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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 
 21/1226المناقصة رقم عنان عن اإلإعادة 

  لكراسي األسنان في عيادات ومستشفيات قطاع غزة ةمواد صيان الخاصة بتوريد 
 

مواد  توريدبالصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختـو الخاصة  تعمن وزارة        
لكراسة الشروط الخاصة والعامة  ووفقا   كراسي األسناف في عيادات ومستشفيات قطاع غزةل ةصيان

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

المشتريات بوزارة الصحة مف  دائرةالحصوؿ عمى صحيفة الشروط والمواصفات مف  يمكن
 لي :العنواف التا

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

الحادية الساعة  17/3/2016 لموافؽا لخميسا بأف آخر موعد لتقديـ العروض هو يـو عمما        
 هذا  الموعد . عروض ترد بعد  أليفي صندوؽ العطاءات ولف يمتفت عشر صباحا  
 مناحظات : 

 . أجرة اإلعنان في الصحف عمى من يرسو عميه العطاء (2
كفالة لصالح يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من أي بنك معتمد يعمل في قطاع غزة وتكون ال( 1

لوجيا المعمومات أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنو )مجمع الشفاء الطبي(
% من إجمالي قيمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثناثة شهور من 5بنسبة 

 .آخر موعد لتقديم العروض
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .شيكل االسرائيمي بال( تقديم األسعار 3
خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في يجب ارفاق شهادة خمو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة (4

التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب عميها بخصوص الشركات )قطاع غزة قبل صرف الفواتير 
 .% (2% وضريبة دخل بنسبة  1.5دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار5
                                                                1817634فاكس  – 1819774ال بقسم المناقصات عمى هاتف رقم لناستفسار يرجى االتص

 وزارة الصحة        
 المشتريات دائرة
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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 
 21/1226المناقصة رقم اإلعنان عن 

 لكراسي األسنان في عيادات ومستشفيات قطاع غزة ةمواد صيان دالخاصة بتوري 

 صحيفة الشروط العامة
 

لكراسػػػي  ةمػػػواد صػػػيان وزارة الصحػػػػػػة الفمسػػػػطينية لكػػػؿ مػػػف هػػػو مؤهػػػؿ ولديػػػ  القػػػدرة لتوريػػػد تعمـــــن 
 12/2016يبػػادر باالشػػتراؾ فػػي هػػذص المناقصػػة رقػػـ  أف األسػػناف فػػي عيػػادات ومستشػػفيات قطػػاع غػػزة

 التالية:سب الشروط ح وذلؾ
عمى المشترؾ أف يقدـ عطائػ  عمػى النمػوذج الخػاص باػذص المناقصػة والمرفػؽ بصػحيفة الشػروط  فقػط  -1

المشتريات والمؤشر عمي  برقـ قسيمة تحصيؿ الػممف وكػذلؾ وػدوؿ دائرة والمختـو بختـ وزارة الصحة ػ 
 ورقـ المناقصة . ـسااألصناؼ المرفؽ باذص الشروط توضع داخؿ مظروؼ مغمؽ مكتوب عمي  

غيرهػػا يوػػب إعػػػادة  أوالمحػػي فػػػي وػػدوؿ األصػػناؼ وكػػػؿ تصػػحي  فػػي األسػػػعار  أوال يوػػوز الكشػػط  -2
 كتابت  رقما  وكتابة والتوقيع عمي  . 

 عمى المشترؾ أف يكوف مشتغال  مرخصا  واف يرفؽ لعطائ  شاادة تمبت ذلؾ . -3
يبي صادرة عف الدوائر الضريبية يوب ارفاؽ شاادة خمو ضريبي أو صورة عناا أو شاادة خصـ ضر -4

التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغربية بخصوص الشركات )في قطاع غزة قبؿ صرؼ الفواتير 
 .% (2% وضريبة دخل بنسبة  1.5يتوجب عميها دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 . المناقصة شروط عمى المشترؾ الذي يرسو عمي  العطاء أف يوقع عقدا  مع وزارة الصحة حسب -5

وفػي حػاؿ تقػدمت بعػروض أخػرر تػذكر أف يمتـز بتعبئة األسعار عمى نموذج المناقصة  المشترؾ عمى -6
 . ذلؾ مقابؿ كؿ صنؼ

لمصػػنؼ الواحػػد المطػػابؽ لممواصػػفات عمػػى أسػػاس اقػػؿ األسػػعار  المناقصػػةسػػوؼ يػػتـ ترسػػي  أصػػناؼ  -7
 واحػدالسعر أو أكمر لمصنؼ بعرض وسوؼ يتـ اعتبار كؿ صنؼ عطاء مستقؿ ويمكف لممورد التقدـ 

