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دولة فلسطین
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

96/2017م المناقصة رقعالن عن اإل

في مستشفى كمال عدوانمراقبة مریضتورید قطع غیار ألجهزة بالخاصة 

مراقبة ألجهزة قطع غیار خاص بتورید الصحة الفلسطینیة عن طرح عطاء بالظرف المختوم تعلن وزارة
لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنیة الواردة ووفقاً ل عدوانمریض في مستشفى كما

للمشتركین في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة لشراء البضائع.

یمكن الحصول على صحیفة الشروط والمواصفات من دائرة المشتریات بوزارة الصحة من العنوان التالي:
) شیكل ال ترد.100الطابق األول وذلك لقاء مبلغ (- ي لوزارة الصحةالمجمع اإلدار - شارع الوحدة- غزة

الحادیة الساعة 25/09/2017لموافقاثنیناال یومبأن آخر موعد لتقدیم العروض هو علماً 
عروض ترد بعد هذا  الموعد . أليفي صندوق العطاءات ولن یلتفت عشر صباحًا 

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

لصالح (مجمع الشفاء الطبي)أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا 
متقدمة لها الشركة كتأمین دخول ساري المفعول لمدة من إجمالي قیمة العطاء ال%5المعلومات بنسبة 

ثالثة شهور من آخر موعد لتقدیم العروض.
.تشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائبو بالدوالر األمریكي) تقدیم األسعار 3
)یجب ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة 4

التي لدیها مشتغل مرخص من الضفة الغربیة بخصوص الشركات (صرف الفواتیر في قطاع غزة قبل
.)%1ضریبة دخل بنسبة و%2.5یتوجب علیها دفع 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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دولة فلسطین
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

96/2017المناقصة رقم اإلعالن عن 

في مستشفى كمال عدوانمراقبة مریضألجهزة تورید قطع غیار بالخاصة 

صحیفة الشروط العامة

مراقبة مریض في ألجهزة قطع غیار وزارة الصحـــة الفلسـطینیة لكل من هو مؤهل ولدیه القدرة لتوریدتعلــن
التالیة:حسب الشروط وذلك96/2017یبادر باالشتراك في هذه المناقصة رقم أنمستشفى كمال عدوان

اص بهـذه المناقصـة والمرفـق بصـحیفة الشـروط  فقـط على المشترك أن یقدم عطائـه علـى النمـوذج الخـ- 1
المشتریات والمؤشر علیه برقم قسیمة تحصیل الـثمن وكـذلك جـدول دائرة والمختوم بختم وزارة الصحة ـ 

ورقم المناقصة .سمااألصناف المرفق بهذه الشروط توضع داخل مظروف مغلق مكتوب علیه 
غیرهــا یجــب إعـــادة أوتصــحیح فــي األســـعار المحــي فـــي جــدول األصــناف وكـــلأوال یجــوز الكشــط - 2

. ابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیهكت
على المشترك أن یكون مشتغًال مرخصًا وان یرفق لعطائه شهادة تثبت ذلك.- 3
یجب ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة - 4

التي لدیها مشتغل مرخص من الضفة الغربیة صوص الشركات بخ(في قطاع غزة قبل صرف الفواتیر 
.)%1وضریبة دخل بنسبة %2.5یتوجب علیها دفع ضریبة القیمة المضافة بنسبة 

. شروط المناقصةعلى المشترك الذي یرسو علیه العطاء أن یوقع عقدًا مع وزارة الصحة حسب- 5
وفـي حـال تقـدمت بعـروض أخـرى تـذكر اقصة أن یلتزم بتعبئة األسعار على نموذج المنالمشتركعلى- 6

.ذلك مقابل كل صنف
للصــنف الواحــد المطــابق للمواصــفات علــى أســاس اقــل األســعار المناقصــةســوف یــتم ترســیه أصــناف - 7

واحـدالبعرض سعر أو أكثر للصنف وسوف یتم اعتبار كل صنف عطاء مستقل ویمكن للمورد التقدم 
.األسعار علمًا بأن لجنة العطاءات غیر ملزمة بأقل

ضـریبة شـامالبالـدوالر األمریكـيعلى المشترك أن یكون علـى علـم بـأن مـا یقدمـه مـن عـرض سـعر - 8
ثمانیـة %0.8و یلتـزم المـورد بتسـدید ضـریبة الرسـوم والطوابـع والبـالغ قیمتهـا %16المضـافةالقیمة 

