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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 وزارة الصحة ـ دائرة المشتريات
 31/6136اإلعالن عن المناقصة رقم  

 لوزارة الصحة Disposable syringeتوريد مهمات طبية بالخاصة 
 

مهمات الخاصة بتوريد الصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختـو  تعمن وزارة       
ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات  زارة الصحةلو  Disposable syringeطبية 

 الفنية الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة.
الحصوؿ عمى صحيفة الشروط والمواصفات مف دائرة المشتريات بوزارة الصحة مف  يمكن

 العنواف التالي :

(   100الطابؽ األوؿ وذلؾ لقاء مبمغ )   –ة الرماؿ عياد –المبنى اإلداري   -شارع الوحدة :  غزة 
 شيكؿ غير مستردة .

الحادية الساعة  15/3/2016 الموافؽ ثالثاءلابأف آخر موعد لتقديـ العروض هو يـو  عمما      
 ولف يمتفت ألي عروض ترد بعد هذا  الموعد .  تفي صندوؽ العطاءاعشر صباحًا 
 مالحظات : 

 صحيفة عمي من يرسو عميه العطاء .أجرة اإلعالن في ال (3
( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي من أي بنك يعمل في قطاع غزة وتكون الكفالـة لصـال) جمجمـل الشـفاء الطبـي( 6

% مـن العطـاء كتـنمين 5أو سند دفل معتمد صادر مـن بنـك البريـد التـابل لـوزارة اتتصـاتت وتكنولوجيـا المعمومـات بمبمـ  
 فعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض .   دخول ساري الم

 وتشمل جميل أنواع الرسوم والضرائب .  بالشيكل اتسرائيمي( تقديم األسعار 1
( يجب ارفاق شهادة خمو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صـادرة عـن الـدوائر الضـريبية فـي قطـاع غـزة 4

لتي لديها مشتغل مرخص من الضـفة الغربيـة يتوجـب عميهـا دفـل ضـريبة القيمـة ابخصوص الشركات قبل صرف الفواتير ج
 % (.3% وضريبة دخل بنسبة  6.5المضافة بنسبة 

 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار5 
                                                                6867614فاكس  – 6869774لالستفسار يرجى اتتصال بقسم المناقصات عمى هاتف رقم 

 وزارة الصحة      
  دائرة المشتريات   
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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 وزارة الصحة ـ دائرة المشتريات
 31/6136اإلعالن عن المناقصة رقم  

 لوزارة الصحة Disposable syringeتوريد مهمات طبية بالخاصة 
 

 صحيفة الشــــروط العامة 

          مهمػػػػػػػػػات طبيػػػػػػػػػةبتوريػػػػػػػػػد ة الصحػػػػػػػػػػػػة تتو ػػػػػػػػػػػػل لكػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػو مؤهػػػػػػػػػػػػؿ ويسػػػػػػػػػتطي  القيػػػػػػػػػاـ وزار  
Disposable syringe هػذ  المناقصػة حسػل الشػروط  فػيأف يبػادر بتقػديـ عطائػل لالشػتراؾ  لوزارة الصػحة

 التالية :
روط  فقػط عمى المشترؾ أف يقدـ عطائػل عمػى النمػوذج الخػاص بهػذ  المناقصػة والمرفػؽ بصػحيفة الشػ -1

المشتريات والمؤشر عميل برقـ قسػيمة تحصػيؿ الػثمف وكػذلؾ  ػدوؿ  دائرةوالمختوـ بخاتـ وزارة الصحة 
 ورقـ المناقصة . اسـالمرفؽ بهذ  الشروط توض  داخؿ مظروؼ مغمؽ مكتول عميل  األصناؼ

 إعػػػادةغيرهػػػا ي ػػل  أو األسػػعار فػػيوكػػؿ تصػػػحي   األصػػػناؼ ػػدوؿ  فػػي المحػػػي أوال ي ػػوز الكشػػط  -2
 كتابتل رقمًا وكتابة والتوقي  عميل . 

