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 دولة فلسطين

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 88/2017المناقصة رقم إلعالن عن ا
 بتوريد مهمات طبية مستهلكةالخاصة 

 Coronary Balloon 
   

 Coronary Balloonبتوريد الخاصة تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن طرح عطاء بالظرف المختوم 

لمناقصة ين في العامة والمواصفات الفنية الواردة للمشتركوفقاً لكراسة الشروط الخاصة وا لوزارة الصحة

 .المهمات الطبية المستهلكةوطبقاً لشروط وزارة الصحة لشراء 

 لعنوانيمكن الحصول على صحيفة الشروط والمواصفات من دائرة المشتريات بوزارة الصحة من خالل ا

 التالي :

شيكل غير  (100وذلك لقاء مبلغ ) الطابق األول –لمجمع اإلداري لوزارة الصحة ا - شارع الوحدة غزة:

 مستردة.
 

ً في ص 11:00الساعة  07/08/2017الموافق  االثنينبأن آخر موعد لتقديم العروض هو يوم  علما   باحا

 صندوق العطاءات ولن يلتفت ألي عروض ترد بعد هذا  الموعد. 
 

 مالحظات : 
 طاء .أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه الع (1

مع )مج فالة لصالح( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من أي بنك يعمل في قطاع غزة وتكون الك2

% 5ت بنسبة معلوماأو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا الالشفاء الطبي( 

 عد لتقديمخر موول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آمن إجمالي قيمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمين دخ

 العروض .   

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب  بالشيكل اإلسرائيلي( تقديم األسعار 3

 ي قطاعفيجب ارفاق شهادة خلو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية ( 4

فع دالشركات التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب عليها غزة قبل صرف الفواتير )بخصوص 

 % (.1% وضريبة دخل بنسبة  2.5ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 .( لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار5

                                                                2827634فاكس  – 2829774لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات على هاتف رقم 

 وزارة الصحة           

                                                        دائرة المشتريات               

 دولة فلسطين

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 88/2017المناقصة رقم إلعالن عن ا
 تهلكةمهمات طبية مس بتوريدالخاصة 

 Coronary Balloon 
 

 
 

 

 

 

 
 

 صحيفة الشـــروط العامة
 

وم المختوعلى المشترك أن يقدم عطائه على النموذج الخاص بهذه المناقصة والمرفق بصحيفة الشروط  فقط  -1

رفق بهذه ف المبخاتم وزارة الصحة دائرة المشتريات والمؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن وكذلك جدول األصنا

 ط توضع داخل مظروف مغلق مكتوب عليه اسم ورقم المناقصة .الشرو
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 قماً رابته ال يجوز الكشط أو المحي في جدول األصناف وكل تصحيح في األسعار أو غيرها يجب إعادة كت -2

 . وكتابة والتوقيع عليه

 .ئه شهادة تثبت ذلكعلى المشترك أن يكون مشتغالً مرخصاً وان يرفق لعطا -3

 حاصالً على رخصة مزاولة المهنة وان يرفق لعطائه صورة عنها.على المشترك أن يكون  -4

ر لدوائعلى المشترك أن يرفق لعطائه شهادة خلو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن ا -5

فع التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب عليها دبخصوص الشركات الضريبية في قطاع غزة )

 % (.1% وضريبة دخل بنسبة  2.5ضافة بنسبة ضريبة القيمة الم

  على المشترك الذي يرسو عليه المناقصة أن يوقع عقداً مع وزارة الصحة حسبما تمليه مصلحتها. -6

 لشركة .اماذج على المشترك أن يلتزم بتعبئة األسعار على نموذج المناقصة ولن ينظر لألسعار المقدمة على ن -7

لتزم و ي  %16بالشيكل االسرائيلي شامال  لضريبة القيمة المضافة على المشترك أن يقدم عرض سعره   -8

ً ل % ثمانية في األلف0.8المورد بتسديد ضريبة الرسوم والطوابع والبالغ قيمتها  ه حتى االنتهاء من ، وانه ملزما

 التوريد طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة .

واعه ل بأناقصة رسوم الجمارك وجميع أنواع الرسوم األخرى ومصاريف النقيجب أن يشمل السعر المقدم للمن -9

 وقت تقديم العطاء والتحميل والتنزيل وعلى المشارك إحضار ما يفيد تسديد اإليرادات الجمركية.

