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 دولة فمسطين
 وزارة الصحة 

 غزة - المشتريات دائرة
 66/1067 رقمعن المناقصة الن اإلعإعادة 

   صيانة األسقف المستعارة في مستشفى األوروبيالخاصة بمشروع 
   

الصحة الفمسطينية لممقاوليف المصنفيف لدى لجنة التصنيؼ الوطنية والمسجميف لدى  تعمن وزارة
صيانة األسقؼ المستعارة في بمشروع الخاصة عطاء بالظرؼ المختوـ عف طرح  اتحاد المقاوليف

لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف في ووفقًا  مستشفى األوروبي
 المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة.

ة مف عمى صحيفة الشروط والمواصفات مف دائرة المشتريات بوزارة الصح يمكن الحصول
 العنواف التالي :

     الطابؽ األوؿ وذلؾ لقاء مبمغ     –عيادة الرماؿ  –المبنى اإلداري   -:  شارع الوحدة غزة 
 (  شيكؿ ال ترد .100)

 عاشرةالالساعة  1/6/2017الموافؽ  خميسال موعد لتقديـ العروض هو يوـ بأف آخر عمماً     
  . الموعد  روض ترد بعد هذاع أليصندوؽ العطاءات ولف يمتفت  في صباحاً 

 مالحظات : 
 أجرة اإلعالن عمى من ترسو عميو العطاء . (6
( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السمطة الوطنية الفمسطينية بغزة ) البنك الوطني 1

د التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا ( أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريأو بنك االنتاج الفمسطينياإلسالمي 
 % من العطاء كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شيور من آخر موعد لتقديم العروض .   5المعمومات بمبمغ 

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

                                                                1817634فاكس  – 1819774لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات عمى ىاتف رقم 
 وزارة الصحة 
 مشترياتدائرة ال  
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 دولة فمسطين
 وزارة الصحة 

 غزة - المشتريات دائرة
 66/1067 رقمعن المناقصة الن اإلع

   صيانة األسقف المستعارة في مستشفى األوروبيالخاصة بمشروع 
 

 صحيفة الشروط العامة
  

ـــــو    المصػػػػنفيف لػػػػدى لجنػػػػة التصػػػػنيؼ الوطنيػػػػة وزارة الصػػػػحة الفمسػػػػػطينية لكػػػػػؿ المقػػػػػاوليف  تتوجـ
يتوجػػ   أفاالشػػتراؾ بالمناقصػػة المشػػار إلييػػا عاليػػ   فػػي الػػرايبيفو  والمسػػجميف لػػدى اتحػػاد المقػػاوليف

المشتريات بوزارة الصحة لمحصوؿ عمى صحيفػة الشػروط والمواصفػات لممشػاركة بالمناقصػػة  لدائرة
 حسب الشروط التالية : وذلؾ

 
والمرفػؽ بصػحيفة الشػروط قصػة عمػى النمػوذج الخػاص بالمناعمى المشترؾ أف يقدـ عطائػ   -1

فقط والمختوـ بخاتـ وزارة الصحة دائرة المشتريات والمؤشر عمي  برقـ قسيمة تحصيؿ الثمف 
وكػػػػذلؾ األصػػػػناؼ المرفػػػػؽ بيػػػػذخ الشػػػػروط تولػػػػس داخػػػػؿ مظػػػػروؼ م مػػػػؽ عميػػػػ  اسػػػػـ ورقػػػػـ 
المناقصػػة والتوقيػػػس عمػػى كػػػؿ ورقػػ  مػػػف أوراؽ صػػحيفة الشػػػروط والمواصػػفات وختميػػػا بخػػػتـ 

 .كة الشر 

ال يجوز الكشط أو المحي في جدوؿ األصػناؼ وكػؿ تصػحيي فػي األسػعار أو ييرهػا يجػب  -2
 إعادة كتابت  رقمًا وكتابة والتوقيس عمي  .

