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 دولة فمسطيف
 وزارة المالية

 االدارة العامة لمواـز العامة 
 13/8132عطاء رقـ 

تقديم خدمات الصيانة لممصاعد في طــرح عطــاء  المركــزيةتعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات     
لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة  المستشفيات ومراكز الرعاية االولية والمراكز االدارية طبقا

الفنية  المادية و التي لديها اإلمكاناتو فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا   ووثائق العطاء
تل ـ  وزارة المالية / اإلدارة العامة لموازم العامةوترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة  لتقديم الخدمة

خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى كراسة  بجوار محطة فارس لمبترول –الهوا 
الية.( شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة الم033المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )  

/ وزارة المالية  آخر موعد لقبوؿ عروض األسعار بالظرؼ المختـو في صندوؽ العطاءات باإلدارة العامة المواـز
وتفتح المظاريؼ بحضور  8308/ 38 /03 الموافؽ  الخميسعشر مف ظير يـو  الحاديةفي غػزة ىو الساعة 

                                                .في نفس الزماف والمكاف المتعيديفممثمي 
 لجنة العطاءات المركزية                                                                

 مالحظة:ػ
 . أجرة اإلعالف في الصحؼ عمى مف يرسو عميو العطاء.0
 لفمسػطينياو بنػؾ االنتػاج ا . يجب إرفاؽ كفالة بنكية أو شيؾ بنكي صادر مف البنػؾ الػوطني اإلسػالمي8

$ سػاري المفعػوؿ 0333أو سند دفع مف بنؾ البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بمبمػ  
 مف آخر موعد لتقديـ العروض. شيور عمى االقؿ ثالثةلمدة 

 . تقدـ األسعار بالشيكؿ وتشمؿ جميع أنواع الرسـو والضرائب.0
 عار.. لجنة العطاءات غير ممزمة بقبوؿ أقؿ األس4
 .اإلدارة العامة لمواـز غير مسئولة عف أي مبم  نقدي يرفؽ مع العطاء.5
السػاعة العاشػرة  8308/ 38/  87الموافػؽ  االثنػيف . حضور الجمسػة التمييديػة الخاصػة بالعطػاء يػـو6

 .صباحا في دائرة المشتريات وزارة الصحة 
 www.mof.gov.ps. لالطالع عمى كراسة العطاء مراجعة موقع وزارة المالية 7

 8808760. لممراجعة واالستفسار ىاتؼ رقـ : 8
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 الشروط العامة

 
 تقديم العروض من قبل المتناقصين:أوالً: إعداد و

يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداوؿ والنماذج والوثائؽ المرفقة بدعوة العطاء بعد أف يقرأ ىذه الوثائؽ  .0
فػة وثػائؽ دعػوة العطػاء ويقػدميا ضػمف العػرض كاممػة عمػى أف ويتفيـ جميػع مػا ورد فييػا ويخػتـ ويوقػع كا

 يتحمؿ كافة النتائج المترتبة عمى عدـ قيامو بالتدقيؽ واالستكماؿ بصورة صحيحة.

يشػػػػػمؿ السػػػػػعر رسػػػػػـو الجمػػػػػارؾ والضػػػػػريبة عمػػػػػى أف  االسػػػػػرائيمي تكتػػػػػب أسػػػػػعار العطػػػػػاء بالشػػػػػيكؿ .8
 ف وجميع الرسـو والمصاريؼ األخرى.ومصاريؼ النقؿ والتحميؿ والتنزيؿ والتأمي %(06)المضافة

يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرؽ أو األسود فقط ويحظر المحػو أو التعػديؿ أو الشػطب  .0
ويعاد كتابػة  رأو اإلضافة في العرض وكؿ تصحيح مف ىذا القبيؿ يوضع عميو خطيف متوازييف بالحبر األحم

 وقع بجانبو مف قبؿ مف أجرى التصويب.الصواب بالحبر األزرؽ أو األسود وي

يقدـ المناقص عرضو مرفقًا بو الوثائؽ المطموبػة مػع تػأميف دخػوؿ العطػاء فػي ملمػؼ ملمػؽ بكحكػاـ ويكتػب  .4
 االداريـة لممصاعد في المستشفيات ومراكز الرعايـة االوليـة والمراكـز ةالصيانخدمات عطػػاء تقديـ عميو 

لؾ اسػمو وعنوانػو بالكامػؿ ورقػـ اليػاتؼ والفػاكس ورقػـ صػندوؽ وكػذ  13/8138رقـ  لصالح وزارة الصحة
اإلدارة العامػة لمػواـز / وزارة الماليػة  وعميو تبميػػػ  البريد الخاصيف بو لترسؿ إليو المكاتبات المتعمقة بالعطػاء

 خطيػػًا بػػأي تلييػػر أو تعػػديؿ فػػي عنوانػػو وعميػػو أف يكتػػب أيضػػًا اسػػـ الػػدائرة التػػي طرحػػت العطػػاء وعنوانيػػا
 وبخالؼ ذلؾ يحؽ لمجنة العطاءات أف تيمؿ العرض المقدـ منو.

