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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 دائرة المشتريات -الصحةوزارة 
 2016/ 1رقم  مزاودةاالعالن عن الإعادة 

 ( WI-FIتأجير اماكن لشركات االنترنت لبيع  خدمة االنترنت الالسمكي)الخاصة ب
 في مستشفيات وزارة الصحة )مجمع ناصر الطبي ومستشفى االوروبي(

 
 (WI-FI)خدمة االنترنت الالسمكي لبيع شركات االنترنت اماكن لر في تأجي رغبتياعن  الصحةتعمن وزارة 

تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة  )مجمع ناصر الطبي ومستشفى االوروبي(في مستشفيات وزارة الصحة 
 .المزاودةفي كراسة ووثائق 

/ دائرة المشتريات  عمى العنوان التالي:   الصحةمراجعة وزارة  المزاودة هفي المشاركة في ىذالراغبين  فعمى
  عيادة الرمال / المبنى االداري  الطابق االول / شارع الوحدة

مقابل دفع مبمغ لممزاودة  والشروط خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى كراسة المواصفات 
 ( شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.011)

ىو بدائرة المشتريات / وزارة الصحة  بالظرف المختوم في صندوق العطاءاتيم العروض لتقد آخر موعد
ولن يمتفت الية عروض ترد بعد ىذا   17/3/6116الموافق  الخميسعشر من ظير يوم  الحاديةالساعة 
                                                                                                              .في نفس الزمان والمكان المتعيدينوتفتح المظاريف بحضور ممثمي  الموعد 
 :اتمالحظ

 .المزاودةرسو عميو ت. أجرة اإلعالن في الصحف عمى من 1
البنك الفمسطينية بغزة ) السمطةبنك معتمد لدى . يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من 6

أو سند دفع من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت او بنك االنتاج الفمسطيني( الوطني اإلسالمي 
يومًا من  تسعونساري المفعول لمدة  شيكل كتامين دخول المزاودة (0111)وتكنولوجيا المعمومات بمبمغ 
 آخر موعد لتقديم العروض.

 الرسوم والضرائب.. تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع 3
 صحيفة المزاد مع مسئولة عن أي مبمغ نقدي يرفق غير وزارة الصحة.5
 

  89;>0=0فاكس  -9>><0=0ىاتف رقم : يرجى االتصال عمى لممراجعة واالستفسار 
 وزارة الصحة
 دائرة المشتريات
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 السمطة الوطنية الفمسطينية
 دائرة المشتريات -وزارة الصحة

 2016/ 1االعالن عن المزاودة رقم 
 ( WI-FIالخاصة بتأجير اماكن لشركات االنترنت لبيع  خدمة االنترنت الالسمكي)

 في مستشفيات وزارة الصحة )مجمع ناصر الطبي ومستشفى االوروبي(
 

 الشروط العامة
 :المتعيدين أواًل: إعداد وتقديم العروض من قبل 

بعد أن يقرأ ىذه  المزاودة يعد المتعيد عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة  .1
وكذلك ويقدميا ضمن العرض كاممة  المزاودةالوثائق ويتفيم جميع ما ورد فييا ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة 

لمترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق عمى أن يتحمل كافة النتائج اعميو معاينة المكان قبل وضع االسعار 
 بصورة صحيحة. واالستفسار

رسوم الجمارك والضريبة المضافة وجميع الرسوم والمصاريف شاممة بالشيكل  المزادتكتب أسعار  .6
 األخرى.

يعد المتعيد عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو  .3
 رفي العرض وكل تصحيح من ىذا القبيل يوضع عميو خطين متوازيين بالحبر األحمالشطب أو اإلضافة 

 ويعاد كتابة الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبو من قبل من أجرى التصويب.

