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 دولة فمسطيف
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ػ 

 94/1027المناقصة رقـ اإلعالف عف إعادة 
 الخاصة بصيانة مصاعد وزارة الصحة

تقديم خدمات الصيانة لممصاعد في المستشفيات ومراكز الرعاية عن طــرح عطــاء  الصحةتعمن وزارة     
فعمى الشركات  لموضحة في كراسة ووثائق العطاءلمشروط والمواصفات ا االولية والمراكز االدارية طبقا

وترغب في  لتقديم الخدمةالفنية  المادية و التي لدييا اإلمكاناتو ذات االختصاص والمسجمة رسميًا  
 -/ المجمع االداري )الطابق االول( دائرة المشتريات -ة الصحةالمشاركة في ىذا العطاء مراجعة وزار 

م الرسمي من أجل الحصول عمى كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل خالل أوقات الدوا الرمالعيادة 
 .( شيكل غير مستردة022دفع مبمغ )

/ وزارة دائرة المشتريات –آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات 
وتفتح  0227/ 4/ 07الموافق  خميساليوم  صباحمن  الحادية عشرفي غـزة ىو الساعة  الصحة

                                                .المظاريف بحضور ممثمي المناقصين في نفس الزمان والمكان
 مالحظة:

 . أجرة اإلعالف في الصحؼ عمى مف يرسو عميو العطاء.1
أو سند دفع مف  او بنؾ االنتاج الفمسطيني. يجب إرفاؽ كفالة بنكية أو شيؾ بنكي صادر مف البنؾ الوطني اإلسالمي 2

ساري المفعوؿ لمدة كتاميف دخوؿ  أمريكي دوالر 1111بمبمغ بنؾ البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 
 يومًا مف آخر موعد لتقديـ العروض. 91
 . تقدـ األسعار بالشيكؿ وتشمؿ جميع أنواع الرسـو والضرائب.3
 األسعار.. لجنة العطاءات غير ممزمة بقبوؿ أقؿ 4
 غير مسئولة عف أي مبمغ نقدي يرفؽ مع العطاء. دائرة المشتريات.5
قطاع ارفاؽ شيادة خمو ضريبي أو صوره عنيا أو شيادة خصـ ضريبي صادرة عف الدوائر الضريبية في . 6

 غزة.
 

 2827634فاكس  -2829774لممراجعة واالستفسار ىاتؼ رقـ : 

 دائرة المشتريات
 وزارة الصحة
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 مسطيفدولة ف
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ػ 

 94/1027المناقصة رقـ اإلعالف عف 
 الخاصة بصيانة مصاعد وزارة الصحة

 الشروط العامة

 
 تقديم العروض من قبل المتناقصين:أوالً: إعداد و

ثائؽ يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداوؿ والنماذج والوثائؽ المرفقة بدعوة العطاء بعد أف يقرأ ىذه الو  .1
ويتفيـ جميػع مػا ورد فييػا ويخػتـ ويوقػع كافػة وثػائؽ دعػوة العطػاء ويقػدميا ضػمف العػرض كاممػة عمػى أف 

 يتحمؿ كافة النتائج المترتبة عمى عدـ قيامو بالتدقيؽ واالستكماؿ بصورة صحيحة.

يشػػػػػمؿ السػػػػػعر رسػػػػػـو الجمػػػػػارؾ والضػػػػػريبة عمػػػػػى أف  االسػػػػػرائيمي تكتػػػػػب أسػػػػػعار العطػػػػػاء بالشػػػػػيكؿ .2
 ومصاريؼ النقؿ والتحميؿ والتنزيؿ والتأميف وجميع الرسـو والمصاريؼ األخرى. %(61)المضافة

يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرؽ أو األسود فقط ويحظر المحػو أو التعػديؿ أو الشػطب  .3
عاد كتابػة وي رأو اإلضافة في العرض وكؿ تصحيح مف ىذا القبيؿ يوضع عميو خطيف متوازييف بالحبر األحم

 الصواب بالحبر األزرؽ أو األسود ويوقع بجانبو مف قبؿ مف أجرى التصويب.