تـل يودع العرض مف قبؿ المتعيد  في صندوؽ العطاءات المخصص ليذا اللرض لػدى اإلدارة العامػة لمػواـز  .5
قبػؿ انتيػاء المػدة المحػددة لػذلؾ وكػؿ عػرض ال يػودع  فػي صػندوؽ . بجوار محطة فارس لمبترول –الهوا 

 وعد لتقديـ العروض ال ينظر فيو ويعاد إلى مصدره ملمقًا .العطاءات قبؿ آخر م

شػيور مػف تػاري   0يمتـز المتعيد بأف يبقى العرض المقدـ منو نافذ المفعوؿ وال يجوز لو الرجوع عنو لمدة  .6
 آخر موعد لتقديـ العروض.

 ة المطموبة:ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمي .7
اف يشارؾ ألوؿ مرة ( الشيادات والوثائؽ المطموبة منو وىي عمػى يرفؽ المناقص مع عرضو ) خاصة إذا ك  .0

 النحو التالي:
 صورة مصدقة عف شيادة مزاولة المينة وكذلؾ السيرة الذاتية لمشركة. -0
 السجؿ التجاري أو الصناعي لمشركة. -8

 شيادة خمو طرؼ مف دائرة ضريبة الدخؿ وضريبة القيمة المضافة. -0

 رخصة الحرؼ والميف لمشركة. -4

 دة وكالة مف الشركة المصنعة حاؿ اف الشركة وكيمة الي نوع مف المصاعد شيا -5
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 يحؽ لممناقص أف يضيؼ أية وثائؽ أو معمومات يرغب بكضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو. .8

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 : تأميف الدخوؿ في العطاء .0
ادر مػف بنػؾ البريػد التػابع لػوزارة االتصػاالت وتكنولوجيػا يمتـز المتعيد أف يرفػؽ بعرضػو سػند دفػع معتمػد صػ .8

المعمومػػات أو كفالػػة بنكيػػة او شػػيؾ بنكػػي مػػف البنػػؾ الػػوطني اإلسػػالمي او بنػػؾ االنتػػاج الفمسػػطيني بمبمػػ  
( دوالر " كتأميف دخوؿ " وال ينظر في أي عرض غير معػزز بتػأميف دخػوؿ العطػاء ى عمػى أف تعػاد 0333)

عطاء إلى مقدمييا مف المتعيديف الذي لـ يحاؿ عمييـ العطاء بعد مدة أسػبوعيف مػف تأمينات الدخوؿ في ال
تػػاري  آخػػر موعػػد لتقػػديـ العػػروضى وكػػذلؾ لمػػف أحيػػؿ عمػػييـ العطػػاء بعػػد أف يقومػػوا بتقػػديـ تػػأميف حسػػف 

 التنفيذ.

 :  تأميف حسف التنفيذ .0

حسف التنفيذ لمعطاء المحاؿ عميو   يمتـز المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء مف بنوده بتقديـ تأميف
وذلؾ عمى شكؿ سند دفع معتمد صادر مف بنؾ البريد أو  العقد الذي رسى عميو من اجمالى قيمة %03بنسبة
يـو  05حسب األصوؿ خالؿ  او بنؾ االنتاج الفمسطينيمف البنؾ الوطني اإلسالمي بنكية او شيؾ بنكي كفالة 

عمى أف يكوف ساري وزارة المالية  –االدارة العامة لمواـز ء عميو مف قبؿ مف تاري  تبميلو بقرار إحالة العطا
 ىمف تاري  آخر موعد لتقديـ تأميف حسف التنفيذ ى عاميف ميالدييفالمفعوؿ لمدة 

ويعاد تأميف حسف التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عميو بموجب طمب خطي تقدمو الدائرة  
  ة)وزارة الصحة( لإلدارة العامة لمواـز باإلفراج عف التأميفالمستفيد

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييميا:
 لجنة فتح المظاريؼ: -0

فتح مظاريؼ العطاء بفتح العطاءات بحضور المناقصيف أو ممثمػييـ فػي الزمػاف والمكػاف ل تقـو المجنة المشكمة
 -الية:المحدديف في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات الت

إثبات عدد المظاريؼ في محضر فتح المظاريؼ وكؿ عطاء يفتح مظروفو يضع رئيس المجنة عميو وعمػى  - أ
 مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئة كسر اعتيادي مقامو عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددىا.  - ب  ترقيـ األوراؽ المرفقة مع العطاء وا 

االبتػػدائي المقػػػدـ مػػػف كػػػؿ منػػػاقص وذلػػػؾ بحضػػػور  قػػراءة اسػػػـ مقػػػدـ العطػػػاء واألسػػػعار وقيمػػػة التػػػأميف  - ت
 المناقصيف أو ممثمييـ.

