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دولة فلسطین
وزارة الصحة 

غزة-المشتریاتدائرة
79/2017رقمعن المناقصة الن اإلعإعادة 

خاصة بمشروع إعادة تأهیل بدروم الجراحات التخصصیة بمجمع الشفاء الطبي 

لدى لجنة التصنیف الوطنیة درجة ثانیةالصحة الفلسطینیة للمقاولین المصنفینتعلن وزارة
إعادة تأهیل بمشروع الخاصة عن طرح عطاء بالظرف المختوم اتحاد المقاولینوالمسجلین لدى 

لكراسة الشروط الخاصة والعامة ووفقًا بدروم الجراحات التخصصیة بمجمع الشفاء الطبي
والمواصفات الفنیة الواردة للمشتركین في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة.

واصفات من دائرة المشتریات بوزارة الصحة من على صحیفة الشروط والمیمكن الحصول
العنوان التالي :

شیكل ال ترد.) 200(الطابق األول وذلك لقاء مبلغ–المبنى اإلداري- : شارع الوحدةغزة 
الحادیة الساعة 11/9/2017الموافق ثنیناالموعد لتقدیم العروض هو یومبأن آخرعلماً 

، وسیتم زیارة الموعدعروض ترد بعد هذاأليلن یلتفت صندوق العطاءات و فيعشر صباحاً 
.الساعة الثانیة عشر صباحاً 7/09/2017الموقع والجلسة التمهیدیة یوم الخمیس الموافق 

مالحظات : 
أجرة اإلعالن على من ترسو علیه العطاء .)1
لوطنیة الفلسطینیة بغزة ( البنك الوطني ) یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادرین من بنك معتمد لدى السلطة ا2

) أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا أو بنك االنتاج الفلسطینياإلسالمي 
من العطاء كتأمین دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقدیم العروض .   %5المعلومات بمبلغ 

وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب .شیكل االسرائیلي بالسعار ) تقدیم األ3
ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة في قطاع غزة.) 4
) لجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار .5

2827634فاكس –2829774م لالستفسار یرجى االتصال بقسم المناقصات على هاتف رق

وزارة الصحة
دائرة المشتریات
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دولة فلسطین
وزارة الصحة 

غزة-المشتریاتدائرة
79/2017رقمعن المناقصة الن اإلع

فاء الطبي خاصة بمشروع إعادة تأهیل بدروم الجراحات التخصصیة بمجمع الش

صحیفة الشروط العامة

ــــه لـــدى لجنـــة التصـــنیف درجـــة ثانیـــةالمصـــنفینوزارة الصـــحة الفلســــطینیة لكــــل المقــــاولین تتوجـ
أناالشــتراك بالمناقصــة المشــار إلیهــا عالیــه فــيالــراغبینو الوطنیــة والمســجلین لــدى اتحــاد المقــاولین

علـــى صحیفــــة الشــــروط والمواصفــــات للمشــــاركة المشـــتریات بـــوزارة الصـــحة للحصـــوللـــدائرةیتوجـــه 
حسب الشروط التالیة :وذلكبالمناقصـة 

والمرفــق بصــحیفة الشــروط علــى النمــوذج الخــاص بالمناقصــة علــى المشــترك أن یقــدم عطائــه - 1
فقط والمختوم بخاتم وزارة الصحة دائرة المشـتریات والمؤشـر علیـه بـرقم قسـیمة تحصـیل الـثمن 

رفق بهذه الشروط توضع داخل مظروف مغلق علیه اسم ورقـم المناقصـة وكذلك األصناف الم
.والتوقیع على كل ورقه من أوراق صحیفة الشروط والمواصفات وختمها بختم الشركة 

ال یجــوز الكشــط أو المحــي فــي جــدول األصــناف وكــل تصــحیح فــي األســعار أو غیرهــا یجــب - 2
إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه .

