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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 8908/ 99 رقم مزاودة
التابعننة لننوزارة  يمستشننفى غننزة األوروبننتمننزيم كافتيريننا بننالظرا الموتننوم مننزاودة طننننرح عننن تعمنن وزارة الماليننة 

 تبعًا لمشروط الموضحة في كراسة المزاودة. الصحة
مراجعننة وزارة المننزاد والمسننجمة رسننميًا وترغننل فنني المشنناركة فنني ىنن ا  االوتصنناصفعمننى الشننركات  ات 

ونلل أوقنات الندوام الرسنمي منن  تنل الينوا بجنوار محطنة فنارس –العامنة  لموازماإلدارة العامة  –المالية 
  . غير مستردة( شيكل 099مبمغ )دفع مقابل  مي كراسة المواصفات ووثائق المزادجل الحصول عأ

 -العامنةوازم لمن العامنة بناإلدارةآور موعد لقبول عروض األسعار بالظرا الموتوم في صندوق العطناءات     
ين تفنت  المظناريا بحضنور ممثمني المنزاودو  8908/ 86/97 الموافنق الومنيس ينوموزارة المالية في غنزة ىو 

 ظيرًا. الحادية عشرفي نفس المكان والزمان الساعة 
 

 ملحظة:ن
 .المزاد. أجرة اإلعلن في الصحا عمى من يرسو عميو 0
ك بنكي أو كفالنة بنكينة منن البننك أو شي دوالر(  0999مغ )بسند دفع معتمد من قبل البريد بم يجل إرفاق. 8

 يومًا مستردة لمن ال يرسو عميو المزاد. 09ساري المفعول لمدة  اإلسلميالوطني 
 .أنواع الرسوم والضرائل وتشمل جميع بالشيكل. تقدم األسعار 0
 .لجنة العطاءات المركزية غير ممزمة بقبول أعمي األسعار.4
 السنناعة وحتننى صننباحاً التاسننعة مننن السنناعة  84/97/8908 الموافننق الثلثنناءالموقننع يننوم  سننيتم معاينننة .5

 ظيرًا. الثانية
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 الشروط العامة 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

بعند أن يقنرأ ىن ه  والوثنائق المرفقنة بندعوة المنزاودةعرضو وأسعاره عمنى الجنداول والنمنا ج  المزاوديعد  .0
ويقنندميا ضننمن العننرض  وننتم ويوقننع كافننة وثننائق دعننوة المننزاودةالوثننائق ويننتفيم جميننع مننا ورد فييننا وي

 بصورة صحيحة.كاممة عمى أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال 

عمى أن يشمل السنعر رسنوم الجمنارك والضنريبة المضنافة بالدوالر   المزاودةأسعار  يمتزم المزاود بكتابة .8
 وجميع الرسوم والمصاريا األورى.

عرضننو مطبوعننًا أو مكتوبننًا بننالحبر األزرق أو األسننود فقننط ويحظننر المحننو أو التعننديل أو  المننزاوديعنند  .0
ل تصننحي  مننن ىنن ا القبيننل يوضننع عميننو وطننين متننوازيين بننالحبر الشننطل أو اإلضننافة فنني العننرض وكنن

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

فنني مفمننا مفمننق ب حكننام  المننزاودةعرضننو مرفقننًا بننو الوثننائق المطموبننة مننع تنن مين دوننول  المننزاوديقنندم  .4
 8908/ 99 رقننم التابعننة لننوزارة الصننحة يمستشننفى غننزة األوروبننكافتيريننا تمننزيم   مننزاودةويكتننل عميننو 

وكنن لك اسننمو وعنوانننو بالكامننل ورقننم الينناتا والفنناكس ورقننم صننندوق البرينند الواصننين بننو لترسننل إليننو 
وعميو تبميننغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية وطيًا ب ي تفيينر أو تعنديل  المزاودةالمكاتبات المتعمقة 

وعنوانينا وبونلا  لنك يحنق لمجننة  المنزاودةفي عنوانو وعميو أن يكتل أيضًا اسم الدائرة التي طرحنت 
 العطاءات أن تيمل العرض المقدم منو.

ي ا الفنرض لندى اإلدارة العامنة لمنوازم في صندوق العطاءات الموصص ل المزاوديودع العرض من قبل  .5
بمجمع الوزارات الحكومينة الجديند قبنل انتيناء المندة المحنددة لن لك وكنل عنرض ال ينودع  فني صنندوق 

 العطاءات قبل آور موعد لتقديم العروض ال ينظر فيو ويعاد إلى مصدره مفمقًا .

