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 دولة فمسطين
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 55/5107المناقصة رقم اإلعالن عن 
       توريد وتركيب وتشغيل غرفة ثالجة تبريد جثث موتى مجمع الشفاء الطبيالخاصة ب

  
توريد وتركيب وتشغيؿ الصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختوـ الخاصة ب تعمن وزارة

ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة  ث موتى مجمع الشفاء الطبيغرفة ثالجة تبريد جث
  والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة لشراء البضائع .

يمكف الحصوؿ عمى صحيفة الشروط والمواصفات مف دائرة المشتريات بوزارة الصحة مف 
 العنواف التالي :
(  022الطابؽ األوؿ وذلػؾ لقػاء مبمػ)       –عيادة الرماؿ  –المبنى اإلداري   -لوحدة غزة :  شارع ا
 شيكؿ ال ترد .

السػػاعة الحاديػػة  07/4/0217بػػ ف رخػػر موعػػد لتقػػديـ العػػروض ىػػو يػػـو الخمػػيس الموافػػؽ  عممــاً     
 عشر صباحًا في صندوؽ العطاءات ولف يمتفت ألي عروض ترد بعد ىذا  الموعد . 

 :  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 5

يا المعمومات اإلسالمي أو بنك االنتاج الفمسطيني( أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوج
 % من العطاء كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شيور من آخر موعد لتقديم العروض .   5بمبمغ 

 ( تقديم األسعار بالشيكل االسرائيمي وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب .3
 ة في قطاع غزة.ارفاق شيادة خمو ضريبي أو صوره عنيا أو شيادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبي( 4
 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار .5
 الساعة العاشرة صباحًا بمجمع الشفاء الطبي 53/4/5107( زيارة الموقع يوم األحد الموافق 6
    

                                                                5857634فاكس  – 5859774لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات عمى ىاتف رقم 

 وزارة الصحة   
 دائرة المشتريات
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 دولة فمسطين
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 55/5107المناقصة رقم اإلعالن عن 
 توريد وتركيب وتشغيل غرفة ثالجة تبريد جثث موتى مجمع الشفاء الطبيالخاصة ب

 صحيفة الشروط العامة
 

توريد عمى مسـطينية لكل من ىو مؤىل ولديو القدرة تعمــن وزارة الصحـــة الف 
يبادر أن  وتركيب وتشغيل غرفة ثالجة تبريد جثث موتى مجمع الشفاء الطبي

 التالية:وذلك حسب الشروط  55/5107باالشتراك في ىذه المناقصة رقم 
عمى المشترؾ أف يقدـ عطائو عمى النموذج الخاص بيذه المناقصة والمرفؽ  -1

المشتريات والمؤشر عميو دائرة فقط والمختـو بختـ وزارة الصحة ػ   بصحيفة الشروط
برقـ قسيمة تحصيؿ الثمف وكذلؾ جدوؿ األصناؼ المرفؽ بيذه الشروط توضع 

 ورقـ المناقصة . اسـداخؿ مظروؼ مغمؽ مكتوب عميو 
غيرىػا  أوالمحي في جػدوؿ األصػناؼ وكػؿ تصػحي  فػي األسػعار  أوال يجوز الكشط  -0

 تابتو رقمًا وكتابة والتوقيع عميو . يجب إعادة ك
 عمى المشترؾ أف يكوف مشتغاًل مرخصًا واف يرفؽ لعطائو شيادة تثبت ذلؾ . -3
شػيادة خصػـ  أوصػورة عنيػا  أوعمى المشػترؾ أف يرفػؽ لعطائػو شػيادة خمػو ضػريبي  -4

 . عف الدوائر الضريبية في قطاع غزةصادرة ضريبي 
شػروط  يوقع عقدًا مع وزارة الصػحة حسػبعمى المشترؾ الذي يرسو عميو العطاء أف  -5