التوقيع مف رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضريف عمى العطاء ومظروفو وكؿ ورقة مف أوراقو وكذلؾ  - ث
 عمى محضر المجنة بعد تدويف كافة الخطوات السابقة.

 لجنة دراسة وتقييـ العروض: -8
والماليػة      دراسة العروض مف النػواحي الفنيػة ذات العالقة لالجيات  وألشخاص ايتـ تحديد لجنة فنية مف   

 -والقانونية وتقدـ توصياتيا المناسبة لمجنة العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار:
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 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأميف دخوؿ العطاء.  - أ

المطموبػة عمػى والشػروط مواصػفات متحػدد المعػايير الفنيػة وفقػًا ل تدرس العروض مف الناحية الفنية بحيػث   - ب
جدوؿ يعد ليذه اللايةى وتخضع كافة العروض لنفس المعايير مػف حيػث التػزاـ المنػاقص بعرضػو بمواصػفات 

 وشروط دعوة العطاء.

امػات العطػاء يؤخذ بعيف االعتبار كفػاءة المنػاقص مػف النػاحيتيف الماليػة والفنيػة ومقدرتػو عمػى الوفػاء بالتز   - ت
وسػمعتو التجاريػػة والتسػييالت التػػي يقػػدميا أو كونػو متخصػػص فػػي الخدمػة التػػي يوفرىػػا ولمجنػة الحػػؽ فػػي 

 استبعاد عرض المناقص الذي ال تتوفر فيو كؿ أو بعض ىذه المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدـ أرخص األسعار ثـ الذي يميو حتى تتـ دراسة العروض المقدمة.  - ث

وافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجػودة توصػي المجنػة الفنيػة باإلحالػة عمػى مقػدـ أرخػص إذا ت - ج
 األسعار .

في حالة عدـ توافر المتطمبات فػي العػرض الػذي يتضػمف أرخػص األسػعار تنتقػؿ الدراسػة إلػى العػرض الػذي  - ح
مػػى أف تبػػيف أسػػباب اسػػتبعاد يميػػو بالسػػعر إلػػى أف تصػػؿ إلػػى العػػرض الػػذي تتػػوافر فيػػو المتطمبػػات لإلحالػػة ع

 العروض األرخص بشكؿ واضح.

 ء مستقؿ ويمكف لممتعيد التقدـ بعرض سعر لصنؼ واحد او اكثر.اسوؼ يتـ اعتبار كؿ صنؼ عط - خ

إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجػودة المطموبػة يفضػؿ المنػاقص الػذي يتضػمف عرضػو مميػزات  - د
 دة العاليةى ى ثـ صاحب السمعة الحسنة واألفضؿ.إضافية ثـ المقدـ لممنتجات ذات الجو 

 سبابألخر وبدون إبداء اآ سعراو اى  األسعاروزارة الصحة ليست ممزمه بقبول ارخص  - ذ

 : التزامات المتعيد أو المورد :خامسا 
عمى المتعيد الذي أحيؿ عميو العطاء اسػتكماؿ إجػراءات العقػد الخػاص بقػرار اإلحالػة وتوقيػع االتفاقيػة ومػا  .0
 محقيا مف أوراؽ ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.ي

 سنة ميالدية( تبدا مف تاري  توقيع العقد. 8مدة التعاقد ) .8

ال يجوز لممتعيد أف يتنازؿ ألي شخص آخر عف كؿ أو أي جزء مف العقد دوف الحصوؿ عمػى  إذف خطػي  .0
 مف لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عف تقديـ عرضػو فػي حالػة إذا مػا الرجوع عمى لجن لممتعيدال يحؽ  .4
رفضت لجنة العطاءات كؿ العػروض المقدمػة إلييػا أو إذا لػـ تحػؿ العطػاء عمػى مقػدـ أقػؿ األسػعار أو إذا أللػت 

 لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دوف ذكر األسباب.

 ًا لممواصفات والشروط المتفؽ عمييا والواردة في قرار اإلحالة بتقديـ الخدمة  وفق المتعيديمتـز  .5

يجػػب االلتػػزاـ بالمواصػػفات المػػذكورة فػػي كراسػػة العطػػاء وأي تلييػػر بالمواصػػفات يجػػب توضػػيحو فػػي عػػرض  .6
 الشركة.

