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 دولة فمسطين
 وزارة الصحة 

 غزة - المشتريات دائرة
 65/7107 رقمعن المناقصة الن اإلعإعادة 

 وعمل كافة التمديدات الالزمة لممستشفى االندونيسي لحمامات توريد وتركيب شفاطاتبالخاصة 
 

 

ات الخاصة بتوريد وتركيب شفاطالصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختوـ  تعمن وزارة     
لكراسة الشروط الخاصة والعامة ووفقًا  لحمامات لممستشفى االندونيسي وعمؿ كافة التمديدات الالزمة

 والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة.
 تالي :عمى صحيفة الشروط والمواصفات مف دائرة المشتريات بوزارة الصحة مف العنواف ال يمكن الحصول  

(  شيكؿ 111الطابؽ األوؿ وذلؾ لقاء مبمغ  )    –عيادة الرماؿ  –المبنى اإلداري   -:  شارع الوحدة غزة 
 ال ترد .

 في صباحاً  العاشرةالساعة  5/6/7117االثنيف الموافؽ  موعد لتقديـ العروض ىو يوـ بأف آخر عمماً     
  . لموعدا  عروض ترد بعد ىذا أليصندوؽ العطاءات ولف يمتفت 

 مالحظات : 
 أجرة اإلعالن عمى من ترسو عميو العطاء . (0
( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السمطة الوطنية الفمسطينية بغزة ) البنك الوطني اإلسالمي 7

% من 5تصاالت وتكنولوجيا المعمومات بمبم  أو بنك االنتاج الفمسطيني( أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة اال 
 العطاء كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شيور من آخر موعد لتقديم العروض .   

 ( تقديم األسعار بالدوالر األمريكي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .3
 الدوائر الضريبية في قطاع غزة.ارفاق شيادة خمو ضريبي أو صوره عنيا أو شيادة خصم ضريبي صادرة عن ( 4
 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار .5

                                                                7877634فاكس  – 7879774لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات عمى ىاتف رقم 
 وزارة الصحة 
 دائرة المشتريات  
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 ندولة فمسطي
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 65/7107 رقمعن المناقصة الن اإلع
 وعمل كافة التمديدات الالزمة لممستشفى االندونيسي لحمامات توريد وتركيب شفاطاتبالخاصة 

 صحيفة الشروط العامة
 

توريد وتركيب عمى تعمــن وزارة الصحـــة الفمسـطينية لكل من ىو مؤىل ولديو القدرة  
يبادر أن وعمل كافة التمديدات الالزمة  لممستشفى االندونيسي لحمامات شفاطات

 التالية:وذلك حسب الشروط  65/7107باالشتراك في ىذه المناقصة رقم 
عمى المشترؾ أف يقدـ عطائو عمى النموذج الخاص بيذه المناقصة والمرفؽ بصحيفة  -1

والمؤشر عميو برقـ قسيمة  المشترياتدائرة الشروط  فقط والمختـو بختـ وزارة الصحة ػ 
تحصيؿ الثمف وكذلؾ جدوؿ األصناؼ المرفؽ بيذه الشروط توضع داخؿ مظروؼ مغمؽ 

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

 يجب إعادة كتابتو رقمًا وكتابة والتوقيع عميو . 
 ف يكوف مشتغاًل مرخصًا واف يرفؽ لعطائو شيادة تثبت ذلؾ .عمى المشترؾ أ -3
شػػػيادة خصػػػـ  أوصػػػورة عنيػػػا  أوعمػػػى المشػػػترؾ أف يرفػػػؽ لعطائػػػو شػػػيادة خمػػػو ضػػػريبي  -4

 . عف الدوائر الضريبية في قطاع غزةصادرة ضريبي 
شػػروط  عمػػى المشػػترؾ الػػذي يرسػػو عميػػو العطػػاء أف يوقػػع عقػػدًا مػػع وزارة الصػػحة حسػػب -5

 . المناقصة

المشترؾ أف يمتـز بتعبئة األسعار عمى نموذج المناقصة ولف ينظػر لسسػعار المقدمػة  عمى-6
 عمى نماذج الشركة .
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 .ىذه المناقصة متكاممة وال يجوز تجزئتيا بين المشاركين-7

 بالــدوالر األمريكــيعمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بػػأف مػػا يقدمػػو مػػف عػػرض سػػعر   -8
يمتػػـز المػػورد بتسػػديد ضػػريبة الرسػػـو والطوابػػع و  % 06المضــافة ضــريبة القيمــة  شــامال