 . المناقصة

عمػػى المشػػترؾ أف يمتػػـز بتعبئػػة األسػػعار عمػػى نمػػوذج المناقصػػة ولػػف ينظػػر ل سػػعار -6
 المقدمة عمى نماذج الشركة .
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 .ىذه المناقصة متكاممة وال يجوز تجزئتيا بين المشاركين-7

شــــيكل بالعمػػػػى المشػػػػترؾ أف يكػػػػوف عمػػػػى عمػػػػـ بػػػػ ف مػػػػا يقدمػػػػو مػػػػف عػػػػرض سػػػػعر   -8
و يمتػػـز المػػورد بتسػػديد ضػػريبة  % 06المضــافة ضــريبة القيمــة  اإلســرائيمي شــامال

وانػػػو ممزمػػػًا لػػػو حتػػػى % ثمانيػػػة فػػػي األلػػػؼ     2.8الرسػػػـو والطوابػػػع والبػػػال) قيمتيػػػا 
 .مف التوريد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة  االنتياء

رسػػـو الجمػػارؾ وجميػػع أنػػواع الرسػػـو األخػػر   يجػػب أف يشػػمؿ السػػعر المقػػدـ بالعطػػاء -9
القطػػع ومصػػاريؼ النقػػؿ ب نواعػػو وقػػت تقػػديـ العطػػاء والتحميػػؿ والتنزيػػؿ ويكػػوف تسػػميـ 

 اإليػػراداتمػػا يفيػػد تسػػديد  إحضػػارلجميػػع المصػػاريؼ والرسػػـو وعمػػى المشػػارؾ  خالصػاً 
 الجمركية.

ف إجمػػالي % مػػ5يجػػب عمػػى مقػػدـ العطػػاء أف يقػػدـ ضػػماف دخػػوؿ عطػػاء بنسػػبة   -12
 قيمة األصناؼ المتقدمة ليا بإحد  الطريقتيف التاليتيف :_

كفالػػػة بنكيػػػة أو  شػػػيؾ بنكػػػي( مػػػف بنػػػؾ يقبػػػؿ التعامػػػؿ مػػػع السػػػمطة الوطنيػػػة بغػػػزة  - أ
( سػارية المفعػوؿ لمػدة ثالثػة  أو بنػؾ االنتػاج الفمسػطيني  البنؾ الوطني اإلسػالمي

 شيور مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .

صػادر مػػف بنػػؾ البريػػد التػابع لػػوزارة االتصػػاالت وتكنولوجيػػا  أو إيصػاؿ دفػػع معتمػػد - ب
 بوزارة الصحة ( . –المعمومات   يتـ استالـ اإليصاؿ مف دائرة المشتريات 

 مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .( يـو 92حية السعر لمدة  يكوف صال -11 
  بػالفقرة المشػار إلييػا كفالػة دخػوؿ العطػاءعمى مف يرسو عميو العطاء أف يستبدؿ  -10  
مػػف القيمػػة اإلجماليػػة الفعميػػة  % 01بنسػػبة    كفالػػة حسػػف تنفيػػذ ( ( بكفالػػة أخػػر  12  

 .المتفؽ عمييا  مدة التوريد لمعطاء سارية المفعوؿ حتى انتياء
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 التوريد:الت خير في -13
يػػتـ شػػراء األصػػناؼ التػػي لػػـ يقػػـ المػػورد بتوريػػدىا مػػف غيػػره عمػػى حسػػابو بالطريقػػة  -أ

 أوبعطػػاءات محميػػػة  أوف بيػػا الحصػػػوؿ عمػػى الصػػنؼ سػػػواء بالممارسػػة التػػي يضػػم
وفػػػرض  درايػػةأمصػػاريؼ  %01عامػػة ومػػا ينػػػتا عػػف زيػػادة فػػػي الػػثمف مضػػافا إليػػػو 

يصػػػير بموجػػػب قػػػانوف المػػػواـز العامػػػة عػػػف مػػػدة التػػػ خير فػػػي التوريػػػد % 2.5غرامػػػة 
مسػتحقًا  مػف أي مبمػ) أخػر يكػوف أوخصميا مف الت ميف المودع منو عف ىػذا العقػد 