يقدـ المناقص عرضو مرفقًا بو الوثائؽ المطموبػة مػع تػأميف دخػوؿ العطػاء فػي ملمػؼ ملمػؽ بكحكػاـ ويكتػب  .4
 االداريـة لممصاعد في المستشفيات ومراكز الرعايـة االوليـة والمراكـز ةالصيانخدمات عطػػاء تقديـ عميو 
وكذلؾ اسمو وعنوانو بالكامؿ ورقػـ اليػاتؼ والفػاكس ورقػـ صػندوؽ البريػد الخاصػيف بػو  2117/ 49رقـ 

خطيػًا بػأي تلييػر أو  دائػرة المشػتريات / وزارة الصػحة لترسؿ إليو المكاتبات المتعمقة بالعطػاء وعميػو تبميػػػغ 
 لعرض المقدـ منو.تعديؿ في عنوانو وبخالؼ ذلؾ يحؽ لمجنة العطاءات أف تيمؿ ا

قسػـ العطائػات بػدائرة يودع العرض مف قبؿ المناقص فػي صػندوؽ العطػاءات المخصػص ليػذا اللػرض لػدى  .5
قبؿ انتيػاء المػدة خالؿ أوقات الدواـ الرسمي  الرمـالعيادة  -المجمع االداري )الطابق االول(المشتريات /

موعد لتقديـ العروض ال ينظر فيو ويعاد المحددة لذلؾ وكؿ عرض ال يودع  في صندوؽ العطاءات قبؿ آخر 
 إلى مصدره ملمقًا .

مػف تػاري  يػـو  91يمتـز المناقص بأف يبقى العرض المقدـ منو نافذ المفعوؿ وال يجوز لو الرجوع عنو لمدة  .6
 آخر موعد لتقديـ العروض.

 ة المطموبة:ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمي
كاف يشارؾ ألوؿ مرة ( الشيادات والوثائؽ المطموبة منو وىي عمػى يرفؽ المناقص مع عرضو ) خاصة إذا   .1

 النحو التالي:
 صورة مصدقة عف شيادة مزاولة المينة وكذلؾ السيرة الذاتية لمشركة. -1
 السجؿ التجاري أو الصناعي لمشركة. -2
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 شيادة خمو طرؼ مف دائرة ضريبة الدخؿ وضريبة القيمة المضافة. -3

 رخصة الحرؼ والميف لمشركة . -4

 حؽ لممناقص أف يضيؼ أية وثائؽ أو معمومات يرغب بكضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو.ي .2

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 : تأميف الدخوؿ في العطاء .1

يمتػػـز المنػػاقص أف يرفػػؽ بعرضػػو سػػند دفػػع معتمػػد صػػادر مػػف بنػػؾ البريػػد التػػابع لػػوزارة االتصػػاالت وتكنولوجيػػا 
                او بنػػػػؾ االنتػػػػاج الفمسػػػػطيني مػػػػف البنػػػػؾ الػػػػوطني اإلسػػػػالميبنكيػػػػة او شػػػػيؾ بنكػػػػي الػػػػة المعمومػػػػات أو كف

وال ينظػر فػي أي عػرض غيػر معػزز بتػأميف دخػوؿ  سـاري المفعـولكتـامين دخـول أمريكي  دوالر 1111بمبمغ 
اؿ عمػييـ العطػاء بعػد العطاء عمى أف تعاد تأمينات الدخوؿ في العطاء إلى مقدمييا مف المناقصيف الذيف لـ يحػ

مػدة أسػبوعيف مػػف تػاري  آخػر موعػػد لتقػديـ العػػروض  وكػذلؾ لمػف أحيػػؿ عمػييـ العطػاء بعػػد أف يقومػوا بتقػػديـ 
 تأميف حسف التنفيذ.

 :  تأميف حسف التنفيذ .2

بنسػبة يمتـز المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء مػف بنػوده بتقػديـ تػأميف حسػف التنفيػذ لمعطػاء المحػاؿ عميػو 
وذلؾ عمى شكؿ سند دفع معتمد صادر مف بنػؾ البريػد أو كفالػة  العقد الذي رسى عميو من اجمالى قيمة 11%

يػـو مػف  15حسػب األصػوؿ خػالؿ  او بنػؾ االنتػاج الفمسػطينيمف البنؾ الوطني اإلسػالمي بنكية او شيؾ بنكي 
عػػاميف ف سػػاري المفعػػوؿ لمػػدة عمػػى أف يكػػو دائػػرة المشػػترياتتػػاري  تبميلػػو بقػػرار إحالػػة العطػػاء عميػػو مػػف قبػػؿ 

