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 دولة فمسطين
 وزارة الصحة 

 اإلدارة العامة لمشئون المالية
 غزة –دائرة المشتريات 

 دعوة لتقديم عطاءات
 15/0202 :رقمالمناقصة 
 .تكريد اجيزة كادكات جراحية لتجييز كحدتيف اسناف لمركز صحي شيداء الزيتكف :المناقصةموضوع 

 .غزة -ةالفمسطيني: كزارة الصحة الجهة المشترية
 .فاعؿ خير :الجهة المانحة

تدعك كزارة الصحة / دائرة المشتريات / قسـ العطاءات كالعقكد المناقصيف أصحاب االختصاص كالمسجميف رسميان كيرغب  .5
 بالمشاركة لتقديـ العطاءات بالظرؼ المختـك لممناقصة المذككرة أعاله.

 سـك كالضرائب.تقدـ األسعار بالدكالر األمريكي كتشمؿ جميع أنكاع الر  .0

بالمناقصػػة الحصػػكؿ عمػػ  جميػػع كنػػائؽ المناقصػػة أك الحصػػكؿ عمػػ  مزيػػد مػػف المعمكمػػات مػػف خػػالؿ المكقػػع  لمجيػػات المعنيػػةيمكػػف  .0
أك مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ صػػػػػػػػػػفحة دائػػػػػػػػػػػرة المشػػػػػػػػػػتريات عمػػػػػػػػػػػ  مكقػػػػػػػػػػع التكاصػػػػػػػػػػػؿ  )www.moh.gov.ps(االلكتركنػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػكزارة الصػػػػػػػػػػػحة 

لػػكزارة الصػػحة خػػالؿ  اإلدارمأك مػػف خػػالؿ زيػػارة دائػػرة المشػػتريات / المجمػػع   Facebook.com/mohprocurementاعياالجتمػػ
 مساءن. 0:22صباحان حت  الساعة  0:02أكقات الدكاـ الرسمي مف الساعة 

 –لمجمع االدارم لكزارة الصحة ا –شارع الكحدة  –( شيكؿ في العنكاف التالي: غزة 522كراسة المناقصة كالبالغ قيمتيا )تدفع رسـك  .4
 الخزينة.قسـ  –الطابؽ الناني  –الدائرة المالية 

المكافؽ  األربعاءصباحان مف يـك  55اعة يجب أف يتـ تسميـ العطاء في صندكؽ العطاءات بدائرة المشتريات في مكعد أقصاه الس .1
21/20/0202. 

فتح العطاءات في نفس الزماف كالمكاف بحضكر مف يرغب مف  يتـ رفض جميع العطاءات التي ترد بعد المكعد المحدد كسيتـ .6
 المناقصيف أك ممنمييـ.

صادريف مف )البنؾ الكطني اإلسالمي أك بنؾ عم  المناقص ارفاؽ كفالة دخكؿ المناقصة عم  شكؿ كفالة بنكية أك شيؾ بنكي  .0
أك سند دفع معتمد صادر يمة الكفالة مف مستحقات الشركة أك كتاب مف الخزينة العامة بكزارة المالية يفيد بحجز قاالنتاج الفمسطيني( 

مف إجمالي قيمة العطاء المتقدمة لو % 1بمبمغ  باسـ )كزارة الصحة( مف بنؾ البريد التابع لكزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات
 العركض.الشركة كتأميف دخكؿ سارم المفعكؿ لمدة نالنة شيكر مف آخر مكعد لتقديـ 

 عالف عم  مف ترسك عميو العطاء.أجرة اإل .8

قبؿ صرؼ الفكاتير  ارفاؽ شيادة خمك ضريبي أك صكره عنيا أك شيادة خصـ ضريبي صادرة عف الدكائر الضريبية في قطاع غزة .9
% كضريبة 2.5)بخصكص الشركات التي لدييا مشتغؿ مرخص مف الضفة الغربية يتكجب عمييا دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 .%(1ة دخؿ بنسب
 لجنة العطاءات غير ممزمة بقبكؿ أقؿ األسعار. .52

 تعتبر ىذه الدعكة جزء مف كنائؽ المناقصة. .55
                                                                purch@moh.gov.ps:كبريد الكتركني 0800604فاكس –0809004لالستفسار يرج  التكاصؿ عم  ىاتؼ رقـ .50

 دائرة المشتريات                                                                                 
 قسم العطاءات والعقود                                                                                    

 
 

http://www.moh.gov.ps/
mailto:purch@moh.gov.ps
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 بيانات العطاءجدول 
 

 غزة – كزارة الصحة الفمسطينية المشتريةالجية 
 فاعؿ خير الجية الممكلة

 15/2020 اسـ كرقـ المناقصة
تكريد اجيزة كادكات جراحية لتجييز كحدتيف اسناف لمركز صحي 

 شيداء الزيتكف
 دائرة-األكؿ الطابؽ-الصحةاإلدارم لكزارة  المبن -الكحدة شارع-غزة عنكاف الجية المشترية

 المشتريات
  08 -2827634رقـ الفاكس:  ،08 – 2829774ـ الياتؼ: رق

 المغة العربية لغة العطاء
 األسعار المقدمة يجب أف تككف بالدكالر عممة العطاء

 ضريبة القيمة المضافةمعف  مف 
 ـ العطاءاتما تنشره سمطة النقد الفمسطينية بالتاريخ النيائي لتسمي سعر صرؼ العمالت المعتمد ألغراض التقييـ كاإلحالة

 اإلدارم لكزارة الصحة المبن -الكحدة شارع-غزة ألغراض تسميـ العطاء يتـ اعتماد العنكاف التالي
 العطاءات كالعقكد قسـ-المشتريات دائرة- األكؿ الطابؽ

 08- 2829774رقـ الياتؼ: 
 08 -2827634رقـ الفاكس: 

 

  2020ر فبراي 5 المكعد النيائي لتسميـ العطاءات ىك
 صباحان  11:00 ت/الكق

آخر مكعد لقبكؿ أم استفسارات خاصة بالمناقصة )كال 
 (يقبؿ أم استفسار يرد بعد ىذا التاريخ

05/02/2020 

 يكمان مف آخر مكعد لتسميـ العطاء 90 مدة صالحية العطاء
عم  المناقص ارفاؽ كفالة دخكؿ المناقصة عم  شكؿ كفالة بنكية أك  كفالة دخكؿ المناقصة

صادريف مف )البنؾ الكطني اإلسالمي أك بنؾ االنتاج ي شيؾ بنك
أك كتاب مف الخزينة العامة بكزارة المالية يفيد بحجز قيمة الفمسطيني( 

أك سند دفع معتمد صادر مف بنؾ البريد الكفالة مف مستحقات الشركة 
 . باسـ )كزارة الصحة( التابع لكزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات

 ا يمي:مع مراعاة م
 المقدـ العطاءقيمة  مف% 5 قيمة الكفالة:
 العممة: دكالر

 يـك مف تاريخ الفتح 90مدة صالحية الكفالة: 
 انتياء مف التكريد حت  المفعكؿ ساريةمف قيمة العقد % 10بقيمة  كفالة حسف التنفيذ

 نةحت  انتياء فترة الضما % مف قيمة العقد مف تاريخ التكريد5بقيمة   كفالة ضمانة
 سكؼ يؤخذ بعيف االعتبار عرض كاحد بديؿ لكؿ صنؼ العطاءات البديمة

 0 عدد النسخ المطمكبة مف العطاء
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 اف كجدت  مطمكبة حسب الصنؼ العينات
 تجزئة آلية التقييـ

 % مف كؿ بند(30) نسبة الزيادة أك النقصاف في الكميات المطمكبة
 يكمان مف تاريخ دخكؿ اإلحالة النيائية حيز التنفيذ 14خالؿ  االفترة الزمنية التي يجب تكقيع العقد خاللي

 كالتركيب كالتشغيؿيشمؿ التكريد  خدمات ما بعد البيع
 أسابيع 8 مدة التكريد )باألياـ(

 مخازف المكاـز العامة بكزارة الصحة مكاف التكريد
 

 رقم الهوية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــلممناقص: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم القانوني 

 

 :التوقيع / الختم
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 الشروط العامة

 :لغة العطاء .1
ؽ كيحؽ لممناقص ارفاؽ الكنائ المناقصة،تكتب جميع الكنائؽ كالمراسالت المتعمقة بالعطاء بالمغة المذككرة في جدكؿ بيانات 

كلغايات دراسة  المناقصة،المعززة لعطاءه بأم لغة أخرل شريطة أف تككف مرفقة بترجمة دقيقة بالمغة المذككرة في جدكؿ بيانات 
 المترجمة.العطاء يتـ اعتماد النصكص 

 

 :عممة العطاء .2
 عم  المناقص تقديـ العطاء بالعممة المحددة في جدكؿ بيانات المناقصة. - أ
سيتـ اعتماد سعر صرؼ  المناقصة،عطاء بعممة تختمؼ عف العممة المحددة في جدكؿ بيانات في حاؿ تقديـ المناقص ال - ب

العمالت حسب األسعار المعمنة مف سمطة النقد الفمسطينية في نفس تاريخ فتح العطاء كذلؾ لغايات تقييـ العطاءات 
 كالمقارنة بينيا.

