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بمشروع أعمال ة الخاصكزارة الصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختكـ  تعمن    
ككفقان   التوأم -توريد ودىان الحوائط الداخمية في الطابقين األول والثاني لوحدة التمريض 

لكراسة الشركط الخاصة كالعامة كالمكاصفات الفنية الكاردة لممشتركيف في المناقصة كطبقان 
 لشركط كزارة الصحة لشراء البضائع. 

ــن    اصػػفات مػػف دائػػرة المشػػتريات بػػكزارة الصػػحة مػػف الحصػػكؿ عمػػي صػػحيفة الشػػركط كالمك  يمك
 العنكاف التالي :

الطػػػابؽ ا كؿ ك لػػػؾ لقػػػاء مبمػػػ      –عيػػػادة الرمػػػاؿ  –المبنػػػي اردارم   -غػػػزة :  شػػػارع الكحػػػدة 
 (  شيكؿ ال ترد. 111)

السػاعة الحاديػة  11/3/1116بػنف خخػر مكعػد لتقػديـ العػركض مػك يػـك االمنػيف المكافػؽ  عمماً     
 حان في صندكؽ العطاءات كلف يمتفت  م عركض ترد بعد م ا  المكعد . عشر صبا

 مالحظات : 
 أجرة اإلعالن عمى من ترسو عميو العطاء . (6
( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السمطة الوطنية الفمسطينية بغزة ) البنك الوطني 6

ي( أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا اإلسالمي أو بنك االنتاج الفمسطين
 % من العطاء كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شيور من آخر موعد لتقديم العروض .   5المعمومات بمبمغ 

 . وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب( تقديم األسعار بالشيكل االسرائيمي 3
 يادة خمو ضريبي أو صوره عنيا أو شيادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.ارفاق ش( 4
التوام  وبالتنسيق مع  –الساعة العاشرة صباحًا بوحدة التمريض  67/3/6166( زيارة الموقع يوم الخميس الموافق 5

 اليندسة والصيانة بالشمال .
 سعار .( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األ6

                                                                6867634فاكس  – 6869774لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات عمى ىاتف رقم 

                                                                                   
 وزارة الصحة

 تدائرة المشتريا  
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 صحيفة الشروط العامة 
  

االشػتراؾ بالمناقصػة المشػار ك مؤمؿ كلديه القدرة عمػي مف ملكػؿ  كزارة الصحة الفمسػطينية عمنت  
المشتريات بكزارة الصحة لمحصكؿ عمي صحيفػة الشػركط كالمكاصفػات  لدائرةيتكجه  أفإليها عاليه 

 عاليه حسب الشركط التالية : إليهالممشػاركة بالمناقصػة المشػار 
 

كالمرفػؽ بصػحيفة الشػركط عمػي النمػك ج الخػاص بالمناقصػة عمي المشترؾ أف يقدـ عطائػه  -1
فقط كالمختكـ بخاتـ كزارة الصحة دائرة المشتريات كالمؤشر عميه برقـ قسيمة تحصيؿ الممف 
ككػػػػ لؾ ا صػػػػناؼ المرفػػػػؽ بهػػػػ خ الشػػػػركط تكضػػػػع داخػػػػؿ مظػػػػركؼ م مػػػػؽ عميػػػػه اسػػػػـ كرقػػػػـ 
المناقصػػة كالتكقيػػػع عمػػي كػػػؿ كرقػػه مػػػف أكراؽ صػػحيفة الشػػػركط كالمكاصػػفات كختمهػػػا بخػػػتـ 

 .الشركة 

ال يجكز الكشط أك المحي في جدكؿ ا صػناؼ ككػؿ تصػحيي فػي ا سػعار أك غيرمػا يجػب  -1
 إعادة كتابته رقمان ككتابة كالتكقيع عميه .

