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 السمطة الوطنية الفمسطينية
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 77/3172المناقصة رقم إلعالن عن ا
 الخاصة بتوريد قطع غيار لزوم عمل صيانة لمولد

FG WILSON  PERKINS 275KVA DIESEL 2011 - P275HE2  V6 
     

الخاصة بتوريد قطع غيار لزـو عمؿ صيانة الصحة الفلسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختوـ  تعمن وزارة   
ووفقػا  لرراسػة  FG WILSON  PERKINS 275KVA DIESEL 2011 - P275HE2  V6  لمولػد

وزارة الصػحة لشػراء  الشروط الخاصة والعامة والمواصػفات الفنيػة الػواردة للمشػترريف فػن المناقصػة وطبقػا  لشػروط
  .البضائع

 الحصوؿ على صحيفة الشروط والمواصفات مف دائرة المشتريات بوزارة الصحة مف العنواف التالن : يمكن    
 (  شيرؿ ال ترد 111الطابؽ األوؿ وذلؾ لقاء مبلغ ) –لرماؿ عيادة ا –المبنى اإلداري   -غزة :  شارع الوحدة 

السػػاعة النانيػػة عشػػر ظيػػرا  فػػن  11/7/3112 الموافػػؽاألحػػد بػػ ف رخػػر موعػػد لتقػػديـ العػػروض ىػػو يػػـو  عممــاً     
 الموعد . ولف يلتفت ألي عروض ترد بعد ىذا صندوؽ العطاءات 

 مالحظات : 
 . أجرة اإلعالن في الصحف عمى من يرسو عميو العطاء (7
بغزة                             السمطة الوطنية الفمسطينيةتمد لدى ( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من بنك مع3

) البنك الوطني اإلسالمي ( أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 
من آخر  ثالثة شيوركتأمين دخول ساري المفعول لمدة المتقدمة ليا الشركة  إجمالي قيمة العطاء% من 5 نسبةب

 موعد لتقديم العروض .   
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .بالشيكل اإلسرائيمي ( تقديم األسعار 2
 غزة.قطاع ارفاق شيادة خمو ضريبي أو صوره عنيا أو شيادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في  (4
 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار5
                                                                3837624فاكس  – 3839774ستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات عمى ىاتف رقم لال

 وزارة الصحة                                                                                 
 المشتريات دائرة
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 الوطنية الفمسطينيةالسمطة 
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 77/3172المناقصة رقم إلعالن عن ا
 الخاصة بتوريد قطع غيار لزوم عمل صيانة لمولد

FG WILSON  PERKINS 275KVA DIESEL 2011 - P275HE2  V6 
 صحيفة الشروط العامة

 

توريد قطع غيار لزوـ عمؿ على وزارة الصحػػػة الفلسػطينية لرؿ مف ىو مؤىؿ ولديو القدرة  تعمــن 
أف  FG WILSON  PERKINS 275KVA DIESEL 2011 - P275HE2  V6 صيانة لمولد

 التالية:حسب الشروط وذلؾ  71/3112يبادر باالشتراؾ فن ىذه المناقصة رقـ 
على المشترؾ أف يقدـ عطائو على النمػوذ  الخػاص بيػذه المناقصػة والمرفػؽ بصػحيفة الشػروط  -1

المشتريات والمؤشر عليو بػرقـ قسػيمة تحصػيؿ الػنمف ورػذلؾ دائرة فقط والمختـو بختـ وزارة الصحة 
ورقػػػػـ  اسػػػػـجػػػػدوؿ األصػػػػناؼ المرفػػػػؽ بيػػػػذه الشػػػػروط توضػػػػع داخػػػػؿ مظػػػػروؼ م لػػػػؽ مرتػػػػوب عليػػػػو 

 المناقصة .
غيرىػػػا يجػػػب  أوالمحػػػن فػػػن جػػػدوؿ األصػػػناؼ ورػػػؿ تصػػػحي  فػػػن األسػػػعار  أويجػػػوز الرشػػػط ال -3

