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تعمف و ازرة المالية  /لجنة العطػػاءات المرك ػزية عف طرح عطاء حكومي شراء خدمة التأىيل والرعاية الطبية

لصالح وزارة الصحة تبعاً لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائؽ العطاء .فعمى المستشفيات
الخاصة او المؤسسات ذات االختصاص والمسجمة رسمياً وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة

المالية  /اإلدارة العامة لموازم العامة ـ تل اليوا – بجوار محطة فارس لمبترول خالل أوقات الدوام الرسمي من
أجل الحصول عمى كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ ( )011شيكل غير مستردة تورد إلى

خزينة وزارة المالية.

آخر موعد لقبوؿ عروض األسعار بالظرؼ المختوـ في صندوؽ العطاءات باإلدارة العامة الموازـ و ازرة المالية
في غػزة هو الساعة الحادية عشر مف ظهر يوـ الثالثاء الموافؽ 2518/55/29
ممثمي المتناقصيف في نفس الزماف والمكاف .

وتفتح المظاريؼ بحضور

لجنة العطاءات المركزية

مالحظة:ـ
 .1أجرة اإلعالف في الصحؼ عمى مف يرسو عميه العطاء.

 .2يج ػػب إرف ػػاؽ كفال ػػة بنكي ػػة أو ش ػػيؾ بنك ػػي ص ػػادريف م ػػف البن ػػؾ ال ػػوطني االس ػػالمي او بن ػػؾ اإلنت ػػاج

الفمسػػطيني او سػػند دفػػد صػػادر مػػف بنػػؾ البريػػد بقيمػػة  1555دوالر " كتػػيميف دخػػوؿ سػػاري المفعػػوؿ لمػػدة
تسعيف يوماً مف آخر موعد لتقديـ العروض.

 .3تقدـ األسعار بالشيكؿ وتشمؿ جميد أنواع الرسوـ والضرائب.
 .4لجنة العطاءات غير ممزمة بقبوؿ أقؿ األسعار.

 .5لإلطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة موقد الو ازرة . www.mof.gov.ps
 .6لممراجعة واالستفسار هاتؼ رقـ .2832761 :
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الشروط العامة
أوالً :إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ
 .1يعػػد المتعهػػد عرضػػه وأسػػعارى عمػػى الجػػداوؿ والنمػػاذج والوثػػائؽ المرفقػػة بػػدعوة العطػػاء بعػػد أف يق ػ أر هػػذى
الوثائؽ ويتفهـ جميػد مػا ورد فيهػا ويخػتـ ويوقػد كافػة وثػائؽ دعػوة العطػاء ويقػدمها ضػمف العػرض كاممػة

عمى أف يتحمؿ كافة النتائج المترتبة عمى عدـ قيامه بالتدقيؽ واالستكماؿ بصورة صحيحة.

 .2تكتػب أسػعار العطػاء بالشػػيكؿ عمػى أف يشػمؿ السػػعر رسػوـ الجمػارؾ والضػريبة المضػافة وجميػد الرسػػوـ
والمصاريؼ األخرى.

 .3يعػػد المتعهػػد عرضػػه مطبوع ػاً أو مكتوب ػاً بػػالحبر األزرؽ أو األسػػود فقػػط ويحظػػر المحػػو أو التعػػديؿ أو
الشػػطب أو اإلضػػافة فػػي العػػرض وكػػؿ تصػػحيح مػػف هػػذا القبيػػؿ يوضػػد عميػػه خطػػيف مت ػوازييف بػػالحبر

األحمر ويعاد كتابة الصواب بالحبر األزرؽ أو األسود ويوقد بجانبه مف قبؿ مف أجرى التصويب.

 .4يقدـ المتعهد عرضه مرفقاً به الوثائؽ المطموبة مد تيميف دخوؿ العطاء في مغمػؼ مغمػؽ بححكػاـ ويكتػب

عميػػه عطــاء شــراء خدمــة التأىيــل والرعايــة الطبيــة لصــالح وزارة الصــحة لممناقصــة رقــم 8102/88
وك ػػذلؾ اس ػػمه وعنوان ػػه بالكام ػػؿ ورق ػػـ اله ػػاتؼ والف ػػاكس ورق ػػـ ص ػػندوؽ البري ػػد الخاص ػػيف ب ػػه لترس ػػؿ إلي ػػه

المكاتبات المتعمقػة بالعطػػاء وعميػه تبمي ػػد اإلدارة العامػة لمػوازـ  /و ازرة الماليػة خطيػاً بػيي تغييػر أو تعػديؿ

فػػي عنوانػػه وعميػػه أف يكتػػب أيضػاً اسػػـ الػػدائرة التػػي طرحػػت العطػػاء وعنوانهػػا وبخػػالؼ ذلػػؾ يحػػؽ لمجنػػة

العطاءات أف تهمؿ العرض المقدـ منه.

 .5يػػودع العػػرض مػػف قبػػؿ المنػػاقص فػػي صػػندوؽ العطػػاءات المخصػػص لهػػذا الغػػرض لػػدى اإلدارة العامػػة
لم ػوازـ بمقػػر و ازرة الماليػػة الجديػػد قب ػػؿ انتهػػاء المػػدة المحػػددة لػػذلؾ وك ػػؿ عػػرض ال يػػودع فػػي ص ػػندوؽ
العطاءات قبؿ آخر موعد لتقديـ العروض ال ينظر فيه ويعاد إلى مصدرى مغمقاً .

 .6يمتػػزـ المتعهػػد بػػيف يبقػػى العػػرض المقػػدـ منػػه نافػػذ المفعػػوؿ وال يجػػوز لػػه الرجػػوع عنػػه لمػػدة  95يومػػا مػػف
تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض.

