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 دولة فمسطين

 وزارة الصحة ـ دائرة المشتريات
 55/5217اإلعالن عن المناقصة رقم 

 لوزارة الصحة  ABXمن نوع  CBCمواد مخبرية لتشغيل أجهزة الخاصة بتوريد 

 
    

مواد مخبرية لتشغيؿ الخاصة بتوريد  الصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختوـ تعمن وزارة    
ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية  لوزارة الصحة  ABX مف نوع CBCأجيزة 

 الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة.
يمكف الحصوؿ عمى صحيفة الشروط والمواصفات مف دائرة المشتريات بوزارة الصحة مػف العنػواف 

 التالي :

(  100طػػػػابؽ اووؿ وللػػػؾ لقػػػاء مبمػػػػ   ال    –عيػػػادة الرمػػػاؿ  –ي المبنػػػػى ا دار   -شػػػارع الوحػػػدة :  غػػػزة 
 شيكؿ غير مستردة .

الحاديػػة عشػػر السػػاعة   26/2/2017 الموافػػؽ حػػدوا بػػ ف رخػػر موعػػد لتقػػديـ العػػروض ىػػو يػػوـ عممــا      
 ولف يمتفت وي عروض ترد بعد ىلا  الموعد .  تالعطاءافي صندوؽ  صباحاً 

 مالحظات : 
 عمي من يرسو عميه العطاء .في الصحيفة  اإلعالن أجرة (1
بنك يعمل في قطاع غزة وتكون الكفالـة لصـال) جمجمـل الشـفاء الطبـي( من أي يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي ( 5
% مـن العطـاء كتـنمين 5سند دفل معتمد صادر مـن بنـك البريـد التـابل لـوزارة اتتصـاتت وتكنولوجيـا المعمومـات بمبمـ   أو

    .ري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقديم العروضدخول سا
 جميل أنواع الرسوم والضرائب . وتشمل بالشيكل اتسرائيمي( تقديم األسعار 3
يجب ارفاق شهادة خمو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عـن الـدوائر الضـريبية فـي قطـاع غـزة  (4

التـي لـديها مشـتغل مـرخص مـن الضـفة الغربيـة يتوجـب عميهـا دفـل ضـريبة القيمـة ات بخصوص الشركقبل صرف الفواتير ج
 % (.1% وضريبة دخل بنسبة  5.5المضافة بنسبة 

 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار5
                                                                5857634فاكس  – 5859774لالستفسار يرجى اتتصال بقسم المناقصات عمى هاتف رقم 

 وزارة الصحة    
 دائرة المشتريات   
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 صحيفة الشــــروط العامة

مػػػواد مخبريػػػة لتشػػػغيؿ أجيػػػزة بتوريػػػد ػػػػػة تتوجػػػػػػو لكػػػؿ مػػػف ىػػػو ماىػػػػػػؿ ويسػػػتطي  القيػػػاـ وزارة الصحػ 
CBC  مف نوعABX  ىله المناقصة حسػ  الشػروط  فيأف يبادر بتقديـ عطائو لالشتراؾ  لوزارة الصحة
 التالية :

فقػط عمى المشترؾ أف يقدـ عطائػو عمػى النمػولج الخػاص بيػله المناقصػة والمرفػؽ بصػحيفة الشػروط   -1
المشتريات والماشر عميو برقـ قسػيمة تحصػيؿ الػ مف وكػللؾ جػدوؿ  دائرةوالمختوـ بخاتـ وزارة الصحة 

 ورقـ المناقصة . اسـالمرفؽ بيله الشروط توض  داخؿ مظروؼ مغمؽ مكتو  عميو  اوصناؼ
 إعػػػادةغيرىػػػا يجػػ   أو اوسػػعار فػػيوكػػؿ تصػػػحي   اوصػػػناؼجػػدوؿ  فػػي المحػػػي أوال يجػػوز الكشػػط  -2

 تو رقمًا وكتابة والتوقي  عميو . كتاب
 ت بت للؾ  . شيادةيكوف مشتغاًل مرخصًا واف يرفؽ لعطائو  أفعمى المشترؾ  -3
 يكوف حاصاًل عمى رخصة مزاولة المينة واف يرفؽ لعطائو صورة عنيا. أفعمى المشترؾ  -4
ضػريبية يج  ارفاؽ شيادة خمو ضريبي أو صورة عنيا أو شيادة خصـ ضريبي صادرة عف الػدوائر ال-5

