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 دولة فلسطين 
 للشؤون الماليةاإلدارة العامة -صحةوزارة ال

 دائرة المشتريات
 دعوة لتقديم مزادات 

 1/0202المزاودة رقم: 

 

 –أماكن في المستشفيات لوضع ماكينات المشروبات الساخنة تعلن وزارة المالية عن طــرح مزاودة بالظرف المختوم لتأجير  .1

 للشروط الموضحة في كراسة المزاودة.تبعًا لصالح وزارة الصحة 

على الشركات واألفراد الراغبين في المشاركة في هذا المزاد مراجعة دائرة المشتريات/وزارة الصحة خالل أوقات الدوام الرسمي من  .0

 ( شيكل غير مستردة.122أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق المزاد مقابل دفع مبلغ )

وزارة الصحة في غـزة يوم االثنين -األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات بدائرة المشتريات آخر موعد لقبول عروض  .3

 الساعة الحادية عشر صباحًا وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المزاودين في نفس المكان والزمان. 21/20/0201الموافق 

 الحظة:م

 أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المزاد. .1

( دوالر أو شيك بنكي أو كفالة بنكية من البنك الوطني اإلسالمي أو 500البريد بمبلغ ) بنك رفاق سند دفع معتمد من قبليجب إ .0

 يومًا مستردة لمن ال يرسو عليه المزاد. 02ساري المفعول لمدة كتأمين دخول بنك االنتاج الفلسطيني 

 .نواع الضرائبأتقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع  .3

 لعطاءات غير ملزمة بقبول أعلى األسعار.لجنة ا .4

  .سعارللمتقدم الحق في معاينة االماكن المحددة قبل وضع األ .5

 .ولة عن أي مبلغ نقدي يرفق بالعرضلجنة العطاءات غير مسئ .0

                                                                purch@moh.gov.ps وبريد الكتروني: 0807034فاكس –0809774لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم .7

 
 

 دائرة المشتريات         

 قسم العطاءات والعقود         
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 الشروط العامة 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل املتناقصني:ـ

بعـد أن يقـرأ هـذع الوثـائق ويـتفيم جميـع مـا ورد  المـزاودةوالوثـائق المرفقـة بـدعوة عرضـه وأسـعارع علـى الجـداول والنمـاذج  المـزاوديعد  .1
ويقــدميا ضـمن العـرض كاملـة علــى أن يتحمـل كافـة النتـائ  المترتبــة علـى عـدم قيامــه  خـتم ويوقـع كافــة وثـائق دعـوة المـزاودةفييـا وي

 .بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة

السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وجميـع الرسـوم والمصـاريف علـى أن يشـمل  بالشـيكل المـزاودةأسـعار  يلتزم المزاود بكتابة .0
 األخرى.

عرضه مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو الشطب أو اإلضافة في العـرض  المزاوديعد  .3
الصــواب بــالحبر األزرق أو األســود ويوقــع  ويعـاد كتابــة روكـل تصــحيح مــن هــذا القبيــل يوضـع عليــه خطــين متــوازيين بــالحبر األحمــ

 بجانبه من قبل من أجرى التصويب.

مـاكن أ تـأجير مـزاودةفي مغلف مغلـق بححكـام ويكتـب عليـه  المزاودةعرضه مرفقًا به الوثائق المطلوبة مع تأمين دخول  المزاوديقدم  .4
وكــذلك اســمه وعنوانــه بالكامــل ورقــم اليــاتف  0201/ 1رقــم  فــي المستشــفيات لوضــع ماكينــات الخدمــة الذاتيــة للمشــروبات الســاخنة

الل خـدائرة المشتريات/وزارة الصـحة  وعليه تبليــغ المزاودةبوالفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعلقة 
 خطيًا بأي تغيير أو تعديل في عنوانه أوقات الدوام الرسمي

خـالل أوقـات  دائـرة المشـتريات / وزارة الصـحةفي صندوق العطـاءات المخصـل ليـذا الغـرض لـدى  المزاوديودع العرض من قبل  .5
ينظـر في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض ال  دة المحددة لذلك وكل عرض ال يودعقبل انتياء الم الدوام الرسمي

 .فيه ويعاد إلى مصدرع مغلقاً 

مـن تـاريآ آخـر موعـد لتقـديم  يـوم عمـل 92دم منـه نافـذ المفعـول وال يجـوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة بأن يبقى العرض المقـ المزاوديلتزم  .0
 العروض.