        القيمـــــة شـــــاماًل لضـــــريبة بالشـــــيكل االســـــرائيمييقػػػػػدـ عػػػػػرض سػػػػػعرخ  أفعمػػػػػى المشػػػػػترؾ  -3
% ثمانيػة 0.8الغ قيمتيػا ويمتـز المورد بتسديد لريبة الرسـو والطوابس والبػ % 66المضافة 
 في األلؼ 

 مشت ال مرخصًا واف يرفؽ لعطائ  صورة عف تمؾ الرخصة  لدي  يكوف  أفعمى المشترؾ  -4
 لريبيشيادة خصـ  أوصورة عنيا  أو لريبييرفؽ لعطائ  شيادة خمو  أفعمى المشترؾ  -5

 .صادرة عف الدوائر اللريبية في قطاع يزة

قيمة األصناؼ  إجمالي% مف 5ف دخوؿ عطاء بنسبة يجب عمى مقدـ العطاء أف يقدـ لما-6
 الطريقتيف التاليتيف :_ بإحدىالمتقدمة ليا 

كفالػػػة بنكيػػػة أو )شػػػيؾ بنكػػػي( مػػػف بنػػػؾ يقبػػػؿ التعامػػػؿ مػػػس السػػػمطة الوطنيػػػة ب ػػػزة )البنػػػؾ  - أ
( سارية المفعوؿ لمدة ثالثة شػيور مػف تػاري  أو بنؾ االنتاج الفمسطينيالوطني اإلسالمي 

 . الصندوؽ إيالؽ
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دفػػػػػس معتمػػػػػد صػػػػػادر مػػػػػف بنػػػػػؾ البريػػػػػد التػػػػػابس لػػػػػوزارة االتصػػػػػاالت وتكنولوجيػػػػػا  إيصػػػػػاؿأو  - ب
 بوزارة الصحة ( . –مف دائرة المشتريات  اإليصاؿالمعمومات ) يتـ استالـ 

 الصندوؽ . إيالؽ( يـو مف تاري  90يكوف صالحية السعر لمدة )-7 

بكفالػػة حسػػف  ريديػػةالب البنكيػػة أو  يسػػتبدؿ لػػمانت أفيرسػػو عميػػ  العطػػاء  الػػذيعمػػى المشػػترؾ -8
لممشػػروع واف تكػػوف سػػػارية المفعػػوؿ حتػػى االنتيػػاء مػػف  اإلجماليػػة% مػػف القيمػػة 10لتصػػبي تنفيػػذ 

( 61/2017 والتنفيػػذات المطموبػػة حسػػب شػػروط ومواصػػفات المناقصػػة رقػػـ ) األعمػػاؿتنفيػػذ كافػػة 
التنسػػػػيؽ مػػػػس دائػػػػرة اليندسػػػػة ب بمستشػػػػفى يػػػػزة األوروبػػػػي والتنفيػػػػذات تامػػػػة األعمػػػػاؿوتسػػػػميـ جميػػػػس 

 كامػؿ تجزئة هذخ الكفالة بؿ يجػب االحتفػاظ بيػا كاممػة لحػيف االنتيػاء مػف تنفيػذ ال يجوزوالصيانة 
 .  األعماؿ

يكػوف عمػػى عمػـ بػأف مػا يقدمػػ  مػف عػرض سػعر وتقبػػؿ بػ  وزارة الصػحة هػػو  أفعمػى المشػترؾ -9
 .  المناقصةهذخ  في ليياإالمشار  األعماؿممزمًا ل  حتى االنتياء مف تنفيذ كافة 

 فػيالفنيػة الػواردة  األعمػاؿحػاؿ رسػو المناقصػة عميػ  بتنفيػذ كافػة  فػييمتػـز  أفعمى المشترؾ -10
مػػف تػػاري  محلػػر تسػػميـ الموقػػس واف  ثالثــة أســابيع مػػػدة ال تتجػػػاوز فػػيصػػحيفة الشػػروط الفنيػػة  