في قطاع غزة قبؿ صرؼ الفواتير  بخصوص الشركات التي لدييا مشتغؿ مرخص مف الضفة الغربية 
 % (.1% وضريبة دخؿ بنسبة  2.5يتوج  عمييا دف  ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 يوق  عقدًا م  وزارة الصحة حسبما تمميو مصمحتيا.  أفيرسو عميو المناقصة  الليعمى المشترؾ -6
شترؾ أف يمتـز بتعبئة اوسعار عمى نمولج المناقصة ولف ينظر لألسعار المقدمة عمى نمػالج عمى الم -7

 الشركة .

        %16لضــريبة القيمــة المضــافة شــامال   بالشــيكل اتســرائيميعػػرض سػػعره يقػػدـ  أفعمػػى المشػػترؾ   -8
، وانػو ممزمػًا لػو  ولػؼ%  مانية في ا0.8و يمتـز المورد بتسديد ضريبة الرسوـ والطواب  والبال  قيمتيا 

 حتى االنتياء مف التوريد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة الملكورة .
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ومصػاريؼ النقػؿ  اوخػر الرسػـو  أنػواعيشمؿ السعر المقدـ لممناقصة رسـو الجمارؾ وجمي   أفيج   -9
فيػػػػد تسػػػػديد ا يػػػػرادات والتحميػػػػؿ والتنزيػػػػؿ وعمػػػػى المشػػػػارؾ إحضػػػػار مػػػػا يب نواعػػػػو وقػػػػت تقػػػػديـ العطػػػػاء 

 .الجمركية

يتـ ترسيو أصناؼ المناقصة عمى أساس اقؿ اوسعار لمصنؼ الواحد وسوؼ سوؼ ىله -10
 .بعرض سعر أو أك ر لمصنؼ واحد يتـ اعتبار كؿ صنؼ عطاء مستقؿ ويمكف لممورد التقدـ

زيادتيػػا  أوعمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ ب نػػو يحػػؽ لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة -11
وبػػػدوف  لألسػػػعار% مػػػف الكميػػػات المطموبػػػة وبػػػدوف تغييػػػر 30لألصػػػناؼ الػػػواردة فػػػي المناقصػػػة بواقػػػ  

 معارضة مف المورد .
يجػػ  عمػػى المشػػترؾ تحديػػد اسػػـ الشػػركة المصػػنعة وبمػػد المنشػػ  لمصػػنؼ الػػلي يتقػػدـ بػػو فػػي المناقصػػة -12

رفاؽ الكتالوجات الخاصة بالصنؼ وللؾ عندوتحديد   السعر . تحديد رقـ الكتالوج وا 

% مف إجمالي قيمة اوصناؼ 5يج  عمى مقدـ العطاء أف يقدـ ضماف دخوؿ عطاء بنسبة  -13
 المتقدمة ليا بإحد  الطريقتيف التاليتيف :_

 وتكوف الكفالة لصال   مجم  الشفاءبنكية أو شيؾ بنكي مف أي بنؾ يعمؿ في قطاع غزة كفالة  -  
 شيور مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ . سارية المفعوؿ لمدة  ال ة الطبي (

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

سػػف تنفيػػل( حيرسػػو عميػػو المناقصػػة اسػػتبداؿ الكفالػػة البنكيػػة بكفالػػة أخػػر   كفالػػة  الػػليعمػػى المشػػترؾ -14
 التوريد. دةالفعمية لمعطاء سارية المفعوؿ حتى االنتياء م ا جمالية% مف القيمة 10بنسبة 
 عمى المورد التوقي  عمى كؿ ورقة مف أوراؽ صحيفة الشروط والمواصفات وختميا بخاتـ  شركتو .-15
لممناقصة أف تصػادر  الخاصة أوشرط مف الشروط العامة  ويحاؿ 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   أويمحؽ بيا 

 التوريد : فيالت خير -17
 اوسػبوعجزء مف  أو% عف كؿ أسبوع ت خير 0.5يعطى المورد ميمة م  توقي  غرامة بنسبة  - أ

