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صفحة 1

دولة فمسطين
وزارة المالية

اإلدارة العامة لموازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

مزاودة رقم 9109 /01

تعمن وزارة المالية عن طــرح مزاودة بالظرف المختوم تمزيم كافتيريا العاممين والجميور في مجمع الشفاء

الطبي تبعاً لمشروط الموضحة في كراسة المزاودة.

فعمــى الشــركات اات ااختصــاص والمســجمة رســمياً وتريــل فــي المشــاركة فــي ىــاا الم ـزاد مراجعــة وزارة

المالية – اإلدارة العامة لموازم العامـة – تـل اليـوا بجـوار محطـة فـارس خـلل أوقـات الـدوام الرسـمي مـن

أجل الحصول عمي كراسة المواصفات ووثائق المزاد مقابل دفع مبمغ ( )011شيكل يير مستردة .

آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطـاءات بـاإلدارة العامـة لمـوازم العامـة-

وزارة المالية في يـزة ىو يوم الثلثاء الموافق  9109/ 19/92وتفتح المظاريف بحضور ممثمي المزاودين في

نفس المكان والزمان الساعة العاشرة صباحا.
ملحظة:ـ

 .0أجرة اإلعلن في الصحف عمى من يرسو عميو المزاد.

 .9يجل إرفاق سند دفع معتمد من قبل البريد بمبمغ ( ) 0111دوار أو شيك بنكي أو كفالـة بنكيـة مـن البنـك

الوطني اإلسلمي ساري المفعول لمدة  01يوماً مستردة لمن ا يرسو عميو المزاد.
 .0تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائل.
.2لجنة العطاءات المركزية يير ممزمة بقبول أعمي األسعار.

 .5سيتم معاينة الموقع يوم األحد الموافق  9109/19/99من الساعة التاسـعة صـباحاً وحتـى السـاعة الثانيـة

ظي ارً.

مزاودة  2019/01تمزيم كافتيريا مستشفى الشفاء التابعة لوزارة الصحة

صفحة 2

الشروط العامة

أوالً :إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ
 .0يعد المزاود عرضو وأسعاره عمـى الجـداول والنمـااج والوثـائق المرفقـة بـدعوة المـزاودة بعـد أن يقـ أر ىـاه
الوثــائق ويــتفيم جميــع مــا ورد فييــا ويخــتم ويوقــع كافــة وثــائق دعــوة المـزاودة ويقــدميا ضــمن العــرض
كاممة عمى أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق وااستكمال بصورة صحيحة.

 .9يمتزم المزاود بكتابة أسعار المزاودة بالشيكل عمى أن يشمل السعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة
وجميع الرسوم والمصاريف األخرى.

 .0يعــد الم ـزاود عرضــو مطبوع ـاً أو مكتوب ـاً بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر المحــو أو التعــديل أو
الشــطل أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مــن ىــاا القبيــل يوضــع عميــو خطــين مت ـوازيين بــالحبر

األحمر ويعاد كتابة الصوال بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبو من قبل من أجرى التصويل.

 .2يقــدم المـزاود عرضــو مرفقـاً بــو الوثــائق المطموبــة مــع تـ مين دخــول المـزاودة فــي مفمــف مفمــق ب حكــام
ويكتــل عميــو مـزاودة تمــزيم كافتيريــا مستشــفى الشــفاء التابعــة لــوزارة الصــحة رقــم  9109/ 01وكــالك
اسمو وعنوانو بالكامل ورقم الياتف والفاكس ورقم صندوق البريـد الخاصـين بـو لترسـل إليـو المكاتبـات

المتعمقة المزاودة وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لموازم  /وزارة المالية خطياً ب ي تفيير أو تعديل في عنوانو
وعميو أن يكتل أيضاً اسم الدائرة التي طرحت المزاودة وعنوانيا وبخلف الك يحق لمجنة العطـاءات أن
تيمل العرض المقدم منو.

 .5يودع العرض من قبل المزاود في صندوق العطاءات المخصص لياا الفـرض لـدى اإلدارة العامـة لمـوازم
قبل انتيـاء المـدة المحـددة لـالك وكـل عـرض ا يـودع فـي صـندوق العطـاءات قبـل آخـر موعـد لتقـديم

العروض ا ينظر فيو ويعاد إلى مصدره مفمقاً .

