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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 وزارة الصحة ـ دائرة المشتريات             
 74/3102اإلعالن عن المناقصة رقم  

 الخاصة بتوريد مهمات طبية خاصة بالقمب المفتوح لوزارة الصحة
 مجموعة االتصاالت لمتنمية المجتمعية مؤسسة بتمويل من 

الخاصة بتوريد ميمات الصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختـو  تعمن وزارة        
مجموعة االتصاالت لمتنمية مؤسسة طبية خاصة بالقمب المفتوح لوزارة الصحة بتمويؿ مف 

ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف في  المجتمعية 
 ة الصحة.المناقصة وطبقًا لشروط وزار 

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

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

الساعة الثانية   99/8/9112الموافؽ الخميس  بأف آخر موعد لتقديـ العروض ىو يـو عمما      
 ولف يمتفت ألي عروض ترد بعد ىذا  الموعد .  تعشر ظيرًا في صندوؽ العطاءا

 مالحظات : 
 أجرة اإلعالن في الصحيفة عمي من يرسو عميه العطاء . (0
يعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالح )مجمع الشفاء الطبي( أو سند دفع  يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي من أي بنك( 3

% من العطاء كتأمين دخول ساري المفعول لمدة 5معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بمبمغ 
 ثالثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض .   

 األمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .( تقديم األسعار بالدوالر 2
يجب ارفاق شهادة خمو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صـادرة عـن الـدوائر الضـريبية فـي قطـاع غـزة  (7

التي لديها مشتغل مرخص من الضـفة الغربيـة يتوجـب عميهـا دفـع ضـريبة القيمـة بخصوص الشركات قبل صرف الفواتير )
 % (.1% وضريبة دخل بنسبة  3.5المضافة بنسبة 

 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار5 
                                                                3734227فاكس  – 3739447لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات عمى هاتف رقم 

 وزارة الصحة     
 دائرة المشتريات   
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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 وزارة الصحة ـ دائرة المشتريات
 47/3102اإلعالن عن المناقصة رقم  

 الخاصة بتوريد مهمات طبية خاصة بالقمب المفتوح لوزارة الصحة 
 مجموعة االتصاالت لمتنمية المجتمعية مؤسسة بتمويل من 

 صحيفة الشــــروط العامة 

بتوريػػػد ميمػػػات طبيػػػة خاصػػػة بالقمػػػب وزارة الصحػػػػػػة تتوجػػػػػػو لكػػػؿ مػػػف ىػػػو مؤىػػػػػػؿ ويسػػػتطي  القيػػػاـ  
أف يبػادر بتقػديـ عطائػو  مجموعة االتصاالت لمتنمية المجتمعيػة مؤسسة  ويؿ مفبتمالمفتوح لوزارة الصحة 

 لالشتراؾ في ىذه المناقصة حسب الشروط التالية :
عمى المشترؾ أف يقدـ عطائػو عمػى النمػوذج الخػاص بيػذه المناقصػة والمرفػؽ بصػحيفة الشػروط  فقػط  -1

عميو برقـ قسػيمة تحصػيؿ الػثمف وكػذلؾ جػدوؿ والمختوـ بخاتـ وزارة الصحة دائرة المشتريات والمؤشر 
 األصناؼ المرفؽ بيذه الشروط توض  داخؿ مظروؼ مغمؽ مكتوب عميو اسـ ورقـ المناقصة .

ال يجػػوز الكشػػط أو المحػػػي فػػي جػػدوؿ األصػػػناؼ وكػػؿ تصػػػحيا فػػي األسػػعار أو غيرىػػػا يجػػب إعػػػادة  -9
 كتابتو رقمًا وكتابة والتوقي  عميو . 

 مشتغاًل مرخصًا واف يرفؽ لعطائو شيادة تثبت ذلؾ  .عمى المشترؾ أف يكوف  -2
 عمى المشترؾ أف يكوف حاصاًل عمى رخصة مزاولة المينة واف يرفؽ لعطائو صورة عنيا. -4
صــادرة عمػػى المشػػترؾ أف يرفػػؽ لعطائػػو شػػيادة خمػػو ضػػريبي أو صػػورة عنيػػا أو شػػيادة خصػػـ ضػػريبي  -5

تــي لــديها مشــتغل مــرخص مــن الضــفة الغربيــة البخصــوص الشــركات ) عــن الــدوائر الضــريبية فــي قطــاع غــزة
 .% (0% وضريبة دخل بنسبة  3.5يتوجب عميها دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 عمى المشترؾ الذي يرسو عميو المناقصة أف يوق  عقدًا م  وزارة الصحة حسبما تمميو مصمحتيا.  -6
نظر لألسعار المقدمة عمى نمػاذج عمى المشترؾ أف يمتـز بتعبئة األسعار عمى نموذج المناقصة ولف ي -7

 الشركة .