 إعادة رتابتو رقما  ورتابة والتوقيع عليو . 
 على المشترؾ أف يروف مشت ال  مرخصا  واف يرفؽ لعطائو شيادة تنبت ذلؾ .-2
ارفػػػػاؽ شػػػػيادة خلػػػػو ضػػػػريبن أو صػػػػوره عنيػػػػا أو شػػػػيادة خصػػػػـ ضػػػػريبن صػػػػادرة عػػػػف الػػػػدوائر  -1

 ريبية فن قطاع غزة.الض
شػػػػػروط  علػػػػػى المشػػػػػترؾ الػػػػػذي يرسػػػػػو عليػػػػػو العطػػػػػاء أف يوقػػػػػع عقػػػػػدا  مػػػػػع وزارة الصػػػػػحة حسػػػػػب-5

 . المناقصة

على المشترؾ أف يلتـز بتعبئة األسعار على نموذ  المناقصة ولف ينظر لألسػعار المقدمػة علػى -6
 نماذ  الشررة .

الواحد وسػوؼ يػتـ اعتبػار  سوؼ يتـ ترسيو أصناؼ المناقصة على أساس اقؿ األسعار للصنؼ-7
 بعرض سعر أو أرنر للصنؼ واحد . رؿ صنؼ عطاء مستقؿ ويمرف للمورد التقدـ
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 بالشـيكل اإلسـرائيمي شـامالعلى المشترؾ أف يرػوف علػى علػـ بػ ف مػا يقدمػو مػف عػرض سػعر  -8
ا و يلتػػـز المػػورد بتسػػديد ضػػريبة الرسػػـو والطوابػػع والبػػالغ قيمتيػػ % 7445المضــافة ضــريبة القيمــة 

مػػف التوريػػد طبقػػا  للشػػروط والمواصػػفات  االنتيػػاءوانػػو ملزمػػا  لػػو حتػػى % نمانيػػة فػػن األلػػؼ     1.8
 الواردة بالمناقصة المذرورة 

يجب أف يشمؿ السعر المقػدـ بالعطػاء رسػـو الجمػارؾ وجميػع أنػواع الرسػـو األخػرف ومصػاريؼ -9
لجميػع المصػاريؼ  خالصػا  القطػع النقؿ ب نواعو وقػت تقػديـ العطػاء والتحميػؿ والتنزيػؿ ويرػوف تسػليـ 

 الجمررية. اإليراداتما يفيد تسديد  إحضاروالرسـو وعلى المشارؾ 
% مػػػػف إجمػػػػالن قيمػػػػة 5ف يقػػػػدـ ضػػػػماف دخػػػػوؿ عطػػػػاء بنسػػػػبة يجػػػػب علػػػػى مقػػػػدـ العطػػػػاء أ  -11

 األصناؼ المتقدمة ليا بإحدف الطريقتيف التاليتيف :_

رفالػػة بنريػػة أو )شػػيؾ بنرػػن( مػػف بنػػؾ يقبػػؿ التعامػػؿ مػػع السػػلطة الوطنيػػة ب ػػزة )البنػػؾ الػػوطنن  - أ
 اإلسالمن ( سارية المفعوؿ لمدة نالنة شيور مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .

ع معتمػػػػػد صػػػػػادر مػػػػػف بنػػػػػؾ البريػػػػػد التػػػػػابع لػػػػػوزارة االتصػػػػػاالت وترنولوجيػػػػػا أو إيصػػػػػاؿ دفػػػػػ - ب
 بوزارة الصحة ( . –المعلومات ) يتـ استالـ اإليصاؿ مف دائرة المشتريات 

 مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .( يـو 91حية السعر لمدة )يروف صال -11 
(  11 ) المشػار إلييػػا بػػالفقرة رفالػة دخػػوؿ العطػػاءعلػى مػػف يرسػػو عليػو العطػػاء أف يسػػتبدؿ  -13  

مػػػػف القيمػػػػة اإلجماليػػػػة الفعليػػػػة للعطػػػػاء سػػػػارية  % 71بنسػػػػبة  ) رفالػػػػة حسػػػػف تنفيػػػػذ ( برفالػػػػة أخػػػػرف
 .المتفؽ علييا  مدة التوريد المفعوؿ حتى انتياء

 التوريد:الت خير فن -12
% 1.5 عػػف تقػػؿفػػرض غرامػػة ماليػػة علػػى المتعيػػد فػػن حػػاؿ عػػدـ االلتػػزاـ بتنفيػػذ التزاماتػػو ال يػػتـ  - أ