 تثبت ذلؾ  . شهادةيكوف مشتغاًل مرخصًا واف يرفؽ لعطائل  أفعمى المشترؾ  -3
 يكوف حاصاًل عمى رخصة مزاولة المهنة واف يرفؽ لعطائل صورة عنها. أفعمى المشترؾ  -4
صــادرة  بيضػػريشػػهادة خصػػـ  أوصػػورة عنهػػا  أو ضػػريبييرفػػؽ لعطائػػل شػػهادة خمػػو  أفعمػػى المشػػترؾ  -5

التــي لــديها مشــتغل مــرخص مــن الضــفة الغربيــة بخصــوص الشــركات ج عــن الــدوائر الضــريبية فــي قطــاع غــزة
 .% (3% وضريبة دخل بنسبة  6.5يتوجب عميها دفل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 يوق  عقدًا م  وزارة الصحة حسبما تمميل مصمحتها.  أفيرسو عميل المناقصة  الذيعمى المشترؾ  -6
ى المشترؾ أف يمتـز بتعبئة األسعار عمى نموذج المناقصة ولف ينظر لألسعار المقدمة عمى نمػاذج عم -7

 الشركة .

        %36لضــريبة القيمــة المضــافة شــامال  شــيكل اتســرائيمي بالعػػرض سػػعر  يقػػدـ  أفعمػػى المشػػترؾ   -8
، وانػل ممزمػًا لػل  في األلػؼ % ثمانية0.8و يمتـز المورد بتسديد ضريبة الرسوـ والطواب  والبالغ قيمتها 

 حتى االنتهاء مف التوريد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة .
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ومصػاريؼ النقػؿ  األخػر الرسػـو  أنػواعيشمؿ السعر المقدـ لممناقصة رسـو ال مارؾ و مي   أفي ل  -9
مػػػػا يفيػػػػد تسػػػػديد اإليػػػػرادات  والتحميػػػػؿ والتنزيػػػػؿ وعمػػػػى المشػػػػارؾ إحضػػػػاربأنواعػػػػل وقػػػػت تقػػػػديـ العطػػػػاء 

 .ال مركية

زيادتهػػا  أوعمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بأنػػل يحػػؽ لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة -10
وبػػػدوف  لألسػػػعار% مػػػف الكميػػػات المطموبػػػة وبػػػدوف تغييػػػر 30لألصػػػناؼ الػػػواردة فػػػي المناقصػػػة بواقػػػ  

 معارضة مف المورد .
لمصػػنعة وبمػػد المنشػػأ لمصػػنؼ الػػذي يتقػػدـ بػػل فػػي المناقصػػة ي ػػل عمػػى المشػػترؾ تحديػػد اسػػـ الشػػركة ا-11

رفاؽ الكتالو ات الخاصة بالصنؼ وذلؾ عند تحديدوتحديد   السعر . رقـ الكتالوج وا 

 هذ  المناقصة متكاممة وال ي وز ت زئتها بيف المشاركيف -12

ؼ % مف إ مالي قيمة األصنا5ي ل عمى مقدـ العطاء أف يقدـ ضماف دخوؿ عطاء بنسبة  -13
 المتقدمة لها بإحد  الطريقتيف التاليتيف :_

 وتكوف الكفالة لصال  )م م  الشفاءكفالة بنكية أو شيؾ بنكي مف أي بنؾ يعمؿ في قطاع غزة  -
 سارية المفعوؿ لمدة ثالثة شهور مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ . الطبي (

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

سػػف تنفيػػذ( حيرسػػو عميػػل المناقصػػة اسػػتبداؿ الكفالػػة البنكيػػة بكفالػػة أخػػر  )كفالػػة  الػػذيعمػػى المشػػترؾ -14
 .التوريد دةالفعمية لمعطاء سارية المفعوؿ حتى االنتهاء م اإل مالية% مف القيمة 10بنسبة 

 عمى المورد التوقي  عمى كؿ ورقة مف أوراؽ صحيفة الشروط والمواصفات وختمها بخاتـ  شركتل .-15
لممناقصة أف تصػادر  الخاصة أوشرط مف الشروط العامة  أليحاؿ مخالفة المورد  فيلوزارة الصحة -16

ضػػرر  أيويضػػات عػػف ضػػمانتل البنكيػػة واف تمغػػى التعاقػػد معػػل وتتعاقػػد مػػ  غيػػر  إضػػافة لتحميمػػل كافػػة التع
 . الفمسطينيمقاضاتل أماـ القضاء  فيالوزارة بحقها  احتفاظعطؿ م   أويمحؽ بها 

