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 دولة فمسطيف

 لمواـز العامةاإلدارة العامة  -وزارة المالية
 لجنة العطاءات المركزية

 23/3108  عطاء رقـ

لممستشػييات  النظافػةلتقػديـ دػدمات الماليػة / لجنػة العطػػػاءات المركػػػزية عػف طػػػرح عطػػػاء تعمف وزارة 
لصػػػالز وزارة الصػػػعةً تلعػػػًا لمشػػػروط والمواصػػػيات اوداريػػػة المدتميػػػة  ومراكػػػز الرعايػػػة اووليػػػة والمراكػػػز

التػػ  لػػدي ا و فعمػػا الشػػركات ذات اودتصػػاص والمسػػجمة رسػػميًا   كراسػػة ووئػػالؽ العطػػاءالموضػػعة فػػ  
وترغػػب فػػ  المشػػاركة فػػ  اػػذا العطػػاء مراجعػػة وزارة الماليػػة /  لتقػػديـ الددمػػةالينيػػة  الماديػػة و اإلمكانػػات

مػف  خالؿ أوقػات الػدواـ الريػم  بجوار محطة فارس لمبتروؿ –تؿ الهوا ػ ػ  اإلدارة العامة لمواـز العامة
( شػيكؿ غيػر مسػتردة تػورد 211أجؿ العصوؿ عما كراسة المواصػيات ووئػالؽ العطػاء مقالػؿ دفػغ ملمػ   

 إلا دزينة وزارة المالية.
/ وزارة  آدر موعد لقلوؿ عػروض اسسػعار لػالظرؼ المدتػـو فػ  صػندوؽ العطػاءات لػاإلدارة العامػة المػواـز

 وتيػػتز  02/19/3108 الموافػػؽ   الدمػػيسعشػػر مػػف ظ ػػر يػػـو  العاديػػةعة الماليػػة فػػ  غػػػزة اػػو السػػا
                                                 .المظاريؼ لعضور ممئم  المناقصيف ف  نيس الزماف والمكاف    

 مالعظة:ػ
 . أجرة اإلعالف ف  الصعؼ عما مف يرسو عميه العطاء.0
. يجب إرفاؽ كيالة لنكية أو شيؾ لنك  صادر مف اللنؾ الوطن  اإلسالم  أو سند دفغ مف لنؾ اللريد 3

يومًا مف آدر  91ساري الميعوؿ لمدة  $1115التالغ لوزارة اوتصاوت وتكنولوجيا المعمومات لملم  
 موعد لتقديـ العروض.

 الب.. تقدـ اسسعار لالشيكؿ وتشمؿ جميغ أنواع الرسـو والضر 2
 . لجنة العطاءات غير ممزمة لقلوؿ أقؿ اسسعار.4
 .اإلدارة العامة لمواـز غير مسلولة عف أي ملم  نقدي يرفؽ مغ العطاء.5
 3834268 -3836991. لممراجعة واوستيسار ااتؼ رقـ : 6
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 الشروط العامة
 

 :ـالمناقصينأوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل 

وأسػػػعارل عمػػػا الجػػػداوؿ والنمػػػاذج والوئػػػالؽ المرفقػػػة لػػػدعوة العطػػػاء لعػػػد أف يعػػػد المنػػػاقص عرضػػػه  .0
يقػػػرأ اػػػذل الوئػػػالؽ ويػػػتي ـ جميػػػغ مػػػا ورد في ػػػا ويدػػػتـ ويوقػػػغ كافػػػة وئػػػالؽ دعػػػوة العطػػػاء ويقػػػدم ا 
ضػػػػػمف العػػػػػرض كاممػػػػػة عمػػػػػا أف يتعمػػػػػؿ كافػػػػػة النتػػػػػال  المترتلػػػػػة عمػػػػػا عػػػػػدـ قيامػػػػػه لالتػػػػػدقيؽ 

 واوستكماؿ لصورة صعيعة.

ار العطػػػػػػاء لالشػػػػػيكؿ عمػػػػػا أف يشػػػػػػمؿ السػػػػػعر رسػػػػػـو الجمػػػػػػارؾ ومصػػػػػاريؼ النقػػػػػػؿ تكتػػػػػب أسػػػػػع .3
 والتعميؿ والتنزيؿ والتأميف وجميغ الرسـو والمصاريؼ اسدرى.

 وعمػػػػػا لنيسػػػػػه يعصػػػػػؿ وأف لػػػػػه المعيطػػػػػة واسمػػػػػاكف اسعمػػػػػاؿ موقػػػػػغ لزيػػػػػارة المتنػػػػػاقص ينصػػػػػز .2
 عمػػػا لمتعاقػػػد أو عطالػػػه إلعػػػداد الضػػػرورية المعمومػػػات كػػػؿ عمػػػا الداصػػػة ومداطرتػػػه مسػػػلوليته

 العطاء لمقدـ الداصة النيقة عما الموقغ زيارة تكاليؼ وتكوف المطمولة اسعماؿ تنييذ

يعػػػػػد المنػػػػػاقص عرضػػػػػه مطلوعػػػػػًا أو مكتولػػػػػًا لػػػػػالعلر اسزرؽ أو اسسػػػػػود فقػػػػػط ويعظػػػػػر المعػػػػػو أو  .4
التعػػػديؿ أو الشػػػطب أو اإلضػػػافة فػػػ  العػػػرض وكػػػؿ تصػػػعيز مػػػف اػػػذا القليػػػؿ يوضػػػغ عميػػػه دطػػػيف 

ويعػػػػاد كتالػػػػة الصػػػػواب لػػػػالعلر اسزرؽ أو اسسػػػػود ويوقػػػػغ لجانلػػػػه مػػػػف  رمتػػػػوازييف لػػػػالعلر اسعمػػػػ
 قلؿ مف أجرى التصويب.

مػػػغ تػػػأميف ددػػػوؿ العطػػػاء فػػػ  م مػػػؼ م مػػػؽ  الوئػػػالؽ المطمولػػػةالمنػػػاقص عرضػػػه مرفقػػػًا لػػػه  يقػػػدـ .5
اووليػػػػة دػػػػدمات النظافػػػػة فػػػػ  المستشػػػػييات ومراكػػػػز الرعايػػػػة عطػػػػػػاء تقػػػػديـ لإعكػػػػاـ ويكتػػػػب عميػػػػه 

وكػػػػذلؾ اسػػػػمه وعنوانػػػػه لالكامػػػػؿ  3108-23 رقػػػػـ الصػػػػعةلصػػػػالز وزارة والمراكزاوداريػػػػة المدتميػػػػة 
إليػػػػه المكاتلػػػػات المتعمقػػػػة ورقػػػػـ ال ػػػػاتؼ واليػػػػاكس ورقػػػػـ صػػػػندوؽ اللريػػػػد الداصػػػػيف لػػػػه لترسػػػػؿ 

فػػػػػ  لالعطػػػػػػاء وعميػػػػػه تلميػػػػػػػ  اإلدارة العامػػػػػة لمػػػػػواـز / وزارة الماليػػػػػة دطيػػػػػًا لػػػػػأي ت ييػػػػػر أو تعػػػػػديؿ 
عنوانػػػه وعميػػػػه أف يكتػػػب أيضػػػػًا اسػػػـ الػػػػدالرة التػػػ  طرعػػػػت العطػػػاء وعنوان ػػػػا ولدػػػالؼ ذلػػػػؾ يعػػػػؽ 

 لمجنة العطاءات أف ت مؿ العرض المقدـ منه.

 يتقدـ متقدـ وأي شركات اتعاد ف  كشريؾ أو لاسمه سواء فقط واعد عطاء لتقديـ لممناقص يسمز .6
 الت  ةالمرادف العروض لدالؼ أو اللاطف مف كمقاوؿ التقدـ لدالؼ  عطاء مف أكئر ف  يشترؾ أو

 (.في ا شارؾ أو قدم ا الت  العروض جميغ استلعاد سيتـ  طلم ا تـ أو ل ا سمز

إذا رغب أي متناقص معتمؿ ف  طمب أية ايضاعات فعميه طرع ا  دالؿ الجمسة التم يدية الت  يتـ  .7
 الساعة 3108/ 01/9الموافؽ   اوئنيف في ا مناقشة جميغ اوستضاعات المطموله ( وذلؾ يوـ  

 . العادية عشر صلاعا ف  وزارة الصعة

اإلدارة العامة يودع العرض مف قلؿ المناقص ف  صندوؽ العطاءات المدصص ل ذا ال رض لدى  .8
قلؿ انت اء المدة دالؿ أوقات الدواـ الرسم   لملتروؿغزة تؿ ال وا دمؼ معطة فارس لمواـز 
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ف  صندوؽ العطاءات قلؿ آدر موعد لتقديـ العروض و ينظر   المعددة لذلؾ وكؿ عرض و يودع
 فيه ويعاد إلا مصدرل م مقًا .

مف يوـ  90يمتـز المناقص لأف يلقا العرض المقدـ منه نافذ الميعوؿ وو يجوز له الرجوع عنه لمدة  .9
 تاريخ آدر موعد لتقديـ العروض.

 المعدد التاريخ قلؿ وذلؾ ل ا مالعؽ لإصدار العطاء مستندات ف  يعدؿ أف العمؿ لرب يمكف .01
 الممعؽ اذا إرساؿ وسيتـ العطاء مستندات مف يتجزأ و جزء يعتلر يصدر ممعؽ يوا العطاءات لتقديـ
 الممعؽ إرساؿ تـ مف وعما( العطاء كراسة  مستندات لشراء قاموا مف جميغ إلا لرقيا أو كتالة أما

 تقديـ تاريخ لتأجيؿ اف يقـو  العمؿ ربوعما  .العمؿ رب إلا لرقيا لمممعؽ استالم ـ يؤكدوا أف إلي ـ
 عند اوعتلار ف  الممعؽ سدذ المعقوؿ الوقت  المتناقصيف إعطاء أجؿ مف الضرورة عسب العطاءات
 لعطاءات ـ إعداداـ

 :ػ معايير التاايؿ( ئانيًا: الش ادات والمستندات الرسمية المطمولة
وا  الش ادات والوئالؽ المطمولة  يرفؽ المناقص مغ عرضه   داصة إذا كاف يشارؾ سوؿ مرة (  .0

 عما النعو التال :
وكػػػذلؾ السػػػيرة الذاتيػػػة لمشػػػركة لمػػػا في ػػػا اوسػػػـ الرسػػػما صػػػورة مصػػػدقة عػػػف شػػػ ادة مزاولػػػة الم نػػػة  -0

 المعتمد لمشركة.