 ينوم عمنل 69ز لنو الرجنوع عننو لمندة ب ن يبقى العرض المقدم منو ناف  المفعول وال يجنو  المزاوديمتزم  .6
 من تاريخ آور موعد لتقديم العروض.

 
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ن

إ ا كان شركة أن يرفق منع عرضنو الشنيادات والوثنائق المطموبنة مننو وىني عمني النحنو  المزاود يمتزم  .0
 التالي:

 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 المتقدم لممزاودة إ ا كان شوص إرفاق صورة اليوية. يمتزم المزاود 

أما إ ا كان المتقدم ىو وكيل عن الشوص الراغل بالندوول لممنزاودة فيجنل عمينو إرفناق وكالنة رسنمية  .8
 موقعة أمام كاتل العدل وصورة وىويتو.
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 : المزاودةثالثًا :  ت مينات وضمانات 

 : المزاودةت مين الدوول في  .0
أن يرفق بعرضو سند دفع معتمند صنادر منن بننك البريند التنابع لنوزارة االتصناالت وتكنولوجينا  يمتزم المزاود

 المعمومننات أو عمننى شننكل كفالننة أو شننيك بنكنني صننادر مننن بنننك يتعامننل مننع السننمطة الفمسننطينية فنني غننزة
" كتن مين دونول " وال ينظنر  دوالر(0999) بمبمغ وموافقة وزارة المالية عمى  لك (اإلسلمي)البنك الوطني 

ل في المزاد إلنى مقندمييا منن ، عمى أن تعاد ت مينات الدوو عرض غير معزز بت مين دوول المزاد في أي
بعد مدة أسبوعين من تاريخ آور موعد لتقديم العروض، وك لك لمن  المزاودين ال ي لم يحال عمييم المزاد

 المزاد.أحيل عمييم 
 .ت مين حسن التنفي :8

يمتننزم المننزاود النن ي رسننا عميننو المننزاد بتقننديم تننامين حسننن تنفينن  عمنني شننكل كفالننة بنكيننة أو شننيك بنكنني 
سنند دفنع معتمنند منن بنننك  أو( اإلسننلميصنادرين منن بنننك معتمند لنندي وزارة المالينة بفنزة )البنننك النوطني 

ويكنون لمجننة الحنق  لشنيك (09999البريد التنابع لنوزارة االتصناالت وتكنولوجينا المعمومنات بمبمنغ وقندره )
ما أول المزاود ال ي رست عميو المزاودة ب ي من التزاماتنو، ويعناد تنامين حسنن  إ ابمصادرة قيمة التامين 

المسنتفيدة المزاود بعد تنفي  كافنة االلتزامنات المترتبنة عمينو بموجنل طمنل وطني تقدمنو الندائرة  إليالتنفي  
 شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية( إصدارم لإلدارة العامة باإلفراج عن الت مين )حيث يت

 

 وتقييميا: رابعًا: فت  المزاودة
 -لجنة فت  المظاريا: أواًل:

تفت  العروض من قبل المجنة المشكمة لي ا الفرض وتقوم ى ه المجنة بفت  المنزاودة فني الزمنان والمكنان  
 -التالية:اتوا  اإلجراءات ب ي دعوة المزاد وتقوم المجنة فالمحددين 

يفت  مظروفنو يضنع رئنيس المجننة عمينو  دو مزاإثبات عدد المظاريا في محضر فت  المظاريا وكل  - أ
 المنزاوداتومقامنو عندد  ىيئنة كسنر اعتينادي بسنطو رقنم المنزاودةوعمى مظروفو رقمنًا مسمسنًل عمنى 

 الواردة.

