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 دولة فلسطين 
 اإلدارة العامة للشؤون المالية-وزارة الصحة

 دائرة المشتريات
 دعوة لتقديم مزادات 

 1/2222المزاودة رقم: 

 

ط الموضحة تبعًا للشرو  تأجير كشك تسجيل المواليد في مجمع ناصر الطبيلعن طــرح مزاودة بالظرف المختوم  تعلن وزارة الصحة .1

 في كراسة المزاودة.

الشركات واألفراد الراغبين في المشاركة في هذا المزاد مراجعة دائرة المشتريات/وزارة الصحة خالل أوقات الدوام الرسمي من على  .2

 ( شيكل غير مستردة.100أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق المزاد مقابل دفع مبلغ )

 ألربعاءاالصحة في غـزة يوم  وزارة-ات بدائرة المشتريات آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاء .3

 وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المزاودين في نفس المكان والزمان. صباحا 11:00الساعة  م26/01/2022الموافق 

 مالحظة:

 في الصحف على من يرسو عليه المزاد. اتأجرة اإلعالن .1

أو شيك بنكي أو كفالة بنكية  شيكل( 1000معتمد من قبل بنك البريد بمبلغ )سند دفع كفالة دخول مزاودة على شكل يجب إرفاق  .2

يومًا مستردة لمن ال يرسو عليه  00كتأمين دخول ساري المفعول لمدة بنك االنتاج الفلسطيني أو البنك الوطني اإلسالمي من 

 المزاد.

 تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الضرائب. .3

 ملزمة بقبول أعلى األسعار.لجنة العطاءات غير  .4

 لجنة العطاءات غير مسئولة عن أي مبلغ نقدي يرفق بالعرض. .5

 م الساعة العاشرة صباحا بدائرة المشتريات وزارة الصحة.18/01/2022الموافق الثالثاء سيتم عقد جلسة تمهيدية يوم  .0

 

                                                                purch@moh.gov.ps الكتروني:وبريد  2728282فاكس –2729882لالستفسار يرجى التواصل على هاتف رقم
 

 

 دائرة المشتريات         

 قسم العطاءات والعقود         
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل املتناقصني:ـ
والنمــاذج والوثــائق المرفقــة بــدعوة المزاودة بعــد أن يقرأ هــذه الوثــائق ويتفهم جميع مــا ورد يعد المزاود عرضه وأسعاره على الجداول  .1

فيهـا ويختم ويوقع كـافـة وثـائق دعوة المزاودة ويقـدمهـا ضــــــــــــــمن العرض كاملة على أن يتحمل كافة النتائي المترتبة على عدم قيامه 
 .بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة

ار المزاودة بالشــيكل على أن يشــمل الســعر رســوم الجمارك والضــريبة المضــافة وجميع الرســوم والمصــاريف يلتزم المزاود بكتابة أســع .2
 األخرى.

يعد المزاود عرضـه مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسود فقط ويحظر المحو أو التعديل أو الشطب أو اإلضافة في العرض  .3
ويعاد كتابة الصـــــواب بالحبر األزرق أو األســـــود ويوقع  روازيين بالحبر األحموكل تصـــــحيح من هذا القبيل يوضـــــع عليه خطين مت

 بجانبه من قبل من أجرى التصويب.

أجير كشــــــك تيقدم المزاود عرضــــــه مرفقًا به الوثائق المطلوبة مع تأمين دخول المزاودة في مللف مللق بوحكام ويكتب عليه مزاودة  .4
وكذلك اســـــمه وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صـــــندوق البريد  2022/ 1رقم  تســـــجيل المواليد في مجمع ناصـــــر الطبي

ـــــــــغ دائرة المشتريات/وزارة الصحة  خطيًا  وام الرسميالل أوقات الدخالخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالمزاودة وعليه تبليـ
 بأي تليير أو تعديل في عنوانه

دائرة المشـــتريات / وزارة الصـــحة خالل أوقات دوق العطاءات المخصـــه لهذا اللرض لدى يودع العرض من قبل المزاود في صـــن .5
نظر يفي صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العروض ال  دة المحددة لذلك وكل عرض ال يودعقبل انتهاء الم الدوام الرسـمي

 .فيه ويعاد إلى مصدره مللقاً 

يوم عمــل من تــارير آخر موعــد لتقــديم  00نــافــذ المفعول وال يجوز لــه الرجوع عنــه لمــدة  يلتزم المزاود بــأن يبقى العرض المقــدم منــه .0
 العروض.