وشػػامؿ النقػػؿ %( 06)شػػامؿ قيمػػة الضػػريبة المضػػافة االسػػرائيمي  بالشػػيكؿيجػػب اف يكػػوف السػػعر المقػػدـ  .7
 مركي والتحميؿ والتوصيؿ والتنزيؿ وأجرة العماؿ وأية رسـو أخرى.والتخميص الج

 المتقدميف ليذه المناقصة مف المشتلميف المرخصيف المسدديف لاللتزامات الضريبية.أف يكوف  .8
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و ال حػؽ لممشػتركيف فػي االعتػراض  بيػاالحػؽ فػي إللػاء المناقصػة كاممػة العتبػارات خاصػة  الصػحةلوزارة  .9
% مف إجمػالي قيمػة العقػد وذلػؾ حسػب 30ؽ في زيادة مدة العقد أو إنقاصيا بواقع عمى ذلؾ كما وليا الح
 قانوف المواـز العامة.

بعػد  الصػيانة لممصػاعدالقيػاـ بالتزاماتػو حسػب العقػد لتقػديـ خدمػة بالػدفع لممتعيػد لقػاء  الماليػةتمتـز وزارة  .03
دفعػات )أي بمعػدؿ  ثمانيػةعمػى د لقاء الخدمات المقدمة حسب العق امطالبة الشركة بطمب صرؼ استحقاقي

 وارفاؽ االوراؽ والمستندات الدالة عمى تماـ التنفيذ. مف تاري  تقديـ المطالبة شيور( 0دفعة كؿ 

عمػػى المتقػػدميف لممناقصػػة خػػتـ جميػػع أوراؽ كراسػػة العطػػاء بختمػػو الخػػاص إشػػعارا منػػو بػػاالطالع عمييػػا  .00
 وتفيميا جيدًا.

فػي تمػاـ السػاعة   8308/__/__الموافػؽ   -----مناقصػة فػي يػـوستعقد جمسة تمييدية ما قبؿ فتح ال .08
 وزارة الصحة. –العاشرة صباحًا في دائرة المشتريات 

والتػي فػي الموعػد والمكػاف المحػدديف يمتـز كؿ المتقػدميف ليػذا العطػاء بضػرورة حضػور الجمسػة التمييديػة  .00
 كممو لو.يعتبر كؿ ما فييا مف شروط وتعميمات جزءا ال يتجزأ مف العقد وم

يمتـز كؿ المتقدميف ليذا العطاء بضرورة زيارة الموقع ومعاينتو لتقدير آلية الخدمة حيث لف يعتد بجيػؿ أيػا  .04
 مف المتقدميف لمموقع وظرؼ العمؿ بو.

يمتـز مف يرسو عميو العطػاء بعػدـ اسػتخداـ مػوظفيف قاصػريف ألداء الميمػة بحيػث ال يقػؿ عمػر العامػؿ أو  .05
 سنة  53سنة وأال يزيد عف  08عف  الموظؼ المنوي تشليمو

يمتـز مف يرسو عميو العطاء بالمسئولية الكاممػة عػف أيػة إصػابات عمػؿ تمحػؽ بػأي مػف منسػوبيو العػامميف  .06
بالموقع كما أف حقوقيـ كميا كائنة ما كانت ىي طرؼ الشركة التي جمبتيـ وشلمتيـ  كمػا وتتحمػؿ الشػركة 

ب أي مػػف منسػػوبيو بضػػرر مػػادي أو معنػػوي لممتمكػػات وزارة المسػػئولية المدنيػػة والجنائيػػة فػػي حػػاؿ تسػػب
 الصحة أو مستخدمييا أو مرضاىا.

 المػواـز العامػة –الماليػة ال يحؽ لمف يرسو عميو العطاء اإلدعاء بوجود خسػارة مػف جػراء التعاقػد مػع وزارة  .07
يػة المػورد فػي وال يحؽ لو المطالبة بأي تعػويض ولػف يمتفػت لمثػؿ ىػذه االدعػاءات لكونيػا تتنػاقض مػع حر 

 تقدير المقابؿ المادي لما يقـو بو مف أعماؿ وفي اختيار طريقة المشاركة في العرض موضوع العقد.

