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 دولة فمسطين
 وزارة الصحة 

 اإلدارة العامة لمشئون المالية
 غزة –دائرة المشتريات 

 دعوة لتقديم عطاءات
 .15/0205 :رقمالمناقصة 
 .في مستشفيات كعيادات الشماؿ PPRمشركع تركيب شبكة مياه  :المناقصةموضوع 

 .غزة-الفمسطينيةكزارة الصحة : الجية المشترية
 .الماليةكزارة  :لممولةالجية ا

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

 كتشمؿ جميع أنكاع الرسـك كالضرائب. بالشيكؿ االسرائيميتقدـ األسعار  .0

بالمناقصة الحصكؿ عمى جميع كثائؽ المناقصة أك الحصكؿ عمى مزيد مف المعمكمات مف خالؿ  ات المعنيةلمجييمكف  .3
أك مف خالؿ صفحة دائرة المشتريات عمى مكقع التكاصؿ  )www.moh.gov.ps(المكقع االلكتركني لكزارة الصحة 

لكزارة الصحة خالؿ  اإلدارمأك مف خالؿ زيارة دائرة المشتريات / المجمع   Facebook.com/mohprocurementاالجتماعي
 مساءن. 0:22صباحان حتى الساعة  7:32أكقات الدكاـ الرسمي مف الساعة 

المجمع االدارم لكزارة  –شارع الكحدة  –( شيكؿ في العنكاف التالي: غزة 522كراسة المناقصة كالبالغ قيمتيا )تدفع رسـك  .4
 الخزينة.قسـ  –الطابؽ الثاني  –الدائرة المالية  –صحة ال

    األربعاء يـكصباحان مف  55:22اعة يجب أف يتـ تسميـ العطاء في صندكؽ العطاءات بدائرة المشتريات في مكعد أقصاه الس .5
 .57/20/0205 المكافؽ

    األحد يـك 2597958365رقـ زيارة المكقع مف قبؿ الشركات لمعاينة المكاف بالتكاصؿ مع الميندس ناصر الشرافي جكاؿ  .6
 صباحان. 52الساعة  54/20/0205المكافؽ 

يتـ رفض جميع العطاءات التي ترد بعد المكعد المحدد كسيتـ فتح العطاءات في نفس الزماف كالمكاف بحضكر مف يرغب مف  .7
 المناقصيف أك ممثمييـ.

صادريف مف )البنؾ الكطني اإلسالمي أك بنؾ عمى المناقص ارفاؽ كفالة دخكؿ المناقصة عمى شكؿ كفالة بنكية أك شيؾ بنكي  .8
أك سند دفع معتمد أك كتاب مف الخزينة العامة بكزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة مف مستحقات الشركة االنتاج الفمسطيني( 

الي قيمة العطاء مف إجم% 5بمبمغ  باسـ )كزارة الصحة( صادر مف بنؾ البريد التابع لكزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات
  .المتقدمة لو الشركة كتأميف دخكؿ سارم المفعكؿ لمدة ثالثة شيكر مف آخر مكعد لتقديـ العركض

إرفاؽ الخمكات الضريبية المطمكبة )ضريبة الدخؿ /الضريبة المضافة/سند خصـ مف المنبع( مف الدكائر الضريبية في قطاع  .9
 .غزة

 العطاء.عمى مف ترسك عميو  (2عدد ) أجرة اإلعالف .52

 لجنة العطاءات غير ممزمة بقبكؿ أقؿ األسعار. .55

 تعتبر ىذه الدعكة جزء مف كثائؽ المناقصة. .50
                                                                purch@moh.gov.ps :الكتركنيكبريد  0807634فاكس –0809774لالستفسار يرجى التكاصؿ عمى ىاتؼ رقـ .53
 دائرة المشتريات                                                                                 

 قسم العطاءات والعقود                                                                                   

http://www.moh.gov.ps/
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 بيانات العطاءجدول 

 غزة – كزارة الصحة الفمسطينية الجية المشترية
 كزارة المالية ية الممكلةالج

 15/2021 اسـ كرقـ المناقصة
 في مستشفيات كعيادات الشماؿ PPRمشركع تركيب شبكة مياه 

 دائرة-األكؿ الطابؽ-الصحةاإلدارم لكزارة  المبنى-الكحدة شارع-غزة عنكاف الجية المشترية
 المشتريات