 ألصنافلعلى المشترك أن يكون على علم بأنه يحق لوزارة الصحة تخفيض الكميات المطلوبة أو زيادتها -10

 لمورد .% من الكميات المطلوبة وبدون تغيير لألسعار وبدون معارضة من ا30المناقصة بواقع  الواردة في

د رقم صة وتحدييجب على المشترك تحديد اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ للصنف الذي يتقدم به في المناق  -11

 .بالصنف وذلك عند تحديد السعرالكتالوج وإرفاق الكتالوجات الخاصة 

 تجزئتها بين المشاركين يجوز قصة متكاملة والهذه المنا -12

لها بإحدى  % من إجمالي قيمة األصناف المتقدمة5يجب على مقدم العطاء أن يقدم ضمان دخول عطاء بنسبة  -13

 :الطريقتين التاليتين

ارية س طبي (ال كفالة بنكية أو شيك بنكي من أي بنك يعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالح )مجمع الشفاء -

 المفعول لمدة ثالثة شهور من تاريخ إغالق الصندوق .

ال الم اإليصتم استيأو إيصال دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات )  -

 .بوزارة الصحة ( –ائرة المشتريات من د

% 10بنسبة  نفيذ(نكية بكفالة أخرى )كفالة حسن تعلى المشترك الذي يرسو عليه المناقصة استبدال الكفالة الب-14

 من القيمة اإلجمالية الفعلية للعطاء سارية المفعول حتى االنتهاء مدة التوريد.

 .الشروط والمواصفات وختمها بخاتم شركتهعلى المورد التوقيع على كل ورقة من أوراق صحيفة  -15

نته در ضماالشروط العامة أو الخاصة للمناقصة أن تصالوزارة الصحة في حال مخالفة المورد ألي شرط من -16

ع أو عطل م ق بهاالبنكية وان تلغى التعاقد معه وتتعاقد مع غيره إضافة لتحميله كافة التعويضات عن أي ضرر يلح

 .ي مقاضاته أمام القضاء الفلسطينياحتفاظ الوزارة بحقها ف

 التأخير في التوريد :-17

ن قيمة م% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من األسبوع 0.5يعطى المورد مهلة مع توقيع غرامة بنسبة  -أ

ريد ما ي التوفالكمية التي يكون المورد قد تأخر في توريدها والوزارة ليست مسئولة عن أسباب التأخير 

 عدا األسباب القهرية كالكوارث الطبيعية وما شابه ذلك 

لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه بالطريقة التي يضمن بها يتم شراء األصناف التي  -ب

الحصول على الصنف سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو عامة وما ينتج عن زيادة في الثمن مضافاً 

% مصاريف إدارية وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير في التوريد يصير خصمها من التأمين 10إليه 
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عن هذا العقد أو من أي مبلغ آخر يكون مستحقا له لدى الوزارة وال يكون للمورد الحق في المودع منه 

االعتراض على المبلغ المطالب به أما إذا كان سعر الشراء يقل عن سعر المورد فال يحق له المطالبة 

 بالفرق وهذا ال يمنع من تحصيل قيمة غرامة التأخير المستحقة .

في  لوزارةا، وذلك بدون اإلخالل بحق أمين مع إخطار المورد بذلك بخطابالت لغاء العقد ومصادرةا -جـ

 المطالبة بأي تعويض نظير اإلضرار الناتجة عن عجز المورد في تنفيذ العقد 

 لوزارة فيال بحق إذا استعمل المورد الغش أو التالعب في معاملته يلغى العقد ويصادر التأمين مع عدم اإلخال-18

 الدخول فيح له بتعويضات المترتبة على ذلك مع شطب وزارة المالية السمه من بين الموردين وال يسمالمطالبة بال

 عطاءات للسلطة فضال عن إبالغ أمره للنيابة عند االقتضاء .

د موظفي شوة احإذا ثبت أن المورد قد شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر على ر-19

لحال اعه في مبالمصلحة العليا للوزارة يلغى التعاقد  على التواطؤ معه بقصد االضرار مي السلطة أوأو مستخد

 . ويصادر تأمين حسن التنفيذ فضال عن شطب اسمه من بين الموردين واتخاذ اإلجراءات القضائية ضده

ر ة ويصادإجراءات قضائيإذا أفلس المورد أو أعسر فيلغى التعاقد معه بخطاب موصى عليه دون اتخاذ أي -20

 التأمين .