ـــــى ال- 3 القیمـــــةشـــــامًال لضـــــریبةبالشـــــیكل االســـــرائیليیقـــــدم عـــــرض ســـــعره أنمشـــــترك عل
ثمانیـة %0.8ویلتـزم المـورد بتسـدید ضـریبة الرسـوم والطوابـع والبـالغ قیمتهـا %16المضافة

في األلف 
مشتغال مرخصًا وان یرفق لعطائه صورة عن تلك الرخصة  لدیه یكون أنعلى المشترك - 4
ضـریبيشـهادة خصـم أوصـورة عنهـا أوضـریبيفق لعطائه شهادة خلـو یر أنعلى المشترك - 5

.صادرة عن الدوائر الضریبیة في قطاع غزة
قیمـة األصـناف إجمـاليمـن %5یجب على مقدم العطاء أن یقدم ضـمان دخـول عطـاء بنسـبة -6

الطریقتین التالیتین :_بإحدىالمتقدمة لها 
تعامل مع السـلطة الوطنیـة بغـزة (البنـك الـوطني كفالة بنكیة أو (شیك بنكي) من بنك یقبل ال-أ

إغــالق) ســاریة المفعــول لمــدة ثالثــة شــهور مــن تــاریخ أو بنــك االنتــاج الفلســطینياإلســالمي 
الصندوق .
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دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لـوزارة االتصـاالت وتكنولوجیـا المعلومـات إیصالأو -ب
بوزارة الصحة ) .–من دائرة المشتریات اإلیصال( یتم استالم 

الصندوق .إغالق) یوم من تاریخ 90یكون صالحیة السعر لمدة (-7
بكفالة حسن تنفیـذ ریدیةالبالبنكیة أویستبدل ضمانته أنیرسو علیه العطاء الذيعلى المشترك -8

فـة للمشروع وان تكون سـاریة المفعول حتى االنتهـاء مـن تنفیـذ كااإلجمالیةمن القیمة %10لتصبح 
) وتسـلیم جمیـع 79/2017والتنفیـذات المطلوبـة حسـب شـروط ومواصـفات المناقصـة رقـم (األعمـال
ال بالتنســیق مــع دائــرة الهندســة والصــیانة فــي بــدروم الجراحــات التخصصــیة تامــةالمنفــذةواألعمــال

.لاألعماكاملتجزئة هذه الكفالة بل یجب االحتفاظ بها كاملة لحین االنتهاء من تنفیذیجوز
یكــون علــى علــم بــأن مــا یقدمــه مــن عــرض ســعر وتقبــل بــه وزارة الصــحة هــو أنعلــى المشــترك -9

.المناقصةهذه فيإلیهاالمشار األعمالملزمًا له حتى االنتهاء من تنفیذ كافة 
فــيالفنیــة الــواردة األعمــالحــال رســو المناقصــة علیــه بتنفیــذ كافــة فــيیلتــزم أنعلــى المشــترك -10

الموقــع وان یلتـــزم مــن تــاریخ محضــر تســلیمیـــوم60تتجـــاوزمـــدة ال فــيط الفنیــة  الشــرو صــحیفة 
بتوجیهـــات المهنـــدس المشـــرف علـــى المشـــروع (وفـــى حـــال عـــدم قدرتـــه علـــى االلتـــزام بـــالفترة الزمنیـــة 

یستطیع خاللهـا االلتـزام بالتنفیـذ ولـوزارة الصـحة مطلـق الحریـة التيالفترة یحدد هوأنالمحددة علیه 
ار العرض المناسب).باختی
90مــدة یكـون الـدفع لقـاء المـواد التـي یقـوم المــورد بتوریـدها حسـب شـروط ومواصـفات العطـاء-11

.ام التورید ومن خالل وزارة الصحةمن تاریخ تقدیم الفواتیر واألوراق الدالة على تمیوم
لمطلوبـــة أو علــى المشـــترك أن یكــون علـــى علــم بأنـــه یحـــق لــوزارة الصـــحة تخفــیض الكمیـــات ا-12

لألصناف الواردة في المناقصة بواقع الكمیات المطلوبـة وبـدون تغییـر لألسـعار %30زیادتها بنسبة 
وبدون معارضة من المورد.