 المضــافة القيمــة شــاماًل لضـريبة بالشـيكل االســرائيمييقػػدـ عػرض سػػعرخ  أفعمػي المشػترؾ  -3
 % ممانية في ا لؼ 1.8كيمتـز المكرد بتسديد ضريبة الرسكـ كالطكابع كالبال  قيمتها  % 66

 مشت ال مرخصان كاف يرفؽ لعطائه صكرة عف تمؾ الرخصة  لديه يككف  أفعمي المشترؾ  -4
 ضريبيشهادة خصـ  أكصكرة عنها  أك ضريبييرفؽ لعطائه شهادة خمك  أفعمي المشترؾ  -5

 .صادرة عف الدكائر الضريبية في قطاع غزة

قيمة ا صناؼ  إجمالي% مف 5بنسبة  يجب عمي مقدـ العطاء أف يقدـ ضماف دخكؿ عطاء-6
 الطريقتيف التاليتيف :_ بإحدلالمتقدمة لها 

كفالػػػة بنكيػػػة أك )شػػػيؾ بنكػػػي( مػػػف بنػػػؾ يقبػػػؿ التعامػػػؿ مػػػع السػػػمطة الكطنيػػػة ب ػػػزة )البنػػػؾ  - أ
( سارية المفعكؿ لمدة مالمة شهكر مف تاريخ  أك بنؾ االنتاج الفمسطيني الكطني ارسالمي

 الصندكؽ . إغالؽ
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دفػػػػػع معتمػػػػػد صػػػػػادر مػػػػػف بنػػػػػؾ البريػػػػػد التػػػػػابع لػػػػػكزارة االتصػػػػػاالت كتكنكلكجيػػػػػا  إيصػػػػػاؿأك  - ب
 بكزارة الصحة ( . –مف دائرة المشتريات  اريصاؿالمعمكمات ) يتـ استالـ 

 الصندكؽ . إغالؽ( يـك مف تاريخ 91يككف صالحية السعر لمدة )-7 

% 11لتصػبي  ريديػةالب كيػة أكالبنيسػتبدؿ ضػمانته  أفيرسػك عميػه العطػاء  الػ معمي المشػترؾ -8
 ا عمػػاؿلممشػػركع كاف تكػػكف سػػػارية المفعػػكؿ حتػػي االنتهػػاء مػػف تنفيػػ  كافػػة  ارجماليػػةمػػف القيمػػة 

 ا عمػاؿ( كتسميـ جميػع 16/1116 كالتنفي ات المطمكبة حسب شركط كمكاصفات المناقصة رقـ )
تجزئة م خ الكفالة بؿ يجػب  يجكز ال بالشماؿبالتنسيؽ مع دائرة الهندسة كالصيانة  كالتنفي ات تامة

 .  ا عماؿ كامؿ االحتفاظ بها كاممة لحيف االنتهاء مف تنفي 
يكػكف عمػػي عمػـ بػنف مػا يقدمػػه مػف عػرض سػعر كتقبػػؿ بػه كزارة الصػحة مػػك  أفعمػي المشػترؾ -9

 .  المناقصةم خ  في إليهاالمشار  ا عماؿممزمان له حتي االنتهاء مف تنفي  كافة 

 فػيالفنيػة الػكاردة  ا عمػاؿحػاؿ رسػك المناقصػة عميػه بتنفيػ  كافػة  فػييمتػـز  أفرؾ عمي المشت-11
المكقػع كاف يمتػـز  مػف تػاريخ محضػر تسػميـ (يػكـ 31تتجػػاكز )مػػدة ال  فػيالشركط الفنيػة  صحيفة 

بتكجيهػػات المهنػػدس المشػػرؼ عمػػي المشػػركع )كفػػي حػػاؿ عػػدـ قدرتػػه عمػػي االلتػػزاـ بػػالفترة الزمنيػػة 
يستطيع خاللها االلتزاـ بالتنفي  كلكزارة الصحة مطمؽ الحرية  التيالفترة  يحدد مك أفه المحددة عمي

 باختيار العرض المناسب(.
       يكػػػػكف الػػػػدفع لقػػػػاء المػػػػكاد التػػػػي يقػػػػـك المػػػػكرد بتكريػػػػدما حسػػػػب شػػػػركط كمكاصػػػػفات العطػػػػاء  -11
 ريد كمف خالؿ كزارة الصحة .مف تاريخ تقديـ الفكاتير كا كراؽ الدالة عمي تماـ التك  يوم 61مدة 
عمػػي المشػػترؾ أف يكػػكف عمػػي عمػػـ بننػػه يحػػؽ لػػكزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطمكبػػة أك  -11

% لألصػػػػناؼ الػػػػكاردة فػػػػي المناقصػػػػة بكاقػػػػع الكميػػػػات المطمكبػػػػة كبػػػػدكف ت ييػػػػر 31زيادتهػػػػا بنسػػػػبة 
 لألسعار كبدكف معارضة مف المكرد .