 

 ثانيًا: الشهادات واملستندات الرمسية املطلوبة:ـ
 يلتزم المزاود إذا كان شركة أن يرفق مع عرضه الشهادات والوثائق المطلوبة منه وهي على النحو التالي: .1
 .شهادة حسن سير وسلوك جديدة  .2

 . رخصة مزاولة المهنة سارية المفعول .3

 إرفاق اثبات الشخصية )صورة الهوية( .  .4

 تعهد خطي بعدم ممارسة أية مهنة أو وظيفة اخرى ، وغير مسجل ضمن السجل التجاري . .5

دل عة أمام كاتب العاغب بالدخول للمزاودة فيجب عليه إرفاق وكالة رسمية موقر أما إذا كان المتقدم هو وكيل عن الشخه ال .0
 وصورة وهويته .

 ثالثًا: تأمينات وضمانات املزاودة :
أو شيك بنكي أو كفالة شيكل ( 1000يلتزم المزاود بورفاق سند دفع معتمد من قبل بنك البريد بمبلغ ): تأمين الدخول في المزاودة .1

يومًا مستردة لمن ال يرسو عليه " وال ينظر في أي عرض  00 ساري المفعول لمدةكتأمين دخول بنكية من البنك الوطني أو بنك االنتاج 
ر هغير معزز بتأمين دخول المزاد على أن تعاد تأمينات الدخول في المزاد إلى مقدميها من المزاودين الذي لم يحال عليهم المزاد بعد مدة ش

 من تارير آخر موعد لتقديم العروض.
وذلك على  شيكل (2000مبلغ )يلتزم المزاود الفائز بالمزاودة أو بأي جزء من بنودها بتقديم تأمين حسن التنفيذ : تأمين حسن التنفيذ .7

يوم من  15شكل سند دفع معتمد صادر من بنك البريد أو كفالة بنكية او شيك بنكي من البنك الوطني او بنك االنتاج حسب األصول خالل 
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عليه من دائرة المشتريات / وزارة الصحة على أن يكون ساري المفعول لمدة سريان العقد من تارير آخر تارير تبليله بقرار إحالة العطاء 
 .موعد لتقديم تأمين حسن التنفيذ

 رابعًا: فتح املزاودة وتقييمها:
ي الزمان والمكان ف تفتح العروض من قبل اللجنة المشــكلة لهذا اللرض وتقوم هذه اللجنة بفتح المزاودة: أواًل: لجنة فتح المظاريف

 -باتخاذ اإلجراءات التالية: ي دعوة المزاد وتقوم اللجنةالمحددين ف
إثبات عدد المظاريف في محضـر فتح المظاريف وكل مزاود يفتح مظروفه يضع رئيس اللجنة عليه وعلى مظروفه رقمًا مسلساًل  -أ

 ردة.على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم المزاودة ومقامه عدد المزاودات الوا

ثبات عددها.  -ب  ترقيم األوراق المرفقة مع المزاودة وا 

 تسجيل اسم مقدم المزاد واألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كل مزاود. -ت

التوقيع من رئيس اللجنة وجميع األعضــــاء الحاضــــرين على المزاودة ومظروفه وكل ورقة من أوراقه وكذلك على محضــــر اللجنة  -ث
 الخطوات السابقة.بعد تدوين كافة 

 سيتم تشكيل لجنة فنية لدراسة العروض المقدمة وفقًا لما يلي:  :ثانيًا : لجنة دراسة وتقييم العروض
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول المزاد. -أ

 تدرس العروض للتأكد من مدي التزام المزاود بعرضه بمواصفات وشروط دعوة المزاد.   -ب

 زاد الشــــــروط المطلوبة يتم اإلحالة علىار للكل حيث أنه إذا ما توفرت في الجهة المزاودة المتقدمة للميتم دراســــــة عروض األســــــع  -ت
 المتقدم بأعلى األسعار.