 
 :فترة صالحية العطاءات .3

مكعد النيائي لتسميمو بحسب ما ىك مذككر في "جدكؿ بيانات المناقصة" كيتـ رفض تستمر صالحية سرياف العطاء بعد ال - أ
 أم عطاء فترة صالحيتو أقؿ.

يحؽ لكزارة الصحة طمب تمديد فترة صالحية العطاء قبؿ انتياء مدة الصالحية المحددة في جدكؿ بيانات المناقصة،   - ب
 كيجب أف يككف طمب التمديد كاإلجابة عمييا خطيان.

 

 :دخول المناقصة كفالة .4
يجب عم  المناقص أف يقدـ مع عطائو كفالة دخكؿ المناقصة حسب ما ىك مطمكبان في جدكؿ بيانات المناقصة مف حيث  - أ

 كالعممة.القيمة كالمدة 
 لف يتـ قبكؿ أم عطاء ال يحتكم عم  كفالة دخكؿ المناقصة، حيث يعتبر مخالفان لمشركط القانكنية.  - ب
 مناقصة لممناقصيف غير الفائزيف.يتـ إعادة كفالة دخكؿ ال  - ت
 تعاد كفالة دخكؿ المناقصة لممناقص الفائز فكر تقديمو كفالة حسف التنفيذ كتكقيع العقد.  - ث

 مصادرة كفالة دخكؿ المناقصة في الحاالت التالية: يتـ-ق  
 تعديؿ أك سحب العطاء بعد المكعد النيائي لتقديـ العطاءات. .1
 عطائو.األخطاء الحسابية الكاردة في  رفض المناقص قياـ المجنة بتصحيح .2
 الصحة.عدـ تكقيع المناقص الفائز عم  العقد خالؿ المدة التي تحددىا كزارة  .3
 التزاـ المناقص الفائز بتقديـ كفالة حسف التنفيذ خالؿ الكقت المحدد. ـعد .4

حاؿ لـ يكف  الئتالؼ، كفياحاؿ كاف المناقص ائتالؼ شراكة يجب أف تقدـ كفالة دخكؿ المناقصة باسـ رئيس  _ كفيك
 باسـ جميع الشركاء المستقبميف المذككريف في اتفاقية االئتالؼ.يجب أف تقدـ االئتالؼ مشكالن بشكؿ رسمي كقت تقديـ الكفالة 
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 توضيح وثائق المناقصة: .5
ؽ المناقصة في حاؿ رغب أم مف المناقصيف الحصكؿ عم  أم تكضيح أك تفسير حكؿ أم مف المعمكمات الكاردة في كنائ

دائرة المشتريات خطيان عم  العنكاف المذككر في جدكؿ بيانات المناقصة )كال تقبؿ  –عم  المناقص مراسمة كزارة الصحة 
المراسالت عبر البريد االلكتركني(، حيث سيتـ الرد عم  أم استفسارات قبؿ آخر مكعد مف الفترة المكضحة في جدكؿ بيانات 

استفسارات ترد بعد المدة المحددة في جدكؿ بيانات المناقصة، كيتـ نشر أم تكضيح عم  كنائؽ المناقصة كلف يتـ قبكؿ أم 
 المناقصة عم  المكقع االلكتركني الخاص بكزارة الصحة.

 
 تعديل وثائق المناقصة: .6

 بيا. لكزارة الصحة تعديؿ كنائؽ المناقصة في أم كقت قبؿ المكعد النيائي لتسميـ العطاءات عف طريؽ إصدار ممحؽ - أ
أم ممحؽ يصدر عف دائرة المشتريات /كزارة الصحة يصبح جزءان مف كنائؽ المناقصة كيتـ نشره عم  المكقع  - ب

 االلكتركني الخاص بكزارة الصحة.
ذا تطمب األمر تأجيؿ المكعد النيائي لتسميـ العطاءات كذلؾ  - ت فرصة ألخذ التعديالت  إلعطائيـيحؽ لكزارة الصحة كا 

 يف االعتبار.الكاردة في الممحؽ بع
 
 

 :العطاءات البديمة )البدائل أو الخيارات( .7
 يتـ قبكؿ العطاءات البديمة إال إذا كرد غير ذلؾ في جدكؿ بيانات المناقصة.

 
 الوثائق المطموبة من المناقص والتي يجب ارفاقها مع العطاء: .8

راقب عاـ الشركات في في حاؿ كاف المناقص شركة مسجمة يجب إرفاؽ صكرة عف شيادة تسجيؿ الشركة لدل م - أ
 كزارة االقتصاد.

في حاؿ كاف المناقص منشأة فردية )تاجر( يجب ارفاؽ ما ينبت عضكيتو كتاجر في غرفة التجارة كالصناعة  - ب
 )شيادة تاجر تنبت طبيعة عممو(.

 المالية.صكرة عف رخصة الميف الصادرة عف ضريبة اإلمالؾ في كزارة  - ت
 كذلؾ السيرة الذاتية لمشركة. - ث
 خمك طرؼ مف اإلدارة العامة لضريبة الدخؿ.شيادة  - ج
 شيادة خمك طرؼ مف اإلدارة العامة لمجمارؾ كالمككس كضريبة القيمة المضافة. - ح
 صكرة عف عقد التأسيس الخاص بالشركة. - خ

 

 أسعار العطاءات والخصومات: .9
دـ ألم مف البنكد في حاؿ كانت المكاـز العامة المطمكبة قابمة لمتجزئة عم  أكنر مف مكرد يحؽ لممناقص التق - أ

 المطمكبة أك لجميع البنكد.
( فعم  المناقص تسعير كؿ بند مف البنكد الكاردة في Lotsفي حاؿ كانت المكاـز المطمكبة عم  شكؿ مجمكعات ) - ب

 المجمكعة الكاحدة كفي حاؿ عدـ التقدـ ألم بند مف بنكد المجمكعة الكاحدة يعتبر العطاء مخالؼ لشركط المناقصة.
يـ المناقص أم خصكمات يجب أف تككف غير مشركطة كعم  المناقص تكضيح كيفية كمنيجية في حاؿ تقد - ت

 استخداميا في العطاء المقدـ مف قبمو.
 يجب أف تككف األسعار التي يقدميا المناقص نابتة خالؿ تنفيذ العقد كال تخضع ألم تعديؿ. - ث
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 المستندات التي تؤكد مطابقة السمع والخدمات المرتبطة بها: .10
  المناقص أف يقدـ مع عطائو بطاقة تعريفية لمسمع أك المكاـز المقدمة تشمؿ / شيادات بمد المنشأ، اسـ الصانع، عم -أ 

 الطراز كرقـ الكتالكج )اف كجد(. التجارم،االسـ 
عم  المناقص أف يقدـ مع عطائو الدالئؿ التي تؤكد مطابقة المكاـز المقدمة منو لممكاصفات الفنية المذككرة في  -ب 

 ئؽ المناقصة.كنا
يجب أف تتضمف الدالئؿ التي يقدميا المناقص كصفان مفصالن لممكاصفات الفنية كاألدائية االساسية لمسمع كالمكاـز  -ج 

كالخدمات المرتبطة بيا بحيث يكضح تكافقيا مع المكاصفات المطمكبة كأف يقدـ المناقص تقريران باالختالفات 
 ف أف تككف ىذه الدالئؿ عم  شكؿ مكاد مطبكعة أك رسكمات أك بيانات.كاالستنناءات كاالنحرافات )اف كجدت( كيمك

عم  المناقص تقديـ الئحة بجميع التفاصيؿ المتعمقة بالمكاـز العامة في عطائو كلممدة الزمنية المطمكبة بما في ذلؾ  -د 
سمع كالمكاـز بعد المكارد المتاحة كاألسعار الحالية لقطع الغيار كالمعدات الخاصة الضركرية الستمرار عمؿ ال

 استخداميا مف قبؿ كزارة الصحة.
كرد في المكاصفات الفنية لمكاـز المطمكبة في كنائؽ المناقصة اشارة إل  األسماء التجارية فيي تعتبر كصفية ال  إذا-ك

 حصرية كيحؽ لممناقص أف يعرض مكاصفات أخرل بشرط أف تحقؽ نفس كفاءة البنكد أك أعم  منيا.
 

