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لة فلسطیندو 
وزارة الصحة 

اإلدارة العامة للشئون المالیة
غزة–دائرة المشتریات 

تقدیم عطاءاتلدعوة 

7/2020: المناقصة رقم

.شهور6) من عمر یوم حتى 1تورید حلیب أطفال رقم (: موضوع المناقصة
غزة.- : وزارة الصحة الفلسطینیةالجهة المشتریة
وزارة المالیة.:الجهة الممولة

تدعو وزارة الصحة / دائرة المشتریات / قسم العطاءات والعقود المناقصین أصحاب االختصاص والمسجلین رسمیًا .1
ویرغب بالمشاركة لتقدیم العطاءات بالظرف المختوم للمناقصة المذكورة أعاله.

وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب.بالشیكل االسرائیليتقدم األسعار .2
بالمناقصة الحصول على جمیع وثائق المناقصة أو الحصول على مزید من المعلومات من یةللجهات المعنیمكن .3

أو من خالل صفحة دائرة المشتریات على موقع التواصل )www.moh.gov.ps(خالل الموقع االلكتروني لوزارة الصحة 
لوزارة اإلداري/ المجمع اتمن خالل زیارة دائرة المشتریأو Facebook.com/mohprocurementاالجتماعي

مساًء.2:00صباحًا حتى الساعة 7:30الصحة خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة 
المجمع االداري –شارع الوحدة –) شیكل في العنوان التالي: غزة 100كراسة المناقصة والبالغ قیمتها (تدفع رسوم .4

.قسم الخزینة–الطابق الثاني –ائرة المالیة الد–لوزارة الصحة 
صباحًا من یوم 11:00اعة یجب أن یتم تسلیم العطاء في صندوق العطاءات بدائرة المشتریات في موعد أقصاه الس.5

.20/01/2020الموافق االثنین
ان والمكان بحضور من یتم رفض جمیع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد وسیتم فتح العطاءات في نفس الزم.6

یرغب من المناقصین أو ممثلیهم.
صادرین من بنك معتمد لدى السلطة على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكیة أو شیك بنكي .7

المالیة یفید أو كتاب من الخزینة العامة بوزارةالوطنیة الفلسطینیة بغزة (البنك الوطني اإلسالمي أو بنك االنتاج الفلسطیني) 
أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا بحجز قیمة الكفالة من مستحقات الشركة 

من إجمالي قیمة العطاء المتقدمة له الشركة كتأمین دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر %5المعلومات بمبلغ 
موعد لتقدیم العروض.

إلعالن على من ترسو علیه العطاء.أجرة ا.8
غزة.ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة في قطاع .9

لجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار..10
تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق المناقصة..11
purch@moh.gov.ps:وبرید الكتروني2827634فاكس–2829774لالستفسار یرجى التواصل على هاتف رقم.12

دائرة المشتریات
قسم العطاءات والعقود
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بیانات العطاءجدول 

غزة–وزارة الصحة الفلسطینیةالجهة المشتریة
وزارة المالیةالجهة الممولة

7/2020اسم ورقم المناقصة
شهور6) من عمر یوم حتى 1تورید حلیب أطفال رقم (

دائرة - األولالطابق- ي لوزارة الصحةاإلدار المبنى-الوحدةشارع-غزةعنوان الجهة المشتریة
المشتریات

08-2827634رقم الفاكس: ، 08–2829774رقم الهاتف: 
اللغة العربیةلغة العطاء

شیكل االسرائیلياألسعار المقدمة یجب أن تكون بالعملة العطاء
%16ضریبة القیمة المضافة شاملة ل

ما تنشره سلطة النقد الفلسطینیة بالتاریخ النهائي لتسلیم العطاءاتحالةسعر صرف العمالت المعتمد ألغراض التقییم واإل
اإلداري لوزارة الصحةالمبنى-الوحدةشارع-غزةألغراض تسلیم العطاء یتم اعتماد العنوان التالي

قسم العطاءات والعقود-المشتریاتدائرة-األولالطابق
08- 2829774رقم الهاتف: 
08-2827634رقم الفاكس: 

2020ینایر20الموعد النهائي لتسلیم العطاءات هو
صباحاً 11:00/الوقت

آخر موعد لقبول أي استفسارات خاصة بالمناقصة (وال 
)یقبل أي استفسار یرد بعد هذا التاریخ

20/01/2020

یومًا من آخر موعد لتسلیم العطاء90مدة صالحیة العطاء
ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكیة أو على المناقصكفالة دخول المناقصة

شیك بنكي صادرین من بنك معتمد لدى السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
بغزة (البنك الوطني اإلسالمي أو بنك االنتاج الفلسطیني) أو كتاب من 
الخزینة العامة بوزارة المالیة یفید بحجز قیمة الكفالة من مستحقات 

معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة الشركة أو سند دفع 
مع مراعاة ما یلي:االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

من قیمة العطاء المقدم%5قیمة الكفالة: 
العملة: شیكل

یوم من تاریخ الفتح90مدة صالحیة الكفالة: 
وریدانتهاء من التحتىالمفعولساریةمن قیمة العقد %10بقیمة كفالة حسن التنفیذ
سوف یؤخذ بعین االعتبار عرض واحد بدیل لكل صنفالعطاءات البدیلة

0عدد النسخ المطلوبة من العطاء
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   رقم الهویة: ـــــــــــاالسم القانوني للمناقص: 

:التوقیع / الختم

اجماليآلیة التقییم
من كل بند)%30(نسبة الزیادة أو النقصان في الكمیات المطلوبة

اإلحالة النهائیة حیز التنفیذیومًا من تاریخ دخول14خالل الفترة الزمنیة التي یجب توقیع العقد خاللها
التوریدیشمل خدمات ما بعد البیع

اسبوع2التوریدمدة 
دائرة مخازن اللوازم العامة بوزارة الصحةمكان التورید
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الشروط العامة

:لغة العطاء.1
ویحق للمناقص ارفاق المناقصة،تكتب جمیع الوثائق والمراسالت المتعلقة بالعطاء باللغة المذكورة في جدول بیانات 

المناقصة،ترجمة دقیقة باللغة المذكورة في جدول بیانات الوثائق المعززة لعطاءه بأي لغة أخرى شریطة أن تكون مرفقة ب
المترجمة.ولغایات دراسة العطاء یتم اعتماد النصوص 

:عملة العطاء.2
على المناقص تقدیم العطاء بالعملة المحددة في جدول بیانات المناقصة.- أ
سیتم اعتماد سعر لمناقصة،افي حال تقدیم المناقص العطاء بعملة تختلف عن العملة المحددة في جدول بیانات -ب

صرف العمالت حسب األسعار المعلنة من سلطة النقد الفلسطینیة في نفس تاریخ فتح العطاء وذلك لغایات تقییم 
العطاءات والمقارنة بینها.

