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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 
 4235/;8المناقصة رقم لعالن لعن اإل

 الخاصة بإصالح خارجي لجهاز األشعة العادية في مستشفى أبو يوسف النجار 
     

بإصالح خارجي الصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختـو الخاصة  تعمن وزارة    
لكراسة الشروط الخاصة والعامة  ووفقا   عادية في مستشفى أبو يوسؼ النجارلجياز األشعة ال

  والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقا  لشروط وزارة الصحة لشراء البضائع .

المشػتريات بػوزارة الصػحة مػف  دائػرةيمكف الحصوؿ عمى صحيفة الشػروط والمواصػفات مػف 
 العنواف التالي :

    الطػػػػابؽ األوؿ وللػػػػؾ لقػػػػاء مبمػػػػ     –عيػػػػادة الرمػػػػاؿ  –المبنػػػػى ايدار    -شػػػػارع الوحػػػػدة  غػػػػزة : 
 (  شيكؿ ال ترد .200)

الثانيػة عشػر الساعة  8/7/2013 لموافؽا االثنيف بأف آخر موعد لتقديـ العروض ىو يـو لعمما      
 عروض ترد بعد ىلا  الموعد .  أل في صندوؽ العطاءات ولف يمتفت  ظيرا  

 مالحظات : 
 . أجرة اإللعالن في الصحف لعمى من يرسو لعميه العطاء (3
كفالة لصالح يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من أي بنك معتمد يعمل في قطاع غزة وتكون ال( 4

ت أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعموما)مجمع الشفاء الطبي(
% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من 7بنسبة 

 .آخر مولعد لتقديم العروض
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب . بالدوالر األمريكي( تقديم األسعار 5
لعن الدوائر الضريبية في  يجب ارفاق شهادة خمو ضريبي أو صورة لعنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة(6

التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب لعميها بخصوص الشركات )قطاع غزة قبل صرف الفواتير 
 .% (3% وضريبة دخل بنسبة  4.7دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار7
                                                                4:49856فاكس  – 996;4:4ات لعمى هاتف رقم لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقص

 وزارة الصحة         
 المشتريات دائرة
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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 
 4235/;8المناقصة رقم اإللعالن لعن 

 األشعة العادية في مستشفى أبو يوسف النجارالخاصة بإصالح خارجي لجهاز  
 

 صحيفة الشروط العامة
 

صػالح خػارجي لجيػاز األشػعة يوزارة الصحػػػػة الفمسػػطينية لكػؿ مػف ىػو مؤىػؿ ولديػو القػدرة  تعمــن 
حسب وللؾ  69/2013يبادر باالشتراؾ في ىله المناقصة رقـ  أف العادية في مستشفى أبو يوسؼ النجار

 :التاليةالشروط 
عمى المشترؾ أف يقدـ عطائػو عمػى النمػولج الخػاص بيػله المناقصػة والمرفػؽ بصػحيفة الشػروط  فقػط  -1

المشتريات والمؤشر عميو برقـ قسيمة تحصيؿ الػثمف وكػللؾ جػدوؿ دائرة والمختـو بختـ وزارة الصحة ػ 
 ورقـ المناقصة . سـااألصناؼ المرفؽ بيله الشروط توضع داخؿ مظروؼ مغمؽ مكتوب عميو 

غيرىػػا يجػػب إعػػػادة  أوالمحػػي فػػػي جػػدوؿ األصػػناؼ وكػػػؿ تصػػحي  فػػي األسػػػعار  أوال يجػػوز الكشػػط  -2
 كتابتو رقما  وكتابة والتوقيع عميو . 

 عمى المشترؾ أف يكوف مشتغال  مرخصا  واف يرفؽ لعطائو شيادة تثبت للؾ . -3
ائر الضريبية يجب ارفاؽ شيادة خمو ضريبي أو صورة عنيا أو شيادة خصـ ضريبي صادرة عف الدو -4

التي لدييا مشتغؿ مرخص مف الضفة الغربية بخصوص الشركات )في قطاع غزة قبؿ صرؼ الفواتير 
 .% (1% وضريبة دخؿ بنسبة  2.5يتوجب عمييا دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 . شروط المناقصة عمى المشترؾ الل  يرسو عميو العطاء أف يوقع عقدا  مع وزارة الصحة حسب -5

وفػي حػاؿ تقػدمت بعػروض أخػرر تػلكر أف يمتـز بتعبئة األسعار عمى نمولج المناقصة  لمشترؾا عمى -6
 . للؾ مقابؿ كؿ صنؼ