ذا ثبت ليا مػف خػالؿ المشػاى .08 دات الشخصػية وتقػارير يحؽ لوزارة الصحة إجراء تقييـ شامؿ ألداء الشركة وا 
المجػاف المتخصصػػة أف الشػػركة قػػد أخفقػػت فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي تػػـ التعاقػػد معيػػا مػػف أجميػػاى وحسػػب 

الحػػؽ فػػي طمػػب فسػػ  العقػػد مػػع الشػػركة  ادارة المػػواـز العامػػة –الماليػػة أحكػػاـ وشػػروط العقػػد فػػكف لػػوزارة 
تحميمػػو  كافػػة التبعػػات القانونيػػة والماليػػة ومصػػادرة الضػػمانة البنكيػػة والتعاقػػد مػػع مػػف يميػػو فػػي السػػعر مػػع 

 المترتبة عمى ذلؾ.

 واليات تقديـ الخدمة المطموبةالشروط الخاصة 
الجراء أعمػاؿ الصػيانة الوقائيػة مػف  شير عمؿ زيارة دورية لممصعد كؿبتمتـز الشركة الفائزة بتقديـ الخدمة  .09

 فػي المكػاف  اليندسة والصيانةدائرة ؽ مع تشحيـ وتزييت وتنظيؼ وخالفو لممصعد عمى أف يتـ ذلؾ بالتنسي
. 
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 تمتـز الشركة بتوفير الزيوت والشحـو الالزمة لصيانة المصعد عمى حسابيا الخاص. .83

أعماؿ الصيانة ال تشمؿ قطع الليار وتمتـز الشركة بتسميـ القطع التالفة التي يػتـ اسػتبداليا إلدارة اليندسػة  .80
 .  والصيانة بوزارة الصحة

ال تشػػمؿ قطػػع الليػػار والزيػػوت الالزمػػة لمضػػخات مصػػاعد مستشػػفى غػػزة األوروبػػي وتمتػػـز  أعمػػاؿ الصػػيانة .88
 لمضخات .ليذه اوزارة الصحة بتوفير الزيوت وقطع الليار الالزمة 

دارة اليندسػة  .80 تمتـز الشركة بتحرير محضر لمزيارة التى يقـو بيا لممركز ويكوف موقػع مػف منػدوب الشػركة وا 
 .ضر لدى جية االختصاصوالصيانة ويحفظ ىذا المح

 وحسب الكشؼ المرفؽ في كراسة العطاء.عمى الشركة تقديـ اسعار لجميع قطع الليار الالزمة لمصيانة  .84

 االسعار التى تتقدـ بيا الشركة لقطع الليار تكوف ممزمة ليا طواؿ فترة التعاقد. .85

باسػػتثناء القطػػع الصػػيانة  وزارة الصػػحة غيػػر ممزمػػة بشػػراء قطػػع الليػػار مػػف الشػػركة الفػػائزة بتقػػديـ خدمػػة .86
ولموزارة مطمؽ الحرية في شراء قطع الليار مف السوؽ حسػب األصػوؿ المتبعػة الموافؽ عمييا عند الترسية 

. 

مػف لحظػة  في حاؿ حدوث أي عطؿ تمتـز الشركة بالحضور فورا الصالح العطؿ وبحد اقصى مدة سػاعتيف .87
 .ختصابالغيا بالعطؿ مف قبؿ ادارة الموقع او الميندس الم

 تتحمؿ الشركة مسئولية االضرار التي تمحؽ بركاب المصعد نتيجة التاخير او االىماؿ في أعماؿ الصيانة. .88

مػف قيمػة %.0توقيػع غرامػة بنسػبة يتـ سػسػاعات اضػافية وفػي حػاؿ عػدـ الحضػور  0يعطى المورد ميمة  .89
مػا  حضػورأخير فػى التػأخير والػوزارة ليسػت مسػئولة عػف أسػباب التػساعة عف كؿ العقد الخاصة بالمصعد 

 .وما شابو ذلؾ والحروب عدا االسباب القيرية كالكوارث الطبيعية 

في حالة عدـ حضور الشركة يحؽ لوزارة الصحة شػراء الخدمػة مػف شػركة أخػرى متخصصػة وعمػى حسػاب  .03
اليػو  وما ينتج عف زيادة فى الثمف مضافاً ى بالطريقة التى تراىا وزارة الصحة مناسبة معيا  الشركة المتعاقد

مصاريؼ إدارية وما يستحؽ مف غرامة عف مدة التػأخير فػى مف اجمالى العقد )السعر الجديد( بدؿ  % 03
مػف التػأميف المػودع منػو عػف ىػذا العقػد او مػف اى  مف قيمػة الفػاتورة الشػيرية او يصير خصميا صيانةال

بمػ  المطالػب بػو امػا اذا كػاف لممػورد االعتػراض عمػى الم يحػؽمبم  اخر يكوف مسػتحقا لػو لػدى الػوزارة وال 
سػعر الشػػراء يقػػؿ عػػف سػػعر المػػورد فػػال يحػػؽ لػػو المطالبػػة بػػالفرؽ وىػػذا ال يمنػػع مػػف تحصػػيؿ قيمػػة غرامػػة 

