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دولة فلسطین
وزارة الصحة 
غزة-دائرة المشتریات 

82/2017عالن عن المناقصة رقمإعادة إ
جحر الدیك-تأهیل مركز صحي وادي غزة خاصة بمشروع 

لدى لجنة التصنیف الوطنیة والمسجلین لدى اتحاد الصحة الفلسطینیة للمقاولین المصنفینتعلن وزارة
الدیكجحر- مركز صحي وادي غزةتأهیل بمشروع الخاصة ختومعن طرح عطاء بالظرف الملمقاولینا

ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنیة الواردة للمشتركین في المناقصة وطبقًا لشروط 
وزارة الصحة.

التالي:على صحیفة الشروط والمواصفات من دائرة المشتریات بوزارة الصحة من العنوانیمكن الحصول
.شیكل ال ترد) 200الطابق األول وذلك لقاء مبلغ(- لوزارة الصحةاإلداريالمجمع- شارع الوحدة- ةغز 

شرعالحادیةالساعة 24/08/2017الموافق الخمیسهو یومعلمًا بأن آخر موعد لتقدیم العروض 
.في صندوق العطاءات ولن یلتفت ألي عروض ترد بعد هذا  الموعد)ص11:00(صباحاً 

في تمام الساعة الثانیة عشر 22/08/2017الموافق الثالثاءیوم زیارة الموقع والجلسة التمهیدیة سیتم
.ظهرا

مالحظات: 
أجرة اإلعالن على من ترسو علیه العطاء.)1
) یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادرین من بنك معتمد لدى السلطة الوطنیة الفلسطینیة بغزة 2

) أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة أو بنك االنتاج الفلسطینيسالمي (البنك الوطني اإل
شهور من العطاء كتأمین دخول ساري المفعول لمدة ثالثة%5االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بمبلغ 

.   من آخر موعد لتقدیم العروض
الرسوم والضرائب.وتشمل جمیع أنواعشیكل االسرائیلي بال) تقدیم األسعار 3
) ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة في 4

قطاع غزة.
.ءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار) لجنة العطا5

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

وزارة الصحة
دائرة المشتریات
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دولة فلسطین
وزارة الصحة 
غزة-دائرة المشتریات 

82/2017اإلعالن عن المناقصة رقم 
جحر الدیك-خاصة بمشروع تأهیل مركز صحي وادي غزة 

صحیفة الشروط العامة

لدى لجنة التصنیف الوطنیة والمسـجلین لـدى المصنفینطینیة لكـل المقـاولین وزارة الصحة الفلسـتتوجــه
المشــتریات بــوزارة لــدائرةیتوجــه أناالشــتراك بالمناقصــة المشــار إلیهــا عالیــه فــيالــراغبینو اتحــاد المقــاولین

یة :حسب الشروط التالوذلكالصحة للحصول على صحیفـة الشـروط والمواصفـات للمشـاركة بالمناقصـة 
والمرفـــق بصــحیفة الشــروط فقـــط علــى النمـــوذج الخــاص بالمناقصــة علــى المشــترك أن یقـــدم عطائــه - 1

والمختـــوم بخـــاتم وزارة الصـــحة دائـــرة المشـــتریات والمؤشـــر علیـــه بـــرقم قســـیمة تحصـــیل الـــثمن وكـــذلك 
األصناف المرفق بهذه الشروط توضع داخل مظروف مغلق علیه اسم ورقم المناقصة والتوقیـع علـى 

.ل ورقه من أوراق صحیفة الشروط والمواصفات وختمها بختم الشركة ك
ال یجــوز الكشــط أو المحــي فــي جــدول األصــناف وكــل تصــحیح فــي األســعار أو غیرهــا یجــب إعــادة - 2

كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه .
%16المضــافةالقیمــةشــامًال لضــریبةبالشــیكل االســرائیليیقــدم عــرض ســعره أنعلــى المشــترك - 3

.ثمانیة في األلف%0.8ویلتزم المورد بتسدید ضریبة الرسوم والطوابع والبالغ قیمتها 
.مشتغال مرخصًا وان یرفق لعطائه صورة عن تلك الرخصةلدیه یكون أنعلى المشترك - 4
صـادرة ضـریبيشـهادة خصـم أوصورة عنها أوضریبيیرفق لعطائه شهادة خلو أنعلى المشترك - 5

.یبیة في قطاع غزةعن الدوائر الضر 
ـــدم ضـــمان دخـــول عطـــاء بنســـبة -6 ـــدم العطـــاء أن یق ـــى مق قیمـــة األصـــناف إجمـــاليمـــن %5یجـــب عل

الطریقتین التالیتین:بإحدىالمتقدمة لها 
كفالـــة بنكیـــة أو (شـــیك بنكـــي) مـــن بنـــك یقبـــل التعامـــل مـــع الســـلطة الوطنیـــة بغـــزة (البنـــك الـــوطني -أ

إغــــالقیة المفعــــول لمــــدة ثالثــــة شــــهور مــــن تــــاریخ ) ســــار أو بنــــك االنتــــاج الفلســــطینياإلســــالمي 
الصندوق.