 ىله المناقصة متكاممة وال يجوز تجزئتيا بيف المشاركيف . -7

 شـــامالدوالر األمريكـــي بالـــعمػػى المشػػػترؾ أف يكػػػوف عمػػػى عمػػػـ بػػػأف مػػا يقدمػػػو مػػػف عػػػرض سػػػعر   -8
و يمتػـز المػورد بتسػديد ضػريبة الرسػـو والطوابػع والبػال  قيمتيػا  % 3647 المضـافةضريبة القيمة 

لػواردة مف التوريػد طبقػا  لمشػروط والمواصػفات ا االنتياءوانو ممزما  لو حتى   ، % ثمانية في األلؼ0.8
 .بالمناقصة الملكورة 

 
 
 



 
 ة في مستشفى أبو يوسف النجارإصالح خارجي لجهاز األشعة العاديب الخاصة 4235/ ;8مناقصة رقم  

 3 

 
ومصػاريؼ  السعر المقدـ بالعطاء رسوـ الجمارؾ وجميع أنػواع الرسػوـ األخػررعرض يجب أف يشمؿ  -9

لجميػػع المصػػاريؼ  خالصػػا   القطػػعالنقػػؿ بأنواعػػو وقػػت تقػػديـ العطػػاء والتحميػػؿ والتنزيػػؿ ويكػػوف تسػػميـ 
 الجمركية. اييراداتما يفيد تسديد  إحضاروالرسـو وعمى المشارؾ 

ديد األعطاؿ والقطع الالزمة لإلصالح وتكػوف الشػركة ممزمػة حيجب عمى المشترؾ معاينة الجياز وت -10
جيػػػاز وتشػػػغيمو وفػػػي حػػػاؿ وجػػػود أ  خطػػػأ فػػػي تحديػػػد األعطػػػاؿ تمتػػػـز الشػػػركة بتصػػػحي  بإصػػػالح ال

وتقػدـ الشػركة األخطاء واستبداؿ ما يمـز مف قطع غيار خػالؿ فتػرة التوريػد المحػددة فػي عػرض السػعر 
 .ضمانة لمدة ستة شيور مف تاريخ اصالح الجياز وتشغيمو 

لمصػػنؼ الػػل  يتقػػدـ بػػو فػػي المناقصػػة المنشػػأ  يجػػب عمػػى المشػػترؾ تحديػػد اسػػـ الشػػركة المصػػنعة وبمػػد-11
 .عند تحديد السعر

لػـ يكػف منصػوص  مػا أخػرمػف الشػركة المصػنعة ولػيس مػف أ  بمػد  األصناؼ بإحضاريمتـز المورد  -12
 عمية بعرض الشركة و الوزارة وافقت عمى للؾ .

صػػناؼ % مػػف إجمػػالي قيمػػة األ5يجػػب عمػػى مقػػدـ العطػػاء أف يقػػدـ ضػػماف دخػػوؿ عطػػاء بنسػػبة   -13
 المتقدمة ليا بإحدر الطريقتيف التاليتيف :_

أ  بنؾ معتمد يعمؿ في قطاع غزة وتكوف الكفالة لصال  )مجمع مف كفالة بنكية أو )شيؾ بنكي(  - أ
 سارية المفعوؿ لمدة ثالثة شيور مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ . (الشفاء الطبي

   تصػػػاالت وتكنولوجيػػػا المعمومػػػات    أو إيصػػػاؿ دفػػػع معتمػػػد صػػػادر مػػػف بنػػػؾ البريػػػد التػػػابع لػػػوزارة اال - ب
 بوزارة الصحة ( . –) يتـ استالـ اييصاؿ مف دائرة المشتريات 

 ( يـو مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .90يكوف صالحية السعر لمدة ) -14 
( بكفالػة  12 )  المشػار إلييػا بػالفقرة كفالػة دخػوؿ العطػاءعمى مف يرسػو عميػو العطػاء أف يسػتبدؿ  -15  

 مف القيمة ايجمالية الفعمية لمعطاء سارية المفعوؿ حتى انتياء % 32بنسبة  كفالة حسف تنفيل ( ) أخرر
 .المتفؽ عمييا  مدة التوريد       

 التوريد:التأخير في -16
عػػف كػػؿ أسػػبوع تػػأخير او جػػزء مػػف  %2.7يعطػػى المػػورد ميمػػة مػػع توقيػػع غرامػػة بنسػػبة -أ

رد قػد تػأخر فػي توريػده والسػمطة ليسػت مسػئولة يكػوف المػو  الػل  الصػنؼ األسبوع مػف قيمػة
 عف أسباب التأخير في التوريد ما عدا األسباب القيرية كالكوارث الطبيعية وما شابو .

