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دولة فلسطین 
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

90/2017المناقصة رقم عالن عن اإل

بربط ووصل محطة أكسجین مجمع ناصر الطبي بمبنى الیاسین الطبي في خانیونسخاصة 

بربط ووصل محطة أكسجین مجمع الصحة الفلسطینیة عن طرح عطاء بالظرف المختوم الخاصة وزارةتعلن 
الفنیة لشروط الخاصة والعامة والمواصفات ووفقًا لكراسة اخانیونسى الیاسین الطبي في بمبنناصر الطبي 

.مناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحةالواردة للمشتركین في ال

العنوان التالي:في المشتریات بوزارة الصحة دائرةیمكن الحصول على صحیفة الشروط والمواصفات من 
) ال ترد.شیكل200(الطابق األول وذلك لقاء مبلغ –اإلداري لوزارة الصحةالمبنى - غزة : شارع الوحدة

)11:00(عشر الحادیةالساعة 21/08/2017الموافقاالثنینیومبأن آخر موعد لتقدیم العروض هو علماً 
عروض ترد بعد هذا  الموعد. أليفي صندوق العطاءات ولن یلتفت اً صباح
الساعة الثانیة عشر في تمام17/08/2017الموافق الخمیسلسة التمهیدیة یوم زیارة الموقع والجسیتم 
.ظهراً 

مالحظات : 
أجرة اإلعالن في الصحف على من یرسو علیه العطاء.)1
وتكون الكفالة لصالح (مجمع ) یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادر من أي بنك یعمل في قطاع غزة 2

لكفالة أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا وتكون االشفاء الطبي)
من إجمالي قیمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمین دخول ساري المفعول لمدة ثالثة%5المعلومات بنسبة 

.   شهور من آخر موعد لتقدیم العروض
أنواع الرسوم والضرائب.تشمل جمیعو بالشیكل اإلسرائیلي) تقدیم األسعار 3
یجب ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة في ) 4

قطاع غزة قبل صرف الفواتیر (بخصوص الشركات التي لدیها مشتغل مرخص من الضفة الغربیة یتوجب علیها 
).%1نسبة ضریبة دخل بو%2.5دفع ضریبة القیمة المضافة بنسبة 

) لجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار5
2827634فاكس –2829774لالستفسار یرجى االتصال بقسم المناقصات على هاتف رقم 

وزارة الصحة
المشتریاتدائرة
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سطین دولة فل
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

90/2017المناقصة رقم اإلعالن عن 
بربط ووصل محطة أكسجین مجمع ناصر الطبي بمبنى الیاسین الطبي في خانیونسخاصة 

صحیفة الشروط العامة
سجین بربط ووصل محطة أكالقیام على وزارة الصحـــة الفلسـطینیة لكل من هو مؤهل ولدیه القدرة تعلــن

90/2017یبادر باالشتراك في هذه المناقصة رقمأنمجمع ناصر الطبي بمبنى الیاسین الطبي في خانیونس

التالیة:حسب الشروط وذلك 
على المشترك أن یقدم عطائه على النموذج الخاص بهذه المناقصة والمرفق بصحیفة الشروط  فقط - 1

ؤشر علیه برقم قسیمة تحصیل الثمن وكذلك جدول المشتریات والمدائرة والمختوم بختم وزارة الصحةـ 
ورقم المناقصة.اسماألصناف المرفق بهذه الشروط توضع داخل مظروف مغلق مكتوب علیه 

غیرها یجب إعادة كتابته رقمًا أوالمحي في جدول األصناف وكل تصحیح في األسعار أوال یجوز الكشط - 2
وكتابة والتوقیع علیه. 

مشتغًال مرخصًا وان یرفق لعطائه شهادة تثبت ذلك.على المشترك أن یكون - 3
.شهادة خصم ضریبيأوصورة عنها أوعلى المشترك أن یرفق لعطائه شهادة خلو ضریبي - 4
. شروط المناقصةعلى المشترك الذي یرسو علیه العطاء أن یوقع عقدًا مع وزارة الصحة حسب- 5
سعار المقدمة على نماذج الشركةاقصة ولن ینظر لألعلى المشترك أن یلتزم بتعبئة األسعار على نموذج المن- 6
هذه المناقصة متكاملة وال یجوز تجزئتها بین المشاركین.- 7
ضریبة القیمة بالشیكل اإلسرائیلي شامالعلى المشترك أن یكون على علم بأن ما یقدمه من عرض سعر - 8

ثمانیة في األلف ،   %0.8یمتها و یلتزم المورد بتسدید ضریبة الرسوم والطوابع والبالغ ق%16المضافة 
.من التورید طبقًا للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة االنتهاءوانه ملزمًا له حتى 

