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 دولة فمسطين

 وزارة الصحة ـ دائرة المشتريات
 23/3107اإلعالن عن المناقصة رقم   

 لوزارة الصحة مهمات طبيةالخاصة بتوريد 
 

ميمات الخاصة بتوريد الصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختـو  تعمن وزارة       
واصفات الفنية الواردة لممشتركيف في ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والملوزارة الصحة  طبية

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

 العنواف التالي :

(   111الطابؽ األوؿ وذلؾ لقاء مبمغ )   –عيادة الرماؿ  –المبنى اإلداري   -شارع الوحدة :  غزة 
 كؿ غير مستردة .شي

الحادية الساعة  16/3/1117 الموافؽخميس لابأف آخر موعد لتقديـ العروض ىو يـو  عمما      
 ولف يمتفت ألي عروض ترد بعد ىذا  الموعد .  تفي صندوؽ العطاءا عشر صباحاً 
 مالحظات : 

 أجرة اإلعالن في الصحيفة عمي من يرسو عميه العطاء . (0
كية أو شيك بنكي من أي بنك يعمل في قطاع غزة وتكون الكفالـة لصـال) جمجمـل الشـفاء الطبـي( ( يجب إرفاق كفالة بن3

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

 وتشمل جميل أنواع الرسوم والضرائب .  بالشيكل اتسرائيمي( تقديم األسعار 2
( يجب ارفاق شهادة خمو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صـادرة عـن الـدوائر الضـريبية فـي قطـاع غـزة 4

ضـريبة القيمـة  التي لديها مشتغل مرخص من الضـفة الغربيـة يتوجـب عميهـا دفـلبخصوص الشركات قبل صرف الفواتير ج
 % (.0% وضريبة دخل بنسبة  3.5المضافة بنسبة 

 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار5 
                                                                3837624فاكس  – 3839774لالستفسار يرجى اتتصال بقسم المناقصات عمى هاتف رقم 

 ةوزارة الصح      
  دائرة المشتريات   
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 دولة فمسطين

 وزارة الصحة ـ دائرة المشتريات
 23/3107اإلعالن عن المناقصة رقم  

 مهمات طبية لوزارة الصحةالخاصة بتوريد 
 

 صحيفة الشــــروط العامة 

ػػػػػو لكػػؿ مػػف ىػػو مؤىػػػػػؿ ويسػػتطي  القيػػاـ    أفلػػوزارة الصػػحة  ميمػػات طبيػػةبتوريػػد وزارة الصحػػػػػة تتـو
 ىذه المناقصة حسب الشروط التالية : فييبادر بتقديـ عطائو لالشتراؾ 

عمى المشترؾ أف يقدـ عطائػو عمػى النمػوذج الخػاص بيػذه المناقصػة والمرفػؽ بصػحيفة الشػروط  فقػط  -1
المشتريات والمؤشر عميو برقـ قسػيمة تحصػيؿ الػ مف وكػذلؾ ـػدوؿ  دائرةوالمختوـ بخاتـ وزارة الصحة 

 ورقـ المناقصة . اسـبيذه الشروط توض  داخؿ مظروؼ مغمؽ مكتوب عميو المرفؽ  األصناؼ
 إعػػػادةغيرىػػػا يـػػب  أو األسػػعار فػػيوكػػؿ تصػػػحي   األصػػػناؼـػػدوؿ  فػػي المحػػػي أوال يـػػوز الكشػػط  -1

 كتابتو رقمًا وكتابة والتوقي  عميو . 
 ت بت ذلؾ  . شيادةيكوف مشتغاًل مرخصًا واف يرفؽ لعطائو  أفعمى المشترؾ  -3
 يكوف حاصاًل عمى رخصة مزاولة المينة واف يرفؽ لعطائو صورة عنيا. أفشترؾ عمى الم -4
صــادرة  ضػػريبيشػػيادة خصػػـ  أوصػػورة عنيػػا  أو ضػػريبييرفػػؽ لعطائػػو شػػيادة خمػػو  أفعمػػى المشػػترؾ  -5

التــي لــديها مشــتغل مــرخص مــن الضــفة الغربيــة بخصــوص الشــركات ج عــن الــدوائر الضــريبية فــي قطــاع غــزة
 .% (0% وضريبة دخل بنسبة  3.5بة القيمة المضافة بنسبة يتوجب عميها دفل ضري

 يوق  عقدًا م  وزارة الصحة حسبما تمميو مصمحتيا.  أفيرسو عميو المناقصة  الذيعمى المشترؾ  -6
عمى المشترؾ أف يمتـز بتعبئة األسعار عمى نموذج المناقصة ولف ينظر لألسعار المقدمة عمى نمػاذج  -7

 الشركة .