:فترة صالحیة العطاءات.3
ات المناقصة" تستمر صالحیة سریان العطاء بعد الموعد النهائي لتسلیمه بحسب ما هو مذكور في "جدول بیان- أ

ویتم رفض أي عطاء فترة صالحیته أقل.
یحق لوزارة الصحة طلب تمدید فترة صالحیة العطاء قبل انتهاء مدة الصالحیة المحددة في جدول بیانات -ب

المناقصة، ویجب أن یكون طلب التمدید واإلجابة علیها خطیًا.

:كفالة دخول المناقصة.4
الة دخول المناقصة حسب ما هو مطلوبًا في جدول بیانات المناقصة یجب على المناقص أن یقدم مع عطائه كف- أ

والعملة.من حیث القیمة والمدة 
لن یتم قبول أي عطاء ال یحتوي على كفالة دخول المناقصة، حیث یعتبر مخالفًا للشروط القانونیة.-ب
یتم إعادة كفالة دخول المناقصة للمناقصین غیر الفائزین.-ت
ناقصة للمناقص الفائز فور تقدیمه كفالة حسن التنفیذ وتوقیع العقد.تعاد كفالة دخول الم-ث
مصادرة كفالة دخول المناقصة في الحاالت التالیة:یتم- ه

تعدیل أو سحب العطاء بعد الموعد النهائي لتقدیم العطاءات..1
عطائه.رفض المناقص قیام اللجنة بتصحیح األخطاء الحسابیة الواردة في .2
الصحة.اقص الفائز على العقد خالل المدة التي تحددها وزارة عدم توقیع المن.3
التزام المناقص الفائز بتقدیم كفالة حسن التنفیذ خالل الوقت المحدد.معد.4

حال لم االئتالف، وفيحال كان المناقص ائتالف شراكة یجب أن تقدم كفالة دخول المناقصة باسم رئیس _ وفيو
باسم جمیع الشركاء المستقبلین المذكورین في یجب أن تقدم وقت تقدیم الكفالة یكن االئتالف مشكًال بشكل رسمي 

اتفاقیة االئتالف.
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توضیح وثائق المناقصة:.5

في حال رغب أي من المناقصین الحصول على أي توضیح أو تفسیر حول أي من المعلومات الواردة في وثائق 
دائرة المشتریات خطیًا على العنوان المذكور في جدول بیانات المناقصة –المناقصة على المناقص مراسلة وزارة الصحة 
حیث سیتم الرد على أي استفسارات قبل آخر موعد من الفترة الموضحة في (وال تقبل المراسالت عبر البرید االلكتروني)،

ات المناقصة، ویتم نشر أي جدول بیانات المناقصة ولن یتم قبول أي استفسارات ترد بعد المدة المحددة في جدول بیان
توضیح على وثائق المناقصة على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة الصحة.

تعدیل وثائق المناقصة:.6
لوزارة الصحة تعدیل وثائق المناقصة في أي وقت قبل الموعد النهائي لتسلیم العطاءات عن طریق إصدار - أ

ملحق بها.
ة الصحة یصبح جزءًا من وثائق المناقصة ویتم نشره على الموقع أي ملحق یصدر عن دائرة المشتریات /وزار -ب

االلكتروني الخاص بوزارة الصحة.
فرصة ألخذ إلعطائهمیحق لوزارة الصحة وٕاذا تطلب األمر تأجیل الموعد النهائي لتسلیم العطاءات وذلك -ت

التعدیالت الواردة في الملحق بعین االعتبار.

:الخیارات)العطاءات البدیلة (البدائل أو.7

یتم قبول العطاءات البدیلة إال إذا ورد غیر ذلك في جدول بیانات المناقصة.

الوثائق المطلوبة من المناقص والتي یجب ارفاقها مع العطاء:.8
في حال كان المناقص شركة مسجلة یجب إرفاق صورة عن شهادة تسجیل الشركة لدى مراقب عام - أ

الشركات في وزارة االقتصاد.
ل كان المناقص منشأة فردیة (تاجر) یجب ارفاق ما یثبت عضویته كتاجر في غرفة التجارة في حا-ب

والصناعة (شهادة تاجر تثبت طبیعة عمله).
المالیة.صورة عن رخصة المهن الصادرة عن ضریبة اإلمالك في وزارة -ت
كذلك السیرة الذاتیة للشركة.-ث
شهادة خلو طرف من اإلدارة العامة لضریبة الدخل.-ج
هادة خلو طرف من اإلدارة العامة للجمارك والمكوس وضریبة القیمة المضافة.ش-ح
صورة عن عقد التأسیس الخاص بالشركة.-خ

أسعار العطاءات والخصومات:.9

في حال كانت اللوازم العامة المطلوبة قابلة للتجزئة على أكثر من مورد یحق للمناقص التقدم ألي من البنود - أ
.المطلوبة أو لجمیع البنود

) فعلى المناقص تسعیر كل بند من البنود Lotsفي حال كانت اللوازم المطلوبة على شكل مجموعات (-ب
الواردة في المجموعة الواحدة وفي حال عدم التقدم ألي بند من بنود المجموعة الواحدة یعتبر العطاء مخالف 

لشروط المناقصة.
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وطة وعلى المناقص توضیح كیفیة ومنهجیة في حال تقدیم المناقص أي خصومات یجب أن تكون غیر مشر -ت
استخدامها في العطاء المقدم من قبله.