  08 -2827634رقـ الفاكس:  ،08 – 2829774رقـ الياتؼ: 
 المغة العربية العطاءلغة 

 بالشيكؿ االسرائيمياألسعار المقدمة يجب أف تككف  عممة العطاء
 %16ضريبة القيمة المضافة شاممة ل

 بالتاريخ النيائي لتسميـ العطاءات كزارة الماليةما تنشره  سعر صرؼ العمالت المعتمد ألغراض التقييـ كاإلحالة
 اإلدارم لكزارة الصحة المبنى-الكحدة شارع-غزة ف التاليألغراض تسميـ العطاء يتـ اعتماد العنكا

 العطاءات كالعقكد قسـ-المشتريات دائرة- األكؿ الطابؽ
 08- 2829774رقـ الياتؼ: 
 08 -2827634رقـ الفاكس: 

 

   2021 فبراير 17 المكعد النيائي لتسميـ العطاءات ىك
 صباحان  11:00 الكقت/

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

71/20/0207  

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

أك ج الفمسطيني( صادريف مف )البنؾ الكطني اإلسالمي أك بنؾ االنتابنكي 
كتاب مف الخزينة العامة بكزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة مف مستحقات 

أك سند دفع معتمد صادر مف بنؾ البريد التابع لكزارة االتصاالت الشركة 
 مع مراعاة ما يمي: باسـ )كزارة الصحة( كتكنكلكجيا المعمكمات

 المقدـ العطاءقيمة  مف% 5 قيمة الكفالة:
 شيكؿمة: العم

 يـك مف تاريخ الفتح 90مدة صالحية الكفالة: 
 انتياء مف التكريد حتى المفعكؿ ساريةمف قيمة العقد % 10بقيمة  كفالة حسف التنفيذ
 سكؼ يؤخذ بعيف االعتبار عرض كاحد بديؿ لكؿ صنؼ العطاءات البديمة

 0 عدد النسخ المطمكبة مف العطاء
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 رقم اليوية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــلممناقص: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم القانوني 

 

 :التوقيع / الختم

 

 يـك 60 ـ() باأليا الدفع لقاء األعماؿ
 اجمالي 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

  كالتركيب كعمؿ ما يمـز يشمؿ التكريد خدمات ما بعد البيع
 شير 1 تكريد مدة ال

 بالتنسيؽ مع دائرة اليندسة كالصيانة بالشماؿ مكاف التكريد
 % لمدة عاـ 5 ضمانة أعماؿ

 2597958365مع الميندس ناصر الشرافي جكاؿ رقـ التكاصؿ  لمزيد مف المعمكمات
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 الشروط العامة

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

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

 

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

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

 
 :فترة صالحية العطاءات .3

بحسب ما ىك مذككر في "جدكؿ بيانات المناقصة" كيتـ رفض تستمر صالحية سرياف العطاء بعد المكعد النيائي لتسميمو  - 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.

 

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

 كالعممة.القيمة كالمدة 
 لف يتـ قبكؿ أم عطاء ال يحتكم عمى كفالة دخكؿ المناقصة، حيث يعتبر مخالفان لمشركط القانكنية.  - ب
 الفائزيف.يتـ إعادة كفالة دخكؿ المناقصة لممناقصيف غير   - 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.اردة في رفض المناقص قياـ المجنة بتصحيح األخطاء الحسابية الك  .2
 الصحة.عدـ تكقيع المناقص الفائز عمى العقد خالؿ المدة التي تحددىا كزارة  .3
 التزاـ المناقص الفائز بتقديـ كفالة حسف التنفيذ خالؿ الكقت المحدد. ـعد .4

كف حاؿ لـ ي االئتالؼ، كفيحاؿ 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
في حاؿ رغب أم مف المناقصيف الحصكؿ عمى أم تكضيح أك تفسير حكؿ أم مف المعمكمات الكاردة في كثائؽ المناقصة 

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

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

 
 تعديل وثائق المناقصة: .6

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

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

 الكاردة في الممحؽ بعيف االعتبار.
 