لسماح المورد أو لدى ا إذا توفى المورد جاز إلغاء العقد أو ما تبقى منه مع رد التامين إذا لم تكن هناك مطالبات-21

ً يوافق عليه رئيس الجهة ان صة وإذا كالمخت للورثة باالستمرار في إتمام العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيال رسميا

كال أو في إي لتامينااً مع أكثر من مورد واحد وتوفى احدهم فللجهة المختصة الحق في إلغاء العقد مع رد العقد مبرم

تخاذ االتوريد إلى باقي الموردين ويحصل اإللغاء في الحالتين بموجب خطاب موصى عليه بدون حاجة إلى 

 ك .إجراءات قانونية أو رسمية أو االلتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بذل

يخ إبالغ من تار على المشاركين في المناقصة يكون خالل أسبوع هترسيتميعاد توريد االصناف الطبية الذي يتم -22

لتي ه المدة ارض سعرالشركة بالتوريد وإذا كان المورد ال يستطيع التوريد خالل الفترة المحددة عليه أن يوضح في ع

 يمكنه خاللها التوريد خطياً. 

رقم  توريد االصناف المذكورة التي تقوم الشركة بتوريده حسب شروط ومواصفات العطاء الدفع لقاء -23

ً من تاريخ إتمام توريد أصناف المهمات الطبية على أن يرفق مع الفات 60(  خالل 88/2017) ورة محضر يوما

 االستالم والتقارير الفنية الالزمة.

ي غزة فن بمخازن المستهلكات الطبية بوزارة الصحة المشترك أن يكون على علم بأن التوريد سيكو على-24

 .به الخاص شامال التحميل والتنزيلبوسائل نقله الخاصة وعلى حسا

  وزارة الصحة ليست ملزمه بقبول ارخص األسعار ودون إبداء أسباب وبدون معارضة من المشاركين-25

 قديم شهادةبتتزم ابق للعرض المقدم منه كما يليلتزم المورد بأن يكون الصنف المورد من النوعية األصلية ومط-26

 .المنشأ عند التوريد

 .تحضر عينه للفحص في حال طلب ذلكأن تلتزم الشركة التي يرسو عليها الصنف المطلوب أن -27

 .يوم من تاريخ إغالق الصندوق 45لمدة صالحية السعر خال -28

ـق معه ر مرفلموردة كما انه لن ينظر ألي عطــاء غييلتزم المورد بتقديم الكتالوجات الخاصة باألصناف ا -29

 الكتالوجــات الخاصة بعرض سعره على أن تكون الكتالوجــات أصلية.

لمورد من عر اسعاد عرض أي شروط يقدمها المورد مخالفة للشروط العامة الواردة بالمناقصة يترتب عليها استب -30

 المنافسة.

 باحا  يومالحادية عشر صالساعة بصندوق المناقصات بدائرة المشتريات خر موعد لتقديم عروض األسعار آ -31

 .دائرة المشتريات بعد هذا الموعد ولن يتم قبول أي عرض يصل إلى   07/08/2017 االثنين الموافق



 مهمات طبية مستهلكةبتوريد الخاصة  88/2017 مناقصة رقم

4 

 

وزارة الصحــة                                       

 دائرة  المشتريات            
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 ف المطلوباصنباألة جدول األسعار الخاص
 

 

 

 يد من خاللها من تاريخ تبليغ المورد باألصناف المرساة عليه وعلى كل مورد توضيح المدة التي يستطيع التور هي) أسبوع( مدة التوريد -مالحظة:

 

 

 

 اتمالحظ مدة التوريد بلد المنشأ الشركة المصنعة السعر اإلجمالي بالشيكل سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

1 CORONARY BALLOON  RX 

2.5mm*20mm. 
PCS 30         

2 CORONARY BALLOON  RX 

1.5mm*15mm. 
PCS 30         

3 CORONARY BALLOON  RX 

1.5mm*20mm. 
PCS 30         

4 CORONARY BALLOON  RX 

2mm*20mm. PCS 20         

5 CORONARY BALLOON  RX 

2.5mm*15mm. 
PCS 30         
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