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 دولة فمسطين

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 
 22/2027المناقصة رقم لعنان لعن اإل

 مواد نظافة لوزارة الصحةتوريد بالخاصة 
 

مواد نظافة توريد بالصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختـو الخاصة  تعمن وزارة      
ات الفنية الواردة لممشتركيف في ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصف وزارة الصحة

  المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة لشراء البضائع .

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

    مػػػػػ الطػػػػػابؽ اذوؿ وقلػػػػػؾ لقػػػػػاء مب    –عيػػػػػادة الرمػػػػػاؿ  –المبنػػػػػى ا دار    -غػػػػػزة :  شػػػػػارع الوحػػػػػدة 
 (  شيكؿ ال ترد .111)

الحاديػة عشػر السػاعة  13/2/2117 الموافؽ نثنيفاال بأف آخر موعد لتقديـ العروض ىو يـو لعمماً     
 عروض ترد بعد ىقا  الموعد .  ذ في صندوؽ العطاءات ولف يمتفت  صباحاً  ربعوال

 مناحظات : 
 أجرة اإللعنان لعمى من ترسو لعميو العطاء . (2
كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السمطة الوطنية الفمسطينية بغزة ) البنك الوطني ( يجب إرفاق 2

اإلسنامي أو بنك االنتاج الفمسطيني( أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 
 دة ثناثة شيور من آخر مولعد لتقديم العروض .   % من العطاء كتأمين دخول ساري المفعول لم5بمبمغ 

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب . بالشيكل االسرائيمي( تقديم األسعار 3
 ارفاق شيادة خمو ضريبي أو صوره لعنيا أو شيادة خصم ضريبي صادرة لعن الدوائر الضريبية في قطاع غزة.( 4
 . ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار5
    

                                                                2827634فاكس  – 2829774لناستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات لعمى ىاتف رقم 
 وزارة الصحة          

 المشتريات دائرة
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 دولة فمسطين

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 
 22/2027المناقصة رقم اإللعنان لعن 

 مواد نظافة لوزارة الصحةتوريد بالخاصة 
 صحيفة الشروط العامة

 

مواد نظافة توريد عمى وزارة الصحػػػة الفمسػطينية لكؿ مف ىو مؤىؿ ولديو القدرة  تعمــن 
حسب الشروط وقلؾ  22/2117 يبادر باالشتراؾ في ىقه المناقصة رقـ أف لوزارة الصحة

 التالية:
عمػػػى النمػػػوقص الخػػػاص بيػػػقه المناقصػػػة والمرفػػػؽ بصػػػحيفة  عمػػػى المشػػػترؾ أف يقػػػدـ عطائػػػو -1

المشػػتريات والمؤشػػر عميػػو بػػرقـ قسػػيمة دائػػرة الشػػروط  فقػػط والمختػػـو بخػػتـ وزارة الصػػحة ػ 
تحصػػيؿ الػػنثمف وكػػقلؾ ألػػدوؿ اذصػػناؼ المرفػػؽ بيػػقه الشػػروط توضػػع داخػػؿ مظػػروؼ م مػػؽ 

 ورقـ المناقصة . سـامكتوب عميو 
غيرىػػا يألػػب  أوألػػدوؿ اذصػػناؼ وكػػؿ تصػػحيع فػػي اذسػػعار المحػػي فػػي  أوال يألػػوز الكشػػط  -2

 إعادة كتابتو رقمًا وكتابة والتوقيع عميو . 
 عمى المشترؾ أف يكوف مشت اًل مرخصًا واف يرفؽ لعطائو شيادة تنثبت قلؾ . -3
 شيادة خصـ ضريبي  أوصورة عنيا  أوعمى المشترؾ أف يرفؽ لعطائو شيادة خمو ضريبي  -4
شػػػػروط  عميػػػو العطػػػػاء أف يوقػػػع عقػػػػدًا مػػػع وزارة الصػػػػحة حسػػػبعمػػػى المشػػػػترؾ الػػػق  يرسػػػػو  -5

 . المناقصة

عمػػى المشػػترؾ أف يمتػػـز بتعبئػػة اذسػػعار عمػػى نمػػوقص المناقصػػة ولػػف ينظػػر ل سػػعار المقدمػػة -6
 عمى نماقص الشركة .

