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 دولة فمسطين
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 46/2017المناقصة رقم اإلعالن عن إعادة 
 الخاصة بتوريد مواد صيانة ألعمال التبريد والتكييف لعيادات غزة والمجمع االداري

 

مواد الصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختـو الخاصة بتوريد  تعمن وزارة      
ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة  صيانة ألعماؿ التبريد والتكييؼ لعيادات غزة والمجمع االداري

والعامة والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة لشراء 
  البضائع .

صوؿ عمى صحيفة الشروط والمواصفات مف دائرة المشتريات بوزارة الصحة مف يمكف الح
 العنواف التالي :

الطػػػابؽ األوؿ و لػػػؾ لقػػػاء مبمػػػ       –عيػػػادة الرمػػػاؿ  –المبنػػػى ارداري   -غػػػزة :  شػػػارع الوحػػػدة 
 (  شيكؿ ال ترد .111)

السػاعة الحاديػة  77/4/7117الموافؽ  خميسبأف آخر موعد لتقديـ العروض ىو يـو ال عمماً     
 عشر صباحًا في صندوؽ العطاءات ولف يمتفت ألي عروض ترد بعد ى ا  الموعد . 

 مالحظات : 
 أجرة اإلعالن عمى من ترسو عميو العطاء . (1
( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السمطة الوطنية الفمسطينية بغزة ) البنك 2

الوطني اإلسالمي أو بنك االنتاج الفمسطيني( أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت 
ري المفعول لمدة ثالثة شيور من آخر موعد لتقديم % من العطاء كتأمين دخول سا5وتكنولوجيا المعمومات بمبمغ 

 العروض .   
 ( تقديم األسعار بالشيكل االسرائيمي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .3
 ارفاق شيادة خمو ضريبي أو صوره عنيا أو شيادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.( 4
 ل أقل األسعار .( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبو5
    

                                                                2827634فاكس  – 2829774لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات عمى ىاتف رقم 
 وزارة الصحة      

 دائرة المشتريات
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 دولة فمسطين
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 46/2017المناقصة رقم اإلعالن عن 
 الخاصة بتوريد مواد صيانة ألعمال التبريد والتكييف لعيادات غزة والمجمع االداري

 صحيفة الشروط العامة
 

توريد مواد صيانة عمى وزارة الصحػػػة الفمسػطينية لكؿ مف ىو مؤىؿ ولديو القدرة  تعمــن 
يبادر باالشتراؾ في ى ه المناقصة أف   ألعماؿ التبريد والتكييؼ لعيادات غزة والمجمع االداري

 التالية:حسب الشروط و لؾ  46/7117رقـ 
عمػػى المشػػترؾ أف يقػػدـ عطائػػو عمػػى النمػػو   الخػػاص بيػػ ه المناقصػػة والمرفػػؽ بصػػحيفة -1

المشػػػتريات والمؤشػػػر عميػػػو بػػػرقـ قسػػػيمة دائػػػرة  _الشػػػروط  فقػػػط والمختػػػـو بخػػػتـ وزارة الصػػػحة
لمرفػػؽ بيػػ ه الشػػروط توضػػع داخػػؿ مظػػروؼ م مػػؽ تحصػػيؿ الػػومف وكػػ لؾ جػػدوؿ األصػػناؼ ا

 ورقـ المناقصة . اسـمكتوب عميو 
غيرىػػػا  أوالمحػػػي فػػػي جػػػدوؿ األصػػػناؼ وكػػػؿ تصػػػحي  فػػػي األسػػػعار  أوال يجػػػوز الكشػػػط -7

 يجب إعادة كتابتو رقمًا وكتابة والتوقيع عميو . 
 عمى المشترؾ أف يكوف مشت اًل مرخصًا واف يرفؽ لعطائو شيادة توبت  لؾ .-3
ارفػػاؽ شػػيادة خمػػو ضػػريبي أو صػػوره عنيػػا أو شػػيادة خصػػـ ضػػريبي صػػادرة عػػف الػػدوائر  -4

 الضريبية في قطاع غزة.
شػػروط  عمػػى المشػػترؾ الػػ ي يرسػػو عميػػو العطػػاء أف يوقػػع عقػػدًا مػػع وزارة الصػػحة حسػػب-5

 . المناقصة

عمى المشترؾ أف يمتـز بتعبئة األسعار عمى نمو   المناقصة ولف ينظر لألسعار المقدمػة -6
 عمى نما   الشركة .
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سوؼ يػتـ ترسػيو أصػناؼ المناقصػة عمػى أسػاس اقػؿ األسػعار لمصػنؼ الواحػد وسػوؼ يػتـ -7
 بعرض سعر أو أكور لمصنؼ واحد . اعتبار كؿ صنؼ عطاء مستقؿ ويمكف لممورد التقدـ

