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 دولة فمسطين
 وزارة الصحة 

 تقديم عطدءاتعددة إلدعوة 
 

 64/0202: المندقصة رقم
 .شراء سيارتيف اسعاؼ لخدمة مركز قيزاف النجار ككحدة االسعاؼ كالطكارئموضوع المندقصة: 

 غزة.- : كزارة الصحة الفمسطينيةالجهة المشترية
 .العمانية لألعماؿ الخيرية الييئة :الجهة الممولة

بالتعاكف مع المجنة اإلشرافية لتنفيذ المنحة العمانية  تدعك كزارة الصحة / دائرة المشتريات / قسـ العطاءات كالعقكد .1
تقديـ العطاءات إلعادة المناقصيف أصحاب االختصاص كالمسجميف رسميان كيرغب بالمشاركة  لصالح قطاع الصحة

 ة المذككرة أعاله.المختـك لممناقص بالظرؼ

 .من ضريبة القيمة المضدفة معفدة بدلدوالر األمريكيتقدم األسعدر  .0

بالمناقصة الحصكؿ عمى جميع كثائؽ المناقصة أك الحصكؿ عمى مزيد مف المعمكمات مف  لمجيات المعنيةيمكف  .0
أك مف خالؿ صفحة دائرة المشتريات عمى مكقع التكاصؿ  )h.gov.pswww.mo(خالؿ المكقع االلكتركني لكزارة الصحة 

لكزارة  اإلدارم/ المجمع اتمف خالؿ زيارة دائرة المشتريأك   Facebook.com/mohprocurementاالجتماعي
 مساءن. 0322صباحان حتى الساعة  0302الصحة خالؿ أكقات الدكاـ الرسمي مف الساعة 

المجمع االدارم  –شارع الكحدة  –في العنكاف التالي: غزة  دكالر( 122)البالغ قيمتيا كراسة المناقصة ك تدفع رسـك  .6
 .قسـ الخزينة –الطابؽ الثاني  –الدائرة المالية  –لكزارة الصحة 

     صباحان مف يـك  11:22اعة يجب أف يتـ تسميـ العطاء في صندكؽ العطاءات بدائرة المشتريات في مكعد أقصاه الس .5
 .11/25/0202لمكافؽ ا االثنيف

يتـ رفض جميع العطاءات التي ترد بعد المكعد المحدد كسيتـ فتح العطاءات في نفس الزماف كالمكاف بحضكر مف  .4
 يرغب مف المناقصيف أك ممثمييـ.

صادريف مف بنؾ معتمد لدل عمى المناقص ارفاؽ كفالة دخكؿ المناقصة عمى شكؿ كفالة بنكية أك شيؾ بنكي  .0
أك كتاب مف الخزينة العامة بكزارة الفمسطينية بغزة )البنؾ الكطني اإلسالمي أك بنؾ االنتاج الفمسطيني(  السمطة الكطنية

أك سند دفع معتمد صادر مف بنؾ البريد التابع لكزارة االتصاالت المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة مف مستحقات الشركة 
طاء المتقدمة لو الشركة كتأميف دخكؿ سارم المفعكؿ لمدة ثالثة مف إجمالي قيمة الع% 5كتكنكلكجيا المعمكمات بمبمغ 

  شيكر مف آخر مكعد لتقديـ العركض.

 أجرة اإلعالف عمى مف ترسك عميو العطاء. .1

 غزة.ارفاؽ شيادة خمك ضريبي أك صكره عنيا أك شيادة خصـ ضريبي صادرة عف الدكائر الضريبية في قطاع  .9
 األسعار. لجنة العطاءات غير ممزمة بقبكؿ أقؿ .12

 تعتبر ىذه الدعكة جزء مف كثائؽ المناقصة. .11
                                                                purch@moh.gov.ps:كبريد الكتركني 0100406فاكس –0102006لالستفسار يرجى التكاصؿ عمى ىاتؼ رقـ .10
                 

 دائرة المشتريدت               
 قسم العطدءات والعقود                                                                                   

http://www.moh.gov.ps/
mailto:purch@moh.gov.ps
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 بيدندت العطدءجدول 

 

 غزة – كزارة الصحة الفمسطينية الجية المشترية
 الييئة العمانية لألعماؿ الخيرية الجية الممكلة

 46/2020 قـ المناقصةاسـ كر 
 )اعادة( شراء سيارتيف اسعاؼ لخدمة مركز قيزاف النجار ككحدة االسعاؼ كالطكارئ

 المشتريات دائرة-األكؿ الطابؽ-الصحةاإلدارم لكزارة  المبنى-الكحدة شارع-غزة عنكاف الجية المشترية
  08 -2827634رقـ الفاكس:  ،08 – 2829774رقـ الياتؼ: 

 ة العربيةالمغ لغة العطاء
 بالدكالر األمريكياألسعار المقدمة يجب أف تككف  عممة العطاء

 ضريبة القيمة المضافة مف  معفاة
سعر صرؼ العمالت المعتمد ألغراض التقييـ 

 كاإلحالة
 ما تنشره سمطة النقد الفمسطينية بالتاريخ النيائي لتسميـ العطاءات

 اإلدارم لكزارة الصحة المبنى - الكحدة شارع - غزة اليألغراض تسميـ العطاء يتـ اعتماد العنكاف الت
 العطاءات كالعقكد قسـ-المشتريات دائرة- األكؿ الطابؽ

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

 

 18/05/2020 المكعد النيائي لتسميـ العطاءات ىك
 صباحان  11:00 /الكقت

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

18/05/2020 

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

ة )البنؾ الكطني صادريف مف بنؾ معتمد لدل السمطة الكطنية الفمسطينية بغز 
اإلسالمي أك بنؾ االنتاج الفمسطيني( أك كتاب مف الخزينة العامة بكزارة المالية يفيد 
بحجز قيمة الكفالة مف مستحقات الشركة أك سند دفع معتمد صادر مف بنؾ البريد 

 مع مراعاة ما يمي:التابع لكزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات 

 العطاء المقدـ % مف قيمة5قيمة الكفالة: 
 دكالرالعممة: 