ألي تعدیل.ثابتة خالل تنفیذ العقد وال تخضعیجب أن تكون األسعار التي یقدمها المناقص-ث

المستندات التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات المرتبطة بها:.10

للسلع أو اللوازم المقدمة تشمل / شهادات بلد المنشأ، اسم على المناقص أن یقدم مع عطائه بطاقة تعریفیة - أ
الطراز ورقم الكتالوج (ان وجد).التجاري،الصانع، االسم 

على المناقص أن یقدم مع عطائه الدالئل التي تؤكد مطابقة اللوازم المقدمة منه للمواصفات الفنیة المذكورة -ب
في وثائق المناقصة.

للمواصفات الفنیة واألدائیة االساسیة للسلع دمها المناقص وصفًا مفصالً لتي یقیجب أن تتضمن الدالئل ا-ج
واللوازم والخدمات المرتبطة بها بحیث یوضح توافقها مع المواصفات المطلوبة وأن یقدم المناقص تقریرًا 

أو باالختالفات واالستثناءات واالنحرافات (ان وجدت) ویمكن أن تكون هذه الدالئل على شكل مواد مطبوعة
رسومات أو بیانات.

بما في على المناقص تقدیم الئحة بجمیع التفاصیل المتعلقة باللوازم العامة في عطائه وللمدة الزمنیة المطلوبة - د
ذلك الموارد المتاحة واألسعار الحالیة لقطع الغیار والمعدات الخاصة الضروریة الستمرار عمل السلع واللوازم 

لصحة.بعد استخدامها من قبل وزارة ا
ورد في المواصفات الفنیة للوازم المطلوبة في وثائق المناقصة اشارة إلى األسماء التجاریة فهي تعتبر إذا-و

وصفیة ال حصریة ویحق للمناقص أن یعرض مواصفات أخرى بشرط أن تحقق نفس كفاءة البنود أو أعلى 
منها.

:ل األسعارمعلومات المناقص ونموذج تقدیم العطاء ونموذج جدونموذج-11
المرفقة مع أوراق (األسعارقدیم العطاء ونموذج جدول على المناقص تعبئة نموذج معلومات المناقص ونموذج ت

وفي حال النص،المناقصة) وتعتبر هذه النماذج إلزامیة وعلى جمیع المناقصین االلتزام بتعبئتها بالكامل دون أي تغییر في 
وقیع المناقص علیه وال یتم اعتماد أي تعدیل ما لم یكن ختم وتوقیع المناقص وجود أي شطب أو تعدیل یضاف ختم وت

موجودًا.

وتوقیع العطاء:شكل-21

، كما یجب على المناقص أن ممیزة بكلمة " أصلیة " من العطاءعلى المناقص أن یحضر نسخة أصلیة واحدة )أ
في جدول بیانات المناقصة، وفي حال وجود یسلم عددًا من النسخ غیر أصلیة ممیزة بكلمة "نسخة" كما هو محدد

أي اختالف بین النسخة واألصل یتم اعتماد األصل. 
وموقعة من قبل الشخص یمحى،یجب أن تكون الكلمات األصلیة والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر ال )ب

فویض بالتوقیع مع العطاء على ما یثبت التیحتويأن المناقص، ویجبأو األشخاص المفوضین بالتوقیع باسم 
ضرورة ذكر اسم ورقم هویة الشخص المفوض، وفي حال وجود أي شطب أو محو أو تعدیل على أي من 
صفحات أو بیانات الواردة في وثائق المناقصة یجب التوقیع علیها من الشخص أو األشخاص الذین وقعوا على 

العطاء وٕاال لن یتم اعتمادها.
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یجب أن یوقع العطاء الشخص المفوض بتمثیل االئتالف وبذلك یكون ملزم ،في حال ما كان المناقص ائتالف)ت
قانونا لجمیع أعضاء االئتالف.

إجراءات تقدیم واستالم العطاء:-31

یجب أن تكون العطاءات المقدمة خطیة وموقعة حسب األصول وفي مظاریف مغلقة ومختومة ویتم ایداعها في )أ
د في ر حة /دائرة المشتریات وقبل الموعد النهائي المحدد لتسلیم العطاءات الواصندوق العطاءات الموجود في وزارة الص

جدول بیانات المناقصة.
وال تتحمل وزارة الوصول،یمكن للمناقصین التقدم بالعطاءات من خالل التسلیم بالید أو بالبرید المسجل مع علم )ب

.نتیجة التأخیر في تسلیم العطاءالصحة أیة مسؤولیة
یتم تسلیمها إلى أي من موظفي دائرة المظاریف كبیرة الحجم بحیث یتعذر وضعها في الصندوق،إذا كانت )ت

العطاءات في وزارة الصحة قبل آخر موعد لتسلیم العطاءات.
ال یجوز للمناقص أن یتقدم ألي عملیة شراء بأكثر من عطاء واحد سواء كان بشكل مستقل أو باالئتالف مع )ث

و كلیهما.أطراف محلیة أو أجنبیة أ
الموعد المحدد لتقدیم على المناقص الراغب في سحب عطائه أو تعدیله أو استبداله أن یقوم بذلك قبل انتهاء )ج

.العطاءات
العطاءات، تصادرإذا تقدم المناقص بطلب سحب عطائه أو تعدیله أو استبداله بعد انتهاء الموعد المحدد لتقدیم )ح

كفالة دخول المناقصة.
عطاء یتم تسلیمه بعد الموعد النهائي لتسلیم العطاءات وفي هذه الحالة یعتبر متأخرًا ویتم رفضه لن یتم قبول أي)خ

وٕارجاعه إلى صاحبه دون فتحه.
لوزارة الصحة الحق بتمدید الموعد النهائي الستالم العطاءات عن طریق تعدیل جدول بیانات المناقصة، وفي هذه )د

والمناقص وفقا للموعد الجدید.الحالة تمدد حقوق وواجبات وزارة الصحة

وتبدیل وتعدیل العطاءات:سحب-41

للمناقص الحق بسحب أو استبدال أو تعدیل العطاء بعد تسلیمه عن طریق إرسال مذكرة مكتوبة تتضمن الحالة المطلوبة 
على أن تكون المذكرة موقعة من شخص مفوض وأن تكون مصحوبة بنسخة من التفویض وأن تصل إلى وزارة

الصحة/دائرة المشتریات قبل الموعد النهائي لتسلیم العطاءات وٕاال لن یتم النظر فیها.