   نوع الشركة عسب السجؿ التجاري(. ردصة العرؼ والم ف لمشركة -3
 تسػػػػجيم ا القػػػػانون  ومكػػػػاف وضػػػػع اوئػػػػالؽ تكػػػػويف الشػػػػركة و (السػػػػجؿ التجػػػػاري أو الصػػػػناع  لمشػػػػركة -2

 (.العطاء لمقدـ ممزما يكوف عتا العطاء لتوقيغ لمميوض رسم  وتوكيؿ سعمال ا الرليس  والمركز

 :العمالية ف  فمسطيف اف وجد(ش ادة انتماء الشركة وي مف التجمعات الم نية او  -4

 

 مالعظات فلة العضوية تاريخ العضوية الج ة ـ
0     
3     
2     
  اف وجد( اسديرة الدمس السنوات مف كؿ دالؿ منيذة مشال ة سعماؿ الكم  العجـ قيمة -5

 اسديػػػرة الدمػػػس السػػػنوات مػػػف سػػػنة لكػػػؿ والعجػػػـ الطليعػػػة فػػػ  الممائمػػػة اسعمػػػاؿ فػػػ  الدلػػػرة -6
 ج ػػػػات عكوميػػػػة او غيػػػػر  العمػػػػالء وأسػػػػماء التعاقديػػػػة واولتزامػػػػات الجاريػػػػة اسعمػػػػاؿ وتياصػػػػيؿ
 :التعاقدات تمؾ عف الليانات مف لمزيد إلي ـ الرجوع يمكف الذيفعكومية( 

 

القيمة اوجمالية  مدة تنييذ المشروع ج ة التعاقد اسـ المشروع ـ
 مالعظات لالدوور

0      
3      
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2      
4      
 ال يكؿ التنظيم  لمشركة   توضيز الوظالؼ الرليسية والمساندة(. -7

 والينيػػػػػػيف الموقػػػػػغ إلدارة والمسػػػػػانديف الرليسػػػػػييف لألفػػػػػػراد والمػػػػػؤاالت الدلػػػػػرةادراج اسػػػػػماء و  -8
 :  العقد لتنييذ المقترعيف

 فترة العمؿ الدلرة المؤاؿ العمما اوسـ ـ
  ج ة العمؿ المسما   0
3      
2      
4      

 

 العصػػػوؿ إمكانيػػػة يئلػػػت مػػػا مئػػػؿ  العقػػػد اػػػذا لتنييػػػذ كػػػاؼ عػػػاـ مػػػاؿ رأس تػػػوافر يئلػػػت مػػػا  -9
 :(أدرى مالية موارد وتوافر  - اعتمادات- اعتماد عما

 راس الماؿ المدفوع لمشركة 

 تة لمشركةلقيمة اوصوؿ الئا 

  عجـ التدفقات النقدية الواردو والصادرة لمشركة 

 تعاقديػػػػة التزامػػػػات أي لدػػػػالؼ صػػػػافية التمانيػػػػة تسػػػػ يالت أو/و سػػػػالمة نقديػػػػة أصػػػػوؿ 
 عػػػف تقػػػؿ و العقػػػد اػػػذا عسػػػب دفع ػػػا واجػػػب مقدمػػػة دفعػػػات أي متضػػػمنة وغيػػػر أدػػػرى
 .العطاء ليانات ف  المعدد الرقـ

 )المراجغ اللنكية والتجارية المورديف الذيف تـ التعامؿ مع ـ: 

 

 اللنؾ يتـ الرجوع اليه عند العاجةمسلوؿ ف   رقـ ااتؼ اللنؾ عنواف اللنؾ اسـ اللنؾ ـ
0     
3     
2     

 المراجغ التجارية المورديف الذيف تـ التعامؿ مع ـ(
 مسلوؿ يتـ الرجوع اليه عند العاجة رقـ ااتؼ / جواؿ عنواف المورد اسـ المورد ـ
0     
3     
2     
 فػػػػ  العطػػػػاء ليانػػػػات فػػػػ  والموجػػػػودة الضػػػػرورية المعػػػػدات عمػػػػا العصػػػػوؿ لشػػػػأف اوقتراعػػػػات -01

 (.الخ....... التأجير أو لالشراء أما  المناسب الوقت
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 العجػػػـ عيػػػث مػػػف مشػػػال ة أعمػػػاؿ فػػػ  اسقػػػؿ عمػػػا سػػػنوات دمػػػس دلػػػرة ذو لممشػػػروع مػػػدير -00
 .لمشروع كمدير اسقؿ عما سنوات  ئالث من ا والطليعة

ودمػػػػو طػػػػرؼ مػػػػف  شػػػػ ادة دمػػػػو طػػػػرؼ مػػػػف دالػػػػرة ضػػػػريلة الػػػػددؿ وضػػػػريلة القيمػػػػة المضػػػػافة -03
 .سمطة اوراض 

يعػػػػػؽ لممنػػػػػاقص أف يضػػػػػيؼ أيػػػػػة وئػػػػػالؽ أو معمومػػػػػات يرغػػػػػب لإضػػػػػافت ا ويػػػػػرى أن ػػػػػا ضػػػػػرورية   .3
 لتوضيز عرضه.

 عقوؽ جميغ فاف العالة اذل وف  وعقه لتعميمات العطاءات تقديـ فترة يمد أف العمؿ لرب يجوز .2
 .دالجدي الموعد إلا تمتد العطاءات ومقدم  العمؿ رب والتزامات

 سػػػػرياف فتػػػػرة مػػػػد العطػػػػاءات مقػػػػدم  مػػػػف يطمػػػػب أف العمػػػػؿ لػػػػرب يجػػػػوز اسػػػػتئنالية عػػػػاوت فػػػػ  .4
 أو كتالػػػػة العطػػػػاءات مقػػػػدم  رد وكػػػػذلؾ الطمػػػػب اػػػػذا يكػػػػوف أف ويجػػػػب إضػػػػافية لمػػػػدة عطػػػػاءات ـ

 عالػػػة وفػػػ  عطالػػػه تػػػأميف ييقػػػد أف دوف الطمػػػب اػػػذا يػػػرفض أف العطػػػاء لمقػػػدـ ويجػػػوز لرقيػػػا
 ولكػػػف عطالػػػه لتعػػػديؿ يقػػػـو أف لػػػه يسػػػمز أو منػػػه يطمػػػب فمػػػف الطمػػػب ل ػػػذا العطػػػاء مقػػػدـ قلػػػوؿ
 .المطمولة لالمدة عطاله تأميف سرياف فترة مد او منه المطموب سيكوف

 يجوز وو  المعدد العطاءات لتقديـ موعد آدر قلؿ كتال  لإدطار سعله أو تعديمه العطاء لمقدـ يمكف .5
 .العطاءات لتقديـ موعد آدر لعد عطاء أي تعديؿ

 أصػػػال العطػػػاء مػػػغ الديػػػض اػػػذا لتقػػػديـ أمػػػا عطػػػاءات ـ لسػػػعر تديػػػيض تقػػػديـ لممناقصػػػيف يمكػػػف .6
 السالؽ لملند طلقا المليف العطاء تعديؿ دالؿ مف أو

 فػػػػ  المعػػػػددة العطػػػػاء سػػػػرياف وفتػػػػرة العطػػػػاء لتقػػػػديـ موعػػػػد آدػػػػر لػػػػيف اليتػػػػرة فػػػػ  العطػػػػاء سػػػػعب .7
 .العطاء تأميف فقداف إلا تؤدي قد مداا تـ إذا أو العطاء ليانات

 ئالئًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأميف الددوؿ ف  العطاء : 

يمتػػػـز المنػػػاقص أف يرفػػػؽ لعرضػػػه سػػػند دفػػػغ معتمػػػد صػػػادر مػػػف لنػػػؾ اللريػػػد التػػػالغ لػػػوزارة اوتصػػػاوت 
لملمػػػػ   او لنػػػػؾ اونتػػػػاج اليمسػػػػطين  وتكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات أو كيالػػػػة مػػػػف اللنػػػػؾ الػػػػوطن  اإلسػػػػالم 

كتػػػأميف ددػػػوؿ "وو ينظػػػر فػػػ  أي عػػػرض غيػػػر معػػػزز لتػػػأميف ددػػػوؿ العطػػػاءً عمػػػا "  دوور 5111
أف تعػػػاد تأمينػػػات الػػػددوؿ فػػػ  العطػػػاء إلػػػا مقػػػدمي ا مػػػف المناقصػػػيف الػػػذيف لػػػـ يعػػػاؿ عمػػػي ـ العطػػػاء 
لعػػػد مػػػدة أسػػػلوعيف مػػػف تػػػاريخ آدػػػر موعػػػد لتقػػػديـ العػػػروضً وكػػػذلؾ لمػػػف أعيػػػؿ عمػػػي ـ العطػػػاء لعػػػد 

 ف التنييذ.أف يقوموا لتقديـ تأميف عس
 

 ما إذا العطاء تأميف مصادرة يتـ: 

 العطاء سرياف مدة دالؿ لءعطا العطاء مقدـ سعب. 

 عطاله قيمة تصعيز العطاء مقدـ يقلؿ لـ. 

 ف ة المعددة المدؿ دال ز اليالء العطاب صاعؽ ادي: 
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 العقد اتياقية عما التوقيغ 
 المطموب اسداء تأميف توفير. 

   : تأميف عسف التنييذ 

يمتـز المناقص اليالز لالعطاء أو لأي جزء مف لنػودل لتقػديـ تػأميف عسػف التنييػذ لمعطػاء المعػاؿ  .0
سػند دفػغ معتمػد صػادر مػف لنػؾ اللريػد أو وذلؾ عمػا شػكؿ مف اجمال  العقد  %10لقيمة عميه 

 يػـو مػف 15عسػب اسصػوؿ دػالؿ  او لنػؾ اونتػاج اليمسػطين كيالة مف اللنؾ الوطن  اإلسالم  
تاريخ تلمي ه لقرار إعالة العطاء عميه مف قلؿ اإلدارة العامة لمواـز عما أف يكوف سػاري الميعػوؿ 
لمدة سنة ميالدية كاممة  مف تاريخ آدر موعد لتقديـ تػأميف عسػف التنييػذ ً ويعػاد تػأميف عسػف 

الػػدالرة  تقدمػه التنييػذ إلػا المتع ػد لعػد تنييػذ كافػة اولتزامػات المترتلػة عميػه لموجػب طمػب دطػ 
 التأميف  المستييدة لإلدارة العامة لمواـز لاإلفراج عف

 رالعًا: فتز العطاءات وتقييم ا:
 لجنة فتز المظاريؼ: -0
يشػػػكؿ مػػػدير عػػػاـ المػػػواـز العامػػػة لجنػػػة فػػػتز مظػػػاريؼ العطػػػاء وتقػػػـو اػػػذل المجنػػػة ليػػػتز العطػػػاءات  

لعضػػػػػور المناقصػػػػػيف أو ممئمػػػػػي ـ فػػػػػ  الزمػػػػػاف والمكػػػػػاف المعػػػػػدديف فػػػػػ  دعػػػػػوة العطػػػػػاء لعػػػػػد اتدػػػػػاذ 
 -اإلجراءات التالية:

جنػة عميػه إئلات عدد المظاريؼ ف  معضر فتز المظاريؼ وكؿ عطاء ييتز مظروفه يضغ رلػيس الم - أ
 وعما مظروفه رقمًا مسمساًل عما ايلة كسر اعتيادي مقامه عدد العطاءات الواردة.

ئلات عدداا.  - ب  ترقيـ اسوراؽ المرفقة مغ العطاء وا 

قػػراءة اسػػـ مقػػدـ العطػػاء واسسػػعار وقيمػػة التػػأميف اولتػػدال  المقػػدـ مػػف كػػؿ منػػاقص وذلػػؾ لعضػػور  - ت
 وأي (المػػػرادؼ لالعطػػػاء السػػػماح أو طمػػػب تػػػـ إذا  مػػػرادؼ عطػػػاء وسي  المناقصػػػيف أو ممئمػػػي ـ.

 يجػػوز وو .مناسػػلة العمػػؿ رب يرااػػا أدػػرى تيصػػيالت وأيػػة سػػعل ا أو لمعطػػاءات وتعػػديالت تديػػيض
 العطػاء مقػدـ إلػا فض ا دوف ترد الت  المتأدرة العطاءات اعد فيما المظاريؼ فتز عند عطاء رفض

 كما سلؽ ذكرل.

 فػػ  لمعاضػػريف إعالن ػػا تػػـ التػػ  المعمومػػات متضػػمنا المظػػاريؼ فػػتز لجمسػػة معضػػرا العمػػؿ  رب يعػػد - ث
   .الجمسة

 انسػعاب إدطار ل ا أرفؽ الت  العطاءات أما  .أوو وتقرأ تيتز "انسعاب" عمي ا المكتوب المظاريؼ - ج
 .فتع ا يتـ فمف مقلوؿ

أوراقػه التوقيغ مف رليس المجنة وجميغ اسعضاء العاضػريف عمػا العطػاء ومظروفػه وكػؿ ورقػة مػف  - ح
 وكذلؾ عما معضر المجنة لعد تدويف كافة الدطوات السالقة.

 -لجنة دراسة وتقييـ العروض: -3
  عما تشتمؿ يعدد مدير عاـ المواـز العامة اسشداص أو الج ات الذيف تتكوف من ـ المجنة الينية 
الت  تقوـ لدراسة ( المجنة الينية عما ممئميف عف تعسيف الجودة و مكافعة العدوى و الددمات اليندقية
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العروض مف النواع  الينية والمالية والقانونية وتقدـ توصيات ا المناسلة لمجنة العطاءات المركزية لعد 
 -أدذ المعايير التالية ف  اوعتلار:

 و ينظر ف  أي عرض غير معزز لتأميف ددوؿ العطاء.  - أ

ممواصػػػيات المطمولػػػة لتػػػدرس العػػػروض مػػػف الناعيػػػة الينيػػػة لعيػػػث تعػػػدد المعػػػايير الينيػػػة وفقػػػًا    - ب
عمػػػػػا جػػػػػدوؿ يعػػػػػد ل ػػػػػذل ال ايػػػػػةً وتدضػػػػػغ كافػػػػػة العػػػػػروض لػػػػػنيس المعػػػػػايير مػػػػػف عيػػػػػث التػػػػػزاـ 

 المناقص لعرضه لمواصيات وشروط دعوة العطاء.

