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 دولة فمسطين

 وزارة الصحة ـ دائرة المشتريات
 32/3128اإلعالن عن المناقصة رقم إعادة 

 رعاية األولية )غزة( لمقطع غيار مواد كهرباء الخاصة بتوريد  
           NORWAC 70-2 عمى حساب المنحة النرويجية

      
قطع غيار مواد كيرباء الخاصة بتوريد وزارة الصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختـو  تعمن    
لكراسة الشروط الخاصة  ووفقا   NORWAC 70-2 رعاية األولية )غزة( عمى حساب المنحة النرويجيةلم

 والعامة والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقا  لشروط وزارة الصحة لشراء البضائع. 
الحصوؿ عمى صحيفة الشروط والمواصفات مف دائرة المشتريات بوزارة الصحة مف العنواف  يمكن    

  :التالي
(  شيكؿ 100الطابؽ األوؿ وذلؾ لقاء مبمغ )    –عيادة الرماؿ  –المبنى اإلداري   -غزة :  شارع الوحدة 

 ال ترد .
السػػاعة الحاديػػة عشػػر  22/2/2012الموافػػؽ  نثنػػيفعممػػا  بػػخف مخػػر موعػػد لتقػػديـ العػػروض ىػػو يػػوـ اال    

 صباحا  في صندوؽ العطاءات ولف يمتفت ألي عروض ترد بعد ىذا  الموعد . 
 مالحظات : 

 الصحف عمى من يرسو عميه العطاء .أجرة اإلعالن في  (2
% من 6بنسبة من أي بنك يعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالح )مجمع الشفاء الطبي(  ( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر 3

 روض .   إجمالي قيمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقديم الع
 ( تقديم األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .4
( يجب ارفاق شهادة خمو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة قبل صرف الفواتير 5

% وضريبة دخل  3.6بنسبة        ميها دفع ضريبة القيمة المضافة )بخصوص الشركات التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب ع
 % (.2بنسبة 

 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار6
                                                                3938745فاكس  – 393:885لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات عمى هاتف رقم 

 وزارة الصحة                                                                             
 دائرة المشتريات
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 دولة فمسطين

 وزارة الصحة ـ دائرة المشتريات
 32/3128اإلعالن عن المناقصة رقم 

 رعاية األولية )غزة( لمقطع غيار مواد كهرباء الخاصة بتوريد  
           NORWAC 70-2 النرويجيةعمى حساب المنحة 

 صحيفة الشروط العامة
 

 مواد غيار قطع توريدعمى وزارة الصحػػػة الفمسػطينية لكؿ مف ىو مؤىؿ ولديو القدرة  تعمــن     
يبادر أف   NORWAC 70-2 النرويجية المنحة حساب عمى( غزة) األولية لمرعاية كيرباء

 التالية:حسب الشروط وذلؾ  12/1027باالشتراؾ في ىذه المناقصة رقـ 
عمى المشترؾ أف يقدـ عطائو عمى النمػوذ  الخػاص بيػذه المناقصػة والمرفػؽ بصػحيفة الشػروط  -2

المشػػتريات والمؤشػر عميػػو بػرقـ قسػػيمة تحصػيؿ الػػنثمف _ دائػرة فقػط والمختػػـو بخػتـ وزارة الصػػحة 
 اسػػـكتػػوب عميػػو وكػػذلؾ جػػدوؿ األصػػناؼ المرفػػؽ بيػػذه الشػػروط توضػػع داخػػؿ مظػػروؼ م مػػؽ م

 ورقـ المناقصة .
غيرىػػػا يجػػػب  أوالمحػػػي فػػػي جػػػدوؿ األصػػػناؼ وكػػػؿ تصػػػحي  فػػػي األسػػػعار  أوال يجػػػوز الكشػػػط -1