سوؼ يتـ ترسيو أصناؼ المناقصة عمى أساس اقؿ اذسعار لمصنؼ الواحد وسوؼ يتـ -7
 ويمكف لممورد التقدـ بعرض سعر أو أكنثر لمصنؼ واحد . اعتبار كؿ صنؼ عطاء مستقؿ
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 اإلســـرائيميشـــيكل بالعمػػػى المشػػػترؾ أف يكػػػوف عمػػػى عمػػػـ بػػػأف مػػػا يقدمػػػو مػػػف عػػػرض سػػػعر   -8
و يمتػػػـز المػػػورد بتسػػػديد ضػػػريبة الرسػػػـو والطوابػػػع  % 26 المضـــافةضـــريبة القيمـــة  شـــامنا

مػػف التوريػػد طبقػػًا  االنتيػػاءلػػو حتػػى وانػػو ممزمػػًا    % نثمانيػػة فػػي اذلػػؼ  1.8والبػػال  قيمتيػػا 
 .لواردة بالمناقصة المقكورة لمشروط والمواصفات ا

يألػػػػػب أف يشػػػػػمؿ السػػػػػعر المقػػػػػدـ بالعطػػػػػاء رسػػػػػـو الألمػػػػػارؾ وألميػػػػػع أنػػػػػواع الرسػػػػػـو اذخػػػػػر   -9
 خالصػػاً  القطػػعومصػػاريؼ النقػػؿ بأنواعػػو وقػػت تقػػديـ العطػػاء والتحميػػؿ والتنزيػػؿ ويكػػوف تسػػميـ 

 الألمركية. ا يراداتما يفيد تسديد  إحضاروعمى المشارؾ  لألميع المصاريؼ والرسـو
% مػػػف إألمػػػالي قيمػػػة 5يألػػػب عمػػػى مقػػػدـ العطػػػاء أف يقػػػدـ ضػػػماف دخػػػوؿ عطػػػاء بنسػػػبة   -11

 اذصناؼ المتقدمة ليا بإحد  الطريقتيف التاليتيف :_

كفالػػػة بنكيػػػة أو )شػػػيؾ بنكػػػي( مػػػف بنػػػؾ يقبػػػؿ التعامػػػؿ مػػػع السػػػمطة الوطنيػػػة ب ػػػزة )البنػػػؾ  - أ
( سارية المفعوؿ لمدة نثالنثة شيور مف تػاري  الفمسطينيأو بنؾ االنتاص ني ا سالمي الوط

 إغالؽ الصندوؽ .

أو إيصػػػػاؿ دفػػػػػع معتمػػػػػد صػػػػادر مػػػػػف بنػػػػػؾ البريػػػػػد التػػػػابع لػػػػػوزارة االتصػػػػػاالت وتكنولوأليػػػػػا  - ب
 بوزارة الصحة ( . –المعمومات ) يتـ استالـ ا يصاؿ مف دائرة المشتريات 

 مف تاري  إغالؽ الصندوؽ .( يـو 91ر لمدة )حية السعيكوف صال -11 
         المشػػػػػػػار إلييػػػػػػػا  كفالػػػػػػػة دخػػػػػػػوؿ العطػػػػػػػاءعمػػػػػػػى مػػػػػػػف يرسػػػػػػػو عميػػػػػػػو العطػػػػػػػاء أف يسػػػػػػػتبدؿ  -12  

مػػف القيمػػة ا ألماليػػة الفعميػػة  % 20بنسػػبة  ) كفالػػة حسػػف تنفيػػق (  ( بكفالػػة أخػػر  11 )  بػػالفقرة
 .تفؽ عمييا الم مدة التوريد لمعطاء سارية المفعوؿ حتى انتياء