 .التأخير المستحقة

يتـ اللاء العقد مع المورد في حػاؿ أوقفػت وزارة الصػحة عمػؿ المصػعد ألسػباب فنيػة أو لتلييػر المصػعد أو  .00
 مورد بعد ابالغو خطيًا بذلؾ.اللاء استعمالو دوف اعتراض ال

 غير شاممة لقطع الليار مف تاري  ابالغ الشركة برسو العطاء عمييا. تيفكامم يتفمدة التعاقد سن .08
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 قائمة باسماء المصاعد واماكف تواجدىا في المرافؽ المختمفة لوزارة الصحة
 الكمية الوحدة الشركة المصنعة مكاف المصعد البياف ـ

السعر السنوي 
حدة لمو 

 بالشيكؿ
 مالحظات

   1 عدد ىيدروليؾ ـ النجار )العمميات(مصعد  1

 مصعد)االدارة( 2
 

   1 عدد LG-SEGMA ـ النجار

   3 عدد ىيدروليؾ  مصعد ـ تؿ السمطاف 3

   3 عدد ىيدروليؾ ـ االوروبي (BLOCK-A)مصعد  4

   3 عدد LG-SEGMA ـ االوروبي (BLOCK-B)مصعد  5

   3 عدد ىيدروليؾ ـ االوروبي (BLOCK-C)مصعد  6

   3 عدد ىيدروليؾ ـ االوروبي مصعد )مبنى االوراـ( 7

   3 عدد شندلر مجمع ناصر الطبي مصعد الجية الجنوبية 8

   3 عدد orona مجمع ناصر الطبي مصعد الجية الشمالية 9

   3 عدد orona مجمع ناصر الطبي مصعد ـ التحرير الجنوبي  11

   3 عدد LG-SEGMA مجمع ناصر الطبي التحرير الشمالي مصعد ـ  11

   8 عدد شندلر ـ شيداء االقصى مصعد المبنى الرئيسي 12

   3 عدد LG-SEGMA ـ شيداء االقصى مصعد المبنى الرئيسي 13

3 
مصعد الجميور اللربي 

 (8)مبنى الجراحة
   3 عدد شندلر ـ الشفاء الطبي

8 
مصعد الجميور الشرقي 

 (8الجراحة )مبنى 
   3 عدد LG-SEGMA ـ الشفاء الطبي

1 
مصعد العمميات الخاص 

 (8)مبنى الجراحة
   3 عدد شندلر ـ الشفاء الطبي

   3 عدد LG-SEGMA ـ الشفاء الطبي مصعد االشعة 4

5 
مبنى  مصعد التوسعة
 8الجراحة 

  3 عدد LG-SEGMA ـ الشفاء الطبي
يبدا العقد مف 

84/7/8139 

6 
يور مبنى مصعد الجم

 الوالدة الجديد
   3 عدد تركي ـ الشفاء الطبي

7 
مصعد العمميات مبنى الوالدة 

 الجديد
   3 عدد تركي ـ الشفاء الطبي

  3 عدد orona ـ الشفاء الطبي مصعد الحضانة 8
سبدا العقد مف 

38/5/8139 

   3 عدد شندلر ـ الشفاء الطبي مصعد مبنى الحروؽ 9

فاء الطبيـ الش مصعد الصدرية 31  LG-SEGMA 3 عدد   

33 
مصعد العمميات)مبنى 
 الجراحة التخصصي(

   3 عدد orona ـ الشفاء الطبي
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38 
الجميور اللربي)مبنى 
 الجراحة التخصصي(

   3 عدد orona ـ الشفاء الطبي

31 
الجميور وسط)مبنى 
 الجراحة التخصصي(

   3 عدد orona ـ الشفاء الطبي

34 
بنى )م 0الجميور الشرقي 

 الجراحة التخصصي(
   3 عدد orona ـ الشفاء الطبي

35 
)مبنى  8الجميور الشرقي 

 الجراحة التخصصي(
   3 عدد orona ـ الشفاء الطبي

36 
خدمات التعقيـ)مبنى 
 الجراحة التخصصي(

   3 عدد orona ـ الشفاء الطبي

37 
خدمات العمميات)مبنى 
 الجراحة التخصصي(

دعد orona ـ الشفاء الطبي  3   

   3 عدد تركي KONYA ـ الشفاء الطبي مصعد الملسمة 38

   3 عدد LG-SEGMA ـ العيوف مصعد الجميور 39

   1 عدد coceal ـ الرنتيسي مصاعد الجميور 81

   3 عدد شندلر ـ محمد الدرة الجميورمصعد  83

   3 عدد تركي عمارة كحيؿ مصعد الجميور 88

   3 عدد LG-SEGMA داريالمجمع اإل 0مصعد الجميور 81

   3 عدد شندلر المجمع اإلداري 8مصعد الوزير 84

 0مصعد الجميور  85
مركز شيداء 

 الرماؿ

 

