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دولة فلسطین
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

93/2017المناقصة رقم اإلعالن عن إعادة 

الخاص بالرنین المغناطیسيUPSبطاریات لجھاز الخاصة بتورید 

تورید بطاریات بالصحة الفلسطینیة عن طرح عطاء بالظرف المختوم الخاصة تعلن وزارة

ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنیة الخاص بالرنین المغناطیسي UPSلجھاز 
الواردة للمشتركین في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة لشراء البضائع .

والمواصفات من دائرة المشتریات بوزارة الصحة من یمكن الحصول على صحیفة الشروط
العنوان التالي :

الطـــابق األول وذلـــك لقـــاء مبلـــغ  –عیـــادة الرمـــال –المبنـــى اإلداري -غـــزة :  شـــارع الوحـــدة 
)  شیكل ال ترد .100(

السـاعة الحادیـة 14/9/2017الموافق خمیسبأن آخر موعد لتقدیم العروض هو یوم العلماً 
صباحًا في صندوق العطاءات ولن یلتفت ألي عروض ترد بعد هذا  الموعد . والربععشر

مالحظات : 
أجرة اإلعالن على من ترسو علیه العطاء .)1
) یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادرین من بنك معتمد لدى السلطة الوطنیة الفلسطینیة بغزة ( البنك 2

نتاج الفلسطیني) أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت الوطني اإلسالمي أو بنك اال 
من العطاء كتأمین دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقدیم %5وتكنولوجیا المعلومات بمبلغ 

العروض .   
ب .) تقدیم األسعار بالشیكل االسرائیلي وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائ3
ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة في قطاع غزة.) 4
) لجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار .5

2827634فاكس –2829774لالستفسار یرجى االتصال بقسم المناقصات على هاتف رقم 

وزارة الصحة
دائرة المشتریات
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دولة فلسطین
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

93/2017المناقصة رقم اإلعالن عن 

الخاص بالرنین المغناطیسيUPSبطاریات لجھاز الخاصة بتورید 

صحیفة الشروط العامة
بطاریات لجهاز تورید على وزارة الصحـــة الفلسـطینیة لكل من هو مؤهل ولدیه القدرة تعلــن
UPS93/2017یبادر باالشتراك في هذه المناقصة رقم أن الخاص بالرنین المغناطیسي

التالیة:حسب الشروط وذلك 
علــى المشــترك أن یقــدم عطائــه علــى النمــوذج الخــاص بهــذه المناقصــة والمرفــق بصــحیفة -1

المشـــتریات والمؤشـــر علیـــه بـــرقم قســـیمة دائـــرة _الشـــروط  فقـــط والمختـــوم بخـــتم وزارة الصـــحة
تحصــیل الــثمن وكــذلك جــدول األصــناف المرفــق بهــذه الشــروط توضــع داخــل مظــروف مغلــق 

ورقم المناقصة .اسممكتوب علیه 
غیرهـــا أوالمحـــي فـــي جـــدول األصـــناف وكـــل تصـــحیح فـــي األســـعار أوال یجـــوز الكشـــط -2

ادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه . یجب إع
على المشترك أن یكون مشتغًال مرخصًا وان یرفق لعطائه شهادة تثبت ذلك .-3
ارفــاق شــهادة خلــو ضــریبي أو صــوره عنهــا أو شــهادة خصــم ضــریبي صــادرة عــن الــدوائر -4

الضریبیة في قطاع غزة.
شــروط وزارة الصــحة حســبعلــى المشــترك الــذي یرســو علیــه العطــاء أن یوقــع عقــدًا مــع -5

. المناقصة
على المشترك أن یلتزم بتعبئة األسعار على نموذج المناقصة ولن ینظر لألسعار المقدمـة -6

على نماذج الشركة .
.هذه المناقصة متكاملة وال یجوز تجزئتها بین المشاركین -7
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ي بالشــیكل اإلســرائیلعلــى المشــترك أن یكــون علــى علــم بــأن مــا یقدمــه مــن عــرض ســعر -8
و یلتزم المورد بتسدید ضریبة الرسوم والطوابـع والبـالغ %16المضافة ضریبة القیمة شامال

مــن التوریــد طبقــًا للشــروط االنتهــاءوانــه ملزمــًا لــه حتــى ثمانیــة فــي األلــف ،   %0.8قیمتهــا 
.والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة 

یجــــب أن یشــــمل الســــعر المقــــدم بالعطــــاء رســــوم الجمــــارك وجمیــــع أنــــواع الرســــوم األخــــرى -9
خالصــاً القطــع ومصــاریف النقــل بأنواعــه وقــت تقــدیم العطــاء والتحمیــل والتنزیــل ویكــون تســلیم 