بالشػػػماؿ دائػػرة الهندسػػة كالصػػيانة بتزكيػػػد  اقصػػة القيػػاـعمػػي المشػػترؾ الػػ م يرسػػػك عميػػه المن -13
طبقان لمشركط كالمكاصفات الخاصة بالمناقصة كأف يقكـ بنقؿ كتكصيؿ تمؾ المكاد بالمكاد المطمكبة 

 لممخازف بكسائؿ نقمه الخاصة كعمي حسابه الخاص مع التحميؿ كالتنزيؿ .
 إبػػػداءجػػػزء منهػػػا بػػػدكف  أك عمػػػاؿا المناقصػػػة عػػػف جميػػػع  إل ػػػاء فػػػيلػػػكزارة الصػػػحة الحػػػؽ  -14

 تعكيض . بنمالمطالبة  فييككف لمقدـ العطاء الحؽ  أفكبدكف  ا سباب
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المطمكبة منه فػكر تكقيعػه عمػي العقػد  ا عماؿتنفي   فييمتـز مف ترسك عميه المناقصة بالبدء -15
 .عكائؽ  أمكتسميمه مكقع العمؿ مف قبؿ دائرة الهندسة كالصيانة خاليان مف 

 حاؿ رسك المناقصة عميه. فيلمتنفي  يمتـز به  زمنييرفؽ لعطائه جدكؿ  أفعمي المشترؾ -16
خراجهػا  التػيمف ترسػك عميػه المناقصػة يمتػـز بإزالػة كافػة المخمفػات -17 تنػت  عػف قيامػه بالتنفيػ  كاج

 عة. يخالؼ أنظمة البمدية المتب أكمكاف يسبب إعاقات لمسير  في إلقائهامف مكقع العمؿ كعدـ  

الالزمػػة  البريديػػة البنكيػػة أك ترسػػك عميػػه المناقصػػة تقػػديـ كافػػة الضػػمانات الػػ معمػػي المشػػترؾ -18
 مف م خ الصحيفة ( . 8التنفي  كتكقيع العقد ) الفقرة رقـ  فيقبؿ البدء 

بعػػػػػػػض شػػػػػػػركط كمكاصػػػػػػػفات المناقصػػػػػػػة               أكإ ا اخػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ترسػػػػػػػك عميػػػػػػػه المناقصػػػػػػػة بكػػػػػػػؿ -19
 البريديػػػة البنكيػػػة أك مصػػػادرة ضػػػمانتهالحػػػؽ فػػػي جزئيػػػان لػػػكزارة الصػػػحة  أك( كميػػػان  16/1116رقػػػـ )
ل اء  ارخػالؿالعقد معه كالتعاقد مع سكاخ كتحميمه كافة التعكيضات كالخسائر المترتبة عمي  لػؾ  كاج

 . الفمسطينيالقضاء  أماـكمقاضاته 
 

تػنخير  أسػبكعالعطاء عػف كػؿ المائة مف قيمة  في نصؼ% 1.5غرامة التنخير تككف قيمتها  -11
 أقصػي ( كبحػد 8بػالفقرة رقػـ ) إليهػاالمشار  ا عماؿبعد المدة المحددة لتنفي   ا سبكعجزء مف  أك

 كيطبؽ ما جاء بالفقرة رقـ ريديةالب البنكية أكبعدما يفسخ العقد كتصادر كفالته  أسابيعمالمة 
 ( مف الشركط العامة لممناقصة. 19 ) 

 ضػرر قػد يحػدث نتيجػة  أمبعيف االعتبار انه مسئكؿ مسئكلية كاممػة عػف   خ اعمي المقاكؿ -11
 .المنف ة  ا عماؿالمكقع كخارج المكقع كيككف مسئكال مسئكلية كاممة عف سالمة كافة  في أعماله

 كالمنشآت المجاكرة .  المبانييجب عمي المقاكؿ المحافظة عمي سالمة جميع -11

المشػركع حسػب مػا مػك منفػ   أعمػاؿططات تنفي ية كاممة لجميع يجب عمي المقاكؿ تقديـ مخ-13
 عمي الطبيعة فكر االنتهاء مف تنفي  المشركع .