وبالتنســیق إدارة مجمـع الشـفاء الطبـيبتزویـد علـى المشـترك الـذي یرسـو علیـه المناقصـة القیـام-13
بقًا للشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة وأن یقوم طالمواد المطلوبة بدائرة الهندسة والصیانة مع 

بنقل وتوصیل تلك المواد للمخازن بوسائل نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص مع التحمیل والتنزیل.
األسـبابإبـداءجزء منها بـدون أواألعمالالمناقصة عن جمیع إلغاءفيلوزارة الصحة الحق -14

تعویض .بأيالمطالبة فيیكون لمقدم العطاء الحق أنوبدون 
المطلوبـة منـه فـور توقیعـه علـى العقـد األعمـالتنفیـذ فـيیلتزم من ترسو علیه المناقصـة بالبـدء -15

عوائق .أيوتسلیمه موقع العمل من قبل دائرة الهندسة والصیانة خالیًا من 
قصة علیه.حال رسو المنافيللتنفیذ یلتزم به زمنيیرفق لعطائه جدول أنعلى المشترك -16
تنتج عن قیامه بالتنفیذ وٕاخراجهـا مـن التيمن ترسو علیه المناقصة یلتزم بإزالة كافة المخلفات -17

یخالف أنظمة البلدیة المتبعة. أومكان یسبب إعاقات للسیر فيإلقائهاموقع العمل وعدم  
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الالزمـة قبـل البریدیةالبنكیة أوترسو علیه المناقصة تقدیم كافة الضماناتالذيعلى المشترك -18
من هذه الصحیفة ) .8التنفیذ وتوقیع العقد ( الفقرة رقم فيالبدء 

ــــــــه المناقصــــــــة بكــــــــل -19 بعــــــــض شــــــــروط ومواصــــــــفات المناقصــــــــة              أوإذا اخــــــــل مــــــــن ترســــــــو علی
البریدیـــةالبنكیـــة أومصـــادرة ضـــمانتهالحـــق فـــي جزئیـــًا لـــوزارة الصـــحة أو) كلیـــًا 79/2017رقـــم (
اإلخـاللالعقد معه والتعاقد مع سـواه وتحمیلـه كافـة التعویضـات والخسـائر المترتبـة علـى ذلـك اءوٕالغ

.الفلسطینيالقضاء أمامومقاضاته 

أوتأخیر أسبوعالمائة من قیمة العطاء عن كل فينصف%0.5غرامة التأخیر تكون قیمتها -20
أقصــى) وبحــد 10بــالفقرة رقــم (إلیهــامشــار الاألعمــالبعــد المــدة المحــددة لتنفیــذ األســبوعجــزء مــن 

) 19ویطبـق مـا جـاء بـالفقرة رقـم(ریدیـةالبالبنكیـة أوبعدها یفسخ العقد وتصادر كفالتـه أسابیعثالثة 
من الشروط العامة للمناقصة.

ضـرر قـد یحـدث نتیجـة أيبعـین االعتبـار انـه مسـئول مسـئولیة كاملـة عـن األخـذعلى المقـاول -21
.المنفذة األعمالوقع وخارج الموقع ویكون مسئوال مسئولیة كاملة عن سالمة كافة المفيأعماله

والمنشآت المجاورة . المبانيیجب على المقاول المحافظة على سالمة جمیع -22
المشـروع حسـب مـا هـو منفـذ أعمـالیجب علـى المقـاول تقـدیم مخططـات تنفیذیـة كاملـة لجمیـع -23

تنفیذ المشروع .على الطبیعة فور االنتهاء من
من مسئولیة المقاول.هيالموقع بصفة عامة فيحمایة وحراسة المواد والعدد المستخدمة -24
أیــةعلـى المشــترك تـأمین العــاملین معــه مـن الحــوادث ووزارة الصـحة غیــر مســئولة قانونیـًا عــن -25

وقیامـــه بالتنفیـــذ حـــال رســـو المناقصـــة علـــى المشـــارك فـــيالمـــواطنین أوقـــد تلحـــق بالعـــاملین ضـــرارأ
.األصولحسب 

.وال یجوز تجزئتها بین المشاركینهذه المناقصة متكاملة-26
.آخرعطاء أي أووزارة الصحة لیست ملزمة بقبول أرخص العطاءات -27