مف تاري  آخر موعد لتقديـ تػأميف حسػف التنفيػذ   ويعػاد تػأميف حسػف التنفيػذ إلػى المتعيػد بعػد تنفيػذ  ميالدييف
التػأميف  باإلفراج عف لدائرة المشترياتكافة االلتزامات المترتبة عميو بموجب طمب خطي تقدمو الدائرة المستفيدة 

مػف قيمتػو كمػا و يػتـ تحصػػيؿ  10114عنػد العقػد أو االتفػاؽ  بنسػبة  ادات دملػةتحصػيؿ رسػـو طوابػع إيػر يػتـ و 
عػػف نفػػس العقػػد أو االتفػػاؽ كرسػػـو طوابػػع إيػػرادات أيضػػًا عنػػد اإلحالػػة أو الترسػػية عمػػى الجيػػة  10114نسػػبة 

 مف قيمة العقد أو تخصـ مف فاتورة المورد عند السداد. 10118المنفذة ليصبح مجموع المحصؿ 
 تح العطاءات وتقييميا:رابعًا: ف

 لجنة فتح المظاريؼ: -1
فتح مظاريؼ العطاء بفتح العطاءات بحضور المناقصيف أو ممثمػييـ فػي الزمػاف والمكػاف ل تقـو المجنة المشكمة

 -المحدديف في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
يضع رئيس المجنة عميو وعمػى  إثبات عدد المظاريؼ في محضر فتح المظاريؼ وكؿ عطاء يفتح مظروفو - أ

 مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئة كسر اعتيادي مقامو عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددىا.  - ب  ترقيـ األوراؽ المرفقة مع العطاء وا 

قػػراءة اسػػػـ مقػػػدـ العطػػػاء واألسػػػعار وقيمػػػة التػػػأميف االبتػػدائي المقػػػدـ مػػػف كػػػؿ منػػػاقص وذلػػػؾ بحضػػػور   - ت
 المناقصيف أو ممثمييـ.
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قيع مف رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضريف عمى العطاء ومظروفو وكؿ ورقة مف أوراقو وكذلؾ التو  - ث
 عمى محضر المجنة بعد تدويف كافة الخطوات السابقة.

 لجنة دراسة وتقييـ العروض: -2
ة دراسػػة العػػروض مػػف النػػواحي الفنيػػة والماليػػذات العالقػػة لالجيػػات  واألشػػخاص يػػتـ تحديػػد لجنػػة فنيػػة مػػف   

 -والقانونية وتقدـ توصياتيا المناسبة لمجنة العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار:
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأميف دخوؿ العطاء.  - أ

المطموبػة عمػى والشػروط مواصػفات متدرس العروض مف الناحية الفنية بحيػث تحػدد المعػايير الفنيػة وفقػًا ل   - ب
اللاية  وتخضع كافة العروض لنفس المعايير مػف حيػث التػزاـ المنػاقص بعرضػو بمواصػفات  جدوؿ يعد ليذه

 وشروط دعوة العطاء.

يؤخذ بعيف االعتبار كفػاءة المنػاقص مػف النػاحيتيف الماليػة والفنيػة ومقدرتػو عمػى الوفػاء بالتزامػات العطػاء   - ت
مػة التػػي يوفرىػػا ولمجنػة الحػػؽ فػػي وسػمعتو التجاريػػة والتسػييالت التػػي يقػػدميا أو كونػو متخصػػص فػػي الخد
 استبعاد عرض المناقص الذي ال تتوفر فيو كؿ أو بعض ىذه المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدـ أرخص األسعار ثـ الذي يميو حتى تتـ دراسة العروض المقدمة.  - ث

ة عمػى مقػدـ أرخػص إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجػودة توصػي المجنػة الفنيػة باإلحالػ - ج
 األسعار .

في حالة عدـ توافر المتطمبات فػي العػرض الػذي يتضػمف أرخػص األسػعار تنتقػؿ الدراسػة إلػى العػرض الػذي  - ح
يميػػو بالسػػعر إلػػى أف تصػػؿ إلػػى العػػرض الػػذي تتػػوافر فيػػو المتطمبػػات لبحالػػة عمػػى أف تبػػيف أسػػباب اسػػتبعاد 

 العروض األرخص بشكؿ واضح.