 :ات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول األسعارمعموم نموذج-11
)المرفقة مع أكراؽ المناقصة( كتعتبر األسعار عم  المناقص تعبئة نمكذج معمكمات المناقص كنمكذج تقديـ العطاء كنمكذج جدكؿ 

في حاؿ كجكد أم شطب أك تعديؿ ك  النص،ىذه النماذج إلزامية كعم  جميع المناقصيف االلتزاـ بتعبئتيا بالكامؿ دكف أم تغيير في 
 يضاؼ ختـ كتكقيع المناقص عميو كال يتـ اعتماد أم تعديؿ ما لـ يكف ختـ كتكقيع المناقص مكجكدان.

 وتوقيع العطاء: شكل-12

عم  المناقص أف يحضر نسخة أصمية كاحدة مميزة بكممة " أصمية " مف العطاء، كما يجب عم  المناقص أف يسمـ   ( أ
ير أصمية مميزة بكممة "نسخة" كما ىك محدد في جدكؿ بيانات المناقصة، كفي حاؿ كجكد أم اختالؼ عددان مف النسخ غ

 بيف النسخة كاألصؿ يتـ اعتماد األصؿ. 
كمكقعة مف قبؿ الشخص أك  يمح ،يجب أف تككف الكممات األصمية كالنسخ كميا مطبكعة أك مكتكبة بحبر ال  ( ب

العطاء عم  ما ينبت التفكيض بالتكقيع مع ضركرة ذكر  يحتكمأف  ص، كيجبالمناقاألشخاص المفكضيف بالتكقيع باسـ 
اسـ كرقـ ىكية الشخص المفكض، كفي حاؿ كجكد أم شطب أك محك أك تعديؿ عم  أم مف صفحات أك بيانات الكاردة 

ال لف يتـ ا  عتمادىا.في كنائؽ المناقصة يجب التكقيع عمييا مف الشخص أك األشخاص الذيف كقعكا عم  العطاء كا 
في حاؿ ما كاف المناقص ائتالؼ، يجب أف يكقع العطاء الشخص المفكض بتمنيؿ االئتالؼ كبذلؾ يككف ممـز قانكنا  ( ت

 لجميع أعضاء االئتالؼ.
 

 إجراءات تقديم واستالم العطاء:-31

في صندكؽ يجب أف تككف العطاءات المقدمة خطية كمكقعة حسب األصكؿ كفي مظاريؼ مغمقة كمختكمة كيتـ ايداعيا  ( أ
د في جدكؿ بيانات ر العطاءات المكجكد في كزارة الصحة /دائرة المشتريات كقبؿ المكعد النيائي المحدد لتسميـ العطاءات الكا

 المناقصة.
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كال تتحمؿ كزارة الصحة  الكصكؿ،يمكف لممناقصيف التقدـ بالعطاءات مف خالؿ التسميـ باليد أك بالبريد المسجؿ مع عمـ  ( ب
 .يجة التأخير في تسميـ العطاءأية مسؤكلية نت

يتـ تسميميا إل  أم مف مكظفي دائرة العطاءات في  إذا كانت المظاريؼ كبيرة الحجـ بحيث يتعذر كضعيا في الصندكؽ، ( ت
 كزارة الصحة قبؿ آخر مكعد لتسميـ العطاءات.

ك باالئتالؼ مع أطراؼ ال يجكز لممناقص أف يتقدـ ألم عممية شراء بأكنر مف عطاء كاحد سكاء كاف بشكؿ مستقؿ أ ( ث
 محمية أك أجنبية أك كمييما.

 .عم  المناقص الراغب في سحب عطائو أك تعديمو أك استبدالو أف يقـك بذلؾ قبؿ انتياء المكعد المحدد لتقديـ العطاءات ( ج
كفالة  درالعطاءات، تصاإذا تقدـ المناقص بطمب سحب عطائو أك تعديمو أك استبدالو بعد انتياء المكعد المحدد لتقديـ  ( ح

 دخكؿ المناقصة.
رجاعو  ( خ لف يتـ قبكؿ أم عطاء يتـ تسميمو بعد المكعد النيائي لتسميـ العطاءات كفي ىذه الحالة يعتبر متأخران كيتـ رفضو كا 

 إل  صاحبو دكف فتحو.
ه الحالة لكزارة الصحة الحؽ بتمديد المكعد النيائي الستالـ العطاءات عف طريؽ تعديؿ جدكؿ بيانات المناقصة، كفي ىذ ( د

 تمدد حقكؽ ككاجبات كزارة الصحة كالمناقص كفقا لممكعد الجديد.
 

 

 وتبديل وتعديل العطاءات: سحب-14

لممناقص الحؽ بسحب أك استبداؿ أك تعديؿ العطاء بعد تسميمو عف طريؽ إرساؿ مذكرة مكتكبة تتضمف الحالة المطمكبة عم  أف 
كبة بنسخة مف التفكيض كأف تصؿ إل  كزارة الصحة/دائرة المشتريات قبؿ تككف المذكرة مكقعة مف شخص مفكض كأف تككف مصح
ال لف يتـ النظر فييا.  المكعد النيائي لتسميـ العطاءات كا 

 

 مظاريف العطاءات: فتح-15

تقـك لجنة مشتريات المكاـز في كزارة الصحة بفتح المظاريؼ في جمسة عمنية في الكقت كالمكاف كالتاريخ المحدد في جدكؿ  ( أ
 يمنميـ.يانات المناقصة كذلؾ بحضكر المناقصيف أك مف ب

 تقرأ في البداية المغمفات التي تحمؿ عالمة "االنسحاب" عم  المأل كيعاد المغمؼ إل  صاحبو دكف فتحو. ( ب
تقرأ بعدىا المغمفات التي تحمؿ عالمة "استبداؿ" عم  المأل كيتـ استبداليا بالعطاء األكؿ الذم يتـ ارجاعو إل  صاحبو  ( ت

 دكف فتحو.
 تفتح المغمفات التي تحمؿ عالمة "تعديؿ" كتقرأ عم  المأل. ( ث
 المظاريؼ التي فتحت كتمت قراءتيا خالؿ جمسة فتح العطاءات كحدىا ىي التي تدخؿ في التقييـ. ( ج
تفتح المظاريؼ كاحدان تمك اآلخر كيتـ قراءة اسـ المناقص كمبمغ العطاء كالبدائؿ كالخصكمات )إف كجدت( كيعمف عف  ( ح

 كجكد كفالة المناقصة.
 

 العطاءات بعد فتح المظاريف: توضيح-16

 بعطائو،أف تطمب مف المناقص تكضيح ما جاء  العطاءات،يحؽ لكزارة الصحة كبيدؼ المساعدة في فحص كتقييـ كمقارنة  ( أ
 كال يعتمد أم تكضيح بشأف العطاء إذا لـ يطمب بشكؿ خطي.
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ان، كال يسمح بطمب أك تقديـ أك السماح بتغيير األسعار إال إذا كاف ذلؾ يجب أف يككف طمب التكضيح كاإلجابة عميو خطي ( ب
 .لتأكيد تصحيح خطأ حسابي يتـ اكتشافو خالؿ عممية التقييـ

 

 ومحاولة التأثير: السرية-17

العطاء ال يتـ اإلفصاح عف المعمكمات المتعمقة بفحص كتقييـ كمقارنة العطاءات كتأىيؿ المناقصيف كتكصية إحالة  ( أ
 المناقصيف.أك أم شخص آخر ليس لو دكر رسمي بيذه العممية حت  تعمف نتائجيا إل   مناقصيفلم

أم محاكلة مف قبؿ المناقص لمتأنير أك محاكلة الحصكؿ عم  أم مف المعمكمات أنناء عممية الفحص كالتقييـ كالمقارنة  ( ب
حالة العطاء تسبب في استبعاد العطاء المقدـ منو.  كا 

 بالعطاء،اطب كزارة الصحة / دائرة المشتريات خطيان فقط في حالة أراد االتصاؿ بيا لشأف يتعمؽ عم  المناقص أف يخ ( ت
 في الفترة الممتدة ما بيف فتح العطاءات كحت  إحالتيا.

