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 السمطة الوطنية الفمسطينية
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 73/3103 المناقصة رقم لعالن لعناإل
 لمعيون   ENDOLASERجهاز  الخاصة بتوريد 

 _فيما بتمويل من المؤسسات اإلسالمية الطبية _ األردن
جياز  الخاصة بتوريدالصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختـو  تعمن وزارة 

ENDOLASER  ووفقًا _فيما  لمعيوف بتمويؿ مف المؤسسات اإلسالمية الطبية _ األردف
لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقًا لشروط 

  وزارة الصحة.

المشتريات بوزارة الصحة مف  عمى صحيفة الشروط والمواصفات مف دائرةالحصوؿ يمكن 
 واف التالي :العن

      الطػػػػابؽ األوؿ وللػػػػؾ لقػػػػاء مبمػػػػ      –عيػػػػادة الرمػػػػاؿ  –المبنػػػػى اإلداري   -غػػػػزة :  شػػػػارع الوحػػػػدة 
 . (  شيكؿ ال ترد 022 )

الثانيػػة السػػاعة  02/7/0212 الموافػػؽ الثالثػػاء بػػ ف رخػػر موعػػد لتقػػديـ العػػروض ىػػو يػػـو لعممــا      
 روض ترد بعد ىلا  الموعد . ع أليفي صندوؽ العطاءات ولف يمتفت  عشر ظيراً 

 مالحظات : 
 أجرة اإللعالن في الصحيفة لعمي من يرسو لعميه العطاء . (0
يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من أي بنك يعمـل فـي قطـاع  ـزة وتكـون الكفالـة لصـال  لمجمـ  الشـفاء ( 3

% مـن إجمـالي 5االت وتكنولوجيـا المعمومـات بنسـبة الطبي(  أو سند دف  معتمد صادر من بنك البريد التاب  لوزارة االتص
 قيمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر مولعد لتقديم العروض .   

 ( تقديم األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائب .3
لعنها أو شهادة خصم ضريبي صـادرة لعـن الـدوائر الضـريبية فـي قطـاع  ـزة يجب ارفاق شهادة خمو ضريبي أو صورة  (4

التـي لـديها مشـتمل مـرخص مـن الضـفة المربيـة يتوجـب لعميهـا دفـ  ضـريبة القيمـة بخصوص الشركات قبل صرف الفواتير ل
 % (.0% وضريبة دخل بنسبة  3.5المضافة بنسبة 

 ( لجنة العطاءات  ير ممزمة بقبول أقل األسعار5
                                                                3837634فاكس  – 3839774سار يرجى االتصال بقسم المناقصات لعمى هاتف رقم لالستف

 وزارة الصحة        
 المشتريات دائرة  
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 السمطة الوطنية الفمسطينية
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 73/3103 المناقصة رقم اإللعالن لعن
 لمعيون   ENDOLASERجهاز  الخاصة بتوريد 

 _فيمابتمويل من المؤسسات اإلسالمية الطبية _ األردن
 

 صحيفة الشــــروط العامة
 

جياز  توريدلوزارة الصحػػػة الفمسػطينية لكؿ مف ىو مؤىؿ ولديو القدرة  تعمــن 
ENDOLASER يبادر  أففيما _  بتمويؿ مف المؤسسات اإلسالمية الطبية _ األردف لمعيوف

 التالية:حسب الشروط  وللؾ 72/0212رقـ  باالشتراؾ في ىله المناقصة
عمى المشترؾ أف يقدـ عطائو عمى النمولج الخاص بيله المناقصة والمرفؽ بصحيفة  -1

المشتريات والمؤشر عميو برقـ قسيمة دائرة  _الشروط  فقط والمختوـ بختـ وزارة الصحة 
صناؼ المرفؽ بيله الشروط توع  داخؿ مظروؼ ملمؽ تحصيؿ الثمف وكللؾ جدوؿ األ