االعتػػراض عمػى المبمػػ) المطالػب بػػو أمػػا  لػو لػػد  الػوزارة وال يكػػوف لممػورد الحػػؽ فػي 
إذا كػػاف سػػعر الشػػراء يقػػؿ عػػف سػػعر المػػورد فػػال يحػػؽ لػػو المطالبػػة بػػالفرؽ وىػػذا ال 

 المستحقة.يمنع مف تحصيؿ قيمة غرامة الت خير 
وذلػػػؾ بػػػدوف   بخطػػػاب_ إلغػػػاء العقػػػد ومصػػػادرة التػػػ ميف مػػػع إخطػػػار المػػػورد بػػػذلؾ ب

اإلخػػالؿ بحػػؽ الػػوزارة فػػي المطالبػػة بػػ ي تعػػويض نظيػػر األضػػرار الناتجػػة عػػف عجػػز 
 العقد.المورد في تنفيذ 

حسػػب شػػروط  الػػذي يقػػـو المػػورد بتوريػػده ؼ المػػذكورنصػػالتوريػػد يكػػوف الػػدفع لقػػاء -14
 عمػى وريػدالت إتمػاـيومػًا مػف تػاريخ  61( خػالؿ  50/0217 ومواصفات المناقصة رقـ  

 الالزمة.يرفؽ مع الفاتورة محضر االستالـ والتقارير الفنية  أف
وزارة الصػػحة ليسػػت ممزمػػة بقبػػوؿ ارخػػص األسػػعار ودوف إبػػداء أي أسػػباب وبػػدوف -15

 المشاركيف.معارضة مف 
عمػػػػى المشػػػػاركيف فػػػػي  يػػػػتـ ترسػػػػيتو ذيالػػػػؼ الصػػػػنوتركيػػػػب وتشػػػػغيؿ  ميعػػػػاد توريػػػػد-16

ذا كػػػاف المػػػورد ال الشػػػركة بالتوريػػػد  مػػػف تػػػاريخ إبػػػالغ شػػػير   المناقصػػػة يكػػػوف خػػػالؿ وا 
يستطيع التوريد خالؿ الفترة المحددة عميو أف يوض  في عرض سػعره المػدة التػي يمكنػو 

 خالليا التوريد خطيًا 
اعطػػػػػاء األولويػػػػػة لممنػػػػػتا الػػػػػوطني الفمسػػػػػطيني ل صػػػػػناؼ المطابقػػػػػة لممواصػػػػػفات  -17

 والمقاييس الفمسطينية .
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لويػػػة فػػػي الشػػػراء حتػػػى لػػػو كانػػػت قيمتيػػػا تزيػػػد عمػػػى تعطػػػى المنتجػػػات الوطنيػػػة أو  -18
% وعمػػػػى المػػػورد احضػػػػار شػػػيادة مػػػػف وزارة 5مثيالتيػػػا مػػػػف المنتجػػػات األجنبيػػػػة بنسػػػبة 

 االقتصاد الوطني بما يفيد أف المنتا وطني.
 بمجمػػػػع الشػػػػفاء الطبػػػػيعمػػػػى المشػػػػترؾ أف يكػػػػوف عمػػػػى عمػػػػـ بػػػػاف التوريػػػػد سػػػػيكوف -19

 والتنزيؿ.مى حسابو الخاص شامال التحميؿ نقمو الخاصة وع بوسائؿ
لػػػػوزارة الصػػػػحة تخفػػػػيض الكميػػػػات  حػػػػؽالمشػػػػترؾ أف يكػػػػوف عمػػػػى عمػػػػـ ب نػػػػو ي عمػػػػى-02

% مػف الكميػات المطموبػة 32بواقػع ل صػناؼ الػواردة فػي المناقصػة زيادتيا  أوالمطموبة 
 وبدوف معارضة مف المورد . ل سعاروبدوف تغيير 