توريػػدىا والػػوزارة ليسػػت مسػػئولة عػػف أسػػبا   فػػييكػػوف المػػورد قػػد تػػ خر  التػػيمػػف قيمػػة الكميػػة 
 القيرية كالكوارث الطبيعية وما شابو للؾ  اوسبا التوريد ما عدا  فيالت خير 
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 التػػػيو بالطريقػػة لػػػـ يقػػـ المػػورد بتوريػػدىا مػػف غيػػػره عمػػى حسػػاب التػػي اوصػػناؼيػػتـ شػػراء  -  
عامػػة ومػػا ينػػت  عػػف  أوبعطػػاءات محميػػة  أويضػػمف بيػػا الحصػػوؿ عمػػى الصػػنؼ سػػواء بالممارسػػة 

  في% مصاريؼ إدارية وما يستحؽ مف غرامة عف مدة الت خير 10 إليوال مف مضافًا  فيزيادة 

تحقا يكػوف مسػ رخػرمبمػ   أيمػف  أوالتوريد يصير خصميا مف الت ميف المػودع منػو عػف ىػلا العقػد 
كػػاف سػػعر  إلا أمػػااالعتػػراض عمػػى المبمػػ  المطالػػ  بػػو  فػػيلػػو لػػد  الػػوزارة وال يكػػوف لممػػورد الحػػؽ 

الشػػراء يقػػؿ عػػف سػػعر المػػورد فػػال يحػػؽ لػػو المطالبػػة بػػالفرؽ وىػػلا ال يمنػػ  مػػف تحصػػيؿ قيمػػة غرامػػة 
 الت خير المستحقة .

بحػػؽ  ا خػػالؿوللػػؾ بػػدوف المػػورد بػػللؾ بخطػػا  ،  إخطػػارالعقػػد ومصػػادرة التػػ ميف مػػ   إلغػػاء -جػػػ
 تنفيل العقد  فيالناتجة عف عجز المورد  ا ضرارتعويض نظير  ب يالمطالبة  فيالوزارة 

بحػؽ  ا خػالؿمعاممتو يمغى العقد ويصادر الت ميف م  عدـ  فيالتالع   أوإلا استعمؿ المورد الغش -18
الماليػػة السػػمو مػػف بػػيف المػػورديف وال  المطالبػػة بالتعويضػػات المترتبػػة عمػػى للػػؾ مػػ  شػػط  وزارة فػػيالػػوزارة 

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

ضػػرارًا بالمصػػمحة العميػػا لمػػوزارة يمغػػى عمػػى التواطػػا معػػو بقصػػد اال أوالسػػمطة  مسػػتخدمي أو مػػوظفياحػػد 
الحػػاؿ ويصػػادر تػػ ميف حسػػف التنفيػػل فضػػال عػػف شػػط  اسػػمو مػػف بػػيف المػػورديف واتخػػال  فػػيالتعاقػػد معػػو 
 القضائية ضده . ا جراءات

قضػائية  إجػراءات أيفيمغػى التعاقػد معػو بخطػا  موصػى عميػو دوف اتخػال  أعسر أوالمورد  أفمس إلا-20
 ويصادر الت ميف .

لػػـ تكػػف ىنػػاؾ مطالبػػات لػػد   إلامػػا تبقػػى منػػو مػػ  رد التػػاميف  أوالعقػػد  إلغػػاءتػػوفى المػػورد جػػاز  إلا-21
يعينػوا عػنيـ وكػيال رسػميًا يوافػؽ عميػو رئػيس  أفالعقػد بشػرط  إتمػاـ فيالسماح لمور ة باالستمرار  أوالمورد 

لاالجية المختصة   فػيفممجيػة المختصػة الحػؽ  مػف مػورد واحػد وتػوفى احػدىـ أك ػركاف العقد مبرمػًا مػ   وا 
الحػالتيف بموجػ   فػي ا لغػاءالمػورديف ويحصػؿ  بػاقي إلػىالتوريػد  إيكػاؿ فػي أوالعقػد مػ  رد التػاميف  إلغػاء

القضػاء لمحصػوؿ  إلػىااللتجػاء  أورسػمية  أوقانونيػة  إجراءاتاتخال  إلىخطا  موصى عميو بدوف حاجة 
 عمى حكـ بللؾ .