مظاریف العطاءات:فتح-51

تقوم لجنة مشتریات اللوازم في وزارة الصحة بفتح المظاریف في جلسة علنیة في الوقت والمكان والتاریخ المحدد )أ
یمثلهم.من في جدول بیانات المناقصة وذلك بحضور المناقصین أو

تقرأ في البدایة المغلفات التي تحمل عالمة "االنسحاب" على المأل ویعاد المغلف إلى صاحبه دون فتحه.)ب
تقرأ بعدها المغلفات التي تحمل عالمة "استبدال" على المأل ویتم استبدالها بالعطاء األول الذي یتم ارجاعه إلى )ت

صاحبه دون فتحه.



23من 9صفحة 7/2020مناقصة رقم 

مة "تعدیل" وتقرأ على المأل.تفتح المغلفات التي تحمل عال)ث
المظاریف التي فتحت وتمت قراءتها خالل جلسة فتح العطاءات وحدها هي التي تدخل في التقییم.)ج
تفتح المظاریف واحدًا تلو اآلخر ویتم قراءة اسم المناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات (إن وجدت) ویعلن )ح

عن وجود كفالة المناقصة.

ات بعد فتح المظاریف:العطاءتوضیح-61

أن تطلب من المناقص توضیح ما جاء العطاءات،یحق لوزارة الصحة وبهدف المساعدة في فحص وتقییم ومقارنة )أ
وال یعتمد أي توضیح بشأن العطاء إذا لم یطلب بشكل خطي.بعطائه،

بتغییر األسعار إال إذا یجب أن یكون طلب التوضیح واإلجابة علیه خطیًا، وال یسمح بطلب أو تقدیم أو السماح )ب
.تقییمكان ذلك لتأكید تصحیح خطأ حسابي یتم اكتشافه خالل عملیة ال

ومحاولة التأثیر:السریة-71

ال یتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقییم ومقارنة العطاءات وتأهیل المناقصین وتوصیة إحالة )أ
المناقصین.بهذه العملیة حتى تعلن نتائجها إلى أو أي شخص آخر لیس له دور رسميالعطاء للمناقصین

أي محاولة من قبل المناقص للتأثیر أو محاولة الحصول على أي من المعلومات أثناء عملیة الفحص والتقییم )ب
والمقارنة وٕاحالة العطاء تسبب في استبعاد العطاء المقدم منه.

ًا فقط في حالة أراد االتصال بها لشأن یتعلق على المناقص أن یخاطب وزارة الصحة / دائرة المشتریات خطی)ت
في الفترة الممتدة ما بین فتح العطاءات وحتى إحالتها.بالعطاء،

األخطاء الحسابیة:تصحیح-81

تقوم لجنة تقییم العطاء بتصحیح أیة أخطاء حسابیة ترد في جدول الكمیات ومن ثم ابالغ المناقص المعني بذلك )أ
یرفض عطاؤه وتصادر كفالة دخول المناقصة الخاصة به.التصحیح،ص ذلك وٕاذا رفض المناقالتصحیح،

یؤخذ بسعر الوحدة اإلجمالي،إذا كان هناك فرق بین حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمیة المقابلة له وبین السعر )ب
بطریقة على هذا رأت لجنة التقییم أن الفاصلة العشریة قد وضعتلذلك، واستثناءویعدل السعر اإلجمالي طبقًا 

خاطئة في سعر الوحدة فإنه یتم تصحیح سعر الوحدة وبالتالي یتم تصحیح السعر اإلجمالي الموجود في خانة 
اإلجمالي ومن ثم تصحیح المجموع الكلي.

ین سعر الوحدة المحدد باألرقام والسعر المحدد بالكلمات، یؤخذ بالسعر المحدد بالكلمات بإذا وجد أن هناك فرقًا )ت
ي تناقض في المعلومات أو األسعار بین النسخة األصلیة والنسخ األخرى، یؤخذ بما ورد في النسخة إذا ظهر أ)ث

األصلیة. 
.قانون اللوازم العامةمن 48المذكورة في المادة یتم تدقیق العروض وتصحیح األخطاء الحسابیة حسب اآللیة )ج
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هامش األفضلیة للمنتجات المحلیة:-91

بالخصوص،لسلع المنتجة محلیًا بناًء على األنظمة والقرارات والتعلیمات الصادرة عن مجلس الوزراء سیتم إعطاء أفضلیة ل
بجانب خانة وطني)وعلى المناقص توضیح البنود التي تتطلب ذلك في عرض السعر وذلك بوضع عبارة (منتج محلي/ 

د بعد فتح العطاء.السعر في جدول تفریغ األسعار ولن یتم قبول أي تعدیالت أو توضیحات تر 

التقییم واإلحالة:معاییر-20

تقوم لجنة مشتریات اللوازم بإحالة المناقصة على المناقص المستجیب عطاؤه جوهریًا لشروط المناقصة والذي تم تقییمه 
العقد.كأرخص عطاء وثبتت قدرة صاحبه على تنفیذ 

:العینات-12

ة، یجب أن تكون هذه العینات مرسومة وبشكل واضح برقم تم طلب تقدیم عینات في جدول بیانات المناقصإذا)أ
ویجب أن تكون بنفس الكمیات المحددة في جدول بیانات المناقصة، المناقص،ووصف البند ورقم المناقصة واسم 

نقلها.ویتحمل المناقص تكالیف 
ویتم االحتفاظ بها لغایات المقارنة الفائزین،العینات التي یتم اختیارها أثناء التقییم ال تعاد للمناقص أو المناقصین )ب

العقد.بها عند تنفیذ 
ومًا من تاریخ دخول ی14لم یطالب بها خالل مدة إذاارها یفقد المناقص حقه بالمطالبة بالعینات التي لم یتم اختی)ت

.) من قانون اللوازم العامة76تطبیقا للمادة(اإلحالة النهائیة حیز التنفیذ

ء:استبعاد العطاحاالت-22

:اآلتیةیستبعد العطاء في أي من الحاالت 

إذا لم یكن العطاء مكتمًال أو غیر موقع حسب األصول والقانون أو غیر مصحوب بكفالة دخول المناقصة من -
حیث القیمة والمدة والعملة المنصوص علیها.