 ورقـ المناقصة . أسـمكتوب عميو 
غيرىا  أوالمحي في جدوؿ األصناؼ وكؿ تصحيح في األسعار  أوال يجوز الكشط  -0

 يجب إعادة كتابتو رقمًا وكتابة والتوقي  عميو . 
 لؾ .عمى المشترؾ أف يكوف مشتلاًل مرخصًا واف يرفؽ لعطائو شيادة تثبت ل -2
عمى المشترؾ أف يكوف حاصاًل عمى رخصة مزاولة المينة واف يرفؽ لعطائو صورة  -4

 عنيا.
يجب ارفاؽ شيادة خمو عريبي أو صورة عنيا أو شيادة خصـ عريبي صادرة عف -5

الدوائر العريبية في قطاع غزة قبؿ صرؼ الفواتير )بخصوص الشركات التي لدييا 
 0.5مييا دف  عريبة القيمة المعافة بنسبة مشتلؿ مرخص مف العفة اللربية يتوجب ع

 % (.1% وعريبة دخؿ بنسبة 

عمى المشترؾ اللي يرسو عميو العطاء أف يوق  عقدًا م  وزارة الصحة حسبما تمميو -6
 مصمحتيا. 
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أف يمتـز بتعبئة األسعار عمى نمولج المناقصة ولف ينظر لألسعار المقدمة  المشترؾ عمى -7
 عمى نمالج الشركة .

 دوالر األمريكيبالشترؾ أف يكوف عمى عمـ ب ف ما يقدمو مف عرض سعر عمى الم -8
و يمتـز المورد بتسديد عريبة الرسـو والطواب   % 0445 المضافةضريبة القيمة ل شامال

مف التوريد طبقًا  االنتياءوانو ممزمًا لو حتى    % ثمانية في األلؼ ،2.8والبال  قيمتيا 
 .مناقصة الملكورة لواردة باللمشروط والمواصفات ا

يجب أف يشمؿ السعر المقدـ بالعطاء رسوـ الجمارؾ وجمي  أنواع الرسـو األخرى  -9
ومصاريؼ النقؿ ب نواعو وقت تقديـ العطاء والتحميؿ والتنزيؿ والتركيب والتشليؿ ويكوف 

ما يفيد تسديد  إحعارلجمي  المصاريؼ والرسـو وعمى المشارؾ  خالصاً  الجيازتسميـ 
 الجمركية. اإليرادات

 فييتقدـ بو  اللي لمصنؼيجب عمى المشترؾ تحديد اسـ الشركة المصنعة وبمد المنش  -12
 السعر.المناقصة عند تحديد 

 ما أخرمف الشركة المصنعة وليس مف أي بمد المطموب  الصنؼ بإحعاريمتـز المورد  -11
 لـ يكف منصوص عمية بعرض الشركة و الوزارة وافقت عمى للؾ .

% مف إجمالي قيمة 5مقدـ العطاء أف يقدـ عماف دخوؿ عطاء بنسبة يجب عمى  -10
 األصناؼ المتقدمة ليا بإحدى الطريقتيف التاليتيف :_

كفالة بنكية أو شيؾ بنكي مف أي بنؾ يعمؿ في قطاع غزة وتكوف الكفالة لصالح  -
 .سارية المفعوؿ لمدة ثالثة شيور مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ  الطبي ( )مجم  الشفاء

أو إيصاؿ دف  معتمد صادر مف بنؾ البريد التاب  لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا -
 بوزارة الصحة ( . –المعمومات ) يتـ استالـ اإليصاؿ مف دائرة المشتريات 

 (يوـ مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .92يكوف صالحية السعر لمدة ) -12
( بكفالة 10ة المشار إلييا بالفقرة )عمى مف يرسو عميو العطاء أف يستبدؿ الكفالة البنكي-14

مف القيمة اإلجمالية الفعمية لمعطاء سارية المفعوؿ  % 01بنسبة  ) كفالة حسف تنفيل ( أخرى
 .المتفؽ عمييا  والتركيب والتشليؿ  حتى انتياء مدة التوريد
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 التوريد:الت خير في -15
 أوعف كؿ أسبوع ت خير  %1.5يعطى المورد ميمة م  توقي  غرامة بنسبة -أ