 يـك مف تاريخ الفتح 90مدة صالحية الكفالة: 
  انتياء مف التكريد حتى المفعكؿ ساريةمف قيمة العقد % 10بقيمة  كفالة حسف التنفيذ
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 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   رقم الهوية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم القدنوني لممندقص: 

 

 :التوقيع / الختم

 

 يـك 60 ) باألياـ(عماؿاألالدفع لقاء 
 سكؼ يؤخذ بعيف االعتبار عرض كاحد بديؿ لكؿ صنؼ العطاءات البديمة

 0 دد النسخ المطمكبة مف العطاءع
 تجزئة آلية التقييـ

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

  دة عاـكالصيانة لم التكريديشمؿ  خدمات ما بعد البيع
  أسبكع 12 التكريدمدة 

  دائرة النقؿ كالمكاصالت التكريدمكاف 
 % لمدة عاـ عمى السيارات5 ضمانة الصيانة
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 الشروط العدمة
 :لغة العطدء .1

كيحؽ لممناقص ارفاؽ  المناقصة،تكتب جميع الكثائؽ كالمراسالت المتعمقة بالعطاء بالمغة المذككرة في جدكؿ بيانات 
 المناقصة،دكؿ بيانات الكثائؽ المعززة لعطاءه بأم لغة أخرل شريطة أف تككف مرفقة بترجمة دقيقة بالمغة المذككرة في ج

 المترجمة.كلغايات دراسة العطاء يتـ اعتماد النصكص 
 

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

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

 
 :فترة صالحية العطدءات .3

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

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

 

 :كفدلة دخول المندقصة .4
بان في جدكؿ بيانات المناقصة يجب عمى المناقص أف يقدـ مع عطائو كفالة دخكؿ المناقصة حسب ما ىك مطمك  - أ

 كالعممة.مف حيث القيمة كالمدة 
 لف يتـ قبكؿ أم عطاء ال يحتكم عمى كفالة دخكؿ المناقصة، حيث يعتبر مخالفان لمشركط القانكنية.  - ب
 يتـ إعادة كفالة دخكؿ المناقصة لممناقصيف غير الفائزيف.  - ت
 كفالة حسف التنفيذ كتكقيع العقد.تعاد كفالة دخكؿ المناقصة لممناقص الفائز فكر تقديمو   - ث
 مصادرة كفالة دخكؿ المناقصة في الحاالت التالية: يتـ-ق   

 تعديؿ أك سحب العطاء بعد المكعد النيائي لتقديـ العطاءات. .1
 عطائو.رفض المناقص قياـ المجنة بتصحيح األخطاء الحسابية الكاردة في  .2
 الصحة.التي تحددىا كزارة عدـ تكقيع المناقص الفائز عمى العقد خالؿ المدة  .3
 التزاـ المناقص الفائز بتقديـ كفالة حسف التنفيذ خالؿ الكقت المحدد. ـعد .4

حاؿ لـ  االئتالؼ، كفيحاؿ كاف المناقص ائتالؼ شراكة يجب أف تقدـ كفالة دخكؿ المناقصة باسـ رئيس  _ كفيك
سـ جميع الشركاء المستقبميف المذككريف في بايجب أف تقدـ يكف االئتالؼ مشكالن بشكؿ رسمي كقت تقديـ الكفالة 

 اتفاقية االئتالؼ.
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 توضيح وثدئق المندقصة: .5

في حاؿ رغب أم مف المناقصيف الحصكؿ عمى أم تكضيح أك تفسير حكؿ أم مف المعمكمات الكاردة في كثائؽ        
ف المذككر في جدكؿ بيانات المناقصة دائرة المشتريات خطيان عمى العنكا –المناقصة عمى المناقص مراسمة كزارة الصحة 
حيث سيتـ الرد عمى أم استفسارات قبؿ آخر مكعد مف الفترة المكضحة في  )كال تقبؿ المراسالت عبر البريد االلكتركني(،

جدكؿ بيانات المناقصة كلف يتـ قبكؿ أم استفسارات ترد بعد المدة المحددة في جدكؿ بيانات المناقصة، كيتـ نشر أم 
 مى كثائؽ المناقصة عمى المكقع االلكتركني الخاص بكزارة الصحة.تكضيح ع

 
 

 تعديل وثدئق المندقصة: .6
لكزارة الصحة تعديؿ كثائؽ المناقصة في أم كقت قبؿ المكعد النيائي لتسميـ العطاءات عف طريؽ إصدار  - أ

 ممحؽ بيا.
اقصة كيتـ نشره عمى المكقع أم ممحؽ يصدر عف دائرة المشتريات /كزارة الصحة يصبح جزءان مف كثائؽ المن - ب

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

 التعديالت الكاردة في الممحؽ بعيف االعتبار.
 
 

 :العطدءات البديمة )البدائل أو الخيدرات( .7

 بديمة إال إذا كرد غير ذلؾ في جدكؿ بيانات المناقصة.يتـ قبكؿ العطاءات ال
 

 
 

 الوثدئق المطموبة من المندقص والتي يجب ارفدقهد مع العطدء: .8

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

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

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

 

 أسعدر العطدءات والخصومدت: .9

في حاؿ كانت المكاـز العامة المطمكبة قابمة لمتجزئة عمى أكثر مف مكرد يحؽ لممناقص التقدـ ألم مف البنكد  - أ
 المطمكبة أك لجميع البنكد.
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( فعمى المناقص تسعير كؿ بند مف البنكد Lotsمى شكؿ مجمكعات )في حاؿ كانت المكاـز المطمكبة ع - ب
الكاردة في المجمكعة الكاحدة كفي حاؿ عدـ التقدـ ألم بند مف بنكد المجمكعة الكاحدة يعتبر العطاء مخالؼ 

 لشركط المناقصة.
 

يجية في حاؿ تقديـ المناقص أم خصكمات يجب أف تككف غير مشركطة كعمى المناقص تكضيح كيفية كمن - ت
 استخداميا في العطاء المقدـ مف قبمو.