ت الهامة الواردة في إذا لم یستجب بشكل جوهري للمواصفات الفنیة وشروط المناقصة أو غیر ذلك من المتطلبا-
وثائق المناقصة.

.ص علیها في شروط ووثائق المناقصةإذا كانت مدة صالحیة العطاء أقل من المدة المنصو -
إذا عدل المناقص سعره أو مضمون عطائه في حال طلبت لجنة التقییم منه تقدیم إیضاحات خطیة حول ما ورد -

في العطاء خالل عملیة الفحص والتقییم.

بت ارتكاب المناقص ألي من التصرفات التالیة:في حال ث-
* عدم الوفاء بااللتزامات المفروضة علیه بموجب هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.

* تضارب المصالح عند قیامه بواجباته.
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یم تقدبما في ذلك التحریض،* التواطؤ أو التآمر أو ممارسة أي شكل من أشكال الفساد والخداع والغش أو 
أو عرضها سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر للتأثیر على عملیة الشراء أو على تنفیذ العقد.اإلغراءات

* التواطؤ أو التآمر قبل أو بعد تقدیم العطاء بهدف توزیع عقود الشراء بین المناقصین أو تحدید أسعار 
افع المنافسة العامة المفتوحة.العطاءات بصورة غیر تنافسیة أو خالف ذلك لحرمان وزارة الصحة من من

رفض العطاءات كافة وٕالغاء المناقصة:-32
یحق لوزارة الصحة إلغاء المناقصة في أي وقت قبل فتح المظاریف.)أ

یحق لوزارة الصحة بعد فتح المناقصة وقبل صدور اإلحالة النهائیة للمناقص الفائز رفض العطاءات كافة )ب
:من الحاالت اآلتیةفي أي وٕابالغ جمیع المناقصین بذلك 

 الزم.إذا أصبح موضوع الشراء غیر
ات المالیة لعملیة الشراء متوفرةإذا لم تعد المخصص.
إذا أصبح من الضروري العتبارات المصلحة العامة تعدیل المواصفات أو الجوانب الفنیة لشروط العقد.
ر بنود أو أصناف أقل تكلفة إذا تبین وجود نقص أو عیوب في المواصفات تحول دون األخذ باالعتبا

أو التي تحول دون النظر في المناقصة،ومعادلة وظیفیًا بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق 
جمیع عناصر التكلفة أثناء عملیة التقییم.

.إذا كانت العطاءات كافة غیر مستوفیة للشروط
ن السعر التقدیري.إذا تبین أن سعر العطاء ذي التكلفة األقل أعلى كثیرًا م
.إذا تبین وجود تواطؤ بین المناقصین

الكمیات:تغییر-42

) بالنسبة لكل بند بذات الشروط واألسعار %30كمیات بالزیادة أو النقصان في حدود (الیحق للجنة مشتریات اللوازم تجاوز 
ط أخرى العتراض أو المطالبة بأي تعویض ودون أي تغییر في سعر الوحدة أو أي شرو دون أن یكون للمتعاقد الحق في ا

قبل توقیع العقد. مذكورة في وثائق المناقصة

:/ الضمانةحسن التنفیذ وكفالة الصیانةكفالة-52

من %10على المناقص أن یقدم خالل الفترة المنصوص علیها في بالغ اإلحالة كفالة حسن التنفیذ (بقیمة )أ
قیمة اإلحالة).

حسب الفترة ساریة المفعول اإلحالة)من قیمة %5(بقیمة/ الضمانةعلى المناقص تقدیم كفالة الصیانة)ب
.(حسب الحالة)من تاریخ التوریدالمحددة في الشروط الخاصة تبدأ

والمدة یجب أن تكون هذه الكفاالت على شكل كفالة بنكیة مصدقة أو شیك بنكي مصدق وأن تكون بالقیمة)ت
المحددة في بالغ اإلحالة.
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یعتبر اإلخفاق في تأمین كفالة حسن التنفیذ أو توقیع العقد سببًا كافیًا إللغاء اإلحالة ومصادرة كفالة دخول )ث
وفي هذه الحالة یحق لوزارة الصحة أن تحیل العطاء على المناقص األرخص التالي بشرط أن یكون المناقصة،

المطلوبة وتثبت قدرة صاحبه على تنفیذ بنود العقد.مستجیب جوهریًا للشروط

مصادرة كفالة حسن التنفیذ: -62

یحق لوزارة الصحة مصادرة كفالة حسن التنفیذ أو تنفیذ العقد على حساب المتعاقد والحصول على جمیع ما تستحقه من 
الة فسخ العقد.غرامات مما یكون مستحقًا للمتعاقد لدیها أو لدى أیة جهة مشتریة أخرى في ح

العقد:توقیع-72

أربعة عشریتم توقیع العقد بین وزارة الصحة كجهة متعاقدة وبین من تمت اإلحالة علیه كمتعاقد في مدة أقصاها )أ
) یومًا من تاریخ دخول اإلحالة النهائیة حیز التنفیذ.14(

الصحة.الة من قبل وزارة یتم ارسال االتفاقیة الرسمیة وشروط العقد للمناقص فور إرسال بالغ اإلح)ب
على المناقص الذي أحیل علیه العطاء أن یوقع العقد في وزارة الصحة خالل الفترة المنصوص علیها في )ت

الفقرة (أ) أعاله.
ما لم یتم تحدید تاریخ تاریخ إبالغه باإلحالة النهائیة خطیا یصبح العقد نافذًا فور توقیعه، ویبدأ تنفیذ العقد من )ث

لعقد.آخر في ا

المالیة:الدفعات-82
تقوم الجهة المشتریة بصرف الدفعات والمستحقات المالیة للمتعاقد طبقًا للشروط والمعززات الواردة في العقد )أ

ومتطلبات النظام المالي الذي تصدره الحكومة.