 عطء مستقؿ ويمكف لممتعيد التقدـ بعرض سعر لصنؼ واحد او اكثر.سوؼ يتـ اعتبار كؿ صنؼ  - خ

إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجػودة المطموبػة يفضػؿ المنػاقص الػذي يتضػمف عرضػو مميػزات  - د
 إضافية ثـ المقدـ لممنتجات ذات الجودة العالية    ثـ صاحب السمعة الحسنة واألفضؿ.

 سبابألخر وبدون إبداء اآ سعراو اى  األسعارارخص  وزارة الصحة ليست ممزمو بقبول - ذ

 
 : التزامات المتعيد أو المورد :خامسا 

عمى المتعيد الذي أحيؿ عميو العطاء اسػتكماؿ إجػراءات العقػد الخػاص بقػرار اإلحالػة وتوقيػع االتفاقيػة ومػا  .1
 يمحقيا مف أوراؽ ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.

 .16/11/2118وحتى  ي  توقيع العقدمدة التعاقد تبدا مف تار  .2

ال يجوز لممتعيد أف يتنازؿ ألي شخص آخر عف كؿ أو أي جزء مف العقد دوف الحصوؿ عمػى  إذف خطػي  .3
 مف لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

الرجوع عمى لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عف تقديـ عرضػو فػي حالػة إذا مػا  لممتعيدال يحؽ  .4
العطاءات كؿ العػروض المقدمػة إلييػا أو إذا لػـ تحػؿ العطػاء عمػى مقػدـ أقػؿ األسػعار أو إذا أللػت رفضت لجنة 

 لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دوف ذكر األسباب.
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 بتقديـ الخدمة  وفقًا لممواصفات والشروط المتفؽ عمييا والواردة في قرار اإلحالة  المتعيديمتـز  .5

بالمواصػػفات المػػذكورة فػػي كراسػػة العطػػاء وأي تلييػػر بالمواصػػفات يجػػب توضػػيحو فػػي عػػرض  يجػػب االلتػػزاـ .6
 الشركة.

وشػػامؿ النقػػؿ %( 16)شػػامؿ قيمػػة الضػػريبة المضػػافة االسػػرائيمي  بالشػػيكؿيجػػب اف يكػػوف السػػعر المقػػدـ  .7
 والتخميص الجمركي والتحميؿ والتوصيؿ والتنزيؿ وأجرة العماؿ وأية رسـو أخرى.

 تقدميف ليذه المناقصة مف المشتلميف المرخصيف المسدديف لاللتزامات الضريبية.المأف يكوف  .8

و ال حػؽ لممشػتركيف فػي االعتػراض  بيػاالحػؽ فػي إللػاء المناقصػة كاممػة العتبػارات خاصػة  الصػحةلوزارة  .9
% مف إجمػالي قيمػة العقػد وذلػؾ حسػب 30عمى ذلؾ كما وليا الحؽ في زيادة مدة العقد أو إنقاصيا بواقع 

 قانوف المواـز العامة.

بعػد  الصػيانة لممصػاعدالقيػاـ بالتزاماتػو حسػب العقػد لتقػديـ خدمػة الصحة بالػدفع لممتعيػد لقػاء تمتـز وزارة  .11
عمػى اربػع دفعػات )أي بمعػدؿ لقػاء الخػدمات المقدمػة حسػب العقػد  امطالبة الشركة بطمب صرؼ اسػتحقاقي

 االوراؽ والمستندات الدالة عمى تماـ التنفيذ.وارفاؽ  مف تاري  تقديـ المطالبة شيور( 3دفعة كؿ 

عمػػى المتقػػدميف لممناقصػػة خػػتـ جميػػع أوراؽ كراسػػة العطػػاء بختمػػو الخػػاص إشػػعارا منػػو بػػاالطالع عمييػػا  .11
 وتفيميا جيدًا.