 

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

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

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

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

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

 

 أسعار العطاءات والخصومات: .9
في حاؿ كانت المكاـز العامة المطمكبة قابمة لمتجزئة عمى أكثر مف مكرد يحؽ لممناقص التقدـ ألم مف البنكد  - أ

 كبة أك لجميع البنكد.المطم
( فعمى المناقص تسعير كؿ بند مف البنكد الكاردة في Lotsفي حاؿ كانت المكاـز المطمكبة عمى شكؿ مجمكعات ) - ب

 المجمكعة الكاحدة كفي حاؿ عدـ التقدـ ألم بند مف بنكد المجمكعة الكاحدة يعتبر العطاء مخالؼ لشركط المناقصة.
جب أف تككف غير مشركطة كعمى المناقص تكضيح كيفية كمنيجية في حاؿ تقديـ المناقص أم خصكمات ي - ت

 استخداميا في العطاء المقدـ مف قبمو.
 يجب أف تككف األسعار التي يقدميا المناقص ثابتة خالؿ تنفيذ العقد كال تخضع ألم تعديؿ. - ث
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 المستندات التي تؤكد مطابقة السمع والخدمات المرتبطة بيا: .10

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

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

مف الدالئؿ التي يقدميا المناقص كصفان مفصالن لممكاصفات الفنية كاألدائية االساسية لمسمع كالمكاـز يجب أف تتض -ج 
كالخدمات المرتبطة بيا بحيث يكضح تكافقيا مع المكاصفات المطمكبة كأف يقدـ المناقص تقريران باالختالفات 

 مى شكؿ مكاد مطبكعة أك رسكمات أك بيانات.كاالستثناءات كاالنحرافات )اف كجدت( كيمكف أف تككف ىذه الدالئؿ ع
عمى المناقص تقديـ الئحة بجميع التفاصيؿ المتعمقة بالمكاـز العامة في عطائو كلممدة الزمنية المطمكبة بما في ذلؾ  -د 

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

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

 
 :العطاء ونموذج جدول األسعار معمومات المناقص ونموذج تقديم نموذج-11

)المرفقة مع أكراؽ المناقصة( كتعتبر األسعار عمى المناقص تعبئة نمكذج معمكمات المناقص كنمكذج تقديـ العطاء كنمكذج جدكؿ 
عديؿ كفي حاؿ كجكد أم شطب أك ت النص،ىذه النماذج إلزامية كعمى 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

عمى المناقص أف يحضر نسخة أصمية كاحدة مميزة بكممة " أصمية " مف العطاء، كما يجب عمى المناقص أف يسمـ   ( أ
سخة" كما ىك محدد في جدكؿ بيانات المناقصة، كفي حاؿ كجكد أم اختالؼ عددان مف النسخ غير أصمية مميزة بكممة "ن
 بيف النسخة كاألصؿ يتـ اعتماد األصؿ. 

كمكقعة مف قبؿ الشخص أك  يمحى،يجب أف تككف الكممات األصمية كالنسخ كميا مطبكعة أك مكتكبة بحبر ال  ( ب
عمى ما يثبت التفكيض بالتكقيع مع ضركرة ذكر  العطاء يحتكمأف  المناقص، كيجباألشخاص المفكضيف بالتكقيع باسـ 

اسـ كرقـ ىكية الشخص المفكض، كفي حاؿ كجكد أم شطب أك محك أك تعديؿ عمى أم مف صفحات أك بيانات الكاردة 
ال لف يتـ اعتمادىا.  في كثائؽ المناقصة يجب التكقيع عمييا مف الشخص أك األشخاص الذيف كقعكا عمى العطاء كا 

المناقص ائتالؼ، يجب أف يكقع العطاء الشخص المفكض بتمثيؿ االئتالؼ كبذلؾ يككف ممـز قانكنا في حاؿ ما كاف  ( ت
 لجميع أعضاء االئتالؼ.
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 إجراءات تقديم واستالم العطاء:-31

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

كال تتحمؿ كزارة الصحة  الكصكؿ،يمكف لممناقصيف التقدـ بالعطاءات مف خالؿ التسميـ باليد أك بالبريد المسجؿ مع عمـ  ( ب
 .يـ العطاءأية مسؤكلية نتيجة التأخير في تسم

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

اؼ ال يجكز لممناقص أف يتقدـ ألم عممية شراء بأكثر مف عطاء كاحد سكاء كاف بشكؿ مستقؿ أك باالئتالؼ مع أطر  ( ث
 محمية أك أجنبية أك كمييما.