 

 ثانيًا: الشهادات واملستندات الرمسية املطلوبة:ـ
 النحو التالي: ات والوثائق المطلوبة منه وهي علىإذا كان شركة أن يرفق مع عرضه الشياد المزاود يلتزم .1

  الصناعي للشركة.السجل التجاري أو 

 .يلتزم المزاود المتقدم للمزاودة إذا كان شخل إرفاق صورة اليوية 

  أما إذا كان المتقدم هو وكيل عن الشخل الراغـب بالـدخول للمـزاودة فيجـب عليـه إرفـاق وكالـة رسـمية موقعـة أمـام كاتـب
 العدل وصورة وهويته.

 : املزاودةتأمينات وضمانات  ثالثًا:
( دوالر أو شيك بنكي أو كفالة 522بحرفاق سند دفع معتمد من قبل بنك البريد بمبلغ ) يلتزم المزاود :المزاودةتأمين الدخول في  .1

عرض  " وال ينظر في أييومًا مستردة لمن ال يرسو عليه  92ساري المفعول لمدة كتأمين دخول بنكية من البنك الوطني أو بنك االنتاج 
بعد مدة  ل في المزاد إلى مقدمييا من المزاودين الذي لم يحال علييم المزادعلى أن تعاد تأمينات الدخو  خول المزادغير معزز بتأمين د

 ن تاريآ آخر موعد لتقديم العروض.م شير
مـن اجمـالى  %12 يلتزم المزاود الفائز بالمزاودة أو بأي جزء مـن بنودهـا بتقـديم تـأمين حسـن التنفيـذ بنسـبة: تأمين حسن التنفيذ .0

قيمة العقد الذي رسى عليه وذلك على شكل سند دفع معتمد صادر مـن بنـك البريـد أو كفالـة بنكيـة او شـيك بنكـي مـن البنـك الـوطني او 
على أن يكون  دائرة المشتريات / وزارة الصحةيوم من تاريآ تبليغه بقرار إحالة العطاء عليه من  15بنك االنتاج حسب األصول خالل 

 .من تاريآ آخر موعد لتقديم تأمين حسن التنفيذسريان العقد المفعول لمدة ساري 
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 وتقييمها: رابعًا: فتح املزاودة

تفتح العروض من قبل اللجنة المشكلة ليذا الغرض وتقوم هذع اللجنة بفتح المزاودة في الزمان والمكـان  :لجنة فتح المظاريف أواًل:
 -اتخاذ اإلجراءات التالية:ب اللجنةي دعوة المزاد وتقوم فالمحددين 

يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مظروفه رقمًا مسلسـاًل  دو مزاإثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل  -أ
 الواردة. المزاوداتومقامه عدد  هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم المزاودةعلى 

ثبات عد المزاودةترقيم األوراق المرفقة مع   -ب  دها.وا 

 .مزاودواألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كل  المزاداسم مقدم تسجيل  -ت

ومظروفـه وكـل ورقـة مـن أوراقـه وكـذلك علـى محضـر اللجنـة المـزاودة التوقيع من رئيس اللجنة وجميع األعضاء الحاضرين على  -ث
 بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 المقدمة وفقًا لما يلي: العروض  تم تشكيل لجنة فنية لدراسةيس :لجنة دراسة وتقييم العروض ثانيًا :
 المزاد.ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول  -أ

 للتأكد من مدي التزام المزاود بعرضه بمواصفات وشروط دعوة المزاد.تدرس العروض    -ب

 زاد الشـروط المطلوبـة يـتم اإلحالـة علـىمـة للمـيتم دراسة عـروض األسـعار للكـل حيـث أنـه إذا مـا تـوفرت فـي الجيـة المـزاودة المتقد  -ت
 األسعار. بأعلىالمتقدم 

 األسعار ويحق ليا عدم إبداء األسباب ودون الحق باالعتراض من قبل المتقدم للمزاود. بأعلىاللجنة غير ملزمة  -ث

ــًاي فــي أي وقــت دون الحاجــة إلبــداء األســباب وال يحــق للمتقــدمين للمــزاودة  وزارة الماليــة –للــوازم العامــة يحــق  -ج إلغــاء المــزاودة نيائي
 ذلك مطلقًا. على االعتراض