بالشــيكل اإلســرائيمي عمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بػػأف مػػا يقدمػػو مػػف عػػرض سػػعر  -8
و يمتـز المورد بتسديد ضريبة الرسـو والطوابػع والبػال   % 16المضافة ضريبة القيمة  شامال
مػػف التوريػػد طبقػػًا لمشػػروط  االنتيػػاءوانػػو ممزمػػًا لػػو حتػػى % ومانيػػة فػػي األلػػؼ     1.8قيمتيػػا 

 .والمواصفات الواردة بالمناقصة الم كورة 

نػػػػواع الرسػػػػـو األخػػػػر  يجػػػػب أف يشػػػػمؿ السػػػػعر المقػػػػدـ بالعطػػػػاء رسػػػػـو الجمػػػػارؾ وجميػػػػع أ-9
 خالصػػاً القطػػع ومصػػاريؼ النقػػؿ بأنواعػػو وقػػت تقػػديـ العطػػاء والتحميػػؿ والتنزيػػؿ ويكػػوف تسػػميـ 

 الجمركية. اريراداتما يفيد تسديد  إحضارلجميع المصاريؼ والرسـو وعمى المشارؾ 
% مػػف إجمػػالي قيمػػة 5يجػػب عمػػى مقػػدـ العطػػاء أف يقػػدـ ضػػماف دخػػوؿ عطػػاء بنسػػبة   -11

 المتقدمة ليا بإحد  الطريقتيف التاليتيف :_ األصناؼ

كفالػػػة بنكيػػػة أو )شػػػيؾ بنكػػػي( مػػػف بنػػػؾ يقبػػػؿ التعامػػػؿ مػػػع السػػػمطة الوطنيػػػة ب ػػػزة )البنػػػؾ  - أ
( سارية المفعػوؿ لمػدة والوػة شػيور مػف تػاري  إغػالؽ بنك االنتاج الفمسطينيأوالوطني ارسالمي 

 الصندوؽ .

ابع لػػػوزارة االتصػػػاالت وتكنولوجيػػػا أو إيصػػاؿ دفػػػع معتمػػػد صػػػادر مػػػف بنػػؾ البريػػػد التػػػ - ب
 بوزارة الصحة ( . –المعمومات ) يتـ استالـ اريصاؿ مف دائرة المشتريات 

 مف تاري  إغالؽ الصندوؽ .( يـو 91حية السعر لمدة )يكوف صال -11 
     المشػػار إلييػػػا بػػػالفقرة كفالػػة دخػػػوؿ العطػػػاءعمػػى مػػػف يرسػػػو عميػػو العطػػػاء أف يسػػػتبدؿ  -17  
مف القيمة ارجمالية الفعميػة لمعطػاء  % 10بنسبة  ) كفالة حسف تنفي  ( الة أخر ( بكف 11 )

 .المتفؽ عمييا  مدة التوريد سارية المفعوؿ حتى انتياء
 التوريد:التأخير في -13
يػػػتـ شػػػراء األصػػػناؼ التػػػي لػػػـ يقػػػـ المػػػورد بتوريػػػدىا مػػػف غيػػػره عمػػػى حسػػػابو بالطريقػػػة التػػػي  -أ

عامػػة ومػػا ينػػت   أوبعطػػاءات محميػػة  أويضػػمف بيػػا الحصػػوؿ عمػػى الصػػنؼ سػػواء بالممارسػػة 
عػػػف مػػػدة % 1.5غرامػػػة وفػػػرض  درايػػػةإمصػػػاريؼ  %10عػػػف زيػػػادة فػػػي الػػػومف مضػػػافا إليػػػو 
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يصػير خصػميا مػف التػأميف المػودع منػو عػف لمواـز العامػة بموجب قانوف االتأخير في التوريد 
 مػػػف أي مبمػػػ  أخػػػر يكػػػوف مسػػػتحقًا لػػػو لػػػد  الػػػوزارة وال يكػػػوف لممػػػورد الحػػػؽ فػػػي  أوىػػػ ا العقػػػد 

االعتراض عمى المبم  المطالب بػو أمػا إ ا كػاف سػعر الشػراء يقػؿ عػف سػعر المػورد فػال يحػؽ 
 المستحقة.غرامة التأخير  لو المطالبة بالفرؽ وى ا ال يمنع مف تحصيؿ قيمة