ثبات عددىا. المزاودةترقيم األوراق المرفقة مع   - ل  وا 

 . مزاودواألسعار وقيمة الت مين االبتدائي المقدم من كل  المزاداسم مقدم تسجيل   - ت

ومظروفنو وكنل ورقنة منن أوراقنو المزاودة التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عمى  - ث
 وك لك عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الوطوات السابقة.
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 -لجنة دراسة وتقييم العروض: ثانيًا :

 المقدمة وفقًا لما يمي: العروض تقوم المجنة السابقة بدراسة 
 المزاد.ال ينظر في أي عرض غير معزز بت مين دوول  - أ

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

يتم دراسة عروض األسعار لمكل حيث أنو إ ا ما تنوفرت فني الجينة المنزاودة المتقدمنة لممنزاد الشنروط   - ت
 األسعار. ب عمىالمطموبة يتم اإلحالة عمي المتقدم 

األسننبال ودون الحننق بنناالعتراض مننن قبننل   إبننداءاألسننعار دون  بنن عمىيحننق لمجنننة اسننتبعاد المتقنندم  - ث
 المتقدم لممزاد.

األسننعار ويحننق ليننا عنندم إبننداء األسننبال ودون الحننق بنناالعتراض مننن قبننل  بنن عمىة المجنننة غيننر ممزمنن  - ج
 المتقدم لممزاود.

يحق لإلدارة العامة لموازم العامة إلفاء المنزاودة نيائينًا ، فني أي وقنت دون الحاجنة إلبنداء األسنبال وال  - ح
 عمي  لك مطمقًا. االعتراضيحق لممتقدمين لممزاودة 

 

 :نثالثًا:ن التزامات المزاود 
بعد االنتياء منن  استكمال إجراءات العقد الواص وتوقيع االتفاقيةالمزاد ال ي أحيل عميو  عمى المزاود .0

 عممية الترسية مباشرة. 
أن يتننازل ألي شنوص آونر عنن كنل أو أي جنزء منن العقند دون الحصنول عمنى إ ن  ال يجوز لممزاود .8

لمنوازم العامنة التني أحالنت عمينو المنزاد منع االحتفناظ بكامنل حقنوق اإلدارة العامنة  اإلدارةمسنبق منن  وطي
  وفقًا لمعقد األصمي.

وسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضو في حالة إلي اإلدارة العامة لموازم ب ي الرجوع  لممزاودال يحق  .0
األسنعار أو  أقنلعمنى مقندم  المزادالعروض المقدمة إلييا أو إ ا لم تحل  أو بعض كلالمجنة إ ا ما رفضت 

دعننوة المننزاد فنني أي وقننت أو أي مرحمننة دون  كننر األسننبال وال يترتننل عمنني المجنننة أي مجنننة الإ ا ألفننت 
 التزامات مادية مقابل  لك.

، عمني أن يكنون الندفع لندي لممبمغ المتعاقند عمينو ونلل أسنبوع منن تبميفنو بن لك بالدفع  المزاوديمتزم  .4
 وزارة المالية.بنك البريد في حسال 
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 -حل الولفات:: رابعاً 

في حال حدوث أي ولا ينش  عنن تفسنير أي بنند منن البننود السنابقة أو منن بننود العقند فينتم حمنو   - أ
 وديًا بالتفاوض.

يومنًا منن بندء مفاوضنتيما لموصنول إلنى حنل حنول أي ونلا يتعمنق  09إ ا لم يتمكن الطرفنان ونلل  - ل
حننل الوننلا بننالمجوء إلننى المحكمننة الموتصننة وتطبيننق القننوانين واألنظمننة بالعقنند يحننق ألي مننن الطننرفين 
 ة الوطنية الفمسطينية بي ا الش ن.المعمول بيا في مناطق السمط

 
 شروط متفرقة:ن: وامساً 

الفش أو التلعنل فني معاممتنو أو ثبنت عمينو أننو شنرع أو قنام بنفسنو أو بواسنطة  المزاوداستعمل  إ ا .0
العناممين فني اإلدارة العامنة لمنوازم بشن ن  غيره بطريق مباشر أو غينر مباشنر عمنى رشنوة أحند منوظفي

مفني العامنة ويحنق لمجننة المنزاودات أن تعمنى التواطنؤ معنو إضنرارًا بالمصنمحة  العنرض المقندم مننو أو
المقندم مننو ولينا أن تحرمنو منن االشنتراك فني منزاودات أونري لممندة الحال ويصنادر التن مين عقده في 

 التي تحددىا دون اإلولل بحقيا بالمطالبة بالتعويض عن كل عطل وضرر لحق بيا جراء  لك.
 .إلفاء التعاقد معو دون المجوء لمقضاء  العطاءاتيحق لمجنة  المزاودإ ا أفمس  .8
جاز إلفاء العقد  المبرم معو أو منا تبقنى مننو  بتوجينو كتنال لمورثنة يفيند بن لك دون  المزاودإ ا توفى  .0