مػف التوريػد طبقػًا  االنتيػاءوانػو ممزمػًا لػو حتػى % ثمانيػة فػي األلػؼ     1.8والبػالغ قيمتيػا 
 .لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة 

يجػػػػب أف يشػػػػمؿ السػػػػعر المقػػػػدـ بالعطػػػػاء رسػػػػـو الجمػػػػارؾ وجميػػػػع أنػػػػواع الرسػػػػـو األخػػػػر   -9
 خالصػاً القطػع نقؿ بأنواعو وقت تقديـ العطاء والتحميؿ والتنزيؿ ويكوف تسميـ ومصاريؼ ال

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

 التاليتيف :_ األصناؼ المتقدمة ليا بإحد  الطريقتيف

كفالػػة بنكيػػة أو )شػػيؾ بنكػػي( مػػف بنػػؾ يقبػػؿ التعامػػؿ مػػع السػػمطة الوطنيػػة بغػػزة )البنػػؾ  - أ
( سػػارية المفعػوؿ لمػػدة ثالثػة شػػيور مػػف  أو بنػؾ االنتػػاج الفمسػطيني الػوطني اإلسػػالمي

 تاريخ إغالؽ الصندوؽ .

وجيػػػا أو إيصػػػاؿ دفػػػع معتمػػػد صػػػادر مػػػف بنػػػؾ البريػػػد التػػػابع لػػػوزارة االتصػػػاالت وتكنول - ب
 بوزارة الصحة ( . –المعمومات ) يتـ استالـ اإليصاؿ مف دائرة المشتريات 

 مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .( يـو 91حية السعر لمدة )يكوف صال -11 
      المشػػػار إلييػػػا بػػػالفقرة كفالػػػة دخػػػوؿ العطػػػاءعمػػػى مػػػف يرسػػػو عميػػػو العطػػػاء أف يسػػػتبدؿ  -17  
مف القيمػة اإلجماليػة الفعميػة لمعطػاء  % 01بنسبة  ( ) كفالة حسف تنفيذ ( بكفالة أخر  11 )

 .المتفؽ عمييا  مدة التوريد سارية المفعوؿ حتى انتياء
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 التوريد:التأخير في -13

يتـ شراء األصناؼ التػي لػـ يقػـ المػورد بتوريػدىا مػف غيػره عمػى حسػابو بالطريقػة التػي  -أ
عامػػة ومػػا  أواءات محميػػة بعطػػ أويضػػمف بيػػا الحصػػوؿ عمػػى الصػػنؼ سػػواء بالممارسػػة 

عػف % 1.5غرامػة وفػرض  درايػةأمصػاريؼ  %01ينتج عف زيادة في الثمف مضافا إليو 
يصػير خصػميا مػف التػأميف المػودع بموجب قانوف المواـز العامػة مدة التأخير في التوريد 

مػػف أي مبمػػغ أخػػر يكػػوف مسػػتحقًا لػػو لػػد  الػػوزارة وال يكػػوف لممػػورد  أومنػو عػػف ىػػذا العقػػد 
االعتػراض عمػى المبمػغ المطالػب بػو أمػا إذا كػاف سػعر الشػراء يقػؿ عػف سػعر  فػي  الحؽ

المػػػورد فػػػال يحػػػؽ لػػػو المطالبػػػة بػػػالفرؽ وىػػػذا ال يمنػػػع مػػػف تحصػػػيؿ قيمػػػة غرامػػػة التػػػأخير 
 المستحقة.

وذلػؾ بػدوف اإلخػالؿ  بخطػاب _ إلغاء العقد ومصادرة التأميف مع إخطار المورد بػذلؾ ب
بأي تعويض نظير األضرار الناتجة عف عجز المورد في تنفيػذ بحؽ الوزارة في المطالبة 

 العقد.
حسػػػب  الػػػذي يقػػػـو المػػػورد بتوريػػػده ؼ المػػػذكورنصػػػالوتركيػػػب توريػػػد يكػػػوف الػػػدفع لقػػػاء -14

 وريػػدالت إتمػػاـيومػػًا مػػف تػػاريخ  61( خػػالؿ  65/7117 شػػروط ومواصػػفات المناقصػػة رقػػـ )
 الالزمة.رير الفنية يرفؽ مع الفاتورة محضر االستالـ والتقا أف عمى
وزارة الصػػػػحة ليسػػػػت ممزمػػػػة بقبػػػػوؿ ارخػػػػص األسػػػػعار ودوف إبػػػػداء أي أسػػػػباب وبػػػػدوف -15

