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 دولة فمسطين

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 
 77/0277المناقصة رقم لعالن لعن اإل 

  NOVA 10قطع غيار أجهزة أمالح الدم  الخاصة بتوريد  
 بمجمع ناصر الطبي Diathermyوقطع لجهاز 

 

ة قطع غيار أجهز الخاصة بتوريد الصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختوـ  تعمن وزارة        
لكراسة الشروط  ووفقا   بمجمع ناصر الطبي Diathermyوقطع لجهاز  NOVA 10أمالح الدـ 

الخاصة والعامة والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقا  لشروط وزارة الصحة لشراء 
  البضائع .

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

(  111) الطابؽ األوؿ وذلؾ لقاء مبمغ    –عيادة الرماؿ  –المبنى اإلداري   -غزة :  شارع الوحدة 
 شيكؿ ال ترد .

الحادية عشر الساعة  01/0/7117 لموافؽاالخميس  بأف آخر موعد لتقديـ العروض هو يوـ لعمما        
 عروض ترد بعد هذا  الموعد .  أليفي صندوؽ العطاءات ولف يمتفت صباحا  

 مالحظات : 
 أجرة اإللعالن في الصحف لعمى من يرسو لعميه العطاء . (7
يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من أي بنك معتمد يعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالح )مجمع ( 0

% من 5تصالت وتكنولوجيا المعمومات بنسبة الشفاء الطبي(أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة ال 
إجمالي قيمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر مولعد لتقديم 

 العروض.
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب . بالدولر األمريكي( تقديم األسعار 7
ها أو شهادة خصم ضريبي صادرة لعن الدوائر الضريبية في قطاع غزة (يجب ارفاق شهادة خمو ضريبي أو صورة لعن4

التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب لعميها دفع ضريبة القيمة بخصوص الشركات )قبل صرف الفواتير 
 .% (7% وضريبة دخل بنسبة  0.5المضافة بنسبة 

 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار5
                                                                0807674فاكس  – 0809774ر يرجى التصال بقسم المناقصات لعمى هاتف رقم لالستفسا

 وزارة الصحة        
 المشتريات دائرة
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 دولة فمسطين
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 77/0277المناقصة رقم اإللعالن لعن  
  NOVA 10قطع غيار أجهزة أمالح الدم  د الخاصة بتوري 

 بمجمع ناصر الطبي Diathermyوقطع لجهاز 

 صحيفة الشروط العامة
 

قطػع غيػار أجهػزة أمػالح  وزارة الصحػػػة الفمسػطينية لكػؿ مػف هػو مؤهػؿ ولديػد القػدرة لتوريػد تعمــن 
اؾ فػي هػذ  يبػادر باالشػتر  أف بمجمػع ناصػر الطبػي Diathermyوقطع لجهاز  NOVA 10الدـ  

 التالية:حسب الشروط  وذلؾ 07/7117المناقصة رقـ 
عمى المشترؾ أف يقدـ عطائػد عمػى النمػوذج الخػاص بهػذ  المناقصػة والمرفػؽ بصػحيفة الشػروط  فقػط  -1

المشتريات والمؤشر عميد برقـ قسيمة تحصيؿ الػممف وكػذلؾ جػدوؿ دائرة والمختـو بختـ وزارة الصحة ػ 
 ورقـ المناقصة . سـاوط توضع داخؿ مظروؼ مغمؽ مكتوب عميد األصناؼ المرفؽ بهذ  الشر 

غيرهػػا يجػػب إعػػػادة  أوالمحػػي فػػػي جػػدوؿ األصػػناؼ وكػػػؿ تصػػحي  فػػي األسػػػعار  أوال يجػػوز الكشػػط  -7
 كتابتد رقما  وكتابة والتوقيع عميد . 

 عمى المشترؾ أف يكوف مشتغال  مرخصا  واف يرفؽ لعطائد شهادة تمبت ذلؾ . -0
مو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصـ ضريبي صادرة عف الدوائر الضريبية يجب ارفاؽ شهادة خ-4

التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغربية بخصوص الشركات )في قطاع غزة قبؿ صرؼ الفواتير 
 .% (7% وضريبة دخل بنسبة  0.5يتوجب لعميها دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 . شروط المناقصة أف يوقع عقدا  مع وزارة الصحة حسبعمى المشترؾ الذي يرسو عميد العطاء  -5

وفػي حػاؿ تقػدمت بعػروض أخػرر تػذكر أف يمتـز بتعبئة األسعار عمى نموذج المناقصة  المشترؾ عمى -6
 . ذلؾ مقابؿ كؿ صنؼ