 التوريد : فيالتأخير -17
 األسػبوع زء مف  أو% عف كؿ أسبوع تأخير 0.5يعطى المورد مهمة م  توقي  غرامة بنسبة  - أ

والػػوزارة ليسػػت مسػػئولة عػػف أسػػبال توريػػدها  فػػييكػػوف المػػورد قػػد تػػأخر  التػػيمػػف قيمػػة الكميػػة 
 القهرية كالكوارث الطبيعية وما شابل ذلؾ  األسبالالتوريد ما عدا  فيالتأخير 

 التيلـ يقـ المورد بتوريدها مف غير  عمى حسابل بالطريقة  التي األصناؼيتـ شراء  - ل
عف عامة وما ينتج  أوبعطاءات محمية  أويضمف بها الحصوؿ عمى الصنؼ سواء بالممارسة 

 في% مصاريؼ إدارية وما يستحؽ مف غرامة عف مدة التأخير 10 إليلالثمف مضافًا  فيزيادة 
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يكوف مستحقا  آخرمبمغ  أيمف  أوالتوريد يصير خصمها مف التأميف المودع منل عف هذا العقد 
 كاف سعر  إذا أمااالعتراض عمى المبمغ المطالل بل  فيلل لد  الوزارة وال يكوف لممورد الحؽ 

الشراء يقؿ عف سعر المورد فال يحؽ لل المطالبة بالفرؽ وهذا ال يمن  مف تحصيؿ قيمة غرامة 
 التأخير المستحقة .

بحػػؽ  اإلخػػالؿالمػػورد بػػذلؾ بخطػػال ، وذلػػؾ بػػدوف  إخطػػارالعقػػد ومصػػادرة التػػأميف مػػ   إلغػػاء - ػػػ
 نفيذ العقد ت فيالنات ة عف ع ز المورد  اإلضرارتعويض نظير  بأيالمطالبة  فيالوزارة 

بحػؽ  اإلخػالؿمعاممتل يمغى العقد ويصادر التأميف م  عدـ  فيالتالعل  أوإذا استعمؿ المورد الغش -18
المطالبػػة بالتعويضػػات المترتبػػة عمػػى ذلػػؾ مػػ  شػػطل وزارة الماليػػة السػػمل مػػف بػػيف المػػورديف وال  فػػيالػػوزارة 

 ابة عند االقتضاء .لمني أمر  إبالغعطاءات لمسمطة فضال عف  فييسم  لل بالدخوؿ 
غيػر مباشػر عمػى رشػوة  أوبواسػطة غيػر  بطريػؽ مباشػر  أوأقػدـ بنفسػل  أوالمورد قد شرع  أفإذا ثبت -19

عمػػى التواطػػؤ معػػل بقصػػد االضػػرارًا بالمصػػمحة العميػػا لمػػوزارة يمغػػى  أوالسػػمطة  مسػػتخدمي أو مػػوظفياحػػد 
طل اسػػمل مػػف بػػيف المػػورديف واتخػػاذ الحػػاؿ ويصػػادر تػػأميف حسػػف التنفيػػذ فضػػال عػػف شػػ فػػيالتعاقػػد معػػل 
 القضائية ضد  . اإل راءات

قضػائية  إ ػراءات أيفيمغػى التعاقػد معػل بخطػال موصػى عميػل دوف اتخػاذ  أعسر أوالمورد  أفمس إذا-20
 ويصادر التأميف .

لػػـ تكػػف هنػػاؾ مطالبػػات لػػد   إذامػػا تبقػػى منػػل مػػ  رد التػػاميف  أوالعقػػد  إلغػػاءتػػوفى المػػورد  ػػاز  إذا-21
يعينػوا عػنهـ وكػيال رسػميًا يوافػؽ عميػل رئػيس  أفالعقػد بشػرط  إتمػاـ فيالسماح لمورثة باالستمرار  أومورد ال

ذاال هة المختصة   فػيمػف مػورد واحػد وتػوفى احػدهـ فمم هػة المختصػة الحػؽ  أكثػركاف العقد مبرمػًا مػ   وا 
الحػالتيف بمو ػل  فػي اإللغػاءصػؿ المػورديف ويح بػاقي إلػىالتوريػد  إيكػاؿ فػي أوالعقػد مػ  رد التػاميف  إلغػاء

القضػاء لمحصػوؿ  إلػىااللت ػاء  أورسػمية  أوقانونيػة  إ راءاتاتخاذ  إلىخطال موصى عميل بدوف حا ة 
 عمى حكـ بذلؾ .