 .عمما  بأف لونة العطاءات غير ممزمة بأقؿ األسعار 

 شــامنا بالشــيكل االســرائيميعمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بػػأف مػػا يقدمػػ  مػػف عػػرض سػػعر   -8
و يمتػػـز المػػورد بتسػػديد ضػػريبة الرسػػـو والطوابػػع والبػػالغ قيمتاػػا  % 26 المضــافةضــريبة القيمــة 

لػواردة مف التوريد طبقا  لمشروط والمواصفات ا االنتااءوان  ممزما  ل  حتى    ، ؼ% ممانية في األل0.8
 .بالمناقصة المذكورة 
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السعر المقدـ بالعطاء رسوـ الومارؾ ووميع أنػواع الرسػوـ األخػرر ومصػاريؼ عرض يوب أف يشمؿ  -9

لوميػػع المصػػاريؼ  ا  خالصػػ القطػػعالنقػػؿ بأنواعػػ  وقػػت تقػػديـ العطػػاء والتحميػػؿ والتنزيػػؿ ويكػػوف تسػػميـ 
 الومركية. اإليراداتما يفيد تسديد  إحضاروالرسـو وعمى المشارؾ 

المناقصػػة  فػػييتقػػدـ بػػ   الػػذي لمصػػنؼيوػػب عمػػى المشػػترؾ تحديػػد اسػػـ الشػػركة المصػػنعة وبمػػد المنشػػأ -10
أو عين  لالختبار وفي حاؿ لـ يتمكف مف  ةمع تقديـ كتالوج يوض  المواصفات الفني السعرعند تحديد 

 .قديـ عين  مع العطاء يتعاد بتقديـ عين  قبؿ التوريد تتطابؽ مع األصناؼ المطموبة ت

لػـ يكػف منصػوص  مػا أخػرمػف الشػركة المصػنعة ولػيس مػف أي بمػد  األصناؼ بإحضاريمتـز المورد  -11
 عمية بعرض الشركة و الوزارة وافقت عمى ذلؾ .

% مػػف إومػػالي قيمػػة األصػػناؼ 5ة يوػػب عمػػى مقػػدـ العطػػاء أف يقػػدـ ضػػماف دخػػوؿ عطػػاء بنسػػب  -12
 المتقدمة لاا بإحدر الطريقتيف التاليتيف :_

أي بنؾ معتمد يعمؿ في قطاع غزة وتكوف الكفالة لصال  )مومع مف كفالة بنكية أو )شيؾ بنكي(  - أ
 سارية المفعوؿ لمدة مالمة شاور مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ . الشفاء الطبي(

   لبريػػػد التػػػابع لػػػوزارة االتصػػػاالت وتكنولوويػػػا المعمومػػػات    أو إيصػػػاؿ دفػػػع معتمػػػد صػػػادر مػػػف بنػػػؾ ا - ب
 بوزارة الصحة ( . –) يتـ استالـ اإليصاؿ مف دائرة المشتريات 

 ( يـو مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .90يكوف صالحية السعر لمدة ) -13 
( بكفالػة  12 )  المشػار إلياػا بػالفقرة كفالػة دخػوؿ العطػاءعمى مف يرسػو عميػ  العطػاء أف يسػتبدؿ  -14  

 مف القيمة اإلومالية الفعمية لمعطاء سارية المفعوؿ حتى انتااء % 22بنسبة  ) كفالة حسف تنفيذ ( أخرر
 .المتفؽ عمياا  مدة التوريد       

 التوريد:التأخير في -15
عػػف كػػؿ أسػػبوع تػػأخير او وػػزء مػػف  %2.5يعطػػى المػػورد مامػػة مػػع توقيػػع غرامػػة بنسػػبة -أ

يكػوف المػورد قػد تػأخر فػي توريػدص والسػمطة ليسػت مسػئولة  الػذي الصػنؼ ةاألسبوع مػف قيمػ
 عف أسباب التأخير في التوريد ما عدا األسباب القارية كالكوارث الطبيعية وما شاب  .