یجب أن یشمل السعر المقدم بالعطاء رسوم الجمارك وجمیع أنواع الرسوم األخرى ومصاریف النقل بأنواعه - 9
لجمیع المصاریف والرسوم وعلى المشارك خالصاً القطع ن تسلیم وقت تقدیم العطاء والتحمیل والتنزیل ویكو 

الجمركیة.اإلیراداتما یفید تسدید إحضار
من إجمالي قیمة األصناف المتقدمة لها %5یجب على مقدم العطاء أن یقدم ضمان دخول عطاء بنسبة - 10

بإحدى الطریقتین التالیتین:
وتكون الكفالة لصالح (مجمع تعامل مع السلطة الوطنیة بغزة كفالة بنكیة أو (شیك بنكي) من بنك یقبل ال-أ

.غالق الصندوقساریة المفعول لمدة ثالثة شهور من تاریخ إالشفاء الطبي)
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أو إیصال دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیـا المعلومـات ( یـتم اسـتالم -ب
.لصحة)بوزارة ا–اإلیصال من دائرة المشتریات 

) یوم من تاریخ إغالق الصندوق.90یكون صالحیة السعر لمدة (-11
ــالفقرةالمشــار كفالــة دخــول العطــاءعلــى مــن یرســو علیــه العطــاء أن یســتبدل -12 ) بكفالــة أخــرى10(إلیهــا ب

ة التوریــدمــدمــن القیمــة اإلجمالیــة الفعلیـة للعطــاء ســاریة المفعــول حتــى انتهــاء%10بنســبة كفالـة حســن تنفیــذ ) (
.المتفق علیها

التورید:التأخیر في -13
یتم شراء األصناف التي لم یقم المورد بتوریدها من غیره على حسابه بالطریقة التي یضمن بها الحصول -أ

عامــة ومــا ینــتج عــن زیــادة فــي الــثمن مضــافا إلیــه أوبعطــاءات محلیــة أوعلــى الصــنف ســواء بالممارســة 
بموجــب قــانون اللــوازم العامــة عــن مــدة التــأخیر فــي التوریــد %0.5غرامــة وفــرض أدرایــةمصــاریف 10%

مـن أي مبلـغ أخـر یكـون مسـتحقًا لـه لـدى الـوزارة أویصیر خصمها من التأمین المـودع منـه عـن هـذا العقـد 
االعتــراض علــى المبلــغ المطالــب بــه أمــا إذا كــان ســعر الشــراء یقــل عــن ســعر وال یكــون للمــورد الحــق فــي 

المستحقة.یحق له المطالبة بالفرق وهذا ال یمنع من تحصیل قیمة غرامة التأخیر المورد فال

وذلــك بــدون اإلخــالل بحــق الــوزارة فــي بخطــاب،_ إلغــاء العقــد ومصــادرة التــأمین مــع إخطــار المــورد بــذلك ب
العقد.المطالبة بأي تعویض نظیر األضرار الناتجة عن عجز المورد في تنفیذ 

حسـب شـروط ومواصـفات المناقصـة االذي یقوم المـورد بتوریـدهةتورید األصناف المذكوریكون الدفع لقاء-14
یرفق مع الفاتورة محضر االستالم والتقاریر أنعلىوریدالتإتمامیومًا من تاریخ 60خالل )90/2017(رقم 

الالزمة.الفنیة 
من تاریخ إبالغ أسبوعاقصة یكون خالل التي یتم ترسیتها على المشاركین في المناألصناف میعاد تورید -15

خــالل الفتــرة المحــددة علیــه أن یوضــح فــي عــرض القیــام بالصــیانةوٕاذا كــان المــورد ال یســتطیع الشــركة بالتوریــد 
.خطیًا تنفیذ األعمالسعره المدة التي یمكنه خاللها 

المقاییس الفلسطینیة .اعطاء األولویة للمنتج الوطني الفلسطیني لألصناف المطابقة للمواصفات و -16
تعطـــى المنتجـــات الوطنیـــة أولویـــة فـــي الشـــراء حتـــى لـــو كانـــت قیمتهـــا تزیـــد علـــى مثیالتهـــا مـــن المنتجـــات -17

وعلى المورد احضار شهادة من وزارة االقتصاد الوطني بما یفید أن المنتج وطني.%5األجنبیة بنسبة 
سـیتم بالتنسـیق مـع اإلدارة العامـة للهندسـة والصـیانة لصـیانة والنقـل ترك أن یكون على علم بـان اعلى المش-18