الجمركیة.اإلیراداتما یفید تسدید إحضارلجمیع المصاریف والرسوم وعلى المشارك 
مــن إجمــالي قیمــة %5ن یقــدم ضــمان دخــول عطــاء بنســبة یجــب علــى مقــدم العطــاء أ-10

األصناف المتقدمة لها بإحدى الطریقتین التالیتین :_
كفالـــة بنكیـــة أو (شـــیك بنكـــي) مـــن بنـــك یقبـــل التعامـــل مـــع الســـلطة الوطنیـــة بغـــزة (البنـــك -أ

ق ) ساریة المفعـول لمـدة ثالثـة شـهور مـن تـاریخ إغـالبنك االنتاج الفلسطینيأوالوطني اإلسالمي 
الصندوق .

أو إیصــال دفـــع معتمـــد صـــادر مـــن بنــك البریـــد التـــابع لـــوزارة االتصـــاالت وتكنولوجیـــا -ب
بوزارة الصحة ) .–المعلومات ( یتم استالم اإلیصال من دائرة المشتریات 

من تاریخ إغالق الصندوق .) یوم 90حیة السعر لمدة (یكون صال-11
مــدة ضــمانة األعمــال بعــد التنفیــذ هــي ســنة كاملــة مــنبــأن علـى المشــترك أن یكــون علــى علــم -12

مـــن المبلـــغ %5تــاریخ التســـلیم االبتـــدائي وان یســـتبدل كفالـــة حســـن التنفیـــذ بكفالـــة ضـــمان األعمـــال بنســـبة 
اإلجمالي لألعمال المنفذة ساریة المفعول لحین انتهاء الضمانة.

ـــة دخـــول العطـــاءعلـــى مـــن یرســـو علیـــه العطـــاء أن یســـتبدل -13 ـــالفقرةالكفال مشـــار إلیهـــا ب
من القیمة اإلجمالیة الفعلیـة للعطـاء %10بنسبة ( كفالة حسن تنفیذ ) ) بكفالة أخرى10(

.المتفق علیها مدة التوریدساریة المفعول حتى انتهاء
التورید:التأخیر في -14

یـــتم شـــراء األصـــناف التـــي لـــم یقـــم المـــورد بتوریـــدها مـــن غیـــره علـــى حســـابه بالطریقـــة التـــي -أ
عامــة ومــا ینــتج أوبعطــاءات محلیــة أویضــمن بهــا الحصــول علــى الصــنف ســواء بالممارســة 
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عـــن مـــدة %0.5غرامـــة وفـــرض درایـــةإمصـــاریف %10عـــن زیـــادة فـــي الـــثمن مضـــافا إلیـــه 
یصـیر خصـمها مـن التـأمین المـودع منـه عـن للوازم العامـة بموجب قانون االتأخیر في التورید 

مـــن أي مبلـــغ أخـــر یكـــون مســـتحقًا لـــه لـــدى الـــوزارة وال یكـــون للمـــورد الحـــق فـــي أوهـــذا العقـــد 
االعتراض على المبلغ المطالب بـه أمـا إذا كـان سـعر الشـراء یقـل عـن سـعر المـورد فـال یحـق 

المستحقة.غرامة التأخیر له المطالبة بالفرق وهذا ال یمنع من تحصیل قیمة
وذلــك بــدون اإلخــالل بخطــاب،_ إلغــاء العقــد ومصــادرة التــأمین مــع إخطــار المــورد بــذلك ب

بحــق الــوزارة فــي المطالبــة بــأي تعــویض نظیــر األضــرار الناتجــة عــن عجــز المــورد فــي تنفیــذ 
العقد.

حســب شـــروط االــذي یقــوم المــورد بتوریــدهةتوریــد األصــناف المــذكوریكــون الــدفع لقــاء -15
أنعلـــىوریـــدالتإتمـــامیومـــًا مـــن تـــاریخ 60) خـــالل 93/2017ومواصـــفات المناقصـــة رقـــم (

الالزمة.یرفق مع الفاتورة محضر االستالم والتقاریر الفنیة 
وزارة الصـــــحة لیســـــت ملزمـــــة بقبـــــول ارخـــــص األســـــعار ودون إبـــــداء أي أســـــباب وبـــــدون -16

المشاركین.معارضة من 
التـــي یـــتم ترســـیتها علـــى المشـــاركین فـــي المناقصـــة یكـــون خـــاللاألصـــناف میعـــاد توریـــد -17

وٕاذا كــان المــورد ال یســتطیع التوریــد خــالل الفتــرة مــن تــاریخ إبــالغ الشــركة بالتوریــد أســبوعین
.المحددة علیه أن یوضح في عرض سعره المدة التي یمكنه خاللها التورید خطیًا 