 إعادة كتابتو رقما  وكتابة والتوقيع عميو . 
 عمى المشترؾ أف يكوف مشت ال  مرخصا  واف يرفؽ لعطائو شيادة تنثبت ذلؾ .-3
 الػدوائر عػف صػادرة ضػريبي خصػـ شػيادة أو عنيػا صػورة أو ضػريبي خمػو شيادة ارفاؽ يجب  -4

 مػرخص مشػت ؿ لػدييا التػي الشػركات بخصػوص) الفػواتير صػرؼ قبػؿ غزة قطاع في الضريبية
 دخػػؿ وضػػريبة%  1.5 بنسػػبة المضػػافة القيمػػة ضػػريبة دفػػع عمييػػا يتوجػػب ال ربيػػة الضػػفة مػػف

 % (.2 بنسبة
شػػػػػروط  الصػػػػػحة حسػػػػػبعمػػػػػى المشػػػػػترؾ الػػػػػذي يرسػػػػػو عميػػػػػو العطػػػػػاء أف يوقػػػػػع عقػػػػػدا  مػػػػػع وزارة -5

 . المناقصة
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عمى المشترؾ أف يمتـز بتعبئة األسعار عمى نموذ  المناقصة ولف ينظر لألسػعار المقدمػة عمػى -6
 نماذ  الشركة .

سػػػوؼ يػػػتـ ترسػػػيو أصػػػناؼ المناقصػػػة عمػػػى أسػػػاس اقػػػؿ األسػػػعار لمصػػػنؼ الواحػػػد وسػػػوؼ يػػػتـ  -7
 نثر لمصنؼ واحد .بعرض سعر أو أك اعتبار كؿ صنؼ عطاء مستقؿ ويمكف لممورد التقدـ

 بالــدوالر األمريكــي شــامالعمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بػػخف مػػا يقدمػػو مػػف عػػرض سػػعر  -8
و يمتػػـز المػػورد بتسػػديد ضػػريبة الرسػػـو والطوابػػع والبػػالغ قيمتيػػا  % 27المضــافة ضــريبة القيمــة 

مػف التوريػد طبقػا  لمشػروط والمواصػفات  االنتيػاءوانو ممزما  لو حتى % نثمانية في األلؼ ،   0.8
 .الواردة بالمناقصة المذكورة 

يجب أف يشمؿ السعر المقػدـ بالعطػاء رسػـو الجمػارؾ وجميػع أنػواع الرسػـو األخػرف ومصػاريؼ -9
لجميػػػػػع  خالصػػػػػا  القطػػػػػع النقػػػػػؿ بخنواعػػػػػو وقػػػػػت تقػػػػػديـ العطػػػػػاء والتحميػػػػػؿ والتنزيػػػػػؿ ويكػػػػػوف تسػػػػػميـ 

 الجمركية. اإليراداتما يفيد تسديد  حضارإالمصاريؼ والرسـو وعمى المشارؾ 
 وتكػػوف غػػزة قطػػاع فػػي يعمػػؿ بنػػؾ أي مػػفيجػػب إرفػػاؽ كفالػػة بنكيػػة أو شػػيؾ بنكػػي صػػادر -20

% مػػف إجمػػالي قيمػػة العطػػاء المتقدمػػة ليػػا 5بنسػػبة  (الطبػػي الشػػفاء مجمػػع) لصػػال  الكفالػػة
 الشركة كتخميف دخوؿ ساري المفعوؿ لمدة نثالنثة شيور مف مخر موعد لتقديـ العروض .   

