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 السمطة الوطنية الفمسطينية
 وزارة الصحة

 غزة - المشتريات دائرة
 67/1023رقم مناقصة عن العنان اإل

عمل صيانة لمولد كاتربيمرمواد لزوم وتركيب توريد ب الخاصة  KVA900 
    

مواد وتركيب توريد الخاصة بالصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختـو  تعمف وزارة   
وفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات و  KVA900ة لمولد كاتربيمر لزـو عمؿ صيان

  . الفنية الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة
المشػتريات بػوزارة الصػحة مػف العنػواف  عمى صػحيفة الشػروط والمواصػفات مػف دا ػرةيمكف الحصوؿ 

 التالي :
(  011وذلؾ لقاء مبمغ ) الطابؽ األوؿ    –عيادة الرماؿ  –اإلداري  المبنى  -:  شارع الوحدة غزة 

 شيكؿ ال ترد .
الثانية الساعة  51/9/3152 الموافؽ األحد موعد لتقديـ العروض ىو يـو بأف آخر عمماً     

  . الموعد  صندوؽ العطاءات ولف يمتفت الى عروض ترد بعد ىذا في عشر ظيراً 
 مناحظات : 

 رسو عميو العطاء .ينان عمى من أجرة اإلع ( (3
( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السمطة الوطنية الفمسطينية بغزة ) البنك الوطني 4

% من 7بمبمغ  االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات اإلسنامي ( أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة
 خول ساري المفعول لمدة ثناثة شيور من آخر موعد لتقديم العروض .   العطاء كتأمين د

 ( تقديم األسعار بالشيكل اإلسرائيمي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .5
 غزة.قطاع ارفاق شيادة خمو ضريبي أو صوره عنيا أو شيادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في (6
 ومراجعة اليندسة والصيانة .الموقع ى معاينة معمومات يرجمن اللممزيد ( 7
 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار .8

                                                                4:49856فاكس  – 996;4:4لناستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات عمى ىاتف رقم 

 وزارة الصحة
 المشتريات دائرة
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 السمطة الوطنية الفمسطينية
 وزارة الصحة

 غزة - المشتريات دائرة
 67/1023رقم عن المناقصة عنان اإل

 عمل صيانة لمولد كاتربيمرمواد لزوم وتركيب توريد ب الخاصة

 صحيفة الشــــروط العامو
 

عمؿ صيانة لمولد بتوريد وتركيب مواد لزوـ  تتوجػػػو لكؿ مف ىو مؤىػػػؿ ويستطيع القياـوزارة الصحـــة  
 يبادر بتقديـ عطا و لالشتراؾ فى ىذه المناقصة حسب الشروط التالية :أف كاتربيمر 

عمػػى المشػػػترؾ أف يقػػػدـ عطا ػػو عمػػػى النمػػػوذن الخػػاص بيػػػذه المناقصػػػة والمرفػػؽ بصػػػحيفة الشػػػروط   -5
وكػذلؾ  المشتريات والمؤشر عميو برقـ قسيمة تحصػيؿ الػثمف دا رةفقط والمختوـ بخاتـ وزارة الصحة 

جػػػػدوؿ االصػػػػناؼ المرفػػػػؽ بيػػػػذه الشػػػػروط توكػػػػع داخػػػػؿ مظػػػػروؼ م مػػػػؽ مكتػػػػوب عميػػػػو إسػػػػـ ورقػػػػـ 
 المناقصة .

ال يجػػوز الكشػػط او المحػػى فػػى جػػدوؿ االصػػناؼ وكػػؿ تصػػحيي فػػى االسػػعار او  يرىػػا يجػػب اعػػادة  -3
 كتابتو رقمًا وكتابة والتوقيع عميو . 