في مغمف مغمق  المزادمع تأمين دخول  )ان وجدت( يقدم المتعيد عرضو مرفقًا بو الوثائق المطموبة .4
       (  WIFIخدمة االنترنت الالسمكي) تأجير اماكن لشركات االنترنت لبيع مزاودة و بإحكام ويكتب عمي

وعميو تبميــغ  بالمزادوكذلك اسمو وعنوانو بالكامل ورقم الياتف لترسل إليو المكاتبات المتعمقة  6116/ 1رقم 
لمجنة العطاءات أن تيمل  بأي تغيير أو تعديل في عنوانو وبخالف ذلك يحقدائرة المشتريات / وزارة الصحة 

 العرض المقدم منو.

دائرة المشتريات يودع العرض من قبل المتعيد  في صندوق العطاءات المخصص ليذا الغرض لدى  .5
قبل انتياء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع  في صندوق العطاءات قبل آخر موعد بوزارة الصحة 

 ه مغمقًا .لتقديم العروض ال ينظر فيو ويعاد إلى مصدر 

من  يوما 1< يمتزم المتعيد بأن يبقى العرض المقدم منو نافذ المفعول وال يجوز لو الرجوع عنو لمدة .6
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 يحق لممتعيد أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرغب بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو. .7
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 المطموبة )معايير التاىيل(:ـالشيادات والمستندات الرسمية ثانيا: 
 الشيادات والوثائق المطموبة وىي عمى النحو التالي: مع عرضو المتعيديرفق   .0
وكذلك السيرة ارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ز معتمدة من و صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة  -0

 الذاتية لمشركة بما فييا االسم الرسمى المعتمد لمشركة.

 والمين لمشركة ) نوع الشركة حسب السجل التجاري(. رخصة الحرف -0
 والمركز تسجيميا القانوني ومكان وضعياوثائق تكوين الشركة و (السجل التجاري أو الصناعي لمشركة -8

 (.العطاء لمقدم ممزما يكون حتى العطاء بتوقيع لممفوض رسمي وتوكيل ألعماليا الرئيسي

 
 

 :  تأمينات وضمانات العطاء :ثالثا
 : )المزاودة(تأمين الدخول في العطاء .0

الفمسطينية  السمطةبنك معتمد لدى أو شيك بنكي صادر من كفالة بنكية  يمتزم المتعيد أن يرفق بعرضو 
أو سند دفع من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت او بنك االنتاج الفمسطيني( البنك الوطني اإلسالمي بغزة )

يومًا من آخر  91ساري المفعول لمدة  ( شيكل كتامين دخول المزاودة0111)غ وتكنولوجيا المعمومات بمبم
، عمى أن تعاد تأمينات  المزاودةال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول و  موعد لتقديم العروض

بعد مدة أسبوعين من تاريخ  المزادإلى مقدمييا من المتعيدين الذي لم يحال عمييم  المزاودةالدخول في 
 ، وكذلك لمن أحيل عمييم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيذ.االحالة النيائية لممزاودة 

 تأمين حسن التنفيذ :  .0

بنك معتمد أو شيك بنكي صادر من كفالة بنكية ب يستبدل كفالة دخول العطاءبالمزاد أن يمتزم المتعيد الفائز 
أو سند دفع من بنك البريد او بنك االنتاج الفمسطيني( البنك الوطني اإلسالمي لدى السمطو الفمسطينية بغزة )

يوم من  15خالل ( شيكل كتامين حسن تنفيذ 111:)التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بمبمغ 
ة فترة العقد عمى أن يكون ساري المفعول طيم دائرة المشترياتعميو من قبل  المزادتاريخ تبميغو بقرار إحالة 

باتفاق الطرفين شرط التزام   =0/00/010لتنتيي بتاريخ  تمقائيا تجدد واحدة سنة ميالديةمدة )وىي 
ويعاد تأمين ( ، من تاريخ توقيع العقد الشركة بجميع الشروط المنصوص عمييا في صحيفة الشروط 

ائر و بموجب طمب خطي تقدمو الدحسن التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عميو 
 باإلفراج عن التأمين  لدائرة المشتريات)جميع مستشفيات وزارة الصحة(  المستفيدة
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 ثالثا: فتح العطاءات وتقييميا:
 -لجنة فتح المظاريف: -0
  صباحا  في صندوق  11الساعة   17/3/6116الموافق  الخميساخر موعد لتقديم العروض ىو يوم