ثانياً :الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

 .1يرفؽ المتعهػد مػد عرضػه خ خاصػة إذا كػاف يشػارؾ ألوؿ مػرة ا الشػهادات والوثػائؽ المطموبػة منػه وهػي
عمى النحو التالي:



صػ ػػورة مصػ ػػدقة عػ ػػف شػ ػػهادة مزاولػ ػػة المهنػ ػػة وكػ ػػذلؾ السػ ػػيرة الذاتيػ ػػة لممستشػ ػػفى او المؤسسػ ػػة ذات

االختصاص .


ترخيص و ازرة الصحة لممستشفى او المؤسسة.



شهادة خمو طرؼ مف دائرة ضريبة الدخؿ وضريبة القيمة المضافة.

 .2عمػػى المتعهػػد أف يرفػػؽ بعرضػػه كشػػؼ تفصػػيمي بالهيكػػؿ اإلداري والطبػػي لمعػػامميف فػػي المستشػػفى خقسػػـ
خدمات التيهيؿ والرعاية الطبيةا
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 .3يحؽ لممتعهد أف يضيؼ أية وثائؽ أو معمومات يرغب بحضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه.
ثالثاً  :تأمينات وضمانات العطاء :

 .0تأمين الدخول في العطاء :

يمتػزـ المتعهػد أف يرفػؽ بعرضػػه سػند دفػد معتمػد صػػادر مػف بنػؾ البريػد التػػابد لػو ازرة االتصػاالت وتكنولوجيػػا

المعمومػػات أو كفالػػة بنكيػػة أو شػػيؾ بنكػػي صػػادر مػػف بنػػؾ يتعامػػؿ مػػد السػػمطة الفمسػػطينية فػػي غ ػزة خالبنػػؾ

الػػوطني اإلسػػالمي او بنػػؾ اإلنتػػاج الفمسػػطيني ا بمبمػػد ( )0111دوالر " كتــأمين دخــول " ســارع المفعــول

لمدة  0شيور مف تاريخ فتح المظاريؼ وال ينظر في أي عػرض غيػر معػزز بتػيميف دخػوؿ العطػاء  ،عمػى
أف تعػػاد تيمينػػات الػػدخوؿ فػػي العطػػاء إلػػى مقػػدميها مػػف المناقصػػيف الػػذي لػػـ يحػػاؿ عمػػيهـ العطػػاء بعػػد مػػدة
أسبوعيف مف تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض ،وكذلؾ لمف أحيؿ عميهـ العطاء بعد أف يقوموا بتقديـ تيميف

حسف التنفيذ.

 .8تأمين حسن التنفيذ :

يمتػػزـ المستشػػفى الفػػائز بالعطػػاء أو بػػيي جػػزء مػػف بنػػودى بتقػػديـ تػػيميف حسػػف التنفيػػذ لمعطػػاء المحػػاؿ عميػػه
بقيمةخ$5555ا دوالر امريكي فقط خمسة أالؼ دوالر ال غير وذلؾ عمى شكؿ سػند دفػد معتمػد صػادر مػف
بنػػؾ البريػػد التػػابد لػػو ازرة االتصػػاالت وتكنولوجيػػا المعمومػػات أو كفالػػة بنكيػػة أو شػػيؾ بنكػػي صػػادر مػػف بنػػؾ

يتعام ػػؿ م ػػد الس ػػمطة الفمس ػػطينية ف ػػي غػ ػزة خالبن ػػؾ ال ػػوطني اإلس ػػالمي او بن ػػؾ اإلنت ػػاج الفمس ػػطيني ا حس ػػب

األصػػوؿ خػػالؿ  15يػػوـ مػػف تػػاريخ تبميغػػه بقػرار إحالػػة العطػػاء عميػػه مػػف قبػػؿ اإلدارة العامػػة لمػوازـ عمػػى أف
يكػػوف سػػاري المفعػػوؿ ط ـوال فتــرة العقــد وىــي ســنتين ميالديتــين كــاممتين  ،ويعػػاد تػػيميف حسػػف التنفيػػذ إلػػى
االلتزمػات المترتبػة عميػه بموجػب طمػب خطػي تقدمػه الػدائرة المسػتفيدة لػإلدارة العامػة
ا
المتعهد بعد تنفيذ كافة

لموازـ باإلفراج عف التيميف

رابعاً :فتح العطاءات وتقييميا:

 -0لجنة فتح المظاريف-:

يشػػكؿ مػػدير عػػاـ الم ػوازـ العامػػة لجنػػة فػػتح مظػػاريؼ العطػػاء وتقػػوـ هػػذى المجنػػة بفػػتح العطػػاءات بحضػػور
المتعهديف أو ممثميهـ في الزماف والمكاف المحدديف في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية-:

أ-

إثبات عدد المظاريؼ في محضر فتح المظاريؼ وكػؿ عطػاء يفػتح مظروفػه يضػد رئػيس المجنػة عميػه

وعمػػى مظروفػػه رقم ػاً مسمس ػالً عمػػى هيئػػة كسػػر اعتيػػادي بسػػطه رقػػـ العطػػاء ومقامػػه عػػدد العطػػاءات

الواردة.

ب -ترقيـ األوراؽ المرفقة مد العطاء واثبات عددها.
ت-

ق ػراءة اسػػـ مقػػدـ العطػػاء واألسػػعار وقيمػػة التػػيميف االبتػػدائي المقػػدـ مػػف كػػؿ منػػاقص وذلػػؾ بحضػػور

ث-

التوقيػػد مػػف رئػػيس المجنػػة وجميػػد األعضػػاء الحاض ػريف عمػػى العطػػاء ومظروفػػه وكػػؿ ورقػػة مػػف أو ارقػػه

المتعهديف أو ممثميهـ.