 .6يمتزم المزاود ب ن يبقى العرض المقدم منو نافا المفعول وا يجـوز لـو الرجـوع عنـو لمـدة  61يـوم عمـل
من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

ثانياً :الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

 .0يمتزم المزاود إاا كان شركة أن يرفق مـع عرضـو الشـيادات والوثـائق المطموبـة منـو وىـي عمـي النحـو
التالي:




السجل التجاري أو الصناعي لمشركة.

يمتزم المزاود المتقدم لممزاودة إاا كان شخص إرفاق صورة اليوية.

 .9أما إاا كان المتقدم ىو وكيل عن الشخص الرايل بالـدخول لممـزاودة فيجـل عميـو إرفـاق وكالـة رسـمية
موقعة أمام كاتل العدل وصورة وىويتو.
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صفحة 3

ثالثاً  :ت مينات وضمانات المزاودة :

 .0ت مين الدخول في المزاودة :

يمتزم المزاود أن يرفق بعرضو سند دفع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد التـابع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا

المعمومــات أو عمــى شــكل كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن بنــك يتعامــل مــع الســمطة الفمســطينية فــي يــزة

(البنك الوطني اإلسلمي) وموافقة وزارة المالية عمى الك بمبمغ ()0111دوار " كتـ مين دخـول " وا ينظـر
في أي عرض يير معزز بت مين دخول المزاد  ،عمى أن تعاد ت مينات الدخول في المزاد إلـى مقـدمييا مـن

المزاودين الاي لم يحال عمييم المزاد بعد مدة أسبوعين من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض ،وكالك لمن

أحيل عمييم المزاد.

.9ت مين حسن التنفيا:

يمتــزم الم ـزاود الــاي رســا عميــو الم ـزاد بتقــديم تــامين حســن تنفيــا عمــي شــكل كفالــة بنكيــة أو شــيك بنكــي

صـادرين مـن بنــك معتمـد لــدي وزارة الماليـة بفـزة (البنــك الـوطني اإلســلمي) أو سـند دفـع معتمــد مـن بنــك
البريد التـابع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا المعمومـات بمبمـغ وقـدره ( )01111شـيكل ويكـون لمجنـة الحـق
بمصادرة قيمة التامين إاا ما أخل المزاود الاي رست عميو المزاودة ب ي من التزاماتـو ،ويعـاد تـامين حسـن

التنفيا إلي المزاود بعد تنفيا كافـة االتزامـات المترتبـة عميـو بموجـل طمـل خطـي تقدمـو الـدائرة المسـتفيدة
لإلدارة العامة باإلفراج عن الت مين (حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية)

رابعاً :فتح المزاودة وتقييميا:

أواً :لجنة فتح المظاريف-:

تفتح العروض من قبل المجنة المشكمة لياا الفرض وتقوم ىاه المجنة بفتح المـزاودة فـي الزمـان والمكـان

المحددين في دعوة المزاد وتقوم المجنة باتخاا اإلجراءات التالية-:

أ-

إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل م ازود يفتح مظروفـو يضـع رئـيس المجنـة عميـو

وعمى مظروفو رقمـاً مسمسـلً عمـى ىيئـة كسـر اعتيـادي بسـطو رقـم المـزاودة ومقامـو عـدد المـزاودات

الواردة.

ل-

ترقيم األوراق المرفقة مع المزاودة واثبات عددىا.

ث-

التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عمى المزاودة ومظروفـو وكـل ورقـة مـن أوراقـو

ت-

تسجيل اسم مقدم المزاد واألسعار وقيمة الت مين اابتدائي المقدم من كل مزاود .

وكالك عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.
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صفحة 4

ثانياً  :لجنة دراسة وتقييم العروض-:

تقوم المجنة السابقة بدراسة العروض المقدمة وفقاً لما يمي:

أ -ا ينظر في أي عرض يير معزز بت مين دخول المزاد.
ب-

تدرس العروض لمت كد من مدي التزام المزاود بعرضو بمواصفات وشروط دعوة المزاد.