 التوريد:التأخير في -13
يػػتـ شػػراء اذصػػناؼ التػػي لػػـ يقػػـ المػػورد بتوريػػدىا مػػف غيػػره عمػػى حسػػابو بالطريقػػة التػػي  - أ

عامػػة ومػػا  أوبعطػػاءات محميػػة  أويضػػمف بيػػا الحصػػوؿ عمػػى الصػػنؼ سػػواء بالممارسػػة 
عػف % 1.5غرامػة وفػرض  درايػةأمصػاريؼ  %20ينتج عف زيادة في النثمف مضافا إليو 

يصػير خصػميا مػف التػأميف المػودع بموألب قانوف المواـز العامػة مدة التأخير في التوريد 
 مف أ  مبم  أخر يكوف مستحقًا لو لد  الوزارة وال يكوف لممورد  أومنو عف ىقا العقد 
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االعتػراض عمػى المبمػ  المطالػب بػػو أمػا إقا كػاف سػعر الشػراء يقػؿ عػف سػػعر  الحػؽ فػي 
المطالبػػػة بػػػالفرؽ وىػػػقا ال يمنػػػع مػػػف تحصػػػيؿ قيمػػػة غرامػػػة التػػػأخير المػػػورد فػػػال يحػػػؽ لػػػو 

 المستحقة.
وقلػػؾ بػػدوف ا خػػالؿ  بخطػػاب _ إل ػػاء العقػػد ومصػػادرة التػػأميف مػػع إخطػػار المػػورد بػػقلؾ ب

بحػؽ الػوزارة فػػي المطالبػة بػػأ  تعػويض نظيػػر اذضػرار الناتألػة عػػف عألػز المػػورد فػي تنفيػػق 
 العقد.

حسػػػب شػػػروط  االػػػق  يقػػػـو المػػػورد بتوريػػػدى ةالمػػػقكور صػػػناؼاذتوريػػػد يكػػػوف الػػػدفع لقػػػاء -14
 أف عمػػػى وريػػػدالت إتمػػػاـيومػػػًا مػػػف تػػػاري   60( خػػػالؿ  22/2117 ومواصػػػفات المناقصػػػة رقػػػـ )

 الالزمة.يرفؽ مع الفاتورة محضر االستالـ والتقارير الفنية 
حسػػػب  التػػػي يػػػتـ ترسػػػيتيا عمػػػى المشػػػاركيف فػػػي المناقصػػػة يكػػػوف اذصػػػناؼميعػػػاد توريػػػد  -15

قا كاف المورد ال يستطيع التوريد خالؿ الفترة المحػددة الشركة بالتوريد  إبالغمف تاري   الطمب وا 
 .عميو أف يوضع في عرض سعره المدة التي يمكنو خالليا التوريد خطيًا 

اعطػػػاء اذولويػػػة لممنػػػتج الػػػوطني الفمسػػػطيني ل صػػػناؼ المطابقػػػة لممواصػػػفات والمقػػػاييس  -16
 الفمسطينية .

تعطى المنتألات الوطنية أولوية في الشػراء حتػى لػو كانػت قيمتيػا تزيػد عمػى منثيالتيػا مػف  -17
% وعمى المورد احضار شيادة مف وزارة االقتصاد الوطني بما يفيػد 5المنتألات اذألنبية بنسبة 

 أف المنتج وطني.
مػػة بػػوزارة مخػػازف المػػواـز العادائرة بػػالمشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بػػاف التوريػػد سػػيكوف  عمػػى-18

 والتنزيؿ.بوسائؿ نقمو الخاصة وعمى حسابو الخاص شامال التحميؿ  الصحة
لػوزارة الصػحة تخفػيض الكميػات المطموبػػة او  حػؽالمشػترؾ أف يكػوف عمػى عمػـ بأنػو ي عمػى-19

