـاریف النقـل األخـرىالرسـوم أنـواعیشمل السعر المقدم للمناقصة رسوم الجمارك وجمیع أنیجب - 9
إحضــــار مــــا یفیــــد تســــدید اإلیــــرادات والتحمیــــل والتنزیــــل وعلــــى المشــــارك بأنواعــــه وقــــت تقــــدیم العطــــاء 

.الجمركیة

زیادتهــا أوعلــى المشــترك أن یكــون علــى علــم بأنــه یحــق لــوزارة الصــحة تخفــیض الكمیــات المطلوبــة - 10
وبـــدون لألســـعارمـــن الكمیـــات المطلوبـــة وبـــدون تغییـــر %30لألصـــناف الـــواردة فـــي المناقصـــة بواقـــع 

معارضة من المورد .

الشــركة المصــنعة وبلــد المنشــأ للصــنف الــذي یتقــدم بــه فــي المناقصــة یجــب علــى المشــترك تحدیــد اســم - 11
السعر .رقم الكتالوج وٕارفاق الكتالوجات الخاصة بالصنف وذلك عند تحدیدوتحدید 

مـــن إجمـــالي قیمـــة األصـــناف %5علـــى مقـــدم العطـــاء أن یقـــدم ضـــمان دخـــول عطـــاء بنســـبة یجـــب -12
المتقدمة لها بإحدى الطریقتین التالیتین:

الـــة بنكیـــة أو (شـــیك بنكـــي) مـــن بنـــك یقبـــل التعامـــل مـــع الســـلطة الوطنیـــة بغـــزة (البنـــك الـــوطني كف-أ
اإلســــالمي أو بنــــك االنتــــاج الفلســــطیني) ســــاریة المفعــــول لمــــدة ثالثــــة شــــهور مــــن تــــاریخ إغــــالق 

الصندوق.
تم أو إیصال دفع معتمد صادر من بنك البریـد التـابع لـوزارة االتصـاالت وتكنولوجیـا المعلومـات ( یـ-ب

بوزارة الصحة).–استالم اإلیصال من دائرة المشتریات 

سن تنفیذ) حیرسو علیه المناقصة استبدال الكفالة البنكیة بكفالة أخرى (كفالة الذيعلى المشترك - 13
التورید.دةالفعلیة للعطاء ساریة المفعول حتى االنتهاء ماإلجمالیةمن القیمة %10بنسبة 

على كل ورقة من أوراق صحیفة الشروط والمواصفات وختمها بخاتم  شركته .على المورد التوقیع -14

للمناقصة أن تصـادر الخاصةأوشرط من الشروط العامة أليحال مخالفة المورد فيلوزارة الصحة -15
ضــرر أيضــمانته البنكیــة وان تلغــى التعاقــد معــه وتتعاقــد مــع غیــره إضــافة لتحمیلــه كافــة التعویضــات عــن 

.الفلسطینيمقاضاته أمام القضاء فيالوزارة بحقها احتفاظعطل مع أوا یلحق به
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التورید :فيالتأخیر -16
األسـبوعجزء من أوعن كل أسبوع تأخیر %0.5یعطى المورد مهلة مع توقیع غرامة بنسبة -أ

توریــدها والــوزارة لیســت مســئولة عــن أســباب فــيیكــون المــورد قــد تــأخر التــيمــن قیمــة الكمیــة 
القهریة كالكوارث الطبیعیة وما شابه ذلك األسبابالتورید ما عدا فيالتأخیر 

التـــيلـــم یقــم المــورد بتوریــدها مــن غیـــره علــى حســابه بالطریقــة التــياألصــنافیــتم شــراء -ب
ومــا ینــتج عــن عامــة أوبعطــاءات محلیــة أویضــمن بهــا الحصــول علــى الصــنف ســواء بالممارســة 

فيمصاریف إداریة وما یستحق من غرامة عن مدة التأخیر %10إلیهالثمن مضافًا فيزیادة 
یكـون مسـتحقا آخـرمبلـغ أيمـن أوالتورید یصیر خصمها من التأمین المـودع منـه عـن هـذا العقـد 

كــان ســعر إذاأمــااالعتــراض علــى المبلــغ المطالــب بــه فــيلــه لــدى الــوزارة وال یكــون للمــورد الحــق 
الشــراء یقــل عــن ســعر المــورد فــال یحــق لــه المطالبــة بــالفرق وهــذا ال یمنــع مــن تحصــیل قیمــة غرامــة 

التأخیر المستحقة .
بحــق اإلخــاللالمــورد بــذلك بخطــاب ، وذلــك بــدون إخطــارالعقــد ومصــادرة التــأمین مــع إلغــاء-جـــ

تنفیذ العقد فيمورد الناتجة عن عجز الاإلضرارتعویض نظیر بأيالمطالبة فيالوزارة 

بحـق اإلخـاللمعاملته یلغى العقد ویصادر التأمین مع عدم فيالتالعب أوإذا استعمل المورد الغش -17
المطالبــة بالتعویضــات المترتبــة علــى ذلــك مــع شــطب وزارة المالیــة الســمه مــن بــین المــوردین وال فــيالــوزارة 

للنیابة عند االقتضاء .أمرهإبالغعطاءات للسلطة فضال عن فيیسمح له بالدخول 

غیـر مباشـر علـى رشـوة أوبواسـطة غیـره بطریـق مباشـر أوأقـدم بنفسـه أوالمورد قد شرع أنإذا ثبت -18
ــا للــوزارة یلغــى أوالســلطة مســتخدميأومــوظفياحــد  علــى التواطــؤ معــه بقصــد االضــرارًا بالمصــلحة العلی

ــفــيالتعاقــد معــه  ذ فضــال عــن شــطب اســمه مــن بــین المــوردین واتخــاذ الحــال ویصــادر تــأمین حســن التنفی
القضائیة ضده .اإلجراءات

قضـائیة إجـراءاتأيفیلغـى التعاقـد معـه بخطـاب موصـى علیـه دون اتخـاذ أعسرأوالمورد أفلسإذا-19
ویصادر التأمین .