ــذ  األعمــالمــدة ضــمانة عمػػـ بػػ ف  يكػػوف عمػػى أفعمػػى المشػػترؾ  -01  ىــيبعــد التنفي
واف يسػتبدؿ كفالػة حسػف التنفيػذ بكفالػة ضػماف  االبتػدائيمف تاريخ التسميـ  كاممة تينسن

% مػػف المبمػ) اإلجمػػالي ل عمػػاؿ المنفػػذة سػارية المفعػػوؿ لحػػيف انتيػػاء 5األعمػاؿ بنسػػبة 
 .الضمانة 

و يمغػى العقػد ويصػادر التػ ميف مػع التالعب في معاممت أوإذا استعمؿ المورد الغش -00
عدـ اإلخالؿ بحؽ المطالبة بالتعويضات المترتبة عمى ذلؾ وتشطب وزارة الماليػة اسػمو 
مػػف بػػيف المػػورديف وال يسػػم  لػػو بالػػدخوؿ فػػي مناقصػػات لمسػػمطة فضػػال عػػف إبػػالغ أمػػره 

 .لمنيابة عند االقتضاء 
 أوة غيػػػره بطريػػػؽ مباشػػػر بواسػػػط أوقػػػدـ بنفسػػػو  أوإذا ثبػػػت عمػػػى المػػػورد انػػػو شػػػرع -03

عمػى التواطػؤ معػو إضػرارا  أومستخدمي السمطة  أوغير مباشر عمى رشوة أحد موظفي 
بالمصػػمحة يمغػػػى عقػػده فػػػي الحػػاؿ ويصػػػادر التػػ ميف فضػػػال عػػف شػػػطب اسػػمو مػػػف بػػػيف 

 المورديف واتخاذ اإلجراءات القضائية ضده .
صػػى عميػػو دوف اتخػػاذ أي فيمغػػى التعاقػػد معػو بخطػػاب مو  أعسػػر أوأفمػس المػػورد  إذا-04

 الت ميف.إجراءات قضائية ويصادر 
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مػا تبقػى منػو مػع رد التػاميف إذا لػـ تكػف ىنػاؾ  أوإذا توفى المورد جاز إلغػاء العقػد -05
يعينوا معيػـ  أفالسماح لمورثة باالستمرار في إتماـ العقد بشرط  أومطالبات لد  المورد 

ذا كاف العقد مبرمًا مع  وكيال رسميًا يوافؽ عميو رئيس الجية المختصة مف مػورد  أكثروا 
 أيكػاؿفػي  وأواحد وتوفى أحدىـ فممجية المختصة الحؽ فػي إلغػاء العقػد مػع رد التػاميف 

التوريػد إلػى بػاقي المػورديف ويحصػؿ اإللغػاء فػي الحػالتيف بموجػب خطػاب موصػى عميػػو 
ء لمحصػػوؿ االلتجػػاء إلػػى القضػػا أورسػػمية  أوبػػدوف حاجػػة إلػػى اتخػػاذ إجػػراءات قانونيػػة 

 بذلؾ .عمى حكـ 

شػػارع  -المشػتريات بػػدائرةأخػر موعػد لتقػػديـ العطػاءات بصػػندوؽ العطػاءات الكػائف  -06
 الموافػػػػؽ خمػػػػيسال يػػػػـوالطػػػػابؽ األوؿ ىػػػػو  –عيػػػػادة الرمػػػػاؿ  –المبنػػػػى اإلداري  -الوحػػػػدة

 .الحادية عشر صباحاً الساعة  07/4/0217
السػاعة العاشػرة صػباحًا بمجمػع  03/4/0217زيارة الموقع يػـو األحػد الموافػؽ مالحظة :

 .الشفاء الطبي
 

 وزارة الصحة                                                                    
 المشتريات دائرة                                                       
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 جدول األسعار الخاصة باألصناف المطموبة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة السعر اإلجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل الكمية حدةالو  اسم الصنف الرقم

توريد وتركيب وتشغيل غرفة ثالجة تبريد جثث موتى مجمع  1
 الشفاء الطبي

      1 اجمالي



 جثث موتى مجمع الشفاء الطبي توريد وتركيب وتشغيل غرفة ثالجة تبريدب الخاصة  55/5107 مناقصة رقم
 