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

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

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

 ككاجبات كزارة الصحة كالمناقص كفقا لممكعد الجديد. تمدد حقكؽ
 

 

 وتبديل وتعديل العطاءات: سحب-14

لممناقص الحؽ بسحب أك استبداؿ أك تعديؿ العطاء بعد تسميمو عف طريؽ إرساؿ مذكرة مكتكبة تتضمف الحالة المطمكبة عمى أف 
يض كأف تصؿ إلى كزارة الصحة/دائرة المشتريات قبؿ تككف المذكرة مكقعة مف شخص مفكض كأف تككف مصحكبة بنسخة مف التفك 

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
 يمثميـ.ؾ بحضكر المناقصيف أك مف بيانات المناقصة كذل

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

 دكف فتحو.
 

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

 

 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.

أك تقديـ أك السماح بتغيير األسعار إال إذا كاف ذلؾ  يجب أف يككف طمب التكضيح كاإلجابة عميو خطيان، كال يسمح بطمب ( 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.آخر ليس لو دكر رسمي بيذه العممية حتى تعمف نتائجيا إلى  أك أم شخص لممناقصيف

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

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

 

 األخطاء الحسابية: تصحيح-18

 حيح،التصتقـك لجنة تقييـ العطاء بتصحيح أية أخطاء حسابية ترد في جدكؿ الكميات كمف ثـ ابالغ المناقص المعني بذلؾ  ( 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
اصمة العشرية قد كضعت بطريقة خاطئة في سعر عمى ىذا رأت لجنة التقييـ أف الف لذلؾ، كاستثناءالسعر اإلجمالي طبقان 

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

 بالكممات  يف سعر الكحدة المحدد باألرقاـ كالسعر المحدد بالكممات، يؤخذ بالسعر المحددبإذا 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
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 :ىامش األفضمية لممنتجات المحمية-91

كعمى بالخصكص، سيتـ إعطاء أفضمية لمسمع المنتجة محميان بناءن عمى 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/ 

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

 التقييم واإلحالة: معايير-20

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

 :العينات-21

ي جدكؿ بيانات المناقصة، يجب أف تككف ىذه العينات مرسكمة كبشكؿ كاضح برقـ ككصؼ تـ طمب تقديـ عينات ف 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،المناقصيف  العينات التي يتـ اختيارىا أثناء التقييـ ال تعاد لممناقص أك ( ب

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

 .( مف قانكف المكاـز العامة76تطبيقا 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.

ك غير ذلؾ مف المتطمبات اليامة الكاردة في كثائؽ إذا لـ يستجب بشكؿ جكىرم لممكاصفات الفنية كشركط المناقصة أ -
 المناقصة.

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

 ص كالتقييـ.العطاء خالؿ عممية الفح
 

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

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

 
لغاء المناقصة:-23  رفض العطاءات كافة وا 

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

 :في أي من الحاالت اآلتيةع المناقصيف بذلؾ جمي
  إذا أصبح مكضكع الشراء غير.  الـز
 .إذا لـ تعد المخصصات المالية لعممية الشراء متكفرة 
 إذا أصبح مف الضركرم العتبارات المصمحة العامة تعديؿ المكاصفات أك الجكانب الفنية لشركط العقد.  
  تحكؿ دكف األخذ باالعتبار بنكد أك أصناؼ أقؿ تكمفة كمعادلة إذا تبيف كجكد نقص أك عيكب في المكاصفات

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

 .إذا كانت العطاءات كافة غير مستكفية لمشركط 
 مفة األقؿ أعمى كثيران مف السعر التقديرم.إذا تبيف أف سعر العطاء ذم التك 
 .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 
بأم تعكيض كدكف أم تغيير في سعر الكحدة أك أم شركط أخرل مذككرة في أف يككف لممتعاقد الحؽ في االعتراض أك المطالبة 

 قبؿ تكقيع العقد.  كثائؽ المناقصة
 

 :/ الضمانةحسن التنفيذ وكفالة الصيانة كفالة-25

% مف قيمة 10عمى 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 / الضمانةى المناقص تقديـ كفالة الصيانةعم ( ب
 .)حسب الحالة( مف تاريخ التكريد الشركط الخاصة تبدأ
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يجب أف تككف ىذه الكفاالت عمى شكؿ كفالة بنكية مصدقة أك شيؾ بنكي مصدؽ كأف تككف بالقيمة كالمدة المحددة  ( ت
 الغ اإلحالة.في ب

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

 المطمكبة كتثبت قدرة صاحبو عمى تنفيذ بنكد العقد.
 