نصػػػؼ بالمائػػػة مػػػف قيمػػػة المػػػواد التػػػن تػػػ خر فػػػن توريػػػدىا وذلػػػؾ عػػػف رػػػؿ أسػػػبوع ولمػػػدة شػػػيريف 
وللػوزارة الحػؽ فػػن قبػوؿ المػػواد بعػد ذلػػؾ أو عدمػو حسػػب مػا تقتضػػيو مصػلحة الػػوزارة مػع تحمػػؿ 

 المورد أحراـ القانوف لذلؾ .
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رة الحػػؽ فػػن شػػراء المػػواد فػػن حػػاؿ عػػدـ الوفػػاء بااللتزامػػات خػػالؿ فتػػرة الشػػيريف فػػإف للػػوزا - ب
المطلوبػة مػف أي مػورد رخػر وبالطريقػة التػن ترتئييػا المصػلحة بػذلؾ وعلػى حسػابو ونفقتػو وتحميلػػو 
فػػروؽ األسػػعار باإلضػػافة إلػػى المصػػاريؼ اإلداريػػة لػػذلؾ وال يحػػؽ للمػػورد االعتػػراض علػػى المبػػالغ 

و المطالبػة بػالفرؽ وىػذا ال سعر الشػراء يقػؿ عػف سػعر المػورد فػال يحػؽ لػالمطالب بيا أما إذا راف 
 المستحقة.يمنع مف تحصيؿ قيمة غرامة الت خير 

وذلػػػؾ بػػػدوف اإلخػػػالؿ بحػػػؽ  بخطػػػاب _ إل ػػػاء العقػػػد ومصػػػادرة التػػػ ميف مػػػع إخطػػػار المػػػورد بػػػذلؾ  
 العقد.الوزارة فن المطالبة ب ي تعويض نظير األضرار الناتجة عف عجز المورد فن تنفيذ 

حسػػػػػب شػػػػػروط  االػػػػػذي يقػػػػػـو المػػػػػورد بتوريػػػػػدى ةاألصػػػػػناؼ المػػػػػذرورتوريػػػػػد يرػػػػػوف الػػػػػدفع لقػػػػػاء -11
يرفػؽ مػع  أف علػى وريػدالت إتمػاـيوما  مف تاريخ  61( خالؿ  71/3112ومواصفات المناقصة رقـ )

 الالزمة.الفاتورة محضر االستالـ والتقارير الفنية 
وزارة الصحة ليست ملزمة بقبوؿ ارخص األسعار ودوف إبداء أي أسػباب وبػدوف معارضػة مػف -15

 المشارريف.
بوعيف أسػ التػن يػتـ ترسػيتيا علػى المشػارريف فػن المناقصػة يرػوف خػالؿاألصػناؼ ميعاد توريد -16

ذا رػاف المػورد ال يسػتطيع التوريػد خػالؿ الفتػرة المحػددمف تػاريخ إبػالغ الشػررة بالتوريػد  ة عليػو أف وا 
 .يوض  فن عرض سعره المدة التن يمرنو خالليا التوريد خطيا  

بمجمػػػع بمخػػػازف اليندسػػػة والصػػػيانة المشػػػترؾ أف يرػػػوف علػػػى علػػػـ بػػػاف التوريػػػد سػػػيروف  علػػػى-17
 والتنزيؿ.بوسائؿ نقلو الخاصة وعلى حسابو الخاص شامال التحميؿ  بوزارة الصحة الشفاء الطبن

لػػػوزارة الصػػػحة تخفػػػيض الرميػػػات المطلوبػػػة او  حػػػؽلػػػى علػػػـ ب نػػػو يالمشػػػترؾ أف يرػػػوف ع علػػػى-18
 لألسػعار% مػف الرميػات المطلوبػة وبػدوف ت ييػر 21بواقػع لألصػناؼ الػواردة فػن المناقصػة زيادتيا 

 وبدوف معارضة مف المورد .
اعطػػػػػاء األولويػػػػػة للمنػػػػػتي الػػػػػوطنن الفلسػػػػػطينن لألصػػػػػناؼ المطابقػػػػػة للمواصػػػػػفات والمقػػػػػاييس  -19