يؤدػػذ لعػػيف اوعتلػػار كيػػاءة المنػػاقص مػػف النػػاعيتيف الماليػػة والينيػػة ومقدرتػػه عمػػا الوفػػاء لالتزامػػات   - ت
العطاء وسمعته التجارية والتس يالت الت  يقدم ا أو كونه متدصص فػ  الددمػة التػ  يوفراػا ولمجنػة 

 العؽ ف  استلعاد عرض المناقص الذي و تتوفر فيه كؿ أو لعض اذل المتطملات.

 أ الدراسة لالعرض الذي قدـ أردص اسسعار ئـ الذي يميه عتا تتـ دراسة العروض المقدمة.تلد  - ث

إذا تػوافرت فػػ  العػػرض كافػػة الشػروط والمواصػػيات والجػػودة توصػػ  المجنػة الينيػػة لاإلعالػػة عمػػا مقػػدـ  - ج
 أردص اسسعار .

اسػة إلػا العػرض ف  عالة عدـ توافر المتطملػات فػ  العػرض الػذي يتضػمف أردػص اسسػعار تنتقػؿ الدر  - ح
الذي يميه لالسعر إلا أف تصؿ إلا العرض الػذي تتػوافر فيػه المتطملػات لإلعالػة عمػا أف تلػيف أسػلاب 

 استلعاد العروض اسردص لشكؿ واضز.

المطمولػػة ييضػػؿ المنػػاقص الػػذي يتضػػمف عرضػػه مميػػزات والمعػػايير إذا تسػػاوت المواصػػيات واسسػػعار  - خ
ً ئـ المناقص المقػيـ ليمسػطيف لصػورة ف  سنوات سالقة العاليةذات الجودة  لمددمةإضافية ئـ المقدـ 

 دالمةً ئـ صاعب السمعة العسنة واسفضؿ.

 
 -أو المورد الشروط الداصة(: المناقصدامسا :ػ التزامات 

% 65  الصػػحة وزارة قبػػؿ مػػف المعػػد الفنػػ  التأهيػػؿ باجتيػػاز المناقصػػة لهػػذ  المتقػػدميف يمتػػـز  .0
 الجدوؿ التال : عسبمف الدرجات كعد ادنا( 

 

 ال يكمية والتنظيـ لمشركة 

 الدرجة اللياف ـ
 درجة
 مالعظات الشركة

   2.5 نطاؽ عمؿ الشركة 1
   5 مطالقة السجؿ التجاري لمجاؿ النشاط 2
   2.5 العضوية ف  التجمعات والتنظيمات الم نية 3
يجػػػػػػب ارفػػػػػػاؽ كشػػػػػػؼ لاعػػػػػػداد المػػػػػػوظييف   5 وجود ايكؿ تنظيم  لمشركة 4

 اوساسييف ولدواـ كامؿ عما اوقؿ 
   5 وضوح الية التعاقد مغ الموظييف الجدد والقداما 5
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مػػػػػدى توافػػػػػؽ المػػػػػػؤاالت والدلػػػػػرات لموظػػػػػػالؼ 
 اوساسية

يجب ارفاؽ ش ادات الدلرة   5
 لمموظييف

   25 اوجمال 
 المركز المال  لمشركة

 الدرجة اللياف ـ
 درجة
 مالعظات الشركة

الميزانية العمومية لمشركة مدققة مف مدقؽ  0
 6 عسالات قانون 

  

   6 كشؼ لاورلاح و الدسالر 3
   6 التدفقات النقدية الواردة و الصادرة 2
   6 مصادر التمويؿ 4
   6 كشؼ عساب لنك  لمشركة  5

   30 اوجمال 
 عالقات العمؿ والموظييف

 الدرجة اللياف ـ
 درجة
 مالعظات الشركة

   5 مدى موالمة قواعد التعاقد مغ قانوف العمؿ 0
   5 مدى موالمة شروط التش يؿ لقانوف العمؿ 3
   10 مدى تقيد الشركة لدفغ مستعقات الموظييف لانتظاـ 2

   20 اوجمال 
 الدلرات العممية لمشركة

 الدرجة اللياف ـ
 درجة
 مالعظات الشركة

 يجب لياف طليعة المشاريغ وج ات التعاقد  2.5 المشاريغ المنجزة ف  الدمس سنوات الماضيةقيمة  0

 يجب لياف طليعة المشاريغ وج ات التعاقد  2.5 العمؿ مغ مؤسسات عكومية من ا وزارة الصعة 3
   5 اوجمال 

 الوضغ القانون  والنظام  لمشركة

 الدرجة اللياف ـ
 درجة
 مالعظات الشركة

   5 وجود قضايا منظورة اماـ القضاء ضد الشركة 0
   5 تعسر الوضغ المال  لمشركة واعالف اوفاوس سالقا 3
   5 الشركة مؤمنة لالكامؿ افراد* معدات*ومنشات( 2
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   5 تطليؽ انظمة السالمة والوقاية لمواقغ العمؿ 4
   20 اوجمال 

 

يػػػػنة ميالديػػػػة  لمػػػػدة الماليػػػػة وزارة مػػػػ  عقػػػػد بتوقيػػػػ  منػػػػ  جػػػػز  أو العطػػػػا  عميػػػػ  يريػػػػو مػػػػف متػػػػـز.ي2
 (  30/9/9201  حتى   10/8201  / 01)مف   كاممة 

 ال جػػػػػز  العامػػػػػة الشػػػػػروط صػػػػػحيفة مػػػػػ  المرفقػػػػػةومحضػػػػػر الجميػػػػػة التمهيديػػػػػة  الممحقػػػػػات تعتبػػػػػر.3
 صػػػػػػػػػػمب تشػػػػػػػػػػكؿ و لهػػػػػػػػػػا مكممػػػػػػػػػػة و بػػػػػػػػػػالعرض الخاصػػػػػػػػػػة المواصػػػػػػػػػػفات و الشػػػػػػػػػػروط مػػػػػػػػػػف يتجػػػػػػػػػػزأ

 المواصفات.

عمػػػا المنػػػاقص الػػػذي أعيػػػؿ عميػػػه العطػػػاء اسػػػتكماؿ إجػػػراءات العقػػػد الدػػػاص لقػػػرار اإلعالػػػة وتوقيػػػغ .4
 .اوتياقية وما يمعق ا مف أوراؽ ومستندات 

و يجػػػػوز المنػػػػاقص أف يتنػػػػازؿ سي شػػػػدص آدػػػػر عػػػػف كػػػػؿ أو أي جػػػػزء مػػػػف العقػػػػد دوف العصػػػػوؿ .5
المداليػػػػة وعػػػػدـ اولتػػػػزاـ لجنػػػػة العطػػػػاءات التػػػػ  أعالػػػػت العطػػػػاء وفػػػػ  عػػػػاؿ عمػػػػا  إذف دطػػػػ  مػػػػف 

 سػػػػيعـر المنػػػػاقص مػػػػف الترسػػػػية فػػػػ  الموقػػػػغ وترسػػػػيته عمػػػػا الػػػػذي يميػػػػه مػػػػغ تعممػػػػه فػػػػارؽ السػػػػعر.
 يعػػػػؽ لممنػػػػاقص أو المػػػػورد الرجػػػػوع عمػػػػا لجنػػػػة العطػػػػاءات لػػػػأي دسػػػػارة أو ضػػػػرر ناشػػػػ  عػػػػف و.6

تعػػػؿ  تقػػػديـ عرضػػػه فػػػ  عالػػػة إذا مػػػا رفضػػػت لجنػػػة العطػػػاءات كػػػؿ العػػػروض المقدمػػػة إلي ػػػا أو إذا لػػػـ
العطػػػػاء عمػػػػا مقػػػػدـ أقػػػػؿ اسسػػػػعار أو إذا أل ػػػػت لجنػػػػة العطػػػػاءات دعػػػػوة العطػػػػاء فػػػػ  أي وقػػػػت أو أي 

 مرعمة دوف ذكر اسسلاب.

 يمتـز المورد لتقديـ الددمة وفقًا لممواصيات والشروط المتيؽ عمي ا والواردة ف  قرار اإلعالة. .7

ت ييػػػػػػر لالمواصػػػػػػيات يجػػػػػػب     يجػػػػػػب اولتػػػػػػزاـ لالمواصػػػػػػيات المػػػػػػذكورة فػػػػػػ  كراسػػػػػػة العطػػػػػػاء وأي  .8
 توضيعه ف  عرض الشركة.

وشػػػػػامؿ النقػػػػػؿ والتدمػػػػػيص ( يػػػػػا مػػػػػف الضػػػػػريلةمع  السػػػػػعر المقػػػػػدـ لالشػػػػػيكؿيجػػػػػب اف يكػػػػػوف  .9
 الجمرك  والتعميؿ والتوصيؿ والتنزيؿ وأجرة العماؿ وأية رسـو أدرى.

 الضريلية. المتقدميف ل ذل المناقصة مف المشت ميف المردصيف المسدديف لاللتزاماتأف يكوف  .01

لوزارة المالية العػؽ فػ  إل ػاء المناقصػة كاممػة وعتلػارات داصػة لػوزارة الماليػة و و عػؽ لممشػتركيف  .00
% مػػف إجمػػال  30فػ  اوعتػػراض عمػا ذلػػؾ كمػػا ول ػا العػػؽ فػ  زيػػادة مػػدة العقػد أو إنقاصػػ ا لواقػغ 

 قيمة العقد وذلؾ عسب قانوف المواـز العامة.

جميػػػػػغ أوراؽ كراسػػػػػة العطػػػػػاء لدتمػػػػػه الدػػػػػاص إشػػػػػعارا منػػػػػه عمػػػػػا المتقػػػػػدميف لممناقصػػػػػة دػػػػػتـ  .03
 لاوطالع عمي ا وتي م ا جيدًا.

فػ  تمػاـ   3108/ 9 / 01  الموافػؽ  اوئنػيف ستعقد جمسة تم يدية ما قلؿ فػتز المناقصػة فػ  يػـو  .02
 لصعةوزارة ا ف  صلاعاعشر  العاديةالساعة 
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لمستشػػػػييات ومراكػػػػز الرعايػػػػة ا طػػػػاء لتقػػػػديـ الددمػػػػة المطمولػػػػة  فػػػػ يمتػػػػـز مػػػػف يرسػػػػو عميػػػػه الع .04
اولتػػػػػزاـ لعػػػػػدد و عسػػػػػب المواصػػػػػيات المطمولػػػػػة فػػػػػ  كراسػػػػػة الشػػػػػروط  اوداريػػػػػةاووليػػػػػة والمرافػػػػػؽ 

 (1لتنييذ العمؿ المطموب ممعؽ رقـ  العامميف و المذكور ف  المناقصة 

والتػػ  يعتلػػر كػػؿ مػػا في ػػا  طػػاء لضػػرورة عضػػور الجمسػػة التم يديػػةيمتػػـز كػػؿ المتقػػدميف ل ػػذا الع .05
 مف شروط وتعميمات جزءا و يتجزأ مف العقد ومكممه له.

تمتػػػـز الشػػػركات لتقػػػديـ دمػػػو طػػػرؼ مػػػف إدارة مواقػػػغ وزارة الصػػػعة ً ومدالصػػػة مػػػف كافػػػة عمػػػاؿ  .06
يػػػػـو مػػػػف تػػػػاريخ انت ػػػػاء العقػػػػود السػػػػالقة أو فسػػػػخ 21الشػػػػركة معتمػػػػدة مػػػػف وزار ةالعمػػػػؿ دػػػػالؿ 
 العقد ً عند عدـ اولتزاـ يعؽ لوزارة الصعة :

 عقد الشركة سارية الميعوؿ مغ وزارة الصعة . فسخ-
 عرماف الشركة مف ددوؿ عطاءات وزارة الصعة لمدة عاـ . -
طمػػػب دصػػػـ مػػػا يترتػػػب مػػػف دسػػػارة لمػػػوزارة وعقػػػوؽ العمػػػاؿ مػػػف كيالػػػة عسػػػف التنييػػػذ أو مػػػف -

 اليواتير المستعقة لمشركة .