 لى استصدار حكم قضائي يقضي ب لك.الحاجة إ
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 الشروط الواصة

 

 مستشفى غزة االوروبيكافتيريا العاممين والجميور داخل تأجيره ىو  يالمنو  المحل .0

يمتزم المزاود ال ي يرسو عميو المزاد بتوقيع العقد ودفع قيمة الماجور ال ي رسى عميو ولل مدة  .8
أقصاىا أسبوع من تاريخ تبميفو ب لك من قبل االدارة العامة لموازم العامة بوزارة المالية واال يحق 

و ويدفع االيجار بشكل لوزارة المالية مصادرة كفالة الدوول في المزاودة دون الحق باالعتراض من قبم
 سنوي عن قيمة اإليجار المحددة وىي  )سنتين كاممتين تبدا من تاريخ تسميمو المكان(.

ببيع الم كوالت واليدايا ) شوكوالتو ، مشروبات وفيفة ، وجبات من ترسو عميو المزاودة  يمتزم  .0
 يا عمى الفحم.غ ائية ؛ منتجات ألبان ، ألعال ، كتل ومجلت (فيما عدا المشاوي ومشتقات

يمتزم المستاجر بعدم اتوا  الماجور محل لبيع او تقديم أي نوع من المسكرات او المودرات او  .4
المحرمات دينيا واولقيا او ما يوالا الشريعة االسلمية وفي حالة موالفة المستاجر وثبوت  لك 

بالمطالبة باي تعويض اضافة الى  فسيتم فسخ العقد فورا واولء المكان دون الحق لممستاجر
 وضوعو لجميع االجراءات القانونية المتعمقة ب لك

ال يحق لممستاجر ان يحدث أي تفيير في الماجور من ىدم او بناء او تقسيم او فت  مناف  او اجراء  .5
قواطع وولفو دون او  موافقة وطية مسبقة من قبل المؤجر)وزارة الصحة( وقيامو بشيئ من ى ا 

 يل يكون ممزما باعادتو الى حالتو االصمية ويعتبر العقد مفسووا تمقائياالقب

يحق لممستاجر القيام بعمل ترميمات من دىان وتبييض وادوال التحسينات الضرورية عمى الماجور  .6
تمييدا الستودامو وعمى حسابو الواص و لك بعد موافقة المؤجر الوطية عمى ان يمتزم بتسميم 

 مدة االيجار بحالة جيدة دون عيل او تماالمكان عند انتياء 

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

يمتزم المست جر بالمحافظة عمى المظير العام لممستشفى والنظافة العامة والشروط الصحية لممكان  .8
قة المحيطة بالكافتيريا وأن ال يترك أي مومفات أو فضلت تسئ لمنظافة العامة واألدوات والمنط

 والمظير العام لممستشفى والكافتيريا عمى حد سواء .

ال يجوز لممست جر استودام الم ياع أو أجيزة التسجيل أو التمفاز بصورة تسئ لممستشفى أو تحدث  .9
إ ا والا المست جر ى ا الشرط وغيره من  تشويشًا لممرضى والعاممين ومن حق إدارة المستشفى

 .الشروط اتوا  كافة التدابير والسبل والوسائل لمنعو من الموالفة

ال يجوز لممست جر إقامة أي إنشاءات أو مظلت وارج حدود المبنى أو أي قواطع أو حواجز ولفًا   .09
 .لما تم االتفاق عميو إال بموافقة إدارة المستشفى
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وضع أي طاوالت أو كراسي أو ثلجات أو ثلجات عرض بصورة تعيق أو ال يجوز لممست جر  .00
تشوش أو تسئ لممرضى والعاممين والجميور كما ال يجوز لممست جر استودام أي إعلنات دعائية أو 

يافطات أو ممصقات داول ووارج أروقة مباني المستشفى بفرض الدعاية لمكافتيريا أو المبيعات أو 
 اتلترويج منتجات الشرك

عمى المزاود إحضار جميع ما يمزم من أدوات وأجيزة تمزم لتشفيل الكافتيريا وعمى حسابو الواص  .08
 أيام بعد انتياء فترة التعاقد 5عمى أن يقوم بنقميا حال انتياء التعاقد معو في مدة اقصاىا 

حق بت جيرىا وليس لو الال يحق لممست جر التنازل عن العين المؤجرة جزئيًا أو كميًا ألي شوص كان  .00
دائرة المشتريات  –أو إدخال أي شريك معو إال بعد تقديم طمب لوزارة الصحة  من الباطن

 لمموافقة عميو
يمتزم المست جر بدفع أي مصاريا عامة توص الم جور كالصيانة والنظافة العامة وأي ودمات  .04

 أوري.