 ألم تعديؿ. ثابتة خالؿ تنفيذ العقد كال تخضع يجب أف تككف األسعار التي يقدميا المناقص - ث
 

 المستندات التي تؤكد مطدبقة السمع والخدمدت المرتبطة بهد: .10

شيادات بمد المنشأ، اسـ عمى المناقص أف يقدـ مع عطائو بطاقة تعريفية لمسمع أك المكاـز المقدمة تشمؿ /  -أ 
 الطراز كرقـ الكتالكج )اف كجد(. التجارم،الصانع، االسـ 

عمى المناقص أف يقدـ مع عطائو الدالئؿ التي تؤكد مطابقة المكاـز المقدمة منو لممكاصفات الفنية المذككرة  -ب 
 في كثائؽ المناقصة.

فات الفنية كاألدائية االساسية لمسمع لممكاص لتي يقدميا المناقص كصفان مفصالن يجب أف تتضمف الدالئؿ ا -ج 
كالمكاـز كالخدمات المرتبطة بيا بحيث يكضح تكافقيا مع المكاصفات المطمكبة كأف يقدـ المناقص تقريران 
باالختالفات كاالستثناءات كاالنحرافات )اف كجدت( كيمكف أف تككف ىذه الدالئؿ عمى شكؿ مكاد مطبكعة أك 

 رسكمات أك بيانات.
بما في ص تقديـ الئحة بجميع التفاصيؿ المتعمقة بالمكاـز العامة في عطائو كلممدة الزمنية المطمكبة عمى المناق -د 

ذلؾ المكارد المتاحة كاألسعار الحالية لقطع الغيار كالمعدات الخاصة الضركرية الستمرار عمؿ السمع كالمكاـز 
 بعد استخداميا مف قبؿ كزارة الصحة.

نية لمكاـز المطمكبة في كثائؽ المناقصة اشارة إلى األسماء التجارية فيي تعتبر كرد في المكاصفات الف إذا-ك
كصفية ال حصرية كيحؽ لممناقص أف يعرض مكاصفات أخرل بشرط أف تحقؽ نفس كفاءة البنكد أك أعمى 

 منيا.
 

 :معمومدت المندقص ونموذج تقديم العطدء ونموذج جدول األسعدر نموذج-11
المرفقة مع أكراؽ ) األسعارقديـ العطاء كنمكذج جدكؿ مكذج معمكمات المناقص كنمكذج تعمى المناقص تعبئة ن  

كفي حاؿ  النص،المناقصة( كتعتبر ىذه النماذج إلزامية كعمى جميع المناقصيف االلتزاـ بتعبئتيا بالكامؿ دكف أم تغيير في 
أم تعديؿ ما لـ يكف ختـ كتكقيع المناقص  كجكد أم شطب أك تعديؿ يضاؼ ختـ كتكقيع المناقص عميو كال يتـ اعتماد

 مكجكدان.

 وتوقيع العطدء: شكل-21

، كما يجب عمى المناقص أف مميزة بكممة " أصمية " مف العطاءعمى المناقص أف يحضر نسخة أصمية كاحدة   ( أ
ؿ كجكد يسمـ عددان مف النسخ غير أصمية مميزة بكممة "نسخة" كما ىك محدد في جدكؿ بيانات المناقصة، كفي حا

 أم اختالؼ بيف النسخة كاألصؿ يتـ اعتماد األصؿ. 
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كمكقعة مف قبؿ الشخص  يمحى،يجب أف تككف الكممات األصمية كالنسخ كميا مطبكعة أك مكتكبة بحبر ال  ( ب
العطاء عمى ما يثبت التفكيض بالتكقيع مع  يحتكمأف  المناقص، كيجبأك األشخاص المفكضيف بالتكقيع باسـ 

رقـ ىكية الشخص المفكض، كفي حاؿ كجكد أم شطب أك محك أك تعديؿ عمى أم مف ضركرة ذكر اسـ ك 
صفحات أك بيانات الكاردة في كثائؽ المناقصة يجب التكقيع عمييا مف الشخص أك األشخاص الذيف كقعكا عمى 

ال لف يتـ اعتمادىا.  العطاء كا 
 
بتمثيؿ االئتالؼ كبذلؾ يككف ممـز  ، يجب أف يكقع العطاء الشخص المفكضفي حاؿ ما كاف المناقص ائتالؼ ( ت

 قانكنا لجميع أعضاء االئتالؼ.
 

 إجراءات تقديم واستالم العطدء:-31

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

 جدكؿ بيانات المناقصة.
كال تتحمؿ كزارة  الكصكؿ،يمكف لممناقصيف التقدـ بالعطاءات مف خالؿ التسميـ باليد أك بالبريد المسجؿ مع عمـ  ( ب

 .نتيجة التأخير في تسميـ العطاء الصحة أية مسؤكلية
يتـ تسميميا إلى أم مف مكظفي دائرة  كضعيا في الصندكؽ،إذا كانت المظاريؼ كبيرة الحجـ بحيث يتعذر  ( ت

 العطاءات في كزارة الصحة قبؿ آخر مكعد لتسميـ العطاءات.
ال يجكز لممناقص أف يتقدـ ألم عممية شراء بأكثر مف عطاء كاحد سكاء كاف بشكؿ مستقؿ أك باالئتالؼ مع  ( ث

 أطراؼ محمية أك أجنبية أك كمييما.
المكعد المحدد لتقديـ سحب عطائو أك تعديمو أك استبدالو أف يقـك بذلؾ قبؿ انتياء عمى المناقص الراغب في  ( ج

 .العطاءات
 العطاءات، تصادرإذا تقدـ المناقص بطمب سحب عطائو أك تعديمو أك استبدالو بعد انتياء المكعد المحدد لتقديـ  ( ح

 كفالة دخكؿ المناقصة.
ائي لتسميـ العطاءات كفي ىذه الحالة يعتبر متأخران كيتـ رفضو لف يتـ قبكؿ أم عطاء يتـ تسميمو بعد المكعد الني ( خ

رجاعو إلى صاحبو دكف فتحو.  كا 
لكزارة الصحة الحؽ بتمديد المكعد النيائي الستالـ العطاءات عف طريؽ تعديؿ جدكؿ بيانات المناقصة، كفي ىذه  ( د

 الحالة تمدد حقكؽ ككاجبات كزارة الصحة كالمناقص كفقا لممكعد الجديد.
 