سـنة كاملـة مـنهـيبعـد التنفیـذ األعمالبأن مدة ضمانة یكون على علـم أنعلى المشترك -28
مـن المبلـغ %5ة التنفیـذ بكفالـة ضـمان األعمـال بنسـبوان یسـتبدل كفالـة حسـناالبتدائيتاریخ التسلیم 

.ساریة المفعول لحین انتهاء الضمانة لألعمال المنفذةاإلجمالي 

معاملتـــه یلغـــى العقـــد ویصـــادر التـــأمین مـــع عـــدم فـــيالتالعـــب أوإذا اســـتعمل المقـــاول الغـــش -29
ضات المترتبة على ذلك وتشطب وزارة المالیة اسـمه المطالبة بالتعویفيبحق وزارة الصحة اإلخالل

للنیابــة عنــد أمــرهإبــالغمناقصــات للســلطة فضــال عــن فــيمــن بــین المقــاولین وال یســمح لــه بالــدخول 
االقتضاء .
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غیــر مباشــر أوبواســطة غیــره بطریــق مباشــر أوقــدم بنفســه أوإذا ثبــت علــى المقــاول انــه شــرع -30
بالمصــلحة یلغــى عقــده إضــراراعلــى التواطــؤ معـه أوالســلطة مسـتخدميأومــوظفيحــد أعلـى رشــوة 

القضـائیة اإلجـراءاتالحال ویصـادر التـأمین فضـال عـن شـطب اسـمه مـن بـین المقـاولین واتخـاذ في
ضده.

إجــراءاتأيفیلغـى التعاقــد معـه بخطــاب موصـى علیــه دون اتخـاذ أعســرأوالمقـاول أفلـسإذا-31
قضائیة ویصادر التأمین .

لــم تكــن هنــاك مطالبــات إذامــا تبقــى منــه مــع رد التــأمین أوالعقــد إلغــاءتــوفى المقــاول جــاز إذا-32
یعینـوا عـنهم وكـیال رسـمیًا یوافـق أنالعقد بشـرط إتمامفيالسماح للورثة باالستمرار أولدى المقاول 

للجهــة مــن مــورد واحــد وتــوفى احــدهم فأكثــركــان العقــد مبرمــًا مــع وٕاذاعلیــه رئــیس الجهــة المختصــة 
المقاولین باقيإلىالتورید إیكالفيأوالعقد مع رد التامین إلغاءفيالمختصة الحق 

قانونیـة إجـراءاتاتخـاذ إلـىالحالتین بموجب خطاب موصى علیه بـدون حاجـة فياإللغاءویحصل 
القضاء للحصول على حكم بذلك .إلىااللتجاء أورسمیة أو

القضـــاء إلـــىاألمـــریحـــال األعمـــالكافـــة أوفیـــذ بعـــض خالفـــات حـــول تنأيحـــال حـــدوث فـــي-33
للبت فیه .الفلسطیني

أي شروط یقدمها المورد مخالفة للشروط العامة الواردة بالمناقصة یترتب علیه استبعاد عرض -34
سعر المورد من المناقصة .

ییس اعطـــــاء األولویـــــة للمنـــــتج الـــــوطني الفلســـــطیني لألصـــــناف المطابقـــــة للمواصـــــفات والمقـــــا-35
الفلسطینیة .

تعطــــى المنتجــــات الوطنیــــة أولویــــة فــــي الشــــراء حتــــى لــــو كانــــت قیمتهــــا تزیــــد علــــى -36
وعلــــى المـــورد احضــــار شــــهادة مــــن وزارة %5مثیالتهـــا مــــن المنتجــــات األجنبیـــة بنســــبة 

االقتصاد الوطني بما یفید أن المنتج وطني.
المشـتریات دائرة صـندوق العطـاءات بـفـيبـالظرف المختـوم األسـعارأخر موعد لتقدیم عروض -37

هـــو الســـاعة الطـــابق األول –المبنـــى اإلداري الجدیـــد –عیـــادة الرمـــال –الكائنـــة فـــي شـــارع الوحـــدة 
وسـیتم زیـارة الموقـع والجلسـة التمهیدیـة یـوم 11/9/2017الموافـق ثنـیناالیوم الحادیة عشر صباحاً 