تعدیل العقد:-92

ط التالیة:إذا اقتضت الضرورة إلجراء تعدیل في مضمون العقد یتم التعدیل ضمن الشرو 

أن یتم التعدیل خالل فترة سریان العقد.)أ
أن یكون تعدیل العقد خطیًا وبرضا الطرفین.)ب
أن ال یؤدي هذا التعدیل إلى تغییر الهدف من العقد أو طبیعته أو مجاله.)ت
یكون تنفیذ التعدیالت على العقد خاضعًا لتوفر الموازنات الضروریة لذلك.)ث

د:المتعاقد بشروط العقإخالل-30

إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المشتریة الحق في اتخاذ أي من اإلجراءات اآلتیة:

رفض التنفیذ المعیب أو الناقص.)أ
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االزالة واالستبدال الفوري للوازم المعیبة.)ب
فرض غرامات التأخیر.)ت
فسخ العقد واستكمال تنفیذه على حساب المتعاقد.)ث

العقد:في تنفیذالتأخر-13

إذا تأخر المتعاقد في تنفیذ العقد عن الموعد أو المواعید المحددة في العقد جاز للجهة المتعاقدة إذا اقتضت )أ
المصلحة العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إضافیة إلتمام التنفیذ على أن توقع علیه غرامة عن مدة التأخیر 

بالنسب وطبقًا لألسس.
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخیر دون حاجة إلى تنبیه أو انذار أو العقد،ي وفي الحدود المنصوص علیها ف)ب

اتخاذ أي إجراءات قضائیة أخرى.
بحیث ) وال تزید عن شهرینمن قیمة المواد غیر الموردة 5.%بواقع (أسبوعتكون قیمة غرامة التأخیر عن كل )ت

لعقد.من القیمة الكلیة ل%10ال تتجاوز النسبة العظمي للغرامة 
ال یخل توقیع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعویض الكامل عما أصابها من أضرار نتجت )ث

عن تأخره في الوفاء بالتزاماته.

اللوازم الموردة:رفض-23

ي برفض إذا تقرر رفض ایة لوازم تم توریدها بموجب عقد الشراء تقوم الجهة المشتریة بإبالغ المناقص بشكل خط)أ
وعلى المناقص سحب هذه المواد وتورید بدیل لها خالل المدة المحددة.لذلك،اللوازم وباألسباب الداعیة 

إذا رفض المورد إزالة المواد أو اللوازم المرفوضة فسیصبح مسؤوًال مالیًا عن تكلفة تخزینها وغیر ذلك من النفقات )ب
ن تبیع هذه اللوازم بالمزاد العلني وان تسترد نفقاتها بما في ذات الصلة، وعدا ذلك فإن من حق الجهة المشتریة أ

ذلك الدفعات المقدمة وغرامات التأخیر وأي غرامات أخرى معمول بها من قیمة البیع، ویعاد الرصید المتبقي إلى 
المورد.

المتعاقد:وفاة-33

توفى المتعاقد فإنه یحق للجهة المشتریة:إذا

التنفیذ ومحاسبة الورثة طبقًا لشروط العقد ما لم یكن للجهة المشتریة استحقاقات فسخ العقد مع رد كفالة حسن)أ
على المتعاقد، حیث تقوم الجهة المشتریة بتكلیف لجنة مختصة وبحضور ممثل عن ورثة المتوفي لحصر 

األعمال المنجزة.
المتبقیة من العقد واعداد الحسابات تكلفتها وتحدید المبالغ المصروفة حتى تاریخه والمبالغ المتبقیة له واألعمال )ب

وتقوم الجهة المشتریة بتنفیذ الجزء المتبقي من األعمال حسب اإلجراءات المحددة في العقد،الالزمة وفقًا لشروط 
القانون والنظام وشروط العقد.
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مام العمل بالشروط السماح للورثة في حالة طلبهم وتوفر اإلمكانیات الفنیة والمالیة لدیهم على االستمرار في إت)ت
والمواصفات المحددة في العقد والوثائق المرفقة به شریطة أن یعینوا عنهم وكیًال شرعیًا معتمدًا من المحكمة 

المختصة خالل فترة ال تتجاوز الشهر من تاریخ الوفاة إلتمام األعمال غیر المنفذة.
و متشاركین وتوفي أحدهم فیكون للجهة المشتریة وٕاذا كان العقد مبرمًا مع أكثر من متعاقد أو متعهد متآلفین أ)ث

الحق في مطالبة باقي المتعاقدین باالستمرار في تنفیذ العقد.

الخالفات:تسویة-43

للجهة المشتریة قبل مباشرة اجراءات فسخ العقد مع المورد وبما ینسجم مع شروط ووثائق العقد اتخاذ االجراءات التالیة:

أت بین الطرفین بالطرق الودیة وبما یحفظ حقوق والتزامات الطرفین وذلك عن طریق تسویة الخالفات التي نش- أ
التفاوض المباشر.

إذا لم یتم التوصل إلى حل ودي (وحسب شروط العقد) فعلیهما اللجوء إلى التحكیم وفقًا لقانون التحكیم الساري مع -ب
لتحكیم.ضرورة أن یلتزم الطرفین باستمرار العمل دون توقف أثناء فترة ا

إذا لم یتم حل الخالف عن طریق التحكیم یحق للجهة المشتریة في هذه الحالة فسخ العقد وخصم كافة الخسائر -ت
التي تكبدتها اثناء فترة الخالف وذلك من كفالة حسن التنفیذ أو من المبالغ المستحقة أو التي ستستحق للمورد لدى 

اضعة للقانون، ویحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.الجهة المشتریة أو أیة جهة أخرى من الجهات الخ

القاهرة:القوة-53

القوة القاهرة هي أي حدث أو ظرف استثنائي یتصف بأنه خارج عن سیطرة أي فریق، وأنه لم یكن بوسع الفریق - أ
عقولة عند أن یتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العقد ولم یكن بوسع ذلك الفریق أن یتجنبه أو یتالفاه بصورة م