دفع معتمد صادر من بنك البریـد التـابع لـوزارة االتصـاالت وتكنولوجیـا المعلومـات ( یـتم إیصالأو -ب
بوزارة الصحة ).–من دائرة المشتریات اإلیصالاستالم 

الصندوق.إغالق) یوم من تاریخ 90یكون صالحیة السعر لمدة (-7
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بكفالـــة حســـن تنفیـــذ ریدیـــةالبالبنكیـــة أویســـتبدل ضـــمانته أنیرســـو علیـــه العطـــاء الـــذيى المشـــترك علـــ-8
للمشـــروع وان تكـــون ســــاریة المفعـــول حتـــى االنتهـــاء مـــن تنفیـــذ كافـــة اإلجمالیـــةمـــن القیمـــة %10لتصـــبح 
األعمال) وتسلیم جمیع82/2017والتنفیذات المطلوبة حسب شروط ومواصفات المناقصة رقم (األعمال

ال الهندسـة والصـیانة اإلدارة العامـة بالتنسـیق مـع جحـر الـدیك-مركز صحي وادي غزةفي تامةالمنفذةو
.األعمالكاملتجزئة هذه الكفالة بل یجب االحتفاظ بها كاملة لحین االنتهاء من تنفیذیجوز

ة الصـحة هـو ملزمـًا لـه یكون على علم بـأن مـا یقدمـه مـن عـرض سـعر وتقبـل بـه وزار أنعلى المشترك -9
المناقصة.هذه فيإلیهاالمشار األعمالحتى االنتهاء من تنفیذ كافة 

صـحیفة فـيالفنیـة الـواردة األعمـالحـال رسـو المناقصـة علیـه بتنفیـذ كافـة فيیلتزم أنعلى المشترك -10
بتوجیهـات المهنـدس الموقـع وان یلتـزممن تاریخ محضر تسلیمیوم60تتجـاوزمـدة ال فيالشروط الفنیة  

الفتـرة یحـدد هـوأنالمشرف على المشروع (وفى حال عدم قدرته على االلتزام بالفترة الزمنیة المحددة علیـه 
یستطیع خاللها االلتزام بالتنفیذ ولوزارة الصحة مطلق الحریة باختیار العرض المناسب).التي
مــن یــوم90مـدة شـروط ومواصــفات العطـاءحسـب بهــاالتـي یقــوم المـورد األعمـالیكـون الـدفع لقــاء -11

.ام التورید ومن خالل وزارة الصحةتاریخ تقدیم الفواتیر واألوراق الدالة على تم
علــى المشــترك أن یكــون علــى علــم بأنــه یحــق لــوزارة الصــحة تخفــیض الكمیــات المطلوبــة أو زیادتهــا -12

وبــــة وبـــدون تغییـــر لألســـعار وبــــدون لألصـــناف الـــواردة فــــي المناقصـــة بواقـــع الكمیـــات المطل%30بنســـبة 
معارضة من المورد.

المواد بـــلهندســـة والصـــیانة لاإلدارة العامـــة بتزویـــد علـــى المشـــترك الـــذي یرســـو علیـــه المناقصـــة القیـــام-13
طبقـــًا للشـــروط والمواصـــفات الخاصـــة بالمناقصـــة وأن یقـــوم بنقـــل وتوصـــیل تلـــك المـــواد للمخـــازن المطلوبـــة 

حسابه الخاص مع التحمیل والتنزیل.بوسائل نقله الخاصة وعلى 
وبدون األسبابإبداءجزء منها بدون أواألعمالالمناقصة عن جمیع إلغاءفيلوزارة الصحة الحق -14
تعویض.بأيالمطالبة فيیكون لمقدم العطاء الحق أن

ى العقد وتسـلیمه المطلوبة منه فور توقیعه علاألعمالتنفیذ فيیلتزم من ترسو علیه المناقصة بالبدء -15
.عوائقأيموقع العمل من قبل دائرة الهندسة والصیانة خالیًا من 

حال رسو المناقصة علیه.فيللتنفیذ یلتزم به زمنيیرفق لعطائه جدول أنعلى المشترك -16
تنتج عـن قیامـه بالتنفیـذ وٕاخراجهـا مـن موقـعالتيمن ترسو علیه المناقصة یلتزم بإزالة كافة المخلفات -17

