
 محافظة غزة  –واد مكينة )اجيزة طبية وكيربائية وخالفو( موجودة بمخزن دغمش)الصبرة( الخاصة ببيع  م 2/2102رقم المزاودة 
 

 0 

 السمطة الوطنية الفمسطينية
 ةـوزارة الصح

 غزة - المشتريات دائرة
 2/2102رقم مزاودة عن العالن اإلإعادة 

موجودة بمخزن )اجيزة طبية وكيربائية وخالفو( مكينة مواد  الخاصة ببيع 
 محافظة غزة  – )الصبرة(دغمش

    

 موجودةوكيربائية وخالفو( مكينة )اجيزة طبية مواد بيع في تعمن وزارة الصحة عن رغبتيا    
يمكن الحصول عمى صحيفة الشروط والمواصفات من ومحافظة غزة  –بمخزن دغمش)الصبرة( 

عيادة  –المبنى اإلداري   -:  شارع الوحدة غزة المشتريات بوزارة الصحة من العنوان التالي : دائرة
موعد لتقديم العروض  ن آخرعممًا بأال ترد . شيكل( 011وذلك لقاء مبمغ ) الطابق األول الرمال
 أليصندوق العطاءات ولن يمتفت  عشر فيالحادية الساعة  01/4/6102الموافق  نثنينال  يومىو 

  . الموعد  عروض ترد بعد ىذا
 مالحظات : 

 عمى من ترسو عميو المزاودةفي الجريدة أجرة اإلعالن  (0
لدى السمطة الوطنية الفمسطينية بغزة ) البنك ( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من بنك معتمد 2

( أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة التصالت  او بنك النتاج الفمسطيني الوطني اإلسالمي
كتأمين دخول ساري المفعول لمدة نثالنثة  شيكل فقط ل غير( الفانشيكل) (2111)وتكنولوجيا المعمومات بمبمغ 

 موعد لتقديم العروض .   شيور من آخر 
 ( تقديم األسعار بالشيكل اإلسرائيمي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .3
من الساعة   2102/ 4/ 04الموافق  لخميساو   2102/ 4/ 02لموافق ا نثالنثاءالي ( زيارة الموقع يوم4

 لمزاودين عمى األغراض المنوي بيعيا لطالع ا الميندس المسئول حيث تواجد ظيرًا  الواحدة صباحًا وحتى  العاشرة 
                                                                2728234فاكس  – 2729884لالستفسار يرجى التصال بقسم المناقصات عمى ىاتف رقم 

 
 وزارة الصحة

 المشتريات رةدائ                                                                    
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 السمطة الوطنية الفمسطينية
 ةـوزارة الصح

 غزة - المشتريات دائرة
  2/2102رقم عن المزاودة عالن اإل

 الخاصة ببيع  مواد مكينة )اجيزة طبية وكيربائية وخالفو( 
 محافظة غزة  موجودة بمخزن دغمش)الصبرة(
 صحيفة الشروط العامة

وكيربائية  )اجيزة طبيةالخاصة ببيع  مواد مكينة مواد في بيع غبتيا ر  تعمن وزارة الصحة عن
 محافظة غزة  –وخالفو( موجودة بمخزن دغمش)الصبرة( 

 :الشروط التالية يبادر لالشتراك حسب أنىذه المزاودة  فيالمشاركة  فيفعمى من يرغب  
  2102/ 2النموذج الخاص والمرفق بممف المزاودة رقم  فيم عرض سعره أن يقدود اعمى المز  

 كتأمين دخول لممزاودة"ول ينظر في أي شيكل  2111 مبمغ  أن يقدم مزاودةيجب عمى مقدم ال
عرض غير معزز بتأمين دخول المزاودة ، عمى أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدمييا الذين 

لطريقتين بإحدى الم يحال عمييم المزاودة بعد مدة أسبوعين من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، 
 التاليتين :_

   البنك كفالة بنكية أو )شيك بنكي( من بنك يقبل التعامل مع السمطة الوطنية بغزة(
ر من تاريخ و سارية المفعول لمدة نثالنثة شي( او بنك النتاج الفمسطيني الوطني اإلسالمي
 إغالق الصندوق