عمى االلتزاـ بالفترة الزمنية يمتـز بتوجييات الميندس المشرؼ عمى المشروع )وفى حاؿ عدـ قدرت  
يستطيس خالليا االلتزاـ بالتنفيذ ولوزارة الصحة مطمؽ الحرية  التيالفترة  يحدد هو أفالمحددة عمي  

 باختيار العرض المناسب(.
      يكػػػػوف الػػػػدفس لقػػػػاء المػػػػواد التػػػػي يقػػػػـو المػػػػورد بتوريػػػػدها حسػػػػب شػػػػروط ومواصػػػػفات العطػػػػاء  -11
 الفواتير واألوراؽ الدالة عمى تماـ التوريد ومف خالؿ وزارة الصحة . مف تاري  تقديـ يوم 60مدة 
عمػػى المشػػترؾ أف يكػػوف عمػػى عمػػـ بأنػػ  يحػػؽ لػػوزارة الصػػحة تخفػػيض الكميػػات المطموبػػة أو  -12

% لألصػػػػناؼ الػػػػواردة فػػػػي المناقصػػػػة بواقػػػػس الكميػػػػات المطموبػػػػة وبػػػػدوف ت ييػػػػر 30زيادتيػػػػا بنسػػػػبة 
 د .لألسعار وبدوف معارلة مف المور 

وبالتنسيؽ مس  مستشفى يزة األوروبيعمى المشترؾ الذي يرسو عمي  المناقصة القياـ بتزويد  -13
بػالمواد المطموبػة طبقػًا لمشػروط والمواصػفات الخاصػة بالمناقصػة وأف يقػوـ دائرة اليندسة والصػيانة 

 يؿ والتنزيؿ بنقؿ وتوصيؿ تمؾ المواد لممخازف بوسائؿ نقم  الخاصة وعمى حساب  الخاص مس التحم
 إبػػػداءجػػػزء منيػػػا بػػػدوف  أو األعمػػػاؿالمناقصػػػة عػػػف جميػػػس  إل ػػػاء فػػػيلػػػوزارة الصػػػحة الحػػػؽ  -14

 تعويض . بأيالمطالبة  فييكوف لمقدـ العطاء الحؽ  أفوبدوف  األسباب
المطموبة من  فػور توقيعػ  عمػى العقػد  األعماؿتنفيذ  فييمتـز مف ترسو عمي  المناقصة بالبدء -15

 عوائؽ . أيس العمؿ مف قبؿ دائرة اليندسة والصيانة خاليًا مف وتسميم  موق
 حاؿ رسو المناقصة عمي . فيلمتنفيذ يمتـز ب   زمنييرفؽ لعطائ  جدوؿ  أفعمى المشترؾ -16
خراجيػا  التػيمف ترسػو عميػ  المناقصػة يمتػـز بإزالػة كافػة المخمفػات -17 تنػت  عػف قيامػ  بالتنفيػذ واج

 يخالؼ أنظمة البمدية المتبعة.  أومكاف يسبب إعاقات لمسير  في ياإلقائمف موقس العمؿ وعدـ  
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الالزمػػة  البريديػػة البنكيػػة أو ترسػػو عميػػ  المناقصػػة تقػػديـ كافػػة اللػػمانات الػػذيعمػػى المشػػترؾ -18
 مف هذخ الصحيفة ( . 8التنفيذ وتوقيس العقد ) الفقرة رقـ  فيقبؿ البدء 

بعػػػػػػػض شػػػػػػػروط ومواصػػػػػػػفات المناقصػػػػػػػة               أوإذا اخػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ترسػػػػػػػو عميػػػػػػػ  المناقصػػػػػػػة بكػػػػػػػؿ -19
 البريديػػة البنكيػػة أو مصػػادرة لػػمانت الحػػؽ فػػي جزئيػػًا لػػوزارة الصػػحة  أو( كميػػًا  61/2017 رقػػـ )
ل اء  اإلخػالؿالعقد مع  والتعاقد مس سواخ وتحميم  كافة التعويلات والخسائر المترتبة عمى ذلػؾ  واج