والتػي فػي الموعػد والمكػاف المحػدديف يمتـز كؿ المتقػدميف ليػذا العطػاء بضػرورة حضػور الجمسػة التمييديػة  .12
 ا مف شروط وتعميمات جزءا ال يتجزأ مف العقد ومكممو لو.يعتبر كؿ ما فيي

يمتـز كؿ المتقدميف ليذا العطاء بضرورة زيارة الموقع ومعاينتو لتقدير آلية الخدمة حيث لف يعتد بجيػؿ أيػا  .13
 مف المتقدميف لمموقع وظرؼ العمؿ بو.

اصػريف ألداء الميمػة بحيػث ال يقػؿ عمػر العامػؿ أو يمتـز مف يرسو عميو العطػاء بعػدـ اسػتخداـ مػوظفيف ق .14
 سنة  51سنة وأال يزيد عف  18الموظؼ المنوي تشليمو عف 

يمتـز مف يرسو عميو العطاء بالمسئولية الكاممػة عػف أيػة إصػابات عمػؿ تمحػؽ بػأي مػف منسػوبيو العػامميف  .15
وشلمتيـ  كمػا وتتحمػؿ الشػركة بالموقع كما أف حقوقيـ كميا كائنة ما كانت ىي طرؼ الشركة التي جمبتيـ 

المسػػئولية المدنيػػة والجنائيػػة فػػي حػػاؿ تسػػبب أي مػػف منسػػوبيو بضػػرر مػػادي أو معنػػوي لممتمكػػات وزارة 
 الصحة أو مستخدمييا أو مرضاىا.

ال يحػػؽ لمػػف يرسػػو عميػػو العطػػاء اإلدعػػاء بوجػػود خسػػارة مػػف جػػراء التعاقػػد مػػع وزارة الصػػحة وال يحػػؽ لػػو  .16
ف يمتفت لمثؿ ىذه االدعاءات لكونيا تتناقض مػع حريػة المػورد فػي تقػدير المقابػؿ المطالبة بأي تعويض ول

 المادي لما يقـو بو مف أعماؿ وفي اختيار طريقة المشاركة في العرض موضوع العقد.

ذا ثبت ليا مػف خػالؿ المشػاىدات الشخصػية وتقػارير  .17 يحؽ لوزارة الصحة إجراء تقييـ شامؿ ألداء الشركة وا 
صػػة أف الشػػركة قػػد أخفقػػت فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي تػػـ التعاقػػد معيػػا مػػف أجميػػا  وحسػػب المجػاف المتخص

أحكاـ وشروط العقد فكف لوزارة الصػحة الحػؽ فػي طمػب فسػ  العقػد مػع الشػركة ومصػادرة الضػمانة البنكيػة 
 والتعاقد مع مف يميو في السعر مع تحميمو  كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة عمى ذلؾ.
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 واليات تقديـ الخدمة المطموبةالشروط الخاصة 
عمــل زيــارة دوريــة لممصــعد كــل شــير الجــراء أعمــال الصــيانة بتمتػػـز الشػػركة الفػػائزة بتقػػديـ الخدمػػة  .1

الوقائية من تشحيم وتزييت وتنظيف وخالفو لممصعد عمى أن يتم ذلك بالتنسيق مع اليندسة والصيانة 
. 

 .الخاص ام الالزمة لصيانة المصعد عمى حسابيتمتزم الشركة بتوفير الزيوت والشحو  .2

دارة إلتمتــزم الشــركة بتســميم القطــع التالفــة التــي يــتم اســتبداليا و  أعمــال الصــيانة ال تشــمل قطــع ال يــار .3
   .اليندسة والصيانة بوزارة الصحة

دارة .4  تمتــزم الشــركة بتحريــر محضــر لمزيــارة التــى يقــوم بيــا لممركــز ويكــون موقــع مــن منــدوب الشــركة وا 
 .اليندسة والصيانة ويحفظ ىذا المحضر لدى جية االختصاص

وحســـب الكشــف المرفـــق فـــي كراســـة عمــى الشـــركة تقـــديم اســعار لجميـــع قطـــع ال يـــار الالزمــة لمصـــيانة  .5
 العطاء.

 االسعار التى تتقدم بيا الشركة لقطع ال يار تكون ممزمة ليا طوال فترة التعاقد. .6

باسـتثناء القطـع ار مـن الشـركة الفـائزة بتقـديم خدمـة الصـيانة وزارة الصحة غيـر ممزمـة بشـراء قطـع ال يـ .7
ولمــوزارة مطمــق الحريــة فــي شــراء قطــع ال يــار مــن الســوق حســب األصــول الموافــق عمييــا عنــد الترســية 

 المتبعة .