 

 األخطاء الحسابية: تصحيح-18

 التصحيح،المعني بذلؾ  تقـك لجنة تقييـ العطاء بتصحيح أية أخطاء حسابية ترد في جدكؿ الكميات كمف نـ ابالغ المناقص ( أ
ذا رفض المناقص ذلؾ   يرفض عطاؤه كتصادر كفالة دخكؿ المناقصة الخاصة بو. التصحيح،كا 

يؤخذ بسعر الكحدة كيعدؿ  اإلجمالي،إذا كاف ىناؾ فرؽ بيف حاصؿ ضرب سعر الكحدة بالكمية المقابمة لو كبيف السعر  ( ب
نة التقييـ أف الفاصمة العشرية قد كضعت بطريقة خاطئة في سعر عم  ىذا رأت لج لذلؾ، كاستنناءالسعر اإلجمالي طبقان 

الكحدة فإنو يتـ تصحيح سعر الكحدة كبالتالي يتـ تصحيح السعر اإلجمالي المكجكد في خانة اإلجمالي كمف نـ تصحيح 
 المجمكع الكمي.

 ؤخذ بالسعر المحدد بالكممات يف سعر الكحدة المحدد باألرقاـ كالسعر المحدد بالكممات، يبإذا كجد أف ىناؾ فرقان  ( ت
 إذا ظير أم تناقض في المعمكمات أك األسعار بيف النسخة األصمية كالنسخ األخرل، يؤخذ بما كرد في النسخة األصمية.  ( ث

 .قانكف المكاـز العامةمف  48يتـ تدقيؽ العركض كتصحيح األخطاء الحسابية حسب اآللية المذككرة في المادة  ( ج
 

 نتجات المحمية:هامش األفضمية لمم-91

كعم  بالخصكص، سيتـ إعطاء أفضمية لمسمع المنتجة محميان بناءن عم  األنظمة كالقرارات كالتعميمات الصادرة عف مجمس الكزراء 
بجانب خانة السعر في جدكؿ  كطني(المناقص تكضيح البنكد التي تتطمب ذلؾ في عرض السعر كذلؾ بكضع عبارة )منتج محمي/ 

 يتـ قبكؿ أم تعديالت أك تكضيحات ترد بعد فتح العطاء. تفريغ األسعار كلف

 التقييم واإلحالة: معايير-20

تقـك لجنة مشتريات المكاـز بإحالة المناقصة عم  المناقص المستجيب عطاؤه جكىريان لشركط المناقصة كالذم تـ تقييمو كأرخص 
 العقد.عطاء كنبتت قدرة صاحبو عم  تنفيذ 

 

 



 02مف  52صفحة                                                                                                      51/0202مناقصة رقـ 

 :العينات-21

ب تقديـ عينات في جدكؿ بيانات المناقصة، يجب أف تككف ىذه العينات مرسكمة كبشكؿ كاضح برقـ ككصؼ تـ طم إذا ( أ
كيجب أف تككف بنفس الكميات المحددة في جدكؿ بيانات المناقصة، كيتحمؿ  المناقص،البند كرقـ المناقصة كاسـ 

 نقميا.المناقص تكاليؼ 
كيتـ االحتفاظ بيا لغايات المقارنة بيا عند  الفائزيف،تعاد لممناقص أك المناقصيف العينات التي يتـ اختيارىا أنناء التقييـ ال  ( ب

 العقد.تنفيذ 
كمان مف تاريخ دخكؿ اإلحالة ي 14لـ يطالب بيا خالؿ مدة  إذايفقد المناقص حقو بالمطالبة بالعينات التي لـ يتـ اختيارىا  ( ت

 .كاـز العامة( مف قانكف الم76تطبيقا لممادة) النيائية حيز التنفيذ
 

 استبعاد العطاء: حاالت-22

 :اآلتيةيستبعد العطاء في أي من الحاالت 

إذا لـ يكف العطاء مكتمالن أك غير مكقع حسب األصكؿ كالقانكف أك غير مصحكب بكفالة دخكؿ المناقصة مف حيث  -
 القيمة كالمدة كالعممة المنصكص عمييا.

شركط المناقصة أك غير ذلؾ مف المتطمبات اليامة الكاردة في كنائؽ إذا لـ يستجب بشكؿ جكىرم لممكاصفات الفنية ك  -
 المناقصة.

 إذا كانت مدة صالحية العطاء أقؿ مف المدة المنصكص عمييا في شركط ككنائؽ المناقصة. -
إذا عدؿ المناقص سعره أك مضمكف عطائو في حاؿ طمبت لجنة التقييـ منو تقديـ إيضاحات خطية حكؿ ما كرد في  -

 خالؿ عممية الفحص كالتقييـ.العطاء 
 

 في حال ثبت ارتكاب المناقص ألي من التصرفات التالية: -
 * عدـ الكفاء بااللتزامات المفركضة عميو بمكجب ىذا القانكف كاألنظمة الصادرة بمقتضاه.

 * تضارب المصالح عند قيامو بكاجباتو.
أك  تقديـ اإلغراءاتبما في ذلؾ  التحريض،اع كالغش أك * التكاطؤ أك التآمر أك ممارسة أم شكؿ مف أشكاؿ الفساد كالخد

 عرضيا سكاء بطريؽ مباشر أك غير مباشر لمتأنير عم  عممية الشراء أك عم  تنفيذ العقد.
* التكاطؤ أك التآمر قبؿ أك بعد تقديـ العطاء بيدؼ تكزيع عقكد الشراء بيف المناقصيف أك تحديد أسعار العطاءات بصكرة 

 ك خالؼ ذلؾ لحرماف كزارة الصحة مف منافع المنافسة العامة المفتكحة.غير تنافسية أ
 

لغاء المناقصة:-23  رفض العطاءات كافة وا 
 يحؽ لكزارة الصحة إلغاء المناقصة في أم كقت قبؿ فتح المظاريؼ. ( أ

بالغ يحؽ لكزارة الصحة بعد فتح المناقصة كقبؿ صدكر اإلحالة النيائية لممناقص الفائز رفض العطاءات كاف ( ب ة كا 
 :في أي من الحاالت اآلتيةجميع المناقصيف بذلؾ 

  إذا أصبح مكضكع الشراء غير.  الـز
 .إذا لـ تعد المخصصات المالية لعممية الشراء متكفرة 
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 إذا أصبح مف الضركرم العتبارات المصمحة العامة تعديؿ المكاصفات أك الجكانب الفنية لشركط العقد.  
 ي المكاصفات تحكؿ دكف األخذ باالعتبار بنكد أك أصناؼ أقؿ تكمفة كمعادلة إذا تبيف كجكد نقص أك عيكب ف

أك التي تحكؿ دكف النظر في جميع عناصر  المناقصة،كظيفيان بنفس القدر لمبند أك الصنؼ المحدد في كنائؽ 
 التكمفة أنناء عممية التقييـ.

 .إذا كانت العطاءات كافة غير مستكفية لمشركط 
 عطاء ذم التكمفة األقؿ أعم  كنيران مف السعر التقديرم.إذا تبيف أف سعر ال 
 .إذا تبيف كجكد تكاطؤ بيف المناقصيف 

 
 الكميات: تغيير-24

%( بالنسبة لكؿ بند بذات الشركط كاألسعار دكف 30كميات بالزيادة أك النقصاف في حدكد )اليحؽ لمجنة مشتريات المكاـز تجاكز 
أك المطالبة بأم تعكيض كدكف أم تغيير في سعر الكحدة أك أم شركط أخرل مذككرة في أف يككف لممتعاقد الحؽ في االعتراض 

 قبؿ تكقيع العقد.  كنائؽ المناقصة
 

 :/ الضمانةحسن التنفيذ وكفالة الصيانة كفالة-25

% مف قيمة 10عم  المناقص أف يقدـ خالؿ الفترة المنصكص عمييا في بالغ اإلحالة كفالة حسف التنفيذ )بقيمة   ( أ
 اإلحالة(.