یخالف أنظمة البلدیة المتبعة. أومكان یسبب إعاقات للسیر فيإلقائهاالعمل وعدم  
الالزمـة قبـل البـدء البریدیـةالبنكیـة أوترسو علیه المناقصة تقدیم كافة الضـماناتالذيعلى المشترك -18
من هذه الصحیفة ) .8التنفیذ وتوقیع العقد ( الفقرة رقم في
) 82/2017بعــض شــروط ومواصــفات المناقصــة رقــم (أوإذا اخــل مــن ترســو علیــه المناقصــة بكــل -19

العقــد معــه والتعاقــد مــع وٕالغــاءالبریدیــةالبنكیــة أومصــادرة ضــمانتهالحــق فــي جزئیــًا لــوزارة الصــحة أوكلیــًا 
.الفلسطینيالقضاء أمامومقاضاته اإلخاللسواه وتحمیله كافة التعویضات والخسائر المترتبة على ذلك 
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جـزء أوتـأخیر أسـبوعالمائة من قیمة العطاء عـن كـل فينصف%0.5غرامة التأخیر تكون قیمتها -20
أسـابیعثالثـة أقصـى) وبحـد 10بـالفقرة رقـم (إلیهـاالمشـار األعمـالبعد المـدة المحـددة لتنفیـذ األسبوعمن 

) مـن الشـروط العامـة 19ویطبـق مـا جـاء بـالفقرة رقـم(ریدیـةالبالبنكیة أوبعدها یفسخ العقد وتصادر كفالته 
للمناقصة.

أعمالـهضـرر قـد یحـدث نتیجـة أيبعین االعتبار انه مسئول مسئولیة كاملة عن األخذعلى المقاول -21
.المنفذة األعمالالموقع وخارج الموقع ویكون مسئوال مسئولیة كاملة عن سالمة كافة في
والمنشآت المجاورة . المبانيعلى سالمة جمیع یجب على المقاول المحافظة-22
المشــروع حســب مــا هــو منفــذ علــى أعمــالیجــب علــى المقــاول تقــدیم مخططــات تنفیذیــة كاملــة لجمیــع -23

.ة فور االنتهاء من تنفیذ المشروعالطبیع
من مسئولیة المقاول.هيالموقع بصفة عامة فيحمایة وحراسة المواد والعدد المستخدمة -24
ضـرارأأیـةعلى المشترك تأمین العاملین معه مـن الحـوادث ووزارة الصـحة غیـر مسـئولة قانونیـًا عـن -25

.األصولحال رسو المناقصة على المشارك وقیامه بالتنفیذ حسب فيالمواطنین أوقد تلحق بالعاملین 
.وال یجوز تجزئتها بین المشاركینهذه المناقصة متكاملة-26
.آخرعطاء أي أوت ملزمة بقبول أرخص العطاءات وزارة الصحة لیس-27

تـاریخ سـنة كاملـة مـنهـيبعـد التنفیـذ األعمـالبأن مدة ضمانة یكون على علم أنعلى المشترك -28
مــن المبلــغ اإلجمــالي %5ة التنفیــذ بكفالــة ضــمان األعمــال بنســبوان یســتبدل كفالــة حســناالبتــدائيالتســلیم 

.عول لحین انتهاء الضمانةساریة المفلألعمال المنفذة
اإلخــاللمعاملتــه یلغــى العقــد ویصــادر التــأمین مــع عــدم فــيالتالعــب أوإذا اســتعمل المقــاول الغــش -29

المطالبـــة بالتعویضـــات المترتبـــة علـــى ذلـــك وتشـــطب وزارة المالیـــة اســـمه مـــن بـــین فـــيبحـــق وزارة الصـــحة 
للنیابة عند االقتضاء .أمرهإبالغعن مناقصات للسلطة فضال فيالمقاولین وال یسمح له بالدخول 

غیــر مباشــر علــى أوبواســطة غیــره بطریــق مباشــر أوقــدم بنفســه أوإذا ثبــت علــى المقــاول انــه شــرع -30
الحــال فــيبالمصــلحة یلغــى عقــده إضــراراعلــى التواطــؤ معــه أوالســلطة مســتخدميأومــوظفيحــد أرشــوة 

القضائیة ضده.اإلجراءاتولین واتخاذ ویصادر التأمین فضال عن شطب اسمه من بین المقا
قضـائیة إجـراءاتأيفیلغى التعاقد معه بخطاب موصى علیـه دون اتخـاذ أعسرأوالمقاول أفلسإذا-31

ویصادر التأمین .
لــم تكــن هنــاك مطالبــات لــدى إذامــا تبقــى منــه مــع رد التــأمین أوالعقــد إلغــاءتــوفى المقــاول جــاز إذا-32