% مػػػػف الكميػػػػات المطموبػػػػة وبػػػػدوف ت ييػػػػر 31بواقػػػػع ل صػػػػناؼ الػػػػواردة فػػػػي المناقصػػػػة زيادتيػػػػا 
 المورد . لالسعار وبدوف معارضة مف

التالعػػب فػػي معاممتػػو يم ػػى العقػػد ويصػػادر التػػأميف مػػع عػػدـ  أوإقا اسػػتعمؿ المػػورد ال ػػش -21
ا خػػالؿ بحػػؽ المطالبػػة بالتعويضػػات المترتبػػة عمػػى قلػػؾ وتشػػطب وزارة الماليػػة اسػػمو مػػف بػػيف 
المػػػورديف وال يسػػػمع لػػػو بالػػػدخوؿ فػػػي مناقصػػػات لمسػػػمطة فضػػػال عػػػف إبػػػالغ أمػػػره لمنيابػػػة عنػػػد 

 .اء االقتض
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غيػػػر  أوبواسػػػطة غيػػػره بطريػػػؽ مباشػػػر  أوقػػػدـ بنفسػػػو  أوإقا نثبػػػت عمػػػى المػػػورد انػػػو شػػػرع -21
عمػى التواطػؤ معػو إضػرارا بالمصػمحة  أومسػتخدمي السػمطة  أومباشر عمػى رشػوة أحػد مػوظفي 

يم ػػػى عقػػػده فػػػي الحػػػاؿ ويصػػػادر التػػػأميف فضػػػال عػػػف شػػػطب اسػػػمو مػػػف بػػػيف المػػػورديف واتخػػػاق 
 ده .ا ألراءات القضائية ض

فيم ى التعاقد معو بخطاب موصى عميو دوف اتخاق أ  إألػراءات  أعسر أوأفمس المورد  إقا-22
 التأميف.قضائية ويصادر 

مػػػػا تبقػػػػى منػػػػو مػػػػع رد التػػػػاميف إقا لػػػػـ تكػػػػف ىنػػػػاؾ  أوإقا تػػػػوفى المػػػػورد ألػػػػاز إل ػػػػاء العقػػػػد -23
يعينػوا معيػـ وكػيال  أف السماح لمورنثة باالستمرار في إتمػاـ العقػد بشػرط أومطالبات لد  المورد 

قا كاف العقد مبرمًا مػع  مػف مػورد واحػد وتػوفى  أكنثػررسميًا يوافؽ عميو رئيس الألية المختصة وا 
التوريػػد إلػػى بػػاقي  أيكػػاؿفػػي  أوأحػػدىـ فممأليػػة المختصػػة الحػػؽ فػػي إل ػػاء العقػػد مػػع رد التػػاميف 

ة إلػػى اتخػػاق المػػورديف ويحصػػؿ ا ل ػػاء فػػي الحػػالتيف بموألػػب خطػػاب موصػػى عميػػو بػػدوف حاألػػ
 . بقلؾااللتألاء إلى القضاء لمحصوؿ عمى حكـ  أورسمية  أوإألراءات قانونية 

 -شػارع الوحػدة -المشػتريات بدائرةأخر موعد لتقديـ العطاءات بصندوؽ العطاءات الكائف  -24
السػاعة  13/2/2117 ؽالموافػ نثنػيفاال يػـواذوؿ ىػو الطػابؽ  –عيادة الرمػاؿ  – ا دار المبنى 
 .صباحاً  ربعوالة عشر الحادي
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 مواد نظافة لوزارة الصحةتوريد بالخاصة  22/2027 مناقصة رقم

 6 

 
 جدول األسعار الخاصة باألصناف المطموبة

 

 
 
 
 
 
 
 

 مناحظة السعر اإلجمالي بالشيكل ة بالشيكلسعر الوحد الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

متر2نايمون أبيض لعرض  1       6,000 متر 

ممم180كبايات كرتون بدون غطاء حجم  2       50,000 لعدد 

سم 120أكياس مقواه شديدة التحمل  ارتفاع   3
سم لون أحمر 00 لعرض  

   

      10,000 لعدد