 :ـثالثًا:ـ التزامات المزاود 
 ة. بعد االنتياء من عملية الترسية مباشر  استكمال إجراءات العقد الخال وتوقيع االتفاقيةالمزاد الذي أحيل عليه  على المزاود .1
دائـــرة مســبق مــن  أن يتنــازل ألي شـــخل آخــر عــن كــل أو أي جـــزء مــن العقــد دون الحصــول علـــى إذن خطــي ال يجــوز للمــزاود .0

  التي أحالت عليه المزاد مع االحتفاظ بكامل حقوق اإلدارة وفقًا للعقد األصلي. وزارة الصحة –المشتريات 

خسارة أو ضرر ناشئ عـن تقـديم عرضـه فـي حالـة إذا مـا رفضـت بأي  الصحةدائرة المشتريات/ وزارة إلي الرجوع  للمزاودال يحق  .3
دعوة المزاد في أي وقت لجنة الاألسعار أو إذا ألغت  اعلىعلى مقدم  المزادالعروض المقدمة إلييا أو إذا لم تحل  أو بعض كلاللجنة 

 ذلك. أو أي مرحلة دون ذكر األسباب وال يترتب علي اللجنة أي التزامات مادية مقابل

 .عليه خالل أسبوع من تبليغه بذلك للمبلغ المتعاقدبالدفع  المزاوديلتزم  .4
 : شروط متفرقة:ـخامساً 

ة غيــرع بطريـق مباشــر أو غيــر الغـ  أو التالعــب فـي معاملتــه أو ثبــت عليـه أنــه شـرع أو قــام بنفســه أو بواسـط المــزاوداسـتعمل  إذا .1
المقـدم منـه وليـا أن تحرمـه مـن لغي عقدع فـي الحـال ويصـادر التـأمين المزاودات أن تالعامة ويحق للجنة ضرارًا المصلحة ا مباشر

االشتراك في مـزاودات أخـري للمـدة التـي تحـددها دون اإلخـالل بحقيـا بالمطالبـة بـالتعويض عـن كـل عطـل وضـرر لحـق بيـا جـراء 
 ذلك.

 .ضاءء التعاقد معه دون اللجوء للقإلغا العطاءاتيحق للجنة  المزاودإذا أفلس  .0
لــى استصــدار حكــم بتوجيــه كتــاب للورثــة يفيــد بــذلك دون الحاجــة إالمبــرم معــه أو مــا تبقــى منــه جــاز إلغــاء العقــد  المــزاودإذا تــوفى  .3

 قضائي يقضي بذلك.
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 الشروط اخلاصة
 

أمــاكن فــي المستشــفيات لوضــع ماكينــات الخدمــة الذاتيــة للمشــروبات الســاخنة  يهــ اتأجيرهــ المنــوي األمــاكن .1
 حسب الكشف المرفق(.بشكل عام)

دارة المستشفى التـي ترسـو عليـه بتحديـد المكـان إبالتنسيق مع يقوم أو جزء منيا أن  من ترسو عليه المزاودة .0
ى أال يكـون المكـان سام المستشفى أو بالمنظر العام علأقالمناسب بحيث ال يتعارض مع سرعة الحركة في 

 .تلف المواد الخام داخل الماكينة اليواء لمنعيتعرض للشمس و 

و النقصـــان حســـب مـــا تـــراع وزارة الصـــحة وادارة أعـــدد الماكينـــات المحـــدد فـــي الجـــدول المرفـــق قابـــل للزيـــادة  .3
 ا وليس للمزاود االعتراض على ذلك.المكان مناسب

مـع بتوصيل خطـوط لتزويـد الماكينـات بالكيربـاء والميـاع بالتنسـيق من ترسو عليه المزاودة  يلتزم .4
 إدارة المستشفى وعلى حسابه الخال.

افـــة المنطقـــة كـــذلك نظالمـــزاودة بتزويـــد المـــواد الخـــام والصـــيانة الداخليـــة والخارجيـــة و  يلتـــزم مـــن ترســـو عليـــه .5
 .المحيطة بالماكينة والمخلفات الناتجة عن استخداميا

المشـاكل ان وجـدت علـى التأكـد مـن تمـام النظافـة وحـل يـة المـزاودة فـرز عامـل للمتابعـة و يلتزم من ترسـو عل .0
قمامــة مناســبة حــول الماكينــات بالتنســيق مــع شــركة النظافــة  ســالتمــدار الســاعة فــي كــل مستشــفى ووضــع 