 و شياده تثبت ذلؾ  .عمى المشترؾ اف يكوف مشت اًل مرخصًا واف يرفؽ لعطا  -2
 عمى المشترؾ اف يكوف حاصاًل عمى رخصة مزاولة المينة واف يرفؽ لعطا و صورة عنيا. -4
صػػوره عنيػػا أو شػػيادة خصػػـ كػػريبي صػػادرة عػػف شػػيادة خمػػو كػػريبى او  عمػػى المشػػترؾ اف يرفػػؽ-1

 الدوا ر الكريبية في قطاع  زة.
 وزارة الصحة حسبما تمميو مصمحتيا.  اف يوقع عقدًا مع مناقصةعمى المشترؾ الذى يرسو عميو ال -6
 المكػػافة ضــريبة القيمــةلبالشــيكل االســرائيمى فقــط شــامنا عمػػى المشػػترؾ اف يقػػدـ  عػػرض سػػعره   -7

 . % ثمانية في األلؼ148و يمتـز المورد بتسديد كريبة الرسـو والطوابع والبالغ قيمتيا  5441%
ع انػػواع الرسػػـو االخػػرى ومصػػاريؼ رسػػـو الجمػػارؾ وجميػػ لممناقصػػةيجػػب اف يشػػمؿ السػػعر المقػػدـ  -8

 النقؿ بأنواعو وقت تقديـ العطاء .

 ىذه المناقصة متكاممة وال يجوز تجز تيا بيف المشاركيف .-9

 لعطػػػاء% مػػػف إجمػػالي قيمػػػة ا1يجػػب عمػػػى مقػػدـ العطػػػاء أف يقػػػدـ كػػماف دخػػػوؿ عطػػاء بنسػػػبة   -51
 المتقدمة ليا بإحدى الطريقتيف التاليتيف :_

بنكي( مف بنؾ يقبؿ التعامؿ مع السمطة الوطنية ب زة )البنؾ الوطني كفالة بنكية أو )شيؾ -
 اإلسالمي ( سارية المفعوؿ لمدة ثالثة شيور مف تاريخ إ الؽ الصندوؽ .
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أو إيصاؿ دفع معتمد صادر مف بنؾ البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات    -
 بوزارة الصحة ( . –) يتـ استالـ اإليصاؿ مف دا رة المشتريات 

 (يـو مف تاريخ إ الؽ الصندوؽ .91يكوف صالحية السعر لمدة ) -55
 ) كفالة حسف تنفيذ ( بكفالة أخرى كفالة دخوؿ العطاءعمى مف يرسو عميو العطاء أف يستبدؿ  -53

 عمييا  المتفؽ مدة التوريد % مف القيمة اإلجمالية الفعمية لمعطاء سارية المفعوؿ حتى انتياء 51بنسبة 
 التوريد:التأخير في -52

يتـ شراء األصناؼ التي لـ يقـ المورد بتوريدىا مف  يره عمى حسابو بالطريقة التي يكمف بيا  -أ
عامة وما ينتج عف زيادة في  أوبعطاءات محمية  أوالحصوؿ عمى الصنؼ سواء بالممارسة 

التأخير في التوريد عف مدة % 141 رامة وفرض  أدراية% مصاريؼ 51الثمف مكافا إليو 
مف أي  أويصير خصميا مف التأميف المودع منو عف ىذا العقد بموجب قانوف المواـز العامة 

االعتراض عمى المبمغ  مبمغ أخر يكوف مستحقًا لو لدى الوزارة وال يكوف لممورد الحؽ في 
الفرؽ وىذا ال المطالب بو أما إذا كاف سعر الشراء يقؿ عف سعر المورد فال يحؽ لو المطالبة ب

 المستحقة.يمنع مف تحصيؿ قيمة  رامة التأخير 
وذلؾ بدوف اإلخالؿ بحؽ  بخطاب،_ إل اء العقد ومصادرة التأميف مع إخطار المورد بذلؾ ب

 العقد.الوزارة في المطالبة بأي تعويض نظير األكرار الناتجة عف عجز المورد في تنفيذ 
حسب شروط ومواصفات  االذي يقوـ المورد بتوريدى توريد األصناؼ المذكورةيكوف الدفع لقاء -54