يتـ شراء األصػناؼ التػي لػـ يقػـ المػورد بتوريػدها مػف غيػرص عمػى حسػاب  بالطريقػة التػي يضػمف باػا  - ت
عامػػة ومػػا ينػػتي عػػف زيػػادة فػػي  أوبعطػػاءات محميػػة  أوارسػػة الحصػػوؿ عمػػى الصػػنؼ سػػواء بالمم

ومػػا يسػػتحؽ مػػف غرامػػة عػػف مػػدة التػػأخير فػػي التوريػػد  أدرايػػةمصػػاريؼ  %22الػػممف مضػػافا إليػػ  
مف أي مبمغ أخر يكوف مستحقا  لػ  لػدر  أويصير خصماا مف التأميف المودع من  عف هذا العقد 

 االعتراض عمى المبمغ المطالب ب  أما إذا كاف سعر الشراء يقؿ  الوزارة وال يكوف لممورد الحؽ في
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عػػف سػػػعر المػػورد فػػػال يحػػؽ لػػػ  المطالبػػػة بػػالفرؽ وهػػػذا ال يمنػػع مػػػف تحصػػيؿ قيمػػػة غرامػػػة 
 المستحقة.التأخير 

وذلػػؾ بػػدوف اإلخػػالؿ  بخطػػاب،ج_ إلغػػاء العقػػد ومصػػادرة التػػأميف مػػع إخطػػار المػػورد بػػذلؾ 
بػػأي تعػػويض نظيػػر األضػػرار الناتوػػة عػػف عوػػز المػػورد فػػي بحػػؽ الػػوزارة فػػي المطالبػػة 

 العقد.تنفيذ 

حسػػب شػروط ومواصػػفات  االػذي يقػـو المػػورد بتوريػده ةالمػػذكور قطػػع الغيػارتوريػد يكػوف الػدفع لقػػاء -16
يرفػػؽ مػػػع  أف عمػػى لقطػػع الغيػػار وريػػدالت إتمػػاـيومػػا  مػػف تػػاريخ  62( خػػالؿ  12/2016المناقصػػة رقػػـ )

 الالزمة.تالـ والتقارير الفنية الفاتورة محضر االس
وزارة الصػػػحة ليسػػػت ممزمػػػة بقبػػػوؿ ارخػػػص األسػػػعار ودوف إبػػػداء أي أسػػػباب وبػػػدوف معارضػػػة مػػػف -17

 المشاركيف.
يػـو مػف  62التػي يػتـ ترسػيتاا عمػى المشػاركيف فػي المناقصػة يكػوف خػالؿ  قطػع الغيػارميعاد توريػد -18

ذا كاف المورد الشركة بالتوريد  إبالغتاريخ  ال يستطيع التوريد خالؿ الفترة المحددة عمي  أف يوض  في  وا 
 عرض سعرص المدة التي يمكن  خاللاا التوريد خطيا  

مخػازف الاندسػة  –عمى المشترؾ أف يكوف عمى عمـ بػاف التوريػد سػيكوف لمسػتودعات وزارة الصػحة -19
حسػاب  الخػاص شػامال التحميػؿ بوسػائؿ نقمػ  الخاصػة وعمػى  بالرعايػة األوليػة فػي عيػادة الرمػاؿوالصيانة 
 والتنزيؿ.

مف النوعية األصمية ومطابؽ لمعرض المقدـ من  كما يمتـز  ةالمورد االصناؼكوف تيمتـز المورد باف -20
 التوريد.بتقديـ شاادة المنشأ عند 

لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة او زيادتاػػا  حػػؽعمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بأنػػ  ي-21
% مف الكميات المطموبة وبدوف تغيير لالسعار وبدوف معارضػة 30بواقع ؼ الواردة في المناقصة لألصنا

 .قبؿ اإلحالة أو بموافقة المورد بعد اإلحالةمف المورد 
 يتـ استبداؿ القطع التالفة عمى حساب المورد وفي أقصى مدة ممكنة .-22
قبػػؿ تقػػديـ رعايػػة األوليػػة فػػي عيػػادة الرمػػاؿ باللاندسػػة والصػػيانة دائػػرة امراوعػػة عمػػى المشػػترؾ يوػػب -23

 ممعاينة والتأكد مف المواصفات الفنية لمقطع المطموبة .لعرض سعرص وذلؾ 
تكػػوف الكتالووػػػػات  أفعمػػى  التػػي تحتػػاج ذلػػؾ باألصػػناؼيمتػػـز المػػورد بتقػػديـ الكتالووػػات الخاصػػة -24

  أصمية أو صور توض  األصناؼ المطموبة .
 