        %06لضــريبة القيمــة المضــافة شــامال  شــيكل اتســرائيمي بالعػػرض سػػعره قػػدـ ي أفعمػػى المشػػترؾ   -8
، وانػو ممزمػًا لػو  %  مانية في األلػؼ1.8و يمتـز المورد بتسديد ضريبة الرسوـ والطواب  والبالغ قيمتيا 

 حتى االنتياء مف التوريد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة .

مي  يشم أفيـب  -9 ومصػاريؼ النقػؿ  األخػر الرسػـو  أنػواعؿ السعر المقدـ لممناقصة رسـو الـمارؾ ـو
والتحميػػػػؿ والتنزيػػػػؿ وعمػػػػى المشػػػػارؾ إحضػػػػار مػػػػا يفيػػػػد تسػػػػديد اإليػػػػرادات بأنواعػػػػو وقػػػػت تقػػػػديـ العطػػػػاء 

 .الـمركية
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 زيادتيػػا أوعمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بأنػػو يحػػؽ لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة -11
وبػػػدوف  لألسػػػعار% مػػػف الكميػػػات المطموبػػػة وبػػػدوف تغييػػػر 31لألصػػػناؼ الػػػواردة فػػػي المناقصػػػة بواقػػػ  

 معارضة مف المورد .
يـػػب عمػػى المشػػترؾ تحديػػد اسػػـ الشػػركة المصػػنعة وبمػػد المنشػػأ لمصػػنؼ الػػذي يتقػػدـ بػػو فػػي المناقصػػة -11

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

سوؼ يتـ ترسيو أصناؼ المناقصة عمى أساس اقؿ األسعار لمصنؼ الواحد وسوؼ يتـ اعتبار كؿ  -11
 صنؼ عطاء مستقؿ ويمكف لممورد التقدـ بعرض سعر أو أك ر لمصنؼ واحد.

% مف إـمالي قيمة األصناؼ 5يـب عمى مقدـ العطاء أف يقدـ ضماف دخوؿ عطاء بنسبة  -13
 ريقتيف التاليتيف :_المتقدمة ليا بإحد  الط

 وتكوف الكفالة لصال  )مـم  الشفاءكفالة بنكية أو شيؾ بنكي مف أي بنؾ يعمؿ في قطاع غزة  -
 سارية المفعوؿ لمدة  ال ة شيور مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ . الطبي (

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

سػػف تنفيػػذ( حيرسػػو عميػػو المناقصػػة اسػػتبداؿ الكفالػػة البنكيػػة بكفالػػة أخػػر  )كفالػػة  الػػذيعمػػى المشػػترؾ -14
 التوريد. دةالفعمية لمعطاء سارية المفعوؿ حتى االنتياء م اإلـمالية% مف القيمة 11بنسبة 

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

ضػػرر  أيضػػمانتو البنكيػػة واف تمغػػى التعاقػػد معػػو وتتعاقػػد مػػ  غيػػره إضػػافة لتحميمػػو كافػػة التعويضػػات عػػف 
 . الفمسطينيمقاضاتو أماـ القضاء  فيالوزارة بحقيا  احتفاظعطؿ م   أو يمحؽ بيا

 التوريد : فيالتأخير -17
 األسػبوعـزء مف  أو% عف كؿ أسبوع تأخير 1.5يعطى المورد ميمة م  توقي  غرامة بنسبة  - أ

توريػػدىا والػػوزارة ليسػػت مسػػئولة عػػف أسػػباب  فػػييكػػوف المػػورد قػػد تػػأخر  التػػيمػػف قيمػػة الكميػػة 
 القيرية كالكوارث الطبيعية وما شابو ذلؾ  األسبابالتوريد ما عدا  فيير التأخ

 التيلـ يقـ المورد بتوريدىا مف غيره عمى حسابو بالطريقة  التي األصناؼيتـ شراء  - ب
عامة وما ينتج عف  أوبعطاءات محمية  أويضمف بيا الحصوؿ عمى الصنؼ سواء بالممارسة 

 فيصاريؼ إدارية وما يستحؽ مف غرامة عف مدة التأخير % م11 إليوال مف مضافًا  فيزيادة 
يكوف مستحقا  آخرمبمغ  أيمف  أوالتوريد يصير خصميا مف التأميف المودع منو عف ىذا العقد 

 كاف سعر  إذا أمااالعتراض عمى المبمغ المطالب بو  فيلو لد  الوزارة وال يكوف لممورد الحؽ 
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الشراء يقؿ عف سعر المورد فال يحؽ لو المطالبة بالفرؽ وىذا ال يمن  مف تحصيؿ قيمة غرامة 
 التأخير المستحقة .