 مف مسئكلية المقاكؿ. ميالمكقع بصفة عامة  فيحماية كحراسة المكاد كالعدد المستخدمة  -14
 أيػةنيػان عػف عمي المشترؾ تنميف العامميف معه مف الحكادث ككزارة الصػحة غيػر مسػئكلة قانك  -15

حػػاؿ رسػػك المناقصػػة عمػػي المشػػارؾ كقيامػػه بالتنفيػػ   فػػيالمػػكاطنيف  أكقػػد تمحػػؽ بالعػػامميف  إضػػرار
 . ا صكؿحسب 

سنة كاممـة مـن  ىيبعد التنفيذ  ا عمػاؿيككف عمي عمـ بنف مدة ضمانة  أفعمي المشترؾ  -16
 % مـن6األعمـال بقيمـة  وان يستبدل كفالة حسن التنفيذ بكفالـة ضـمان االبتدائيتاريخ التسميم 

 .المبم  ارجمالي لممناقصة سارية المفعكؿ لحيف انتهاء الضمانة 
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 م خ المناقصة متكاممة كال يجكز تجزئتها بيف المشاركيف .-17
 . خخرعطاء أم  أككزارة الصحة ليست ممزمة بقبكؿ أرخص العطاءات  -18
م ػػي العقػػد كيصػػادر التػػنميف مػػع عػػدـ معاممتػػه ي فػػيالتالعػػب  أكإ ا اسػػتعمؿ المقػػاكؿ ال ػػش -19

 المطالبة بالتعكيضات المترتبة عمي  لؾ كتشطب كزارة المالية  فيبحؽ كزارة الصحة  ارخالؿ
لمنيابػة  أمػرخ إبػالغمناقصات لمسمطة فضػال عػف  فياسمه مف بيف المقاكليف كال يسمي له بالدخكؿ 

 عند االقتضاء .
غيػر مباشػر  أكبكاسػطة غيػرخ بطريػؽ مباشػر  أكبنفسػه  قػدـ أكإ ا مبت عمي المقاكؿ انه شرع -31

بالمصػمحة يم ػي عقػدخ  إضػراراعمي التكاطػؤ معػه  أكالسمطة  مستخدمي أك مكظفيحد أعمي رشكة 
القضػائية  ارجػراءاتالحاؿ كيصادر التنميف فضال عف شطب اسمه مف بػيف المقػاكليف كاتخػا   في

 ضدخ.
 إجػراءات أماقد معه بخطاب مكصػي عميػه دكف اتخػا  فيم ي التع أعسر أكالمقاكؿ  أفمس إ ا-31

 قضائية كيصادر التنميف .
لػـ تكػف منػاؾ مطالبػات  إ اما تبقػي منػه مػع رد التػنميف  أكالعقد  إل اءتكفي المقاكؿ جاز  إ ا-31

يعينكا عنهـ ككيال رسميان يكافؽ  أفالعقد بشرط  إتماـ فيالسماح لمكرمة باالستمرار  أكلدل المقاكؿ 
مػف مػكرد كاحػد كتػكفي احػدمـ فممجهػة  أكمػركػاف العقػد مبرمػان مػع  كاج ارئيس الجهة المختصػة  عميه

المقػاكليف كيحصػػؿ  بػػاقي إلػيالتكريػػد  إيكػاؿ فػي أكالعقػػد مػع رد التػػاميف  إل ػاء فػػيالمختصػة الحػؽ 
 أكقانكنيػػػة  إجػػراءاتاتخػػا   إلػػيالحػػالتيف بمكجػػب خطػػػاب مكصػػي عميػػه بػػدكف حاجػػػة  فػػي ارل ػػاء
 القضاء لمحصكؿ عمي حكـ ب لؾ . إليااللتجاء  كأرسمية 

القضػػاء  إلػػي ا مػػريحػػاؿ  ا عمػػاؿكافػػة  أكخالفػػات حػػكؿ تنفيػػ  بعػػض  أمحػػاؿ حػػدكث  فػػي-33
 لمبت فيه . الفمسطيني

أم شػػػركط يقػػػدمها المػػػكرد مخالفػػػة لمشػػػركط العامػػػة الػػػكاردة بالمناقصػػػة يترتػػػب عميػػػه اسػػػتبعاد  -34
 عرض سعر المكرد مف المناقصة .

اعطػػػػاء ا كلكيػػػػة لممنػػػػت  الػػػػكطني الفمسػػػػطيني لألصػػػػناؼ المطابقػػػػة لممكاصػػػػفات كالمقػػػػاييس  -35
 الفمسطينية .