 
 



 ن في عيادات ومستشفيات قطاع غزةلكراسي األسنا ةمواد صيان بتوريدالخاصة  1226/ 21رقم   مناقصة

 5 

 
 

 ية لممنتي الوطني الفمسطيني لألصناؼ المطابقة لممواصفات والمقاييس الفمسطينية .تعطى األولو  -25
تعطى المنتوات الوطنية أولوية في الشراء حتى لو كانت قيمتاا تزيد عمى مميالتاا مف المنتوات  -26

 طني.% وعمى المورد احضار شاادة مف وزارة االقتصاد الوطني بما يفيد أف المنتي و 5األونبية بنسبة 
التالعػػب فػػي معاممتػػ  يمغػػى العقػػد ويصػػادر التػػأميف مػػع عػػدـ اإلخػػالؿ  أوإذا اسػػتعمؿ المػػورد الغػػش  -27

بحؽ المطالبة بالتعويضات المترتبة عمى ذلؾ وتشطب وزارة المالية اسم  مف بيف المورديف وال يسػم  لػ  
 .بالدخوؿ في مناقصات لمسمطة فضال عف إبالغ أمرص لمنيابة عند االقتضاء 

غيػػر مباشػػر عمػػى  أوبواسػػطة غيػػرص بطريػػؽ مباشػػر  أوقػػدـ بنفسػػ   أوإذا مبػػت عمػػى المػػورد انػػ  شػػرع -28
عمػى التواطػؤ معػ  إضػرارا بالمصػمحة يمغػى عقػدص فػي الحػاؿ  أومسػتخدمي السػمطة  أورشػوة أحػد مػوظفي 

 ويصادر التأميف فضال عف شطب اسم  مف بيف المورديف واتخاذ اإلوراءات القضائية ضدص .
فيمغػى التعاقػد معػ  بخطػاب موصػى عميػ  دوف اتخػاذ أي إوػراءات قضػائية  أعسر أوأفمس المورد  إذا-29

 التأميف.ويصادر 
مػػا تبقػػى منػػ  مػػع رد التػػاميف إذا لػػـ تكػػف هنػػاؾ مطالبػػات لػػدر  أوإذا تػػوفى المػػورد وػػاز إلغػػاء العقػػد -30

ينوا معاـ وكيال رسميا  يوافؽ عميػ  رئػيس يع أفالسماح لمورمة باالستمرار في إتماـ العقد بشرط  أوالمورد 
ذا كاف العقد مبرما  مع  مف مورد واحد وتوفى أحػدهـ فممواػة المختصػة الحػؽ فػي  أكمرالواة المختصة وا 

التوريد إلى بػاقي المػورديف ويحصػؿ اإللغػاء فػي الحػالتيف بمووػب  أيكاؿفي  أوإلغاء العقد مع رد التاميف 
االلتواء إلى القضاء لمحصوؿ  أورسمية  أواتخاذ إوراءات قانونية خطاب موصى عمي  بدوف حاوة إلى 

 . بذلؾعمى حكـ 

المبنػػى  -شػػارع الوحػػدة -المشػػتريات بػػدائرةأخػػر موعػػد لتقػػديـ العطػػاءات بصػػندوؽ العطػػاءات الكػػائف  -30
الحاديػػػة السػػػاعة  17/3/2016 لموافػػػؽا خمػػػيسال يػػػوـ األوؿ هػػػوالطػػػابؽ  –عيػػػادة الرمػػػاؿ  – اإلداري

 باحا  .عشر ص
 

 وزارة الصحة
 تالمشتريا دائرة
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 قائمة األصناف المطموبة 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

الشركة  شيكلالسعر اإلجمالي بال شيكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 المصنعة

 مناحظة مدة التوريد رقم الكتالوج

         100  عدد خرطوم اربع مخارج عدل 2

         250  عدد  لألسنانراس تربين سريع  1
لألسنانغطاء تربين معدن  3          100  عدد 
         600  متر طولي بربيش هواء 4
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 100مـ=3 
 100مـ=8 
 مرف 
100مـ=2 

 عدد

 عدد

 عدد

 متر طولي

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 الوحدة

 خرطوم اربع مخارج عدل

  لألسنانراس تربين سريع 

  لألسنانغطاء تربين معدن 

 بربيش هواء

1 

2 

3 

4 

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 ترتيـب

 الصنف

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 الكمية

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

 وصف الصنف

م 5.1هجزة  لألنانن ررن  ا يل  طوه  نن خرطوم تربين أل  

 رفتنح NSK رأس تربين اوع

 رأس صغير NSK اوع

022مم =4  

022مم=6  

100 

250 

100 

600 

 م

 م

 م

 م

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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

 مواصفات األصناف المطلوبة

 الخاصة بـتوريد مواد صيانة لكراسي األسنان لعيادات ومستشفيات قطاع غزة
 المواصفات الفنية ألصناف المناقصة رقم 2012/12

فاق ورقة المواصفات موقعة ومختومة مع عرض السعر لمضرورةمناحظة : يجب ار   
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