        %07.5بالــدوالر األمريكــي شــامال  لضــريبة القيمــة المضــافة عمػػى المشػػترؾ أف يقػػدـ عػػرض سػػعره   -8
، وانػو ممزمػًا لػو  % ثمانية في األلػؼ1.8و يمتـز المورد بتسديد ضريبة الرسوـ والطواب  والبالغ قيمتيا 

 لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة .حتى االنتياء مف التوريد طبقًا 

يجب أف يشمؿ السعر المقدـ لممناقصة رسـو الجمارؾ وجمي  أنػواع الرسػوـ األخػرم ومصػاريؼ النقػؿ  -9
بأنواعػػػػو وقػػػػت تقػػػػديـ العطػػػػاء والتحميػػػػؿ والتنزيػػػػؿ وعمػػػػى المشػػػػارؾ إحضػػػػار مػػػػا يفيػػػػد تسػػػػديد اإليػػػػرادات 

 الجمركية.
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مػػـ بأنػػو يحػػؽ لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة أو زيادتيػػا عمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى ع-11

% مػػػف الكميػػػات المطموبػػػة وبػػػدوف تغييػػػر لألسػػػعار وبػػػدوف 21لألصػػػناؼ الػػػواردة فػػػي المناقصػػػة بواقػػػ  
 معارضة مف المورد .

يجػػب عمػػى المشػػترؾ تحديػػد اسػػـ الشػػركة المصػػنعة وبمػػد المنشػػأ لمصػػنؼ الػػذي يتقػػدـ بػػو فػػي المناقصػػة -11
رفاؽ الكتالوجات الخاصة بالصنؼ وذلؾ عند تحديدرقوتحديد   السعر . ـ الكتالوج وا 

سوؼ يتـ ترسيو أصناؼ المناقصة عمى أساس اقؿ األسعار لمصنؼ الواحد وسوؼ يتـ اعتبار كؿ -19
 صنؼ عطاء مستقؿ ويمكف لممورد التقدـ بعرض سعر أو أكثر لمصنؼ واحد.

% مف إجمالي قيمة األصناؼ 5اء بنسبة يجب عمى مقدـ العطاء أف يقدـ ضماف دخوؿ عط -12
 المتقدمة ليا بإحدم الطريقتيف التاليتيف :_

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

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

عمػػى المشػػترؾ الػػذي يرسػػو عميػػو المناقصػػة اسػػتبداؿ الكفالػػة البنكيػػة بكفالػػة أخػػرم )كفالػػة حسػػف تنفيػػذ( -14
 ية المفعوؿ حتى االنتياء مدة التوريد.% مف القيمة اإلجمالية الفعمية لمعطاء سار 11بنسبة 
 عمى المورد التوقي  عمى كؿ ورقة مف أوراؽ صحيفة الشروط والمواصفات وختميا بخاتـ  شركتو .-15
لوزارة الصحة في حاؿ مخالفة المورد ألي شرط مف الشروط العامة أو الخاصة لممناقصة أف تصػادر -16

اقػػد مػػ  غيػػره إضػػافة لتحميمػػو كافػػة التعويضػػات عػػف أي ضػػرر ضػػمانتو البنكيػػة واف تمغػػى التعاقػػد معػػو وتتع
 يمحؽ بيا أو عطؿ م  احتفاظ الوزارة بحقيا في مقاضاتو أماـ القضاء الفمسطيني .

 التأخير في التوريد :-17
% عف كؿ أسبوع تأخير أو جزء مف األسػبوع 1.5يعطى المورد ميمة م  توقي  غرامة بنسبة  - أ

مػػف قيمػػة الكميػػة التػػي يكػػوف المػػورد قػػد تػػأخر فػػي توريػػدىا والػػوزارة ليسػػت مسػػئولة عػػف أسػػباب 
 التأخير في التوريد ما عدا األسباب القيرية كالكوارث الطبيعية وما شابو ذلؾ 

لػػػـ يقػػـ المػػورد بتوريػػدىا مػػف غيػػػره عمػػى حسػػابو بالطريقػػة التػػػي يػػتـ شػػراء األصػػناؼ التػػي  - ب
يضػػمف بيػػا الحصػػوؿ عمػػى الصػػنؼ سػػواء بالممارسػػة أو بعطػػاءات محميػػة أو عامػػة ومػػا ينػػت  عػػف 