يػػتـ شػػراء األصػػناؼ التػػي لػػـ يقػػـ المػػػورد بتوريػػدىا مػػف غيػػره عمػػى حسػػابو بالطريقػػة التػػػي  - ت
عامة وما ينتج عف زيادة  أوبعطاءات محمية  أويضمف بيا الحصوؿ عمى الصنؼ سواء بالممارسة 

 وما يستحؽ مف غرامة عف مدة التأخير في التوريد  أدرايةمصاريؼ  %32في الثمف مضافا إليو 
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مف أ  مبم  أخر يكوف مسػتحقا  لػو لػدر  أويصير خصميا مف التأميف المودع منو عف ىلا العقد 
 بو أما إلا كاف سعر الشراء يقؿ  الوزارة وال يكوف لممورد الحؽ في االعتراض عمى المبم  المطالب

عػػف سػػعر المػػورد فػػال يحػػؽ لػػو المطالبػػة بػػالفرؽ وىػػلا ال يمنػػع مػػف تحصػػيؿ قيمػػة غرامػػة التػػأخير 
 المستحقة.

وللػػؾ بػػدوف ايخػػالؿ بحػػؽ الػػوزارة  بخطػػاب،ج_ إلغػػاء العقػػد ومصػػادرة التػػأميف مػػع إخطػػار المػػورد بػػللؾ 
 العقد.عف عجز المورد في تنفيل في المطالبة بأ  تعويض نظير األضرار الناتجة 

حسػػػب شػػػروط بإصػػػالحو وتشػػػغيمو الػػػل  يقػػػـو المػػػورد  المػػػلكور إصػػػالح الجيػػػازيكػػػوف الػػػدفع لقػػػاء -17
لعمميػػػة ايصػػػالح  وريػػػدالت إتمػػػاـيومػػػا  مػػػف تػػػاريخ  82( خػػػالؿ  69/2013 ومواصػػػفات المناقصػػػة رقػػػـ )

 الالزمة.لفنية يرفؽ مع الفاتورة محضر االستالـ والتقارير ا أف عمى والتشغيؿ
وزارة الصػػػحة ليسػػػت ممزمػػػة بقبػػػوؿ ارخػػػص األسػػػعار ودوف إبػػػداء أ  أسػػػباب وبػػػدوف معارضػػػة مػػػف -18

 المشاركيف.
التػي يػتـ ترسػيتيا عمػى المشػاركيف فػي اتماـ اصالح الجياز وتركيب جميع القطع الالزمة لو و ميعاد -19

لا كػػاف المػػورد ال يسػػتطيع التوريػػػد  الشػػركة بالتوريػػػد  إبػػالغيػػـو مػػػف تػػاريخ  82المناقصػػة يكػػوف خػػالؿ  وا 
 خالؿ الفترة المحددة عميو أف يوض  في عرض سعره المدة التي يمكنو خالليا التوريد خطيا  

مخػازف اليندسػة  –عمى المشترؾ أف يكوف عمى عمـ بػاف التوريػد سػيكوف لمسػتودعات وزارة الصػحة -20
نقمػو الخاصػة وعمػى حسػابو الخػاص شػػامال  بوسػائؿ مستشػفى الشػييد أبػو يوسػؼ النجػػارفػي  -والصػيانة 
 والتنزيؿ.التحميؿ 

مف النوعية األصمية ومطابؽ لمعرض المقدـ منو كما يمتـز  ةالمورد االصناؼكوف تيمتـز المورد باف -21
 التوريد.بتقديـ شيادة المنشأ عند 

او زيادتيػػا  لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة حػػؽأف يكػػوف عمػػى عمػػـ بأنػػو يعمػػى المشػػترؾ -22
وبدوف معارضػة  لألسعار% مف الكميات المطموبة وبدوف تغيير 30بواقع لألصناؼ الواردة في المناقصة 

 .قبؿ ايحالة أو بموافقة المورد بعد ايحالةمف المورد 
 يتـ استبداؿ القطع التالفة عمى حساب المورد وفي أقصى مدة ممكنة .-23
العامػة لميندسػة والصػيانة قبػؿ تقػديـ عػرض سػعره وللػؾ لمعاينػة مراجعػة ايدارة عمى المشترؾ يجب -24

 .وتحديد األعطاؿ يصالح الجيازالجياز والتأكد مف المواصفات الفنية لمقطع المطموبة 
تكػػوف الكتالوجػػػػات  أفعمػػى  التػػي تحتػػاج للػػؾ باألصػػناؼيمتػػـز المػػورد بتقػػديـ الكتالوجػػات الخاصػػة -25