الددمػػػة تقػػػديـ ه لتقػػػدير آليػػػة يمتػػػـز كػػػؿ المتقػػػدميف ل ػػػذا العطػػػاء لضػػػرورة زيػػػارة الموقػػػغ ومعاينتػػػ .07
ورؽ تواليػػػػػت وورؽ تنشػػػػػيؼ أيػػػػػدي  المطمولػػػػػة واوعتياجػػػػػات المػػػػػواد والمعػػػػػدات واودواتوتكميػػػػػة 

فػػػ  اسقسػػػاـ المدتميػػػػة لممستشػػػييات  ومراكػػػػز  ( ومعػػػدات وأدوات لمنظافػػػة ومػػػػواد تنظيػػػؼ.... الػػػػخ
لج ػػػؿ أيػػػا مػػػف المتقػػػدميف المػػػذكورة فػػػ  العطػػػاء عيػػػث لػػػف يعتػػػد  الرعايػػػة اووليػػػة والمرافػػػؽ اودػػػرى

 لمموقغ وظرؼ العمؿ له.

السػػػػػاعة الواعػػػػػدة ظ ػػػػػرا  01/3108/ 10سػػػػػيكوف موعػػػػػد تسػػػػػميـ المواقػػػػػغ لمشػػػػػركات اليػػػػػالزة يػػػػػـو  .08
وعمػػػا جميػػػغ الشػػػركات اليػػػالزة لعمػػػؿ جميػػػغ الترتيلػػػات الالزمػػػة لػػػذلؾ وذلػػػؾ لالتنسػػػيؽ مػػػغ الشػػػركة 

 السالقة وادارة الموقغ

 الفندقيػة والخػدمات النظافػة بػرام  بتنفيػذ يقػوـ أف منػ  جػز  وأ العػرض هػذا عميػ  ريػوي مػف يمتػـز .09
 أقيػػػاـ ولجميػػ  منهػػا والعامػػة الخاصػػة التعاقػػد محػػؿ العػػرض ومواصػػفات شػػروط ضػػمف الالزمػػة

 مػػا وكػػؿ بالميتشػػفيات واليػػاحات اليػػيارات ومواقػػؼ والممػػرات والطرقػػات والعيػػادات الميتشػػفيات
 كانػػػت يػػػوا  لمميتشػػػفيات الممحقػػػة المبػػػان  وكػػػذلؾ والميتشػػػفيات العيػػػادات أيػػػوار داخػػػؿ يقػػػ 

 الياعة  وعمى مدار.ال أـ ميتأجرة

يمتػػػػـز مػػػػف يرسػػػػو عميػػػػه العطػػػػاء لعػػػػدـ اسػػػػتدداـ مػػػػوظييف قاصػػػػريف سداء الم مػػػػة لعيػػػػث و يقػػػػؿ  .31
سػػػػنة واف يكػػػػوف  55سػػػػنة وأو يزيػػػػد عػػػػف  18عمػػػػر العامػػػػؿ أو الموظػػػػؼ المنػػػػوي تشػػػػ يمه عػػػػف 

 .يجيد التعامؿ مغ اودريف وو يجيد القراءة و الكتالة  مقلوؿ ال يلة

أف يكػػػػػوف جميػػػػػغ المػػػػػوظييف و العمػػػػػاؿ المدصصػػػػػيف لتنييػػػػػذ المشػػػػػروع دػػػػػاليف مػػػػػف اومػػػػػراض و  .30
العااػػػػات و اف تكػػػػوف عػػػػالت ـ الصػػػػعية عمومػػػػا تتناسػػػػب مػػػػغ مػػػػا يتطملػػػػه العمػػػػؿ مػػػػف ج ػػػػد. و 

و عمػػػػا المقػػػػاوؿ ادطػػػػار يعػػػػؽ لمػػػػوزارة ادضػػػػاع ـ لمكشػػػػؼ الطلػػػػ  فػػػػ  أي وقػػػػت تػػػػرال مناسػػػػلا . 
 الج ات المدتصة ف  عالة ظ ور أي عالة مرض معدي ليف موظييه أو عماله
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و يعػػػؽ لمشػػػركة أو المقػػػاوؿ نقػػػؿ أي مػػػف عمالػػػه أو المشػػػرفيف لتنييػػػذ المشػػػروع أو ت ييػػػراـ فػػػ   .33
 موافقػػػػة ادارة الموقػػػػغ مػػػػغ توضػػػػيز اوسػػػػلاب كتاليػػػػا أي وقػػػػت أئنػػػػاء مػػػػدة تنييػػػػذ المشػػػػروع او لعػػػػد 

العػػػؽ فػػػ  رفػػػض  المركزيػػػة جػػػب عمػػػا الشػػػركة تػػػوفير اللػػػديؿ قلػػػؿ م ػػػادرة العامػػػؿً و لمجنػػػةً و ي
 نقؿ أو استلداؿ أي موظؼ او عامؿ مف عماؿ الشركة مدرج اسمه ف  كشوفات الشركة .

يجػػػب عمػػػا الشػػػركة تػػػوفير كشػػػوفات لكافػػػة ليانػػػات العمػػػاؿ و المشػػػرفيف و تشػػػمؿ اوسػػػـ رلاعيػػػا  .32
وكػػػػػذلؾ تقػػػػػديـ لػػػػػوالص التػػػػػأميف و رقػػػػػـ ال ػػػػػاتؼ أو الجػػػػػواؿ و رقػػػػػـ ال ويػػػػػة و عنػػػػػواف السػػػػػكف 

وشػػػػ ادات لجميػػػػغ اليعوصػػػػات الطليػػػػة الالزمػػػػة ً وصػػػػورة اويػػػػة لمعمػػػػاؿ المنػػػػوي تشػػػػ يم ـ فػػػػ  
يػػػػة اووليػػػػة ً ولػػػػوزارة الصػػػػعة العػػػػؽ فػػػػ  اوعتػػػػراض كػػػػز الرعاددمػػػػة نظافػػػػة المستشػػػػييات ومرا

 .عما أي مف المستددميف عماؿ كانوا او ادارييف

 لمػػػػا فػػػػي ـ العمػػػػاؿ القػػػػداما  يرسػػػػو عميػػػػه العطػػػػاء لػػػػأف تكػػػػوف كافػػػػة عناصػػػػرل العاممػػػػةيمتػػػػـز مػػػػف  .34
لػػػػالموقغ ممػػػػف يتمتعػػػػوف لالسػػػػمعة الطيلػػػػة والسػػػػيرة العسػػػػنة ولػػػػـ يسػػػػلؽ أف أدينػػػػوا فػػػػ  قضػػػػايا 
جناليػػػة أو أدالقيػػػة لمػػػا يمػػػس سػػػمعت ـً ويوئػػػؽ ذلػػػؾ لشػػػ ادة عسػػػف سػػػير وسػػػموؾ مػػػف الج ػػػات 

عممػػػػا لأنػػػػه يعػػػػؽ لػػػػوزارة الصػػػػعة اسػػػػتلعاد أي مػػػػف منسػػػػول  الشػػػػركة   شػػػػ ادة جديػػػػدة(المدتصة
 لالموقغ دوف إلداء اسسلاب.

يمتـز مف يرسو عميه العطاء أو جزء منه لأف تكوف كافة عناصرل العاممة لالموقغ قد عصموا عما  .35
الطب –دمو أمراض مف اعد المراكز التالية   عيادة الرماؿ أو مركز ش داء دانيونس  تش ادا
المعموؿ له ف  وزارة الصعة لألمراض السارية والمعدية( لعيث تشمؿ  جعسب النموذفقط  قال (الو 

و فعص وفعص اويدز  C,Bالش ادة اليعوصات التالية   فعص الت اب الكلد الولال  لنوعيه 
AntiHbs Titer و ذلؾ عما نيقته الداصة لعد اقصا الش ر اووؿ مف استالـ العمؿ كما )

عما استعداد لعمؿ اى فعوصات إضافية يتـ طمل ا منه ف  عاوت معينة عما أف  ويجب أف يكوف
لعد إلالغ الشركة لنتيجة سنوات  3ولعد اقصا فما فوؽ  6201يكوف تاريخ اذل الش ادة مف سنة 

 ترسية المناقصة. 

 العػػػػامميف منسػػػػوليه جميػػػػغ عمػػػػا  العمػػػػؿ إصػػػػالات ضػػػػد م نيػػػػاً  و صػػػػعياً  لالتػػػػأميف الشػػػػركةتمتػػػػـز  .36
 سػػػػػارية و المجػػػػػاؿ ل ػػػػػذا مدتصػػػػػة ج ػػػػػة عػػػػػف صػػػػػادرة  التػػػػػأميف لػػػػػوالص تكػػػػػوف أف و لػػػػػالموقغ
 .العقد مدة طواؿ الميعوؿ

يجػػػب عمػػػا الشػػػركة تسػػػميـ نسػػػدة مػػػف مميػػػات العمػػػاؿ مكتممػػػة الليانػػػات و المسػػػتندات المطمولػػػة   .37
 لوزارة الصعة دالؿ ش ر مف استالـ الموقغ عسب التال  : 

   اإلدارية الا دالرة الددمات اليندقية .المستشييات و الملان 

 . مراكز الرعاية اسولية الا إدارة الشلوف اوداريةو المالية لالرعاية اسولية 

   و يعػػػؽ لمشػػػركة المطاللػػػة لمسػػػتعقات ا الماليػػػة فػػػ  عػػػاؿ عػػػدـ تسػػػميم ا مميػػػات العمػػػاؿ فػػػ
 اليترة المعددة .
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 ؿ لعػػػد تسػػػميـ المميػػػات ً او لكتػػػاب وزارة الصػػػعة غيػػػر مسػػػلولة عػػػف ت ييػػػر أو اسػػػتلداؿ لمعمػػػا
دطػػػػػ  مػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة يسػػػػػمز لاوسػػػػػتلداؿ أو الت ييػػػػػر لمعمػػػػػاؿ ً وتتعمػػػػػؿ الشػػػػػركة 

 التلعات و اإلجراءات القانونية المدالية لذلؾ .

يمتػػػػـز مػػػػف يرسػػػػو عميػػػػه العطػػػػاء لالمسػػػػلولية الكاممػػػػة عػػػػف أيػػػػة إصػػػػالات عمػػػػؿ تمعػػػػؽ لػػػػأي مػػػػف  .38
ف عقػػػػوق ـ كم ػػػػا كالنػػػػة مػػػػا كانػػػػت اػػػػ  طػػػػرؼ الشػػػػركة التػػػػ  منسػػػػوليه العػػػػامميف لػػػػالموقغ كمػػػػا أ

جملػػػت ـ كمػػػا وتتعمػػػػؿ الشػػػركة المسػػػػلولية المدنيػػػة والجناليػػػة فػػػػ  عػػػاؿ تسػػػػلب أي مػػػف منسػػػػوليه 
 لضرر مادي أو معنوي لممتمكات وزارة الصعة أو مستددمي ا أو مرضااا.

وزارة الصػػػعة  و يعػػػؽ لمػػػف يرسػػػو عميػػػه العطػػػاء اإلدعػػػاء لوجػػػود دسػػػارة مػػػف جػػػراء التعاقػػػد مػػػغ .39
وو يعػػػػؽ لػػػػه المطاللػػػػة لػػػػأي تعػػػػويض ولػػػػف يمتيػػػػت لمئػػػػؿ اػػػػذل اودعػػػػاءات لكون ػػػػا تتنػػػػاقض مػػػػغ 
عريػػة المػػورد فػػػ  تقػػدير المقالػػػؿ المػػادي لمػػػا يقػػـو لػػػه مػػف أعمػػػاؿ وفػػ  ادتيػػػار طريقػػة المشػػػاركة 

 ف  العرض موضوع العقد.