% مصػػاريؼ إداريػػة ومػػا يسػػتحؽ مػػف غرامػػة عػػف مػػدة التػػأخير فػػي 11زيػػادة فػػي الػػثمف مضػػافًا إليػػو 
عػف ىػذا العقػد أو مػف أي مبمػغ آخػر يكػوف مسػتحقا التوريد يصير خصميا مف التأميف المػودع منػو 

 لو لدم الوزارة وال يكوف لممورد الحؽ في االعتراض عمى المبمغ المطالب بو أما إذا كاف سعر 
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الشراء يقؿ عف سعر المورد فال يحؽ لو المطالبة بالفرؽ وىذا ال يمن  مف تحصيؿ قيمة غرامػة 

 التأخير المستحقة .

ادرة التػػأميف مػػ  إخطػػار المػػورد بػػذلؾ بخطػػاب ، وذلػػؾ بػػدوف اإلخػػالؿ بحػػؽ إلغػػاء العقػػد ومصػػ -جػػػ
 الوزارة في المطالبة بأي تعويض نظير اإلضرار الناتجة عف عجز المورد في تنفيذ العقد 

إذا استعمؿ المورد الغش أو التالعب في معاممتو يمغى العقد ويصادر التأميف م  عدـ اإلخػالؿ بحػؽ -18
ة بالتعويضػػات المترتبػػة عمػػى ذلػػؾ مػػ  شػػطب وزارة الماليػػة السػػمو مػػف بػػيف المػػورديف وال الػػوزارة فػػي المطالبػػ

 يسما لو بالدخوؿ في عطاءات لمسمطة فضال عف إبالغ أمره لمنيابة عند االقتضاء .
إذا ثبت أف المورد قد شرع أو أقػدـ بنفسػو أو بواسػطة غيػره بطريػؽ مباشػر أو غيػر مباشػر عمػى رشػوة -19

مسػػتخدمي السػػمطة أو عمػػى التواطػػؤ معػػو بقصػػد االضػػرارًا بالمصػػمحة العميػػا لمػػوزارة يمغػػى احػػد مػػوظفي أو 
التعاقػػد معػػو فػػي الحػػاؿ ويصػػادر تػػأميف حسػػف التنفيػػذ فضػػال عػػف شػػطب اسػػمو مػػف بػػيف المػػورديف واتخػػاذ 

 اإلجراءات القضائية ضده .

خػاذ أي إجػراءات قضػائية إذا أفمس المورد أو أعسر فيمغػى التعاقػد معػو بخطػاب موصػى عميػو دوف ات-91
 ويصادر التأميف .

إذا تػػوفى المػػورد جػػاز إلغػػاء العقػػد أو مػػا تبقػػى منػػو مػػ  رد التػػاميف إذا لػػـ تكػػف ىنػػاؾ مطالبػػات لػػدم -91
المورد أو السماح لمورثة باالستمرار في إتمػاـ العقػد بشػرط أف يعينػوا عػنيـ وكػيال رسػميًا يوافػؽ عميػو رئػيس 

ذا كاف الع قد مبرمػًا مػ  أكثػر مػف مػورد واحػد وتػوفى احػدىـ فممجيػة المختصػة الحػؽ فػي الجية المختصة وا 
إلغػاء العقػد مػ  رد التػاميف أو فػي إيكػاؿ التوريػد إلػى بػاقي المػورديف ويحصػؿ اإللغػاء فػي الحػالتيف بموجػب 
خطاب موصى عميو بدوف حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونيػة أو رسػمية أو االلتجػاء إلػى القضػاء لمحصػوؿ 

 حكـ بذلؾ .عمى 
خػالؿ أسػبوعيف مػف ميعاد توريد الصنؼ الطبي الذي يتـ ترسيتو عمى المشاركيف في المناقصة يكوف -99

ذا كػاف المػورد ال يسػتطي  التوريػد خػالؿ الفتػرة المحػددة عميػو أف يوضػا فػي تاريخ إبالغ الشػركة  بالتوريػد وا 
 عرض سعره المدة التي يمكنو خالليا التوريد خطيًا. 