ساعتيف مف في حال حدوث أي عطل تمتزم الشركة بالحضور فورا الصالح العطل وبحد اقصى مدة  .8
 .قبؿ ادارة الموقع او الميندس المختص لحظة ابالغيا بالعطؿ مف

نتيجــة التــاخير او االىمــال فــي أعمــال تتحمــل الشــركة مســئولية االضــرار التــي تمحــق بركــاب المصــعد  .9
 الصيانة.

ـــة  .11 بنسػػػبة توقيـــع غرامـــة يتم ســـســـاعات اضـــافية وفـــي حـــال عـــدم الحضـــور  3يعطـــى المـــورد ميم
الــوزارة ليســت مســئولة عــن أســباب و تػػأخير سػػاعة عػػف كػػؿ مػػف قيمػػة العقػػد الخاصػػة بالمصػػعد %.1

 .ما عدا االسباب القيرية كالكوارث الطبيعية وما شابو ذلك  حضورالتأخير فى ال

عمى متخصصة و شركة أخرى شراء الخدمة من في حالة عدم حضور الشركة يحق لوزارة الصحة  .11
عن زيادة فى الـثمن  وما ينتج, حساب الشركة المتعاقد عمييا بالطريقة التى تراىا وزارة الصحة مناسبة

مصـاريف إداريــة ومــا يسـتحق مــن غرامــة مـن اجمــالى العقــد )السـعر الجديــد( بــدل  % 11مضـافًا اليــو 
مــن التــأمين المــودع منــو  مــن قيمــة الفــاتورة الشــيرية او يصــير خصــميا صــيانةعــن مــدة التــأخير فــى ال

لممــورد االعتــراض عمــى  يحــقعــن ىــذا العقــد او مــن اى مبمــغ اخــر يكــون مســتحقا لــو لــدى الــوزارة وال 
المبمغ المطالب بو اما اذا كان سعر الشراء يقل عن سعر المورد فال يحق لو المطالبة بـالفرق وىـذا ال 

 .يمنع من تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحقة
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يــتم ال ــاء العقــد مــع المــورد فــي حــال أوقفــت وزارة الصــحة عمــل المصــعد ألســباب فنيــة أو لت ييــر  .12
 ء استعمالو دون اعتراض المورد بعد ابالغو خطيًا بذلك.المصعد أو ال ا

عمى  العطاءحسب شروط ومواصفات  بتنفيذىا تقوم الشركةالتى  أعمال الصيانةيكون الدفع لقاء  .13
من تاريخ تقديم الفواتير واالوراق الدالـة عمـى شيور(  3)أي بمعدل دفعة كل  خالل السنة أربع دفعات

 نفيذ.تمام الت

فاق قائمة بقطع ال يار الخاصة بكل نـوع مـن أنـواع المصـاعد المعروضـة موضـحًا عمى الشركة ار  .14
 فييا األسعار.

غيػػر شػػاممة لقطػػع الليػػار مػػف تػػاري  ابػػالغ الشػػركة برسػػو العطػػاء  تيفكػػامم يتفمػػدة التعاقػػد سػػن .15
 عمييا.
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 المطموبة بصيانة المصاعدجدوؿ األسعار الخاص 

 ةالكمي الوحدة البياف ـ
الشركة 
 سعر الوحدة بالشيكؿ المصنعة

 ( سنوياً ) 

السعر 
االجمالي 
 بالشيكؿ

 مالحظات

1 
مصاعد مبنى الجراحات التخصصي 

 7 عدد ـ. الشفاء
اسباني 
orona 

يبػػػػػػػػدأ العقػػػػػػػػد مػػػػػػػػف   
 1/6/7117تاري  

 1 عدد 2مصعد عيادة الرماؿ  7
أسبانى 

MP 

يبدأ العقد مف تاري    
16/4/7117  

3 
)مجمع الشفاء مصعد الملسمة 

 1 عدد الطبي( 
Konya 

 )تركي(
يبدأ العقد مف تاري    

77/4/7117  
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 قائمة قطع الليار لممصاعد