.باحًا الساعة الثانیة عشر ص7/09/2017الخمیس الموافق 

لهندسـة نهـاد السـویطي بـاإلدارة العامـة لس المهنـدمالحظة : لمزید من االستفسار یرجى مراجعة 
0597918362جوال والصیانة

وزارة الصحـــة
تریاتالمشدائرة
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جدول الكمیات

المواصفات والمخططاتطیهمرفق

مالحظاتشیكلالسعر االجمالي بالشیكلسعر الوحدة بالالكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم

1
عادة تأهیل بدروم الجراحات التخصصیة بمجمع إ

1اجماليالشفاء الطبي
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أعمال مدنیة 

Bill No. 1 ( Civil Works)

Total
price in

NIS

Unit
price in

NIS

Qty.UnitDESCRIPTIONRef.

The items (Painting works) include the supplying of all
required material (paints, putty,….,) approved from
Authorized institutions and workmanship. The walls and
other elements to be painted should be cleaned. The color
is according to the Engineer approval. All according to
the specifications, drawings, and engineer's approval.
The contractor should submit sample for approval from
the Engineer before starting. The material used must
have a valid quality certification from the Palestinian
Institute for Standards and Measurements and pass all
tests of paintings as conducted in authorized lab

1

1550m2Supply and paint  emulsion paint (Supecryl)  or approved
equivalent -two coats- for   internal existing walls and
ceiling ( in corridor). The item includes removing the
cracks of paint ,maintenance of painted areas, smoothing
the  walls, cleaning the surface very well in the areas
where the supervisor engineer indicates to prepare it to
new painting & all the required materials according to
specifications and Engineer's instructions.

1.1

5No.Maintain steel doors of stores and entrance of the
basement, the price includes replacing  the defected parts
and accessories (hinges , door handles ..etc),  repainting
from both sides and all necessary works according to
Engineer's instructions.

1.2

1LSMaintain gypsum board false ceiling including replacing
the defected and supply and install for missed panels and
maintain any needed parts of  the suspension system .

1.3

1LSClean & polish mechanically the floors and wall ceramic
tiles in WCs and buffet , including replacing defected or
broken tiles and making the needed filling in places
where the supervisor indicates.

1.4

Total of Bill no. 1
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أعمال المیكانیكا
Bill No. 2 ( Mechanical Works)

Ref. DESCRIPTION unit Qty.
Unit Price

in NIS
Total price

in NIS
Note :1
All following items shall be executed according to drawings,
specifications and as directed by the Engineer. Prices shall
include all required works, fittings , connections , accessories
and testing.

Note :2
Contractor shall submit shop drawings for all Mechanical
installations to be approved by the Engineer before executing
the work.  As-made drawings shall be submitted after
completing the work

1.0 Sewage Works.

1.1

Supply, install, test and commission Vitreous China wash
basin (58x44cm) Vitra or approved equivalent, completed
with chrome plated Jack type vitra or approved equivalent
mixer, bottle trap, soap tray, chrome plated angle valves,
flexible tubes, floor drain (15x15) including Stainless steel
covers, mirror and all accessories, the prise must including all
pipe works ( 2'' pipes) to the neareast gully trap , all civil
works, supports and hangers all according to specifications,
drawings, and Engineers instructions.

No. 1

1.2

Supply and install Vitreous China, European type, W.C. Vitra
or approved equivalent, completed with 4” pipes, 2.5 Gallon
flush reservoir, roll holder, chrome plated angle valves and
flexible connections, supports, hand spray with flexible
chrome connections, holder, and fittings, heavy duty cover,
rubber connector on WC outlet to the drain pipe , with all
pipeworks ( 4'' pipes) to the neareast manhole , all civil works
and all according to relevant international standards,
specifications, drawings and Engineers instructions

No. 1

1.3

Supply and install storm water Reinforced concrete Outlets of
0.4width x 0.5Height)m with wall thickness 15cm and
Basement Thickness 20cm for storm water flow, the price
includes excavation, supporting the trench sides and
backfilling using clean sand, all Pipe 6"&S",elbow connect to
the nearest sewage  manhole, drop manhole, reinforced
concrete class B300,Cast Iron cover Grating (0.4x0.8x0.05)m
, Capacity 25 Ton , frame, rings, connect to the nearest sewage
manhole and all needed works to complete the item as per
specifications and drawings.