بمخــــازن الهندســــة والصــــیانة توریــــد ســــیكون المشــــترك أن یكــــون علــــى علــــم بــــان العلــــى-18
والتنزیل.بوسائل نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص شامال التحمیل باألوروبي رفح

لــوزارة الصــحة تخفــیض الكمیــات المطلوبــة حــقالمشــترك أن یكــون علــى علــم بأنــه یعلــى-19
بــدون تغییــر مــن الكمیــات المطلوبــة و %30بواقــع لألصــناف الــواردة فــي المناقصــة او زیادتهــا 

وبدون معارضة من المورد .لألسعار
اعطــاء األولویــة للمنــتج الــوطني الفلســطیني لألصــناف المطابقــة للمواصــفات والمقــاییس -20

الفلسطینیة .
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تعطــى المنتجــات الوطنیــة أولویــة فــي الشــراء حتــى لــو كانــت قیمتهــا تزیــد علــى مثیالتهــا -21
المــورد احضــار شــهادة مــن وزارة االقتصــاد الــوطني وعلــى %5مــن المنتجــات األجنبیــة بنســبة 

بما یفید أن المنتج وطني.
التالعب في معاملتـه یلغـى العقـد ویصـادر التـأمین مـع عـدم أوإذا استعمل المورد الغش -22

اإلخـالل بحـق المطالبـة بالتعویضـات المترتبـة علــى ذلـك وتشـطب وزارة المالیـة اسـمه مـن بــین 
خول فـــي مناقصـــات للســـلطة فضـــال عـــن إبـــالغ أمـــره للنیابـــة عنـــد المـــوردین وال یســـمح لـــه بالـــد

.االقتضاء 
غیـــر أوبواســـطة غیــره بطریـــق مباشــر أوقـــدم بنفســه أوإذا ثبــت علـــى المــورد انـــه شــرع -23

على التواطؤ معـه إضـرارا بالمصـلحة أومستخدمي السلطة أومباشر على رشوة أحد موظفي 
عــن شــطب اســمه مــن بــین المــوردین واتخــاذ یلغــى عقــده فــي الحــال ویصــادر التــأمین فضــال

اإلجراءات القضائیة ضده .
ـــس المـــورد إذا-24 ـــه دون اتخـــاذ أي أعســـرأوأفل فیلغـــى التعاقـــد معـــه بخطـــاب موصـــى علی

التأمین.إجراءات قضائیة ویصادر 
مـــا تبقـــى منـــه مـــع رد التـــامین إذا لـــم تكـــن هنـــاك أوإذا تـــوفى المـــورد جـــاز إلغـــاء العقـــد -25

یعینـــوا معهـــم أنالســـماح للورثـــة باالســـتمرار فـــي إتمـــام العقـــد بشـــرط أودى المـــورد مطالبـــات لـــ
من مورد واحـد أكثروكیال رسمیًا یوافق علیه رئیس الجهة المختصة وٕاذا كان العقد مبرمًا مع 

التوریـد إلـى أیكـالفـي أووتوفى أحدهم فللجهة المختصة الحق في إلغاء العقد مع رد التامین 
بـاقي المــوردین ویحصـل اإللغــاء فــي الحـالتین بموجــب خطـاب موصــى علیــه بـدون حاجــة إلــى 

بذلك .االلتجاء إلى القضاء للحصول على حكم أورسمیة أواتخاذ إجراءات قانونیة 
شــــارع -المشــــتریاتبــــدائرةأخــــر موعــــد لتقــــدیم العطــــاءات بصــــندوق العطــــاءات الكــــائن -26

14/9/2017الموافـقخمیسالیوم الطابق األول هو –عیادة الرمال –داري المبنى اإل-الوحدة

.صباحاً والربع الحادیة عشر الساعة 
وزارة الصحة 

المشتریاتدائرة
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جدول األسعار الخاصة باألصناف المطلوبة

مالحظةالسعر اإلجمالي بالشیكلسعر الوحدة بالشیكلالكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم

1Gel Battery 12V-110 AH60عدد
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ضمانة لمدة سنة للبطاریات الموردة–8
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عدد الوحدة
Gel  Battery 12V-110 AH

1
ترتیـب
الصنف

الكمیة

وصف الصنف
Gell Deep cycle battery

First power OR Ritar
LFP12100G    /AH100 @ 10HR

DG12100 @20HR
A.G.M مرفوض RT,RA,DC

أشھر4إنتاج حدیث ال یزید عن تاریخ
60متر مع نعل كابل عدد 30ملم طول 35*1یشمل توفیر كابل السعر

60

م
1

2

3

4

5

6

7

مواصفات األصناف المطلوبةال