 اللجنة غير ملزمة بأعلى األسعار ويحق لها عدم إبداء األسباب ودون الحق باالعتراض من قبل المتقدم للمزاود. -ث

إللاء المزاودة نهائيًا، في أي وقت دون الحاجة إلبداء األســـباب وال يحق للمتقدمين للمزاودة  وزارة الصـــحة – لدائرة المشـــترياتيحق  -ج
 االعتراض على ذلك مطلقًا.

 ثالثًا:ـ التزامات المزاود :ـ
 . ةعلى المزاود الذي أحيل عليه المزاد استكمال إجراءات العقد الخاه وتوقيع االتفاقية بعد االنتهاء من عملية الترسية مباشر  .1
ال يجوز للمزاود أن يتنازل ألي شـــــــــــخه آخر عن كل أو أي جزء من العقد دون الحصـــــــــــول على إذن خطي مســـــــــــبق من دائرة  .2

 التي أحالت عليه المزاد مع االحتفاظ بكامل حقوق اإلدارة وفقًا للعقد األصلي.  وزارة الصحة –المشتريات 

بأي خســارة أو ضـرر ناشــت عن تقديم عرضـه في حالة إذا ما رفضــت ة دائرة المشـتريات/ وزارة الصـح إلىال يحق للمزاود الرجوع  .3
اللجنة كل أو بعض العروض المقدمة إليها أو إذا لم تحل المزاد على مقدم اعلى األسعار أو إذا أللت اللجنة دعوة المزاد في أي وقت 

 اللجنة أي التزامات مادية مقابل ذلك. لة دون ذكر األسباب وال يترتب علىأو أي مرح

 .دون تقسيط عليه خالل أسبوع من تبليله بذلك يلتزم المزاود بالدفع للمبلغ المتعاقد .4
 خامسًا: شروط متفرقة:ـ

و غير ة غيره بطريق مباشــــر أإذا اســــتعمل المزاود الل  أو التالعب في معاملته أو ثبت عليه أنه شــــرع أو قام بنفســــه أو بواســــط .1
اضـــرارًا المصـــلحة العامة ويحق للجنة المزاودات أن تللي عقده في الحال ويصـــادر التأمين المقدم منه ولها أن تحرمه من  مباشـــر

االشـــــــــتراك في مزاودات أخري للمدة التي تحددها دون اإلخالل بحقها بالمطالبة بالتعويض عن كل عطل وضـــــــــرر لحق بها جراء 
 ذلك.

 ات إللاء التعاقد معه دون اللجوء للقضاء.إذا أفلس المزاود يحق للجنة العطاء .2

إذا توفى المزاود جاز إللاء العقد المبرم معه أو ما تبقى منه بتوجيه كتاب للورثة يفيد بذلك دون الحاجة إلى اســــــــــــــتصــــــــــــــدار حكم  .3
 قضائي يقضي بذلك.
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 الشروط اخلاصة
متر  (17=3.7*4.7)كشـــــك تســـــجيل المواليد في مجمع ناصـــــر الطبي ومســـــاحته اإلجمالية حوالي تأجيره هو  يالمنو  المحل .1

 مربع.

ســـيتم تســـليم الكشـــك للمســـتأجر بموجب محضـــر تســـليم ابتدائي بحضـــور إدارة مجمع ناصـــر الطبي ودائرة الهندســـة والصـــيانة  .2
 ويوضح فيه حالة الكشك وقراءات عدادات الكهرباء والمياه.

تأجر بعد إنتهاء فترة اإليجار تســـليم الكشـــك بموجب محضـــر اســـتالم نهائي وبحالة ال تقل عن الحالة التي يتوجب على المســـ .3
 إستلم بها الكشك في بداية فترة اإليجار.