وكذلؾ عمى محضر المجنة بعد تدويف كافة الخطوات السابقة.
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 -8لجنة دراسة وتقييم العروض-:
يحػػدد مػػدير عػػاـ الم ػوازـ العامػػة األشػػخاص أو الجهػػات الػػذيف تتكػػوف مػػنهـ المجنػػة الفنيػػة التػػي تقػػوـ بد ارسػػة
العروض مف النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدـ توصػياتها المناسػبة لمجنػة العطػاءات المركزيػة بعػد أخػذ

المعايير التالية في االعتبار-:
أ-
ب-

ال ينظر في أي عرض غير معزز بتيميف دخوؿ العطاء.

تدرس العػروض مػف الناحيػة الفنيػة بحيػث تحػدد المعػايير الفنيػة وفقػاً لمواصػفات المػوازـ المطموبػة عمػى

ج ػػدوؿ يع ػػد له ػػذى الغاي ػػة ،وتخض ػػد كاف ػػة الع ػػروض ل ػػنفس المع ػػايير م ػػف حي ػػث التػ ػزاـ المن ػػاقص بعرض ػػه
بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

ت -يؤخذ بعيف االعتبار كفاءة المتعهػد مػف النػاحيتيف الماليػة والفنيػة ومقدرتػه عمػى الوفػاء بالت ازمػات العطػاء
وسمعته الطبية والتسهيالت التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها  ،ولمجنة استبعاد عرض المتعهد الذي ال
تتوفر فيه كؿ أو بعض هذى المتطمبات.

ث -تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدـ أرخص األسعار ثـ الذي يميه حتى تتـ دراسة العروض المقدمة.
ج -إذا ت ػوافرت فػػي العػػرض كافػػة الشػػروط والمواصػػفات والجػػودة توصػػي المجنػػة الفنيػػة باإلحالػػة عمػػى مقػػدـ
أرخص األسعار و مف حؽ المجنة الفنية أف توصي بالترسية عمى أكثر مػف مػورد لػنفس الخدمػة بػالرغـ

مف اختالؼ األسعار.

ح -فػػي حالػػة عػػدـ تػوافر المتطمبػػات فػػي العػػرض الػػذي يتضػػمف أرخػػص األسػػعار تنتقػػؿ الد ارسػػة إلػػى العػػرض
الذي يميػه بالسػعر إلػى أف تصػؿ إلػى العػرض الػذي تتػوافر فيػه المتطمبػات لإلحالػة عمػى أف تبػيف أسػباب

استبعاد العروض األرخص بشكؿ واضح.

خ -إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطموبة يفضؿ المتعهد الذي يتضمف عرضه ميزات
إضافية وعدد سنوات الخبرة في المجاؿ .

خامسا :ـ التزامات المتعيد أو المورد :ـ

 .1عمى المستشفى الذي أحيؿ عميه العطاء استكماؿ إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة وتوقيػد االتفاقيػة
وما يمحقها مف أوراؽ ومستندات

 .2يمتػػزـ المستشػػفى مػػف تػػاريخ اسػػتالمه لق ػرار اإلحالػػة النهائيػػة بػػاف يقػػوـ بتنفيػػذ التزاماتػػه حسػػب االصػػوؿ
المتبعة في تحويؿ الحاالت مف و ازرة الصحة .

 .3ال يجػػوز لممستشػػفى أف يتنػػازؿ ألي شػػخص آخػػر عػػف كػػؿ أو أي جػػزء مػػف العقػػد دوف الحصػػوؿ عمػػى

إذف خطي مف و ازرة الصحة وموافقة لجنة العطاءات التي أحالت العطاء

 .4ال يحؽ المستشفى الرجوع عمى لجنة العطاءات بيي خسارة أو ضرر ناشئ عف تقديـ عرضه فػي حالػة
إذا ما رفضت لجنة العطاءات كؿ العروض المقدمة إليها أو إذا لـ تحؿ العطاء عمى مقػدـ أقػؿ األسػعار أو

إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دوف ذكر األسباب.
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 .5يمتزـ المستشفى بتقديـ الخدمة وفقاً لممواصفات والشروط المتفؽ عميهػا والػواردة فػي قػرار اإلحالػة وكـذلك

إجراءات العمل الطبي المعتمدة والمعمول بيا في وزارة الصحة لممرضى المحتاجين فور وصول المـريض

(حسب المالحق المرفقة) وعمى مدار الساعة

 .6يمتزـ المستشفى بتقديـ الخدمة لجميد الحاالت المحتاجة والمحولة مف قبؿ و ازرة الصحة حسب األصوؿ.
 .7يمتػػزـ المستشػػفى بتػػوفير كافػػة الخػػدمات المطموبػػة والتػػي يحتاجهػػا الم ػريض فػػي مجػػاؿ الرعايػػة الطبيػػة
والتيهيؿ وكافة الخدمات التشخيصية والعالجية الالزمة بما فيها خدمة فحص ديناميكية التبوؿ

 .8يمتزـ المستشفى بتوفير كافة المسػتهمكات الطبيػة الالزمػة لممػريض والبػامبرز وعمػى نفقتهػا الخاصػة دوف
تحمؿ المريض اية نفقات بهذا الخصوص

 .15تمت ػػزـ المستش ػػفى بع ػػدـ مطالب ػػة المػ ػريض المح ػػوؿ م ػػف و ازرة الص ػػحة او ذوي ػػه ب ػػاي م ػػف العالج ػػات او
المستهمكات الخاصة والالزمة لتقديـ الخدمة التى يقررها طػاقـ التيهيػؿ وال بحػؽ لػه االعتػراض عمػى ذلػؾ او

المطالبة بزيادة في األسعار او التعويض عف أي ضرر لحؽ به جراء ذلؾ.