  يصال دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة التصالت وتكنولوجيا أو ا 
 بوزارة الصحة. يتم استالم اإليصال من دائرة المشترياتومات)المعم

 الوزارة غير مسئولة عن اية مبالغ نقدية ترفق مع نموذج المزاودة في المظروف 

 وزيارة  من خالل المعاينةعره قبل وضع سغراض المعروضة لمبيع  معاينة ال عمى المزاود
عن جيل المشارك بأي بأن وزارة الصحة غير مسئولة  عمما  المكان في التواريخ المحددة لذلك 

 .معداتال األجيزة و معطيات عن
ة دون تحمل وزارة الصحة أي دالمزاو عميو  التحميل والنقل بالكامل عمى حساب من ترسو-4

 حميل .أن تحدث أثناء النقل والتيمكن  أضرار
 أجرة اإلعالن في الجريدة عمى من ترسو عميو المزاودة -5



 محافظة غزة  –واد مكينة )اجيزة طبية وكيربائية وخالفو( موجودة بمخزن دغمش)الصبرة( الخاصة ببيع  م 2/2102رقم المزاودة 
 

 3 

عميو  ورسالتي ت االغراض المباعةبدفع قيمة عمى المزاود الذي ترسو عميو المزاودة االلتزام -6 
 .خالل أسبوع من تاريخ إبالغو بذلك  بريديةحسب األصول بموجب قسيمة 

خالل والمعدات  األجيزةمم عممية استالم ونقل عمى المزاود الذي ترسو عميو المزاودة أن يت-7
 أسبوع من تاريخ إبالغو برسو المزاودة عميو .

يحق لوزارة الصحة ممثمة في دائرة المشتريات بتسييل كفالة دخول المزاودة في حال عدم التزام -8
ي مكان آخر إلى أ امن مكاني اونقميوالمعدات  جيزةترسو عمييا المزاودة بدفع قيمة األ التيالشركة 

 بالترسية . المزاود إبالغخارج وزارة الصحة خالل أسبوع من 
 يوم من تاريخ إغالق الصندوق . (66يكون صالحية السعر لمدة ) -9

 وزارة الصحة ليست ممزمة بقبول أعمى العروض أو أي عرض آخر دون إبداء األسباب . -06
 الحاديةالساعة   08/4/6606 قوافالم ثنيناال يوم ىواألسعار عروض موعد لتقديم  آخر-00

المبنى  –عيادة الرمال  –الوحدة المشتريات شارع  بدائرةصندوق العطاءات الكائن  في عشر
 عروض ترد بعد ىذا الموعد . أليولن يمتفت  األولالدور   اإلداري

 
 
 

 المشتريات دائرة
 وزارة الصحة
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 شخصيإقـــرار 

صحيفة عمى  اطمعت بعد أن بأننيأقر  أدناه______ الموقع _______________المزاود / أنا 
اجيزة طبية ومعدات راكدة موجودة بمخزن بيع بالخاصة   6606/ 6المتعمقة بالمزاودة رقم الشروط 

  كما يمي : ي لشروطياوتفيم بمحافظة غزة  دغمش )الصبرة(
 

 بالحروف السعر  شيكلالسعر بال  الوحدة اسم الصنف الرقم
مكينة )اجيزة طبية مواد  0

 وكيربائية وخالفو(

   إجمالي

   
  ._ محافظة غزة دغمش )الصبرة(بمخزن بمخزن موجودة  المعروضة لمبيعكل األصناف  -:  اتمالحظ

 .ومعاينتيا عيالمعروضة لمبيجب زيارة الموقع لالطالع عمى المواد  -
من الساعة العاشرة    2102/ 4/ 04موافق ال لخميسوا  2102/ 4/ 02الموافق  نثالنثاءزيارة الموقع يومي ال

 حيث تواجد الميندس المسئول  لطالع المزاودين عمى األغراض المنوي بيعياصباحًا وحتى الواحدة  ظيرًا 
              

 
 التػػػاريخ : 

 
 الختم و التوقيع :               

 
 