شارع الوحدة مركز صحي شيداء الرمال / المبنى االداري الدور االول  –العطاءات الكائن بدائرة المشتريات 
 ولن يمتفت الي عرض ياتي بعد ىذا الموعد

  أو  المزاودينوتقوم ىذه المجنة بفتح العطاءات بحضور  )المزاودة(فتح مظاريف العطاءبتقوم المجنة المكمفة
 -بعد اتخاذ اإلجراءات التالية: )العطاء(المزاودةممثمييم في الزمان والمكان المحددين في دعوة 

  إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظروفو يضع رئيس المجنة عميو
 ة كسر اعتيادي مقامو عدد العطاءات الواردة.وعمى مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئ

 .ثبات عددىا  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 
  أو ممثمييم.   امام المزاودين مزاودقراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كل

 وال يجوز رفض عطاء عند فتح المظاريف فيما عدا العطاءات المتأخرة 
 رب  العمل محضرا لجمسة فتح المظاريف متضمنا المعمومات التي تم إعالنيا لمحاضرين في الجمسة.  يعد 
  التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عمى العطاء ومظروفو وكل ورقة من أوراقو وكذلك

 عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 

 :لجنة دراسة وتقييم العروض -0
  وتقدم توصياتيا  بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية (المجنة الفنية)تقوم المجنة المكمفة

 -بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار: المناسبة لمجنة العطاءات المركزية

  تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقًا لممواصفات المطموبة عمى جدول يعد ليذه
بعرضو بمواصفات وشروط دعوة  المزاودالغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام 

 )المزاودة(العطاء

  المزاودة(من الناحيتين المالية والفنية ومقدرتو عمى الوفاء بالتزامات العطاء المزاوديؤخذ بعين االعتبار كفاءة( 
وسمعتو التجارية والتسييالت التي يقدميا أو كونو متخصص في الخدمة التي يوفرىا ولمجنة الحق في استبعاد 

 الذي ال تتوفر فيو كل أو بعض ىذه المتطمبات. المزاودعرض 

  إلى أن تصل  العروض المقدمةكافة األسعار ثم الذي يميو حتى تتم دراسة  اعمىتبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم
 إلى العرض الذي تتوافر فيو المتطمبات لإلحالة عمى أن تبين أسباب استبعاد العروض االخرى بشكل واضح.

  المجنة الفنية باإلحالة عمى مقدم اعمى  إذا توافرت في جميع العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي
 األسعار
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  إذا تساوت المواصفات واألسعار والمعايير المطموبة يفضل المزاود الذي يتضمن عرضو مميزات إضافية ثم
المقدم لمخدمة ذات الجودة العالية في سنوات سابقة، ثم المناقص المقيم بفمسطين بصورة دائمة، ثم صاحب 

 واألفضلالسمعة الحسنة 

 .ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء 

  وزارة الصحة غير ممزمة بقبول اعمى االسعار او أي عرض سعر اخر و دون ابداء االسباب 

 :ـ التزامات المتعيد: رابعا
 المحددة في الزمان بضرورة حضور الجمسة التمييدية  )المزاودة(يمتزم كل المتقدمين ليذا العطاء

 ن والمكا
 و الشروط من يتجزأ ال جزء الشروط صحيفة مع المرفقةومحضر الجمسة التمييدية  الممحقات تعتبر 

 المواصفات. صمب تشكل و ليا مكممة و بالعرض الخاصة المواصفات

  عمى المتقدمين لممزاودة ختم جميع أوراق كراسة العطاء)المزاودة( بختمو الخاص إشعارا منو باالطالع
 جيدًا.عمييا وتفيميا 

