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دولة فلسطین 
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

89/2017المناقصة رقم عالن عن إعادة إ

مرضى في مستشفى الوالدة بمجمع الشفاء الطبيأسرةصیانة بخاصة 

مرضــى فـي مستشــفى أسـرةصـیانة بالصـحة الفلسـطینیة عــن طـرح عطـاء بـالظرف المختـوم الخاصــة تعلـن وزارة
ووفقـًا لكراســة الشـروط الخاصـة والعامــة والمواصـفات الفنیـة الــواردة للمشـتركین فــي الـوالدة بمجمــع الشـفاء الطبــي

.مناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحةال

العنوان التالي:في المشتریات بوزارة الصحة دائرةیمكن الحصول على صحیفة الشروط والمواصفات من 
شیكل) ال ترد.100(بق األول وذلك لقاء مبلغ الطا–المبنى اإلداري لوزارة الصحة-غزة : شارع الوحدة

)11:00(عشـر الحادیـةالسـاعة 28/08/2017الموافقاالثنینیومبأن آخر موعد لتقدیم العروض هو علماً 
عروض ترد بعد هذا  الموعد. أليفي صندوق العطاءات ولن یلتفت صباحا

مالحظات : 
لیه العطاء.أجرة اإلعالن في الصحف على من یرسو ع)1
(البنك الوطني اإلسالمي أو ) یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادر من أي بنك یعمل في قطاع غزة 2

أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات اإلنتاج الفلسطیني )
كة كتأمین دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر من إجمالي قیمة العطاء المتقدمة لها الشر %5بنسبة 

موعد لتقدیم العروض.   
.وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائببالشیكل اإلسرائیلي) تقدیم األسعار 3
یجب ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة في ) 4

اتیر (بخصوص الشركات التي لدیها مشتغل مرخص من الضفة الغربیة یتوجب علیها قطاع غزة قبل صرف الفو 
).%1ضریبة دخل بنسبة و%2.5دفع ضریبة القیمة المضافة بنسبة 

.) لجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار5
2827634فاكس –2829774لالستفسار یرجى االتصال بقسم المناقصات على هاتف رقم 

وزارة الصحة
المشتریاتدائرة
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دولة فلسطین 
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

89/2017المناقصة رقم إعالن عن 

مرضى في مستشفى الوالدة بمجمع الشفاء الطبيأسرةصیانة بخاصة 

لشروط العامةصحیفة ا
أنأسرة مرضى القیام بصیانة على وزارة الصحـــة الفلسـطینیة لكل من هو مؤهل ولدیه القدرة تعلــن

التالیة:حسب الشروط وذلك 89/2017یبادر باالشتراك في هذه المناقصة رقم
فقــــط علـــى المشــــترك أن یقــــدم عطائــــه علــــى النمــــوذج الخـــاص بهــــذه المناقصــــة والمرفــــق بصــــحیفة الشــــروط- 1

ـــوم بخـــتم وزارة الصحةــــ  ـــثمن وكـــذلك جـــدول دائـــرة والمخت ـــرقم قســـیمة تحصـــیل ال المشـــتریات والمؤشـــر علیـــه ب
ورقم المناقصة .اسماألصناف المرفق بهذه الشروط توضع داخل مظروف مغلق مكتوب علیه 

ابتـه رقمـًا غیرها یجب إعـادة كتأوالمحي في جدول األصناف وكل تصحیح في األسعار أوال یجوز الكشط - 2
وكتابة والتوقیع علیه. 

على المشترك أن یكون مشتغًال مرخصًا وان یرفق لعطائه شهادة تثبت ذلك.- 3
شهادة خصم ضریبي أوصورة عنها أوعلى المشترك أن یرفق لعطائه شهادة خلو ضریبي - 4
. ةشروط المناقصعلى المشترك الذي یرسو علیه العطاء أن یوقع عقدًا مع وزارة الصحة حسب- 5
سعار المقدمة على نماذج الشركةعلى المشترك أن یلتزم بتعبئة األسعار على نموذج المناقصة ولن ینظر لأل- 6
هذه المناقصة متكاملة وال یجوز تجزئتها بین المشاركین.- 7
ضـریبة القیمـة بالشـیكل اإلسـرائیلي شـامالعلى المشترك أن یكون على علم بأن ما یقدمه من عرض سـعر - 8

ثمانیــة فــي األلــف ،   %0.8و یلتــزم المــورد بتســدید ضــریبة الرســوم والطوابــع والبــالغ قیمتهــا %16المضــافة 
.من التورید طبقًا للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة االنتهاءوانه ملزمًا له حتى 

النقـل بأنواعـه یجب أن یشمل السعر المقدم بالعطاء رسوم الجمارك وجمیع أنـواع الرسـوم األخـرى ومصـاریف- 9
لجمیـع المصـاریف والرسـوم وعلـى المشـارك خالصـاً القطـع وقت تقدیم العطاء والتحمیل والتنزیل ویكون تسلیم 