 الســنوي الذي رســي عليه خالل مدة أقصــاها أســبوع من المأجوريلتزم المزاود الذي يرســو عليه المزاد بتوقيع العقد ودفع قيمة  .4
 دائرة المشتريات. –له بذلك من قبل وزارة الصحة تارير تبلي

 أن يجري المعامالت الخاصة بتسجيل المواليد فقط . من ترسو عليه المزاودة  يلتزم  .5

يلتزم المســــــــتأجر بعدم اتخاذ المأجور ألي اغراض اخرى وفي حالة مخالفة المســــــــتأجر وثبوت ذلك فســــــــيتم فســــــــر العقد فورا  .0
 أجر بالمطالبة بأي تعويض إضافة الى خضوعه لجميع اإلجراءات القانونية المتعلقة بذلك.واخالء المكان دون الحق للمست

من هدم او بناء او تقسيم او فتح منافذ او اجراء قواطع وخالفه دون اخذ  المأجورال يحق للمستأجر ان يحدث أي تليير في  .7
، ليةما له بوعادته الى حالته االصالقبيل يكون ملز  )وزارة الصحة( وقيامه بشيء من هذا موافقة خطية مسبقة من قبل المؤجر

 او بقاؤه حسب ما ترتأيه وزارة الصحة دون تحملها أية نفقات تتعلق بذلك.

امه وعلى تمهيدا الستخد المأجوريحق للمسـتأجر القيام بعمل ترميمات من دهان وتبييض وادخال التحسينات الضرورية على  .8
ؤجر الخطية على ان يلتزم بتســليم المكان عند انتهاء مدة االيجار بحالة جيدة دون عيب حســابه الخاه وذلك بعد موافقة الم

 او تلف

 يلتزم المستأجر بالمحافظة وااللتزام بالقوانين والسالمة العامة بما ال يعيق حركة الزائرين او المرضى او العاملين  .0

العامة والشـــــــروط الصـــــــحية للمكان واألدوات والمنطقة  يلتزم المســـــــتأجر بالمحافظة على المظهر العام للمســـــــتشـــــــفى والنظافة .10
 .لى حد سواءع الكشكوأن ال يترك أي مخلفات أو فضالت تست للنظافة العامة والمظهر العام للمستشفى و  بالكشكالمحيطة 

ى ضــــال يجوز للمســــتأجر اســــتخدام المذياع أو أجهزة التســــجيل أو التلفاز بصــــورة تســــت للمســــتشــــفى أو تحدث تشــــويشــــًا للمر  .11
والعاملين ومن حق إدارة المســتشــفى إذا خالف المســتأجر هذا الشــرط وغيره من الشــروط اتخاذ كافة التدابير والســبل والوســائل 

 لمنعه من المخالفة.

ال يجوز للمستأجر إقامة أي إنشاءات أو مظالت خارج حدود المبنى أو أي قواطع أو حواجز خالفًا لما تم االتفاق عليه إال   .12
 لمؤجر.بموافقة ا

ال يجوز للمسـتأجر وضـع أي طاوالت أو كراسـي )خارج المبنى المؤجر( بصـورة تعيق أو تشـو  أو تسـت للمرضى والعاملين  .13
 والجمهور كما ال يجوز للمسـتأجر استخدام أي إعالنات دعائية أو يافطات أو ملصقات داخل وخارج أروقة مباني المستشفى

 .بلرض الدعاية

ما يلزم من أدوات وأجهزة تلزم لتشـــــليل الكشـــــك وعلى حســـــابه الخاه على أن يقوم بنقلها حال على المزاود إحضـــــار جميع  .14
 أيام بعد انتهاء فترة التعاقد 5انتهاء التعاقد معه في مدة اقصاها 

و إدخال أ ال يحق للمســــــتأجر التنازل عن العين المؤجرة جزئيًا أو كليًا ألي شــــــخه كان وليس له الحق بتأجيرها من الباطن .15
 دائرة المشتريات للموافقة عليه –أي شريك معه إال بعد تقديم طلب لوزارة الصحة 

 ى أثناء فترة اإليجارأي مصــــاريف عامة تخه المأجور كالصــــيانة والنظافة العامة وأي خدمات أخر  بتحمليلتزم المســــتأجر  .10
 وبتوجيهات من المؤجر.
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 .14بأي شكل دعائي يراه مناسبًا دون االخالل بالبند رقم  الكشكيكون للمستأجر الحق باإلعالن داخل  .17