لمصػػنؼ الواحػػد المطػػابؽ لممواصػػفات عمػػى أسػػاس اقػػؿ األسػػعار  المناقصػػةسػػوؼ يػػتـ ترسػػيد أصػػناؼ  -7
 واحػدالبعرض سعر أو أكمر لمصنؼ عطاء مستقؿ ويمكف لممورد التقدـ  وسوؼ يتـ اعتبار كؿ صنؼ

 .عمما  بأف لجنة العطاءات غير ممزمة بأقؿ األسعار 
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 شـــامال بالـــدولر األمريكـــيعمػػى المشػػػترؾ أف يكػػػوف عمػػػى عمػػػـ بػػػأف مػػا يقدمػػػد مػػػف عػػػرض سػػػعر   -8
لطوابػػع والبػػالغ قيمتهػػا و يمتػػـز المػػورد بتسػػديد ضػػريبة الرسػػـو وا % 76 المضــافةضــريبة القيمــة 

لػواردة مف التوريد طبقا  لمشروط والمواصفات ا االنتهاءواند ممزما  لد حتى    ، % ممانية في األلؼ1.8
 .بالمناقصة المذكورة 

السعر المقدـ بالعطاء رسوـ الجمارؾ وجميع أنػواع الرسػوـ األخػرر ومصػاريؼ عرض يجب أف يشمؿ  -9
لجميػػع المصػػاريؼ  خالصػػا   القطػػعلتحميػػؿ والتنزيػػؿ ويكػػوف تسػػميـ النقػػؿ بأنواعػػد وقػػت تقػػديـ العطػػاء وا

 الجمركية. اإليراداتما يفيد تسديد  إحضاروالرسـو وعمى المشارؾ 
المناقصػػة  فػػييتقػػدـ بػػد  الػػذي لمصػػنؼيجػػب عمػػى المشػػترؾ تحديػػد اسػػـ الشػػركة المصػػنعة وبمػػد المنشػػأ -11

أو عيند لالختبار وفي حاؿ لـ يتمكف مف  ةمع تقديـ كتالوج يوض  المواصفات الفني السعرعند تحديد 
 .تقديـ عيند مع العطاء يتعهد بتقديـ عيند قبؿ التوريد تتطابؽ مع األصناؼ المطموبة 

لػـ يكػف منصػوص  مػا أخػرمػف الشػركة المصػنعة ولػيس مػف أي بمػد  األصناؼ بإحضاريمتـز المورد  -11
 عمية بعرض الشركة و الوزارة وافقت عمى ذلؾ .

% مػػف إجمػػالي قيمػػة األصػػناؼ 5قػػدـ العطػػاء أف يقػػدـ ضػػماف دخػػوؿ عطػػاء بنسػػبة يجػػب عمػػى م  -17
 المتقدمة لها بإحدر الطريقتيف التاليتيف :_

أي بنؾ معتمد يعمؿ في قطاع غزة وتكوف الكفالة لصال  )مجمع مف كفالة بنكية أو )شيؾ بنكي(  - أ
 دوؽ .سارية المفعوؿ لمدة مالمة شهور مف تاريخ إغالؽ الصن الشفاء الطبي(

   أو إيصػػػاؿ دفػػػع معتمػػػد صػػػادر مػػػف بنػػػؾ البريػػػد التػػػابع لػػػوزارة االتصػػػاالت وتكنولوجيػػػا المعمومػػػات     - ب
 بوزارة الصحة ( . –) يتـ استالـ اإليصاؿ مف دائرة المشتريات 

 ( يـو مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .91يكوف صالحية السعر لمدة ) -10 
( بكفالػة  17 )  المشػار إليهػا بػالفقرة كفالػة دخػوؿ العطػاءعمى مف يرسػو عميػد العطػاء أف يسػتبدؿ  -14  

 مف القيمة اإلجمالية الفعمية لمعطاء سارية المفعوؿ حتى انتهاء % 72بنسبة  ) كفالة حسف تنفيذ ( أخرر
 .المتفؽ عميها  مدة التوريد       

 التوريد:التأخير في -15
ؿ أسػػبوع تػػأخير او جػػزء مػػف عػػف كػػ %2.5يعطػػى المػػورد مهمػػة مػػع توقيػػع غرامػػة بنسػػبة -أ

يكػوف المػورد قػد تػأخر فػي توريػد  والسػمطة ليسػت مسػئولة  الػذي الصػنؼ األسبوع مػف قيمػة
 عف أسباب التأخير في التوريد ما عدا األسباب القهرية كالكوارث الطبيعية وما شابد .
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التػي يضػمف بهػا  يتـ شراء األصػناؼ التػي لػـ يقػـ المػورد بتوريػدها مػف غيػر  عمػى حسػابد بالطريقػة - ت