 المشاركيف.معارضة مف 
عمػػى المشػػاركيف فػػي المناقصػػة يكػػوف  يػػتـ ترسػػيتو ذيالػػؼ الصػػنوتركيػػب  ميعػػاد توريػػد-16

ذا كػػػاف المػػػورد ال يسػػػتطيع التوريػػػد مػػػف تػػػاريخ إبػػػالغ الشػػػركة بالتوريػػػد ثالثػػػة أسػػػابيع  خػػػالؿ وا 
 خالؿ الفترة المحددة عميو أف يوض  في عرض سعره المدة التي يمكنو خالليا التوريد خطيًا 

اعطاء األولويػة لممنػتج الػوطني الفمسػطيني لسصػناؼ المطابقػة لممواصػفات والمقػاييس  -17
 الفمسطينية .



 لتمديدات الالزمةتوريد وتركيب شفاطات لحمامات لممستشفى االندونيسي وعمل كافة ابالخاصة  65/7107 مناقصة رقم
 

 
 

5 

ى لػػو كانػػت قيمتيػػا تزيػػد عمػػى مثيالتيػػا تعطػػى المنتجػػات الوطنيػػة أولويػػة فػػي الشػػراء حتػػ -18
% وعمػى المػورد احضػار شػيادة مػف وزارة االقتصػاد الػوطني 5مف المنتجات األجنبية بنسػبة 

 بما يفيد أف المنتج وطني.
 بمستشػػفى االندونيسػػيسػػيكوف  والتركيػػب عمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بػػاف التوريػػد-19

 والتنزيؿ. التحميؿ نقمو الخاصة وعمى حسابو الخاص شامال بوسائؿ
لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة  حػػؽالمشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بأنػػو ي عمػى-71
% مػف الكميػات المطموبػة وبػدوف تغييػػر 31بواقػػع لسصػناؼ الػواردة فػي المناقصػة زيادتيػا  أو

 وبدوف معارضة مف المورد . لسسعار
 ةســن ىــيبعــد التنفيــذ  األعمــالمــدة ضــمانة يكػػوف عمػػى عمػػـ بػػأف  أفعمػػى المشػػترؾ  -71

واف يسػػتبدؿ كفالػػة حسػػف التنفيػػذ بكفالػػة ضػػماف األعمػػاؿ  االبتػػدائيمػػف تػػاريخ التسػػميـ  كاممــة
 .% مف المبمغ اإلجمالي لسعماؿ المنفذة سارية المفعوؿ لحيف انتياء الضمانة 5بنسبة 
لتأميف مػع عػدـ التالعب في معاممتو يمغى العقد ويصادر ا أوإذا استعمؿ المورد الغش -77

اإلخالؿ بحؽ المطالبة بالتعويضات المترتبة عمػى ذلػؾ وتشػطب وزارة الماليػة اسػمو مػف بػيف 
المػػورديف وال يسػػم  لػػو بالػػدخوؿ فػػي مناقصػػات لمسػػمطة فضػػال عػػف إبػػالغ أمػػره لمنيابػػة عنػػد 

 .االقتضاء 
غيػػر  أوبواسػػطة غيػػره بطريػػؽ مباشػػر  أوقػػدـ بنفسػػو  أوإذا ثبػػت عمػػى المػػورد انػػو شػػرع -73

عمػػػػػى التواطػػػػػؤ معػػػػػو إضػػػػػرارا  أومسػػػػػتخدمي السػػػػػمطة  أومباشػػػػػر عمػػػػػى رشػػػػػوة أحػػػػػد مػػػػػوظفي 
بالمصمحة يمغى عقده في الحاؿ ويصادر التأميف فضال عف شطب اسمو مػف بػيف المػورديف 

 واتخاذ اإلجراءات القضائية ضده .
فيمغػػػػى التعاقػػػػد معػػػو بخطػػػػاب موصػػػػى عميػػػػو دوف اتخػػػػاذ أي  أعسػػػػر أوأفمػػػس المػػػػورد  إذا-74

 التأميف.إجراءات قضائية ويصادر 
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مػػػا تبقػػػى منػػػو مػػػع رد التػػػاميف إذا لػػػـ تكػػػف ىنػػػاؾ  أوإذا تػػػوفى المػػػورد جػػػاز إلغػػػاء العقػػػد -75
يعينػػوا معيػػـ  أفالسػػماح لمورثػػة باالسػػتمرار فػػي إتمػػاـ العقػػد بشػػرط  أومطالبػػات لػػد  المػػورد 