ت -يتم دراسة عروض األسعار لمكل حيث أنو إاا ما تـوفرت فـي الجيـة المـزاودة المتقدمـة لممـزاد الشـروط
المطموبة يتم اإلحالة عمي المتقدم ب عمى األسعار.

ث -يحــق لمجنــة اســتبعاد المتقــدم ب ـ عمى األســعار دون إبــداء األســبال ودون الحــق بــااعتراض مــن قبــل
المتقدم لممزاد.

ج -المجنــة ييــر ممزمــة بـ عمى األســعار ويحــق ليــا عــدم إبــداء األســبال ودون الحــق بــااعتراض مــن قبــل
المتقدم لممزاود.

ح -يحق لإلدارة العامة لموازم العامة إلفاء المـزاودة نيائيـاً  ،فـي أي وقـت دون الحاجـة إلبـداء األسـبال وا
يحق لممتقدمين لممزاودة ااعتراض عمي الك مطمقاً.

ثالثاً:ـ التزامات المزاود :ـ

 .0عمى المزاود الاي أحيل عميو المزاد استكمال إجراءات العقد الخاص وتوقيع ااتفاقية بعد اانتياء مـن
عممية الترسية مباشرة.

 .9ا يجوز لممزاود أن يتنـازل ألي شـخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى إان

خطي مسـبق مـن اإلدارة العامـة لمـوازم العامـة التـي أحالـت عميـو المـزاد مـع ااحتفـاظ بكامـل حقـوق اإلدارة
وفقاً لمعقد األصمي.

 .0ا يحق لممزاود الرجوع إلي اإلدارة العامة لموازم ب ي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضو في حالة

إاا ما رفضت المجنة كل أو بعض العروض المقدمة إلييا أو إاا لم تحل المزاد عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو

إاا ألفــت المجنــة دعــوة الم ـزاد فــي أي وقــت أو أي مرحمــة دون اكــر األســبال وا يترتــل عمــي المجنــة أي
التزامات مادية مقابل الك.

 .2يمتزم المزاود بالدفع لممبمغ المتعاقـد عميـو خـلل أسـبوع مـن تبميفـو بـالك  ،عمـي أن يكـون الـدفع لـدي
بنك البريد في حسال وزارة المالية.
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صفحة 5

رابعاً :حل الخلفات-:

أ-

في حال حدوث أي خلف ينش عـن تفسـير أي بنـد مـن البنـود السـابقة أو مـن بنـود العقـد فيـتم حمـو

ودياً بالتفاوض.

ل -إاا لم يتمكن الطرفـان خـلل  01يومـاً مـن بـدء مفاوضـتيما لموصـول إلـى حـل حـول أي خـلف يتعمـق
بالعقــد يحــق ألي مــن الطــرفين حــل الخــلف بــالمجوء إلــى المحكمــة المختصــة وتطبيــق الق ـوانين واألنظمــة

المعمول بيا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بياا الش ن.
خامساً :شروط متفرقة:ـ

 .0إاا استعمل المزاود الفش أو التلعـل فـي معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـرع أو قـام بنفسـو أو بواسـطة
ييره بطريق مباشر أو ييـر مباشـر عمـى رشـوة أحـد مـوظفي العـاممين فـي اإلدارة العامـة لمـوازم بشـ ن

العـرض المقـدم منـو أو عمـى التواطـؤ معـو إضـ ار ارً بالمصـمحة العامـة ويحـق لمجنـة المـزاودات أن تمفـي

عقده في الحال ويصـادر التـ مين المقـدم منـو وليـا أن تحرمـو مـن ااشـتراك فـي مـزاودات أخـري لممـدة
التي تحددىا دون اإلخلل بحقيا بالمطالبة بالتعويض عن كل عطل وضرر لحق بيا جراء الك.

 .9إاا أفمس المزاود يحق لمجنة العطاءات إلفاء التعاقد معو دون المجوء لمقضاء .

 .0إاا توفى المزاود جاز إلفاء العقد المبرم معو أو مـا تبقـى منـو بتوجيـو كتـال لمورثـة يفيـد بـالك دون
الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بالك.