لتزموا باآلداب ان ي علىيتمتعون بالسمعة واألخالق الحسنة والسالمة الصحية شـك كالمسـتأجر بأن يكون العاملين في اليلتزم  .18
ل ما أنه يتحمل كام، كالطلب منه اســــــــــــــتبدالهم ويجب ان يكون لهم زي موحد للمؤجرالعـامـة وفي حـالـة مخـالفتهم لـذلك يحق 

المسؤولية تجاه العاملين في الكشك، ويتوجب عليه احضار شهادات خلو أمراض من الجهات المختصة بوزارة الصحة لجميع 
 العاملين وعلى نفقته الخاصة. 

مع االلتزام الكامل باألنظمة والتعليمات والشـــــروط  الكشـــــك داخلو المكان في النظافة العامة  علىبالمحافظة  المســـــتأجريلتزم  .10
 وزارة الصحة.والقوانين المتبعة في 

يلتزم المســتأجر بتركيب عداد كهرباء وعداد مياه )في حال عدم توفر أي منهما( وأن يقوم شـــهريا وبالتنســـيق مع إدارة المجمع  .20
، أما بخصـــوه كيلو وات )شـــيكل وعشـــرون أغورة( /شـــيكل  1.20بســـعر انة بدفع قيمة اســـتهالك الكهرباء والهندســـة والصـــي

المياه فيقوم بدفعها بنفس االلية حســـــــــــــب تســـــــــــــعيرة البلدية لســـــــــــــعر الكوب وما يتبعه من خدمات كالنظافة ومكافحة القوارض 
 وخالفه.

ذا ثبت أنه يســـتلل المر  .21 والجمهور فون  اجعينااللتزام بعدم اســـتلالل العاملين والمرضـــى والجمهور برفع أســـعاره عن مثيالتها وا 
 .مع غيره ومصادرة ضمانته البنكية الحق في فسر العقد معه والتعاقد للمؤجر

 .وذلك للتأكد من سالمة تنفيذ شروط العقد واالستخدام تشاءفي أي وقت  الكشكإلدارة المستشفى الدخول إلى  يحق .22

 ة الصحة وتخضع لرقابة لجنة مكافحة العدوى.يتعهد المستأجر بااللتزام بوجراءات السالمة الوقائية المعتمدة من قبل وزار  .23

 على المزاود أال يكون موظفًا حكوميًا. .24

 . ت تجدد سنويا بعد موافقة الطرف االولمدة التعاقد ثالثة سنوا .25

 على المزاود زيارة المكان للمعاينة بالتنسيق مع إدارة المستشفى. .20

 الساعة العاشرة صباحا بدائرة المشتريات وزارة الصحة.م 18/01/2022الموافق الثالثاء سيتم عقد جلسة تمهيدية يوم  .27

 
 
 
 

  



 8من  7الصفحة                                                                                                   1/2022مزاودة رقم 

 

 

 جدول األسعار
 

 القيمة اإليجارية البيان م.
 مالحظات السنوية بالشيكل 

 في مجمع ناصر الطبي كشك تسجيل المواليدتأجير  1
  

 
 
 

 .تجدد سنويا بعد موافقة الطرف االول سنوات ميالدية 3مدة التعاقد  مالحظة:
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام
 

 

أقر أنا الموقع أدناه ..............................هوية رقـم.......................بصفتي ممثاًل عن   

 شركة ....................... بالتــالي:ـ

بتأجير كشك تسجيل والخاصة  1/2022بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق المزاودة المطروحة رقم  -1

 من شروط عامة وخاصة وألتزم التزامًا قانونيًا بتلك الشروط. المواليد في مجمع ناصر الطبي

يوما من تارير  00كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة  -2

 آخر موعد لتقديم العروض.

حضار كفالة حسن التنفيذ وااللتزام بشروط المزاودة والعقد الخاه بها.  -3  وكذلك ألتزم بتوقيع العقد وا 

 وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضلط أو إكراه.     

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسـم المزاود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الهوية /المشتلل المرخه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العـنـــوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الجوال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقـم الهاتـف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التاريـــر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يع والختمالتوق

 
 