يكوف المورد قد ت خر في توريده  الجياز الليجزء مف األسبوع مف قيمة 
والسمطة ليست مسئولة عف أسباب الت خير في التوريد ما عدا األسباب 

 القيرية كالكوارث الطبيعية وما شابو .
مف غيره عمى حسابو  لـ يقـ المورد بتوريده ليال صنؼيتـ شراء ال -ب

 أوقة التي يعمف بيا الحصوؿ عمى الصنؼ سواء بالممارسة بالطري
 %01عامة وما ينتج عف زيادة في الثمف معافا إليو  أوبعطاءات محمية 

وما يستحؽ مف غرامة عف مدة الت خير في التوريد يصير  أدرايةمصاريؼ 
مف أي مبم  أخر يكوف  أوخصميا مف الت ميف المودع منو عف ىلا العقد 

دى الوزارة وال يكوف لممورد الحؽ في االعتراض عمى المبم  مستحقًا لو ل
المطالب بو أما إلا كاف سعر الشراء يقؿ عف سعر المورد فال يحؽ لو 

 المستحقة.المطالبة بالفرؽ وىلا ال يمن  مف تحصيؿ قيمة غرامة الت خير 
وللؾ بدوف  بخطاب،ج_ إللاء العقد ومصادرة الت ميف م  إخطار المورد بللؾ 

خالؿ بحؽ الوزارة في المطالبة ب ي تعويض نظير األعرار الناتجة عف اإل
 العقد.عجز المورد في تنفيل 

حسب شروط  االلي يقـو المورد بتوريدى الصنؼ المطموبتوريد يكوف الدف  لقاء   -16
 أف عمى وريدالت إتماـيومًا مف تاريخ  61( خالؿ 72/0212 ومواصفات المناقصة رقـ )

 الالزمة.تورة محعر االستالـ والتقارير الفنية يرفؽ م  الفا
وزارة الصحة ليست ممزمة بقبوؿ ارخص األسعار ودوف إبداء أي أسباب وبدوف -17

 المشاركيف.معارعة مف 
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 8يتـ ترسيتو عمى المشاركيف في المناقصة يكوف خالؿ  ليال ؼصنالميعاد توريد -18
لا كاف المورد ال يستطي  التوريد خالؿ الفترة و  الشركة بالتوريد  إبالغمف تاريخ  أسابي  ا 

 .المحددة عميو أف يوعح في عرض سعره المدة التي يمكنو خالليا التوريد خطيًا 
عمى المشترؾ أف يكوف عمى عمـ باف التوريد سيكوف لمستودعات وزارة الصحة في -19

 والتنزيؿ.غزة بوسائؿ نقمو الخاصة وعمى حسابو الخاص شامال التحميؿ 
لمعرض المقدـ منو كما  ةمف النوعية األصمية ومطابق ؼصنالكوف ييمتـز المورد باف -02

 التوريد.يمتـز بتقديـ شيادة المنش  عند 
 يمي:ىله المناقصة بما  فييمتـز المشارؾ -01
حعار شيادة بمد  لتوعيح الصنؼ المطموب يجب إرفاؽ الكتالوجاتأواًل:    المنش  وتقديـ وا 

 . والتشليؿ التوريدتبدأ مف تاريخ  ثالث سنواتدة عمانة شاممة لم
 إلىينظر  ، كما التوض  مدة الضمانة بشكل واض   أفعمى الشركة المتقدمة : ثانياً    

    يتـ تقديـ كفالة بنكيةعمى أف كاف فترة العماف اقؿ مف المدة المطموبة  إلاالعرض المقدـ 
تبدأ مف تاريخ تسميـ وتشليؿ  لألسعار اإلجماليةمف القيمة  %5) كفالة عماف ( بواق  

 .  األجيزة

في حالة تعطؿ الجياز في فترة العماف تعاؼ مدة التعطيؿ إلى مدة العماف  -00
 األصمية .