الشروط الخاصة
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صفحة 6

 .0المحل المنوي تأجيره ىو كافتيريا العاممين والجميور داخل مستشفى الشفاء

 .9يمتزم المزاود الاي يرسو عميو المزاد بتوقيع العقد ودفع قيمة الماجور الاي رسى عميو خلل مدة
أقصاىا أسبوع من تاريخ تبميفو بالك من قبل اادارة العامة لموازم العامة بوزارة المالية واا يحق

لوزارة المالية مصادرة كفالة الدخول في المزاودة دون الحق بااعتراض من قبمو ويدفع اايجار بشكل

سنوي عن قيمة اإليجار المحددة وىي (سنتين كاممتين تبدا من تاريخ تسميمو المكان).

 .0يمتزم من ترسو عميو المزاودة ببيع الم كوات واليدايا ( شوكواتو  ،مشروبات خفيفة  ،وجبات
ياائية ؛ منتجات ألبان  ،ألعال  ،كتل ومجلت )فيما عدا المشاوي ومشتقاتيا عمى الفحم.

 .2يمتزم المستاجر بعدم اتخاا الماجور محل لبيع او تقديم أي نوع من المسكرات او المخدرات او
المحرمات دينيا واخلقيا او ما يخالف الشريعة ااسلمية وفي حالة مخالفة المستاجر وثبوت الك

فسيتم فسخ العقد فو ار واخلء المكان دون الحق لممستاجر بالمطالبة باي تعويض اضافة الى

خضوعو لجميع ااجراءات القانونية المتعمقة بالك

 .5ا يحق لممستاجر ان يحدث أي تفيير في الماجور من ىدم او بناء او تقسيم او فتح منافا او اجراء

قواطع وخلفو دون اخا موافقة خطية مسبقة من قبل المؤجر(وزارة الصحة) وقيامو بشيئ من ىاا

القبيل يكون ممزما باعادتو الى حالتو ااصمية ويعتبر العقد مفسوخا تمقائيا

 .6يحق لممستاجر القيام بعمل ترميمات من دىان وتبييض وادخال التحسينات الضرورية عمى الماجور
تمييدا استخدامو وعمى حسابو الخاص والك بعد موافقة المؤجر الخطية عمى ان يمتزم بتسميم

المكان عند انتياء مدة اايجار بحالة جيدة دون عيل او تمف

 .7يمتزم المستاجر بالمحافظة عمى واالتزام بالقوانين والسلمة العامة بما ا يعيق حركة الزائرين او
المرضى او العاممين

 .8يمتزم المست جر بالمحافظة عمى المظير العام لممستشفى والنظافة العامة والشروط الصحية لممكان
واألدوات والمنطقة المحيطة بالكافتيريا وأن ا يترك أي مخمفات أو فضلت تسئ لمنظافة العامة
والمظير العام لممستشفى والكافتيريا عمى حد سواء .

 .9ا يجوز لممست جر استخدام الماياع أو أجيزة التسجيل أو التمفاز بصورة تسئ لممستشفى أو تحدث
تشويشاً لممرضى والعاممين ومن حق إدارة المستشفى إاا خالف المست جر ىاا الشرط وييره من

الشروط اتخاا كافة التدابير والسبل والوسائل لمنعو من المخالفة.

 .01ا يجوز لممست جر إقامة أي إنشاءات أو مظلت خارج حدود المبنى أو أي قواطع أو حواجز خلفاً
لما تم ااتفاق عميو إا بموافقة إدارة المستشفى.

 .00ا يجوز لممست جر وضع أي طاوات أو كراسي أو ثلجات أو ثلجات عرض بصورة تعيق أو

تشوش أو تسئ لممرضى والعاممين والجميور كما ا يجوز لممست جر استخدام أي إعلنات دعائية أو
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يافطات أو ممصقات داخل وخارج أروقة مباني المستشفى بفرض الدعاية لمكافتيريا أو المبيعات أو

لترويج منتجات الشركات

 .09عمى المزاود إحضار جميع ما يمزم من أدوات وأجيزة تمزم لتشفيل الكافتيريا وعمى حسابو الخاص
عمى أن يقوم بنقميا حال انتياء التعاقد معو في مدة اقصاىا  5أيام بعد انتياء فترة التعاقد

 .00ا يحق لممست جر التنازل عن العين المؤجرة جزئياً أو كمياً ألي شخص كان وليس لو الحق بت جيرىا

من الباطن أو إدخال أي شريك معو إال بعد تقديم طمب لو ازرة الصحة – دائرة المشتريات
لمموافقة عميو

 .02يمتزم المست جر بدفع أي مصاريف عامة تخص الم جور كالصيانة والنظافة العامة وأي خدمات
أخري.

