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 دولة فلسطين 

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

  78/2017المناقصة رقم عالن عن اإل

 صيانة وتعبئة اسطوانات الحريق لمخزن دغمشخاصة ب
 

 امعبئاة طفءااءح يراا الصحة الفلسطينية عن طرح عطاء  ااءلفرا التوماال الوء اة  تعلن وزارة

ين فا  اا فءح الفنية الااادد  للتشامر ووفقءً لكراسة الشروط الوء ة والعءمة والت لتوزن دغتش

  التنءقصة وطبقءً لشروط وزاد  الصحة لشرا  البضءئع .

فاا  التشاامراءح اااازاد  الصااحة  دائاار اتكاان الحصاااى علااة  ااحيفة الشااروط والتاا اافءح ماان 
 العناان المءل :

( شايك  200الطءا  األوى وذلك لقء  مبلا)  –عيءد  الرمءى  –التبنة اإلدادي -شءدع الايد  غز : 

 .ال ترد

 ديةالحاالساعة  27/07/2017 الموافق الخميس يوماأن آخر ماعد لمقدام العروض ها  علما      

 عروض ترد اعد هذا  التاعد.  أليف   ندوق العطء اح ولن المفت  ظهرا  والنصف عشر 
 

 مالحظات : 
 أجر  اإلعالن ف  الصحف علة من ارسا عليه العطء . (1

لح ة لصءلة انكية أو شيك انك   ءدد من أي انك اعت  ف  قطءع غز  وتكان الكفءل( اجب إدفءق  فء2

يء تكنالاجوأو سند دفع معمتد  ءدد من انك البراد المءاع لازاد  االتصءالح  مجتع الشفء  الطب (  

الثة ثفعاى لتد  % من إجتءل  قيتة العطء  التمقدمة لهء الشر ة  مأمين دخاى سءدي الت5التعلامءح انسبة 

 شهاد من آخر ماعد لمقدام العروض .   

 وتشت  جتيع أنااع الرسال والضرائب  اءلشيك  اإلسرائيل ( تقدام األسعءد 3

رابية اجب ادفءق شهءد  خلا ضراب  أو  اد  عنهء أو شهءد  خصم ضراب   ءدد  عن الدوائر الض( 4

ة مغ  مرخص من الضفة الغرايف  قطءع غز  قب   را الفااتير  اوصاص الشر ءح الم  لداهء مش

 % (.1% وضرابة دخ  انسبة  2.5اماجب عليهء دفع ضرابة القيتة التضءفة انسبة 

 ( لجنة العطء اح غير ملزمة اقباى أق  األسعءد5
                                                                2827634فء س  – 2829774لالسمفسءد ارجة االتصءى اقسم التنءقصءح علة هءتف دقم 

 وزارة الصحة                     

 المشتريات دائرة

 

 دولة فلسطين 

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

  78/2017المناقصة رقم اإلعالن عن 

 صيانة وتعبئة اسطوانات الحريق لمخزن دغمشخاصة ب

 

 صحيفة الشروط العامة
 

القيءل اصيءنة وتعبئة علة من ها مؤه  ولداه القدد   وزاد  الصحـــة الفلسـطينية لك  تعلــن 

يسب وذلك  78/2017 ابءدد اءالشمراك ف  هذه التنءقصة دقم أن يرا  لتوزن دغتش حأسطاانء

 المءلية:الشروط 

قا  علة التشمرك أن اقدل عطءئه علة النتااذ  الواءص اهاذه التنءقصاة والترفا  اصاحيفة الشاروط  ف -1

ذلك التشامراءح والتؤشار علياه اارقم قسايتة تحصاي  الا تن و ادائار  ة ـ والتومال اوامم وزاد  الصاح

 .ودقم التنءقصة  اسمجدوى األ نءا الترف  اهذه الشروط تاضع داخ  مفروا مغل  مكماب عليه 
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اماه غيرهء اجاب إعاءد   مء أوالتح  ف  جدوى األ نءا و   تصحيح ف  األسعءد  أوال اجاز الكش   -2

 يه . دقتءً و مءاة والماقيع عل

 علة التشمرك أن اكان مشمغالً مرخصءً وان ارف  لعطءئه شهءد  ت بت ذلك . -3

 شهءد  خصم ضراب   أو اد  عنهء  أوعلة التشمرك أن ارف  لعطءئه شهءد  خلا ضراب   -4

 . شروط التنءقصة علة التشمرك الذي ارسا عليه العطء  أن ااقع عقداً مع وزاد  الصحة يسب -5

ة نتاءذ  عبئة األسعءد علة نتااذ  التنءقصاة ولان انفار لرساعءد التقدماة علاعلة التشمرك أن المزل ام -6

 الشر ة .