 تدريب ميندس في الشركة المصنعة عمى الجياز . -02
 سنوات . 8توفير قط  غيار لمدة ال تقؿ عف  -04
وغير مجددة ومطابقة لمعرض  األصميةنوعية مف ال ةالمورد صناؼاألكوف ي أفيجب  -05

 المقدـ فيو وكما ويمتـز بتقديـ شيادة المنش  عند التوريد . 

كما انو لف ينظر ألي  المورد فصنبال بتقديم الكتالوجات الخاصة يمتـز المورد -06
تكوف الكتالوجػػات  أفعمى  هعطػػاء غير مرفػؽ معو الكتالوجػػات الخاصة بعرض سعر 

  . وعح الصنؼ المطموبأصمية ت
اعطاء األولوية لممنتج الوطني الفمسطيني لألصناؼ المطابقة لممواصفات والمقاييس  -07

 الفمسطينية .
 



 _فيما الطبية _ األردن لمعيون بتمويل من المؤسسات اإلسالمية  ENDOLASERتوريد جهاز بالخاصة  73/3103مناقصة رقم  
 

 6 

 
التالعب في معاممتو يملى العقد ويصادر الت ميف م  عدـ  أوإلا استعمؿ المورد اللش -08

ة المالية اسمو مف بيف اإلخالؿ بحؽ المطالبة بالتعويعات المترتبة عمى للؾ وتشطب وزار 
المورديف وال يسمح لو بالدخوؿ في مناقصات لمسمطة فعال عف إبالغ أمره لمنيابة عند 

 .االقتعاء 
غير  أوبواسطة غيره بطريؽ مباشر  أوقدـ بنفسو  أوإلا ثبت عمى المورد انو شرع   -09

را عمى التواطؤ معو إعرا أومستخدمي السمطة  أومباشر عمى رشوة أحد موظفي 
بالمصمحة يملى عقده في الحاؿ ويصادر الت ميف فعال عف شطب اسمو مف بيف المورديف 

 واتخال اإلجراءات القعائية عده .
فيملى التعاقد معو بخطاب موصى عميو دوف اتخال أي  أعسر أوأفمس المورد  إلا-22

 الت ميف.إجراءات قعائية ويصادر 
ا تبقى منو م  رد التاميف إلا لـ تكف ىناؾ م أوإلا توفى المورد جاز إللاء العقد  -21

يعينوا معيـ  أفالسماح لمورثة باالستمرار في إتماـ العقد بشرط  أومطالبات لدى المورد 
لا كاف العقد مبرمًا م   مف مورد  أكثروكيال رسميًا يوافؽ عميو رئيس الجية المختصة وا 

 أيكاؿفي  أوم  رد التاميف واحد وتوفى أحدىـ فممجية المختصة الحؽ في إللاء العقد 
التوريد إلى باقي المورديف ويحصؿ اإلللاء في الحالتيف بموجب خطاب موصى عميو بدوف 

االلتجاء إلى القعاء لمحصوؿ عمى حكـ  أورسمية  أوحاجة إلى اتخال إجراءات قانونية 
 .بللؾ

شارع  -المشتريات دائرةأخر موعد لتقديـ العطاءات بصندوؽ العطاءات الكائف ب -22
 ؽالمواف الثالثاء  يـواألوؿ ىو الطابؽ  –عيادة الرماؿ  – اإلداريالمبنى  -الوحدة
 . الثانية عشر ظيراً الساعة  02/7/0212
 

 وزارة الصحة  
 ختم وتوقي  المشترك                       المشتريات دائرة    
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 قائمة األصناف المطموبة 

عر الوحدة س الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالدوالر

السعر اإلجمالي 
 بالدوالر

الشركة 
 المصنعة

رقم 
 الكتالوج

مدة 
 التوريد

 مالحظة

0 COAGULATION ENDLAYSERWITH 

BROBES SYSTEM COMPLET 0 لعدد         
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