  يمتزم كل المتقدمين ليذه المزاودة بضرورة زيارة الموقع ومعاينتو لتقدير آلية تقديم الخدمة وتكمفة المواد
مستشفى غزة  –والمعدات واالدوات واالحتياجات المطموبة في األقسام المختمفة لممستشفيات )مجمع ناصر الطبي 

 المختمفة قعالمو لتقديم الخدمة في ا االوروبي(  المذكورة في المزاودة حيث لن يعتد بجيل أيا من المتقدمين
 ..اف العمل بيو وظر 

  ال يحق لممزاود الرجوع عمى لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضو في حالة إذا ما
ة إلييا أو إذا لم تحل العطاء عمى مقدم أقل األسعار أو إذا ألغت لجنة رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدم

 العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباب.

  لوزارة الصحة الحق في إلغاء المزاودة  كاممة العتبارات خاصة بيا و ال حق لممشتركين في االعتراض عمى
)قبل االحالة النيائية( دون الرجوع الى المزاود او بعد أو إنقاصيا المطموبة ذلك كما وليا الحق في زيادة مدة العقد 

وذلك حسب  %( سواء بعد االحالة او قبميا81دة او النقصان )االحالة بموافقة المزاود عمى اال يتجاوز مجموع الزيا
 قانون الموازم العامة.

  عمى المزاود الذي أحيل عميو المزاودة استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة وتوقيع االتفاقية وما
 يمحقيا من أوراق ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.

  شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصول عمى  إذن خطي من ال يجوز لممزاود أن يتنازل ألي
لجنة العطاءات التي أحالت العطاء وفي حال المخالفة وعدم االلتزام سيحرم المزاود من الترسية في الموقع وترسيتو 

 عمى الذي يميو مع تحممو فارق السعر.

 ادرة الضمانة البنكية المقدمة من قبل عمى المتعيد ان يكون عمى عمم بان لوزارة الصحة الحق في مص
المتعيد اذا اخل باي شرط من شروط المزاودة )العامة والخاصة( وفسخ التعاقد معو والتعاقد مع غيره دون 

 احقيتو بالمطالبة باي تعويضات او مستحقات.
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 ــــم بــــان مــــدة االيجــــار ــــى عم ــــة واحــــدة تجــــدد  عمــــى المتعيــــد ان يكــــون عم ــــا و ســــنة ميالدي ــــاق تمقائي باتف
شــــرط التــــزام الشــــركة بجميــــع الشــــروط المنصــــوص عمييــــا فــــي   =0/00/010لتنتيــــي بتــــاريخ  الطــــرفين

تبـــدا مـــن تـــاريخ توقيـــع العقـــد وتســـميمو المكـــان وتنتيـــي بنيايـــة ( صـــحيفة الشـــروط مـــن تـــاريخ توقيـــع العقـــد 
ــــد  ــــي العق ــــدل االيجار المــــدة المحــــددة ف ــــع قيمــــة ب ــــو دف ــــدما  )الســــنوي(وان عمي وخــــالل اســــبوع  دفعــــة واحــــدةمق

بعــــــــدىا  لممســــــــتأجروال يحــــــــق  مــــــــن قبــــــــل دائــــــــرة المشــــــــتريات / وزارة الصــــــــحة  واحــــــــد مــــــــن تــــــــاريخ ابالغــــــــو
ـــــي  ـــــة مـــــع عـــــدم المســـــاس بحقـــــو ف ـــــة او اولوي ـــــاي احقي ـــــة ب ـــــدة بالمطالب ـــــديم المشـــــاركة فـــــي أي مـــــزاودة جدي لتق

 من جديد. الخدمة

  تاريخ تبميغيا لمبدء في التشغيل كحـد  يوم من 61مدة ىذا العقد تبدا من تاريخ التشغيل وتعطى الشركة
اقصى( وتنتيي بانتياء المدة المحددة حسب الجدول التالى عمـى ان يـتم موافـاة دائـرة المشـتريات بكتـاب خـاص 

المنصــوص عمييـــا فـــي بتــاريخ التشـــغيل ويعتبــر جـــزء مـــن العقــد شـــريطة التــزام الطـــرف الثـــاني بجميــع الشـــروط 
 صحيفة الشروط.