ذا ئلػػػػت ل ػػػػا مػػػػف دػػػػالؿ  يفشػػػػ ر كػػػػؿ  سداء الشػػػػركةؽ لػػػػوزارة الصػػػػعة إجػػػػراء تقيػػػػيـ شػػػػامؿ يعػػػػ .21 وا 
وتقػػػػػارير المجػػػػػاف المتدصصػػػػػة أف الشػػػػػركة قػػػػػد أديقػػػػػت فػػػػػ  تعقيػػػػػؽ   الشدصػػػػػيةالمشػػػػػاادات 

وعسػػػػب أعكػػػػاـ وشػػػػروط العقػػػػد فػػػػإف لػػػػوزارة الصػػػػعة  أجمػػػػهاساػػػػداؼ التػػػػ  تػػػػـ التعاقػػػػد مع ػػػػا مػػػػف 
او عمػػػؿ عػػػرض  فػػػ  السػػػعر التعاقػػػد مػػػغ مػػػف يميػػػه العػػػؽ فػػػ  طمػػػب فسػػػخ العقػػػد مػػػغ الشػػػركة و

كافػػػة التلعػػػات القانونيػػػة والماليةالمترتلػػػة   الشػػػركة التػػػ  تػػػـ فسػػػخ عقػػػداا ميػػػؿمػػػغ تعسػػػعر جديػػػد 
 عما ذلؾ.

 مستشػػػي  أو مجموعػػػة عيػػػادات رعايػػػة اوليػػػة أو ادارات لكػػػؿ جػػػدوى دراسػػػة لتقػػػديـ الشػػػركة تمتػػػـز .20
( لعيػػػث يشػػػمؿ رعايػػػة أوليػػػةمراكػػػز و تتقػػػدـ لػػػه لعػػػرض سػػػعر   مستشػػػيا كليػػػر ومستشػػػيا صػػػ ير 

 –اػػػػػػامش الػػػػػػرلز الموضػػػػػػوع  –ملػػػػػػال  المصػػػػػػاريؼ اسدػػػػػػرى –ملمػػػػػػ  المػػػػػػواد  -ملمػػػػػػ  العمالػػػػػػة 
 اإلجمال 

 ممعػػػؽ لكػػػؿ موقػػػغ عمػػػا عػػػدة مػػػف المواقػػػغ  (لعامػػػؿا الوعػػػدة  سػػػيتـ ترسػػػية العطػػػاء عمػػػا سػػػعر .23
 (.2رقـ 

يتعمػػػػؿ المنػػػػاقص مسػػػػلولية اوضػػػػرار وايػػػػة تمييػػػػات تمعػػػػؽ لانظمػػػػة المستشػػػػيا اودرى طلمونػػػػات  .22
 .النظافةانظمة العريؽ( نتيجة اواماؿ ف  أعماؿ  -طلمونات التمييونات –الك رلاء 

فػػػػ  المرافػػػػؽ المدتميػػػػة فػػػػ  و دورات الميػػػػال شػػػػلكات الصػػػػرؼ الصػػػػعا  لتسػػػػميؾ تمتػػػػـز الشػػػػركة  .24
انة و تعػػػػػػت اشػػػػػػراؼ ال ندسػػػػػػة و الصػػػػػػي الصػػػػػػع  ودارة الموقػػػػػػغ اقسػػػػػػاـ المستشػػػػػػيا او المركػػػػػػز

 ً و توفير شطافات لدورات الميال . اللالعاتلكافة وتوفير غطاء 

يمتػػػػـز مػػػػف يرسػػػػو عميػػػػه العطػػػػاء لتػػػػوفير وسػػػػالؿ اوتصػػػػاؿ الالزمػػػػة وتعميم ػػػػا عمػػػػا المشػػػػرفيف   .25
 اودارييف لالمواقغ المدتمية.

 اوستدعاءات عند الطمب وفورا.يمتـز مف يرسو عميه العطاء لتملية  .26

 يمتـز مف يرسو عميه العطاء لقواعد اومف والسالمة الم نية لجميغ العامميف. .27
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 عسب الصورة المرفقة والمقرة مف  زي داص ومميز 2عدد يمتـز مف يرسو عميه العطاء لتوفير   .28
عما فوسيوري مميز لموف لرتقال  كـ  ئمئ  غامؽ كعم  ازرؽلوف  لموزة ولنطموف وزارة الصعة 

ولالنسلة لمعامالت فيكوف مريوؿ _ئمئيف  مطلوع عميه شعار الشركة  فوسيوري(اوطراؼ والقلة 
شرط  وليس جملاب طويؿ (لوف فستق  مميز لموف لرتقال  فوسيوري  ولنطموف مف نيس الموف 

ؿ عات العماأف يتـ التقيد له طواؿ سو  ًيكوف معتشمًا و يددش مشاعر و عياء اآلدريفأف 
لالعينة التا توافؽ عمي ا وزارة الصعة  لونا لذلؾ اولتزاـ عما الشركة غ وصييًا وشتاًءً و لالموق

 مغ التزاـ الشركة لالنظافة العامة لمعامميف والزي الداص ل ـ وذلؾ عما مدار الساعة.وشكال(.
 ي امغ مالعظة وجوب عمؿ جيلة شيافة عما الصدر لوضغ لطاقة التعريؼ الداصة لالعامؿ ف

لعماؿ ومنسول  الشركة لعيث يعذر مطاط  غير منيذ لمسوالؿ و شديد التعمؿ تمتـز الشركة لتوفير عذاء  .29
  للس الصندؿ أو أي ش ء أدر أئناء فترة العمؿ عمي ـ

و كذلؾ توفير قيازات مف الجمد القوي كيات شديدة التعمؿ متعددة اوستدداـ يجب عما الشركة توفير  .41
ويعذر عمي ـ لمعماؿ عاؿ التعامؿ مغ النيايات الصملة والعادة ممونة ما عدا الموف اسسود  مناسب لمعمؿ 
 استعماؿ الجوانت  الطل  سي سلب كاف  .

يجب عما الشركة توفير الواقيات الشدصية الداصة لالعماؿ عند تنظيؼ العاويات   مريوؿ غير منيذ  .40
 و قيازات جمدية (لمميال و واق  لموجه و العينيف ً 

لوعػػدة  عسػب مواصػػيات وزارة الصػػعة و تسػػمـ  سػػاعة لصػػمة لتػػوفير يمتػـز مػػف يرسػػو عميػػه العطػاء  .43
و تتع د الشػركة لصػيانة سػاعة اللصػمة أو تػوفير لػديؿ فػ  تكنولوجيا المعمومات لالشراؼ و المراقلة 

 عند انت اء العقد للصمة لموزارةً و تؤوؿ ممكية ج از اساعة  24عالة العطؿ ف  مدة أقصااا 

 السػنوية يمتـز مف يرسو عميه العطاء لمعاممة منسػوليه مػف العػامميف لػالموقغ فيمػا يتعمػؽ لاإلجازات  .42
وفقػػًا لقػػانوف العمػػؿ والعمػػاؿ اليمسػػطين  المعمػػوؿ لػػه فػػ   ومكافػػاة ن ايػػة الددمػػة واسجػػور والمرضػػية(

 . اطؽ السمطة الوطنية اليمسطينيةمن

 770 لعػد ادنػا العطاء لدفغ رواتػب ومسػتعقات منسػوليه لقػاء عمم ػـ لػالموقغيمتـز مف يرسو عميه  .44
لواقػغ  ف  العيػادة والمركػز اوداريشيكؿ  700و أياـ عمؿ 6لواقغ  ف  المستشيا شيكؿ لمعامؿ الواعد

ً يعػؽ و ف  عػاؿ ئلػت لػوزارة الصػعة عػدـ التػزاـ الشػركة لػدفغ الرواتػب كمػا اػو مقػرر أياـ عمؿ   5
و تعميم ػا مػا يترتػب عمػا  فسخ العقد مػغ الشػركة اتداذ اوجراء الذي ترال مناسلا و النظر ف لموزارة 

 . ذلؾ مف دسالر تتكلداا وزارة الصعة

ئالئوف دمسة و يكؿ( فقط ش 35اب كامؿ لمعامؿ ملم  وقدرل  يتـ دصـ عما الشركة عف كؿ يـو غي .45
 ساعات ت يب عف العمؿ يـو غياب واعد  8ويعتلر ما مجموعة شيكؿ 

يمتـز مف يرسو عميه العطاء ومنسوليه لالموالز والقوانيف المعموؿ ل ا ف  وزارة الصعة لما ف  ذلؾ  .46
التزاـ ال دوء والنظاـ والمظ ر الجيد والنظافة الشدصية وعدـ التدديف دادؿ المستشيا مركز صع  

أو التوسط لدى منسول  وزارة الصعة أو التأئير عمي ـ  ادر وعدـ التددؿ ف  مجريات العمؿ اليومية
 لمعصوؿ عما منيعة أو ددمة غير مشروعة.
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ف  عاؿ إضراب العماؿ سي سلب كافً تعطا الشركة فرصة لمدة ساعتيف لعؿ المشكمة واإلضراب  .47
وفا عاؿ عدـ تمكف الشركة مف فؾ اإلضراب يتـ تكميؼ الشركة الت  تميه ف  السعر أو أي شركة 
أدرى لتوفير العمالة الالزمة لت طية نظافة المستشيا أو المركز الصع  عما عساب الشركة 
المضرب عمال ا دصما مف مستعقات ا لدى وزارة الصعة وتطليؽ الشروط الجزالية المنصوص 

 .عمي ا ف  شروط المناقصة وفا عاؿ تكرار ذلؾ ينظر جديا ف  فسخ التعاقد مغ اذل الشركة

مف مجمغ الشياء الطل  واودارة العامة لتنمية القوى اللشرية عما شركة واعدة سيتـ ترسية كؿ  .48
اصدار فاتورة مستقمة لكؿ ل عامؿ ولاقؿ اوسعار اوجمالية الواردة ف  المناقصة عما اف يتـ الت

 مركز.

عما شركة واعدة ولاقؿ  المجمغ اودارى لوزارة الصعةو مركز ش داء الرماؿ سيتـ ترسية كؿ مف  .49
اصدار الياتورة الش رية لممجمغ اوداري لصورة عما اف يتـ  صةالواردة ف  المناق اوسعار اوجمالية

 منيصمة .

ولاقؿ  عما شركة واعدةمراكز الرعاية اسولية ف  كؿ معافظة كوعدة واعدة سيتـ ترسية كؿ مف  .51
 . الواردة ف  المناقصة اوجمالية اوسعار

اوورول  و كمية فمسطيف لمتمريض عما شركة واعدة و لأقؿ اوسعار غزة سيتـ ترسية مستشيا  .50
 عما اف يتـ التعامؿ لاصدار فاتورة مستقمة لكؿ مركز.اوجمالية الواردة ف  المناقصة 

يمتـز مف يرسو عميه العطاء أو جزء منه لجمب العمالة المعددة عسب عرض السعر الموافؽ عميه  .53
 . زارة الصعة مف عيث اليلة و العدد لما يضمف عسف القياـ لالتزاماته عسب العقدمف قلؿ و 

تمتـز الشركة لتوفير ددمات إشرافية لمعماؿ وعمم ـ لالموقغ عما مدار الساعة وأف يكوف المشرفيف  .52
داـ لوسيمة اتصاؿ مناسلة يتزو يتـ واف   يجب ارفاؽ ش ادة دلرة(مدرليف وذوي دلرة ف  المجاؿ

و سوؼ يتـ اعتلار ذلؾ تقصير مف قلؿ الشركة.لعيث ي  مكف إلدارة المركز التواصؿ مع ـ لس ولة وا 

غزة اسورول ( والمطموب  وا  مجمغ الشياء الطل / مستشيا ناصر/مستشيا ف  المواقغ الكليرة .54
اوشراؼ ل ا مدير موقغ تمتـز الشركة لتعييف مدير  داص لالموقغ ( يكوف ومؤاؿ وذو دلرة ف  

داريًا لما يمكنه مف القياـ لأعلاء وظييته عسب شروط  عما المشاريغ ويكوف ميوضًا ماليًا وا 
المناقصة و مواصيات اً أما ف  المواقغ الت  و تطمب وزارة الصعة مدير موقغ في ا فيكوف أعد 

 . لالم اـ اوشرافيةالعامميف قالمًا 
  د العماؿ يكوف كالتال  : و المراكز اإلدارية مف عدعدد المشرفيف ف  الميتشفيات 

i.   مشرفيف . 7مجم  الشفا  الطب 
ii.   مشرفيف . 6مجم  ناصر الطب 
iii.   مشرفيف . 5ميتشفى غزة األوروب 
iv. . الميتشفيات األخرى مشرؼ واحد 
v. . مناطؽ الرعاية األولية لكؿ محافظة مشرؼ واحد 
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vi. عمم   المراكز اإلدارية والعيادات الفرعية يكمؼ عامؿ نظافة باالشراؼ إضافة الى
 األياي  .

vii. . ف  حاؿ إضافة مشرفييف عمى االعداد الميموح بها تتحمؿ الشركة نفقاتهـ 
viii.   عامؿ المخزف او يباؾ أو أي مهاـ إضافية تكوف عمى نفقة الشركة و يمن

 ايتغالؿ العماؿ المفروزيف لهذ  المهاـ .
 