يرفؽ مع الفاتورة  أف عمى وريدالت إتماـيومًا مف تاريخ  61( خالؿ  76/3152المناقصة رقـ )
 الالزمة.محكر االستالـ والتقارير الفنية 

 شمؿ التوريد والتركيب.يالمناقصة  دبن -51
 خنال التي يتـ ترسيتيا عمى المشاركيف في المناقصة يكوف ناؼ األصمدة توريد وتركيب -56

ذا كاف المورد ال يستطيع التوريد خالؿ الفترة المحددة مف تاريخ إبالغ الشركة بالتوريد أسبوعين  وا 
 .عميو أف يوكي في عرض سعره المدة التي يمكنو خالليا التوريد خطيًا 

بمجمع الشفاء اليندسة والصيانة بمخازف يد سيكوف عمى المشترؾ أف يكوف عمى عمـ باف التور -57
 والتنزيؿ.نقمو الخاصة وعمى حسابو الخاص شامال التحميؿ  بوسا ؿ الطبي
زيادتيا  أولوزارة الصحة تخفيض الكميات المطموبة  حؽعمى المشترؾ أف يكوف عمى عمـ بأنو ي-58

وبدوف  لألسعاروبدوف ت يير  % مف الكميات المطموبة21بواقع لألصناؼ الواردة في المناقصة 
 معاركة مف المورد .

 الكمانة عمى األعماؿ لمدة عاـ .-59
 عمى المورد التوقيع عمى كؿ ورقة مف أوراؽ صحيفة الشروط والمواصفات وختميا بخاتـ  شركتو -31
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أف  مناقصػػػةلملػػػوزارة الصػػػحة فػػػى حػػػاؿ مخالفػػػة المػػػورد ألى شػػػرط مػػػف الشػػػروط العامػػػة اوالخاصػػػة -35
واف تم ػى التعاقػد معػو وتتعاقػد مػع  يػره إكػافة لتحميمػو كافػة التعويكػات عػف  ريديةكمانتو الب تصادر

 اى كرر يمحؽ بيا او عطؿ مع إحتفاظ الوزارة بحقيا فى مقاكاتو أماـ القكاء الفمسطينى .

 إذا اسػتعمؿ المػورد ال ػػش او التالعػب فػػى معاممتػو يم ػػى العقػد ويصػػادر التػأميف مػػع عػدـ االخػػالؿ-33
بحػػػؽ الػػػوزارة فػػػى المطالبػػػة بالتعويكػػػات المترتبػػػة عمػػػى ذلػػػؾ مػػػع شػػػطب وزارة الماليػػػة السػػػمو مػػػف بػػػيف 

 لمسمطة فكال عف ابالغ امره لمنيابة عند االقتكاء . عطاءاتالمورديف وال يسمي لو بالدخوؿ فى 
 

ر عمػػى إذا ثبػػت اف المػػورد قػػد شػػرع او أقػػدـ بنفسػػو او بواسػػطة  يػػره بطريػػؽ مباشػػر او  يػػر مباشػػ-32
رشػوة احػد مػػوظفى او مسػتخدمى السػمطة او عمػػى التواطػؤ معػػو بقصػد االكػرارًا بالمصػػمحة العميػا لمػػوزارة 
يم ػػى التعاقػػد معػػو فػػى الحػػاؿ ويصػػادر تػػأميف حسػػف التنفيػػذ فكػػال عػػف شػػطب اسػػمو مػػف بػػيف المػػورديف 

 واتخاذ االجراءات القكا ية كده .
و بخطػػػػاب موصػػػى عميػػػػو دوف اتخػػػاذ اى اجػػػػراءات اذا افمػػػس المػػػورد او اعسػػػػر فيم ػػػى التعاقػػػػد معػػػ-34

 قكا ية ويصادر التأميف .