 
 

8 

 ص بثالجة الموتى مجمع الشفاء الطبيبربوزل خا

 مالحظات السعر االجمالي شيكل سعر الوحدة شيكل الكمية  الصنف  الرقم

       2 او مايعادلو(حصان كوبالند ) 5ماتور  1

       2 أوروبي أو اسرائيمي(حصان ) 5روديتر  2

       4 نوعية ممتازة(سم )45مراوح  3

       2  أوروبي أو اسرائيمي(حصان ) 5.5دفيوزر  4

       2  نوعية ممتازة(حصان ) 5خزان سائل  5

       2 انكو(ر ىاي لو بروشور رانكو ) 6

       2 نوعية ممتازة() 1/2فمتر  7

       2 نوعية ممتازة(اويل سبريتور ) 8

       2 نوعية ممتازة(عين سحرية ) 9

       2 دانفوس(بخاخ دانفوس   ) 10

       2 نوعية ممتازة(سونولويد  ) 11

       2  زوايا(قاعدة حديد ) 12

       2 معرش لموحدة  13

       22.5 )اسرائيمي()كيمو(  5/8نحاس  14
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 مالحظات السعر االجمالي شيكل سعر الوحدة شيكل الكمية  الصنف  الرقم

       20 اسرائيمي() 5/8كوع  15

       1 )نوعية ممتازة( )لفة( 1/2عازل  16

       1 نوعية ممتازة()جرة( ) 22Rغاز  17

       7  نوعية ممتازة(مع عزقات ) 050كبمر  18

       6  اسرائيمي(مفصمة ) 19

       3 اسرائيمي(لسان ) 20

       3 يد غرفة تبريد اسرائيمي 21

       2 حصان  5طبمون وحدة  22

       36 نوعية ممتازة (بالط كراميكا ) 23

       130 304البانيل من النوريستا  24

       36 عزل األرضية لكل متر  25

       2 بواب الداخمية/بانيل مغطى نوريستااال 26

       1 الباب الرئيسي/مزدوج بانيل مغطى نوريستا 27

       2 اغالق جميع الشبابيك مع العازل 28

       1 تأسيسي التصريف االرضي لمغرفة 29
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 مالحظات السعر االجمالي شيكل سعر الوحدة شيكل الكمية  الصنف  الرقم

       11 304جة مع الرف من النوريستا عامود الثال 30

       1 سعر التركيب 31

       االجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 
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 الوحدة اجمالي

ثالجة تبريد جثث موتى بمجمع الشفاءغرفة توريد وتركيب وتشغيل   
1 

 ترتيـب

 الصنف
 الكمية

 وصف الصنف

 على الشركات معاينة المكان وتقديم الحسابات المطلوبة وتقديم مقترح التصميم لالعتماد

رة بحيث تكون كل جثة لها خصوصيتها وبابها ودرجهاجثة صغي 21جثة كبيرة و  12الغرفة عبارة عن ثالجة كاملة بحيث تستوعب عدد   
 الخاص

 يجب االلتزام بمعايير الجودة العالمية في وضع مواصفات الغرفة والرفوف والوحدات

 على الشركات تقديم مخططات تصميمية للثالجة وسيتم اعتماد التصميم االفضل مع السعر المناسب

يح النوع وبلد النشأ لكل القطعجميع القطع المطلوبة أصلية مع ضرورة توض  

أيام من تاريخ الترسية 30على أن تتم جميع االعمال في اقصى حد   

1 

 م

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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

 مواصفات األصناف المطلوبة

 الخاصة بـتوريد وتركيب وتشغيل غرفة ثالجة تبريد جثث موتى مجمع الشفاء الطبي
 المواصفات الفنية ألصناف المناقصة رقم 2015/52

مضرورةمالحظة : يجب ارفاق ورقة المواصفات موقعة ومختومة مع عرض السعر ل  

 