و  المدتمية ومستشييات اوطياؿواوطياؿ لالمواقغ تمتـز الشركة لتش يؿ عامالت ف  أقساـ النساء  .55
ويعافظ عما ذلؾ طواؿ مدة التعاقد وعما لما و يقؿ عف العد اسدنا مف العامالت لكؿ مستشيا 

و يجوز له سعل ـ إو لعد توفير اللديؿ المناسب الذي يوافؽ عميه ممئؿ وزارة  مدار الساعة و
ء و الوودة و اوطياؿ عاممة ً لك  وتمتـز الشركة لأف يكوف المشرؼ ف  مستشييات النسا الصعة.

 تتمكف مف المرور دادؿ اسقساـ .

ولة انميمتـز مف يرسو عميه العطاء أو جزء منه لعدـ السماح سي مف منسوليه لالعمؿ سكئر مف   .56
 ويسمز للعض اوستئناءات عند الضرورة القصوى( ساعات عمؿ 8واعدة ف  يوـ العمؿ الواعد  

 .  لالتنسيؽ مغ ادارة الموقغ 

يجب اسدذ لعيف اوعتلار لاف لدصوص مراكز الرعاية اسولية والت  تعمؿ ليترة واعدة أو فترتيف  .57
( لاإلضافة إلا اسعياد واإلجازات الرسمية والدينية والسلت  الجمعة افاناؾ عطمة أسلوعية لمدة يوم

 .الت  تقرراا الوزارة عما مدار العاـ
لعمؿ مف دالؿ ممئمي ا العؽ ف  زيارة المواقغ التالعة لوزارة الصعة والت  تشمم ا ددمة لوزارة ا .58

 النظافة لمتالعة ومراقلة تطليؽ قانوف العمؿ اليمسطين  مف قلؿ الشركات لدصوص عقوؽ العماؿ

يمتـز مف يرسو عميه العطاء أو جزء منه لأف يقوـ لتدريب العماؿ و العامالت مف منسوليه عما  .59
و اؿ النظافة عسب طليعة العمؿ لكؿ قسـ مف أقساـ الموقغ لما يمكن ـ مف العمؿ لكياءة عالية أعم

و يتـ اوعالؿ و اوستلداؿ او لعد موافقة ادارة و لكافة العماؿ عند استالـ الموقغ اف يتـ التدريب 
  .الموقغ مغ توضيز اوسلاب كتاليا

عند استالـ الشركة لالموقغ لتدريب كافة العامميف دالرة تعسيف الجودة و مكافعة العدوى تمتـز  .61
 .لمموقغ

يمتـز ممئؿ وزارة الصعة لإطالع ممئؿ الشركة عما الموالز والتعميمات والقوانيف المعموؿ ل ا ف   .60
 مستشييات وزارة الصعة و مراكز الرعاية اسولية لما يضمف تقيد الشركة ومنسولي ا ل ا.

نسولي ا لاستدداـ اواتؼ الموقغ أو غرفه أو مدازنه أو أروقته تمتـز الشركة لعدـ قياـ أي مف م .63
 لألغراض الشدصية أو أغراض العمؿ لالموقغ.

وزارة الصعة غير ممزمة لتقديـ أي وجلات طعاـ لمنسول  الشركة و ليس مف عق ـ تناوؿ اسطعمة  .62
 مشركةدادؿ أقساـ الموقغ ووعداته ويقتصر ذلؾ عما الموقغ الذي تدصصه وزارة الصعة ل
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مف عؽ وزارة الصعة استلعاد أي مف منسول  الشركة  لالموقغ وعما الشركة  أف تقـو لاستلداله    .64
( ساعة وو يعؽ لمشركة تش يؿ مف طمب ممئؿ وزارة الصعة استلعاداـ ف  أي مف 34دالؿ  

 تلرير لمشركةالمواقغ التالعة لوزارة الصعة والمشمولة ل ذا العقد وو يطمب مف إدارة المركز تقديـ 

او  المنطقة ف  الرعايةلمدير  لعمال ا لالموقغ لكؿ اسلوعيفتمتـز الشركة لتقديـ جدوؿ مناولات  .65
لمقياـ لأعماؿ ذلؾ عسب توزيغ العماؿ المرفؽ لممستشييات عما مدار الساعة و  المستشيامدير 

 .النظافة عسب شروط ومواصيات المناقصة 

ومراكز الرعاية اسولية وأي  العشرات والقوارض لالمستشييات لمكافعة العطاءرسو عميه ي يمتـز مف .66
قسـ مكافعة العشرات /دالرة صعة  وتعت رقالةلصورة عامة ودورية  إدارات تالعة لوزارة الصعة

ولعد موافقته عما المواد المستددمة وعسب لروتوكوؿ مكافعة العشرات  لوزارة الصعة الليلة 
( أو أي لروتوكوؿ جديد يتـ تزويداـ له مف قلؿ قسـ مكافعة 6,6A,B,C,Dوالقوارض ممعؽ رقـ  

أئناء  ومسلوؿ تعسيف الجودة ومكافعة العدوى لالموقغ  لوزارة الصعة العشرات /دالرة صعة الليلة 
 تأدية الددمة ودالؿ مدة سرياف العقد.

ض /دالرة صعة   مسلوؿ قسـ مكافعة العشرات والقوار تمتـز الشركة لالتنسيؽ مغ ممئؿ وزارة الصعة .67
لاستدداـ مليدات معلأة ومسلوؿ تعسيف الجودة ومكافعة العدوى لالموقغ(   لوزارة الصعة الليلة 

اسـ الشركة المصنعة و اللاركود لعلوات مصدرية تعمؿ ممصؽ يوضز الليانات الالزمة مف عيث   
لمستددـ ف  عالة التسمـ المادة اليعالة والتركيز واعتياطات اوستدداـ والترياؽ االداص لالمنت  و 
لالموقغ ولالتنسيؽ مغ مسلوؿ تعسيف ة يتـ تسميم ا لمسلوؿ الددمات اليندقي وتاريخ الصالعية (

فانه  الليانات و المواصيات وفا عاؿ عدـ التزاـ الشركة لوجود  الجودة ومكافعة العدوى لالموقغ 
توريد مواد لديمة مطالقة لممطموب عما الشركة و و اذل المواد مف المركز الصع  مصادرة سوؼ يتـ 

او شراء اذل المواد عما عساب الشركة مف السمية المودعة لدى المركز ومطاللة الشركة لتسديد 
   ملم  اذل المواد

موضز عميه اسـ  اقراص(سالؿ و   الكمورالمواد المستددمة ف  أعماؿ النظافة  تمتـز الشركة لتوفير .68
صالوف المسز  –المعطرات اورضية والجو  –صالوف غسؿ اويدي السالؿ  –الشركة المصنعة 

 . لالمواصيات الموضعة لالمناقصة عما أف تمتـز  . الخ (.....

عسػػب و عامػػؿ لػػورؽ التنشػػيؼ و التجييػػؼ  لمصػػالوف السػالؿ متنقمػػة  صػػلانات تمتػـز الشػػركة لتػػوفير .69
أو عامػػؿ  صػػلانات التػػ  و يوجػػد ل ػػا وعمػػا عسػػال ا الدػػاص فػػ  جميػػغ اومػػاكفالمواصػػيات المرفقػػة 

ومكاتػب التمػريض و غرؼ المرضػا والمكاتب و العمامات  دورات الميال م اسؿ  مئؿ لورؽ التنشيؼ
 .اعضار عينة لممعاينة قلؿ التركيب( ومكاتب اوطلاء(  يجب 

ومشػػػرؼ  وتعسػػػيف الجػػػودة  مشػػػرؼ مكافعػػػة العػػػدوىالصعة وزارة لممئػػػؿلمجنػػػة المركزيػػػة و  يعػػػؽ .71
 المراكػػز أو المستشػػييات نظافػػة فػػ  المسػػتددمة المػػواد مػػف عينػػات ادػػذ (لػػالموقغالدػػدمات اليندقيػػة 

 مدتلػػر  الػػوزارة لػػدى معتمػػدة ج ػػات لػػدى المكافعػػة وفعصػػ ا فػػ  المسػػتددمة المليػػدات أو الصػػعية
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 أي الشػػركة تتعمػػؿ و فػػ  عػػاؿ عػػدـ مطالقت ػػا لممواصػػيات(او وزارة اوقتصػػاد الػػوطن  الصػػعة العامػػة
 .ف  عاؿ عدـ مطالقت ا لممواصيات  ذلؾ عما تلعات مادية أو قانونية

 مف كاف سواء لممواصيات  الشركة قلؿ مف لالموقغ المستددمة المواد مطالقة عدـ ئلوت عاؿ ف  .71
 لعد أو( ف  مدتلرات وزارة الصعة او مدتلرات وزارة اوقتصاد الوطن   المدلرية اليعوصات دالؿ
 التداوؿ قيدسواء   فورا المواد اذل مصادرةليت نظر الشركة و سيتـ ً المقاييس و لممواصيات الرجوع

  (لالموقغ الشركة مدزف ف  المدزوف أو
يجب اف تكوف المعدات واودوات واوج زة  المدتمية لالمواقغ النظافة معدات لتوفير الشركة تمتـز .27

الت  يمتـز المتنافس لتوفيراا يجب اف تكوف لعالة جيدة ومناسلة لمعمؿ المستمر ف  مجاؿ 
مكانس  –  تروليات لمعمؿ اليوم   وزارة الصعة : –الددمات المعددة ومقلولة مف لجنة المتالعة 

  شياطات وعسافات.......... الخ –فوط مدتمية اولواف  و جرادؿ –عصارات  –مماسز  –

 ذلؾ من ا طمب كمما لألرضيات اللولش عممية لإجراء تقـو واف اسرضيات تمميغ ماكينات ذلؾك .27
 أف الشركة عما يجب و النظافة مواد لنقؿ  مناسلة وسالؿ توفير وً الصع  المركز إدارة قلؿ مف

 والصيانة ال يار قطغ ل ا يوفر أف و  نظيية و سميمة تش يمية عالة ف  الموقغ ف  لالمعدات تعتيظ
 الصعة وزارة ممئؿ موافقة لعد إو الموقغ مف المعدات اذل سعب ل ا يعؽ و و. التش يؿ ومستمزمات

 . لالموقغ
 

عامالتػػػػه اسػػػػتدداـ غػػػػرؼ أو مدػػػػازف أو مسػػػػتودعات أو أروقػػػػه  وأعمالػػػػه  وأو يعػػػػؽ لممتعاقػػػػد  .27
نمػا يجػوز لممتعاقػد  أن ػـالمستشييات وأقسام ا سغراض ـ الشدصية أو لعجة  قػالموف عمػا العمػؿ وا 

لعيػػظ مػػواد وأدوات العمػػؿ وأشػػياء  فكارفػػاف يجمػػب لصػػورة مؤقتػػة ألالتنسػػيؽ مػػغ إدارة كػػؿ مستشػػيا 
 :الشروط التاليةالعامميف ول رض طعام ـ وشرال ـ ضمف 

 جيد الطالء نظيؼ المنظر . فالكارفاف يكوف ذلؾ أ 

 ويكوف مف عؽ إدارة  ف يوضغ ف  مكاف دمي  وو يوضغ ف  مددؿ المستشياأ
 المستشيا طمب نقمه ف  عاؿ تليف ل ا مداليته سي مف شروطه.