  لقػػاء توريػػد الصػػنؼ المػػذكور التػػي تقػػـو الشػػركة بتوريػػده حسػػب شػػروط ومواصػػفات العطػػاء رقػػـ    الػػدف -92
يومػػًا مػف تػػاريخ إتمػاـ توريػػد أصػناؼ الميمػػات الطبيػة عمػػى أف يرفػؽ مػػ  الفػػاتورة  61(  خػالؿ 74/9112)

صػندوؽ دعػـ  محضر االستالـ والتقارير الفنية الالزمة سػيتـ الػدف  مباشػرة فػي حسػاب المػورديف مػف خػالؿ
 المريض الفقير بتمويؿ مف مؤسسة مجموعة االتصاالت لمتنمية المجتمعية  .

عمى المشترؾ أف يكوف عمػى عمػـ بػأف التوريػد سػيكوف لمسػتودعات الميمػات الطبيػة المسػتيمكة بػوزارة -94
 الصحة في غزة بوسائؿ نقمو الخاصة وعمى حسابو الخاص شامال التحميؿ والتنزيؿ .
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 وزارة الصحة ليست ممزمو بقبوؿ ارخص األسعار ودوف إبداء أسباب وبدوف معارضة مف المشاركيف -95

يمتػػـز المػػورد بػػأف يكػػوف الصػػنؼ المػػورد مػػف النوعيػػة األصػػمية ومطػػابؽ لمعػػرض المقػػدـ منػػو كمػػا يمتػػـز -96
 بتقديـ شيادة المنشأ عند التوريد .

 لمطموب أف تحضر عينو لمفحص في حاؿ طمب ذلؾ  .أف تمتـز الشركة التي يرسو عمييا الصنؼ ا-97
 يـو مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ . 45مدة صالحية السعر خالؿ  -98
يمتػػـز المػػورد بتقػػديـ الكتالوجػػات الخاصػػة بالصػػنؼ المػػورد كمػػا انػػو لػػف ينظػػر ألي عطػػػػاء غيػػر مرفػػػؽ  -99

 مية.معو الكتالوجػػات الخاصة بعرض سعره عمى أف تكوف الكتالوجػػات أص
أي شروط يقدميا المورد مخالفة لمشروط العامة الواردة بالمناقصة يترتػب عمييػا اسػتبعاد عػرض سػعر  -21

 المورد مف المنافسة .

أخر موعػد لتقػديـ عػروض األسػعار بصػندوؽ المناقصػات بػدائرة المشػتريات السػاعة الثانيػة عشػر مػف -21
عػػرض يصػػؿ إلػػى دائػػرة المشػػتريات بعػػد ىػػذا ولػػف يػػتـ قبػػوؿ أي  99/8/9112الموافػػؽ الخمػػيس ظيػػر يػػـو 
 الموعد .

 
 وزارة الصحــة                           

 دائرة  المشتريات           
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 جدول المستمزمات

 

 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لدوالربا

السعر اإلجمالي 
 دوالربال

الشركة 
 المصنعة

مدة  رقم الكتالوج
 التوريد

 مالحظات

0 Coronary guidewire 0.035*150 cm PCS  1,050         
3 AORTIC VALVES 21MM PCS  3         
2 AORTIC VALVES 23MM PCS  3         

7 CARDIOPLEGIA DELIVERY 

SYSTEM 

Set  100         

5 MITRAL VALVES 25MM PCS  3         

2 MITRAL VALVES 27MM PCS  3         
4 MITRAL VALVES 29MM PCS  3         
7 MITRAL VALVES 31MM PCS 3         
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 المواصفات الفنية ألصناف المناقصة رقم 2013/44 
 الخاصة بـ مستهمكات جراحة القمب المفتوح عمى حساب مجموعة االتصاالت لمتنمية

 المجتمعية
 

PCS 

PCS 

PCS 

Set 

PCS 

PCS 

PCS 

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

Coronary guidewire 0.035*150 cm 

AORTIC VALVES 21MM 

AORTIC VALVES 23MM 

CARDIOPLEGIA DELIVERY SYSTEM  

MITRAL VALVES 25MM 

MITRAL VALVES 27MM 

MITRAL VALVES 29MM 

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

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 

 

mechanical valve 

mechanical valve 

mechanical mitral valvel 

mechanical aortic valvel 

mechanical aortic valvel 

1050 

3 

3 

100 

3 

3 

3 

 م

 م

 م

 م

 م

 م

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

 مواصفات األصناف المطلوبة
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PCS الوحدة 

MITRAL VALVES 31MM 
8 

 ترتيـب

 الصنف
 الكمية

 وصف الصنف
mechanical aortic valvel 

3 

 م

1 

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

 

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