 كفالة حسن التنفيذ:  مصادرة-26

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

 

 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.غ اإلحالة مف قبؿ كزارة يتـ ارساؿ االتفاقية الرسمية كشركط العقد لممناقص فكر إرساؿ بال ( ب
الفقرة )أ(  يحة خالؿ الفترة المنصكص عمييا فعمى المناقص الذم أحيؿ عميو العطاء أف يكقع العقد في كزارة الص ( 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: الدفعات- 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

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

 أف يتـ التعديؿ خالؿ فترة سرياف العقد. ( أ
 أف يككف تعديؿ العقد خطيان كبرضا الطرفيف. ( 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

 د:المتعاقد بشروط العق إخالل-30

 إذا أخؿ المتعاقد بأم شرط مف شركط العقد كاف لمجية المشترية الحؽ في اتخاذ أم مف اإلجراءات اآلتية:
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 رفض التنفيذ المعيب أك الناقص. ( أ
 االزالة كاالستبداؿ الفكرم لمكاـز المعيبة. ( ب
 فرض غرامات التأخير. ( ت
 فسخ العقد كاستكماؿ تنفيذه عمى حساب المتعاقد. ( ث

 
 العقد: في تنفيذ التأخر-31

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عف المكعد أك المكاعيد المحددة في العقد جاز لمجية المتعاقدة إذا اقتضت المصمحة  ( أ
 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 اتخاذ أم  العقد،ي كفي الحدكد المنصكص عمييا ف ( ب
 إجراءات قضائية أخرل.

بحيث ال كال تزيد عف شيريف( مف قيمة المكاد غير المكردة  5.% بكاقع ) أسبكعتككف قيمة غرامة التأخير عف كؿ  ( ت
 معقد.% مف القيمة الكمية ل10تتجاكز النسبة العظمي لمغرامة 

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

 
 الموازم الموردة: رفض-32

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

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

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

 المتعاقد: وفاة-33

 توفى المتعاقد فإنو يحق لمجية المشترية: إذا

التنفيذ كمحاسبة الكرثة طبقان لشركط العقد ما لـ يكف لمجية المشترية استحقاقات عمى  فسخ العقد مع رد كفالة حسف ( أ
 المتعاقد، حيث تقـك الجية المشترية بتكميؼ لجنة مختصة كبحضكر ممثؿ عف كرثة المتكفي لحصر األعماؿ المنجزة.
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ؿ المتبقية مف العقد كاعداد الحسابات الالزمة تكمفتيا كتحديد المبالغ المصركفة حتى تاريخو كالمبالغ المتبقية لو كاألعما ( ب
كتقـك الجية المشترية بتنفيذ الجزء المتبقي مف األعماؿ حسب اإلجراءات المحددة في القانكف كالنظاـ  العقد،كفقان لشركط 
 كشركط العقد.

ماـ العمؿ بالشركط السماح لمكرثة في حالة طمبيـ كتكفر اإلمكانيات الفنية كالمالية لدييـ عمى االستمرار في إت ( 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 متعاقد أك متعيد متآلفيف أ ( ث ك متشاركيف كتكفي أحدىـ 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 ككثائؽ العقد اتخاذ االجراءات التالية:

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

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

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

 اضعة لمقانكف، كيحؽ لممتضرر المجكء إلى القضاء.المشترية أك أية جية أخرل مف الجيات الخ
 

 القاىرة: القوة-35

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

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

ة خالؿ المدة الزمنية المحددة في خطي لمجية المشتري بإشعارعند كجكد قكة قاىرة فإنو يجب عمى المتعاقد أف يتقدـ فكران  - ت
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 القاىرة أف يبمغ الطرؼ 

 تكقؼ ىذا الظرؼ عف اعاقة تنفيذ العقد.اآلخر حاؿ 
إذا استمرت ظركؼ القكة القاىرة إلى 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.
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 العقد: فسخ-36

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

 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

تعاقدة فسخ العقد لدكاعي المصمحة العامة كفي ىذه الحالة فإف عمى الجية المتعاقدة أف تدفع قيمة المكاـز يحؽ لمجية الم - 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  بفسخ العقد، كال إبالغوحتى تاريخ  الدفعات المقدمة كالمرحمية التي استمميا المتعاقد
 لـ يتـ تحقيقيا.