تعطػػي المنتجػػات الكطنيػػة أكلكيػػة فػػي الشػػراء حتػػي لػػك كانػػت قيمتهػػا تزيػػد عمػػي مميالتهػػا مػػف  -36
فيد أف % كعمي المكرد احضار شهادة مف كزارة االقتصاد الكطني بما ي5المنتجات ا جنبية بنسبة 

 المنت  كطني.
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 المشػتريات دائرة صندكؽ العطاءات ب فيبالظرؼ المختـك  ا سعارأخر مكعد لتقديـ عركض -37
مػػك السػػاعة الطػػابؽ ا كؿ  –المبنػػي اردارم الجديػػد  –عيػػادة الرمػػاؿ  –الكائنػػة فػػي شػػارع الكحػػدة 

 . 66/3/6166المكافؽ  االمنيفيـك  الحادية عشر صباحان 
الساعة العاشرة صباحًا بوحدة التمـريض  67/3/6166الموقع يوم الخميس الموافق زيارة  -38
 التوام  وبالتنسيق مع اليندسة والصيانة بالشمال . –

 1598884581لمزيد مف االستفسار يتـ التكاصؿ مع المهندس شادم أبك مربيد جكاؿ /
 
 وزارة الصحـــة
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 التوأم -كميات ومواصفات دىان الحوائط الداخمية في مبنى وحدة التمريض 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة نفاسم الص الرقم
 التوأم-دىان الحوائط الداخمية لوحدة التمريض 6

 ا عماؿ المطمكبة مرفؽ جدكؿ الكميات كالمكاصفات
      6 اجمالي
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 جدول الكميات
  الوحدة بالشيكل سعر الكمية الوحدة بيان األعمال  البند

 

 مالحظة ي بالشيكلاإلجمالالسعر 

 -:الدىان أعمال 6
 -:عامة مالحظات* 
 المهنػػدس تعميمػػات كحسػػب عكالػػؽ أم مػػف ا سػػطي تنظيػػؼ -أ

 . المشرؼ
ممتنػػػة التشػػػققات فػػػي الحػػػكائط كا سػػػقؼ بػػػالبمكفيال كتعبئػػػة  -ب

 الفتحات .المسامات ك 
جميػػػػع البكيػػػػات المسػػػػتعممة يجػػػػب أف تكػػػػكف كارد مصػػػػنع   -ج

معتمػد كيجػب فػتي البراميػػؿ كالجالكنػات أمػاـ المهنػدس المشػػرؼ 
 . كتسميـ كؿ كجه مف الدماف كال عمي حدا

مػػػف مخمفػػػات الػػػدماف كعمػػػؿ تنظيػػػؼ الػػػبالط  تشػػػمؿ البنػػػكد  -د
 .بكلشف له

كا سػػػػقؼ أعمػػػػاؿ الػػػػدماف تشػػػػمؿ كافػػػػة الحػػػػكائط الداخميػػػػة  -ق
 كحكائط كشكاحط ا دراج .
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  الوحدة بالشيكل سعر الكمية الوحدة بيان األعمال  البند

 

 مالحظة ي بالشيكلاإلجمالالسعر 

توريد ودىان بوليسيد لزوم أعمال الدىان لألسقف والبند يشمل دىان  6-6
 .األسقف عمى وجيين عمى األقل حتى الوصول إلى تغطية مالئمة 

      831 6م

توريد ودىان بوية سوبركريل داخمي لزوم الحوائط الداخمية والبند يشمل  6-6
الدىان عمى وجيين عمى األقل حتى الوصول إلى تغطية مالئمة وبالمون 

 الذي يحدده الميندس المشرف .

      6971 6م

لزوم الحوائط الداخمية  1:1توريد ودىان بوية زيت مطفي والمع بنسبة  3-6
 والبند يشمل :

ة جيدًا وتنعيميا بحيث تكون جاىزة ر أ.ممتنة التشققات في الحوائط مع السنف
 تمامًا الستقبال طبقة الدىان الجديدة وحسب تعميمات الميندس المشرف .

 ب . دىان الحوائط وجو اندركوت .
ج. دىان الحوائط ببوية الزيت وجو عمى األقل حتى الوصول إلى تغطية 

 لمون المطموب وتعميمات الميندس المشرف مالئمة حسب ا
جميع مواد الدىان والطراشة يجب أن تكون واردة من مصنع  -مالحظة:

معتمد يوافق عميو الميندس المشرف مع تقديم شيادات حديثة لضبط 
 الجودة .

 يتم اختيار األلوان بموافقة الميندس المشرف . -

      651 6م

  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلجم

 