طالبــات لــدى لــم تكــن هنــاك مإذامــا تبقــى منــه مــع رد التــامین أوالعقــد إلغــاءتــوفى المــورد جــاز إذا-20
یعینـوا عـنهم وكـیال رسـمیًا یوافـق علیـه رئـیس أنالعقـد بشـرط إتمـامفيالسماح للورثة باالستمرار أوالمورد 

فـيمـن مـورد واحـد وتـوفى احـدهم فللجهـة المختصـة الحـق أكثـركان العقد مبرمـًا مـع وٕاذاالجهة المختصة 
الحـالتین بموجـب فـياإللغـاءالمـوردین ویحصـل بـاقيإلـىالتوریـد إیكـالفـيأوالعقـد مـع رد التـامین إلغـاء
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القضـاء للحصـول إلـىااللتجـاء أورسـمیة أوقانونیـة إجراءاتاتخاذ إلىخطاب موصى علیه بدون حاجة 
على حكم بذلك .

من تاریخ ینأسبوعخالل على المشاركین في المناقصة یكون تورید األصناف التي یتم ترسیتهاموعد-21
تورید وٕاذا كان المورد ال یستطیع التورید خالل الفتـرة المحـددة علیـه أن یوضـح فـي عـرض بالإبالغ الشركة 

سعره المدة التي یمكنه خاللها التورید خطیًا. 

یرفـق مـع أنعلـىوریـدالتإتمـامتـاریخ ) یومـًا مـن 60یكون الدفع لقاء األصـناف المـوردة خـالل (-22
لالزمة.االفاتورة محضر االستالم والتقاریر الفنیة 

وزارة الصـحة بـالمركزیـة مختبـراتالعلى المشترك أن یكون على علم بأن التوریـد سـیكون لمسـتودعات-23
في غزة بوسائل نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص شامال التحمیل والتنزیل .

وبدون معارضة من المشاركیندون إبداء أسبابسعار و وزارة الصحة لیست ملزمه بقبول ارخص األ-24

یلتــزم المــورد بــأن یكــون الصــنف المــورد مــن النوعیــة األصــلیة ومطــابق للعــرض المقــدم منــه كمــا یلتــزم -25
بتقدیم شهادة المنشأ عند التورید .

تحضـر عینـه للفحـص فـي حـال طلـب ذلـكنأالمختبـراتأن تلتزم الشركة التي یرسو علیها أصـناف -26
الخاص بها.shelf lifeل ایجب أن ال تقل صالحیة األصناف الموردة عن 

غـزة فـي المركزیـة مختبـراتیجـب التنسـیق مسـبقًا مـع مسـتودعات الاألصـنافعند تورید أي كمیة مـن -27
.وأن یكون التورید خالل ساعات الدوام الرسمي مصحوبًا باإلرسالیة أو الفاتورة 

لجنـــة االســـتالم فــــي لـــيإمـــن قبـــل منـــدوبین معتمــــدین مـــن قبـــل المـــوردین ألصـــنافیجـــب أن تســـلم ا-28
المستودعات.

الصندوق .إغالقیوم من تاریخ 45مدة صالحیة السعر خالل -29
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تعطـى المنتجــات الوطنیــة أولویـة فــي الشــراء حتـى لــو كانــت قیمتهـا تزیــد علــى مثیالتهـا مــن المنتجــات -30
فید أن المنتج وطني.وعلى المورد احضار شهادة من وزارة االقتصاد الوطني بما ی%5األجنبیة بنسبة 

یلتزم المورد بتقدیم الكتالوجات الخاصة باألصناف الموردة كما انه لـن ینظـر ألي عطـــاء غیـر مرفــق -31
معه الكتالوجــات الخاصة بعرض سعره على أن تكون الكتالوجــات أصلیة.

لیهـا اسـتبعاد عـرض سـعر شروط یقدمها المورد مخالفة للشروط العامة الواردة بالمناقصة یترتـب عأي-32
المورد من المنافسة .

الحادیـــة عشـــر المشـــتریات الســـاعة دائرةبصـــندوق المناقصـــات بـــاألســـعارأخـــر موعـــد لتقـــدیم عـــروض -33
ولن یتم قبـول أي عـرض یصـل إلـى دائـرة المشـتریات بعـد هـذا 24/12/2018الموافق ثنیناالیومصباحاً 

الموعد .

ارة الصحــة وز 
دائرة  المشتریات
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جدول األسعار الخاصة باألصناف المطلوبة

الشركة شیكلالسعر اإلجمالي بالشیكلسعر الوحدة بالالكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم
المصنعة

مدة رقم الكتالوج
التورید

مالحظات

1Hepatitis B surface Antigen
(HbsAg)(Arc)

Kit/100
test
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