 

 وتبديل وتعديل العطدءات: سحب-41

لممناقص الحؽ بسحب أك استبداؿ أك تعديؿ العطاء بعد تسميمو عف طريؽ إرساؿ مذكرة مكتكبة تتضمف الحالة المطمكبة 
عمى أف تككف المذكرة مكقعة مف شخص مفكض كأف تككف مصحكبة بنسخة مف التفكيض كأف تصؿ إلى كزارة 

ال لف يتـ النظر فييا.الصحة/دائرة المشتريات قبؿ المكع  د النيائي لتسميـ العطاءات كا 
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 مظدريف العطدءات: فتح-51

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

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

 صاحبو دكف فتحو.
 

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

 عف كجكد كفالة المناقصة.
 

 العطدءات بعد فتح المظدريف: توضيح-61

أف تطمب مف المناقص تكضيح ما جاء  العطاءات،الصحة كبيدؼ المساعدة في فحص كتقييـ كمقارنة يحؽ لكزارة  ( أ
 كال يعتمد أم تكضيح بشأف العطاء إذا لـ يطمب بشكؿ خطي. بعطائو،

يجب أف يككف طمب التكضيح كاإلجابة عميو خطيان، كال يسمح بطمب أك تقديـ أك السماح بتغيير األسعار إال إذا  ( ب
 .تقييـتأكيد تصحيح خطأ حسابي يتـ اكتشافو خالؿ عممية الكاف ذلؾ ل

 

 ومحدولة التأثير: السرية-71

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

أم محاكلة مف قبؿ المناقص لمتأثير أك محاكلة الحصكؿ عمى أم مف المعمكمات أثناء عممية الفحص كالتقييـ  ( ب
حالة العطاء تسبب في استبعاد العطاء المقدـ منو.  كالمقارنة كا 

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

 

 األخطدء الحسدبية: تصحيح-81

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

يؤخذ بسعر الكحدة  اإلجمالي،إذا كاف ىناؾ فرؽ بيف حاصؿ ضرب سعر الكحدة بالكمية المقابمة لو كبيف السعر  ( ب
عمى ىذا رأت لجنة التقييـ أف الفاصمة العشرية قد كضعت بطريقة  لذلؾ، كاستثناءكيعدؿ السعر اإلجمالي طبقان 
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يتـ تصحيح سعر الكحدة كبالتالي يتـ تصحيح السعر اإلجمالي المكجكد في خانة  خاطئة في سعر الكحدة فإنو
 اإلجمالي كمف ثـ تصحيح المجمكع الكمي.

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

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

 

 هدمش األفضمية لممنتجدت المحمية:-91

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

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

 واإلحدلة: التقييم معديير-20

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

 :العيندت-12

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

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

 العقد.يا عند تنفيذ ب
كمان مف تاريخ دخكؿ ي 14لـ يطالب بيا خالؿ مدة  إذاارىا يفقد المناقص حقو بالمطالبة بالعينات التي لـ يتـ اختي ( ت

 .( مف قانكف المكاـز العامة76تطبيقا لممادة) اإلحالة النيائية حيز التنفيذ
 

 استبعدد العطدء: حدالت-22

 :آلتيةايستبعد العطدء في أي من الحدالت 

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

إذا لـ يستجب بشكؿ جكىرم لممكاصفات الفنية كشركط المناقصة أك غير ذلؾ مف المتطمبات اليامة الكاردة في  -
 كثائؽ المناقصة.
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 .ص عمييا في شركط ككثائؽ المناقصةإذا كانت مدة صالحية العطاء أقؿ مف المدة المنصك  -
إذا عدؿ المناقص سعره أك مضمكف عطائو في حاؿ طمبت لجنة التقييـ منو تقديـ إيضاحات خطية حكؿ ما كرد  -

 في العطاء خالؿ عممية الفحص كالتقييـ.
 

 لتدلية:في حدل ثبت ارتكدب المندقص ألي من التصرفدت ا -
 * عدـ الكفاء بااللتزامات المفركضة عميو بمكجب ىذا القانكف كاألنظمة الصادرة بمقتضاه.

 * تضارب المصالح عند قيامو بكاجباتو.
 

تقديـ بما في ذلؾ  التحريض،* التكاطؤ أك التآمر أك ممارسة أم شكؿ مف أشكاؿ الفساد كالخداع كالغش أك 
 اشر أك غير مباشر لمتأثير عمى عممية الشراء أك عمى تنفيذ العقد.أك عرضيا سكاء بطريؽ مب اإلغراءات

* التكاطؤ أك التآمر قبؿ أك بعد تقديـ العطاء بيدؼ تكزيع عقكد الشراء بيف المناقصيف أك تحديد أسعار 
 العطاءات بصكرة غير تنافسية أك خالؼ ذلؾ لحرماف كزارة الصحة مف منافع المنافسة العامة المفتكحة.

 
لغدء المندقصة:ر -23  فض العطدءات كدفة وا 

 يحؽ لكزارة الصحة إلغاء المناقصة في أم كقت قبؿ فتح المظاريؼ. ( أ
يحؽ لكزارة الصحة بعد فتح المناقصة كقبؿ صدكر اإلحالة النيائية لممناقص الفائز رفض العطاءات كافة  ( ب

بالغ جميع المناقصيف بذلؾ   :في أي من الحدالت اآلتيةكا 
 لشراء غير إذا أصبح مكضكع ا.  الـز
 ات المالية لعممية الشراء متكفرةإذا لـ تعد المخصص. 
 إذا أصبح مف الضركرم العتبارات المصمحة العامة تعديؿ المكاصفات أك الجكانب الفنية لشركط العقد.  
  إذا تبيف كجكد نقص أك عيكب في المكاصفات تحكؿ دكف األخذ باالعتبار بنكد أك أصناؼ أقؿ تكمفة

أك التي تحكؿ دكف النظر في  المناقصة،ظيفيان بنفس القدر لمبند أك الصنؼ المحدد في كثائؽ كمعادلة ك 
 جميع عناصر التكمفة أثناء عممية التقييـ.