Mp 
 اسباني

   3 عدد

 8مصعد الجميور  86
مركز شيداء 

 الرماؿ

 

Mp 
 اسباني

   3 عدد

   3 عدد LG-SEGMA عمارة اماف مصعد الجميور 87

   8 عدد شندلر ندونيسيـ اال  مصاعد المدخؿ الشمالي( 88

   3 عدد شندلر ـ االندونيسي مصعد )العمميات( 89

   3 عدد شندلر ـ بيت حانوف مصعد مبنى األقساـ 11

   3 عدد LG-SEGMA ـ بيت حانوف مصعد مبنى اإلدارة واألطفاؿ 13
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 قائمة قطع الليار لممصاعد

 مالحظات الشيكؿسعر الوحدة ب لنوع)بمد المنشا(ا الوحدة البياف ـ
    عدد إنارة طوارئ  .3
    عدد Pskاندر فولت ريميو   .8
    عدد انكودر ماكينة  .1
    عدد جرس انذار  .4
    عدد 38Vشاحف بطارية   .5
    عدد رفزيوف كامؿ  .6
    عدد V 331ريميو   .7
    عدد V 84ريميو   .8
    عدد V 61ريميو   .9
    عدد V 881ريميو   .31
    عدد ريميو"ريميو مروحة " ستيب   .33
    عدد سوتش طمب  .38
    عدد سوتش برشوت  .31
    عدد سوتش سكة  .34
    عدد سوتش ملناطيس  .35
    عدد سوتش نياية فتح أو قفؿ  .36
    عدد شوكة باب داخمي أو خارجي ذكر أو أنثى  .37
    لمطابؽ ظفيرة مصعد  .38
    عدد فوتوسيؿ صليرة كاممة  .39
    عدد حبؿ فوتوسيؿ صليرة  .81
    عدد وتوسيؿ صليرةبرنتة ف  .83
    عدد فوتوسيؿ طوؿ الباب كاممة  .88
    عدد برنتة فوتوسيؿ طوؿ الباب  .81
    عدد حبؿ فوتوسيؿ طوؿ الباب  .84
    عدد فوتوسيؿ طوؿ الباب " مرسؿ أو مستقبؿ"  .85
    متر خط 8كابؿ شيمد   .86
    متر خط 38كابؿ مرف   .87
    متر خط 38كابؿ مرف   .88
    متر خط 84كابؿ مرف   .89
    عدد كبسة مصعد بدوف وجو  .11
    عدد كبسة مع وجو  .13
    عدد وجو ألومنيـو كبسة أو مبيف أو سوتش  .18
    عدد H.p 10فولت /  -61كنتاكتر   .11
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    عدد H.p 10فولت /  -331كنتاكتر   .14
    عدد H.p 10فولت /  -881كنتاكتر   .15
    عدد 3+3مساعد كنتاكتر   .16
    عدد 8+8مساعد كنتاكتر   .17
    عدد مروحة كابينة  .18
    عدد مروحة جياز انفيرتر  .19
    عدد مروحة ماتور مصعد  .41
    عدد مفتاح سوتش طمب  .43
    عدد سـ 381اتوماتيؾ خارجي   .48
    عدد سـ 381اتوماتيؾ كابينة   .41
    عدد سـ 91اتوماتيؾ خارجي   .44
    عدد سـ 91اتوماتيؾ كابينة   .45
    عدد سـ 81اتوماتيؾ خارجي   .46
    عدد سـ 81توماتيؾ كابينة ا  .47
    عدد بكرة اتوماتيؾ صليرة سفمية  .48
    عدد بكرة اتوماتيؾ كبيرة عموية  .49
    عدد بكرة ستي اتوماتيؾ  .51
    عدد بكرة كالوف باب  .53
    متر ستي اتوماتيؾ داخمي أو خارجي  .58
    عدد بمكة اتوماتيؾ كابينة  .51
    عدد ثقالة اتوماتيؾ باب  .54
    متر V.Dيؾ سير اتومات  .55
    متر سير اتوماتيؾ عادي  .56
    عدد V.Dانكودر   .57
    عدد انكودر سيمكـو  .58
    عدد فمتر اتوماتيؾ باب  .59
    عدد كالوف اتوماتيؾ باب مصعد  .61
    عدد قمب كالوف طوارئ  .63
    عدد مفتاح قمب كالوف طوارئ  .68
    عدد V.Dكامة اتوماتيؾ   .61
    عدد 1VF كامة اتوماتيؾ عادي سيمكـ أو  .64
    عدد تجديد وتصميح كامة بشكؿ عاـ  .65
    عدد V.Dلوحة التحكـ اتوماتيؾ   .66
    عدد لوحة التحكـ اتوماتيؾ سيمكـ  .67
    عدد جياز تليير سرعات " انفيرتر كيمووات"  .68
    عدد كيمووات انفيرنر" 35جياز تليير سرعات   .69
    عدد انفيرتر اتوماتيؾ باب كابينة  .71
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    عدد FW 81روؿ لوحة كنت  .73
    عدد E.Gلوحة كنتروؿ   .78
    عدد PG 886لوحة كنتروؿ   .71
    عدد لوحة تحكـ فرممة  .74
    عدد لوحة تلذية انفيرتر  .75
     لوحة قدرة لجياز انفيرتر  .76
    عدد مبيف خارجي  .77
    عدد مبيف داخمي  .78
    مترمربع شامؿ مايمـز P.V.Cأرضية خاصة مصاعد نوع   .79
    مترمربع "61×381ر"سقؼ مستعا  .81
    مترمربع 61×381سقؼ مستعار بالستيؾ   .83
    مترمربع 61×381سقؼ مستعار استانستيؿ ليزر   .88
    عدد اسبريو صدأ  .81
    عدد سـ81باب داخمي أو خارجي ضمؼ لممصعد   .84
85.       
    عدد سـ91باب داخمي أو خارجي ضمؼ لممصعد   .86
    عدد سـ381باب داخمي أو خارجي ضمؼ لممصعد   .87
    عدد بيمة لفارة المصعد  .88
    عدد بيمة ماكينة المصعد  .89
    مقطوعة جمب موتور  .91
    عدد جمدة منظـ سرعة برشوت  .93
    عدد جمدة تقسيـ ماتور باب  .98
    متر ممـ مع القطع الالزمة 31حبؿ صمب   .91
    متر مـ مع القطع الالزمة 33حبؿ صمب   .94
    متر زمةمـ مع القطع الال  6حبؿ صمب   .95
    عدد مـ 36حشوة دليؿ سكة   .96
    عدد مـ 9حشوة دليؿ سكة   .97
    عدد مـ 5حشوة دليؿ سكة   .98
    عدد حشوة فرامؿ قماش فرممة  .99
    عدد دليؿ باب  .311
    عدد زمبرؾ اتوماتيؾ باب  .313
    لتر زيت مضخة ىيدرولؾ  .318
    عدد ستي فرممة  .311
    عدد صماـ السريع ىيدرولؾ  .314
    عدد نزوؿ ىيدرولؾصماـ ال  .315
    عدد صماـ الصعود ىيدرولؾ  .316
    عدد فرممة موتور مصعد  .317
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    عدد مزيتة سكة كاممة  .318
    عدد مفتاح طوارئ لباب المصعد  .319
    عدد تابموف كابينة مع كبسات  .331
    متر مجراة الومنيـو لباب المصعد  .333
    عدد منظـ سرعة اتوماتيؾ كابينة  .338
    عدد المخارجترنس كنتروؿ متعدد   .331
    عدد ترنس كنتروؿ صلير  .334
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 اقرار والتزاـ