 .11تمتزـ المستشػفى بػحبالغ وحػدة التيهيػؿ بػالو ازرة عػف الحػاالت المرضػية التػي يػتـ نقمهػا لتمقػي العػالج فػي

مستشػػفيات و ازرة الصػػحة أثنػػاء مػػدة تمقػػي الم ػريض لخدمػػة التيهيػػؿ لػػديها وحسػػاب تمػػؾ المػػدة عمػػى اف يػػتـ
حسمها مف مدة مكوث المريض لدى المستشفى او تعويضها لفترة أخرى حاؿ الحاجة لذلؾ

 .12يمتػػزـ المستشػػفى بعػػدـ تخ ػريج مرضػػى التقرحػػات المحػػوؿ مػػف و ازرة الصػػحة لزيػػارات منزليػػة ط ػواؿ مػػدة

العالج التيهيمي او الرعاية الطبية

 .13الزيارات المنزلية لممرضى خالؿ فترة العالج والتيهيؿ لممرضى المحوليف مف الو ازرة والتػى تكػوف خػارج
الخطة العالجية المتفؽ عميها مد و ازرة الصحة ال تتحمؿ الو ازرة تغطيتها

سادسا:ـ اإلجراءات الجزائية:ـ

 .1الشراء عمى حساب المستشفى  :إذا نكؿ المستشـفى عػف تنفيػذ التزاماتػه يحػؽ لمػدير عػاـ دائػرة المػوازـ

العامة إصدار القرار بشراء الخػدمات الممتػزـ بهػا بػنفس الخصػائص والمواصػفات مػف أي مصػدر آخػر عمػى

حسػاب هػػذا المستشـفى ونفقتػػه مػد تحميمػػه فػروؽ األسػػعار والنفقػات اإلضػػافية وأيػة خسػػائر أو مصػػاريؼ أو
عطػػؿ أو تبعػػات قانونيػػة تمحػػؽ بالػػدائرة المسػػتفيدة أو دائػرة الم ػوازـ العامػػة او المػريض دوف الحاجػػة إلػػى أي

إنذار وال يحؽ المستشفى االعتراض عمى ذلؾ.

 .2الغــاء التعاقــد مــع المستشــفى الــذع يخــل بالتزاماتــو أو إلغــاء العقــد المبــرم معــو :وهنػػا يحػػؽ لمجنػػة

العطػػاءات التػػي أحالػػت العطػػاء اتخػػاذ اإلجػراءات الالزمػػة بحػػؽ المتعهػػد بمػػا فػػي ذلػػؾ مصػػادرة قيمػػة التػػيميف
المقػػدـ مػػف المستشــفى أو أي جػػزء منػػه بشػػكؿ يتناسػػب مػػد قيمػػة الخدمػػة المقدمػػة ويعتبػػر المبمػػد فػػي هػػذى
الحالة إيراداً لمخزينة العامة.

 .3وفػي جميػػد األحػواؿ يحػػؽ لػدائرة المػوازـ العامػػة تحصػيؿ األمػواؿ المسػتحقة لهػػا فػي ذمػػة المستشــفى مػػف

األمواؿ المستحقة لذلؾ المستشفى لدى الو ازرات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو مف كفاالتهـ.

سابعاً :حل الخالفات-:
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أ-

في حاؿ حدوث أي خالؼ ينشي عف تفسير أي بند مف البنود السابقة أو مف بنود العقػد فيػتـ حمػه وديػاً

بالتفاوض.

ب -إذا لػػـ يػػتمكف الطرفػػاف خػػالؿ  35يومػاً مػػف بػػدء مفاوضػػتهما لموصػػوؿ إلػػى حػػؿ حػػوؿ أي خػػالؼ يتعمػػؽ
بالعقػػد يحػػؽ ألي مػػف الطػ ػرفيف حػػؿ الخػػالؼ ب ػػالمجوء إلػػى المحكمػػة المختص ػػة وتطبيػػؽ الق ػوانيف واألنظم ػػة

المعموؿ بها في مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية بهذا الشيف.

ثامنا :شروط متفرقة:ـ

 .1إذا استعمؿ المستشفى الغش أو التالعب في معاممته أو ثبػت عميػه أنػه شػرع أو قػاـ بنفسػه أو بواسػطة
غيرى بطريؽ مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمػى التواطػؤ معػه
إض ػ ار اًر بالمص ػػمحة يمغ ػػي عق ػػدى فػػي الح ػػاؿ ويص ػػادر الت ػػيميف م ػػد عػػدـ اإلخ ػػالؿ بح ػػؽ ال ػػو ازرة المطالب ػػة
بالتعويضات المترتبة عمى ذلؾ فضالً عف شػطب اسػمه مػف بػيف المناقصػيف وال يسػمح لػه بالػدخوؿ فػي

مناقصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية هذا فضالً عف اتخاذ اإلجراءات القضائية ضدى عند االقتضاء.

 .2إذا أفمس المستشفى يحؽ لمجنة العطاءات إلغاء التعاقد معه دوف المجػوء لمقضػاء وكػذلؾ مصػادرة مبمػد
التيميف كحيراد عاـ لمخزينة العامة.

تاسعا  //آلية صرف مستحقات المستشفى
 .1يتـ صرؼ مستحقات المستشفى المقدـ لمخدمة المترتبة عمى هذا العقػد عمػى أسػاس الػدفعات الشػهرية و
بعدد خ12ا دفعة لكامؿ مدة العقد السنوية تبدأ بالدفعة األولى و تنتهي بالدفعة الثانية عشرة و األخيرة.