 هذه التنءقصة ممكءملة وال اجاز تجزئمهء اين التشءد ين . -7

ضيريبة  بالشييل  اإلسيرائيلش ميامالعلة التشمرك أن اكان علة علم اأن ماء اقدماه مان عارض ساعر  -8

% ثتءنياة 0.8رابة الرسال والطاااع والباءل) قيتمهاء و المزل التادد امسداد ض % 16المضافة القيمة 

  اءلتنءقصاة مان المادااد طبقاءً للشاروط والتاا افءح الااادد االنمهاء وانه ملزمءً له يمة ف  األلف ،   

 .التذ اد  

نقا  اجب أن اشت  السعر التقدل اءلعطء  دسال الجتءدك وجتيع أنااع الرساال األخارو ومصاءداف ال -9

ً القطع العطء  والمحتي  والمنزا  واكان تسليم  اأنااعه وقت تقدام والرساال  لجتياع التصاءداف خءلصء

 الجتر ية. اإلاراداحمء افيد تسداد  إيضءدوعلة التشءدك 

قدماة % من إجتءل  قيتاة األ انءا التم5اجب علة مقدل العطء  أن اقدل ضتءن دخاى عطء  انسبة   -10

 لهء اإيدو الطراقمين المءليمين :_

طن  نكيااة أو  شاايك انكاا ( ماان انااك اقباا  المعءماا  مااع الساالطة الاطنيااة اغااز   البنااك الااا فءلااة ا -أ

 .لصندوقاغالق اإلسالم  أو انك االنمء  الفلسطين ( سءداة التفعاى لتد  ثالثة شهاد من تءداخ إ

 ماءح   ااممأو إاصءى دفع معمتد  ءدد من انك البراد المءاع لازاد  االتصاءالح وتكنالاجياء التعلا -ب

 .اازاد  الصحة ( –مالل اإلاصءى من دائر  التشمراءح اس

 ( اال من تءداخ إغالق الصندوق.90اكان  اليية السعر لتد    -11 

 اكفءلة أخرو ( 10   إليهء اءلفقر التشءد   فءلة دخاى العطء علة من ارسا عليه العطء  أن اسمبدى  -12  

مااد   نمهااء اليااة الفعليااة للعطاء  سااءداة التفعاااى يماة ماان القيتاة اإلجتء % 10انساابة    فءلاة يساان تنفياذ ( 

 .التمف  عليهء الماداد

 الماداد:المأخير ف  -13

ضاتن اهاء امم شرا  األ نءا الم  لم اقم التاادد اماداادهء مان غياره علاة يساءاه اءلطراقاة الما  ا -أ

ن فا  الا ت عءماة وماء انامن عان زااءد  أواعطء اح محلياة  أوالحصاى علة الصنف ساا  اءلتتءدسة 

اتاجااب عاان ماد  المااأخير فا  الماداااد % 0.5غرامااة وفارض  أددااااةمصاءداف  %10مضاءفء إليااه 

خار اكاان أمن أي مبل)  أواصير خصتهء من المأمين التادع منه عن هذا العقد قءنان اللاازل العءمة 

إذا  اءن  أماءاالعمراض علاة التبلا) التطءلاب ااه  مسمحقءً له لدو الازاد  وال اكان للتادد الح  ف  

ة غرامة سعر الشرا  اق  عن سعر التادد فال اح  له التطءلبة اءلفرق وهذا ال اتنع من تحصي  قيت

 التسمحقة.المأخير 

 

لاازاد  اوذلك ادون اإلخالى اح   اوطءب،_ إلغء  العقد ومصءدد  المأمين مع إخطءد التادد اذلك ب

 العقد.جز التادد ف  تنفيذ ف  التطءلبة اأي تعااض نفير األضراد النءتجة عن ع

ءح يساب شاروط وماا اف ءالاذي اقاال التاادد امادااده ةتادااد األ انءا التاذ اداكان الدفع لقاء  -14

د  محضار ارفا  ماع الفاءتا أن علاة ادادالم إتتءلاامءً من تءداخ  60( خالى  66/2017 التنءقصة دقم  

 الالزمة.االسمالل والمقءدار الفنية 

ءداخ تاشاهر مان الم  امم ترسيمهء علة التشءد ين ف  التنءقصاة اكاان خاالى  نءا األميعءد تاداد  -15