 .إذا كانت العطاءات كافة غير مستكفية لمشركط 
 .إذا تبيف أف سعر العطاء ذم التكمفة األقؿ أعمى كثيران مف السعر التقديرم 
 طؤ بيف المناقصيف.إذا تبيف كجكد تكا 

 
 الكميدت: تغيير-42

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

 قبؿ تكقيع العقد.  رة في كثائؽ المناقصةمذكك 
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 :/ الضمدنةحسن التنفيذ وكفدلة الصيدنة كفدلة-52

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

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

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

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

 يككف مستجيب جكىريان لمشركط المطمكبة كتثبت قدرة صاحبو عمى تنفيذ بنكد العقد.
 

 كفدلة حسن التنفيذ:  مصددرة-62

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

 

 العقد: توقيع-72

 أربعة عشرمف تمت اإلحالة عميو كمتعاقد في مدة أقصاىا  يتـ تكقيع العقد بيف كزارة الصحة كجية متعاقدة كبيف ( أ
 ( يكمان مف تاريخ دخكؿ اإلحالة النيائية حيز التنفيذ.14)
 الصحة.يتـ ارساؿ االتفاقية الرسمية كشركط العقد لممناقص فكر إرساؿ بالغ اإلحالة مف قبؿ كزارة  ( ب
     الصحة خالؿ الفترة المنصكص عمييا في عمى المناقص الذم أحيؿ عميو العطاء أف يكقع العقد في كزارة  ( ت

 الفقرة )أ( أعاله.
ما لـ يتـ تحديد تاريخ تاريخ إبالغو باإلحالة النيائية خطيا يصبح العقد نافذان فكر تكقيعو، كيبدأ تنفيذ العقد مف  ( ث

 آخر في العقد.
 
 المدلية: الدفعدت- 82

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

 
 تعديل العقد:-92

 إذا اقتضت الضركرة إلجراء تعديؿ في مضمكف العقد يتـ التعديؿ ضمف الشركط التالية:
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 أف يتـ التعديؿ خالؿ فترة سرياف العقد. ( أ
 الطرفيف.أف يككف تعديؿ العقد خطيان كبرضا  ( ب
 أف ال يؤدم ىذا التعديؿ إلى تغيير اليدؼ مف العقد أك طبيعتو أك مجالو. ( ت
 يككف تنفيذ التعديالت عمى العقد خاضعان لتكفر المكازنات الضركرية لذلؾ. ( ث

 
 المتعدقد بشروط العقد: إخالل-30

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

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

 
 في تنفيذ العقد: التأخر-13

ز لمجية المتعاقدة إذا اقتضت إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عف المكعد أك المكاعيد المحددة في العقد جا ( أ
المصمحة العامة ذلؾ إعطاء المتعاقد ميمة إضافية إلتماـ التنفيذ عمى أف تكقع عميو غرامة عف مدة التأخير 

 بالنسب كطبقان لألسس.
كتكقع الغرامة بمجرد حصكؿ التأخير دكف حاجة إلى تنبيو أك انذار أك  العقد،كفي الحدكد المنصكص عمييا في  ( ب

 إجراءات قضائية أخرل.اتخاذ أم 
بحيث ( كال تزيد عف شيريفمف قيمة المكاد غير المكردة  5.% بكاقع ) أسبكعتككف قيمة غرامة التأخير عف كؿ  ( ت

 % مف القيمة الكمية لمعقد.10ال تتجاكز النسبة العظمي لمغرامة 
عما أصابيا مف أضرار نتجت ال يخؿ تكقيع الغرامة بحؽ الجية المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعكيض الكامؿ  ( ث

 عف تأخره في الكفاء بالتزاماتو.
 

 الموازم الموردة: رفض-23

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

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

امات التأخير كأم غرامات أخرل معمكؿ بيا مف قيمة البيع، كيعاد الرصيد المتبقي إلى ذلؾ الدفعات المقدمة كغر 
 المكرد.
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 المتعدقد: وفدة-33

 توفى المتعدقد فإنه يحق لمجهة المشترية: إذا

فسخ العقد مع رد كفالة حسف التنفيذ كمحاسبة الكرثة طبقان لشركط العقد ما لـ يكف لمجية المشترية استحقاقات  ( أ
عمى المتعاقد، حيث تقـك الجية المشترية بتكميؼ لجنة مختصة كبحضكر ممثؿ عف كرثة المتكفي لحصر 

 األعماؿ المنجزة.
الغ المتبقية لو كاألعماؿ المتبقية مف العقد كاعداد الحسابات تكمفتيا كتحديد المبالغ المصركفة حتى تاريخو كالمب ( ب

كتقـك الجية المشترية بتنفيذ الجزء المتبقي مف األعماؿ حسب اإلجراءات المحددة في  العقد،الالزمة كفقان لشركط 
 القانكف كالنظاـ كشركط العقد.

ييـ عمى االستمرار في إتماـ العمؿ بالشركط السماح لمكرثة في حالة طمبيـ كتكفر اإلمكانيات الفنية كالمالية لد ( ت
كالمكاصفات المحددة في العقد كالكثائؽ المرفقة بو شريطة أف يعينكا عنيـ ككيالن شرعيان معتمدان مف المحكمة 

 المختصة خالؿ فترة ال تتجاكز الشير مف تاريخ الكفاة إلتماـ األعماؿ غير المنفذة.
ذا كاف العقد مبرمان مع أكثر مف مت ( ث عاقد أك متعيد متآلفيف أك متشاركيف كتكفي أحدىـ فيككف لمجية المشترية كا 

 الحؽ في مطالبة باقي المتعاقديف باالستمرار في تنفيذ العقد.
 