بالرغـ مما كرد في الفقرة )أ( مف ىذه المادة يجب عمى الجية المشترية قبكؿ كاستالـ المكاـز المكتممة كالجاىزة لمشحف  - ب
 مصمحة العامة كفقان ألسعار العقد كشركطو.بفسخ العقد لداعي ال 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 
 اء مجمس إدارة الشركة.إذا كاف المناقص شركة، تسرم العقكبة المفركضة عمى كافة أعض 
  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
ريؽ مباشر أك غير مباشرة في رشكة أحد مكظفي الجيات إذا ثبت أنو قد شرع بنفسو أك بكاسطة غيره بط .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

 ائمة السكداء.باإلضافة إلى أم عقكبة أخرل يتـ كضع المناقص عمى الق ( ب
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 الشروط الخاصة
  .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
 مف التكريد.عمى المشترؾ أف يككف عمى عمـ بأف ما يقدمو مف عرض سعر ممـز بو حتى االنتياء   -3
إرفاؽ الخمكات الضريبية المطمكبة )ضريبة الدخؿ /الضريبة المضافة/سند خصـ مف المنبع( مف الدكائر الضريبية في   -4

 قطاع غزة.
فػػي حػػاؿ تخمػػؼ المشػػترؾ عػػف التكريػػد لمجنػػة المشػػتريات الحػػؽ المطمػػؽ فػػي اسػػتخداـ الكفالػػة البنكيػػة أك الشػػيؾ البنكػػي   -5

 ف المشترؾ الذم يميو كتغطية فركؽ األسعار منيا.المقدـ مف المشترؾ لمشراء م
، كاف يتحمؿ التحميؿ كالتنزيؿ عمى بالتنسيؽ مع دائرة اليندسة كالصيانة بالشماؿبعمؿ الالـز عمى المكرد أف يقـك   -6

 نفقة المكرد.
 . شركط المناقصة عمى المشترؾ الذم يرسك عميو العطاء أف يكقع عقدان مع كزارة الصحة حسب  -7
لمشترؾ أف يمتـز بتعبئة األسعار عمى نمكذج المناقصة كفي حاؿ تقدمت بعركض أخرل تذكر ذلؾ مقابؿ كؿ عمى ا  -8

 صنؼ.
( يـك مف تاريخ تقديـ الفاتكرة مستكفية لكافة المستندات 60يككف الدفع لقاء األعماؿ التي يقـك المشارؾ بيا خالؿ )  -9

 الالزمة لمصرؼ.
 شتريات الحؽ باإلحالة بالطريقة التي تراىا مناسبة بما ال يخالؼ القانكف.اإلحالة عمى أساس البند كلمجنة الم -10
 المكاصفات الفنية المرفقة بالعطاء جزء ال يتجزأ مف ىذه الشركط كيمغى أم شرط يتعارض معيا. -11
 يحؽ لمجنة المشتريات إلغاء المناقصة إذا ارتأت المجنة المكمفة ذلؾ. -12
 

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

 

 مالحظات شيكلالسعر اإلجمالي بال لشيكلسعر الوحدة با الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

      1 اجمالي في مستشفيات كعيادات الشماؿ PPRمشركع تركيب شبكة مياه    .5
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المواصفات الفنيةجدول الكميات و 
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 عيادات الشمالفي مستشفيات و  PPRمشروع تركيب شبكة مياه 
 

 )متر طكلي(PPR32 )متر طكلي( PPR 50 )متر طكلي(PPR 63 اسـ المكاف

 - 452 82 المستشفى اإلندكنيسي
 522 552 022 عيادة شيداء جباليا
 522 52 72 عيادة أبك شباؾ

 - 42 72 عيادة جميمة العشي 
 42 32 72 عيادة العطاطرة
 - 75 092 عيادة بيت حانكف

 522 75 52 عيادة عزبة بيت حانكف
 - 32 72 عيادة الشيماء

 342 922 922 اجمالي عدد األمتار
    بالشيكؿ سعر المتر الكاحد
    بالشيكؿ اجمالي السعر

 
 حريق في عيادات الشمال تركيب صناديق اطفاءتوريد و 

 

عدد صناديؽ اطفاء  اسـ المكاف
 الحريؽ

PPR 50)متر طكلي( 

 عيادة شيداء جباليا
3 - 

 عيادة أبك شباؾ
0 42 

 32 0 عيادة جميمة العشي 

 عيادة العطاطرة
5 02 

 عيادة بيت حانكف
3 52 

 عيادة عزبة بيت حانكف
5 02 

 42 0 عيادة الشيماء

 االجمالي
 متر 022 صندكؽ 54

   بالشيكؿ سعر الكحدة

   بالشيكؿ اجمالي السعر
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 الكمية الوحدة بيان األعمال البند
السعر 
 بالشيكل