حسب الفترة المحددة في سارية المفعكؿ  اإلحالة(% مف قيمة 5 )بقيمة / الضمانةعم  المناقص تقديـ كفالة الصيانة ( ب
 .)حسب الحالة( مف تاريخ التكريد الشركط الخاصة تبدأ

المحددة يجب أف تككف ىذه الكفاالت عم  شكؿ كفالة بنكية مصدقة أك شيؾ بنكي مصدؽ كأف تككف بالقيمة كالمدة  ( ت
 في بالغ اإلحالة.

 المناقصة،يعتبر اإلخفاؽ في تأميف كفالة حسف التنفيذ أك تكقيع العقد سببان كافيان إللغاء اإلحالة كمصادرة كفالة دخكؿ  ( ث
كفي ىذه الحالة يحؽ لكزارة الصحة أف تحيؿ العطاء عم  المناقص األرخص التالي بشرط أف يككف مستجيب جكىريان 

 تنبت قدرة صاحبو عم  تنفيذ بنكد العقد.لمشركط المطمكبة ك 
 

 كفالة حسن التنفيذ:  مصادرة-26

يحؽ لكزارة الصحة مصادرة كفالة حسف التنفيذ أك تنفيذ العقد عم  حساب المتعاقد كالحصكؿ عم  جميع ما تستحقو مف غرامات 
 د.مما يككف مستحقان لممتعاقد لدييا أك لدل أية جية مشترية أخرل في حالة فسخ العق

 

 العقد: توقيع-27

( 14) أربعة عشريتـ تكقيع العقد بيف كزارة الصحة كجية متعاقدة كبيف مف تمت اإلحالة عميو كمتعاقد في مدة أقصاىا  ( أ
 يكمان مف تاريخ دخكؿ اإلحالة النيائية حيز التنفيذ.

 الصحة.زارة يتـ ارساؿ االتفاقية الرسمية كشركط العقد لممناقص فكر إرساؿ بالغ اإلحالة مف قبؿ ك  ( ب
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الفقرة )أ(  عم  المناقص الذم أحيؿ عميو العطاء أف يكقع العقد في كزارة الصحة خالؿ الفترة المنصكص عمييا في ( ت
 أعاله.

ما لـ يتـ تحديد تاريخ آخر في تاريخ إبالغو باإلحالة النيائية خطيا يصبح العقد نافذان فكر تكقيعو، كيبدأ تنفيذ العقد مف  ( ث
 العقد.

 
 المالية: تالدفعا- 82

تقـك الجية المشترية بصرؼ الدفعات كالمستحقات المالية لممتعاقد طبقان لمشركط كالمعززات الكاردة في العقد كمتطمبات  ( أ
 النظاـ المالي الذم تصدره الحككمة.

 
 تعديل العقد:-92

 إذا اقتضت الضركرة إلجراء تعديؿ في مضمكف العقد يتـ التعديؿ ضمف الشركط التالية:

 التعديؿ خالؿ فترة سرياف العقد. أف يتـ ( أ
 أف يككف تعديؿ العقد خطيان كبرضا الطرفيف. ( ب
 أف ال يؤدم ىذا التعديؿ إل  تغيير اليدؼ مف العقد أك طبيعتو أك مجالو. ( ت
 يككف تنفيذ التعديالت عم  العقد خاضعان لتكفر المكازنات الضركرية لذلؾ. ( ث

 
 المتعاقد بشروط العقد: إخالل-30

 قد بأم شرط مف شركط العقد كاف لمجية المشترية الحؽ في اتخاذ أم مف اإلجراءات اآلتية:إذا أخؿ المتعا

 رفض التنفيذ المعيب أك الناقص. ( أ
 االزالة كاالستبداؿ الفكرم لمكاـز المعيبة. ( ب
 فرض غرامات التأخير. ( ت
 فسخ العقد كاستكماؿ تنفيذه عم  حساب المتعاقد. ( ث

 
 في تنفيذ العقد: التأخر-31

لمتعاقد في تنفيذ العقد عف المكعد أك المكاعيد المحددة في العقد جاز لمجية المتعاقدة إذا اقتضت المصمحة إذا تأخر ا ( أ
 العامة ذلؾ إعطاء المتعاقد ميمة إضافية إلتماـ التنفيذ عم  أف تكقع عميو غرامة عف مدة التأخير بالنسب كطبقان لألسس.

رامة بمجرد حصكؿ التأخير دكف حاجة إل  تنبيو أك انذار أك اتخاذ أم كتكقع الغ العقد،كفي الحدكد المنصكص عمييا في  ( ب
 إجراءات قضائية أخرل.

بحيث ال كال تزيد عف شيريف( مف قيمة المكاد غير المكردة  5.% بكاقع ) أسبكعتككف قيمة غرامة التأخير عف كؿ  ( ت
 % مف القيمة الكمية لمعقد.10تتجاكز النسبة العظمي لمغرامة 

الغرامة بحؽ الجية المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعكيض الكامؿ عما أصابيا مف أضرار نتجت عف  ال يخؿ تكقيع ( ث
 تأخره في الكفاء بالتزاماتو.
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 الموازم الموردة: رفض-32

إذا تقرر رفض اية لكاـز تـ تكريدىا بمكجب عقد الشراء تقـك الجية المشترية بإبالغ المناقص بشكؿ خطي برفض المكاـز  ( أ
 كعم  المناقص سحب ىذه المكاد كتكريد بديؿ ليا خالؿ المدة المحددة. لذلؾ،ألسباب الداعية كبا

إذا رفض المكرد إزالة المكاد أك المكاـز المرفكضة فسيصبح مسؤكالن ماليان عف تكمفة تخزينيا كغير ذلؾ مف النفقات ذات  ( ب
بالمزاد العمني كاف تسترد نفقاتيا بما في ذلؾ الدفعات  الصمة، كعدا ذلؾ فإف مف حؽ الجية المشترية أف تبيع ىذه المكاـز

 المقدمة كغرامات التأخير كأم غرامات أخرل معمكؿ بيا مف قيمة البيع، كيعاد الرصيد المتبقي إل  المكرد.
 

 المتعاقد: وفاة-33

 توفى المتعاقد فإنه يحق لمجهة المشترية: إذا

لكرنة طبقان لشركط العقد ما لـ يكف لمجية المشترية استحقاقات عم  فسخ العقد مع رد كفالة حسف التنفيذ كمحاسبة ا ( أ
 المتعاقد، حيث تقـك الجية المشترية بتكميؼ لجنة مختصة كبحضكر ممنؿ عف كرنة المتكفي لحصر األعماؿ المنجزة.

كاعداد الحسابات الالزمة تكمفتيا كتحديد المبالغ المصركفة حت  تاريخو كالمبالغ المتبقية لو كاألعماؿ المتبقية مف العقد  ( ب
كتقـك الجية المشترية بتنفيذ الجزء المتبقي مف األعماؿ حسب اإلجراءات المحددة في القانكف كالنظاـ  العقد،كفقان لشركط 
 كشركط العقد.

السماح لمكرنة في حالة طمبيـ كتكفر اإلمكانيات الفنية كالمالية لدييـ عم  االستمرار في إتماـ العمؿ بالشركط  ( ت
لمكاصفات المحددة في العقد كالكنائؽ المرفقة بو شريطة أف يعينكا عنيـ ككيالن شرعيان معتمدان مف المحكمة المختصة كا

 خالؿ فترة ال تتجاكز الشير مف تاريخ الكفاة إلتماـ األعماؿ غير المنفذة.
ذا كاف العقد مبرمان مع أكنر مف متعاقد أك متعيد متآلفيف أك متشاركيف كتكفي أحد ( ث ىـ فيككف لمجية المشترية الحؽ في كا 

 مطالبة باقي المتعاقديف باالستمرار في تنفيذ العقد.
 

 الخالفات: تسوية- 43

 لمجية المشترية قبؿ مباشرة اجراءات فسخ العقد مع المكرد كبما ينسجـ مع شركط ككنائؽ العقد اتخاذ االجراءات التالية:

ؽ الكدية كبما يحفظ حقكؽ كالتزامات الطرفيف كذلؾ عف طريؽ التفاكض تسكية الخالفات التي نشأت بيف الطرفيف بالطر  - أ
 المباشر.

إذا لـ يتـ التكصؿ إل  حؿ كدم )كحسب شركط العقد( فعمييما المجكء إل  التحكيـ كفقان لقانكف التحكيـ السارم مع  - ب
 ضركرة أف يمتـز الطرفيف باستمرار العمؿ دكف تكقؼ أنناء فترة التحكيـ.