حدوثه.
ال یتحمل المتعاقد أیه مسئولیة عن أیة أضرار ناجمة عن التأخیر في تنفیذ العقد أو عدم االلتزام بشروطه إذا كان -ب

هذا التأخیر أو عدم االلتزام ناجمًا عن القوة القاهرة.
ة خالل المدة الزمنیة خطي للجهة المشتریبإشعارعند وجود قوة قاهرة فإنه یجب على المتعاقد أن یتقدم فورًا -ت

المحددة في العقد یوضح فیه تلك الظروف واألسباب التي حالت دون تنفیذ العقد أو أدت إلى تأخیر تنفیذه ویجب 
أن یكون هذا التبریر مدعومًا بالقرائن المناسبة، ویجب على الطرف الذي یطالب باستثناء قائم على أساس القوة 

توقف هذا الظرف عن اعاقة تنفیذ العقد.القاهرة أن یبلغ الطرف اآلخر حال 
إذا استمرت ظروف القوة القاهرة إلى مدة تزید عن اجمالي المدة المنصوص علیها في العقد فانه یمكن فسخ العقد -ث

من جانب أي من الطرفین تحت طائلة الشروط المنصوص علیها بما في ذلك أیة تسویة مالیة مناسبة مستحقة 
لصالح المتعاقد.
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العقد:فسخ-63

یحق للجهة المشتریة فسخ العقد في أي من الحاالت أو األسباب التالیة:

بسبب فشل المورد في الوفاء بالتزاماته في تنفیذ العقد.- أ
بسبب افالس المورد.-ب
لدواعي المصلحة العامة.-ت
فسخ العقد بسبب (القوة القاهرة).-ث

فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة:-73

لمتعاقدة فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة وفي هذه الحالة فإن على الجهة المتعاقدة أن تدفع قیمة یحق للجهة ا- أ
اللوازم أو الخدمات التي تم توریدها والتكالیف التي تحملها المتعاقد في سبیل تأمین اللوازم أینما ینطبق ذلك، 

یتم دفع أیة بفسخ العقد، والإبالغهقد حتى تاریخ منها الدفعات المقدمة والمرحلیة التي استلمها المتعامطروحاً 
أموال مقابل األرباح التي لم یتم تحقیقها.

بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة یجب على الجهة المشتریة قبول واستالم اللوازم المكتملة والجاهزة -ب
المصلحة العامة وفقًا ألسعار العقد بفسخ العقد لداعي إلشعارللشحن خالل سبعة أیام من تسلم المتعاقد 

وشروطه.

:العقوبات-83

یعاقب كل من یخالف أحكام قانون الشراء العام باآلتي:)أ
.فرض الغرامات حسب األسس المنصوص علیها في العقد ونظام الشراء
.یحرم من االشتراك في عملیات الشراء
عضاء مجلس إدارة الشركة.إذا كان المناقص شركة، تسري العقوبة المفروضة على كافة أ
 یفسخ العقد الموقع مع المورد بقرار من الجهة المشتریة وتصادر قیمة التأمین، مع الحفاظ بحقها في

في أي من الحاالت اآلتیة:المطالبة بالتعویض 
إذا استعمل الغش أو التالعب في معاملته مع الجهة المشتریة..1
بطریق مباشر أو غیر مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات إذا ثبت أنه قد شرع بنفسه أو بواسطة غیره .2

الخاضعة ألحكام القانون.
إذا أفلس أو أعسر اعسارًا ال یمكنه من تنفیذ العطاء..3
إذا أخفق في الوفاء بالتزاماته أو أخل بالشروط واألحكام المحددة في النظام أو العقد..4

لقائمة السوداء.باإلضافة إلى أي عقوبة أخرى یتم وضع المناقص على ا)ب
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الشروط الخاصة
.الشروطبهذهبهذه المناقصة والمرفق فقط على المشترك أن یقدم عطائه على النموذج الخاص - 1
على المشترك أن یكون مشتغًال مرخصًا وان یرفق لعطائه شهادة تثبت ذلك.- 2
اء من التورید.على المشترك أن یكون على علم بأن ما یقدمه من عرض سعر ملزم به حتى االنته- 3
صادرة عن الدوائر الضـریبیة شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضریبيعلى المشترك أن یرفق بعطائه- 4

غزة.في قطاع 
في حال تخلف المشترك عن التورید للجنة المشتریات الحق المطلـق فـي اسـتخدام الكفالـة البنكیـة أو الشـیك البنكـي المقـدم - 5

ء من المشترك الذي یلیه وتغطیة فروق األسعار منها.من المشترك للشرا
وان یتحمل التحمیل والتنزیل ،د المطلوبةبالموابوزارة الصحةدائرة مخازن اللوازم العامةإلىبالتورید على المورد أن یقوم - 6

على نفقة المورد.
. المناقصةشروط على المشترك الذي یرسو علیه العطاء أن یوقع عقدًا مع وزارة الصحة حسب- 7
على المشترك أن یلتزم بتعبئة األسعار على نموذج المناقصة وفي حال تقدمت بعروض أخرى تذكر ذلك مقابل كل - 8

صنف.
اإلحالة على أساس البند وللجنة المشتریات الحق باإلحالة بالطریقة التي تراها مناسبة بما ال یخالف القانون.- 9

عار ودون إبداء أي أسباب وبدون معارضة من المشاركین.وزارة الصحة لیست ملزمة بقبول أرخص األس-10
المشتریات إلغاء المناقصة إذا ارتأت اللجنة المكلفة ذلك.یحق للجنة -11
ـــل المنـــاقص مطابقـــة للمعـــاییر واألســـس المحـــددة مـــن قبـــل مؤسســـة المواصـــفات -12 یجـــب أن تكـــون المـــواد المقدمـــة مـــن قب

دات مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاییس لألجهزة المحالة علیه قبـل والمقاییس الفلسطینیة وعلى المناقص إحضار شها
(إن وجدت)التورید.