بحػػؽ  اإلخػػالؿالمػػورد بػػذلؾ بخطػػاب ، وذلػػؾ بػػدوف  إخطػػارالعقػػد ومصػػادرة التػػأميف مػػ   إلغػػاء -ـػػػ
 نفيذ العقد ت فيالناتـة عف عـز المورد  اإلضرارتعويض نظير  بأيالمطالبة  فيالوزارة 

بحػؽ  اإلخػالؿمعاممتو يمغى العقد ويصادر التأميف م  عدـ  فيالتالعب  أوإذا استعمؿ المورد الغش -18
المطالبػػة بالتعويضػػات المترتبػػة عمػػى ذلػػؾ مػػ  شػػطب وزارة الماليػػة السػػمو مػػف بػػيف المػػورديف وال  فػػيالػػوزارة 

 ابة عند االقتضاء .لمني أمره إبالغعطاءات لمسمطة فضال عف  فييسم  لو بالدخوؿ 
غيػر مباشػر عمػى رشػوة  أوبواسػطة غيػره بطريػؽ مباشػر  أوأقػدـ بنفسػو  أوالمورد قد شرع  أفإذا  بت -19

عمػػى التواطػػؤ معػػو بقصػػد االضػػرارًا بالمصػػمحة العميػػا لمػػوزارة يمغػػى  أوالسػػمطة  مسػػتخدمي أو مػػوظفياحػػد 
طب اسػػمو مػػف بػػيف المػػورديف واتخػػاذ الحػػاؿ ويصػػادر تػػأميف حسػػف التنفيػػذ فضػػال عػػف شػػ فػػيالتعاقػػد معػػو 
 القضائية ضده . اإلـراءات

قضػائية  إـػراءات أيفيمغػى التعاقػد معػو بخطػاب موصػى عميػو دوف اتخػاذ  أعسر أوالمورد  أفمس إذا-11
 ويصادر التأميف .

لػػـ تكػػف ىنػػاؾ مطالبػػات لػػد   إذامػػا تبقػػى منػػو مػػ  رد التػػاميف  أوالعقػػد  إلغػػاءتػػوفى المػػورد ـػػاز  إذا-11
يعينػوا عػنيـ وكػيال رسػميًا يوافػؽ عميػو رئػيس  أفالعقػد بشػرط  إتمػاـ فيالسماح لمور ة باالستمرار  أومورد ال

ذاالـية المختصة   فػيمػف مػورد واحػد وتػوفى احػدىـ فممـيػة المختصػة الحػؽ  أك ػركاف العقد مبرمػًا مػ   وا 
ػب  فػي اإللغػاءصػؿ المػورديف ويح بػاقي إلػىالتوريػد  إيكػاؿ فػي أوالعقػد مػ  رد التػاميف  إلغػاء الحػالتيف بمـو

القضػاء لمحصػوؿ  إلػىااللتـػاء  أورسػمية  أوقانونيػة  إـراءاتاتخاذ  إلىخطاب موصى عميو بدوف حاـة 
 عمى حكـ بذلؾ .

مػف  أسـبوعخػالؿ عمى المشاركيف في المناقصة يكػوف  يتـ ترسيتو ذيال ةالطبي الصناؼميعاد توريد ا-11
ذتاريخ إبالغ الشػركة  ا كػاف المػورد ال يسػتطي  التوريػد خػالؿ الفتػرة المحػددة عميػو أف يوضػ  فػي بالتوريػد وا 

 عرض سعره المدة التي يمكنو خالليا التوريد خطيًا. 
التي تقػوـ الشػركة بتوريػده حسػب شػروط ومواصػفات العطػاء رقػـ     ةالمذكور  الصناؼالدف  لقاء توريد ا -13
أصػناؼ الميمػػات الطبيػة عمػػى أف يرفػؽ مػػ  الفػػاتورة  يومػػًا مػف تػػاريخ إتمػاـ توريػػد 61(  خػالؿ 31/1117)