ؿ الخالؼ عف طريؽ التحكيـ يحؽ لمجية المشترية في ىذه الحالة فسخ العقد كخصـ كافة الخسائر التي إذا لـ يتـ ح - ت
تكبدتيا انناء فترة الخالؼ كذلؾ مف كفالة حسف التنفيذ أك مف المبالغ المستحقة أك التي ستستحؽ لممكرد لدل الجية 

 ممتضرر المجكء إل  القضاء.المشترية أك أية جية أخرل مف الجيات الخاضعة لمقانكف، كيحؽ ل
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 القاهرة: القوة-35

القكة القاىرة ىي أم حدث أك ظرؼ استننائي يتصؼ بأنو خارج عف سيطرة أم فريؽ، كأنو لـ يكف بكسع الفريؽ أف  - أ
 يتحرز منو بصكرة معقكلة قبؿ ابراـ العقد كلـ يكف بكسع ذلؾ الفريؽ أف يتجنبو أك يتالفاه بصكرة معقكلة عند حدكنو.

يتحمؿ المتعاقد أيو مسئكلية عف أية أضرار ناجمة عف التأخير في تنفيذ العقد أك عدـ االلتزاـ بشركطو إذا كاف ىذا  ال - ب
 التأخير أك عدـ االلتزاـ ناجمان عف القكة القاىرة.

ة المحددة في خطي لمجية المشترية خالؿ المدة الزمني بإشعارعند كجكد قكة قاىرة فإنو يجب عم  المتعاقد أف يتقدـ فكران  - ت
العقد يكضح فيو تمؾ الظركؼ كاألسباب التي حالت دكف تنفيذ العقد أك أدت إل  تأخير تنفيذه كيجب أف يككف ىذا 
التبرير مدعكمان بالقرائف المناسبة، كيجب عم  الطرؼ الذم يطالب باستنناء قائـ عم  أساس القكة القاىرة أف يبمغ الطرؼ 

 عاقة تنفيذ العقد.اآلخر حاؿ تكقؼ ىذا الظرؼ عف ا
إذا استمرت ظركؼ القكة القاىرة إل  مدة تزيد عف اجمالي المدة المنصكص عمييا في العقد فانو يمكف فسخ العقد مف  - ث

جانب أم مف الطرفيف تحت طائمة الشركط المنصكص عمييا بما في ذلؾ أية تسكية مالية مناسبة مستحقة لصالح 
 المتعاقد.

 
 
 

 العقد: فسخ-36

 المشترية فسخ العقد في أي من الحاالت أو األسباب التالية: يحق لمجهة

 بسبب فشؿ المكرد في الكفاء بالتزاماتو في تنفيذ العقد. - أ
 بسبب افالس المكرد. - ب
 لدكاعي المصمحة العامة. - ت
 فسخ العقد بسبب )القكة القاىرة(. - ث

 

 فسخ العقد لدواعي المصمحة العامة:-73

ي المصمحة العامة كفي ىذه الحالة فإف عم  الجية المتعاقدة أف تدفع قيمة المكاـز يحؽ لمجية المتعاقدة فسخ العقد لدكاع - أ
منيا  أك الخدمات التي تـ تكريدىا كالتكاليؼ التي تحمميا المتعاقد في سبيؿ تأميف المكاـز أينما ينطبؽ ذلؾ، مطركحان 

يتـ دفع أية أمكاؿ مقابؿ األرباح التي  العقد، كال بفسخ إبالغوالدفعات المقدمة كالمرحمية التي استمميا المتعاقد حت  تاريخ 
 لـ يتـ تحقيقيا.

بالرغـ مما كرد في الفقرة )أ( مف ىذه المادة يجب عم  الجية المشترية قبكؿ كاستالـ المكاـز المكتممة كالجاىزة لمشحف  - ب
 عار العقد كشركطو.بفسخ العقد لداعي المصمحة العامة كفقان ألس إلشعارخالؿ سبعة أياـ مف تسمـ المتعاقد 

 

 :العقوبات-38

 يعاقب كل من يخالف أحكام قانون الشراء العام باآلتي: ( أ
 .فرض الغرامات حسب األسس المنصكص عمييا في العقد كنظاـ الشراء 
 .يحـر مف االشتراؾ في عمميات الشراء 
 .إذا كاف المناقص شركة، تسرم العقكبة المفركضة عم  كافة أعضاء مجمس إدارة الشركة 
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  يفسخ العقد المكقع مع المكرد بقرار مف الجية المشترية كتصادر قيمة التأميف، مع الحفاظ بحقيا في المطالبة
 في أي من الحاالت اآلتية:بالتعكيض 

 إذا استعمؿ الغش أك التالعب في معاممتو مع الجية المشترية. .1
ة في رشكة أحد مكظفي الجيات إذا نبت أنو قد شرع بنفسو أك بكاسطة غيره بطريؽ مباشر أك غير مباشر  .2

 الخاضعة ألحكاـ القانكف.
 إذا أفمس أك أعسر اعساران ال يمكنو مف تنفيذ العطاء. .3
 إذا أخفؽ في الكفاء بالتزاماتو أك أخؿ بالشركط كاألحكاـ المحددة في النظاـ أك العقد. .4

 باإلضافة إل  أم عقكبة أخرل يتـ كضع المناقص عم  القائمة السكداء. ( ب
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 الخاصةالشروط 
  .الشركط بيذهبيذه المناقصة كالمرفؽ فقط عم  المشترؾ أف يقدـ عطائو عم  النمكذج الخاص  .1
 عم  المشترؾ أف يككف مشتغالن مرخصان كاف يرفؽ لعطائو شيادة تنبت ذلؾ.  .2
 عم  المشترؾ أف يككف عم  عمـ بأف ما يقدمو مف عرض سعر ممـز بو حت  االنتياء مف التكريد.  .3
صادرة عف الدكائر الضريبية في قطاع  شيادة خمك ضريبي أك صكرة عنيا أك شيادة خصـ ضريبي ؾ أف يرفؽ بعطائوعم  المشتر   .4

التي لدييا مشتغؿ مرخص مف الضػفة الغربيػة يتكجػب عمييػا دفػع ضػريبة القيمػة المضػافة بخصكص الشركات )غزة قبؿ صرؼ الفكاتير 
 .%(1% كضريبة دخؿ بنسبة  2.5بنسبة 

ؼ المشػػترؾ عػػف التكريػػد لمجنػػة المشػػتريات الحػػؽ المطمػػؽ فػػي اسػػتخداـ الكفالػػة البنكيػػة أك الشػػيؾ البنكػػي المقػػدـ مػػف فػػي حػػاؿ تخمػػ  .5
 المشترؾ لمشراء مف المشترؾ الذم يميو كتغطية فركؽ األسعار منيا.

 ؿ عم  نفقة المكرد.كاف يتحمؿ التحميؿ كالتنزي ،مخازف المكاـز العامة بكزارة الصحة عم  المكرد أف يقـك بالتكريد إل  .6
 . شركط المناقصة عم  المشترؾ الذم يرسك عميو العطاء أف يكقع عقدان مع كزارة الصحة حسب  .7
 عم  المشترؾ أف يمتـز بتعبئة األسعار عم  نمكذج المناقصة كفي حاؿ تقدمت بعركض أخرل تذكر ذلؾ مقابؿ كؿ صنؼ.  .8
لمصػنؼ الكاحػد كسػكؼ يػتـ اعتبػار كػؿ صػنؼ ر المطػابؽ لممكاصػفات سكؼ يتـ ترسػية أصػناؼ المناقصػة عمػ  أسػاس اقػؿ األسػعا  .9

 العطاءات غير ممزمة بأقؿ األسعار. عطاء مستقؿ كيمكف لممكرد التقدـ بعرض سعر أك أكنر لمصنؼ الكاحد عممان بأف لجنة
 الؼ القانكف.كلمجنة المشتريات الحؽ باإلحالة بالطريقة التي تراىا مناسبة بما ال يخ عم  أساس البنداإلحالة   .10
عمػ  أف تكػػكف بصػفتو ككيػؿ كرنػػة المرحػـك عػزات أحمػػد البكرنػك المحػامي )أ. شػعباف عمػػي الغاليينػي( الفػكاتير باسػػـ  إصػداريجػب  .11

 .ضريبة القيمة المضافةكمعفاة مف  األمريكيالعممة بالدكالر 
 مف المشاركيف. كزارة الصحة ليست ممزمة بقبكؿ أرخص األسعار كدكف إبداء أم أسباب كبدكف معارضة  .12
 المشتريات إلغاء المناقصة إذا ارتأت المجنة المكمفة ذلؾ.يحؽ لمجنة  .13
يجػػػب أف تكػػػكف المػػػكاد المقدمػػػة مػػػف قبػػػؿ المنػػػاقص مطابقػػػة لممعػػػايير كاألسػػػس المحػػػددة مػػػف قبػػػؿ مؤسسػػػة المكاصػػػفات كالمقػػػاييس   .14

 .إف كجدت()التكريد ييس لألجيزة المحالة عميو قبؿ الفمسطينية كعم  المناقص إحضار شيادات مطابقة مف مؤسسة المكاصفات كالمقا
يجػب عمػ  المشػػترؾ تحديػد اسػػـ الشػركة المصػنعة كبمػػد المنشػأ لمصػػنؼ الػذم يتقػدـ بػػو فػي المناقصػػة عنػد تحديػد السػػعر مػع تقػػديـ  .15

ـ عينو قبػؿ التكريػد تتطػابؽ كتالكج يكضح المكاصفات الفنية أك عينو لالختبار كفي حاؿ لـ يتمكف مف تقديـ عينو مع العطاء يتعيد بتقدي
 مع األصناؼ المطمكبة.