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

يمتزم المتعيد بتوفير عاممين يتمتعون بالسمعة واألولق الحسنة والسلمة الصحية عمي ان  .06
يمتزموا باآلدال العامة وفي حالة موالفتيم ل لك يحق إلدارة المستشفى الطمل منو استبداليم ويجل 

 ان يكون ليم زي موحد.  
 ل أوقات العمل الرسمييمتزم المزاود ب ن يكون وقت العمل في المقصا يوميا ول  .07

يمتزم المتعيد بالمحافظة عمي النظافة العامة سواء كان بالنسبة لألطعمة والمكان داول المقصا  .08
 مع االلتزام الكامل باألنظمة والتعميمات والشروط والقوانين المتبعة في المستشفى

يكل وما زاد عن  لك ش 899بما ال يزيد عن  الكيرباء العقد يشمل قيمة استيلك المياه كاممة و  .09
 يمتزم المتعيد بدفعو حسل التسعيرة الرسمية لمكيمو وات الواحد والمعمول بيا في وزارة الصحة  

األدوات والمعدات والفرش اللزم لتشفيل الكافتيريا عمي حسال المورد ويجل ان تكون بمستوي  .89
 يتناسل مع المكان ال يقل عن ثلث نجوم

 الت ومشروبات في الكافتيريا لمرقابة الصحية من الجيات الموتصة.توضع جميع المبيعات من م كو  .80
. يمتزم المتعيد ببيع المشروبات الساونة والباردة والوجبات الوفيفة ب سعار مناسبة ومقبولة بما 09 .88

يتناسل مع المكان ويتم وضع قائمة األسعار باالتفاق مع إدارة المستشفى عمما بان المشروبات 
ن عمي حسال الموظفين واألعضاء والمراجعين وسيمتزم جميع المراجعين بالدفع والوجبات سوا تكو

 دون استثناء والمستشفى غير مسئول بالدفع عن أي مما سبق.

االلتزام بعدم استفلل العاممين والمرضى والجميور برفع أسعاره عن مثيلتيا في السوق مع تحديد  .80
يستفل العاممين والمرضى والجميور ف ن لوزارة %(، وا  ا ثبت أنو  09نسبة وصم لمموظفين ) 

 الصحة الحق في فسخ العقد معو والتعاقد مع غيره ومصادرة ضمانتو البنكية .
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يحق إلدارة المستشفى الدوول إلى المقصا في أي وقت أثناء الدوام الرسمي و لك لمت كد  -09 .84
 من سلمة تنفي  شروط العقد واالستودام

 تجزأ من العقدتعتبر الالئحة جزء ال ي .85
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 جدول األسعار
 

 ملحظات القيمة اإليجارية السنوية بالشيكل البيان

 . مستشفى غزة األوروبيت جير كافتيريا  -1
  

 
 ملحظة : مدة التعاقد سنتين ميلديتين تبدأ من تاريخ توقيع العقد 
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 والتــــــــــــــزامإقـــــــرار 

 

ننن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ىوية رقم ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأقر أنا الموقع أدناه نننننن 
 بالتننالي:ن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبصفتي ممثًل عن  شركة 

تمنزيم بوالواصنة  8908/ 99ب نني قرأت وتفيمت كافة ما ورد بوثائق المزاودة المطروحة رقم   .0
من شروط عامنة وواصنة وألتنزم لصال   مستشفى غزة األوروبي التابعة لوزارة الصحةكافتيريا 

 مًا قانونيًا بتمك الشروط.التزا
.   كما ألتزم ب ن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجنوع عننو لمندة ثلثنون 8

 يوما من تاريخ آور موعد لتقديم العروض.
حضار كفالة حسنن التنفين  وااللتنزام بشنروط المنزاودة والعقند الوناص 0 .  وك لك ألتزم بتوقيع العقد وا 

 بيا. 
 

 .بكل ما ورد بو دون أي ضفط أو إكراه وى ا إقرار وتعيد مني ب لك أقر وألتزم     
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