 الشركةومعتوياته مسلولية  فالكارفاف يكوف آمف ذلؾ أ . 
 المستشيا . ةعما عساب الشركة وليس مف ع د فالكارفاأف تكوف ميروشات اذا  .27

اف است الؾ الك رلاء لمكارفاف يكوف عما عساب الشركة ويجب عما الشركة تركيب عػداد دػاص ل ػا  .27
عممػػا لػػاف سػػعر اسػػت الؾ الكيمػػوات الواعػػد مػػف  ولالتنسػػيؽ مػػغ ادارة المستشػػيا وال ندسػػة والصػػيانة

 ( شيكؿ  2.7الك رلاء او  

ودفػغ المسػتعقات ولالتنسػيؽ مػغ ادارة الموقػغ يتـ قراءة العداد ش ريا مف قلؿ الم ندسيف المدتصيف  .22
 ف  نيس الموقغ
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( سػاعة مػف تػاريخ إن ػاء التعاقػد  وأرلعػوفأف يمتـز المتعاقد لإدالله مف المستشييات دالؿ   ئمانية  .27
  أدرىمعه إو إذا تـ تجديد العقد مغ نيس الشركة ليترة 

تكػػوف تعػػت تصػػرؼ إدارة  عسػػب الجػػدوؿ ادنػػالتمتػػـز الشػػركة لإيػػداع ملمػػ  نقػػدي لػػدى إدارة الموقػػغ  .27
الموقػػغ لالكامػػؿ وذلػػؾ مػػف دػػالؿ إيصػػاؿ قػػلض مػػف إدارة الموقػػغ ويعػػؽ ل ػػا صػػرف ا فػػ  تػػأميف مػػواد 
النظافػػة ولوازم ػػا فػػ  عػػاؿ أدمػػت الشػػركة لالتزامات ػػا المنصػػوص عمي ػػا فػػ  العقػػد ل ػػذا الدصػػوص. 

ـ الوزارة لتقديـ فاتورة نظامية لمشركة لكؿ ما يتـ صػرفه فػ  اػذا الوجػه عمػا أف يمتػـز المسػلوؿ وتمتز 
ممؼ دػاص لالشػركة ويكػوف جػاازا فػ  أي لعظػة لمعاينتػه  اإلداري لالمعافظة عما اذا الملم  ضمف

 -كما او مليف لالجدوؿ التال : أو استددامه
78.  

 
عمما لأنه  فور الالغه لذلؾ مف قلؿ ادارة الموقغتمتـز الشركة لتعويض المنصرؼ مف التأميف  .72

يكوف مف عؽ إدارة الموقغ التوصية لعدـ صرؼ مستعقات الشركة ف  عالة عدـ تسديد الملال  
 عسلما جاء ف  المواد المنظمة لذلؾ. لدي االت  تـ صرف ا مف التاميف المودع 

العقد لما  معؿ لضلط مواعيد الزيارة ومدت ا لكافة المواقغ   ادارة الموقغ(يمتـز ممئؿ وزارة الصعة .77
 يمكف الشركة مف القياـ لواجلات ا عما الوجه اسكمؿ.

المكميػة اليرعية  لجنة متالعة النظافة ليفو   اسلوعية ليناسجمسات عما الشركة اولتزاـ لعضور ال.22 .77
لػػالموقغ مػػف دػػالؿ ممئمػػيف ميوضػػيف مػػف قلم ػػا و التقيػػد لتوجي ػػات و المناقصػػة  لنػػودلمتالعػػة تنييػػذ 

عمػا  توصيات و مالعظات المجنة فيما يدص موضوع العقد وعما الطرفيف تدويف معاضػر الجمسػات 
( و وتوقيع ا ويكػوف توقيػغ الشػركة لمػا يييػد عضػورل والتزامػه لمػا جػاء 4رقـ  ممعؽ النموذج المعتمد

لمجنػػة المركزيػػة المكميػػة لمتالعػػة اوداء  مالعظػػات وتكػػوف ممزمػػة لمطػػرفيف ويعػػؽفػػ  المعضػػر مػػف 
 المشاركة ف  اذل الجمسات والتوقيغ عما المعاضر. اوطالع عما او

ملم  التاميف  اللياف الرقـ
 لالشيكؿ(  النقدي

 مالعظات

  6000 مجمغ الشياء الطل  2
  4000 مجمغ ناصر الطل  7
  4000 مستشيا غزة اوورول  7
+ـ. مستشيا ش داء اسقصا 7

 اوندونيس 

4000  

 لكؿ مستشيا عما عدة 2000 لاق  المستشييات 7
 لكؿ مركز 1000 المراكز اودارية 7
 ودارة المنطقة  2000 مراكز الرعاية اوولية 2
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يوميػا و اسػلوعيا و شػ ريا و المنػاطؽ . ستقـو ادارة الموقػغ لتقيػيـ اداء الشػركة فػ  المسنشػييات 27 .77
يـ ممئؿ الشركة نسدة مف اذل النمػاذج لمػا يييػد اوطػالع و عما النماذج  الداصة لذلؾ و يجب تسم

 ((4,4A , 4Bالعمـ ممعؽ رقـ 
فػػ  عػػاؿ ورود تقريػػر رقػػال  عػػف أي مستشػػيا أو إدارة يتعػػارض مػػغ التقريػػر الػػوارد مػػف إدارة الموقػػغ  .77

 المركزيػػةلمجنػػة تكػػوف المجنػػة الموقعػػة عمػػا التقريػػر مطاللػػة لتقػػديـ تلريػػر لمتقريػػر المعػػد مػػف قلم ػػا 
 الماليػةإلػا مػدير عػاـ الشػلوف  ويػتـ رفػغ تقريػر لالدصػوص المكمية لمتالعة تطليؽ شروط المناقصة

 .وتداذ اإلجراءات الالزمة او الج ات المدتصة

 و متالعػػة أعمػػاؿ المجػػاف اليرعيػػة  المكميػػة لمتالعػػة تطليػػؽ شػػروط المناقصػػة مجنػػة المركزيػػةسػػتقـو ال .77
لمتأكػػد مػػف مػػدى التػػزاـ الشػػركة لكافػػة اللنػػود الػػواردة فػػ  المناقصػػة والتػػ  تػػـ  دوريػػة  لجػػووت متالعػػة

رساؿ نسػدة منػه لػإلدارة التػالغ ل ػا المركػز الصػع  أو  اوتياؽ عمي اً  وكتالة تقرير تيصيم  لذلؾ وا 
 المستشيا سدذ ذلؾ لعيف اوعتلار عند تقديـ التقرير الش ري عف أداء الشركة.

لنػاءا عمػا التقػارير الػواردة مػف المستشػييات ومراكػز الرعايػة اسوليػة  لػالوزارة لمػدالرة المدتصػة يعؽ  .72
عػدـ التػزاـ والمعتمدة مػف المجنػة المركزيػة لمتالعػة  تطليػؽ شػروط المناقصػة لواإلدارات التالعة لموزارة 

ضػز والدصػومات المو  أداء أعمال ا اتداذ كافة اإلجراءات القانونية عسػب جػدوؿ ال رامػاتل  تالشركا
 (3ف  العطاء ممعؽ رقـ 

مصػػػادرة أي مػػػواد أو مسػػػتمزمات غيػػػر مطالقػػػة أو ودارة الموقػػػغ يعػػػؽ لمجنػػػة المركزيػػػة فػػػ  الػػػوزارة  .77
 لممواصيات تجداا ف  مكاف العمؿ 

مسلولية متالعة كشؼ مواد النظافة الداصة لالمناقصة تتـ شػ ريا و تقػغ عمػا عػاتؽ المػدير اوداري  .77
 الرعاية .ف  المستشيا أو مراكز 

 الية تنييذ الددمات المطمولة
أو العطػػؿ عمػػا مػػدار السػػاعة وو تتوقػػؼ لسػػلب و المستشػػييات عمميػػه مسػػتمرة  فػػ أعمػػاؿ النظافػػة  .78

أو المناسلات الدينية وتستمر لنيس القول والزدـ ف  لاق  أياـ اسسلوع وكػذلؾ العػاؿ  الرسمية اسعياد
 اسولية.لالنسلة لمراكز الرعاية 

الػػوودة وغػػرؼ لأقسػػاـ العمميػػات  لمقيػػاـ لواجلػػات ـ وداصػػة العػػامميفتػػدريب العمػػاؿ والعػػامالت ضػػرورة  .72
لالتعػاوف مػغ إدارات تمػؾ اسقسػاـ لشػكؿ جيػد و  اودويػة ومستودعاتوالمدتلرات واقساـ العناية المركزة 

 المذكورة. كافة مواقغ العمؿ ف  اسداءعدـ استلداؿ العماؿ لصورة تمس سالمة و 

تقيد لكافة وسالؿ الوقاية والسػالمة الػواردة فػ  العطػاء وادػذ العيطػة والعػذر داصػة عنػد نقػؿ يجب ال .77
 النيايات الصملة والناتجة عف التعامؿ مغ المرضا.

أف و يػػؤدي تعقيػػؽ تمػػؾ الددمػػة إلػػا إعاقػػة عريػػة عركػػة وعمػػؿ فلػػات العػػامميف لاسقسػػاـ واو يعػػدث  .77
 ضجيجا مف شأنه أف يس  لممرضا والعامميف .
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تنظيؼ العنييات والدالطات واللالط اسرض  لمػواد قػد تسػلب تمػؼ جزلػ  أو كمػ  ً وفػا عالػة  يعظر .77
 عدوث أي تمؼ تمتـز الشركة لت يير اسجزاء الت  تسللت ف  تمي ا وعما نيقت ا الداصة.

عطػؿ فػ  شػلكة اإلنػارة او ف  عاؿ مالعظة المتعاقد أو أعد عمالػه أو عامالتػه ومالعظيػه وجػود تمػؼ  .77
 لعمؿ الالـز وصالعه.  أو رليس تمريض القسـ لمقياـ المناوب المسلوؿ(اإلداري  المشرؼم  يل

التعامػؿ فػورًا مػغ ذلػؾ  الشػركة المتعاقػدةي قسـ مف اسقساـ عمػا أف  عاؿ عدوث انسداد لمجارى .77 .77
لعمامػػات يشػػرؼ عمػػا عمميػػة  تنظيػػؼ ا سػػلاكًا مػػدرلًا  تػػوفير وذلػػؾ مػػف دػػالؿاونسػػداد ومعالجتػػه 

لشػػكؿ دوري ومراعػػاة عػػدـ إلقػػاء أي مدميػػات م مػػا كانػػت دادػػؿ دطػػوط الصػػرؼ الصػػع   والم اسػػؿ
يمنػغ الم اسػؿ واسعػواض لشػكؿ  توالمعافظة عما جميغ أغطيػة المصػارؼ وعمػب التجميػغ وصػلا لػا

كمػػا واف المتع ػػد مسػػلوؿ عػػف نظافػػة وسػػالمة جميػػغ دطػػوط الصػػرؼ الصػػع  المؤديػػة إلػػا اونسػػداد 
 .ة لما في ا المنااؿ الرليسيةالشلكة الرليسي

 كمػػػدينات والممرضػػػيف أوفػػػتز دواليػػػب أو ئالجػػػات أو أدراج طػػػاووت أو كػػػاونترات العػػػامميف  يعظػػػر .72
وفػ  تمقػا آي إكراميػات أو اػدايا مػف المرضػا أو ذوي ػـ  وكػذلؾ يعظػر  لػأمتعت ـالعلػث  أوالمرضا 

 اوست ناء عف ددماته.عاؿ المدالية يتعرض المدالؼ لممعاسلة والت  قد تصؿ إلا 
 اليات التنظيؼ العامة و الداصة و المستمزمات الداصة لالنظافة :. 2 .77

 **الية تنييذ عامة ** 

تلػػدأ عمميػػة تنظيػػؼ المواقػػغ المدتميػػة دادػػؿ المستشػػييات   شػػاممة أقسػػاـ المرضػػا و الوعػػدات و   .77
أعمػػاؿ النظافػػة فػػ  السػػاعات و العػػدالؽ( يوميػػا السػػاعة السادسػػة  صػػلاعا عمػػا أف تنت ػػ  جميػػغ 

 الساعة السالعة و النصؼ صلاعا لنيس اليـو و ليس لعد ذلؾ الوقت لميترة الصلاعية .