يمتػػـز المػػكرد بإحضػػار األصػػناؼ مػػف الشػػركة المصػػنعة كلػػيس مػػف أم بمػػد أخػػر عمػػ  أف تكػػكف جديػػدة غيػػر مجػػددة مػػا لػػـ يكػػف   .16
 منصكص عمية بعرض الشركة كالكزارة كافقت عم  ذلؾ.

 .سارية المفعكؿ لحيف انتياء فترة الضمانة  %5بقيمة  لمطمكبةا لألصناؼ عم  المناقص أف يقدـ كفالة ضمانة  .17
يمتـز المكرد باف تككف االصناؼ المكردة مف النكعية األصمية كأف تككف جديدة كغير مجددة كمطابؽ لمعرض المقدـ منو كما يمتـز  .18

 بتقديـ شيادة المنشأ عند التكريد.
قبػػؿ تقػػديـ عػػرض سػػعره كذلػػؾ السػػناف بالرعايػػة الكليػػة صػػحة الفػػـ كا كالصػػيانة كدائػػرةليندسػػة دائػػرة ايجػػب عمػػ  المشػػترؾ مراجعػػة  .19

 المطمكبة. صناؼلأللممعاينة كالتأكد مف المكاصفات الفنية 
 كفي حاؿ تعذر ذلؾ عميو ارفاؽ كتالكجات اصمية ليذه األصناؼ  تقديم عينات لألدوات الجراحية المطموبةيجب عم  المشترؾ  .20
 

 آلية التقييم
 الفنية.امة كالخاصة كالمطابقة لممكاصفات سيتـ مطابقة العركض لمشركط الع .1
 يتـ اإلحالة عم  األقؿ سعران حسب المطابؽ لمبند أعاله. .2
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 جدول الكميات

 

 مالحظات الشركة المصنعة السعر اإلجمالي بالدوالر سعر الوحدة بالدوالر الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

1 Air Compressor 2 عدد       

0 Mirror Handle 100 عدد       

0 Dental Air Turbine Hand 8 عدد       

4 Dental Probe 100 عدد       

1 Dental Low Speed Rieter 2 عدد       

6 Dental Tweezer 100 عدد       

0 Air Motor 4holes 2 عدد       

8 Dental Syringe 8 عدد       
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 جدول الكميات
 
 

 مالحظات الشركة المصنعة السعر اإلجمالي بالدوالر سعر الوحدة بالدوالر لكميةا الوحدة اسم الصنف الرقم

9 Dental Automatic Scaler 2 عدد       

52 Mouth Gag Adult 4 عدد       

55 Dental Light Cure 2 عدد       

50 Mouth Gage For Children 4 عدد       

50 Steam Sterilizer (Autoclave) 2 عدد       

54 Dental Unit 2 عدد       

51 Glass For Mixing 4 عدد       

56 Electrical Amalgametor 2 عدد       
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 جدول الكميات
 

 مالحظات الشركة المصنعة السعر اإلجمالي بالدوالر سعر الوحدة بالدوالر الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

50 Dental Excavator 4 عدد       

58 
Dental Amalgum Carrier 

( Metal ) 
       4 عدد

59 
Dental Amalgum Condenser Different Size 

)) 
       8 عدد

02 Dental Amalgum Burnisher Different Size )) 8 عدد       

05 Dental Amalgum Carver 8 عدد       

00 Dental Spatula 8 عدد       

00 Teeth Extraction Set 2 عدد       

04 Elevator Root Upper ( Forceps ) 4 عدد       
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 جدول الكميات
 

 مالحظات الشركة المصنعة السعر اإلجمالي بالدوالر سعر الوحدة بالدوالر الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

01 Elevator Root Lower ( Forceps ) 4 عدد       

06 Elevator Dental Str*Cvd ددع  30       

00 Elevator Dental Apoxo  R+L 16 عدد       

08 Elevator Dental Winter  Rt-Lt 16 عدد       

09 Needle H. Mayo Heger 15cm 4 عدد       

02 Needle H. Mayo Heger 18cm 4 عدد       

05 Scissor Op S-B 14.5cm Str 4 عدد       

00 Ret. Cheek Handle 16 عدد       



 02مف  05صفحة                                                                                                   51/0202مناقصة رقـ 

 

 

 

 
 

 المواصفات الفنية
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Item no. 1  

Oil Free Air Compressor 

Supply of Oil Free canopy type scroll air compressor with essential accessories (one set) 

confirming to following specification:  

1- Air Compressor Type Oil free scroll type compressor, canopy type, air cooled.  

2- tank capacity min (30L) 

3- Application Supply of air for agitation of electroplating solutions and drying of cleaned and 

plated components for vacuum applications.  

4- Air delivery @ maximum operating pressure not less than 320 LPM  

5- Receiver Made of Stainless steel with capacity more than 30 Liters with safety valve and auto 

drain valve  

6- Over all Size (LxWxH) Not more than 1m x 1m x 1.5m  

7- Sound level Less than 55dB at 1.5 m  

8- Working pressure 0.8 MPa to 1.0 MPa  

9- Control Microcomputer/PLC based with transducer feedback on receiver, panel ON/Off, 

Panel Reset, Remote On/Off(optional), Emergency Stop  

1. 9 -Motor less than 4 kW, totally enclosed, fan cooled motor  

10- Air Connection 3/4” BSP with ball valve  

2. Indications/Alarms Power On, caution functions  

11- Operating ambient Temperature Up to 45°C  

12- Operating Humidity Up to 90% Non condensing  

13- Mounting Floor mounted on suitable pad  

14- Documents to be submitted Operation and maintenance manual with electrical wiring Drawing  

15- Protection Over heat and over current  

16- Canopy Pressure canopy to prevent dust ingress  

17- Filters Pre and Post filters required with one spare filter for each.  

18- Drier Required. Cost break up should be given.  

19- Moisture Separator Yes Cyclone type  

20- Power Supply The equipment shall be operable with 3-phase /1- phase and 415/230 V 50 Hz  

21- Spares Essential and optional spares to be quoted with cost break up  

22- Warranty one year 

23- Installation and Commissioning Installation, commissioning and demonstration of the 

compressor required  

24- Acceptance criteria Performance testing of the compressor for its rated pressure rated 

discharge and sound level.  
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Item no. 3 

 Dental Air Turbine Hand 

 

 Super torque airotor high speed hand piece (push type) 

 

Item no. 5 
 Dental Low Speed Rieter 

 

 Low speed contra angle hand piece 

 

Item no. 7 
 Air Motor 4 holes  

 

 Micro motor hand piece 

 

Item no. 9 

  Dental Scaler 

1 Description of Function 

1.1 Dental Scaler is required for removing the supragingival and subgingival calculus. 

2 Operational Requirements 

2.1 Microprocessor based system 

3 Technical Specifications 

3.1 Based on piezoelectric technology 

3.2 Having torque tool for tightening of the tip 

3.3 High power turbo mode and low power mode 

3.4 Should have LED light in scaler handpiece 

3.5 Automatic smart power feedback control 

3.6 Minimum vibration frequency of 28-36 KHZ and 

3.7 Ten tips for scaler, one endodontic kit and one set of perio-curette tips 

3.8 Foot pedal 

3.9 Separate control for water and tip vibration 

3.10 Should be supplied with two autoclavable hand pieces 
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Item no. 11 

 Light Cure 

 70- 80 watt light source  

 60 deg. Angle Probe or light guide with 1 pistol grip handpiece  

 eye protection shield  

 power source of 230v-115v  

 Wave Length: 1200-1500nm,  

 A short beep sound set at 10 sec or 5 sec.  