 ( يـو مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .90يكوف صالحية السعر لمدة ) -22 
        المشػػػػار إلييػػػػا بػػػػالفقرة كفالػػػػة دخػػػػوؿ العطػػػػاءعمػػػػى مػػػػف يرسػػػػو عميػػػػو العطػػػػاء أف يسػػػػتبدؿ  -21  
مػػف القيمػػة اإلجماليػػة الفعميػػة لمعطػػاء  % 21بنسػػبة  ) كفالػػة حسػػف تنفيػػذ ( ( بكفالػػة أخػػرف 20 )

 .المتفؽ عمييا  مدة التوريد سارية المفعوؿ حتى انتياء
 التوريد:التخخير في -23

الطريقػة التػي يضػمف يتـ شراء األصناؼ التي لـ يقـ المورد بتوريػدىا مػف غيػره عمػى حسػابو ب -أ
عامػػة ومػػا ينػػتي عػػف زيػػادة  أوبعطػػاءات محميػػة  أوبيػػا الحصػػوؿ عمػػى الصػػنؼ سػػواء بالممارسػػة 

عف مدة التخخير في التوريػد % 0.5غرامة وفرض  إدارية مصاريؼ %21في النثمف مضافا إليو 
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أي مػف  أويصػير خصػميا مػف التػخميف المػودع منػو عػف ىػذا العقػد بموجب قػانوف المػواـز العامػة 
االعتػػػراض عمػػػى المبمػػػغ  مبمػػػغ أخػػػر يكػػػوف مسػػػتحقا  لػػػو لػػػدف الػػػوزارة وال يكػػػوف لممػػػورد الحػػػؽ فػػػي 

المطالب بو أما إذا كاف سعر الشراء يقؿ عف سعر المورد فػال يحػؽ لػو المطالبػة بػالفرؽ وىػذا ال 
 المستحقة.يمنع مف تحصيؿ قيمة غرامة التخخير 

وذلػؾ بػدوف اإلخػالؿ بحػؽ  بخطػاب،لمػورد بػذلؾ _ إل اء العقػد ومصػادرة التػخميف مػع إخطػار اب
 العقد.الوزارة في المطالبة بخي تعويض نظير األضرار الناتجة عف عجز المورد في تنفيذ 

حسػػػػب شػػػػروط  االػػػػذي يقػػػػـو المػػػػورد بتوريػػػػدى ةتوريػػػػد األصػػػػناؼ المػػػػذكوريكػػػوف الػػػػدفع لقػػػػاء -24
يرفػؽ  أف عمػى وريػدالت إتمػاـيومػا  مػف تػاريخ  71( خػالؿ  12/1027ومواصفات المناقصة رقػـ )

 الالزمة.مع الفاتورة محضر االستالـ والتقارير الفنية 
وزارة الصحة ليسػت ممزمػة بقبػوؿ ارخػص األسػعار ودوف إبػداء أي أسػباب وبػدوف معارضػة -25
 المشاركيف.مف 
يكػػػػوف خػػػػالؿ ميعػػػػاد توريػػػػد األصػػػػناؼ التػػػػي يػػػػتـ ترسػػػػيتيا عمػػػػى المشػػػػاركيف فػػػػي المناقصػػػػة -26

ذا كػػػاف المػػػورد ال يسػػػتطيع التوريػػػد خػػػالؿ الفتػػػرة  مػػػفأســـبوعين  تػػػاريخ إبػػػالغ الشػػػركة بالتوريػػػد وار
 المحددة عميو أف يوض  في عرض سعره المدة التي يمكنو خالليا التوريد خطيا  .

الرعايػػة ببمخػػازف اليندسػػة والصػػيانة عمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بػػاف التوريػػد سػػيكوف -27
 والتنزيؿ.لخاصة وعمى حسابو الخاص شامال التحميؿ بوسائؿ نقمو ااألولية ب زة 

اعطػػػػاء األولويػػػػة لممنػػػػتي الػػػػوطني الفمسػػػػطيني لألصػػػػناؼ المطابقػػػػة لممواصػػػػفات والمقػػػػاييس -28
 الفمسطينية .