اذا تػوفى المػػورد جػػاز ال ػػاء العقػػد او مػا تبقػػى منػػو مػػع رد التػػاميف اذا لػـ تكػػف ىنػػاؾ مطالبػػات لػػدى -31
المػػورد او السػػماح لمورثػػة باالسػػتمرار فػػى اتمػػاـ العقػػد بشػػرط اف يعينػػوا عػػنيـ وكػػيال رسػػميًا يوافػػؽ عميػػو 

جيػػة المختصػػة واذا كػػاف العقػػد مبرمػػًا مػػع اكثػر مػػف مػػورد واحػػد وتػػوفى احػػدىـ فممجيػػة المختصػػة ر ػيس ال
الحػػػؽ فػػػى ال ػػػاء العقػػػد مػػػع رد التػػػاميف او فػػػى ايكػػػاؿ التوريػػػد الػػػى بػػػاقى المػػػورديف ويحصػػػؿ االل ػػػاء فػػػى 
ء الحػػالتيف بموجػػب خطػػاب موصػػى عميػػو بػػدوف حاجػػة الػػى اتخػػاذ اجػػراءات قانونيػػة او رسػػمية او االلتجػػا

 الى القكاء لمحصوؿ عمى حكـ بذلؾ .
 .خر وبدوف إبداء االسباب آ سعراو اى  األسعاروزارة الصحة ليست ممزمو بقبوؿ ارخص -36

عػػرض  اسػػتبعاديترتػػب عمييػػا  بالمناقصػػةمخالفػػة لمشػػروط العامػػة الػػواردة أى شػػروط يقػػدميا المػػورد -37
 . سعر المورد مف المنافسة

 الثانيػػة عشػػرالمشػػتريات السػػاعة دا رة بػػمناقصػػات سػػعار بصػػندوؽ الأخػػر موعػػد لتقػػديـ عػػروض اال-38
المشػتريات بعػد  دا ػرةولػف يػتـ قبػوؿ أي عػرض يصػؿ إلػى   51/9/3152الموافػؽ  األحػد مف ظير يوـ
 ىذا الموعد .

 

 لممزيد من المعمومات يرجى معاينة الموقع ومراجعة اليندسة والصيانة .مناحظة :  
         

 وزارة الصحــة                                                                                    
 المشتريات دائرة                  
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  جدول األسعار الخاص باألصناف المطموبة 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 
وريد وتركيب مواد لزوم عمل صيانة لمولدت  

كاتربيمر  KVA900 
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 الوحدة عدد

 KVA900توريد وتركيب مواد لزوم عمل صيانة لمولد كاتربيلر
1 

 ترتيـب

صنفال  

 الكمية

 وصف الصنف
081*041توريد وتركيب ريشت نحاس أصلي اسرائيلي مع زعانف وتجميعه مع حوض المياه العلوي والسفلي مقاس   cm لمولد كاتربيلر قدرة kva 900 

 تغير لبادة الزيت االماميه لمولد كاتربيلر اصليه

قديم عينه لألعتمادلتر مياه مضادة للصدأ نوع اسرائيلي معتمد )يجب ت 011توريد   

 تغير كاسكيت الخاص بغطاء الصبابات العلوي والسفلي كاتربيلر أصلي ) يجب تقديم عينة لألعتماد

1 

 م

1 

2 

3 

4 

 ىــام جدًا : في حال عدم التغيير أو اإليضاح عمى مواصفات وأنواع األصناف المطموبة من قبل الشركة فإنو سيتم اعتماد  
في العرض وورقة المواصفات وذلك يعتبر ممزمًا لمشركة الموردة ما ىو مذكور  

 مواصفات األصناف المطلوبة

  MODEL (900 F SR4)الخاصة بـتوريد وتركيب مواد لزوم عمل صيانة لمولد كاتربيمر
CAT0000ANAT01906)  (900 KVA 

 المواصفات الفنية ألصناف المناقصة2013/67

اصفات موقعة ومختومة مع عرض السعر لمضرورةمناحظة : يجب ارفاق ورقة المو   