      بصفتي ممثاًل عف  شركة ------------ىوية رقـ  -------------------أقر أنا الموقع أدناه 
    بالتالي:      -----------------------

مف شروط عامة وخاصة ومواصفات وألتـز  8138/ 13مطروح رقـ بأنني قرأت وتفيمت كافة ما ورد بوثائؽ العطاء ال
 انونيًا بتمؾ الشروط والمواصفات.التزامًا ق

مف تاري  آخر موعد  يوما 91كما ألتـز بأف يبقى العرض المقدـ مني ساري المفعوؿ وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة  
 لتقديـ العروض.

 يفاسبوعخالؿ  الصحةجب العطاء المذكور أعاله والذي يتـ طمبو مف وزارة وكذلؾ ألتـز بتقديـ الخدمة المحالة عمى بمو 
مف إصدار أمر التوريد الخطي عمى أف تكوف الخدمة الموردة مف قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في 

 ىذا العطاء.

 
 وىذا إقرار وتعيد مني بذلؾ أقر وألتـز بكؿ ما ورد بو دوف أي ضلط أو إكراه .

 
 

 ................................................................... اسـ المناقص
 ................................................................... المشتلؿ المرخصرقـ 

 ................................................................... العنواف
 ................................................................... تؼرقـ اليا

 ................................................................... رقـ الفاكس
 ................................................................. التاري 

                   
 