 ير وســـائل الحمايــة الالزمـــة لجميــع االجيـــزة والمعــدات الخاصـــة بــو والالزمـــة لتشـــغيل يمتــزم المـــزاود بتــوف
الشــبكة بمــا ال يــؤثر عمــى المنظـــر الجمــالي لممكــان  وان وزارة الصــحة غيــر مســـئولة عــن فقــدان أي مــن ىـــذه 

 الممتمكات الخاصة بالشركة وذلك بالتنسيق مع ادارة المستشفى. 
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 الشروط الخاصة

 خدمة االنترنت  بيعيا ىي تاجير اماكن في المستشفيات لشركات االنترنت لبيع الخدمة المراد
  .في جميع مستشفيات وزارة الصحة  (WIFI)الالسمكي

 جميع المعدات واآلالت الالزمة لمعمل وعمى حسابو الخاص ويمتزم بعد  بإحضار عمى المتعيد الفائز
ايام  من تاريخ إبالغو خطيًا من قبل إدارة  5خالل  المكانانتياء مدة اإليجار المتعاقد عمييا بإخالء 

الصحة  ال يحق لو البقاء الي مدة بعد انتياء العقد اال بموافقة مسبقة من دائرة المشتريات بوزارةو   المستشفى
 حتى لو لم تقم ادارة المستشفى اشعاره بذلك لإلخالءويعتبر تاريخ انتياء العقد ممزما لو 

 لوزارة الصحة بعد انتياء العقد  )اجباريا( التالية االصنافبتقديم  يمتزم من ترسو عميو المزاودة 
 :  لمرة واحدة عمى حدة وذلك لكل مستشفى

لكل مرفق : المزاودةتبرعات تقدم اجباريًا من الشركة التي ترسو عمييا   
 

 
 

 
 
 

 ادنىفي كل مستشفى عمى حدة كحد  السمكي وحدات (15) يبدأ العقد ب. 

  تكون جميع اعمال التركيب في المستشفيات بالتنسيق المسبق مع وحدة تكنولوجيا المعمومات واالدارة
الموافقة شريطة عدم  المعمومات ألخذالعامة لميندسة والصيانة من خالل طمب خطي يقدم لوحدة تكنولوجيا 

 .تعارض تركيب ىذه الوحدات مع شبكة وزارة الصحة

  2.4ان يكون توزيع الشركة لمخدمة عمى نطاقMHz 

  متر. 6تمتزم الشركة بعدم تركيب ابراج يزيد ارتفاعيا عن 

  تمتزم الشركة بنموذج طمب التركيب و بتعبئة جميع بياناتو المطموبة وال يتم أي عممية تركيب إال بعد
 استيفاء إجراءات الطمب .

 عادة تمتزم الشركة بالحفاظ عمى الشكل الجمالي ل ممبنى أثناء إجراء تركيب الوحدات الخاصة بيا وا 
 الشكل الجمالي كما كان عميو في حال تغيير أو فك مكان الوحدات )من دىان وغيره (

  

 الصنف رقم المنتج العدد
Link =2 unit NBE-5AC-16 NanoBeam AC  

1 RB2011 Hi AS-
RM 

Mikrotik 
Routerboard 

1 TS-8-PRO POE Switch 
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 اقرار شخصي 

بانني قد   ;0/010ـــــــــ الموقع ادناه المشترك في المزاودة رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة //   اقر انا
 اطمعت عمى الشروط الخاصة والعامة وتفيمتيا جيدا 
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 -وبناء عميو فانني اقد عرض سعري عمى النحو التالي :
 
 

 جدول باسماء المستشفيات في وزارة الصحة
 

لكل وحدة  قيمة االيجار السنوي بالشيكل مدة االيجار البيان الرقم
 السمكي

  سنة 0 مجمع ناصر الطبي 0
  سنة 0 مستشفى غزة االوروبي 8

 