عامػػة ومػػا ينػػتي عػػف زيػػادة فػػي  أوبعطػػاءات محميػػة  أوالحصػػوؿ عمػػى الصػػنؼ سػػواء بالممارسػػة 
ومػػا يسػػتحؽ مػػف غرامػػة عػػف مػػدة التػػأخير فػػي التوريػػد  أدرايػػةمصػػاريؼ  %72الػػممف مضػػافا إليػػد 

 مف أي مبمغ أخر يكوف مستحقا  لػد لػدر أويصير خصمها مف التأميف المودع مند عف هذا العقد 
 االعتراض عمى المبمغ المطالب بد أما إذا كاف سعر الشراء يقؿ  الوزارة وال يكوف لممورد الحؽ في

عػػف سػػعر المػػورد فػػال يحػػؽ لػػد المطالبػػة بػػالفرؽ وهػػذا ال يمنػػع مػػف تحصػػيؿ قيمػػة غرامػػة التػػأخير        
 المستحقة.

   وذلػؾ بػدوف اإلخػالؿ بحػؽ الػوزارة  بخطػاب،ج_ إلغاء العقد ومصادرة التأميف مع إخطار المػورد بػذلؾ 
 العقد.في المطالبة بأي تعويض نظير األضرار الناتجة عف عجز المورد في تنفيذ 

حسػػب شػروط ومواصػػفات  االػذي يقػـو المػػورد بتوريػده ةالمػػذكور قطػػع الغيػارتوريػد يكػوف الػدفع لقػػاء -16
يرفػػؽ مػػػع  أف عمػػى لقطػػع الغيػػار وريػػدالت إتمػػاـيومػػا  مػػف تػػاريخ  62( خػػالؿ  07/7117المناقصػػة رقػػـ )

 الالزمة.الفاتورة محضر االستالـ والتقارير الفنية 
وزارة الصػػػحة ليسػػػت ممزمػػػة بقبػػػوؿ ارخػػػص األسػػػعار ودوف إبػػػداء أي أسػػػباب وبػػػدوف معارضػػػة مػػػف -17

 المشاركيف.
ف يػـو مػ 62التػي يػتـ ترسػيتها عمػى المشػاركيف فػي المناقصػة يكػوف خػالؿ  قطػع الغيػارميعاد توريػد -18

ذا كاف المورد ال يستطيع التوريد خالؿ الفترة المحددة عميد أف يوض  في  الشركة بالتوريد  إبالغتاريخ  وا 
 عرض سعر  المدة التي يمكند خاللها التوريد خطيا  

مخػازف الهندسػة  –عمى المشترؾ أف يكوف عمى عمـ بػاف التوريػد سػيكوف لمسػتودعات وزارة الصػحة -19
 والتنزيؿ.بوسائؿ نقمد الخاصة وعمى حسابد الخاص شامال التحميؿ  ر الطبيمجمع ناصفي والصيانة 

مف النوعية األصمية ومطابؽ لمعرض المقدـ مند كما يمتـز  ةالمورد االصناؼكوف تيمتـز المورد باف -71
 التوريد.بتقديـ شهادة المنشأ عند 

كميػػات المطموبػػة او زيادتهػػا لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض ال حػػؽعمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بأنػػد ي-71
% مف الكميات المطموبة وبدوف تغيير لالسعار وبدوف معارضػة 01بواقع لألصناؼ الواردة في المناقصة 

 .قبؿ اإلحالة أو بموافقة المورد بعد اإلحالةمف المورد 
 يتـ استبداؿ القطع التالفة عمى حساب المورد وفي أقصى مدة ممكنة .-77
ممعاينػة لوالصػيانة قبػؿ تقػديـ عػرض سػعر  وذلػؾ  االدارة العامة لمهندسةراجعة معمى المشترؾ يجب -70

 والتأكد مف المواصفات الفنية لمقطع المطموبة .
تكػػوف الكتالوجػػػػات  أفعمػػى  التػػي تحتػػاج ذلػػؾ باألصػػناؼيمتػػـز المػػورد بتقػػديـ الكتالوجػػات الخاصػػة -74

  أصمية أو صور توض  األصناؼ المطموبة .
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 ألولوية لممنتي الوطني الفمسطيني لألصناؼ المطابقة لممواصفات والمقاييس الفمسطينية .تعطى ا-75
تعطى المنتجات الوطنية أولوية في الشراء حتى لو كانت قيمتها تزيد عمى مميالتها مف المنتجات  -76

 نتي وطني.% وعمى المورد احضار شهادة مف وزارة االقتصاد الوطني بما يفيد أف الم5األجنبية بنسبة 
التالعػػب فػػي معاممتػػد يمغػػى العقػػد ويصػػادر التػػأميف مػػع عػػدـ اإلخػػالؿ  أوإذا اسػػتعمؿ المػػورد الغػػش  -77