 .يور للمحافظة على نظافة المستشفىالعاملة في المستشفى وعمل لوحات إرشادية للجم

ليويـة وكـذلك كتـاب تكليـف وصـورة ا سـم وعنـوانحالمكـان ب إلدارةيلتزم من ترسو عليـه المـزاودة بتقـديم كتـاب  .7
 .موقعا من الشركة التى رست علييا المزاودة للشخل الذي سيقوم بمتابعة الماكينات

 .حة أي مسئولية تجاع موظفي الشركةال يقع على عاتق وزارة الص .8

 .يلتزم من ترسو علية المزاودة تحديد سعر المشروبات حسب نوعيا على كل ماكينة .9

الماكينـــات مـــن أي مكـــان فـــي حـــال عـــدم التـــزام الشـــركة بشـــروط المـــزاودة أو يحـــق لـــوزارة الصـــحة ســـحب   .12
عـت لـوزارة الصـحة عـن للشـركة اسـترداد أي مبـالغ دفوال يحـق  اإلخالل بالسياسة الخاصة بحدارة المستشـفى

 . هذع الماكينة

 .  الماكينات للمشروبات الساخنة فقطاستعمال   .11
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 األماكن واألسعارجدول 

 الكمية الوحدة مكان تواجد املاكينة البيان الرقم
السنوي بالشيكل  اإلجيارقيمة 

 )للماكينة الواحدة(

 إمجايل االجيار 

 بالشيكل

 جممع الشفاء الطبي 1

 (الباب الخارجي)مقابل قسم طوارئ الجراحة 

   0 عدد
 امام مبنى الكلية الصناعية

 جممع ناصر الطبي 2
 متواجدة ما بين مستشفى الياسين ومستشفى ناصر 

 مدخل العيادات الخارجية (بجوار مبنى الكلى )
   0 عدد

 (مستشفى التحرير)امام مبنى التحرير 

   2 عدد (الباب الرئيسي)مدخل المستشفى من الداخل  مستشفى شهداء األقصى 3

 مستشفى غزة األوربي 4

 األورامفي مبنى 

 بالقرب من العالقات العامة بجانب الدرج األرضيفي الطابق    3 عدد

 مدخل قسم الطوارئ من الخارج

 اإلندونيسياملستشفى  5

 في الطابق االول بجانب االشعة

   4 عدد

 في الطابق الثاني بجانب المصاعد

 مبنى اليمن السعيد–في العيادات الخارجية 

 مركز نوره الكعبي لغسيل الكلى–في الطابق الثاني 
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 الكمية الوحدة املاكينةمكان تواجد  البيان الرقم
السنوي بالشيكل  اإلجيارقيمة 

 )للماكينة الواحدة(

  اإلجيارإمجايل 

 بالشيكل

   1 عدد مدخل المستشفى من الداخل مستشفى النجار 6

   1 عدد امام العيادات الخارجية مستشفى اهلالل االماراتي 7

   1 عدد في مدخل قسم االستقبال مستشفى بيت حانون 8

   1 عدد مدخل المستشفى من الداخل بالقرب من قسم االستقبال والطوارئ مستشفى الدرة لألطفال 9

   1 عدد مدخل المستشفى من الداخل مستشفى الرنتيسي التخصصي 22

   1 عدد في الصالة الخارجية مستشفى العيون 22

   1 عدد امام قسم االستقبال والطوارئ مستشفى النصر لألطفال 20

 

 مالحظات:
 مدة المزاودة سنة ميالدية. -

 السعر يشمل قيمة استهالك الكهرباء.و  الدفع مقدماً يتم  -
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

بصفتي ممثاًل ـم.......................هوية رق..............................أقر أنا الموقع أدناع  

 بالتــالي:ـ .......................عن  شركة 

بتأجير والخاصة  0201/ 1د بوثائق المزاودة المطروحة رقم بأنني قرأت وتفيمت كافة ما ور  -1

من شروط عامة وخاصة وألتزم  ماكن في المستشفيات لوضع ماكينات المشروبات الساخنةأ

 التزامًا قانونيًا بتلك الشروط.

يوما  92كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة  -0

 من تاريآ آخر موعد لتقديم العروض.

حضار كفالة حسن التنفيذ وااللتزام بشروط المزاودة والعقد الخال بيا.  -3  وكذلك ألتزم بتوقيع العقد وا 

 .ل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراعبك وهذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم     

 
 

 اسـم المزاود :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشتغل المرخل اليوية /رقم 

 ــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الجوال:ــــــــــــــــــــــــــ

 رقـم الياتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــالتاريـــآ
 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتوقيع والختم

 
 

 


