
 
 صيانة وتعبئة اسطوانات حريق لمخازن الموازم العامةبالخاصة  11/6116 مناقصة رقم

 1 

 
 السمطة الوطنية الفمسطينية

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 
 11/6116المناقصة رقم لعنان لعن اإل

 صيانة وتعبئة اسطوانات حريق لمخازن الموازم العامة بالخاصة 
 

صيانة وتعبئة بالصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختـو الخاصة  تعمن وزارة      
ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية  ـز العامةاسطوانات حريؽ لمخازف الموا

  الواردة لممشتركيف في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة لشراء البضائع .

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

    الطػػػػابؽ اووؿ وللػػػػؾ لقػػػػاء مبمػػػػ     –عيػػػػادة الرمػػػػاؿ  –اإلداري  المبنػػػػى  -غػػػػزة :  شػػػػارع الوحػػػػدة 
 (  شيكؿ ال ترد .111)

الحاديػػة السػػاعة  15/3/6116 الموافػػؽ الثالثػػاء بػػ ف رخػػر موعػػد لتقػػديـ العػػروض ىػػو يػػـو لعممــاً     
 عروض ترد بعد ىلا  الموعد .  ويفي صندوؽ العطاءات ولف يمتفت  عشر صباحاً 
 مناحظات : 

 اإللعنان لعمى من ترسو لعميو العطاء . أجرة (1
( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السمطة الوطنية الفمسطينية بغزة ) البنك الوطني 6

اإلسنامي أو بنك االنتاج الفمسطيني( أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 % من العطاء كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثناثة شيور من آخر مولعد لتقديم العروض .   5ت بمبمغ المعموما

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب . بالشيكل االسرائيمي( تقديم األسعار 3
 زة.ارفاق شيادة خمو ضريبي أو صوره لعنيا أو شيادة خصم ضريبي صادرة لعن الدوائر الضريبية في قطاع غ( 4
 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار .5
    

                                                                6867634فاكس  – 6869774لناستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات لعمى ىاتف رقم 
 وزارة الصحة       

 المشتريات دائرة
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 السمطة الوطنية الفمسطينية

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 
 11/6116المناقصة رقم اإللعنان لعن 

 صيانة وتعبئة اسطوانات حريق لمخازن الموازم العامة بالخاصة 
 صحيفة الشروط العامة

 

صيانة وتعبئة عمى وزارة الصحػػػة الفمسػطينية لكؿ مف ىو مؤىؿ ولديو القدرة  تعمــن 
 11/6116 يبادر باالشتراؾ في ىله المناقصة رقـ  أف اسطوانات حريؽ لمخازف المواـز العامة

 التالية:حسب الشروط وللؾ 
عمػػى المشػػترؾ أف يقػػدـ عطائػػو عمػػى النمػػول  الخػػاص بيػػله المناقصػػة والمرفػػؽ بصػػحيفة  -1

المشػتريات والمؤشػر عميػو بػرقـ قسػيمة دائػرة الشػروط  فقػط والمختػـو بخػتـ وزارة الصػحة ػ 
ؼ المرفؽ بيله الشروط توضع داخػؿ مظػروؼ مقمػؽ تحصيؿ الثمف وكللؾ جدوؿ اوصنا

 ورقـ المناقصة . سـامكتوب عميو 
غيرىػػػا  أوالمحػػػي فػػػي جػػػدوؿ اوصػػػناؼ وكػػػؿ تصػػػحي  فػػػي اوسػػػعار  أوال يجػػػوز الكشػػػط  -6

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

 ضريبي .
شػػروط  عمػػى المشػػترؾ الػػلي يرسػػو عميػػو العطػػاء أف يوقػػع عقػػدًا مػػع وزارة الصػػحة حسػػب -5

 . المناقصة

عمى المشترؾ أف يمتـز بتعبئة اوسعار عمى نمول  المناقصة ولف ينظػر لسسػعار المقدمػة -6
 ة .عمى نمال  الشرك