 .2تمتػزـ و ازرة الماليػة بػػدفد مطالبػة المستشػػفى باسػتحقاقها لقػاء الخػػدمات المقدمػة حسػػب العقػد خػػالؿ خ00ا
يوما مف تاريخ تقديـ المطالبة عمى أف تستوفي المصوغات التالية:

 الفاتورة االصمية خعف الشهر الذي تـ تقديـ الخدمة فيها .لكؿ حالة عمى حدة
 صورة عف التاميف الصحي ساري المفعوؿ

 التقرير االصمي لممريض موقد ومختوـ مف الطبيب المعالج والمستشفى
 صورة هوية المريض


كفالة حسف تنفيذ خ0555

دوالرا سارية المفعوؿ حتى نهاية التعاقد

 خمو طرؼ مف ضريبة القيمة المضافة والدخؿ

 شهادة عدـ خصـ مف المنبد مف ضريبة الدخؿ
 كشؼ باسماء العامميف في تقديـ الخدمة معتمد

 احضار اذف عمؿ خاص مف ديواف الموظفيف لكؿ مف يعمؿ بالقطاع الحكومي

 خطػ ػػاب مطالبػ ػػة مػ ػػف الشػ ػػركة لممثػ ػػؿ و ازرة الصػ ػػحة يشػ ػػمؿ الموضػ ػػوع و مبمػ ػػد المطالبػ ػػة باألرقػ ػػاـ و
الحروؼ.

7

أوال :شروط خاصة بالمنشأة:

الشـــروط الخاصـــة

 أف يكوف المستشفى مجاز ومرخص مػف قبػؿ و ازرة الصػحة الفمسػطينية كمستشػفى وأف يكػوف متخصػصفي مجاؿ التاهيؿ الطبي الشامؿ ضمف رخصة المستشفى سارية المفعوؿ.

 أف يكػػوف المستشػػفى فػػي متنػػاوؿ طػػالبي الخدمػػة ويمكػػف الوصػػوؿ إليػػه عبػػر شػػبكة طػػرؽ واضػػحة وفػػيمتناوؿ المواطنيف في الظروؼ العادية.

 ضػػرورة وج ػػود مختب ػػر مجه ػػز لتق ػػديـ الخدم ػػة ف ػػي الح ػػاالت العادي ػػة وح ػػاالت الطػ ػوارئ يعم ػػؿ ب ػػه فني ػػوفمؤهموف لتقديـ الخدمة عمى مدار الساعة.

 أف تقػػوـ المستشػػفى بتقػػديـ الخػػدمات الصػػيدلية ألقسػػاـ المستشػػفى والمرضػػى بوجػػود صػػيدلي قػػانوني فػػيالفترة الصباحية وصيدلي مناوب في الفتػرة المسػائية مػد تػوفير األدويػة بمػا فيهػا األدويػة المخػدرة وأدويػة
الطوارئ وتدوالها فػي المستشػفى وفػؽ تعميمػات و ازرة الصػحة ذات العالقػة مػد التقيػد ببروتوكػوؿ معالجػة

االلـ المعتمد في و ازرة الصحة.

 توفير احتياجات المستشفى مف الغازات الطبية مػف خػالؿ محطػة مركزيػة مراقبػة وتعمػؿ بشػكؿ آمػف مػدتوفير الصيانة الطارئة والدورية مػد وجػود ترتيبػات واضػحة لتوريػد الغػازات الطبيػة مػف داخػؿ المستشػفى

او مف خالؿ ترتيبات واضحة مد طرؼ ثالث يوافؽ عمى ذلؾ.

 أف تمتمػػؾ المستشػػفى سػػيارة اسػػعاؼ لنقػػؿ المرضػػى بػػيف المستشػػفيات مػػد تجهي ػزى بالمعػػدات الضػػروريةلتقديـ خدمات اإلسعاؼ واإلنعاش أثناء عممية النقؿ مد التقيد بتعميمات و ازرة الصحة.

 تػوفير مولػد كهربػػاء لحػاالت الطػوارئ بقػػدرة مناسػبة لتشػغيؿ م ارفػػؽ المستشػفى مػد تركيػػب أنظمػة كهربػػاءغير منقطعة عمى منظومة غرفة العمميات ووجود فني كهرباء لمصيانة.

 أف يكوف بالمستشفى آلية واضحة لمتخمص مف النفايات الطبية الخطرة وغير الخطرة بشكؿ آمف. تقديـ خدمات النظافة والفندقة عمى مدار الساعة.-

وجػود مغسػػمة أو ترتيبػػات غسػػيؿ خػارج المستشػػفى تيخػػذ بالحسػػباف معػايير التعامػػؿ مػػد الغسػػيؿ الممػػوث

والمدمـ عالوة عمى الغسيؿ العادي.
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المرضى المستيدفين بالخدمة:

 .1الحاالت المرضية التي بحاجة الحد البرامج التالية :
 .2برنامج اعادة التاىيل.
 .3برنامج تدريب االىل

 .4برنامج الرعاية التمريضية

ثانياً :شروط تقديم الخدمة لممرضى المحتاجين ضمن برنامج اعادة التاىيل :

 .1عدـ امكانية تمقي الخدمة مف خالؿ برامج العالج الطبيعي والتاهيؿ المتوفرة بو ازرة الصحة.
 .2اف تك ػػوف االص ػػابة حديث ػػة بخم ػػؿ وظيف ػػي اواعاق ػػة ت ػػؤثر عم ػػى االس ػػتقاللية ف ػػي انش ػػطة الحي ػػاة اليومي ػػة
لممريضخacute or subacuteا.