قبل الترسیة.ایجب ذكر النوع وبلد المنشأ وتاریخ الصالحیة وتقدیم عینة العتماده-13

آلیة التقییم
الفنیة.سیتم مطابقة العروض للشروط العامة والخاصة والمطابقة للمواصفات .1
ة على األقل سعرًا حسب المطابق للبند أعاله.یتم اإلحال.2
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جدول الكمیات

مالحظاتبالشیكلالسعر اإلجمالي بالشیكلسعر الوحدة الكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم

1500عددشهور6) من عمر یوم حتى 1حلیب أطفال رقم (1
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المواصفات الفنیة
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طفالاألحلیب مطلوبة لصنف المواصفات الفنیة ال

.1حلیب نمرة -

أشهر.6عمر ىیعطي لألطفال من الوالدة إل-

أن یجتاز الفحوصات المخبریة حسب المواصفات الفلسطینیة.-

.أن یكون الحلیب نظیفًا ومحتفظًا بالخواص الطبیعیة الممیزة-

أن یكون الحلیب خالي من الشوائب والمواد الغریبة.-

بأ في عبوات معدنیة صحیة ال تؤثر على طعم الحلیب وغیر قابل للتفاعل معه.أن یكون الحلیب مع-

أن یكون مدون في وسم اإلنتاج البیانات المطلوبة حسب األصول.-

أن یتم إحضار عینات من قبل المتقدمین للصنف للحكم علیه من قبل اللجنة الفنیة.-

فترة الصالحیة.أن یكون اإلنتاج حدیث ویتم التسلیم خالل الثلث األول من-

أن یكون تسلیم الكمیة حسب طلب الخدمات المساندة.-

أن یكون تسلیم الكمیة في مخازن وزارة الصحة وعلى نفقة المورد.-

أن یتم تعویض الكمیة المستهلكة في الفحص المخبري والظاهري حسب األصول.-
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النماذج

)1نموذج رقم (

20التاریخ:   /     /      الیوم :

تعهــــدال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بأن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/مدیر شركة ـــــــــــمندوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتعهد أنا/

ـــــــــــ ) في موعده المحدد مستوفیًا لجمیع الشروط العامة ـــــــــــــــــ/ــــــــــــــــــــــــأقدم عرض سعري للمناقصة رقم  ( ـــــ

ها الكفالة البنكیة.والخاصة للمناقصة المشار إلیها بما فی

وفي حال عدم التزامي بذلك یسقط حقي في االشتراك في المناقصة وال یحق لي المطالبة بأي تعویضات 

للطعن في نتیجة المناقصة .

المقر بما فیه :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم :ــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقیع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهویة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ختم الشركة
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)2نموذج رقم (

ة ــــــــالمناقصفي تركــــــمعلومات عن المش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم المؤسسة / الشركة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشركة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم صاحب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرخص: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشتغل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفاكس: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجوال:رقم الهاتف / 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبرید االلكتروني :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشركة: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/عنوان المؤسسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالصحیفة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم قسیمة الدفع لقاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبلغ القسیمة :

20ــــــــــــــــــــــــ/ ــــــــــــــــــــــــــــــــ/ــــــــــــــــــــــــــــــــالتاریخ:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم المستلم :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفته:

ختم الشركة
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)3نموذج رقم (

عـــقـــــــــــد
20/     مناقصة رقم ـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم االتفاق بین: 20أنه في تاریخ ــــــــــــ/ـــــــــــ/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارة الصحة ،من غزة، ویمثلها في العقد السید/ - دائرة المشتریاتطرف أول:
).المشتريبصفته مدیر الدائرة ویسمى فیما بعد (

السید/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ویمثلها في العقد–من غزة ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثاني:طرف
).الموردــ ویسمى فیما بعد (بصفته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجـــه االتفـــاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ـــــــــــ على حساب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقام بطرح مناقصةالمشتريحیث أن 
بمبلغ )للصنف المذكور في أمر الشراء رقم (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموردبقبول عرض المشتريوقام 

لقیمة الضریبة / غیر شاملة ــــــــــــــ الغیر، شاملةـــــ فقط ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المضافة (ویسمى فیما بعد "قیمة العقد"). 

وقد اتفق الطرفان على ما یلي:
ن للكلمات والتعبیرات الواردة في هذه االتفاقیة نفس المعاني المحددة لها على التوالي في یكو .1

شروط العقد المشار إلیها.
ویتم تفسیرها على هذا والموردالمشتريتعتبر الوثائق التالیة جزءًا من هذه االتفاقیة بین .2

األساس، وهي:
ء .نموذج العطاء وجدول األسعار المقدم من صاحب العطا-أ
جدول المستلزمات .-ب
المواصفات الفنیة .-ت
الشروط العامة للمناقصة.-ث
الشروط الخاصة للمناقصة .- ج
اإلخطار المرسل من المشتري برسو التعاقد .- ح
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یتعهد المورد مقابل المدفوعات التي سوف یسددها المشتري على النحو المحدد فیما بعد، بتوفیر البضائع .3
وب بها من جمیع النواحي على النحو الذي یتفق مع أحكام العقد وخدمات تابعة ومعالجة أي عی

: كما هي مذكورة في أمر الشراء ابتداًء من تاریخ  اإلخطار المرسل من المشتري برسو مدة التورید.4
التعاقد.

یكون الدفع لقاء تورید األصناف كما هو مذكور في أمر الشراء من تاریخ تقدیم الفواتیر واألوراق الدالة .5
لى انهاء التورید.ع
إذا وقع خالف بین الطرفین االول والثانى فى تطبیق هذا العقد یفصل في ذلك الخالف القضاء .6

الفلسطینى في مناطق السلطة الوطنیة الفلسطینیة.
حرر هذا العقد من ثالث نسخ بید كل طرف نسخة..7

الخاصة بهما في التاریخ المدون أعاله.وٕاشهادا على ذلك فقد قام الطرفان بتوقیع هذا االتفاق طبقًا للقوانین

طرف ثانيطــرف أول
______________شركة/دائرة المشتریات -وزارة الصحة

_______یمثلها/ _______مدیر الدائرة –یمثلها/
______التوقیع والختم / ___التوقیع والختم / _________

اعتماد/
اإلدارة العامة للشئون القانونیة 