مػف تػاريخ  أسػبوعخػالؿ عمػى المشػاركيف فػي المناقصػة يكػوف  ترسػيتياتوريد اوصناؼ التي يتـ  موعد-22
لا كاف المورد ال يستطي  التوريد خالؿ الفتػرة المحػددة عميػو أف يوضػ  فػي عػرض إبالغ الشركة  بالتوريد وا 

 سعره المدة التي يمكنو خالليا التوريد خطيًا. 
يرفػؽ مػ   أف عمػى وريػدالت إتمػاـريخ تػا( يومػًا مػف 60يكوف الدف  لقاء اوصػناؼ المػوردة خػالؿ  -23

 الالزمة.الفاتورة محضر االستالـ والتقارير الفنية 
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وزارة الصػحة بػالمركزيػة  مختبػراتال عمى المشترؾ أف يكوف عمى عمـ ب ف التوريػد سػيكوف لمسػتودعات-24

 في غزة بوسائؿ نقمو الخاصة وعمى حسابو الخاص شامال التحميؿ والتنزيؿ .
 وبدوف معارضة مف المشاركيف  دوف إبداء أسبا سعار و ليست ممزمو بقبوؿ ارخص او وزارة الصحة-25
يمتػػـز المػػورد بػػ ف يكػػوف الصػػنؼ المػػورد مػػف النوعيػػة اوصػػمية ومطػػابؽ لمعػػرض المقػػدـ منػػو كمػػا يمتػػـز -26

 بتقديـ شيادة المنش  عند التوريد .
 حضػر عينػو لمفحػص فػي حػاؿ طمػ  للػؾت فأ المختبػراتأف تمتـز الشركة التي يرسو عمييا أصػناؼ  -27

 الخاص بيا.  shelf lifeاؿ يج  أف ال تقؿ صالحية اوصناؼ الموردة عف 
غػزة فػي المركزيػة  مختبراتيج  التنسيؽ مسبقًا م  مستودعات ال اوصناؼعند توريد أي كمية مف  -28

 .وأف يكوف التوريد خالؿ ساعات الدواـ الرسمي مصحوبًا با رسالية أو الفاتورة 
لػػػي لجنػػػة االسػػػتالـ فػػػي إمػػػف قبػػػؿ منػػػدوبيف معتمػػػديف مػػػف قبػػػؿ المػػػورديف  وصػػػناؼيجػػػ  أف تسػػػمـ ا -29

 المستودعات.
 الصندوؽ . إغالؽيـو مف تاريخ  45مدة صالحية السعر خالؿ  -31
تعطػى المنتجػػات الوطنيػػة أولويػة فػػي الشػػراء حتػى لػػو كانػػت قيمتيػا تزيػػد عمػػى م يالتيػا مػػف المنتجػػات  -32

 % وعمى المورد احضار شيادة مف وزارة االقتصاد الوطني بما يفيد أف المنت  وطني.5ة اوجنبية بنسب
يمتـز المورد بتقديـ الكتالوجات الخاصة باوصناؼ الموردة كما انو لػف ينظػر وي عطػػػاء غيػر مرفػػؽ -33 

 معو الكتالوجػػات الخاصة بعرض سعره عمى أف تكوف الكتالوجػػات أصمية.
ميا المورد مخالفة لمشروط العامة الواردة بالمناقصة يترتػ  عمييػا اسػتبعاد عػرض سػعر شروط يقد أي -34

 المورد مف المنافسة .

الحاديػػػة عشػػػر المشػػػتريات السػػػاعة  دائرةبصػػػندوؽ المناقصػػػات بػػػ اوسػػػعارأخػػػر موعػػػد لتقػػػديـ عػػػروض -35
شػػتريات بعػػد ىػػلا ولػػف يػػتـ قبػػوؿ أي عػػرض يصػػؿ إلػػى دائػػرة الم 26/2/2017الموافػػؽ  حػػداو يػػوـ صػػباحاً 
 الموعد .

 
 وزارة الصحــة                           

 دائرة  المشتريات           
 



 
 لوزارة الصحة  ABXمن نوع  CBCتوريد مواد مخبرية لتشغيل أجهزة بالخاصة  55/5217 مناقصة رقم
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  جدول األسعار الخاصة باألصناف المطموبة

 

 

  

  
  

 

 

السعر اإلجمالي  شيكلسعر الوحدة بال الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 شيكلبال

الشركة 
 المصنعة

مدة  رقم الكتالوج
 التوريد

 مالحظات

1 Diluent ABX Pentra 60 Kit/20Lit 15         
2 Cleaner ABX Pentra 60 Liter  60         
3 Basolyse II ABX Pentra 60 Liter 20         