 . الفمسطينيالقلاء  أماـومقالات  
تػأخير  أسػبوعالمائة مف قيمة العطاء عػف كػؿ  في نصؼ% 0.5يرامة التأخير تكوف قيمتيا  -20
 ( وبحػػػد 10بػػػالفقرة رقػػػـ ) إلييػػػاالمشػػػار  األعمػػػاؿبعػػػد المػػػدة المحػػػددة لتنفيػػػذ  األسػػػبوعجػػػزء مػػػف  أو

ويطبػؽ مػا جػاء بػالفقرة  ريديػةالب البنكيػة أوبعدها يفسػ  العقػد وتصػادر كفالتػ   أسابيسثالثة  أقصى
 ( مف الشروط العامة لممناقصة.19رقـ)
 لػرر قػد يحػدث نتيجػة  أيبعيف االعتبار ان  مسئوؿ مسئولية كاممػة عػف  األخذعمى المقاوؿ -21

 .المنفذة  األعماؿالموقس وخارج الموقس ويكوف مسئوال مسئولية كاممة عف سالمة كافة  في أعمال 
 والمنشآت المجاورة .  نيالمبايجب عمى المقاوؿ المحافظة عمى سالمة جميس -22

المشػروع حسػب مػا هػو منفػذ  أعمػاؿيجب عمى المقاوؿ تقديـ مخططات تنفيذية كاممة لجميس -23
 عمى الطبيعة فور االنتياء مف تنفيذ المشروع .

 مف مسئولية المقاوؿ. هيالموقس بصفة عامة  فيحماية وحراسة المواد والعدد المستخدمة  -24
 أيػةلعامميف مع  مف الحوادث ووزارة الصػحة ييػر مسػئولة قانونيػًا عػف عمى المشترؾ تأميف ا -25

حػػاؿ رسػػو المناقصػػة عمػػى المشػػارؾ وقيامػػ  بالتنفيػػذ  فػػيالمػػواطنيف  أوقػػد تمحػػؽ بالعػػامميف  لػػرارأ
 . األصوؿحسب 

سـنة  ىيبعد التنفيذ  األعمالمدة ضمانة يكوف عمى عمـ بأف  أفعمى المشترؾ  -26
واف يسػػػتبدؿ كفالػػػة حسػػػف التنفيػػػذ بكفالػػػة لػػػماف  االبتػػػدائي مػػػف تػػػاري  التسػػػميـكاممـــة 

% مف المبمغ اإلجمالي لألعماؿ المنفػذة سػارية المفعػوؿ لحػيف انتيػاء 5األعماؿ بنسبة 
مف البنؾ الوطني االسالمي او بنؾ االنتاج الفمسطيني أو سند دفس مػف بنكػؿ اللمانة 

 .ات البريد التابس لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعموم
 .هذخ المناقصة متكاممة وال يجوز تجزئتيا بيف المشاركيف -27
 . آخرعطاء أي  أووزارة الصحة ليست ممزمة بقبوؿ أرخص العطاءات  -28

معاممتػػ  يم ػػى العقػػػد ويصػػادر التػػػأميف مػػس عػػػدـ  فػػػيالتالعػػب  أوإذا اسػػتعمؿ المقػػاوؿ ال ػػػش -29  
المترتبة عمى ذلػؾ وتشػطب وزارة الماليػة اسػم   المطالبة بالتعويلات فيبحؽ وزارة الصحة  اإلخالؿ