L.M 4
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Ref. DESCRIPTION unit Qty.
Unit Price

in NIS
Total price

in NIS

1.4

Supply, install test and commission submersible two pumps
Each one  (one standby and one Run) Q=5m3/hr. @head
10m.with PE Ø 75& 63mm pipe, PN: 10 , to connect to the
nearest outside manhole , with ball valves ,check valves, air
vent valves , ventilation pipe , stainless steel guide rails,
stainless steel  chains, stainless steel ladder, steel cover,
fittings, electrical float with all connections and fittings,  with
electrical control panel and all required cables connections,
Type FLYGT. KSB, Groundfoss, Calpeda or approved
equivalent with compaction ,the price must include dismantle
and re - install interlock and all civil works needed the work
according to Engineer instructions
as shown on drawings and as per specifications.

Set 1

1.5

Supply and install Sewage Reinforced concrete Septic Tank in
the Basement Floor of 2 m Length x 2m width x2m Height
with walls Thickness 20 cm ,ground and Ceiling thickness 20
cm for sewage flow and room service (2 m Length x 1m width
x.6m Height) for valve and fitting  , the price includes
excavation,remove the existing manhole, supporting the
trench sides and backfilling using clean sand, sleeves Pipe for
opening at Septic Tank to connect all Pipes, reinforced
concrete class B300, with 60cm dia 25 ton cast iron cover(
No.3 ), Septic Tank painting with epoxy cool tar internally
and bituminous paint externally( two coats) , frame, rings
,Then returned the place as before ,and all needed works to
complete the item as per specifications and drawings.
Locations are as shown in drawings and depth of excavation
up to 2.0m.

L.S 1

2.0

2.1

Supply, install, test and commission Ducted Central Split
Heat Pump Unit (DSU- 0X) Electra, or equivalent air
conditioning unit , filled with environment friendly refrigerant
such as (R410, R407c,..) composed of outdoor unit. COP
should not be less than 3.2 ,  Well supported on galvanized
steel base on the wall, indoor unit roof mounted as indicated
on drawings ,  to be tights installed completed with all
necessary supports ,dust filters, hangers, flexible connection,
drain pipes from indoor unit to the nearest floor drain ( PVC Ø
2"), cupper pipes, sleeves, thermostat, with fresh air, humidity
controlling, insulation, aluminum foil and all related work
and all required electrical cables, the item should be done
according to drawings and engineers approval, the price
includes remove the existing Ducted Central Split.
CAPACITY : (48,000 BTU/hr), (1600 cfm)

No. 3



بمشروع إعادة تأهیل بدروم الجراحات التخصصیة بمجمع الشفاء الطبي الخاصة 79/2017مناقصة رقم 

10

Ref. DESCRIPTION unit Qty. Unit Price
in NIS

Total price
in NIS

2.2

Maintain, install, test and commission Extract Fan(5000
m3/h,300 pa)  to the same  locations and specified by
engineer, the price must include all needed parts and works to
make the units fully operational, and all needed the work
according to Engineer instructions as shown on drawings and
as per specifications.

No. 1

2.3

Supply, install, test, and commission anodized finish
aluminum grill for fresh air, 45 deg blade deflection with sand
filter. all According to SMACNA and other relevant
international standards, drawings, and engineers instructions
size  600x600 mm, The price including Cutting, cracking,
cleaning and close  the openings inside Manhole,Then
returned the place as before, and all needed the work
according to Engineer instructions as shown on drawings and
as per specifications.

No. 4

Total of Bill No.2
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ملخص األعمال

ي بالشیكلالاإلجمبیان األعمالم

المدنیةاألعمال 1

األعمال المیكانیكیة2

اإلجمالي بالشیكل 

نسبة الخصم % (إن وجدت)

اإلجمالي النھائي بعد الخصم
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