ذا كػػاف العقػػد مبرمػػ مػػف مػػورد  أكثػػرًا مػػع وكػػيال رسػػميًا يوافػػؽ عميػػو رئػػيس الجيػػة المختصػػة وا 
 أيكػػػاؿفػػػي  وأواحػػد وتػػػوفى أحػػػدىـ فممجيػػػة المختصػػة الحػػػؽ فػػػي إلغػػػاء العقػػد مػػػع رد التػػػاميف 

التوريد إلى باقي المورديف ويحصؿ اإللغاء في الحالتيف بموجػب خطػاب موصػى عميػو بػدوف 
االلتجػػاء إلػػى القضػػاء لمحصػػوؿ عمػػى حكػػـ  أورسػػمية  أوحاجػػة إلػػى اتخػػاذ إجػػراءات قانونيػػة 

 ؾ .بذل

شػػػػارع  -المشػػػتريات بػػػػدائرةأخػػػر موعػػػد لتقػػػػديـ العطػػػاءات بصػػػػندوؽ العطػػػاءات الكػػػائف  -76
 الموافػػػػػػػؽ ثنػػػػػػػيفاال يػػػػػػػـوالطػػػػػػػابؽ األوؿ ىػػػػػػػو  –عيػػػػػػػادة الرمػػػػػػػاؿ  –المبنػػػػػػػى اإلداري  -الوحػػػػػػػدة

 .صباحاً  العاشرةالساعة  5/6/7117
 1597908365لمزيد من االستفسار يرجى التواصل مع الميندس ناصر الشرافي 

 
 

 وزارة الصحة                                                                    
 المشتريات دائرة                                                       



 لتمديدات الالزمةتوريد وتركيب شفاطات لحمامات لممستشفى االندونيسي وعمل كافة ابالخاصة  65/7107 مناقصة رقم
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 جدول األسعار الخاصة باألصناف المطموبة

 
 

 

 

 

 

 

 مالحظة دوالرالالسعر اإلجمالي ب دوالرسعر الوحدة بال الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 توريد وتركيب شفاطات لحمامات لممستشفى االندونيسي 1
 حسب الكميات والمواصفات المرفقة 

      1 اجمالي



لتمديدات توريد وتركيب شفاطات لحمامات لممستشفى االندونيسي وعمل كافة ابالخاصة  65/7107 مناقصة رقم
 الالزمة
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BILLS OF QUANTITIES 
  

 
         

Ref. DESCRIPTION unit QTY 
 Unit Price   Amount  

$ $ 

  

Note :1         

All following items shall be executed according to drawings, 
specifications and as directed by the Engineer. Prices shall 
include all required works, fittings , connections , accessories 
and testing. 

      

  

  

Note :2         

Contractor shall submit shop drawings for all Mechanical 
installations to be approved by the Engineer before executing 
the work.  As-made drawings shall be submitted after 
completing the work 

      

  

1 

Supply and install wall  mounted extract fan of 324 

m3/hr. at static pressure 30 pascal , Including all 

electrical wires ,switch , control panel , Aluminum louver 

with all connections and fittings may be need it, 

according to Drawings, Specifications, and Engineers 

instructions 

NO. 6     

2 

Supply and install IN-Line extract fan of 540 m3/hr. at 

static pressure 40 pascal , Including all electrical wires 

,switch , control panel , Aluminum louver with all 

connections and fittings may be need it, according to 

Drawings, Specifications, and Engineers instructions 

NO. 16     

3 Ditto, but capacity 300 m3/hr NO. 5     

4 

Supply, Install, test, and commission 4 ways square aluminum 
Ceiling Diffusers for Exhaust air KES KLima,Yaad Type or 
equivelan. Price should include flexible connector, plenum 
boxes and oppositte blade. Noise Rating Should not exceed 
40db all according to SMACNA and other relevant 
international standards, drawings, and Engineers instructions,  

Neck Size: 150x150mm 

NO. 39     

5 

Supply, Install, test, and commission 6" PP  Pipes for 
ventilation system. The price must include any modifications, 
boring, demolishing, cutting, and connections to Extract fan. 
The price must also include all the required accessories, 
connections, elbows, tees, rubber, etc..according to the 
relevant international drainage standards and according to 
Drawings, Specifications, and Engineers instructions 

L.M. 310     

TOTAL  WORKS   

 