 Internal voltage regulation  

 Minimum one year warranty extra bulb to be provided  

Item no. 13 

 Autoclave Type B 

  Table Top class ‘B’ Autoclave for hollow and porous products.  

  Should have 18-24 liters tank capacity.  

  Temperature range 121-134.  

  Should be fully microprocessor controlled with wide screen LCD display.  

  Should have electro-mechanical system with double protection lock.  

  Should have push-button control system to operate.  

  Should have high penetration fractionated vacuum system to ensure the complete removal 

of air.  

  Should have customized vacuum drying facility.  

  Autoclave should go into standby mode on the completion of last cycle.  

  It also should have automatic shutdown facility.  

  System should have integrated safety features and Process Evaluation System.  

  Should have B universal 134, B Prion 134 & Universal 121, all cycles provide Pre &Post  

 Vacuum phases. 

  It should also be possible to integrate thermal printer at later stage.  

  Should be supplied with:  

o  Tray holder  

o  3 trays  

o  Tray remover  

o Integrated water filling & draining tank  

o  One Pen Drive USB  

 Warranty one  year 

 Should be 2004/93/42/108/EEC, EN 13060, EN 61060-1, EN 61060-2-040, CE & FDA 

approved.  
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Item no. 14 

 Dental Unit 

1.  Electrically operated chair,  

2. Multi programmable,  

3. Auto water connection for spittoon and tumbler,  

4. Sensor on/off operating light with two intensities,  

5. High & low vacuum motorized suction,  

6. Flow control valve, auto drain and auto flush system  

7. Doctor Chair 

8. Vendor has to support the specifications with manufacturer's brochure failing which offer 

will be rejected. Vendor has to demonstrate the equipment at Hyderabad within specified 

time limit, if asked for failing which offer will be rejected.  

9. Warranty two  years 

10. minimum load up to 150 kg 

11. Set should be supplied with following accessories:  

 Airotor point,  

 Micromotor point,  

 3-way syringe,  

 Multi function foot control,  

 X- ray viewer,  

 Stainless steel  

Item no. 16 

 Amalgamator 

 Should have a digital display and electronically controlled program   

  Dental amalgamator with (mixing 5000 and 4500 oscillations per sec +/- 5% ; maxing 

time adjustable from 1 to 30 seconds 

 Warranty One Year  
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Item no. 23 

 Teeth Extraction Set  

 

Teeth Extraction Set Including:  

 

 عدد اسم الصنف رقم
سعر الوحدة 

 بالدوالر
 السعر اإلجمالي

 بالدوالر
 مالحظات

1 Upper Anterior Incisor Forceps 4    

2 Upper Canine Forceps 2    

3 Upper Premolar Forceps 4    

4 Upper Molar Forceps ( Right & Left ) 4    

5 Upper Wisdom Tooth 2    

6 Lower Anterior Forceps 4    

7 Lower Premolar Forceps 4    

8 Lower Molar Forceps 4    

9 Lower Wisdom Tooth 2    

  سعر جميع البنود بالدوالر
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 النماذج

 (1نموذج رقم )
 

 

 :  02التاريخ:    /    /                اليـك

 تعهــــدال

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بأف أقدـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/مدير شركة ػػػػػػػػػػػمندكب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أتعيد أنا/

ػػػػػػػػػػػ ( في مكعده المحدد مستكفيان لجميع الشركط العامة كالخاصة ػػػػػػػػػػػػػػػ/ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرض سعرم لممناقصة رقـ  ) ػػػػػ

 لممناقصة المشار إلييا بما فييا الكفالة البنكية.

كفي حاؿ عدـ التزامي بذلؾ يسقط حقي في االشتراؾ في المناقصة كال يحؽ لي المطالبة بأم تعكيضات لمطعف 

 . في نتيجة المناقصة

 المقر بما فيه :                                                                   

 االسم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوقيع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهوي

 ختم الشركة                                                                  
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 (2نموذج رقم )

 

 ة ــــــــالمناقصفي  تركــــــمعمومات عن المش

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اسـ المؤسسة / الشركة :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشركة: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسـ صاحب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمرخص: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمشتغؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفاكس: ػػػػػػػػػػ الجكاؿ:رقـ الياتؼ / 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ البريد االلكتركني :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشركة: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/ عنكاف المؤسسة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصحيفة: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ قسيمة الدفع لقاء 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مبمغ القسيمة :

 20 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التاريخ:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اسـ المستمـ :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ صفتو:
 

 ختـ الشركة
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 (3نموذج رقم )

 
 عـــقـــــــــــد
  20    مناقصة رقم ــــــــــــ/

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تم االتفاق بين:  20    ــــــــ/ـــــــــــ/أنه في تاريخ ــــ
 

                      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزارة الصحة ،مف غزة، كيمنميا في العقد السيد/  -دائرة المشتريات طرف أول:
 (.المشتريائرة كيسم  فيما بعد )بصفتو مدير الد

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ السيد/ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كيمنميا في العقد –مف غزة ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثاني: طرف
 (.الموردبصفتو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كيسم  فيما بعد )

 
 وجـــه االتفـــاق

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، كقاـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عم  حساب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قاـ بطرح مناقصة المشتريحيث أف 
 (بمبمغ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلمصنؼ المذككر في أمر الشراء رقـ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الموردبقبكؿ عرض  المشتري

لقيمة الضريبة المضافة )كيسم  / غير شاممة  ػػػػ الغير، شاممةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فقط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 فيما بعد "قيمة العقد"(. 

 

 وقد اتفق الطرفان عمى ما يمي:
يككف لمكممات كالتعبيرات الكاردة في ىذه االتفاقية نفس المعاني المحددة ليا عم  التكالي في شركط  .1

 العقد المشار إلييا.
كيتـ تفسيرىا عم  ىذا األساس،  والمورد المشتريان مف ىذه االتفاقية بيف تعتبر الكنائؽ التالية جزء .2

 كىي:
 نمكذج العطاء كجدكؿ األسعار المقدـ مف صاحب العطاء . - أ
 جدكؿ المستمزمات . - ب
 المكاصفات الفنية . - ت
 الشركط العامة لممناقصة. - ث
 الشركط الخاصة لممناقصة . - ج
 اإلخطار المرسؿ مف المشترم برسك التعاقد . - ح
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يتعيد المكرد مقابؿ المدفكعات التي سكؼ يسددىا المشترم عم  النحك المحدد فيما بعد، بتكفير  .3

 .البضائع كخدمات تابعة كمعالجة أم عيكب بيا مف جميع النكاحي عم  النحك الذم يتفؽ مع أحكاـ العقد
 كأف ال تتعدم الفاتكرة الكاحدة لكؿ عقد.  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباسـ  يجب عم  المكرد إصدار الفكاتير  .4
: كما ىي مذككرة في أمر الشراء ابتداءن مف تاريخ  اإلخطار المرسؿ مف المشترم برسك مدة التوريد .5

 التعاقد.
قديـ الفكاتير كاألكراؽ الدالة يككف الدفع لقاء تكريد األصناؼ كما ىك مذككر في أمر الشراء مف تاريخ ت .6

 عم  انياء التكريد.
إذا كقع خالؼ بيف الطرفيف االكؿ كالنان  ف  تطبيؽ ىذا العقد يفصؿ في ذلؾ الخالؼ القضاء  .7

 الفمسطين  في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية.
 حرر ىذا العقد مف نالث نسخ بيد كؿ طرؼ نسخة. .8
 

شيادا عم  ذلؾ فقد قاـ الطرفاف ب  تكقيع ىذا االتفاؽ طبقان لمقكانيف الخاصة بيما في التاريخ المدكف أعاله.كا 
 

 طرف ثاني        طــرف أول           
 ______________ شركة/    دائرة المشتريات  - كزارة الصحة 

  _______يمنميا/ _______     مدير الدائرة  –           يمنميا/
 ______التكقيع كالختـ / ___             التكقيع كالختـ / _________

 
 

 اعتماد/
 اإلدارة العامة لمشئون القانونية 

 

 
 