 مالحظات سعر الوحدة بالشيكؿ لنوع)بمد المنشا(ا الوحدة البياف ـ

    عدد إنارة طوارئ  .1

    عدد Pskاندر فولت رٌلٌه   .7

    عدد انكودر ماكٌنة  .3

    عدد ذارجرس ان  .4

    عدد 17Vشاحن بطارٌة   .5

    عدد رفزٌون كامل  .6

    عدد V 111رٌلٌه   .7

    عدد V 74رٌلٌه   .8

    عدد V 61رٌلٌه   .9

    عدد V 771رٌلٌه   .11

    عدد رٌلٌه مروحة " ستٌب رٌلٌه"  .11

    عدد سوتش طلب  .17

    عدد سوتش برشوت  .13

    عدد سوتش سكة  .14

    عدد سوتش مغناطٌس  .15

    عدد تش نهاٌة فتح أو قفلسو  .16
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 مالحظات سعر الوحدة بالشيكؿ النوع)بمد المنشا( الوحدة البياف ـ

شوكة باب داخلً أو خارجً ذكر أو   .17

 أنثى
    عدد

    لمطابؽ ظفٌرة مصعد  .18

    عدد فوتوسٌل صغٌرة كاملة  .19

    عدد حبل فوتوسٌل صغٌرة  .71

    عدد برنتة فوتوسٌل صغٌرة  .71

    عدد الباب كاملةفوتوسٌل طول   .77

    عدد برنتة فوتوسٌل طول الباب  .73

    عدد حبل فوتوسٌل طول الباب  .74

فوتوسٌل طول الباب " مرسل أو   .75

 مستقبل"
    عدد

    متر خط 8كابل شٌلد   .76

    متر خط 17كابل مرن   .77

    متر خط 18كابل مرن   .78

    متر خط 74كابل مرن   .79

    عدد كبسة مصعد بدون وجه  .31

    عدد سة مع وجهكب  .31

    عدد وجه ألومنٌوم كبسة أو مبٌن أو سوتش  .37

    عدد H.p 10فولت /  -61كنتاكتر   .33
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 مالحظات سعر الوحدة بالشيكؿ النوع)بمد المنشا( الوحدة البياف ـ

    عدد H.p 10فولت /  -111كنتاكتر   .34

    عدد H.p 10فولت /  -771كنتاكتر   .35

    عدد 1+1مساعد كنتاكتر   .36

    عدد 7+7مساعد كنتاكتر   .37

    عدد مروحة كابٌنة  .38

    عدد مروحة جهاز انفٌرتر  .39

    عدد مروحة ماتور مصعد  .41

    عدد مفتاح سوتش طلب  .41

    عدد سم 171اتوماتٌك خارجً   .47

    عدد سم 171اتوماتٌك كابٌنة   .43

    عدد سم 91اتوماتٌك خارجً   .44

    عدد سم 91اتوماتٌك كابٌنة   .45

    عدد سم 81ماتٌك خارجً اتو  .46

    عدد سم 81اتوماتٌك كابٌنة   .47

    عدد بكرة اتوماتٌك صغٌرة سفلٌة  .48

    عدد بكرة اتوماتٌك كبٌرة علوٌة  .49

    عدد بكرة ستً اتوماتٌك  .51
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 مالحظات سعر الوحدة بالشيكؿ النوع)بمد المنشا( الوحدة البياف ـ

    عدد بكرة كالون باب  .51

    متر خلً أو خارجًستً اتوماتٌك دا  .57

    عدد بلكة اتوماتٌك كابٌنة  .53

    عدد ثقالة اتوماتٌك باب  .54

    متر V.Dسٌر اتوماتٌك   .55

    متر سٌر اتوماتٌك عادي  .56

    عدد V.Dانكودر   .57

    عدد انكودر سٌلكوم  .58

    عدد فلتر اتوماتٌك باب  .59

    عدد كالون اتوماتٌك باب مصعد  .61

    عدد قلب كالون طوارئ  .61

    عدد مفتاح قلب كالون طوارئ  .67

    عدد V.Dكامة اتوماتٌك   .63

    عدد 3VFكامة اتوماتٌك عادي سٌلكم أو   .64

    عدد تجدٌد وتصلٌح كامة بشكل عام  .65

    عدد V.Dلوحة التحكم اتوماتٌك   .66

    عدد لوحة التحكم اتوماتٌك سٌلكم  .67
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 مالحظات لشيكؿسعر الوحدة با النوع)بمد المنشا( الوحدة البياف ـ