 الخالفدت: تسوية- 43

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

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

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

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

 جية أخرل مف الجيات الخاضعة لمقانكف، كيحؽ لممتضرر المجكء إلى القضاء. الجية المشترية أك أية
 

 القدهرة: القوة-53

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

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

خطي لمجية المشترية خالؿ المدة الزمنية  إشعاربعند كجكد قكة قاىرة فإنو يجب عمى المتعاقد أف يتقدـ فكران  - ت
المحددة في العقد يكضح فيو تمؾ الظركؼ كاألسباب التي حالت دكف تنفيذ العقد أك أدت إلى تأخير تنفيذه كيجب 
أف يككف ىذا التبرير مدعكمان بالقرائف المناسبة، كيجب عمى الطرؼ الذم يطالب باستثناء قائـ عمى أساس القكة 

 ف يبمغ الطرؼ اآلخر حاؿ تكقؼ ىذا الظرؼ عف اعاقة تنفيذ العقد.القاىرة أ
إذا استمرت ظركؼ القكة القاىرة إلى مدة تزيد عف اجمالي المدة المنصكص عمييا في العقد فانو يمكف فسخ العقد  - ث

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

 
 
 
 

 العقد: فسخ-63

 يحق لمجهة المشترية فسخ العقد في أي من الحدالت أو األسبدب التدلية:

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

 
 

 العدمة: فسخ العقد لدواعي المصمحة-73

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

يتـ دفع أية  بفسخ العقد، كال إبالغوالتي استمميا المتعاقد حتى تاريخ  منيا الدفعات المقدمة كالمرحمية مطركحان 
 أمكاؿ مقابؿ األرباح التي لـ يتـ تحقيقيا.

بالرغـ مما كرد في الفقرة )أ( مف ىذه المادة يجب عمى الجية المشترية قبكؿ كاستالـ المكاـز المكتممة كالجاىزة  - ب
بفسخ العقد لداعي المصمحة العامة كفقان ألسعار العقد  ارإلشعلمشحف خالؿ سبعة أياـ مف تسمـ المتعاقد 

 كشركطو.
 

 :العقوبدت-83

 يعدقب كل من يخدلف أحكدم قدنون الشراء العدم بدآلتي: ( أ
 .فرض الغرامات حسب األسس المنصكص عمييا في العقد كنظاـ الشراء 
 .يحـر مف االشتراؾ في عمميات الشراء 
 المفركضة عمى كافة أعضاء مجمس إدارة الشركة. إذا كاف المناقص شركة، تسرم العقكبة 
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  يفسخ العقد المكقع مع المكرد بقرار مف الجية المشترية كتصادر قيمة التأميف، مع الحفاظ بحقيا في
 في أي من الحدالت اآلتية:المطالبة بالتعكيض 

 إذا استعمؿ الغش أك التالعب في معاممتو مع الجية المشترية. .1
نفسو أك بكاسطة غيره بطريؽ مباشر أك غير مباشرة في رشكة أحد مكظفي الجيات إذا ثبت أنو قد شرع ب .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

 تـ كضع المناقص عمى القائمة السكداء.باإلضافة إلى أم عقكبة أخرل ي ( ب
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 الشروط الخدصة 

  .الشركط بيذهبيذه المناقصة كالمرفؽ فقط عمى المشترؾ أف يقدـ عطائو عمى النمكذج الخاص  -1
 عمى المشترؾ أف يككف مشتغالن مرخصان كاف يرفؽ لعطائو شيادة تثبت ذلؾ.  -2
 ر ممـز بو حتى االنتياء مف التكريد.عمى المشترؾ أف يككف عمى عمـ بأف ما يقدمو مف عرض سع  -3
صػػػادرة عػػػف الػػػدكائر  شػػػيادة خمػػػك ضػػػريبي أك صػػػكرة عنيػػػا أك شػػػيادة خصػػػـ ضػػػريبي عمػػػى المشػػػترؾ أف يرفػػػؽ بعطائػػػو  -4

 غزة.الضريبية في قطاع 
قدـ في حاؿ تخمؼ المشترؾ عف التكريد لمجنة المشتريات الحؽ المطمؽ في استخداـ الكفالة البنكية أك الشيؾ البنكي الم  -5

 مف المشترؾ لمشراء مف المشترؾ الذم يميو كتغطية فركؽ األسعار منيا.
 التحميؿ كالتنزيؿ عمى نفقة المكرد. عمما بأف ،المطمكبةباألصناؼ  دائرة النقؿ كالمكاصالت بتزكيدعمى المكرد أف يقـك   -6
 . مناقصةشركط ال عمى المشترؾ الذم يرسك عميو العطاء أف يكقع عقدان مع كزارة الصحة حسب  -7
عمى المشترؾ أف يمتـز بتعبئة األسعار عمى نمكذج المناقصة كفي حاؿ تقدمت بعركض أخرل تذكر ذلؾ مقابؿ كؿ   -8

 صنؼ.
 . الييئة العمانية لألعماؿ الخيرية تصدر الفكاتير باسـ الجية المانحة  -9
الفاتكرة مستكفية لكافة المستندات  ـ مف تاريخ تقديـ( يك 60)يككف الدفع لقاء األعماؿ التي يقـك المشارؾ بيا خالؿ  -10

 الالزمة لمصرؼ.
 اإلحالة عمى أساس البند كلمجنة المشتريات الحؽ باإلحالة بالطريقة التي تراىا مناسبة بما ال يخالؼ القانكف. -11
 المكاصفات الفنية المرفقة بالعطاء جزء ال يتجزأ مف ىذه الشركط كيمغى أم شرط يتعارض معيا. -12
 ريات إلغاء المناقصة إذا ارتأت المجنة المكمفة ذلؾ.المشتيحؽ لمجنة  -13
 عمى المكرد أف يرفؽ شيادة ضمانة لمدة عاـ مف تاريخ االستالـ. -14
 /كيمػكمتر تشػمؿ غيػار زيػكت كفالتػر كفرامػؿ أماميػة كخمفيػة5000عمى المكرد أف يقـك بالصيانة الدكرية لمسيارات كؿ  -15

 .خالؿ فترة الضمانة
، األخ/ ىػػػػاني  0594607093الستفسػػػػار التكاصػػػػؿ مػػػػع األخ/ أشػػػػرؼ حميػػػػكة جػػػػكاؿ رقػػػػـ لمزيػػػػد مػػػػف المعمكمػػػػات كل -16

 .0599478720الجعفراكم جكاؿ رقـ 
 

 آلية التقييم
 الفنية.سيتـ مطابقة العركض لمشركط العامة كالخاصة كالمطابقة لممكاصفات  .1
نما حسب المطا عمى األقؿالعطاء حالة لجنة العطاءات ليست ممزمة بإ .2  لمبند أعاله.بؽ األسعار كا 
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 جدول الكميدت