یعینوا عنهم وكـیال رسـمیًا یوافـق علیـه رئـیس أنالعقد بشرط إتمامفيورثة باالستمرار السماح للأوالمقاول 
فـيمـن مـورد واحـد وتـوفى احـدهم فللجهـة المختصـة الحـق أكثـركان العقد مبرمـًا مـع وٕاذاالجهة المختصة 

المقاولین باقيإلىالتورید إیكالفيأوالعقد مع رد التامین إلغاء
أوقانونیــة إجــراءاتاتخــاذ إلــىلحــالتین بموجــب خطــاب موصــى علیــه بــدون حاجــة افــياإللغــاءویحصــل 

القضاء للحصول على حكم بذلك .إلىااللتجاء أورسمیة 
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الفلسـطینيالقضـاء إلـىاألمـریحـال األعمـالكافـة أوخالفات حول تنفیذ بعـض أيحال حدوث في-33
للبت فیه.

العامة الواردة بالمناقصة یترتب علیـه اسـتبعاد عـرض سـعر أي شروط یقدمها المورد مخالفة للشروط -34
المورد من المناقصة.

اعطاء األولویة للمنتج الوطني الفلسطیني لألصناف المطابقة للمواصفات والمقاییس الفلسطینیة .-35
تعطى المنتجات الوطنیة أولویة في الشراء حتى لـو كانـت قیمتهـا تزیـد علـى مثیالتهـا مـن -36

وعلــى المــورد احضــار شــهادة مــن وزارة االقتصــاد الــوطني بمــا %5األجنبیــة بنســبة المنتجــات 
یفید أن المنتج وطني.

الكائنـة المشتریات دائرة صندوق العطاءات بفيبالظرف المختوم األسعارأخر موعد لتقدیم عروض -37
ــــوزارة الصــــحةاإلداريالمجمــــع-شــــارع الوحــــدةفــــي  ــــوم هــــوالطــــابق األول -ل ــــق االخمــــیسی لمواف
.ص )11:00( الحادیة عشر الساعة 24/8/2017

لهندســـة نهـــاد الســـویطي بـــاإلدارة العامـــة لس المهنـــدمالحظـــة : لمزیـــد مـــن االستفســـار یرجـــى مراجعـــة 
0597918362جوال والصیانة

وزارة الصحـــة
تریاتالمشدائرة
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جدول الكمیات

جدول باألعمال والكمیات المطلوبةطیهمرفق

مالحظاتشیكلالسعر االجمالي بالشیكللسعر الوحدة باالكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم

1اجماليجحر الدیك –تأهیل مركز صحي وادي غزة 1
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جحر الدیك-مركز صحي وادي غزة لتأھیلالمطلوبة و الكمیات باألعمالجدول 

ةالكمیالوحدةوصف األعمالم.
سعر الوحدة  

كلبالشی
السعر إجمالي

بالشیكل
NO3سم نوع فیترا"60تورید وتركیب مغسلة حسب المقاس والنوعیة المعتمدة في العیادة "1
NO5"حسب القائم"60*60مقاسمرآهتورید وتركیب 2
M25"حسب القائم"لزوم غرفة المختبر وغرفة األشعة أعلى حوض المجلى25*40میكا مقاس اتورید وتركیب كر 3

4
الوضع كما وٕاعادةتصلیح وتركیب شبك الحمایة في غرفة المحاسب في الدور األرضي مع قصارة والدهان 

كان في السابق "حسب مواصفات الحمایات القائمة"
1مقطوعة

5

تورید وتركیب خالط میاه بارد وساخن نوع اجاموتور حسب العینة المعتمدة والعمل یشمل سحب خطوط المیاه 
إلىعادة الوضع إ كواع النحاس وتركیب البالط حول الخالط شبیه بالقائم و أحتى الطبلون ویشمل تركیب 

طبیعة "حسب مواصفات الشبكات القائم"
30عدد

6

والذي یشمل على األرضيما كان في طبلونات الكهرباء في الدور إلىالوضع وٕاعادةتورید وتركیب وتصلیح 
طبلونات في الطابق المنشر في غرفة الطاقة الشمسیة 3إلى ذالك عددإضافةیسیة طبلونات كهرباء رئ3عدد 

ذلك سحب إلىإضافةوالعمل یشمل تركیب القطع الموجودة في العیادة من مواد وتورید ما هو تالف منها 
لة كسسورات كامع من الكلمن ویشمل العمل جمیع اإلأسالك بجمیع المقاسات ویمنع توصیل األسالك بأي نو 

وضع الطبلونات كما كانت بشكل هندسي معتمد ومنظموٕاعادة

1مقطوعة

لجمیع األعمالاإلجماليالسعر 
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