الجمركیة.اإلیراداتما یفید تسدید إحضار
من إجمالي قیمة األصـناف المتقدمـة لهـا %5یجب على مقدم العطاء أن یقدم ضمان دخول عطاء بنسبة -10

ین التالیتین:بإحدى الطریقت
كفالة بنكیة أو (شیك بنكي) من بنك یقبل التعامل مع السلطة الوطنیة بغزة (البنـك الـوطني اإلسـالمي أو -أ

.غالق الصندوقبنك االنتاج الفلسطیني) ساریة المفعول لمدة ثالثة شهور من تاریخ إ
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یـا المعلومـات ( یـتم اسـتالم أو إیصال دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوج-ب
.بوزارة الصحة)–اإلیصال من دائرة المشتریات 

) یوم من تاریخ إغالق الصندوق.90یكون صالحیة السعر لمدة (-11
ــالفقرةالمشــار كفالــة دخــول العطــاءعلــى مــن یرســو علیــه العطــاء أن یســتبدل -12 ) بكفالــة أخــرى10(إلیهــا ب

مــدة التوریــدمــن القیمــة اإلجمالیــة الفعلیـة للعطــاء ســاریة المفعــول حتــى انتهــاء%10بنســبة كفالـة حســن تنفیــذ ) (
.المتفق علیها

التورید:التأخیر في -13
یتم شراء األصناف التي لم یقم المورد بتوریدها من غیره على حسابه بالطریقة التي یضمن بها الحصول -أ

ومــا ینــتج عــن زیــادة فــي الــثمن مضــافا إلیــه عامــة أوبعطــاءات محلیــة أوعلــى الصــنف ســواء بالممارســة 
بموجــب قــانون اللــوازم العامــة عــن مــدة التــأخیر فــي التوریــد %0.5غرامــة وفــرض أدرایــةمصــاریف 10%

مـن أي مبلـغ أخـر یكـون مسـتحقًا لـه لـدى الـوزارة أویصیر خصمها من التأمین المـودع منـه عـن هـذا العقـد 
لمبلــغ المطالــب بــه أمــا إذا كــان ســعر الشــراء یقــل عــن ســعر االعتــراض علــى اوال یكــون للمــورد الحــق فــي 

المستحقة.المورد فال یحق له المطالبة بالفرق وهذا ال یمنع من تحصیل قیمة غرامة التأخیر 

وذلــك بــدون اإلخــالل بحــق الــوزارة فــي بخطــاب،_ إلغــاء العقــد ومصــادرة التــأمین مــع إخطــار المــورد بــذلك ب
العقد.ضرار الناتجة عن عجز المورد في تنفیذ المطالبة بأي تعویض نظیر األ

حسـب شـروط ومواصـفات المناقصـة االذي یقوم المـورد بتوریـدهةتورید األصناف المذكوریكون الدفع لقاء -14
یرفق مع الفاتورة محضر االستالم والتقاریر أنعلىوریدالتإتمامیومًا من تاریخ 60) خالل 89/2017رقم (
الالزمة.الفنیة 

من تاریخ إبالغ أسبوعالتي یتم ترسیتها على المشاركین في المناقصة یكون خالل األصناف میعاد تورید -15
خــالل الفتــرة المحــددة علیــه أن یوضــح فــي عــرض القیــام بالصــیانةوٕاذا كــان المــورد ال یســتطیع الشــركة بالتوریــد 

.خطیًا تنفیذ األعمالسعره المدة التي یمكنه خاللها 
األولویة للمنتج الوطني الفلسطیني لألصناف المطابقة للمواصفات والمقاییس الفلسطینیة .اعطاء -16
تعطـــى المنتجـــات الوطنیـــة أولویـــة فـــي الشـــراء حتـــى لـــو كانـــت قیمتهـــا تزیـــد علـــى مثیالتهـــا مـــن المنتجـــات -17

منتج وطني.وعلى المورد احضار شهادة من وزارة االقتصاد الوطني بما یفید أن ال%5األجنبیة بنسبة 
لصـیانة والنقـل سـیتم بالتنسـیق مـع اإلدارة العامـة للهندسـة والصـیانة ترك أن یكون على علم بـان اعلى المش-18

والتنزیل.بوسائل نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص شامال التحمیل بوزارة الصحة
لألصـناف بـة او زیادتهـا لوزارة الصحة تخفیض الكمیات المطلو حقعلى المشترك أن یكون على علم بأنه ی-19

وبدون معارضة من المورد .لألسعارمن الكمیات المطلوبة وبدون تغییر %30بواقع الواردة في المناقصة 
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التالعــب فــي معاملتــه یلغــى العقــد ویصــادر التــأمین مــع عــدم اإلخــالل بحــق أوإذا اســتعمل المــورد الغــش -20
رة المالیة اسمه من بین الموردین وال یسمح له بالدخول في المطالبة بالتعویضات المترتبة على ذلك وتشطب وزا

.مناقصات للسلطة فضال عن إبالغ أمره للنیابة عند االقتضاء 
غیر مباشر على رشـوة أحـد أوبواسطة غیره بطریق مباشر أوقدم بنفسه أوإذا ثبت على المورد انه شرع -21

ا بالمصـلحة یلغـى عقـده فـي الحـال ویصـادر التـأمین علـى التواطـؤ معـه إضـرار أومسـتخدمي السـلطة أوموظفي 
فضال عن شطب اسمه من بین الموردین واتخاذ اإلجراءات القضائیة ضده .