 .3اف يكوف اعادة دخوؿ نفس المريض لمعالج او اعادة التاهيؿ لتحقيؽ اهداؼ عالجية جديدة
 .4اف يكوف المريض لديه القدرة عمى المشاركة في برامج التاهيؿ المختمفة ومستقر صحيا
 .5أي حاالت بحاجة الى تاهيؿ مكثؼ

 .6اف ال يحتػػوي التػػاريخ المرضػػي لمم ػريض عمػػى عوامػػؿ تقم ػػؿ مػػف امكانيػػة االسػػتفادة مػػف برنػػامج اع ػػادة
التاهيؿ كاف يكوف مصابا بواحد او اكثر مف االمراض التالية
Congestive heart failure 
Renal failure 
Psychatric failure 
Sevesr brain damage 
Cancer in advanced stage 
Liver disease 
Un controlled DM or HTN 
 .7اف يندرج تشخيص المريض تحت احدى الفئات التالية:

 الشمؿ النصفي الطولي الناتج عف الجمطات الدماغية او امراض اخرى
 مضاعفات ما بعد اصابات وامراض النخاع الشوكي
 مضاعفات ما بعد اصابات وامراض الدماغ

 مضاعفات ما بعد اصابات وامراض الجهاز العصبي الطرفي
 االصابات المتعددة

 حاالت البتر المتعددة
 الحروؽ

 .8ال تقبؿ الحاالت التالية لمتحويؿ لتمقي خدمات اعادة التاهيؿ اال بقرار مسبب وواضػح مػف لجنػة التاهيػؿ
المشكمة مف قبؿ الو ازرة :

 االمراض الروماتيزمية.
 مراضى الشمؿ الرعاش
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 تغيير وتركيب المفاصؿ
 حاالت الشمؿ الدماغي

ثالثا :شروط تقديم الخدمة لممرضى المحتاجين ضمن برنامج تدريب االىل :
 .1الحػاالت التػػي انهػت برنػػامج العػػالج الطبيعػي فػػي المستشػفى وال يرجػػى تحسػػنها وتحتػاج لمرعايػػة اليوميػػة
عمى مدار الساعة مثؿ:

 المريض المقعد قبؿ االصابة
 حاالت الجمطات المتكررة

 الحاالت التى تستدعي رعاية طبية طويمة االمد خ فاقدي الوعي وطريحي الفراشا

رايعا :شروط تقديم الخدمة لممرضى المحتاجين ضمن برنامج الرعاية التمريضية :

 .1يقتصر برنامج الرعاية التمريضية عمى تقديـ خدمة تخصصية لحاالت التقرحات الفراشية
 .2يجب اف يعتمد التحويؿ فقط مف قبؿ اطباء الجراحة وفي حاؿ طمب تحويؿ مػف قبػؿ اطبػاء غيػر اطبػاء
الجراحة يتـ تقييـ الحاالت المرضية مف قبؿ لجنة التاهيؿ بالطريقة التي تراها مناسبة

 .3يجب اف تكوف التقرحات الفراشية عميقة وال يمكف تقديـ العناية التمريضية لها في المنػزؿ او بمؤسسػات
الوزرة
ا

 .4يجب اف يتـ اجراء عممية تنظيؼ لمتقرحات جراحيا في مستشفيات الو ازرة قبؿ التحويؿ
 .5اف تكوف حاالت المرضى المحوليف مستقرة صحيا.

خامسا :الشروط الواجب توافرىا في مقدمي الخدمة لممرضى المحتاجين:
 .1أف يكوف جميػد العػامميف مػف الفئػات الطبيػة والتمريضػية والصػيدلة والخػدمات الطبيػة المسػاعدة مجػازيف
ومػػؤهميف لمعمػػؿ ،وحاصػػميف عمػػى إذف عمػػؿ خػػاص لمػػف هػػـ مػػف منسػػوبي الػػو ازرات مػػد م ارعػػاة أف مػػف

حؽ الو ازرة رفض أي موظؼ إف ثبت لديه أكثر مف تصريح عمؿ في أكثر مف مؤسسة.

 اف يتـ ارفاؽ السيرة الذاتية لمموظفيف المرشحيف لمعمؿ مد بيانات الوظيفة في المستشػفى واالسػـ ومحػؿالس ػػكف ،والم ػػؤهالت المطموب ػػة ف ػػي مم ػػؼ المناقص ػػة تمهي ػػدا لد ارس ػػتها وتحميمه ػػا م ػػف قب ػػؿ المجن ػػة الفني ػػة
والتعرؼ عمى مدى مطابقتها لمشروط المطموبة

 يحؽ لو ازرة الصحة اإلعتراض عمى أي مف العامميف لدى مقدـ الخدمة وصرفه مف العمؿ دوف بيافاألسباب مد إشعار المستشفى قبؿ تاريخ الصرؼ بمدة ال تقؿ عف  11أياـ.

 االلتزاـ بتوفير العامميف المدونة أسماؤهـ في الكشوؼ التي قدمتها المستشفى والتي تـ اعتمادها مفالو ازرة.

 ال يسمح بحلحػاؽ أي موظػؼ بالخدمػة أثنػاء سػرياف العقػد إال بعػد مخاطبػة الػو ازرة بشػينه وتقػديـ مؤهالتػهلمو ازرة وموافقتها عمى ذلؾ.

 ال يترتب ألي مف العامميف في المستشفى خالؿ مدة تنفيذ العقد أي حقوؽ أدبية أومالية عمى الو ازرة.15

 ضرورة وجود طبيب استشاري في مجاؿ التاهيؿ عمى أف يكوف متفرغ لموظيفة ويقػود المػرور الصػباحيبالقسـ ويعمؿ استدعاء ثاف بالمستشفى.

 تقػػديـ الخػػدمات الطبيػػة لمتاهيػػؿ مػػف خػػالؿ طبيػػب أخصػػائي أو نائػػب أخصػػائي منػػاوب أو طبيػػب مؤهػػؿخلديه خبرة  3سنوات في مجاؿ التاهيؿا

 ضرورة وجود أخصائيف خعالج طبيعي  -عالج وظيقي  -عالج نطؽ – اخصائي نفسػي  -اخصػائيخدم ػػة اجتماعي ػػةا م ػػؤهميف خلدي ػػه خبػ ػرة  3س ػػنوات ف ػػي المج ػػاؿا ف ػػي الفتػ ػرة الص ػػباحية والمس ػػائية لتق ػػديـ

الخدمات المطموبة حسب التخصص واثبات ذلؾ عمى نموذج تقييـ حالة مريض

 وجػػود طػػاقـ تم ػريض عمػػى مػػدار السػػاعة شػػرط أف يكػػوف مؤهػػؿ ذو خب ػرة خ 2سػػنة عمػػى االقػػؿا لتقػػديـالخدمات التمريضية لممرضى المحتاجيف ،ويشترط في الكادر التمريضي معرفة بيصوؿ اإلنعاش القمبي
والرئوي لممرضى وشروط وقواعد مكافحة العدوي بالمستشفيات.