لمنيابػػة عنػػد  أمػػرخ إبػػالغمناقصػػات لمسػػمطة فلػػال عػػف  فػػيمػػف بػػيف المقػػاوليف وال يسػػمي لػػ  بالػػدخوؿ 
 االقتلاء .
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ييػر مباشػر  أوبواسػطة ييػرخ بطريػؽ مباشػر  أوقػدـ بنفسػ   أوإذا ثبت عمى المقاوؿ ان  شرع -30
بالمصػمحة يم ػى عقػدخ  إلػراراعمى التواطػؤ معػ   أوسمطة ال مستخدمي أو موظفيحد أعمى رشوة 

القلػائية  اإلجػراءاتالحاؿ ويصادر التأميف فلال عف شطب اسم  مف بػيف المقػاوليف واتخػاذ  في
 لدخ.
 إجػراءات أيفيم ى التعاقد مع  بخطاب موصػى عميػ  دوف اتخػاذ  أعسر أوالمقاوؿ  أفمس إذا-31

 قلائية ويصادر التأميف .
لػـ تكػف هنػاؾ مطالبػات  إذاما تبقػى منػ  مػس رد التػأميف  أوالعقد  إل اءى المقاوؿ جاز توف إذا-32

يعينوا عنيـ وكيال رسميًا يوافؽ  أفالعقد بشرط  إتماـ فيالسماح لمورثة باالستمرار  أولدى المقاوؿ 
ذاعمي  رئيس الجية المختصػة  يػة مػف مػورد واحػد وتػوفى احػدهـ فممج أكثػركػاف العقػد مبرمػًا مػس  واج

 المقاوليف  باقي إلىالتوريد  إيكاؿ في أوالعقد مس رد التاميف  إل اء فيالمختصة الحؽ 
قانونية  إجراءاتاتخاذ  إلىالحالتيف بموجب خطاب موصى عمي  بدوف حاجة  في اإلل اءويحصؿ 

 القلاء لمحصوؿ عمى حكـ بذلؾ . إلىااللتجاء  أورسمية  أو
القلػػاء  إلػػى األمػػريحػػاؿ  األعمػػاؿكافػػة  أوبعػػض  خالفػػات حػػوؿ تنفيػػذ أيحػػاؿ حػػدوث  فػػي-33

 لمبت في  . الفمسطيني
أي شػػػروط يقػػػدميا المػػػورد مخالفػػػة لمشػػػروط العامػػػة الػػػواردة بالمناقصػػػة يترتػػػب عميػػػ  اسػػػتبعاد  -34

 عرض سعر المورد مف المناقصة .
 األولويػػػػة لممنػػػػت  الػػػػوطني الفمسػػػػطيني لألصػػػػناؼ المطابقػػػػة لممواصػػػػفات والمقػػػػاييس اعطػػػػاء -35

 الفمسطينية .
تعطػػى المنتجػػات الوطنيػػة أولويػػة فػػي الشػػراء حتػػى لػػو كانػػت قيمتيػػا تزيػػد عمػػى مثيالتيػػا مػػف -36

% وعمى المورد احلار شيادة مف وزارة االقتصاد الوطني بما يفيد أف 5المنتجات األجنبية بنسبة 
 المنت  وطني.

 المشػتريات دائرة طاءات بصندوؽ الع فيبالظرؼ المختـو  األسعارأخر موعد لتقديـ عروض -37
هػػو السػػاعة الطػػابؽ األوؿ  –المبنػػى اإلداري الجديػػد  –عيػػادة الرمػػاؿ  –الكائنػػة فػػي شػػارع الوحػػدة 

 .6/6/1067 الموافؽ خميساليـو  صباحاً  العاشرة
 0597968364 العرايشيمازن لمزيد من االستفسار يرجى التواصل مع الميندس 

 
 وزارة الصحـــة

 ترياتالمش دائرة           
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 مشروع صيانة األسقف المستعارة في مستشفى األوروبي

 مالحظة السعر االجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم 
مشروع صيانة األسقف المستعارة في مستشفى  6