 . الفلسطينية
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يل ػى العقػد أو ماطؿ فػن تنفيػذ شػروط العقػد التالعب فن معاملتو  أوإذا استعمؿ المورد ال ش -31
ويجػوز اسػػتبعاد ويصػادر التػ ميف مػػع عػدـ اإلخػالؿ بحػػؽ المطالبػة بالتعويضػػات المترتبػة علػى ذلػػؾ 

فضػػال عػػف إبػالغ أمػػره للنيابػػة  وزارةمػػف بػػيف المػورديف وال يسػػم  لػػو بالػدخوؿ فػػن مناقصػػات للػاسػمو 
 .عند االقتضاء 

غيػػر مباشػػر  أوبواسػػطة غيػػره بطريػػؽ مباشػػر  أوقػػدـ بنفسػػو  أوإذا نبػػت علػػى المػػورد انػػو شػػرع -31
علػػى التواطػػؤ معػػو إضػػرارا بالمصػػلحة يل ػػى عقػػده  أو وزارةمسػػتخدمن الػػ أوعلػػى رشػػوة أحػػد مػػوظفن 

المػورديف واتخػاذ اإلجػراءات القضػائية  فن الحاؿ ويصادر الت ميف فضػال عػف شػطب اسػمو مػف بػيف
 ضده .

فيل ػػى التعاقػػد معػػو بخطػػاب موصػػى عليػػو دوف اتخػػاذ أي إجػػراءات  أعسػػر أوأفلػػس المػػورد  إذا-33
 الت ميف.قضائية ويصادر 

مػػا تبقػػى منػػو مػػع رد التػػاميف إذا لػػـ ترػػف ىنػػاؾ مطالبػػات  أوإذا تػػوفى المػػورد جػػاز إل ػػاء العقػػد -32
يعينػوا معيػـ ورػيال رسػميا  يوافػؽ  أفالسماح للورنة باالستمرار فن إتمػاـ العقػد بشػرط  أولدف المورد 

ذا رػػاف العقػػد مبرمػػا  مػػع  مػػف مػػورد واحػػد وتػػوفى أحػػدىـ فللجيػػة  أرنػػرعليػػو رئػػيس الجيػػة المختصػػة وا 
 المختصة الحؽ فن إل اء العقد مع رد التاميف 

ل اء فن الحالتيف بموجب خطػاب موصػى عليػو التوريد إلى باقن المورديف ويحصؿ اإل أيراؿفن  أو
االلتجػػاء إلػػى القضػػاء للحصػػوؿ علػػى حرػػـ  أورسػػمية  أوبػػدوف حاجػػة إلػػى اتخػػاذ إجػػراءات قانونيػػة 

 بذلؾ .

 -شػػارع الوحػػدة -المشػػتريات بػػدائرةأخػػر موعػػد لتقػػديـ العطػػاءات بصػػندوؽ العطػػاءات الرػػائف  -31
النانيػة السػاعة  11/7/3112 الموافػؽاألحػد  يػـوىػو الطػابؽ األوؿ  –عيػادة الرمػاؿ  –المبنى اإلداري 

 عشر ظيرا .
                                                                            

 وزارة الصحة                                                                            
 المشتريات دائرة                                                       



 FG WILSON  PERKINS 275KVA DIESEL 2011 - P275HE2  V6لمولدوريد قطع غيار لزوم عمل صيانة بت الخاصة 72/3172مناقصة رقم 
 
 

 6 

 جدول األسعار الخاصة باألصناف المطموبة

  

 مالحظة السعر اإلجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 طقم سمندر )بستون +رنجات + قمصان ( بيركينز 1
MO.P275HE2  275KVA 

      1 طقم

 MO.P275HE2 275KVA  لبادة  زيت لمولد بيركينز 2
 

      2  عدد
 طقم قشر ثابت اجمالي  بيركينز 3

 MO.P275HE2 275KVA 
 

      1  طقم

 طقم قشر متحرك اجمالي بيركينز 4
 MO.P275HE2 275KVA 

 

      1  طقم

 طقم كسكيت عموي بيركينز 5
 MO.P275HE2 275KVA 

 