 تػػوفير فنيػػي مختبػػر مجػػازيف ومػػؤهميف لتقػػديـ خػػدمات المختبػػر فػػي مختبػػر مجهػػز ومجػػاز عمػػى مػػدارالساعة بنظاـ المناوبة في المستشفى

 ي ػػتـ م ارع ػػاة السياس ػػات العام ػػة بخص ػػوص حف ػػظ ال ػػدـ ومش ػػتقاته وقواع ػػد إعط ػػاء ال ػػدـ وكيفي ػػة تش ػػخيصالمضاعفات والتعامؿ معها.

 تػػػوفير صػ ػػيدلي قػ ػػانوني لتقػ ػػديـ خػ ػػدمات الصػ ػػيدلة ألقسػػػاـ المستشػ ػػفى والمرضػػػى فػ ػػي الفت ػ ػرة الصػ ػػباحيةوالمسائية بنظاـ يضمف توفير األدوية عمى مدار الساعة حسب األصوؿ.

 -وجود عامؿ نظافة عمى األقؿ عمى مدار الساعة لتقديـ خدمات النظافة والفندقة.

 -يمتزـ كافة العامموف بوضد بطاقة تعريؼ مد االسـ بالمغة العربية وصورة شخصية.

 ضرورة أن تتقيد المستشفى باجراءات ومعايير العمل الطبي والصحي المعتمدة من قبل وحدة العالجالطبيعى في وزارة الصحة ،والتأكد من أن جميع العاممين لدييا عمى دراية وخبرة بيذه االجراءات
والمعاييرمع الزام جميع العاممين بااللتزام بيا ومتابعة ذلك بشكل دورع.

 ضرورة التقيد ببروتوكوالت التخمص اآلمف مف النفايات الطبية المعتمدة في و ازرة الصحة -ضرورة التقيد بسياسات نقؿ الدـ المعتمدة في و ازرة الصحة.

 ضرورة التقيد ببروتوكوالت مكافحة العدوى في أقساـ العمميات والوالدة المعتمدة في و ازرة الصحة -ضرورة التقيد بآلية اإلحالة اآلمنة لممرضى مد استخداـ نموذج اإلحالة المعتمد مف الو ازرة

سادسا  //السجالت والممفات الطبية

 االحتفاظ بسجالت خاصة بالمرضى خكؿ مريض عمى حدة ا يتضمف بيانات المريض الشخصيةوتشخيص حالته عند الوصوؿ و الطبيب الذي عايف الحالة وقرار الطبيب والتمريض الذي استقبؿ

الحالة ونوع الخدمة المطموبة.

 -االحتفاظ بممؼ طبي متكامؿ وموحد لكؿ مريض عمى النماذج المتعارؼ عميها والمعتمدة مف و ازرة

الصحة عمى اف يضـ كؿ ممؼ تعريؼ بالمريض والتشخيص عند الدخوؿ والفحص الطبي وخطة
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العالج ومتابعات الطبيب وأوامرى ومتابعات التمريض ومالحظاته وأوامر الفحوصات الطبية وممخص
الخروج والخدمات التاهيمية التي تمقاها المريض خالؿ فترة مكوثه في المستشفى.

 عمى المستشفى تطبيؽ سياسة واضحة لمحفاظ عمى سرية بيانات المرضى ومراعاة الضوابط المنظمةلالطالع عمى البيانات في الحاالت القانونية والفترة الالزمة لحفظ المستندات وآلية التخمص منها وفؽ

سياسة الو ازرة ولوائحها المنظمة.

 تمتزم المستشفى بعد انتياء مدة التعاقد بتسميم كافة المستندات الورقية والمحوسبة والدراساتوصور االشعة (الورقية والمحوسبة لوزارة الصحة ومع احقيتيا باالحتفاظ بنسخة من ىذه المستندات

سابعا  //نقل الدم اآلمن

 عمى المستشػفى عمػؿ ترتيبػات واضػحة لتػوفير الػدـ مػف خػالؿ طػرؼ ثالػث خجمعيػة بنػؾ الػدـ المركػزياوفي حدود ما يسمح به طبيعة العمؿ والخدمة المراد شراؤها.

 عمػػى إدارة المستشػػفى تطبي ػػؽ سياسػػة واضػػحة ومعموم ػػة لمعػػامميف فيه ػػا مػػف حيػػث ش ػػروط نقػػؿ و حف ػػظوتخزيف وحدات الدـ ومشتقاته وشروط اعطائها وكيفية تشخيص المضػاعفات التػي تقػد وكيفيػة التعامػؿ
معها حسب بروتوكوؿ حفظ ونقؿ الدـ ومشتقاته المعموؿ به في و ازرة الصحة

ثامنا  //نظام اإلحالة:

 -ضرورة أن تتقيد المستشفى باجراءات ومعايير تحويل المرضى المحتاجين المعتمدة من قبل وحدة

العالج الطبيعى في الوزارة  ،والتأكد من أن جميع العاممين لدييا عمى دراية وخبرة بيذاالجراءات
والمعاييرمع الزام جميع العاممين باال لتزام بيا ومتابعة ذلك بشكل دورع وعمى النحو التالي:

 معايير تحويل المرضى لمستشفى او مركز تاىيل من قبل لجنة التاىيل:
(ممحق رقم()0

 الشروط الواجب توفرىا في المرضى المحولين لالستفادة من كافة البرامج المطموب شراؤىا -وجود طمب تحويل مستوفيا لجميع الشروط والمستندات المعززة لعممية التحويل

 الية عرض طمب التحويل عمى لجنة التاىيل لمموافقة عمييا من عدميا ومتابعتيا اليات متابعة المرضى اثناء تمقي الخدمة واليات تجديد فترات التحويل لممرضى -ضوابط حاالت التحويل العاجمة

 -ضوابط حاالت االستثناء لمعالج عمى نفقة التامين الصحي.