 ىله المناقصة متكاممة وال يجوز تجزئتيا بيف المشاركيف .-7
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 اإلســرائيميشــيكل بالعمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بػػ ف مػػا يقدمػػو مػػف عػػرض سػػعر   -8
و يمتػػـز المػػورد بتسػػديد ضػػريبة الرسػػـو والطوابػػع  % 16 المضــافةضــريبة القيمــة  شــامنا

مػف التوريػد طبقػًا  االنتيػاءمزمػًا لػو حتػى وانػو م   % ثمانيػة فػي اولػؼ  1.8والبػال  قيمتيػا 
 .لواردة بالمناقصة الملكورة لمشروط والمواصفات ا

يجػػػػب أف يشػػػػمؿ السػػػػعر المقػػػػدـ بالعطػػػػاء رسػػػػـو الجمػػػػارؾ وجميػػػػع أنػػػػواع الرسػػػػـو اوخػػػػر   -9
 خالصػاً  القطػعومصاريؼ النقؿ ب نواعو وقت تقديـ العطاء والتحميؿ والتنزيؿ ويكوف تسميـ 

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

 اوصناؼ المتقدمة ليا بإحد  الطريقتيف التاليتيف :_

ؾ كفالػػة بنكيػػة أو )شػػيؾ بنكػػي( مػػف بنػػؾ يقبػػؿ التعامػػؿ مػػع السػػمطة الوطنيػػة بقػػزة )البنػػ - أ
( سػػارية المفعػػوؿ لمػػدة ثالثػػة شػػيور مػػف الفمسػػطينيأو بنػػؾ االنتػػا  الػػوطني اإلسػػالمي 

 تاريخ إغالؽ الصندوؽ .

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

 مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .( يـو 91ة السعر لمدة )حييكوف صال -11 
      المشػػػار إلييػػػا بػػػالفقرة كفالػػػة دخػػػوؿ العطػػػاءعمػػػى مػػػف يرسػػػو عميػػػو العطػػػاء أف يسػػػتبدؿ  -16  
مػػػػف القيمػػػػة اإلجماليػػػػة الفعميػػػػة  % 11بنسػػػػبة  ) كفالػػػػة حسػػػػف تنفيػػػػل (  ( بكفالػػػػة أخػػػػر  11 )

 .متفؽ عمييا ال مدة التوريد لمعطاء سارية المفعوؿ حتى انتياء
 التوريد:الت خير في -13

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

 عػف% 1.5غرامػة وفػرض  درايػةأمصػاريؼ  %11ينتج عف زيادة في الثمف مضافا إليو 
يصػير خصػميا مػف التػ ميف المػودع بموجب قانوف المواـز العامػة مدة الت خير في التوريد 

مػػف أي مبمػػ  أخػػر يكػػوف مسػػتحقًا لػػو لػػد  الػػوزارة وال يكػػوف لممػػورد  أومنػو عػػف ىػػلا العقػػد 
االعتػراض عمػى المبمػ  المطالػب بػو أمػا إلا كػاف سػعر الشػراء يقػؿ عػف سػعر  الحؽ فػي 
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لبػػػة بػػػالفرؽ وىػػػلا ال يمنػػػع مػػػف تحصػػػيؿ قيمػػػة غرامػػػة التػػػ خير المػػػورد فػػػال يحػػػؽ لػػػو المطا
 المستحقة.

وللػؾ بػدوف اإلخػالؿ  بخطػاب _ إلقاء العقد ومصادرة الت ميف مع إخطار المورد بػللؾ ب
بحؽ الوزارة في المطالبة ب ي تعويض نظير اوضرار الناتجة عف عجز المورد في تنفيػل 

 العقد.
حسػػب شػػروط  االػػلي يقػػـو المػػورد بتوريػػدى ةالمػػلكور اوصػػناؼتوريػػد يكػػوف الػػدفع لقػػاء -14

 أف عمػػى وريػػدالت إتمػػاـيومػػًا مػػف تػػاريخ  61( خػػالؿ  11/6116 ومواصػػفات المناقصػػة رقػػـ )
 الالزمة.يرفؽ مع الفاتورة محضر االستالـ والتقارير الفنية 