 

 مالحظدت بدلدوالرالسعر اإلجمدلي  بدلدوالرسعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

      2 عدد شراء سيارتيف اسعاؼ لخدمة مركز قيزاف النجار ككحدة االسعاؼ كالطكارئ 1
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المواصفدت الفنية
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The following are the general specifications for the proposed type of vehicle "VW 

T6- High Roof" which include: 

In addition to the Full option & general technical specification of the (VW T6 – 

Vehicle) the following specification for the proposed (VW T6 –Ambulance vehicle) 

should be considered and should fulfill the international standards specifications 

when provided these specifications as follow: 

 

Technical Specifications 

Required ambulance vehicle of 2020 model 

Model –VW T6 ambulance vehicle 

 

Volkswagen Transporter - VW Panel or VW Kombi van. 

 

Long wheelbase High Roof (Mandatory & Essential Specifications). 

 

 

 
 

Exterior dimensions. 

2,477mm High roof height. 

5,304mm Long wheelbase length 

Engine: 

Diesel and petrol engines with the Euro 6 emissions standard. 
 

Dual clutch direct shift gearbox (DSG). 
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2.0 litre  BiTDI  204PS (150kW)1,2 

Combined cycle fuel consumption: 41.5-44.1mpg 

CO2 emissions: 177-166g/km 

Maximum torque: 450Nm 

Exterior: 

Color bright white 

Sliding door at the RT side with step 

high roof featuring high rear wing doors with windows. 

rear wing doors with windows as standard with 250° opening angle hinges. 

 

 

Wide stainless Back step with anti slipping surface preferable foldable one 

External emergency lights at the four sides and at the top of the vehicle red and 

amber color. 

Good quality electrical mirror with control from the driver cabin. 

External electrical plug or socket for electrical charging of medical equipment at the LT 

side (220-230v) with spring cover. 
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Ventilation at the roof of the vehicle with protecting cover. 

2 electrical emergency flashes lights (red) at the front shield. 

Color / paints and marks 

White color with highly reflective marks, sings and wide orange reflective phosphors 

straps along both sides front and back of the ambulance vehicles 20-30 cm width just 

below the windows 

Writing on the sides, front, back and roof of the vehicle 

Standard ambulance MOH together with red crescent as well as the ID number of the 

vehicle.(according to our local protocol) 

Driver cabin: 

Full option driver cabin with: 

Driver assistance systems. 

parking sensor display. 

rear-view camera display. 

Radio and infotainment. 

Composition Media DAB+ radio system. 

Safety systems. 

Electronic Stabilization Program (ESP) 

Anti-lock Braking System (ABS) 

Traction Control System (TCS) 

 Electronic Differential Lock (EDL). 

Airbags for both Driver and passenger front airbags as standard and occupants improved 

protection in the event of head-on impacts. 

Seatbelt warning Audio and visual signals. 
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Air  condition  hot  /  cold   with  control  panel at both at the driver and patient 

compartment 

High quality sirens, horn and microphone with control for various warning tones 

High quality Red Laser light bars 

GPS and navigation system. 

Good quality communication antenna and communication device V.H.F system. 

Full electrical control of the windows shields and center lock. 

Enough storage places. 

Full control of the patient cabin lights 

Barrier between the driver and patient cabin except behind the drivers half plastic barrier 

and stainless bars. 

Good quality comfortable seats for both the driver and the attendance in the front cabin. 

Patient cabin/compartment: 

Electrical instillation: 

All electrical instillations must comply with international safety standards. 

Electrical sources including the following: 

- 12 V sockets . 

- Good quality heavy duty UPS / converter 5000 W. 

- 12V TO 220 V. 

- External electrical socket with spring cover at the Lt side of the outer body of the 

vehicle. 

Control Panel for electrical supply to the multi-function of  the patient cabin 

including separated buttons for each function such as lights, air condition, ventilation, 

suction unit and all other different equipment. 

2 standard Battery durable high quality one of them for charging the equipment at the 

patient cabin. 

For florescent lights at the roof right above the patient with ability to control it from 

both the patient and the driver cabin. 

Illumination lights at the medical attendance head with control for light intensity. 
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Ventilation hatch with electrical vacuum to exchange air in the patient compartment 

with filters for dust and microorganisms. 

Good quality heavy duty air condition unit with filters for dust and microorganisms and 

controls panel at the patient and driver cabin. 

IV Fluids / blood Hanging System: 

- Four (4) hocks and straps to hold fluid in position and prevent moving or 

slipping. 

Patient compartment medical cabinet: 

- Well arranged comply with the patient position designed and divided to meet the 

patient and medical attendance requirements (Arranged –ABCDE) all equipment 

needed for airway are at the patient head location such as central suction, 

oxygen, airway adjuncts and all equipment needed for monitors and 

defibrillation at the patient chest location and so on. 

- Enough storing spaces with labeled transparent plastic containers for medication 

and disposables. 

- Secured shelves for monitors and defibrillators and other equipment. 

- Suitable store place for long spinal board either in the side cabinet or underneath 

the main cot. 

- Enough store place for medical kits and bags right at the sliding door for easily 

handling when needed. 

Oxygen / suction Instillations: 

- Main Oxygen location at the rare of the ambulance for safety issue and for easily 

handle the cylinders when change it. 

- Installation at the patient head location central oxygen and suction. 

- Enough storing place for portable oxygen "D" size cylinders under the patient 

attendance bench. 

Attendance  seats: 

- Medical attendance seat at the patient head moved in all direction. 

- Comfortable Foldable seat at a mobile base with fixation hand moved in all 

direction. 

- Lather cover will finished. 

- Seatbelt for shoulder and waist with automatic lock. 
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Patient attendance bench: 

- Suitable comfortable lather bench (seat) with back. 

- Seatbelt for shoulder and waist with automatic lock. 

- Store space Under the bench suitable for Back boards, oxygen cylinders and 

other equipment. 

The floor of the patient compartment: 

- Well molded and blacktop under Neath of the floor. 