  موبة .أصمية أو صور توض  األصناؼ المط
 اعطاء األولوية لممنتج الوطني الفمسطيني لألصناؼ المطابقة لممواصفات والمقاييس الفمسطينية .-26
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التالعػػب فػػي معاممتػػو يمغػػى العقػػد ويصػػادر التػػأميف مػػع عػػدـ ايخػػالؿ  أوإلا اسػػتعمؿ المػػورد الغػػش -27
مو مف بيف المورديف وال يسػم  لػو بحؽ المطالبة بالتعويضات المترتبة عمى للؾ وتشطب وزارة المالية اس

 .بالدخوؿ في مناقصات لمسمطة فضال عف إبالغ أمره لمنيابة عند االقتضاء 
غيػػر مباشػػر عمػػى  أوبواسػػطة غيػػره بطريػػؽ مباشػػر  أوقػػدـ بنفسػػو  أوإلا ثبػػت عمػػى المػػورد انػػو شػػرع -28

غػى عقػده فػي الحػاؿ عمػى التواطػؤ معػو إضػرارا بالمصػمحة يم أومسػتخدمي السػمطة  أورشػوة أحػد مػوظفي 
 ويصادر التأميف فضال عف شطب اسمو مف بيف المورديف واتخال ايجراءات القضائية ضده .

فيمغػى التعاقػد معػو بخطػاب موصػى عميػو دوف اتخػال أ  إجػراءات قضػائية  أعسر أوأفمس المورد  إلا-29
 التأميف.ويصادر 

د التػػاميف إلا لػػـ تكػػف ىنػػاؾ مطالبػػات لػػدر مػػا تبقػػى منػػو مػػع ر  أوإلا تػػوفى المػػورد جػػاز إلغػػاء العقػػد -30
يعينوا معيـ وكيال رسميا  يوافؽ عميػو رئػيس  أفالسماح لمورثة باالستمرار في إتماـ العقد بشرط  أوالمورد 

لا كاف العقد مبرما  مع  مف مورد واحد وتوفى أحػدىـ فممجيػة المختصػة الحػؽ فػي  أكثرالجية المختصة وا 
التوريد إلى بػاقي المػورديف ويحصػؿ ايلغػاء فػي الحػالتيف بموجػب  أيكاؿفي  وأإلغاء العقد مع رد التاميف 

االلتجاء إلى القضاء لمحصوؿ  أورسمية  أوخطاب موصى عميو بدوف حاجة إلى اتخال إجراءات قانونية 
 . بللؾعمى حكـ 

المبنػػى  -شػػارع الوحػػدة -المشػػتريات بػػدائرةأخػػر موعػػد لتقػػديـ العطػػاءات بصػػندوؽ العطػػاءات الكػػائف  -31
الثانيػػة عشػػر السػػاعة  8/7/2013 لموافػػؽااالثنػػيف  يػػوـ األوؿ ىػػوالطػػابؽ  –عيػػادة الرمػػاؿ  – ايدار 
 ظيرا  

 
 وزارة الصحة 

 تالمشتريا دائرة                                                   
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 قائمة األصناف المطموبة 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

السعر اإلجمالي  بالدوالر سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالدوالر

الشركة 
 المصنعة

 مالحظة مدة التوريد رقم الكتالوج

 اصالح خارجي لجهاز اشعة عادية نوع 3
   91891   sedecal model shf-535 pn:g- 

 

         1 حالة
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 وصف الصنف

 الوحدة حالة

 -sedecal model shf-535 pn:g اصالح خارجي لجهاز اشعة عادية نوع

19813 1 
 ترتيـب

 الصنف
 الكمية

 اصالح خارجي مع ضمانة سته اشهر على الصيانة واالصالح لجهاز االشعة

Type: sedecal , manufacture : select , model : SHF535 , SN: G19813 

1 

 م

1 

2 

 هــام جدا  : في حال لعدم التغيير أو اإليضاح لعمى مواصفات وأنواع األصناف المطموبة من قبل الشركة فإنه سيتم العتماد  
 ما هو مذكور في العرض وورقة المواصفات وذلك يعتبر ممزما  لمشركة الموردة

 مواصفات األصناف المطلوبة

  الخاصة بإصالح  خارجي لجهاز االشعة العادية في مستشفى ابو يوسف النجار برفح
 المواصفات الفنية ألصناف المناقصة رقم 2013/96 

 مالحظة : يجب ارفاق ورقة المواصفات موقعة ومختومة مع لعرض السعر لمضرورة