فیلغــــى التعاقــــد معــــه بخطــــاب موصــــى علیــــه دون اتخــــاذ أي إجــــراءات قضــــائیة أعســــرأوأفلــــس المــــورد إذا-22
التأمین.ویصادر 

أوتبقى منه مع رد التامین إذا لـم تكـن هنـاك مطالبـات لـدى المـورد ما أوإذا توفى المورد جاز إلغاء العقد -23
یعینوا معهم وكیال رسمیًا یوافق علیه رئیس الجهـة المختصـة أنالسماح للورثة باالستمرار في إتمام العقد بشرط 

رد مــن مــورد واحــد وتــوفى أحــدهم فللجهــة المختصــة الحــق فــي إلغــاء العقــد مــعأكثــروٕاذا كــان العقــد مبرمــًا مــع 
التوریــد إلــى بــاقي المــوردین ویحصــل اإللغــاء فــي الحــالتین بموجــب خطــاب موصــى علیــه أیكــالفــي أوالتــامین 

بذلك .االلتجاء إلى القضاء للحصول على حكم أورسمیة أوبدون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونیة 
المبنـى اإلداري-شـارع الوحـدة-المشـتریاتبـدائرةأخر موعد لتقدیم العطاءات بصندوق العطـاءات الكـائن -24

) 11:00الســـاعة الحادیـــة عشـــر (28/08/2017الموافـــق االثنـــینیـــوم هـــو الطـــابق األول –لـــوزارة الصـــحة 
.  صباحاً 

وزارة الصحة 
المشتریاتدائرة
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المطلوبةبالصیانةجدول األسعار الخاص 

عدد بیان أعمال الصیانةالبند الرقم
مالحظاتالسعر اإلجمالي بالشیكلسعر الوحدة بالشیكلأسرة

1
صیانة هیكل 

السریر

.یتم صیانة الهیكل بتغییر الشبك او لوح الصاج الموجود أسفل الفرشة
 جود علي السریر مع ضرورة صنفرة جمیع المعدن الموجود في یتم إزالة جمیع الصدأ المو

السریر
.إزالة األجزاء المتهرئة من السریر ووضع حدید من نفس الحدید الموجود
ضرورة تنظیف السریر بعد عملیات اللحام والحدادة باستخدام عملیة الحرق بالرمل
.تجهیز األسرة لعملیة الدهان حسب األصول

23

جك سریرتغییر2

 مواصفات الجك الموجود علي السریرتغییر الجكات المعطلة وتركیب جك  من نفس
.یجب اخذ موافقة المهندس قبل تغییر أي جك
.تقدیم عینة للجك المراد تركیبه
 یكون طول الجك نفس طول الجك الموجود.أنیجب
 والمصنعالمنشأنوعیة الجك ذو جودة عالیة یفضل ویجب ذكر اسم

16

3
تركیب طقم 

عجالت للسریر

 عجل بدون بریك.2عجل ببریك وعدد 2تغییر طقم عجالت كامل عدد
 نظام بیلة محمي ببالستیك.أنش5مقاس العجالت
 موافقة المهندس قبل تغییر العجالت.أخدیجب
.یجب تقدیم عینة للعجل قبل التركیب

18
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:هــام جدًا
.ىة أخر أسرة وعمل الصیانة الالزمة لها حسب الجدول المرفق، وٕاعادتها ثم سحب كمی7سحب عدد العمل حسب آلیة یتم االتفاق مع إدارة المستشفى علیها- 

عددبیان أعمال الصیانةالبندالرقم
أسرة

السعر اإلجمالي سعر الوحدة بالشیكل
بالشیكل

مالحظات

4
تورید وتركیب 
رأس ومؤخرة 

للسریر

 للجهة 1هة األمامیة وعدد من الج1تركیب روسیة لألسرة الغیر موجود بها الروسیة عدد
األخرى
 بها من الداخل لوح خشب زان ملم و1.5أنش سماكة 0.5الروسیة تتكون من إطار مواسیر

أصلي.
 یجب أن تكون الروسیة محكمة التركیب بحیث ال یمكن إزالتها بسهولة وتركیب برغي یدوي

للفك أثناء الحاجة.
.تقدیم عینات للخشب المطلوب والمواسیر المراد استخدامها
دهان الحدید المستخدم  والخشب لون الئق البنود المذكورة في بند الدهان

20

دهان السریر5

ذ موافقة كتابیة من المهندس اخأكد من أن السریر جاهز لعملیة الدهان مع ضرورة یتم الت
المختص قبل دهانه.

عملیة الدهان تتم باستخدام الفرن
یتم دهان السریر بلون أساس
.یتم تنظیف المعدن بعد تجریده من المواد البالستیكیة بالرمل
یتم دهان الوجه الثاني بلون همر عازل من الصدأ

23

اإلجمالي
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