 .05يكون لممست جر الحق باإلعلن داخل كافتيريا ب ي شكل دعائي يراه مناسباً

 .06يمتزم المتعيد بتوفير عاممين يتمتعون بالسمعة واألخلق الحسنة والسلمة الصحية عمي ان

يمتزموا باآلدال العامة وفي حالة مخالفتيم لالك يحق إلدارة المستشفى الطمل منو استبداليم ويجل

ان يكون ليم زي موحد.

 .07يمتزم المزاود ب ن يكون وقت العمل في المقصف يوميا خلل أوقات العمل الرسمي

 .08يمتزم المتعيد بالمحافظة عمي النظافة العامة سواء كان بالنسبة لألطعمة والمكان داخل المقصف
مع االتزام الكامل باألنظمة والتعميمات والشروط والقوانين المتبعة في المستشفى

 .09العقد يشمل قيمة استيلك المياه كاممة و الكيرباء بما ا يزيد عن  811شيكل وما زاد عن الك
يمتزم المتعيد بدفعو حسل التسعيرة الرسمية لمكيمو وات الواحد والمعمول بيا في وزارة الصحة

 .91األدوات والمعدات والفرش اللزم لتشفيل الكافتيريا عمي حسال المورد ويجل ان تكون بمستوي
يتناسل مع المكان ا يقل عن ثلث نجوم

 .90تخضع جميع المبيعات من م كوات ومشروبات في الكافتيريا لمرقابة الصحية من الجيات المختصة.
 .09 .99يمتزم المتعيد ببيع المشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة ب سعار مناسبة ومقبولة بما
يتناسل مع المكان ويتم وضع قائمة األسعار بااتفاق مع إدارة المستشفى عمما بان المشروبات

والوجبات سوف تكون عمي حسال الموظفين واألعضاء والمراجعين وسيمتزم جميع المراجعين بالدفع
دون استثناء والمستشفى يير مسئول بالدفع عن أي مما سبق.

 .90االتزام بعدم استفلل العاممين والمرضى والجميور برفع أسعاره عن مثيلتيا في السوق مع تحديد
نسبة خصم لمموظفين (  ،)% 01وااا ثبت أنو يستفل العاممين والمرضى والجميور ف ن لوزارة
الصحة الحق في فسخ العقد معو والتعاقد مع ييره ومصادرة ضمانتو البنكية .

 -09 .92يحق إلدارة المستشفى الدخول إلى المقصف في أي وقت أثناء الدوام الرسمي والك لمت كد
من سلمة تنفيا شروط العقد وااستخدام
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 .95تعتبر الالئحة جزء ال يتج أز من العقد
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جدول األسعار
القيمة اإليجارية السنوية بالشيكل

البيان

ملحظات

 -1ت جير كافتيريا مستشفى الشفاء .

ملحظة  :مدة التعاقد  5سنوات ميلدية تبدأ من تاريخ  9191/10/10م .

إقـــــــرار والتــــــــــــــزام
أقر أنا الموقع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بصفتي ممثلً عن شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتــالي:ـ
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.0

ب نني قرأت وتفيمت كافة ما ورد بوثائق المزاودة المطروحة رقم  9109 /01والخاصـة بتمـزيم

كافتيريا مستشفى الشفاء التابعة لوزارة الصحة لصالح من شروط عامـة وخاصـة وألتـزم التزامـاً
قانونياً بتمك الشروط.

 .9كما ألتزم ب ن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجـوع عنـو لمـدة ثلثـون
يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 .0وكالك ألتزم بتوقيع العقد واحضار كفالة حسـن التنفيـا واالتـزام بشـروط المـزاودة والعقـد الخـاص
بيا.

وىاا إقرار وتعيد مني بالك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ضفط أو إكراه.

اسم المزاود :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشتفل مرخص لمشركات :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم ىوية األفراد :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـنـــوان :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقـم الياتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقـم الفاكس :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريـــخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيع والختم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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