بحؽ المطالبة بالتعويضات المترتبة عمى ذلؾ وتشطب وزارة المالية اسمد مف بيف المورديف وال يسػم  لػد 
 .ضاء بالدخوؿ في مناقصات لمسمطة فضال عف إبالغ أمر  لمنيابة عند االقت

غيػػر مباشػػر عمػػى  أوبواسػػطة غيػػر  بطريػػؽ مباشػػر  أوقػػدـ بنفسػػد  أوإذا مبػػت عمػػى المػػورد انػػد شػػرع -78
عمػى التواطػؤ معػد إضػرارا بالمصػمحة يمغػى عقػد  فػي الحػاؿ  أومسػتخدمي السػمطة  أورشػوة أحػد مػوظفي 

   .ويصادر التأميف فضال عف شطب اسمد مف بيف المورديف واتخاذ اإلجراءات القضائية ضد
فيمغػى التعاقػد معػد بخطػاب موصػى عميػد دوف اتخػاذ أي إجػراءات قضػائية  أعسر أوأفمس المورد  إذا-79

 التأميف.ويصادر 
مػػا تبقػػى منػػد مػػع رد التػػاميف إذا لػػـ تكػػف هنػػاؾ مطالبػػات لػػدر  أوإذا تػػوفى المػػورد جػػاز إلغػػاء العقػػد -01

يعينوا معهـ وكيال رسميا  يوافؽ عميػد رئػيس  أفالسماح لمورمة باالستمرار في إتماـ العقد بشرط  أوالمورد 
ذا كاف العقد مبرما  مع  مف مورد واحد وتوفى أحػدهـ فممجهػة المختصػة الحػؽ فػي  أكمرالجهة المختصة وا 

التوريد إلى بػاقي المػورديف ويحصػؿ اإللغػاء فػي الحػالتيف بموجػب  أيكاؿفي  أوإلغاء العقد مع رد التاميف 
االلتجاء إلى القضاء لمحصوؿ  أورسمية  أوإلى اتخاذ إجراءات قانونية  خطاب موصى عميد بدوف حاجة

 . بذلؾعمى حكـ 

المبنػػى  -شػػارع الوحػػدة -المشػػتريات بػػدائرةأخػػر موعػػد لتقػػديـ العطػػاءات بصػػندوؽ العطػػاءات الكػػائف  -01
الحاديػػػة السػػػاعة  01/0/7117 لموافػػػؽا الخمػػػيس يػػػوـ األوؿ هػػػوالطػػػابؽ  –عيػػػادة الرمػػػاؿ  – اإلداري

 عشر صباحا  .
 

 وزارة الصحة
 تالمشتريا دائرة
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 قائمة األصناف المطموبة

 
 

 مالحظة مدة التوريد رقم الكتالوج الشركة المصنعة دولرالسعر اإلجمالي بال دولرسعر الوحدة بال الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

7 Pump Tubing Kit - Electrolyte 
Analyzer - Nova 10 (13198) 

         4  عدد

0 Patient Plate For Diathermy All 20  عدد         
7 Tubing Harness Without Dilutor  -  

Electrolyte Analyzer - Nova 10 
(14617) 

         4  عدد

4 Reference Electrode - Electrolyte 
Analyzer - Nova 10 (14244) 

         2  عدد

5 Air Detector Electrode - Electrolyte 
Analyzer - Nova 10 (16501) 

         2  عدد

6 CL Electrode - Electrolyte Analyzer 
- Nova 10 (14062) 

         2  عدد

7 Na Electrode - Electrolyte Analyzer 
- Nova 10 (14714) 

         2  عدد
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 عدد

 عدد

 عدد

 عدد

 عدد

 عدد

 عدد

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

Pump Tubing Kit - Electrolyte Analyzer - Nova 10 (13198) 

Patient Plate For Diathermy All 

Tubing Harness Without Dilutor - Electrolyte Analyzer - 

Nova 10 (14617) 

Reference Electrode - Electrolyte Analyzer - Nova 10 

(14244) 

Air Detector Electrode - Electrolyte Analyzer - Nova 10 

(16501) 

CL Electrode - Electrolyte Analyzer - Nova 10 (14062) 

Na Electrode - Electrolyte Analyzer - Nova 10 (14714) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

connector from equipment side (1/4 inch ) Mono jack adapter 

rubber patient plate 

patient plate with builtin cable 

part no 14244 

11الكترود مشترك لجهاز نىفا   

11الكترود كلىر لجهاز نىفا   

part no 14062 

11الكترود صىديىم لجهاز نىفا   

part no 14714 

4 

20 

4 

2 

2 

2 

2 

 م

 م

 م

 م

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

 مواصفات األصناف المطلوبة

 الخاصة بتوريد قطع غيار لجهاز امالح الدم  نوفا 10 وقطع لجهاز الجراحة في مجمع
 ناصر الطبي

 المواصفات الفنية ألصناف المناقصة رقم 2012/32