لـــواردة بالمناقصـــة ت امـــن التوریـــد طبقـــًا للشـــروط والمواصـــفااالنتهـــاءوانـــه ملزمـــًا لـــه حتـــى ،فـــي األلـــف
.المذكورة
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السعر المقدم بالعطاء رسوم الجمارك وجمیع أنـواع الرسـوم األخـرى ومصـاریف عرض یجب أن یشمل - 9
لجمیــع المصــاریف خالصــاً القطــعالنقــل بأنواعــه وقــت تقــدیم العطــاء والتحمیــل والتنزیــل ویكــون تســلیم 

الجمركیة.اإلیراداتما یفید تسدید إحضاروالرسوم وعلى المشارك 
المناقصــة فــيیتقــدم بــه الــذيللصــنفیجــب علــى المشــترك تحدیــد اســم الشــركة المصــنعة وبلــد المنشــأ - 10

أو عینه لالختبار وفي حال لم یتمكن من ةمع تقدیم كتالوج یوضح المواصفات الفنیالسعرعند تحدید 
.لمطلوبة تقدیم عینه مع العطاء یتعهد بتقدیم عینه قبل التورید تتطابق مع األصناف ا

لـم یكـن منصـوص مـاأخـرمـن الشـركة المصـنعة ولـیس مـن أي بلـد األصنافبإحضاریلتزم المورد - 11
علیة بعرض الشركة و الوزارة وافقت على ذلك.

مـــن إجمـــالي قیمـــة األصـــناف %5یجـــب علـــى مقـــدم العطـــاء أن یقـــدم ضـــمان دخـــول عطـــاء بنســـبة -12
:المتقدمة لها بإحدى الطریقتین التالیتین

أي بنك معتمد یعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالح (مجمع من لة بنكیة أو (شیك بنكي) كفا-أ
ساریة المفعول لمدة ثالثة شهور من تاریخ إغالق الصندوق .الشفاء الطبي)

ـــوزارة االتصـــاالت وتكنولوجیـــا المعلومـــات    -ب أو إیصـــال دفـــع معتمـــد صـــادر مـــن بنـــك البریـــد التـــابع ل
.بوزارة الصحة )–یصال من دائرة المشتریات ( یتم استالم اإل

) یوم من تاریخ إغالق الصندوق.90یكون صالحیة السعر لمدة (-13
ــالفقرة (كفالــة دخــول العطــاءعلــى مــن یرســو علیــه العطــاء أن یســتبدل -14 ) بكفالــة 12المشــار إلیهــا ب
لعطاء ساریة المفعول حتى انتهاءمن القیمة اإلجمالیة الفعلیة ل%10بنسبة كفالة حسن تنفیذ) (أخرى

.المتفق علیها مدة التورید
التورید:التأخیر في -15

عـن كـل أسـبوع تــأخیر او جـزء مـن األســبوع %0.5یعطـى المـورد مهلـة مــع توقیـع غرامـة بنســبة -أ
یكـــون المـــورد قـــد تـــأخر فـــي توریـــده والســـلطة لیســـت مســـئولة عـــن أســـباب الـــذيالصـــنفمـــن قیمـــة
ي التورید ما عدا األسباب القهریة كالكوارث الطبیعیة وما شابه .التأخیر ف

یتم شراء األصـناف التـي لـم یقـم المـورد بتوریـدها مـن غیـره علـى حسـابه بالطریقـة التـي یضـمن بهـا -ت
عامــة ومــا ینــتج عــن زیــادة فــي أوبعطــاءات محلیــة أوالحصــول علــى الصــنف ســواء بالممارســة 

ومــا یســتحق مــن غرامــة عــن مــدة التــأخیر فــي التوریــد رایــةأدمصــاریف %10الــثمن مضــافا إلیــه 
من أي مبلغ أخر یكون مستحقًا لـه لـدى أویصیر خصمها من التأمین المودع منه عن هذا العقد 

االعتراض على المبلغ المطالب به أما إذا كان سعر الشراء یقل الوزارة وال یكون للمورد الحق في
المطالبــة بــالفرق وهــذا ال یمنــع مــن تحصــیل قیمــة غرامــة التــأخیر عــن ســعر المــورد فــال یحــق لــه

المستحقة.
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وذلـك بـدون اإلخـالل بحـق الـوزارة بخطـاب،ج_ إلغاء العقد ومصادرة التأمین مع إخطار المـورد بـذلك 
العقد.في المطالبة بأي تعویض نظیر األضرار الناتجة عن عجز المورد في تنفیذ 