      1  طقم

 MO.P275HE2 طقم كسكيت سفمي بيركينز 6
275KVA 

 

      1  طقم

 MO.P275HE2 حساس ضغط زيت بيركينز 7
275KVA 

 

      1  عدد

 MO.P275HE2  حساس حرارة زيت بيركينز 8
275KVA 

 

      1 عدد
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 مالحظة السعر اإلجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 MO.P275HE2  حساس  حراره مياه بيركينز 9

275KVA 
 

      1 عدد

 MO.P275HE2 مضخو زيت داخميو بيركينز 10
275KVA 

 

      1 عدد

 MO.P275HE2  طقم صباب ىواء كامل بيركينز 11
275KVA 

 

      1 طقم

 MO.P275HE2 طقم صباب نار كامل بيركينز 12
275KVA 

 

      1 طقم

 MO.P275HE2  275KVA تيربو تشارجر بيركينز 13
 

      1 عدد



 - FG WILSON  PERKINS 275KVA DIESEL 2011لمولدوريد قطع غيار لزوم عمل صيانة بت الخاصة 72/3172مناقصة رقم 
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 طقم

 عدد

 طقم

 طقم

 طقم

 طقم

 عدد

 عدد

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 MO.P275HE2  275KVA طقم سلندر )بستون +رنجات + قمصان ( بيركينز

 MO.P275HE2  275KVA لبادة  زيت لمولد بيركينز

 MO.P275HE2  275KVA طقم قشر ثابت اجمالي  بيركينز

 MO.P275HE2  275KVA طقم قشر متحرك اجمالي بيركينز

 MO.P275HE2  275KVA طقم كسكيت علوي بيركينز

 MO.P275HE2  275KVA طقم كسكيت سفلي بيركينز

 MO.P275HE2  275KVA حساس ضغط زيت بيركينز

 MO.P275HE2  275KVA  حساس حرارة زيت بيركينز

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

اسطوانات بيركنز اصلي 6طقم سلندر بكامل محتوياته ) بساتن + رنقات + قمصان ( لمولد   

لبادة 2لبادات زيت لمولد بيركنز اصلي عدد   

 طقم قشر ثابت كامل اصلي لمولد بيركنز

 طقم قشر متحرك كامل اصلي لمولد بيركنز

 طقم كسكيت علوي كامل اصلي  بيركينز

 طقم كسكيت سفلي كامل اصلي بيركنز

بيركنز اصلي 1حساس ضغط زيت عدد   

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 م

 م

 م

 م

 م

 م

 م

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 مواصفات األصناف المطلوبة

  FG WILSON  PERKINS 275KVAقطع غيار لزوم عمل صيانو لمولد توريدالخاصة بـ
DIESEL 2011 - P275HE2  V6 

 المواصفات الفنية ألصناف المناقصة رقم 2013/71
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 عدد

 عدد

 عدد

 طقم

 طقم

 عدد

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 MO.P275HE2  275KVA  حساس حرارة زيت بيركينز

 MO.P275HE2  275KVA  حساس  حراره مياه بيركينز

 MO.P275HE2  275KVA مضخه زيت داخليه بيركينز

 MO.P275HE2  275KVA  طقم صباب هواء كامل بيركينز

 MO.P275HE2  275KVA طقم صباب نار كامل بيركينز

 MO.P275HE2  275KVA تيربو تشارجر بيركينز

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب
 الصنف

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

بيركنز اصلي 1حساس حرارة زيت عدد   

بيركنز اصلي1عدد حساس حرارة مياه   

 مضخة زيت داخليه بيركنز اصلي

 طقم صباب هواء كامل بيركنز اصلي

 طقم صباب نار كامل بيركنز اصلي

بيركنز اصلي 1تيربو تشارجر عدد   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 م

 م

 م

 م

 م

 م

1 

1 

1 

1 

1 

1 

اإليضاح عمى مواصفات وأنواع األصناف المطموبة من قبل الشركة فإنو سيتم اعتمادىــام جدًا : في حال عدم التغيير أو     
 ما ىو مذكور في العرض وورقة المواصفات وذلك يعتبر ممزمًا لمشركة الموردة

 

 مالحظة : يجب ارفاق ورقة المواصفات موقعة ومختومة مع عرض السعر لمضرورة