اإلجمالي 
 بالشيكل

لزـك شبكات ممـ  63أسكد قطر    PPRتكريد ك تركيب ك فحص مكاسير نكع  -1
 -عيادات الشماؿ ك البند يشمؿ ما يمي:في مستشفيات ك مياه ال

العمؿ  إلنجاز مف كصالت كقطع كزكايا كمحابس مـزتركيب كؿ ما ي -1
 تعميمات الميندس المشرؼ.حسب األصكؿ ك 

تعكيض اعادة تركيبو ك دؾ كفؾ البالط ك الالبند يشمؿ الحفر كالردـ ك  -2
 دمكو جيدا حسب تعميمات الميندس المشرؼ.التالؼ منو ك 

 تثبيت خطكط الصكاعد بالمرابط لمنع حركة الخطكط. -3
 العمؿ حسب األصكؿ. إلنياءميمات عمؿ ما يمـز مف تر  -4

   900 ـ. ط

لتكصيؿ  ممـ 50أسكد قطر    PPRتكريد ك تركيب ك فحص مكاسير نكع  -2
 -: المياه لمشبكة الداخمية ك شبكة اطفاء الحريؽ ك يشمؿ البند ما يمي

تركيب كؿ ما يمـز مف كصالت كقطع كزكايا كمحابس إلنجاز العمؿ  -1
 س المشرؼ.تعميمات الميندحسب األصكؿ ك 

 تركيب دكتات مناسبة لتغطية المكاسير. -2

   900 ـ. ط

ممـ لتكصيؿ المياه  32أسكد قطر  PPRتكريد ك تركيب ك فحص مكاسير نكع  -3
 -ك يشمؿ البند ما يمي:لمشبكة الداخمية 

تركيب كؿ ما يمـز مف كصالت كقطع كزكايا كمحابس إلنجاز العمؿ  .1
 .تعميمات الميندس المشرؼحسب األصكؿ ك 

 تركيب دكتات مناسبة لتغطية المكاسير. .2

   340 ـ.ط

 تركيب طبمكف مياه في عيادة شيداء جبالياتكريد ك  -4
 :ك البند يشمؿ ما يمي 

حاليؽ عيف م 70تكريد كتركيب صناديؽ )طبمكنات( مياه يحتكم عمى  - أ
ـ كضع محبس ىكاء عمى خط يتكؿ عيف ليا محبس عمى حدة ك 

 البارد.الساخف ك 
 لكؿ خط. 3/4تركيب محبس لمناسبة ك ف بالمرابط اتثبيت العيك  - ب
 ـ.0.6*2تركيب باب المنيـك لكؿ طبمكف مقاس  - ت

   4 عدد

 :ة بيت حانكف كالبند يشمؿ ما يميتركيب طبمكف مياه في عيادتكريد ك  -5
حاليؽ عيف م 35تكريد كتركيب صناديؽ )طبمكنات( مياه يحتكم عمى  - أ

مى خط ىكاء ع يتـ كضع محبسكؿ عيف ليا محبس عمى حدة ك 
 البارد.الساخف ك 

 لكؿ خط. 3/4تركيب محبس ثبيت العيكف بالمرابط المناسبة ك ت - ب
 ـ.0.5*0.6تركيب باب ألمنيـك لكؿ طبمكف مقاس  - ت

   2 عدد
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 الكمية الوحدة بيان األعمال البند
السعر 
 بالشيكل

اإلجمالي 
 بالشيكل

6- 
 
 

 صندكؽ اطفاء الحريؽ:
كامؿ قياس الصندكؽ  ء حريؽ بكرةتجميع صندكؽ اطفاتكريد كتركيب ك 

 البند يشمؿ ما يمي:سـ ك 30*80*80
 25ممـ كطكؿ  25كبربيش مطاطي قطر  ،محبس عازؿ قطر كاحد انش-1   

 بار بفكىة نفاثة. 18يتحمؿ ضغط بحد أدنى متر ك 
التكصيالت كالمحابس كالكصالت )نكع ممتاز( طبقا لممعايير تشمؿ كؿ -2   

 .العالمية
صندكؽ حريؽ      صؽ تكضيحي بالمغتيف العربية كاالنجميزية )مم تثبيت-3   

Fire Hose Box تشغيؿ النظاـ.( مع فحص ك 
تركيب الصندكؽ الجديد ك يشمؿ فؾ ك ازالة الصندكؽ القديـ ك السعر -4   

 تثبيتو بالجدار، كربطو بشبكة المياه الخاصة بشبكة اطفاء الحريؽ. 