حســب شـروط ومواصــفات االـذي یقـوم المــورد بتوریـدهةالمــذكورقطــع الغیـارد توریـیكـون الـدفع لقــاء -16
یرفــق مـــع أنعلــىلقطــع الغیــاروریــدالتإتمــامیومــًا مــن تــاریخ 60) خــالل 96/2017المناقصــة رقــم (

الالزمة.الفاتورة محضر االستالم والتقاریر الفنیة 
وزارة الصـــحة لیســـت ملزمـــة بقبـــول ارخـــص األســـعار ودون إبـــداء أي أســـباب وبـــدون معارضـــة مـــن -17

المشاركین.
یـوم مـن 60التـي یـتم ترسـیتها علـى المشـاركین فـي المناقصـة یكـون خـالل قطـع الغیـارمیعاد توریـد -18

حددة علیه أن یوضح في وٕاذا كان المورد ال یستطیع التورید خالل الفترة المالشركة بالتورید إبالغتاریخ 
عرض سعره المدة التي یمكنه خاللها التورید خطیًا 

مخـازن الهندسـة –على المشترك أن یكون على علم بـان التوریـد سـیكون لمسـتودعات وزارة الصـحة -19
والتنزیل.بوسائل نقله الخاصة وعلى حسابه الخاص شامال التحمیل مستشفى االندونیسيفي والصیانة 

من النوعیة األصلیة ومطابق للعرض المقدم منه كما یلتزم ةالمورداالصنافكون تلمورد بان یلتزم ا-20
التورید.بتقدیم شهادة المنشأ عند 

لــوزارة الصــحة تخفــیض الكمیــات المطلوبــة او زیادتهــا حــقعلــى المشــترك أن یكــون علــى علــم بأنــه ی-21
طلوبة وبدون تغییر لالسعار وبدون معارضـة من الكمیات الم%30بواقع لألصناف الواردة في المناقصة 

.قبل اإلحالة أو بموافقة المورد بعد اإلحالةمن المورد 
یتم استبدال القطع التالفة على حساب المورد وفي أقصى مدة ممكنة.-22
لمعاینـة لوالصـیانة قبـل تقـدیم عـرض سـعره وذلـك االدارة العامة للهندسةمراجعة على المشترك یجب -23

من المواصفات الفنیة للقطع المطلوبة .والتأكد 
تكــون الكتالوجــــات أنعلــى التــي تحتــاج ذلــكباألصــنافیلتــزم المــورد بتقــدیم الكتالوجــات الخاصــة -24

أصلیة أو صور توضح األصناف المطلوبة.
تعطى األولویة للمنتج الوطني الفلسطیني لألصناف المطابقة للمواصفات والمقاییس الفلسطینیة .- 25
تعطى المنتجات الوطنیة أولویة في الشراء حتى لو كانت قیمتها تزید على مثیالتها من المنتجات - 26

وعلى المورد احضار شهادة من وزارة االقتصاد الوطني بما یفید أن المنتج وطني.%5األجنبیة بنسبة 
ن مــع عــدم اإلخــالل التالعــب فــي معاملتــه یلغــى العقــد ویصــادر التــأمیأوإذا اســتعمل المــورد الغــش -27

بحق المطالبة بالتعویضات المترتبة على ذلك وتشطب وزارة المالیة اسمه من بین الموردین وال یسـمح لـه 
.بالدخول في مناقصات للسلطة فضال عن إبالغ أمره للنیابة عند االقتضاء 
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مباشــر علــى غیــر أوبواســطة غیــره بطریــق مباشــر أوقــدم بنفســه أوإذا ثبــت علــى المــورد انــه شــرع -28
علـى التواطـؤ معـه إضـرارا بالمصـلحة یلغـى عقـده فـي الحـال أومسـتخدمي السـلطة أورشـوة أحـد مـوظفي 

ویصادر التأمین فضال عن شطب اسمه من بین الموردین واتخاذ اإلجراءات القضائیة ضده .
ات قضـائیة فیلغـى التعاقـد معـه بخطـاب موصـى علیـه دون اتخـاذ أي إجـراءأعسرأوأفلس المورد إذا-29

التأمین.ویصادر 
مــا تبقــى منــه مــع رد التــامین إذا لــم تكــن هنــاك مطالبــات لــدى أوإذا تــوفى المــورد جــاز إلغــاء العقــد -30

یعینوا معهم وكیال رسمیًا یوافق علیـه رئـیس أنالسماح للورثة باالستمرار في إتمام العقد بشرط أوالمورد 
من مورد واحد وتوفى أحـدهم فللجهـة المختصـة الحـق فـي أكثرالجهة المختصة وٕاذا كان العقد مبرمًا مع 