ااضااح فاا   وإذا  ااءن التااادد ال اساامطيع الماداااد خااالى الفماار  التحاادد  عليااه أنإاااالا الشاار ة اءلماداااد 

 .عرض سعره التد  الم  اتكنه خاللهء الماداد خطيءً 
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 لسطينية .لر نءا التطءاقة للتاا فءح والتقءايس الفاعطء  األولااة للتنمن الاطن  الفلسطين   -16

لتنمجاءح اتعطة التنمجءح الاطنية أولااة ف  الشرا  يماة لاا  ءنات قيتمهاء تزااد علاة م يالتهاء مان  -17

 من وطن .% وعلة التادد ايضءد شهءد  من وزاد  االقمصءد الاطن  اتء افيد أن التن5األجنبية انسبة 

 الصاحة اادائر  مواءزن اللااازل العءماة ااازاد علة علم اءن الماداد سايكان  علة التشمرك أن اكان-18

 والمنزا .ااسءئ  نقله الوء ة وعلة يسءاه الوءص شءمال المحتي  

هااء لاازاد  الصااحة توفاايض الكتياءح التطلااااة او زاءدت حاا علاة التشاامرك أن اكاان علااة علاام اأناه ا-19

عءدضة وادون م لرسعءدالكتيءح التطلااة وادون تغيير % من 30اااقع لر نءا الاادد  ف  التنءقصة 

 من التادد .

خاالى احا  المالعب ف  معءملمه الغة العقد واصءدد المأمين ماع عادل اإل أوإذا اسمعت  التادد الغش -20

ساتح لاه التطءلبة اءلمعااضاءح التمرتباة علاة ذلاك وتشاطب وزاد  التءلياة اساته مان ااين التااددان وال ا

 .منءقصءح للسلطة فضال عن إاالا أمره للنيءاة عند االقمضء  اءلدخاى ف  

لاة غيار مبءشار ع أواااساطة غياره اطراا  مبءشار  أوقادل انفساه  أوإذا ثبات علاة التاادد اناه شارع -21

حاءى علة المااطاؤ معاه إضارادا اءلتصالحة الغاة عقاده فا  ال أومسمودم  السلطة  أودشا  أيد ماظف  

 ب استه من اين التاددان واتوءذ اإلجرا اح القضءئية ضده .واصءدد المأمين فضال عن شط

ءئية فيلغاة المعءقاد معاه اوطاءب ما اة علياه دون اتواءذ أي إجارا اح قضا أعسار أوأفلس التادد  إذا-22

 المأمين.واصءدد 

دد لتاالبءح لدو امء تبقة منه مع دد المءمين إذا لم تكن هنءك مطء أوإذا تافة التادد جءز إلغء  العقد -23

لجهة ليه دئيس ااعيناا معهم و يال دستيءً اااف  ع أنالستءح للادثة اءالسمتراد ف  إتتءل العقد اشرط  أو

  إلغاء  فامن مادد وايد وتاافة أيادهم فللجهاة التومصاة الحا   أ  رالتومصة وإذا  ءن العقد مبرمءً مع 

 اتاجب خطاءب اإللغء  ف  الحءلمين الماداد إلة اءق  التاددان واحص  أاكءىف   أوالعقد مع دد المءمين 

ى علاة االلمجاء  إلاة القضاء  للحصاا أودساتية  أوما ة عليه ادون يءجة إلة اتواءذ إجارا اح قءنانياة 

 اذلك .يكم 

تبنااة ال -شاءدع الايااد  -التشاامراءح اادائر أخار ماعااد لمقادام العطااء اح اصاندوق العطااء اح الكااءئن  -24

عشير  الحادييةالسياعة   27/7/2017هو يوم الخميس الموافق وى الطءا  األ –عيءد  الرمءى  –اإلدادي 

 صباحا .والنصف 

 

  وزارة الصحة                                                             

المشتريات دائرة                                                       
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 جدول األسعار الخاصة باألصناف المطلوبة
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 اتمالحظ السعر اإلجمالش بالشيل  سعر الوحدة بالشيل  اللمية الوحدة اسم الصنف الرقم

     100 عدد  يلا غءز هءلان 6يرا  تعبئة اسطاانءح  1
 

      28 عدد اادد  تعبئة اسطاانءح يرا   2

      50 عدد  تاداد وتر يب خرطال اسطاانة يرا  مع اسمبداى القااعد 3
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