   14 عدد

تعميمات الميندس ز العمؿ حسب المكاصفات ك مب إلنجاعمؿ كؿ ما يتط -7
 .المشرؼ

 

  اإلجمالي



 05مف  00صفحة         55/0205مناقصة رقـ 

 لنماذجا

 (1نموذج رقم )

 

 

 

 

 

 

 02التاريخ:   /     /               اليـك :

 التعيــــد
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بأف أقدـ ػػػػػػػػػػ مندكب/مدير شركة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتعيد أنا/ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ( في مكعده المحدد مستكفيان لجميع الشركط العامة كالخاصة عرض سعرم لممناقصة رقـ  ) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/ػػػػػػػػػػػػػػ

 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 فيو :                                                                   

 االسم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوقيع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليوية : ـــــــــــــــ

 ختم الشركة                                                                  



 05مف  03صفحة         55/0205مناقصة رقـ 

 

 (2نموذج رقم )

 

 معمومات عن المشــــــترك في المناقصــــــــة 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسـ المؤسسة / الشركة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسـ صاحب الشركة: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمشتغؿ المرخص: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفاكس: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ الياتؼ / الجكاؿ: ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبريد االلكتركني : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعنكاف المؤسسة /الشرك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيفة: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ قسيمة الدفع لقاء الص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبمغ القسيمة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 20ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  التاريخ:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسـ المستمـ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصفتو: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ختـ الشركة
 



 05مف  04صفحة         55/0205مناقصة رقـ 

 

 (3نموذج رقم )

 
 عـــقـــــــــــد

    20قم ـــــــــــ/     مناقصة ر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 تم االتفاق بين:  20أنو في تاريخ ــــــــــــ/ـــــــــــ/     

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 كزارة الصحة ،مف غزة، كيمثميا في العقد السيد/ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -دائرة المشتريات طرف أول:

 (.المشتريبصفتو مدير الدائرة كيسمى فيما بعد )
ػ كيمثميا في العقد السيد/ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ –ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، مف غزة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ طرف ثاني:
 (.الموردػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كيسمى فيما بعد )بصفتو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 وجـــو االتفـــاق

 

ػػػػ عمى حساب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاـ بطرح مناقصة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المشتريحيث أف 
بمبمغ  (لمصنؼ المذككر في أمر الشراء رقـ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الموردبقبكؿ عرض  المشتريكقاـ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الغير، شاممة / غير شاممة لقيمة الضريبة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فقط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ػػػػػػػػػػػػػػػ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عقد"(. المضافة )كيسمى فيما بعد "قيمة ال

 

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

 شركط العقد المشار إلييا.
كيتـ تفسيرىا عمى ىذا  والمورد المشتريتعتبر الكثائؽ التالية جزءان مف ىذه االتفاقية بيف  .2

 األساس، كىي:
 كذج العطاء كجدكؿ األسعار المقدـ مف صاحب العطاء .نم - 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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عد، بتكفير يتعيد المكرد مقابؿ المدفكعات التي سكؼ يسددىا المشترم عمى النحك المحدد فيما ب .3
البضائع 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 مدة التكريد .4

 برسك التعاقد.
راء مف تاريخ تقديـ الفكاتير كاألكراؽ يككف الدفع لقاء تكريد األصناؼ كما ىك مذككر في أمر الش .5

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

 الفمسطينى في مناطؽ السمطة الكطنية الفمسطينية.
شيادا عمى ذلؾ فقد ق .7 اـ الطرفاف بتكقيع حرر ىذا العقد مف ثالث نسخ بيد كؿ طرؼ نسخة.كا 

 ىذا االتفاؽ طبقان لمقكانيف الخاصة بيما في التاريخ المدكف أعاله.
 

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

  يمثميا/ ______________     مدير الدائرة  –يمثميا/           
 التكقيع كالختـ / _________            ________ التكقيع كالختـ / _

 
 

 اعتماد/
 ون القانونية ؤ اإلدارة العامة لمش

 

 
 

 

 

 
 