- The whole surface area covered with anti slipping electrostatic stainless steel or 

thick  PVC with good quality. 

- As one piece the stainless steel or PVC Covering the whole floor and the patient 

side cabinet, the bench and the under stretcher stores at least (15-20cm) above the 

floor to prevent the leaks of blood, vomits or body fluids underneath the cabinet or 

the bench or the narrow specs and prevent bad odor and contamination. 

Hanging / holding stainless steel bars: 

- holding stainless steel bars located directly above the patient's an at the attendance 

head for hanging and grapping. 

- Another holding stainless steel bars at the entrance of the Rt. side sliding door for 

patient grapping. 

- Another 2 holding stainless steel bars at the both sides of the attendance 

bench. 

Medical Equipment: 

- Ferno-Flex Model 28 Roll-In Chair Cot Heavy Duty 

- Ferno - Long back board 

- Ferno universal head blocks. 

- Spider / fast straps. 

- Adjustable neck collar. 

- Scoop stretcher. 

- Ferno K.E.D. - Kendrick Extrication Device 

- Foldable stretcher. 

- Stair chair. 

- Short CPR board. 

- SAR Backpack Portable Deluxe Kit 

- Jump kit. 

- Philips IntelliVue MP2 M4607A / X2 Battery 10.8V 1Ah Lithium Ion 
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- Ventilator AutoVent™ 4000 CPAP Air Mix + Alarm 

- The Lifeline ECG AED 

- ACCUVAC Rescue Portable chargeable suction unit. 

- Manual suction unit handset type. 

- Ferno oxygen clips for "D" size cylinders 

- ZOLL M series portable chargeable Defibrillator/Monitor 

- 2 Aluminum Oxygen Cylinder "D" size 

- 2 Three outlet oxygen Pressure Regulator 0-25 lpm. 

- Infusion pump. 

- Syringe pump. 

- Aluminum Oxygen Cylinder "E" size 

- Pulse oximeter figure print. 

- SWAT tourniquets for homeostasis 
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 النمدذج

 (1نموذج رقم )

 

 02التاريخ:   /     /                اليـك :

 تعهــــدال

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بأف أقدـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشركة ػػػػػػػ /مديرمندكب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أتعيد أنا/

محدد مستكفيان لجميع الشركط العامة كالخاصة ػػػػػػػػػػػ ( في مكعده الػػػػػػػػػػػػػػػػػ/ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ) ػػػػػ عرض سعرم لممناقصة رقـ 

 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 بمد فيه :                                                                   

 االسم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوقيع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــالهوية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ختم الشركة                                                                  
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 (2نموذج رقم )

 

 ة ــــــــالمندقصفي  تركــــــمعمومدت عن المش

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اسـ المؤسسة / الشركة :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشركة: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسـ صاحب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمرخص: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمشتغؿ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفاكس:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ؿ:الجكارقـ الياتؼ / 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ البريد االلكتركني :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الشركة:/ نكاف المؤسسةع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الصحيفة:سيمة الدفع لقاء رقـ ق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مبمغ القسيمة :

 20 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التاريخ:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اسـ المستمـ :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ صفتو:

 ختـ الشركة
 



 
 
 

 02مف  02صفحة                                                                                                   64/0202مناقصة رقـ 

 

 (3نموذج رقم )

 
 ــــــــدعـــقـــ

    20/     مندقصة رقم ـــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 تم االتفدق بين:  20     أنه في تدريخ ــــــــــــ/ـــــــــــ/

 
                      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزارة الصحة ،مف غزة، كيمثميا في العقد السيد/  -دائرة المشتريات :طرف أول

 (.المشتريبصفتو مدير الدائرة كيسمى فيما بعد )
السيد/ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بصفتو  كيمثميا في العقد –مف غزة ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثدني: طرف

 (.الموردػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كيسمى فيما بعد )ػ
 

 وجـــه االتفـــدق
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عمى حساب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، كقاـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ قاـ بطرح مناقصة المشتريحيث أف 
 (ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبمبمغ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (لمصنؼ المذككر في أمر الشراء رقـ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الموردبقبكؿ عرض  المشتري

كيسمى فيما لقيمة الضريبة المضافة )/ غير شاممة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الغير، شاممةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فقط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بعد "قيمة العقد"(. 

 

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

 العقد المشار إلييا.
 عمى ىذا األساس، كىي:كيتـ تفسيرىا  والمورد المشتريتعتبر الكثائؽ التالية جزءان مف ىذه االتفاقية بيف  .2
 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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عمى النحك المحدد فيما بعد، بتكفير البضائع يتعيد المكرد مقابؿ المدفكعات التي سكؼ يسددىا المشترم  .3
 كخدمات تابعة كمعالجة أم عيكب بيا مف جميع النكاحي عمى النحك الذم يتفؽ مع أحكاـ العقد 

 : كما ىي مذككرة في أمر الشراء ابتداءن مف تاريخ  اإلخطار المرسؿ مف المشترم برسك التعاقد.مدة التوريد .4
كما ىك مذككر في أمر الشراء مف تاريخ تقديـ الفكاتير كاألكراؽ الدالة عمى يككف الدفع لقاء تكريد األصناؼ  .5

 انياء التكريد.
إذا كقع خالؼ بيف الطرفيف االكؿ كالثانى فى تطبيؽ ىذا العقد يفصؿ في ذلؾ الخالؼ القضاء الفمسطينى في  .6

 مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية.
 ة.حرر ىذا العقد مف ثالث نسخ بيد كؿ طرؼ نسخ .7

 
شيادا عمى ذلؾ فقد قاـ الطرفاف بتكقيع ىذا االتفاؽ طبقان لمقكانيف الخاصة بيما في التاريخ المدكف أعاله.  كا 

 
 طرف ثدني        طــرف أول           

 ______________ شركة/    دائرة المشتريات  - كزارة الصحة 
  _______يمثميا/ _______     مدير الدائرة  –           يمثميا/

 ______التكقيع كالختـ / ___             التكقيع كالختـ / _________
 
 

 اعتمدد/
 اإلدارة العدمة لمشئون القدنونية 

 

 
 