جهاز تغٌٌر سرعات " انفٌرتر   .68

 كٌلووات"
    عدد

كٌلووات  15جهاز تغٌٌر سرعات   .69

 انفٌرنر"
    عدد

    عدد انفٌرتر اتوماتٌك باب كابٌنة  .71

    عدد FW 71لوحة كنترول   .71

    عدد E.Gلوحة كنترول   .77

    عدد PG 786لوحة كنترول   .73

    عدد لوحة تحكم فرملة  .74

    عدد ذٌة انفٌرترلوحة تغ  .75

     لوحة قدرة لجهاز انفٌرتر  .76

    عدد مبٌن خارجً  .77

    عدد مبٌن داخلً  .78

 P.V.Cأرضٌة خاصة مصاعد نوع   .79

 شامل ماٌلزم
    مترمربع

    مترمربع "61×171سقف مستعار"  .81

    مترمربع 61×171سقف مستعار بالستٌك   .81

سقف مستعار استانستٌل لٌزر   .87

171×61 
    مترمربع

    عدد اسبرٌه صدأ  .83

باب داخلً أو خارجً ضلف للمصعد   .84

 سم81
    عدد
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 مالحظات سعر الوحدة بالشيكؿ النوع)بمد المنشا( الوحدة البياف ـ

باب داخلً أو خارجً ضلف للمصعد   .85

 سم91
    عدد

باب داخلً أو خارجً ضلف للمصعد   .86

 سم171
    عدد

    عدد بٌلة لفارة المصعد  .87

    عدد ة المصعدبٌلة ماكٌن  .88

    مقطوعة جلب موتور  .89

    عدد جلدة منظم سرعة برشوت  .91

    عدد جلدة تقسٌم ماتور باب  .91

    متر ملم مع القطع الالزمة 13حبل صلب   .97

    متر مم مع القطع الالزمة 11حبل صلب   .93

    متر مم مع القطع الالزمة 6حبل صلب   .94

    عدد مم 16حشوة دلٌل سكة   .95

    عدد مم 9ٌل سكة حشوة دل  .96

    عدد مم 5حشوة دلٌل سكة   .97

    عدد حشوة فرامل قماش فرملة  .98

    عدد دلٌل باب  .99

    عدد زمبرك اتوماتٌك باب  .111

    لتر زٌت مضخة هٌدرولك  .111
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 مالحظات سعر الوحدة بالشيكؿ النوع)بمد المنشا( الوحدة البياف ـ

    عدد ستً فرملة  .117

    عدد صمام السرٌع هٌدرولك  .113

    عدد صمام النزول هٌدرولك  .114

    عدد صمام الصعود هٌدرولك  .115

    عدد فرملة موتور مصعد  .116

    عدد مزٌتة سكة كاملة  .117

    عدد مفتاح طوارئ لباب المصعد  .118

    عدد تابلون كابٌنة مع كبسات  .119

    متر مجراة الومنٌوم لباب المصعد  .111

    عدد منظم سرعة اتوماتٌك كابٌنة  .111

    عدد كنترول متعدد المخارجترنس   .117

    عدد ترنس كنترول صغٌر  .113
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 اقرار والتزام

 
      -------------ىوية رقم  -------------------أقر أنا الموقع أدناه       
بالتالي:      -----------------------بصفتي ممثاًل عن  شركة             

من شروط  2117/ 49ثائق العطاء المطروح رقم بأنني قرأت وتفيمت كافة ما ورد بو  .1
 انونيًا بتمك الشروط والمواصفات.عامة وخاصة ومواصفات وألتزم التزامًا ق

 91كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة   .2
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض. يوما

لمحالة عمى بموجب العطاء المذكور أعاله والذي يتم طمبو من وكذلك ألتزم بتقديم الخدمة ا .3
من إصدار أمر التوريد الخطي عمى أن تكون الخدمة الموردة  يناسبوعخالل  الصحةوزارة 

 من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطاء.

 
 وىذا إقرار وتعيد مني بذلؾ أقر وألتـز بكؿ ما ورد بو دوف أي ضلط أو إكراه .
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