و لػػؾ بػػدوف ارخػػالؿ  بخطػػاب _ إل ػػاء العقػػد ومصػػادرة التػػأميف مػػع إخطػػار المػػورد بػػ لؾ ب
بحػػؽ الػػوزارة فػػي المطالبػػة بػػأي تعػػويض نظيػػر األضػػرار الناتجػػة عػػف عجػػز المػػورد فػػي تنفيػػ  

 العقد.
حسػػب شػػػروط  االػػ ي يقػػـو المػػورد بتوريػػدى ةتوريػػد األصػػناؼ المػػ كوريكػػوف الػػدفع لقػػاء -14

 أف عمػػػى وريػػػدالت إتمػػػاـيومػػػًا مػػػف تػػػاري   60( خػػػالؿ  46/7117ومواصػػػفات المناقصػػػة رقػػػـ )
 الالزمة.يرفؽ مع الفاتورة محضر االستالـ والتقارير الفنية 

وزارة الصػػػػػحة ليسػػػػػت ممزمػػػػػة بقبػػػػػوؿ ارخػػػػػص األسػػػػػعار ودوف إبػػػػػداء أي أسػػػػػباب وبػػػػػدوف -15
 المشاركيف.معارضة مف 

 التػػػي يػػػتـ ترسػػػيتيا عمػػػى المشػػػاركيف فػػػي المناقصػػػة يكػػػوف خػػػالؿاألصػػػناؼ ميعػػػاد توريػػػد -16
وا  ا كػػاف المػػورد ال يسػػتطيع التوريػػد خػػالؿ الفتػػرة مػػف تػػاري  إبػػالغ الشػػركة بالتوريػػد  أسػػبوعيف

 .المحددة عميو أف يوض  في عرض سعره المدة التي يمكنو خالليا التوريد خطيًا 
بمخػػػػازف اليندسػػػػة والصػػػػيانة توريػػػػد سػػػػيكوف المشػػػػترؾ أف يكػػػػوف عمػػػػى عمػػػػـ بػػػػاف ال عمػػػػى-17
بوسػػائؿ نقمػػو الخاصػػة وعمػػى حسػػابو الخػػاص شػػامال التحميػػؿ الرعايػػة األوليػػة بعيػػادة الرمػػاؿ ب

 والتنزيؿ.
لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة  حػػؽالمشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بأنػػو ي عمػػى-18

لكميػػات المطموبػػة وبػػدوف ت ييػػر % مػػف ا31بواقػػع لألصػػناؼ الػػواردة فػػي المناقصػػة او زيادتيػػا 
 وبدوف معارضة مف المورد . لألسعار

اعطػػاء األولويػػة لممنػػت  الػػوطني الفمسػػطيني لألصػػناؼ المطابقػػة لممواصػػفات والمقػػاييس  -19
 الفمسطينية .
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تعطػػى المنتجػػات الوطنيػػة أولويػػة فػػي الشػػراء حتػػى لػػو كانػػت قيمتيػػا تزيػػد عمػػى مويالتيػػا  -71
% وعمػػى المػػورد احضػػار شػػيادة مػػف وزارة االقتصػػاد الػػوطني 5بنسػػبة مػػف المنتجػػات األجنبيػػة 

 بما يفيد أف المنت  وطني.
التالعب في معاممتػو يم ػى العقػد ويصػادر التػأميف مػع عػدـ  أوإ ا استعمؿ المورد ال ش -71

ارخػالؿ بحػؽ المطالبػة بالتعويضػات المترتبػة عمػػى  لػؾ وتشػطب وزارة الماليػة اسػمو مػف بػػيف 
 يسػػػم  لػػػو بالػػػدخوؿ فػػػي مناقصػػػات لمسػػػمطة فضػػػال عػػػف إبػػػالغ أمػػػره لمنيابػػػة عنػػػد المػػػورديف وال
 .االقتضاء 

غيػػػر  أوبواسػػػطة غيػػره بطريػػػؽ مباشػػر  أوقػػػدـ بنفسػػو  أوإ ا وبػػت عمػػػى المػػورد انػػػو شػػرع -77
عمى التواطؤ معػو إضػرارا بالمصػمحة  أومستخدمي السمطة  أومباشر عمى رشوة أحد موظفي 
در التػػأميف فضػػال عػػف شػػطب اسػػمو مػػف بػػيف المػػورديف واتخػػا  يم ػػى عقػػده فػػي الحػػاؿ ويصػػا
 ارجراءات القضائية ضده .