تعطػى المنتجػات الوطنيػة أولويػة فػػي الشػراء حتػى لػو كانػت قيمتيػػا تزيػد عمػى منثيالتيػا مػػف  -29
مورد احضار شػيادة مػف وزارة االقتصػاد الػوطني بمػا يفيػد % وعمى ال5المنتجات األجنبية بنسبة 

 أف المنتي وطني.
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                   يجػػػػػػػػػػػػػػػػػب اصػػػػػػػػػػػػػػػػػدار الفػػػػػػػػػػػػػػػػػواتير بالم ػػػػػػػػػػػػػػػػػة االنجميزيػػػػػػػػػػػػػػػػػة وباسػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػة المانحػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -10
NORWAC 70-2 

لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة او  حػػؽمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بخنػػو يع-12
% مػػػػف الكميػػػػات المطموبػػػػة وبػػػػدوف ت ييػػػػر 30بواقػػػػع لألصػػػػناؼ الػػػػواردة فػػػػي المناقصػػػػة زيادتيػػػػا 
 وبدوف معارضة مف المورد . لألسعار

التالعػػب فػػي معاممتػػو يم ػػى العقػػد ويصػػادر التػػخميف مػػع عػػدـ  أوإذا اسػػتعمؿ المػػورد ال ػػش -11
اإلخػػػالؿ بحػػػؽ المطالبػػػة بالتعويضػػػات المترتبػػػة عمػػػى ذلػػػؾ وتشػػػطب وزارة الماليػػػة اسػػػمو مػػػف بػػػيف 
المػػػػورديف وال يسػػػػم  لػػػػو بالػػػػدخوؿ فػػػػي مناقصػػػػات لمسػػػػمطة فضػػػػال عػػػػف إبػػػػالغ أمػػػػره لمنيابػػػػة عنػػػػد 

 .االقتضاء 
غيػر مباشػر  أوبواسطة غيػره بطريػؽ مباشػر  أوقدـ بنفسو  أوإذا نثبت عمى المورد انو شرع -13

عمػػى التواطػػؤ معػػو إضػػرارا بالمصػػمحة يم ػػى  أومسػػتخدمي السػػمطة  أوعمػػى رشػػوة أحػػد مػػوظفي 
عقػده فػػي الحػػاؿ ويصػادر التػػخميف فضػػال عػػف شػطب اسػػمو مػػف بػيف المػػورديف واتخػػاذ اإلجػػراءات 

 القضائية ضده .
تعاقػػػػػد معػػػػػو بخطػػػػػاب موصػػػػػى عميػػػػػو دوف اتخػػػػػاذ أي فيم ػػػػػى ال أعسػػػػػر أوأفمػػػػػس المػػػػػورد  إذا-14

 التخميف.إجراءات قضائية ويصادر 
ما تبقى منو مع رد التػاميف إذا لػـ تكػف ىنػاؾ مطالبػات  أوإذا توفى المورد جاز إل اء العقد -15

يعينػػوا معيػػـ وكػػيال رسػػميا   أفالسػػماح لمورنثػػة باالسػػتمرار فػػي إتمػػاـ العقػػد بشػػرط  أولػػدف المػػورد 
ذا كاف العقػد مبرمػا  مػع يوافؽ عميو  مػف مػورد واحػد وتػوفى أحػدىـ  أكنثػررئيس الجية المختصة وار

التوريػد إلػى بػاقي المػورديف  أيكػاؿفػي  أوفممجية المختصػة الحػؽ فػي إل ػاء العقػد مػع رد التػاميف 
ويحصػػؿ اإلل ػػاء فػػي الحػػالتيف بموجػػب خطػػاب موصػػى عميػػو بػػدوف حاجػػة إلػػى اتخػػاذ إجػػراءات 

 بذلؾ .االلتجاء إلى القضاء لمحصوؿ عمى حكـ  أورسمية  أوقانونية 
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-شػارع الوحػدة -المشػتريات بػدائرةأخر موعد لتقديـ العطاءات بصندوؽ العطاءات الكائف  -16
السػػػاعة  17/1/1027الموافػػػؽ  نثنػػػيفاال الطػػػابؽ األوؿ ىػػػو يػػػـو –عيػػػادة الرمػػػاؿ  –المبنػػػى اإلداري 