التورید إلى بـاقي المـوردین ویحصـل اإللغـاء فـي الحـالتین بموجـب أیكالفي أوإلغاء العقد مع رد التامین 
االلتجاء إلى القضاء للحصول أورسمیة أوخطاب موصى علیه بدون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونیة 

.بذلكعلى حكم 
-شـــارع الوحـــدة-غـــزةالمشـــتریاتبـــدائرةأخـــر موعـــد لتقـــدیم العطـــاءات بصـــندوق العطـــاءات الكـــائن -31

ـــومهـــوالطـــابق األول-المجمـــع اإلداري لـــوزارة الصـــحة ـــیناال ی ـــقثن الســـاعة 25/09/2017المواف
الحادیة عشر صباحًا .

وزارة الصحة
تالمشتریادائرة
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قائمة األصناف المطلوبة

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

السعر اإلجمالي دوالرالوحدة بالسعر الكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم
دوالربال

الشركة 
اتمالحظمدة التوریدرقم الكتالوجالمصنعة

1
Extension Cable For Drager Patient Monitor
(S0009K) 8عدد

2
3 Lead ECG Trunk Cable For K3013 Drager
Patient  Monitor (20080130-002)

عدد 
8

3
Hose For Blood Pressure For Drager Infinty
Vista Patient Monitor

8عدد 

4
Pediatric Temperature Sensor Disposable

For Drager Patient Monitor
8عدد 

5
Battery 12V, 2000mA Rechargeable For
Epp-120C Drager, Infinty Vista (PL1220)

8عدد 

6
Masimo SPO2 Sensor For Drager Infinity XL
Patient Monitor

1عدد 

7Neonat NIBP Cuff Pressure For All Monitor 8عدد
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عدد

عدد

عدد

عدد

عدد

الوحدة

الوحدة

الوحدة

الوحدة

الوحدة

Extension Cable For Drager Patient Monitor (S0009K)

3 Lead ECG Trunk Cable For K3013 Drager Patient
Monitor (20080130-002)

Hose For Blood Pressure For Drager Infinty Vista Patient
Monitor

Pediatric Temperature Sensor Disposable For Drager
Patient Monitor

Battery 12V, 2000mA Rechargeable For Epp-120C Drager,
Infinty Vista (PL1220)

1

2

3

4

5

ترتیـب
الصنف

ترتیـب
الصنف

ترتیـب
الصنف

ترتیـب
الصنف

رتیـبت
الصنف

الكمیة

الكمیة

الكمیة

الكمیة

الكمیة

وصف الصنف

وصف الصنف

وصف الصنف

وصف الصنف

وصف الصنف

MODEL/ Drager VISTA 120
PART NO / 2606207

EXTENSION CABLE 2 m

MODEL / Drager VISTA120
PART NO / 2606195

CABLE 3.5m complete Snap Electrode

MODEL / Drager VISTA120
PART NO / 2606218

Original hose 3m

MODEL / Drager VISTA120
PART NO / 2606220
Orginal skin probe

MODEL / Drager VISTA120
PART NO / 2606229

ORGINAL Battery

8

8

8

8

8

م

م

م

م

م

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

مواصفات األصناف المطلوبة

عدوان مراقبة مریض لتجهیز حضانة مستشفى كمال الخاص بـ توفیر قطع غیار ألجهزة
المواصفات الفنیة ألصناف المناقصة رقم 96/2017
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عدد

عدد

الوحدة

الوحدة

Masimo SPO2 Sensor For Drager Infinity XL Patient
Monitor

Neonat NIBP Cuff Prussure For All Monitor

6

7

ترتیـب
الصنف

ترتیـب
الصنف

الكمیة

الكمیة

وصف الصنف

وصف الصنف

MODEL / Drager  VISTA120
PART NO / 2606211

Each 1BOX Including 25pcs Orginal
SPO2 0.5 m orginal

MODEL / Drager VISTA120
PART NO / 2606215

ORGINAL CUFF WITH CONNICTION METAL

1

8

م

م

1
2
3
4

1
2
3

یتم اعتمادهــام جدًا : في حال عدم التغییر أو اإلیضاح على مواصفات وأنواع األصناف المطلوبة من قبل الشركة فإنه س
للشركة الموردةما هو مذكور في العرض وورقة المواصفات وذلك یعتبر ملزماً 

ورقة المواصفات موقعة ومختومة مع عرض السعر للضرورةإرفاقمالحظة : یجب 