 األوروبي
 المواصفات والكميات المرفقةمرفؽ 

      6 اجمالي
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 الكميات جدول

 صيانة األسقف المستعارة في مستشفى األوروبي عمشرو 

 مالحظت انسعر االجماني بانشيكم سعر انوحدة بانشيكم انكميت انوحدة بيان األعمال انبند

 -:المستعار السقف أعمال 1
 -:عامة مالحظات* 
 . االعماؿ بتنفيذ البدء قبؿ لالعتماد عينات تقديـ يجب -أ

 الميكانيكية واألدوات ءاألجزا كافة عمى المحافظة يجب  -ب
 العمؿ وأماكف والممرات ال رفة في الموجود وخالف  والكيربائية
 .والصاالت

 تعميمات إتباع ويجب اليندسي بالكيؿ الكميات احتساب يتـ -ج
 كمية أي اعتماد يتـ ولف األعماؿ جميس في المشرؼ الميندس

 المشرؼ الميندس موافقة بعد إال الكميات مف

       

 استبداؿ مس الممرات في الموجودة المستعارة االسقؼ ؾف 1-1
 يمـز ما وكؿ والزوايا والمرابط االلمنيـو والحماالت الجسور
 االسقؼ بالط تركيب إعادة مس  ومعتمدة جديدة بنوعية

 أسقؼ عمي لمحصوؿ يمـز ما كؿ وتركيب اخرى مرة المستعارة
 .  جيدا مثبت 
 الكيرباء و االنارة وحدات يبترك  إلعادة يمـز ما كؿ البند يشمؿ
 أي أو ال ازات أو التكييؼ ألنظمة أخرى فتحات أي وكذلؾ
عادة أخرى أنظمة  . تجييزات مف عمي  كاف ما عمى السقؼ واج

      200 1م
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 مالحظت انسعر االجماني بانشيكم سعر انوحدة بانشيكم انكميت انوحدة بيان األعمال انبند

 ويشػػمؿ كالسػػيـو سػػيمكات نػػوع مػػف رةمسػػتعا أسػػقؼ وتركيػػب توريػػد 1-2
 وكؿ والحواؼ والزوايا والمرابط األلومنيـو وحماالت الجسور البند
 .  جيدا مثبت  أسقؼ عمي لمحصوؿ يمـز ما

 الكيربػاء و االنارة وحدات تركيب  إلعادة يمـز ما كؿ البند يشمؿ
 أي أو ال ػػػػازات أو التكييػػػػؼ ألنظمػػػػة أخػػػػرى فتحػػػػات أي وكػػػػذلؾ
عادةو  أخرى أنظمة  . تجييزات مف عمي  كاف ما عمى السقؼ اج
 عمييػػػا والمحافظػػػة الموجػػػودة المسػػػتعارة األسػػػقؼ فػػػؾ البنػػػد يشػػػمؿ

 .المستشفى في الصيانة لمخازف وتسميميا

      250 2م

 ويشػػمؿ كالسػػيـو سػػيمكات نػػوع مػػف مسػػتعارة أسػػقؼ وتركيػػب توريػػد 1-3
 مثبتػػ  أسػػقؼ عمػػي لمحصػػوؿ يمػػـز مػػا و فقػػط السػػقؼ قطػػس البنػػد
  جيدا
 الكيربػاء و االنارة وحدات تركيب  إلعادة يمـز ما كؿ البند يشمؿ

 أي أو ال ػػػػازات أو التكييػػػػؼ ألنظمػػػػة أخػػػػرى فتحػػػػات أي وكػػػػذلؾ
عادة أخرى أنظمة  . تجييزات مف عمي  كاف ما عمى السقؼ واج
 عمييػػػا والمحافظػػػة الموجػػػودة المسػػػتعارة األسػػػقؼ فػػػؾ البنػػػد يشػػػمؿ

 .المستشفى في الصيانة لمخازف وتسميميا

      200 2م

  جماني   بانشيكم اال

 

 

 