 .الحادية عشر صباحا  
 وزارة الصحة                                                                        
 المشتريات دائرة                                                       
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 جدول األسعار الخاصة باألصناف المطموبة
 

 مالحظة السعر االجمالي بالدوالر سعر الوحدة بالدوالر الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

1 
LED Bulb 18W, 220V, E27 Cool 
White 

      94 عدد

2 
PVC Insulated & sheated Flexible 
Cords Cu Cable 3×1.5 mm2 

      570  متر طولي

3 
PVC Insulated & sheated Flexible 
Cords Cu Cable 3×2.5 mm2 

      435  متر طولي

4 
Adjustable Overload ,Short Circuit 
Releases 3 POLE-400A MCCB 
Normal Switching Capaity 

      4  عدد

5 
Adjustable Overload ,Short Circuit 
Releases 3 POLE-250A MCCB 
Normal Switching Capaity 

      5  عدد

6 
Adjustable Overload ,Short Circuit 
Releases 3 POLE-160A MCCB 
Normal Switching Capaity 

      4  عدد

7 
Adjustable Overload ,Short Circuit 
Releases 3 POLE-100A MCCB 
Normal Switching Capaity 

      6  عدد

8 
Adjustable Overload ,Short Circuit 
Releases 3 POLE-80A MCCB 
Normal Switching Capaity 

      6  عدد

9 
ON/OFF Isolating Switch 32A, 3 
POLE Complete With Enclosure 

      48  عدد
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 عدد

 متر طولي

 متر طولي

 عدد

 عدد

 عدد

 عدد

 عدد

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

LED Bulb 18W, 220V, E27 Cool White 

PVC Insulated & sheated Flexible Cords Cu Cable 3×1.5 

mm2 

PVC Insulated & sheated Flexible Cords Cu Cable 3×2.5 

mm2 

Adjustable Overload ,Short Circuit Releases 3 POLE- 

400A MCCB Normal Switching Capaity 

Adjustable Overload ,Short Circuit Releases 3 POLE- 

250A MCCB Normal Switching Capaity 

Adjustable Overload ,Short Circuit Releases 3 POLE- 

160A MCCB Normal Switching Capaity 

Adjustable Overload ,Short Circuit Releases 3 POLE- 

100A MCCB Normal Switching Capaity 

Adjustable Overload ,Short Circuit Releases 3 POLE-80A 

MCCB Normal Switching Capaity 

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

6500K Color Temp ,85Lumen/W, European Made or equivalent 

Type Itac or Equivalent 

Type Itac or Equivalent 

eaton or Equivalent 

eaton or Equivalent 

eaton or Equivalent 

eaton or Equivalent 

94 

570 

435 

4 

5 

4 

6 

6 

 م

 م

 م

 م

 م

 م

 م

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 مواصفات األصناف المطلوبة

 رعاية األولية )غزة( عمى حساب المنحة النرويجيةلمقطع غيار مواد كهرباء الخاصة بتوريد 
2-NORWAC 70 

 المواصفات الفنية ألصناف المناقصة رقم 2012/21
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 عدد

 عدد

 الوحدة

 الوحدة

Adjustable Overload ,Short Circuit Releases 3 POLE-80A 

MCCB Normal Switching Capaity 

ON/OFF Isolating Switch 32A, 3 POLE Complete With 

Enclosure 

8 

9 

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 الكمية

 الكمية

 وصف الصنف

الصنفوصف   

eaton or Equivalent 

eaton or Equivalent 

6 

48 

 م

 م

1 

1 

 هــام جدًا : في حال عدم التغيير أو اإليضاح عمى مواصفات وأنواع األصناف المطموبة من قبل الشركة فإنه سيتم اعتماد  
 ما هو مذكور في العرض وورقة المواصفات وذلك يعتبر ممزمًا لمشركة الموردة

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