فيم ػػػى التعاقػػػد معػػػو بخطػػػاب موصػػػى عميػػػو دوف اتخػػػا  أي  أعسػػػر أوأفمػػػس المػػػورد  إ ا-73
 التأميف.إجراءات قضائية ويصادر 

ىنػػػاؾ مػػػا تبقػػػى منػػػو مػػػع رد التػػػاميف إ ا لػػػـ تكػػػف  أوإ ا تػػػوفى المػػػورد جػػػاز إل ػػػاء العقػػػد -74
يعينػػػوا معيػػػـ  أفالسػػػماح لموروػػػة باالسػػػتمرار فػػػي إتمػػػاـ العقػػػد بشػػػرط  أومطالبػػػات لػػػد  المػػػورد 

مف مورد واحػد  أكوروكيال رسميًا يوافؽ عميو رئيس الجية المختصة وا  ا كاف العقد مبرمًا مع 
التوريػد إلػى  أيكػاؿفػي  أووتوفى أحدىـ فممجية المختصة الحؽ في إل اء العقد مع رد التاميف 

بػاقي المػػورديف ويحصػؿ ارل ػػاء فػػي الحػالتيف بموجػػب خطػاب موصػػى عميػػو بػدوف حاجػػة إلػػى 
 ب لؾ .االلتجاء إلى القضاء لمحصوؿ عمى حكـ  أورسمية  أواتخا  إجراءات قانونية 

شػػػػارع  -المشػػػػتريات بػػػػدائرةأخػػػػر موعػػػػد لتقػػػػديـ العطػػػػاءات بصػػػػندوؽ العطػػػػاءات الكػػػػائف  -75
 77/4/7117 الموافػؽ خميساليـو الطابؽ األوؿ ىو  –عيادة الرماؿ  –داري المبنى ار -الوحدة

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

 
 

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

 عدد  بمف صغير 1
 50      

 عدد فمتر ثالجة 2
 50      

 عدد R22 غازفريون 3
 5      

 عدد R410 غاز فريون 4
 5      

 كيمو سيخ لحام فضة 5
 3      

 عمبة بودره لحام نحاس 6
 5      

حصان2كمبرسور  7  عدد 
 4      

حصان1.5كمبرسور  8  عدد 
 3      

30000كمبرسور مكيف قدره  9  B.T.U. عدد 
 5      

حصان 1/4ماتور ثالجة  10  عدد 
 5      

حصان 1/3موتور ثالجة   11  F11 غاز R12 5 عدد      
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 عدد

 عدد

 عدد

 عدد

 كيلو

 علبت

 عدد

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

  بلف صغير

 فلتر ثالجت

 R22 غازفريون

 R410 غاز فريون

 سيخ لحام فضت

 بودره لحام نحاس

حصان2كمبرسور   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 الكميت

 الكميت

 الكميت

 الكميت

 الكميت

 الكميت

 الكميت

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 بهف خديت نشحٍ انثالجت

 َىع يًتاز

 تىفير عيُت نالعتًاد

 َىع ايريكي او يا يعادنّ ييجب ذكر انُىع

 َىعيّ جيدِ وبًىافقّ انًهُدس

كيهى جراو 13.6وزٌ االسطىاَت   

 َىع ايريكي او يا يعادنّ ييجب ذكر انُىع

كجى 11.3وزٌ االسطىاَت   

 يٍ انُىع انجيد

غى نكم عهبت 751َىعيت يًتازة وانعهبت يغهفت ويقفهت وزَتها   

 يع ذكر اسى وبهد االَتاج

50 

50 

5 

5 

3 

5 

4 

 م

 م

 م

 م

 م

 م

 م

1 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

 مواصفاث األصناف المطلوبت

 الخاصة بـتوريد مواد صيانة ألعمال التبريد والتكييف لعيادات غزة والمجمع االداري
 المواصفات الفنية ألصناف المناقصة رقم 46/2017
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 عدد

 عدد

 عدد

 عدد

 عدد

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

حصان2كمبرسور   

حصان1.5كمبرسور   

30000كمبرسور مكيف قدره   B.T.U. 

حصان 1/4ماتور ثالجت   

حصان 1/3موتور ثالجت    F11 غاز R12 

7 

8 

9 

10 

11 

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 الكميت

 الكميت

 الكميت

 الكميت

 الكميت

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

1فاز  - R22A غاز  

74111انقدرة    BTU 

روتري 7عدد   

بستىٌ 7عدد   

 يع ذكر اسى وبهد االَتاج

18111انقدرة   BTU 

 َىع روتري

 فاز وَم

1فاز   

 يع ذكر اسى وبهد االَتاج

بستىٌ 77كًبريسىر غاز    

 َىع ايبراكى صُاعت برازيهيّ أو يا يعادنّ او يا يعادنّ ييجب ذكر انُىع

134أو غاز  17غاز  A 

 فاز وَىل

134أو 17غاز  A 

 يع ذكر اسى وبهد االَتاج 

4 

3 

5 

5 

5 

 م

 م

 م

 م

 م

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 