ســنة  ىــيبعــد التنفيــ   األلعمــالمــدة ضــمانة يكػػوف عمػػى عمػػـ بػػ ف  أفعمػػى المشػػترؾ  -15
واف يسػػتبدؿ كفالػػة حسػػف التنفيػػل بكفالػػة ضػػماف اوعمػػاؿ  االبتػػدائيمػػف تػػاريخ التسػػميـ  كاممــة
مػػف % مػف المبمػ  اإلجمػالي لسعمػاؿ المنفػلة سػارية المفعػوؿ لحػيف انتيػاء الضػمانة 5بنسػبة 

دفع مػف بنكػؿ البريػد التػابع لػوزارة البنؾ الوطني االسالمي او بنؾ االنتا  الفمسطيني أو سند 
 .التصاالت وتكنولوجيا المعمومات ا

التػػي يػػتـ ترسػػيتيا عمػػى المشػػاركيف فػػي المناقصػػة يكػػوف خػػالؿ  اوصػػناؼميعػػاد توريػػد -16
لا كػػػاف المػػػورد ال يسػػػتطيع التوريػػػد خػػػالؿ الفتػػػرة الشػػػركة بالتوريػػػد  إبػػػالغمػػػف تػػػاريخ  شػػػير وا 

 .يًا المحددة عميو أف يوض  في عرض سعره المدة التي يمكنو خالليا التوريد خط
اعطاء اوولويػة لممنػتج الػوطني الفمسػطيني لسصػناؼ المطابقػة لممواصػفات والمقػاييس  -17

 الفمسطينية .
تعطػػى المنتجػػات الوطنيػػة أولويػػة فػػي الشػػراء حتػػى لػػو كانػػت قيمتيػػا تزيػػد عمػػى مثيالتيػػا  -18

ي % وعمػى المػورد احضػار شػيادة مػف وزارة االقتصػاد الػوطن5مف المنتجات اوجنبية بنسػبة 
 بما يفيد أف المنتج وطني.

مخازف المواـز العامػة بػوزارة دائرة بالمشترؾ أف يكوف عمى عمـ باف التوريد سيكوف  عمى-19
 والتنزيؿ.بوسائؿ نقمو الخاصة وعمى حسابو الخاص شامال التحميؿ  الصحة

لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة  حػػؽالمشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ ب نػػو ي عمػى-61
% مػف الكميػات المطموبػة وبػدوف تقييػػر 31بواقػػع لسصػناؼ الػواردة فػي المناقصػة زيادتيػا او 

 لالسعار وبدوف معارضة مف المورد .
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التالعب في معاممتو يمقى العقد ويصادر الت ميف مػع عػدـ  أوإلا استعمؿ المورد القش -61
لماليػة اسػمو مػف بػيف اإلخالؿ بحؽ المطالبة بالتعويضات المترتبة عمػى للػؾ وتشػطب وزارة ا

المػػورديف وال يسػػم  لػػو بالػػدخوؿ فػػي مناقصػػات لمسػػمطة فضػػال عػػف إبػػالغ أمػػره لمنيابػػة عنػػد 
 .االقتضاء 

غيػػر  أوبواسػػطة غيػػره بطريػػؽ مباشػػر  أوقػػدـ بنفسػػو  أوإلا ثبػػت عمػػى المػػورد انػػو شػػرع -66
عمػػػػػى التواطػػػػػؤ معػػػػػو إضػػػػػرارا  أومسػػػػػتخدمي السػػػػػمطة  أومباشػػػػػر عمػػػػػى رشػػػػػوة أحػػػػػد مػػػػػوظفي 

لمصمحة يمقى عقده في الحاؿ ويصادر الت ميف فضال عف شطب اسمو مػف بػيف المػورديف با
 واتخال اإلجراءات القضائية ضده .