 ثانيا /معايير تجديد فترات التحويل المرضى:

( ممحق رقم )8

 -شروط تجديد فترة التحويل لممرضى المحتاجين

 -شروط انياء فترة التحويل لممرضى وتحديد موعد الخروج.
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تاسعا  //آليات الرقابة
 .1التعاوف مد الو ازرة خاصة الجهات الرقابية و فرؽ التفتيش أو أي لجاف تشكمها الو ازرة لهذا الغرض وفي
أي وقت.خلجاف فنية  /لجاف متابعةا

 .2رفد تقرير إحصائي بعدد الحاالت التي تـ التعامؿ معها في المستشفى بالبيانات وعمى النماذج التي
تحددها الو ازرة يكوف معتمدا مف قبؿ المدير الطبي بالمستشفى ويتضمف كشفا بالحاالت التى تمقت

خدمات التاهيؿ بما فيها رقـ السجؿ الطبي والعمر والدواعي الطبية ونوع الحالة خطارئة اـ مجدولةا
والطبيب الذي احاؿ المريضة وفريؽ التاهيؿ والتمريض العامميف بالمستشفى.

 .3مقابمة وسؤاؿ أي مف العامميف في تقديـ الخدمة.

 .4تقوـ فرؽ الو ازرة باجراءاستقصاء رضى المرضى عف الخدمة المقدمة لهـ وبالطرؽ المختمفة.
 .5مراقبة آلية الشكاوي وكيفية التعامؿ معها في المستشفى أو التى تقدـ لمو ازرة.

عاشرا : //شروط عامة:

 .6التقيد بتعميمات الو ازرة بخصوص التعاقد مد العامميف والتقيد بشروط ديواف الموظفيف فيما يخص شروط
التصريح بالعمؿ الخاص لمنسوبي و ازرة الصحة.

 .7التقيد بسياسة وتعميمات الو ازرة في اإلبالغ عف الوفيات واألمراض المعدية وغير المعدية عمى النماذج
المحددة لذلؾ وبالطرؽ المعموؿ بها.

 .8اتخاذ كافة اإلجراءات واالحتياطات التي تضمف سالمة المرضى وعدـ تعرضهـ ألية مخاطر مف أي
نوع أثناء وجودهـ بالمستشفى.

 .9االلتزاـ بسياسة الو ازرة في استخداـ األدوية وفؽ بروتوكوالت الو ازرة المعتمدة ومراعاة أي تعديؿ يبمد في
هذا الصدد.

 .15في حاؿ عدـ التزاـ المستشفى بكافة الشروط الواردة في المناقصة تتحمؿ المستشفى كافة التبعات
القانونية والمالية واالدبية خ والتي سيتـ تقديرها حسبما ترتئي لجنة متابعة خدمات التاهيؿ الخاصة

بالو ازرة في حينه وحسب االصوؿا

 .11في حاؿ ثبوت حدوث خطا طبي او اهماؿ تتحمؿ المستشفى كافة التبعات القانونية والمالية واالدبيةخ
والتي سيتـ تقديرها حسبما ترتئي لجنة متابعة خدمات التاهيؿ الخاصة بالو ازرة في حينه وحسب

االصوؿا
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قائمة الخدمات واألسعار
م

الخدمة

سعر الوحدة

المبيت

بالشيكل

يوم وليمة  //لمشير األول والثاني
0

برنامج إعادة التأىيل

(من أسبوعين إلى 6شيور)

يوم وليمة  //لمشير الثالث فقط
يوم وليمة  //اعتبا ار من الشير
الرابع

8

0

برنامج تدريب األىل

(من أسبوع إلى أسبوعين)
برنامج الرعاية التمريضية
(أسبوعين فاكثر)

يوم وليمة

يوم وليمة
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مالحظات

إقـــــــرار والتــــــــــــــسام
أقر أنا الموقد أدناى  .........................هوية رقـ  ...................بصفتي ممثالً عف
مستشفى  .....................................بالتػػالي:ػ

.1

بينني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائؽ العطاء المطروح رقـ  2518 /22مف شروط عامة

وخاصة ومواصفات وألتزـ التزاما قانونياً بتمؾ الشروط والمواصفات .

 .2كما ألتزـ بيف يبقى العرض المقدـ مني ساري المفعوؿ وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستيف يوما

مف تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض.

 .3وكذلؾ ألتزـ بكافة الشروط الواردة عمى بموجب العطاء المذكور أعالى والتي يتـ طمبها

مف

وذلؾ مف تاريخ توقيد العقد واستالـ أوامر التوريد عمى أف تكوف
قبؿ و ازرة الصحة خالؿ ثالثيف يوما
ً
تمؾ األصناؼ الموردة مف قبمي وفقاً لممواصفات والشروط المنصوص عميها في هذا العطاء.
وهذا إقرار وتعهد مني بذلؾ أقر وألتزـ بكؿ ما ورد به دوف أي ضغط أو إكراى .

اسػـ المستشفى ..............................:
رقـ المشتغؿ المرخص ..............................:
العػنػ ػواف .....................................:

رقػـ الهاتػؼ .....................................:
رقػـ الفاكس ...................................... :
التاري ػػخ .......................................:

التوقيد والختـ .......................................
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