مػف  أسـبوعخػالؿ عمى المشاركيف في المناقصة يكػوف  يتـ ترسيتل ذيال ةالطبي الصناؼميعاد توريد ا-22
ذتاريخ إبالغ الشػركة  ا كػاف المػورد ال يسػتطي  التوريػد خػالؿ الفتػرة المحػددة عميػل أف يوضػ  فػي بالتوريػد وا 

 عرض سعر  المدة التي يمكنل خاللها التوريد خطيًا. 
التي تقػوـ الشػركة بتوريػد  حسػل شػروط ومواصػفات العطػاء رقػـ     ةالمذكور  الصناؼالدف  لقاء توريد ا -23
أصػناؼ المهمػػات الطبيػة عمػػى أف يرفػؽ مػػ  الفػػاتورة  يومػػًا مػف تػػاريخ إتمػاـ توريػػد 60(  خػالؿ 13/2016)

 محضر االستالـ والتقارير الفنية الالزمة .
وزارة الصػحة فػي بػ بمخػازف المسػتهمكات الطبيػةعمى المشترؾ أف يكوف عمى عمـ بػأف التوريػد سػيكوف -24

 غزة بوسائؿ نقمل الخاصة وعمى حسابل الخاص شامال التحميؿ والتنزيؿ .
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 وبدوف معارضة مف المشاركيف  دوف إبداء أسبالسعار و ة ليست ممزمل بقبوؿ ارخص األوزارة الصح-25

يمتػػـز المػػورد بػػأف يكػػوف الصػػنؼ المػػورد مػػف النوعيػػة األصػػمية ومطػػابؽ لمعػػرض المقػػدـ منػػل كمػػا يمتػػـز -26
 بتقديـ شهادة المنشأ عند التوريد .

 ر عينل لمفحص في حاؿ طمل ذلؾ  .تحض فأ المطمولؼ ف تمتـز الشركة التي يرسو عميها الصنأ-27
 الصندوؽ . إغالؽيـو مف تاريخ  45مدة صالحية السعر خالؿ -28
كما انل لػف ينظػر ألي عطػػػاء غيػر مرفػػؽ  ةالمورد باألصناؼرد بتقديـ الكتالو ات الخاصة يمتـز المو  -29

 معل الكتالو ػػات الخاصة بعرض سعر  عمى أف تكوف الكتالو ػػات أصمية.
شروط يقدمها المورد مخالفة لمشروط العامة الواردة بالمناقصة يترتػل عميهػا اسػتبعاد عػرض سػعر  أي -30

 المورد مف المنافسة .

الحاديػػػة عشػػػر المشػػػتريات السػػػاعة  دائرةبصػػػندوؽ المناقصػػػات بػػػ األسػػػعارأخػػػر موعػػػد لتقػػػديـ عػػػروض -31
إلػى دائػرة المشػتريات بعػد هػذا ولف يتـ قبوؿ أي عرض يصؿ   15/3/2016 الموافؽ ثالثاءلا يوـ صباحاً 

 الموعد .
 

 وزارة الصحــة                           
 دائرة  المشتريات           
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 جدول المستمزمات

   
 
  
 

عر الوحدة س الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا

السعر اإلجمالي 
 شيكلبال

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشن

 مالحظات مدة التوريد

3 DISPOSABLE SYRINGE 3 PARTS 10ML PCS 400000         
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PCS الوحدة 

DISPOSABLE SYRINGE 3 PARTS 10ML 
1 

 ترتيـب

 الصنف
 الكمية

 وصف الصنف
SUITABLE FOR FOR ELECTRIC SYRING PUMP 

400000 

 م

1 

 هــام جدا  : في حال عدم التغيير أو اإليضاح عمى مواصفات وأنواع األصناف المطموبة من قبل الشركة فإنه سيتم اعتماد  
في العرض وورقة المواصفات وذلك يعتبر ممزما  لمشركة الموردةما هو مذكور   

 مواصفات األصناف المطلوبة

  sposable syringe3 parts 10mliD مهمات طبية توريدالخاصة بـ
 المواصفات الفنية ألصناف المناقصة رقم 2012/13

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