فيمقػػػػى التعاقػػػػد معػػػو بخطػػػػاب موصػػػػى عميػػػػو دوف اتخػػػػال أي  أعسػػػػر أوأفمػػػس المػػػػورد  إلا-63
 الت ميف.إجراءات قضائية ويصادر 

منػػػو مػػػع رد التػػػاميف إلا لػػػـ تكػػػف ىنػػػاؾ  مػػػا تبقػػػى أوإلا تػػػوفى المػػػورد جػػػاز إلقػػػاء العقػػػد -64
يعينػػوا معيػػـ  أفالسػػماح لمورثػػة باالسػػتمرار فػػي إتمػػاـ العقػػد بشػػرط  أومطالبػػات لػػد  المػػورد 

لا كػػاف العقػػد مبرمػػًا مػػع  مػػف مػػورد  أكثػػروكػػيال رسػػميًا يوافػػؽ عميػػو رئػػيس الجيػػة المختصػػة وا 
 أيكػػػاؿفػػػي  أوالتػػػاميف واحػػد وتػػػوفى أحػػػدىـ فممجيػػػة المختصػػة الحػػػؽ فػػػي إلقػػػاء العقػػد مػػػع رد 

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

 . بللؾ
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 صيانة وتعبئة اسطوانات حريق لمخازن الموازم العامةبالخاصة  11/6116 مناقصة رقم

 6 

 
 جدول األسعار الخاصة باألصناف المطموبة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

كيمو غاز ىالون 6تعبئة اسطوانة حريق  1       70 لعدد 

      20  لعدد توريد وتركيب خرطوم اسطوانة حريق مع استبدال القوالعد 6

      115  لعدد تعبئة اسطوانات حريق بودرة 3

      20  لعدد توريد وتركيب طفايات حريق تمقائية 4



 
 صيانة وتعبئة اسطوانات حريق لمخازن الموازم العامةبالخاصة  11/6116 مناقصة رقم
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كيلو غاز هالون 6تعبئة اسطوانة حريق   

 توريد وتركيب خرطوم اسطوانة حريق مع استبدال القواعد

 تعبئة اسطوانات حريق بودرة

 توريد وتركيب طفايات حريق تلقائية
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 تركٌب محابسٌن لطفاٌات التلقائٌة بدل المكسور

 تقدٌم شهادة ضمانة لمدة عام عن الطلبٌة بالكامل

ت بشكل جٌد ثالث طبقاتوضع جالتٌن على االسطوانا  

 كتابة نوع المادة  غاز هالون على االسطوانة مع تارٌخ التعبئة بخط واضح

سنوات , وفً حال ثبت غٌر ذلك ٌتعرض ٌتوجب على المورد الذي ٌرسو علٌه العطاء تقدٌم تعهد بنوعٌة وجودة المادة المعبئة داخل االسطوانات حسب المواصفات العالمٌة لمدة خمس  
رد للمسائلة القانونٌة عن الطلبٌة بالكاملالمو  

 ٌتضمن العدد ثمانٌة طفاٌات تلقائٌة لتعبئتها  بغاز الهالون وتركٌبها

بار 51الضغط ال ٌقل عن   

أسطوانات 7استبدال القواعد سوداء اللون بقواعد خضراء اللون وعددها   

 تثبٌت الخراطٌم برباط أسود بالستٌكً مخصص

بوردة على األسطوانة مع تارٌخ التعبئة بخط واضح كتابة نوع المادة  

بار 51الضغط ال ٌقل عن   
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م العتمادىــام جدًا : في حال لعدم التغيير أو اإليضاح لعمى مواصفات وأنواع األصناف المطموبة من قبل الشركة فإنو سيت    
 ما ىو م كور في العرض وورقة المواصفات و لك يعتبر ممزمًا لمشركة الموردة

 مواصفات األصناف المطلوبة

 الخاصة بـصيانة وتعبئة أسطوانات حريق لمخازن الموازم العامة
 المواصفات الفنية ألصناف المناقصة رقم 2016/11

مع لعرض السعر لمضرورةمناحظة : يجب ارفاق ورقة المواصفات موقعة ومختومة   