والتنزیل.بوسائل نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص شامال التحمیل بوزارة الصحة
لألصـناف لوزارة الصحة تخفیض الكمیات المطلوبـة او زیادتهـا حقعلى المشترك أن یكون على علم بأنه ی-19

وبدون معارضة من المورد .لألسعارت المطلوبة وبدون تغییر من الكمیا%30بواقع الواردة في المناقصة 
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التالعــب فــي معاملتــه یلغــى العقــد ویصــادر التــأمین مــع عــدم اإلخــالل بحــق أوإذا اســتعمل المــورد الغــش -20
المطالبة بالتعویضات المترتبة على ذلك وتشطب وزارة المالیة اسمه من بین الموردین وال یسمح له بالدخول في 

.ت للسلطة فضال عن إبالغ أمره للنیابة عند االقتضاء مناقصا
غیر مباشر على رشـوة أحـد أوبواسطة غیره بطریق مباشر أوقدم بنفسه أوإذا ثبت على المورد انه شرع -21

علـى التواطـؤ معـه إضـرارا بالمصـلحة یلغـى عقـده فـي الحـال ویصـادر التـأمین أومسـتخدمي السـلطة أوموظفي 
من بین الموردین واتخاذ اإلجراءات القضائیة ضده .فضال عن شطب اسمه

فیلغــــى التعاقــــد معــــه بخطــــاب موصــــى علیــــه دون اتخــــاذ أي إجــــراءات قضــــائیة أعســــرأوأفلــــس المــــورد إذا-22
التأمین.ویصادر 

أوما تبقى منه مع رد التامین إذا لـم تكـن هنـاك مطالبـات لـدى المـورد أوإذا توفى المورد جاز إلغاء العقد -23
یعینوا معهم وكیال رسمیًا یوافق علیه رئیس الجهـة المختصـة أنالسماح للورثة باالستمرار في إتمام العقد بشرط 

مــن مــورد واحــد وتــوفى أحــدهم فللجهــة المختصــة الحــق فــي إلغــاء العقــد مــع رد أكثــروٕاذا كــان العقــد مبرمــًا مــع 
اء فــي الحــالتین بموجــب خطــاب موصــى علیــه التوریــد إلــى بــاقي المــوردین ویحصــل اإللغــأیكــالفــي أوالتــامین 

بذلك .االلتجاء إلى القضاء للحصول على حكم أورسمیة أوبدون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونیة 
المبنـى اإلداري-شـارع الوحـدة-المشـتریاتبـدائرةأخر موعد لتقدیم العطاءات بصندوق العطـاءات الكـائن -24

) 11:00الســـاعة الحادیـــة عشـــر (21/08/2017الموافـــق االثنـــینوم یـــهـــو الطـــابق األول –لـــوزارة الصـــحة 
.  صباحاً 

جوال لهندسة والصیانةباإلدارة العامة لصبحي قشطةالمهندس مالحظة : لمزید من االستفسار یرجى مراجعة 
0597918363

وزارة الصحة 
المشتریاتدائرة
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المطلوبةباألصنافجدول األسعار الخاص 

سعر الوحدة الكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم
بالشیكل

السعر اإلجمالي 
مالحظاتبالشیكل

ربط ووصل محطة أكسجین ناصر بمبنى الیاسین الطبي بخانیونس1
160متر طولي

اإلجمــــــالـــي
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2017/90المواصفات الفنیة ألصناف المناقصة رقم 
الخاص بـ ربط ووصل محطة أكسجین م . ناصر بمبنى الیاسین الطبي بخانیونس

 نوع انش 4متر طولي والسعر یشمل عملیة تمدید المواسیر داخل مواسیر 160المسافةPVC

.لحمایتها
مواسیر نحاس خاصة للغازات الطبیة لربط محطة اكسجین ناصر بمبني الیاسین تورید وتركیب

.بقطر انش داخليASTM B 819 type Lنوع
 سم في االرض ووضع شریط تعریف وبیان بلون 80تركیب المواسیر علي عمق ال یقل عن

.واضح
عند البدایة والنهایة2تركیب منهل عدد.
 حاسمحبس بقطر مواسیر الن2عدد.
تغطیة الرایزر من كل طرف بطریقة مناسبة مع الفحص والتشغیل.
ضمانة ستة شهور.

الشركة هــام جدًا : في حال عدم التغییر أو اإلیضاح على مواصفات وأنواع األصناف المطلوبة من قبل
موردةما هو مذكور في العرض وورقة المواصفات وذلك یعتبر ملزمًا للشركة الفإنه سیتم اعتماد

ورقة المواصفات موقعة ومختومة مع عرض السعر للضرورةإرفاقمالحظة : یجب 