 محضر االستالـ والتقارير الفنية الالزمة .
وزارة الصػحة فػي بػ بمخػازف المسػتيمكات الطبيػةعمى المشترؾ أف يكوف عمى عمـ بػأف التوريػد سػيكوف -14

 غزة بوسائؿ نقمو الخاصة وعمى حسابو الخاص شامال التحميؿ والتنزيؿ .
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 وبدوف معارضة مف المشاركيف  دوف إبداء أسبابسعار و صحة ليست ممزمو بقبوؿ ارخص األوزارة ال-15

يمتػػـز المػػورد بػػأف يكػػوف الصػػنؼ المػػورد مػػف النوعيػػة األصػػمية ومطػػابؽ لمعػػرض المقػػدـ منػػو كمػػا يمتػػـز -16
 بتقديـ شيادة المنشأ عند التوريد .

 حضر عينو لمفحص في حاؿ طمب ذلؾ  .ت فأ المطموبؼ ف تمتـز الشركة التي يرسو عمييا الصنأ-17
 الصندوؽ . إغالؽيـو مف تاريخ  45مدة صالحية السعر خالؿ -18
ات الخاصة يمتـز المو  -19 كما انو لػف ينظػر ألي عطػػػاء غيػر مرفػػؽ  ةالمورد باألصناؼرد بتقديـ الكتالـو

ػػات أصمية. ػػات الخاصة بعرض سعره عمى أف تكوف الكتالـو  معو الكتالـو
شروط يقدميا المورد مخالفة لمشروط العامة الواردة بالمناقصة يترتػب عمييػا اسػتبعاد عػرض سػعر  أي -31

 المورد مف المنافسة .

 الحاديػػػة عشػػػرالمشػػػتريات السػػػاعة  دائرةبصػػػندوؽ المناقصػػػات بػػػ األسػػػعارأخػػػر موعػػػد لتقػػػديـ عػػػروض -31
إلى دائرة المشتريات بعد ىػذا ولف يتـ قبوؿ أي عرض يصؿ   16/3/1117 الموافؽ خميسلا يوـ صباحاً 

 الموعد .
 

 وزارة الصحــة                           
 دائرة  المشتريات           
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 جدول المستمزمات                                                    
   

 
 

السعر اإلجمالي  لشيكلسعر الوحدة با الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 شيكلبال

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشن

 مالحظات مدة التوريد

0 CVP SINGLE LUMEN 

PAEDIATRIC (RADIO-OPAQUE) 

3FRX8CM NEEDLE 20GA 

Set 500         

3 IV CANNULAE WITH 

INJECTION PORT 14G 

(ORANGE) 

PCS  1,000         

2 NEEDLE HYPODERMIC 

DISPOSABLE 18G 

PCS  120,000         
4 EXTENSION TUBE (MALE 

FEMALE)  75 CM 

PCS  13,000         
5 FEEDING TUBE 10 CH (WHITE) PCS  1,000         
6 NELATON CATHETER 12 CH 

(WHITE) 

PCS  15,000         
7 FOLEY CATHETER 2WAY 5CC 

18 CH. 
PCS  7,000         

8 FOLEY CATHETER 2WAY 

SILICONE 22CH 

PCS 100         
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Set 

PCS 

PCS 

PCS 

PCS 

PCS 

PCS 

PCS 

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

CVP SINGLE LUMEN PAEDIATRIC (RADIO-OPAQUE) 

3FRX8CM NEEDLE 20GA 

IV CANNULAE WITH INJECTION PORT 14G (ORANGE) 

NEEDLE HYPODERMIC DISPOSABLE 18G 

EXTENSION TUBE (MALE FEMALE)  75 CM 

FEEDING TUBE 10 CH (WHITE) 

NELATON CATHETER 12 CH (WHITE) 

FOLEY CATHETER 2WAY 5CC 18 CH. 

FOLEY CATHETER 2WAY SILICONE 22CH 

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

CVP SINGLE LUMEN PAEDIATRIC (RADIO-OPAQE) 3FR*8CM NEEDLE 20GA 

TUBE FEADING#10 PVC. 2 SIDES EYES CLOSED TIP/ 50cm STRILE 

500 

1000 

120000 

13000 

1000 

15000 

7000 

100 

 م

 م

1 

1 

 هــام جدا  : 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 ممزما  لمشركة الموردة

 مواصفات األصناف المطلوبة

 الخاصة بـتوريد مهمات طبية 
 المواصفات الفنية ألصناف المناقصة رقم 32/2012

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