 3يػػتـ تنظيػػؼ أقسػػاـ المرضػػا و وعػػدات المرضػػا و الممػػرات الدادميػػة لػػيف اسقسػػاـ فػػ  المستشػػييات  .288
و السػػاعة لال سػػيؿ لالمػػاء و الصػػالوف و لالػػدعؾ و اليػػرؾ   السػػاعة السادسػػة صػػلاعا  مػػرات يوميػػا

 الئانية و النصؼ ظ را و الساعة التاسعة مساءا ( و عند العاجة .

يتـ تنظيؼ المواقغ المدتمية   المكاتب اودارية و المسػتودعات و المدػازف و مراكػز الرعايػة اسوليػة   .282
 ( يوميا صلاعا عند لداية العمؿ و عند العاجة .

ـ تنظيي ا لال سيؿ لالمػاء و الصػالوف و ذلػؾ لالػدعؾ مراكز الرعاية اسولية الت  تعمؿ فترتيف يوميا يت .287
و اليرؾ مرتيف يوميػا صػلاعا عنػد لدايػة العمػؿ و لعػد الظ ػر السػاعة الئانيػة و النصػؼ ظ ػرا و عنػد 

 العاجة .

يػػػتـ تدييػػػؼ مػػػواد الصػػػالوف و المنظيػػػات لالرضػػػيات عسػػػب توصػػػيات الشػػػركة المصػػػنعة لعظػػػة  .012
 التنظيؼ مف قلؿ العامؿ .

ظيؼ ف  كافة المناطؽ ل سيؿ اسرضيات لالماء و الصالوف لالدعؾ و اليرؾ تـ نتتلدأ عممية ال .287
جزء لالمميوف و يعظر سكب الماء عند تنظيؼ 1000التجييؼ تـ مسز اسرضيات لالكمور لتركيز مف 

 اورضيات الم طاة لالموكيت أو السجاد .
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ات العادية . ما عدا اورضيات تنظيؼ اورضي الية يتـ تنضيي ا لنيس PVCاورضيات الم طاة ب  .287
الت  تعتاج الا صيانة و يوجد ل ا فتعات فيتـ مسع ا فقط ليوطة ملممة لالماء و الصالوف تـ 

 جزء لالمميوف . 1000تجيلي ا تـ مسع ا لكمور لتركيز 

 يتـ تنظيؼ الجدراف الم طاة لالسيراميؾ ف  الممرات العامة و ليف اوقساـ ل سم ا لالماء و الصالوف .287
ً و يتـ مسع ا مرتيف اسلوعيا جزء لالمميوف صلاعا  1000تـ تجييي ا تـ مسع ا لكمور لتركيز 

مرتيف اضافيتيف يوميا لالكمور لالتركيز السالؽ ذكرل عند الساعة الئانية و النصؼ ظ را و الساعة 
 التاسعة مساءا و عند العاجة .

ا الم طاة لالدااف الذي يتأئر لالميال يتـ تنظيؼ جدراف الممرات العامة ف  مناطؽ تردد المرض .282
جزء لالمميوف  1000مسز لكمور لتركيز  مرتيف اسلوعيا و لالمسز لالماء و الصالوف تـ التجييؼ

 ئالث مرات يوميا عسب التواقيت المذكورة ساليا و عند العاجة.

كسجيف و الشيط و يتـ مسز كافة مقالض اسلواب و مياتيز اونارة و اولواب و الشلاليؾ و نقاط او  .287
جزء  500ال واء و المصاعد الك رلالية و الساللـ  لالمواقغ المدتمية لمسع ا لكمور لتركيز مف 

مرات يوميا صلاعا و عند الساعة الئانية و النصؼ ظ را و الساعة التاسعة مساءا    3لالمميوف 
 ادرى (.يجب أف تكوف اليوطة مدصصة فقط لمسز اذل اوماكف و و تستعمؿ سماكف 

الداصة لالمرضا كؿ ساعة و عند العاجة مف الساعة السادسة  العامة يتـ تنظيؼ دورات الميال .287
جزء  1000لتركيز  ورصلاعا و عتا الئانية عشر ليال لالماء و الصالوف تـ التجييؼ و المسز لكم

و يتـ لالمميوف ً و يشمؿ التنظيؼ اورضيات و أعواض غسؿ اسيدي و كراس  دورات الميال ً 
و يتـ تنظيؼ دورات ميال المكاتب اودارية و الموظييف مرتيف يوميا و عند العاجة و لنيس اولية 

غسؿ الجدارف لالماء و الصالوف مرتيف يوميا وذلؾ لالدعؾ و اليرؾ تـ التجييؼ و المسز لكمور 
 لالتركيز السالؽ .

مرات يوميا و عند العاجة لنيس اولية  3دورات الميال الموجودة دادؿ غرؼ المرضا يتـ تنظيي ا  .228
 السالقة .

ممسعة  2عدد  يجب اف يتوفر لكؿ قسـ ادوات النظافة الداصة له مف مماسز و قشاطات و الخ   .222
 ة لدورات الميال ف  أي موقغ ادر . ً يمنغ استدداـ اسدوات الداصلالرضيات لكؿ غرفة كعد أدنا

المرعاض ً تـ يوضغ الكيس ف  سمة النيايات الدطرة يجب تيري  أكياس اللوؿ الداصة لالمرضا ل .227
. 

a.  5ً موضعة ف  الممعؽ رقـ  اليات تنييذ داصة لاسقساـ الطلية) . 

b.  المستمزمات و اسدوات و المواد الداصة لالنظافة 

i.  : سػمة م مػػالت لالسػػتيؾ يجػب تػػوفير عػدد كػػاف  مػف السػػالؿ الداصػة لجمػػغ النيايػات العاديػػة
أو مسػتدير ل ػا  مصنوعة مف اللالستيؾ الدرجة اسولا وتكوف عما شكؿ مرلغلال طاء المروع  
و يػتـ توزيع ػػا  سػـ( 50 و ارتيػاع    x30 25أو ييػتز نصػيا  العجػـ عػوال   غطػاء مروعػ 

 كالتال  : 
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 سمة واعدة لجوار كؿ مكتب موظؼ . -

 سمة واعدة لجوار كؿ سرير مريض . -

 اسقساـ.سمة لجوار أماكف تعضير العالجات ف   -

 سمة ف  كؿ غرفة مف غرؼ اسشعة . -

 سمة ف  كؿ قسـ مف اقساـ المدتلر . -

 كرس  ف  العيادات الدارجية . 20سمة لكؿ  -

 أسالؿ ف  مناطؽ اونتظار لمزوار و المراجعيف  -

عدد أسالؿ كاف  فػ  المسػتودعات و المدػازف و المطػالخ و الم اسػؿ لمػا يتناسػب مػغ عجػـ  -
 العمؿ .

متػػر كعػد اقصػػا فػ  العػػدالؽ و السػػاعات و و تػؤئر عمػػا عركػػة  50ة كػػؿ سػمة مئلتػػة لقاعػد -
 سير السيارات .

 سمة دادؿ كؿ دورة ميال و عند كؿ عوض ل سيؿ اسيدي . -

يعؽ لموزارة ممئمػة لالمجنػة المركزيػة لمتيتػيش أو المجنػة الدادميػة دادػؿ المستشػيا  مصػادرة  -
 .كؿ الكميات ال ير مطالقة لممواصيات

ii.  الجيػػدسػػمة م مػػالت لالسػػتيؾ لال طػػاء مصػػنوعة مػػف اللالسػػتيؾ يجػػب تػػوفير عػػدد كػػاف  مػػف 
و ارتيػػاع  30*25أو مسػػتدير ل ػػا غطػػاء ييػػتز نصػػيا  العجػػـ عػػوال   وتكػػوف عمػػا شػػكؿ مرلػػغ

و يتـ توزيع ػا لألقسػاـ العرجػة مئػؿ العنايػات المركػزة و وعػدات عػديئ  الػوودة و تػوزع  سـ(50
 ة و تستددـ لمنيايات الدطرة فقط و ف  اسماكف المعددة .لجوار كؿ سرير و عضان

يعؽ لموزارة ممئمػة لالمجنػة المركزيػة لمتيتػيش أو المجنػة الدادميػة دادػؿ المستشػيا  مصػادرة  -
 كؿ الكميات ال ير مطالقة لممواصيات.

iii.  سمة م مالت لال طاء تيتز لالقدـ يجب توفير عدد كاف  مف عاويات النيايات الدطرة 
وتكػػوف عمػػا شػػكؿ مرلػػغ أو مسػػتدير ذات غطػػاء معكػػـ يعمػػؿ  الجيػػدعة مػػف اللالسػػتيؾ مصػػنو  -

 و يتـ توزيع ا كالتال  : سـ( 50و ارتياع 30*25 العجـ عوال    لالقدـ
 عاوية ليف كؿ سريريف مرضا ف  اسقساـ العادية و أقساـ الطواريء . -

 عاوية لجوار أماكف تعضير العالجات . -

 غرؼ ال يار عما الجروح . عاوية لجوار كؿ سرير ف  -

 عاوية لجوار كؿ كرس  لعالج اسسناف . -

عاوية فػ  كػؿ عيػادة مػف عيػادات العيػوف و الجمديػة و العيػادات اودػرى التػ  يوجػد  -
 ل ا نيايات دطرة .

 عاويات ف  اقساـ المدتلر و اسشعة لما يتناسب مغ عجـ العمؿ. -

المجنػػة الدادميػػة دادػػؿ المستشػػيا  يعػػؽ لمػػوزارة ممئمػػة لالمجنػػة المركزيػػة لمتيتػػيش أو  -
 .اصيات مصادرة كؿ الكميات ال ير مطالقة لممو 
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iv. مػػزود لعجمتػػيف مصػػنوعتيف مػػف  ج ػػة واعػػدة(  العجػػؿ مػػفتػػوفير عاويػػات لعجػػالت
و   يعتػوى عمػا غطػاء معكػـ لعػدـ نقػؿ التمػوث المطاط القوى ومقػاـو لمصػدمات والكيماويػات.

سػـ  لمتجميػغ المؤقػت لمنيايػات دادػؿ  120ياع ا عف لتر و و يزيد ارت 100لسعة و تقؿ عف 
اسقساـ و العيادات الدارجية الت  تقغ عما الػدور اسرضػ   و كافػة اسدوار فػ  المنشػات التػ  
يوجد ل ا مصػاعد و تكػوف العاويػات لمػونيف مدتميػيف و موعػديف دادػؿ المنشػأة أو المركػز او 

يػػة لمػػوف مدتمػػؼ عػػف العاويػػة المدصصػػة المستشػػيا   يكػػوف لػػوف العاويػػات لمنيايػػات العاد
 لمنيايات الدطرة( و يتـ توزيع ـ كالتال  :

عػػاويتيف لكػػؿ قسػػـ مػػف اسقسػػاـ الطليػػة و العيػػادات الدارجيػػة دادػػؿ أقسػػاـ  -
المستشيا و كؿ عاوية لمػوف مدتمػؼ و معػروؼ مسػلقا العاويػة الداصػة لالنيايػات العاديػة و 

 النيايات الدطرة .

    مركز رعاية أولية ( و كػؿ عاويػة لمػوف مدتمػؼ عاويتيف لكؿ مركز صع -
 و معروؼ مسلقا العاوية الداصة لالنيايات العادية و النياية الدطرة .

عاويػػة واعػػدة لكػػؿ طػػالؽ لممكاتػػب اودرايػػة التػػ  يوجػػد ل ػػا مصػػعد تكػػوف  -
 مدصصة لمنيايات العادية .

ت عاويػػػة  او أكئػػػر لكػػػؿ مدػػػزف أو مسػػػتودع أو مطػػػلخ أو م سػػػمة لمنيايػػػا -
 العادية و ذلؾ عما عسب مساعة المكاف و كـ النيايات اليوم  .

تػػػػوفير عاويػػػػات لمتجميػػػػغ و نقػػػػؿ النيايػػػػات فػػػػ  الطوالػػػػؽ اسرضػػػػية فػػػػ   -
المستشػػييات و المراكػػز التػػ  و يتػػوفر في ػػا مصػػاعد و تكػػوف لػػألواف مدتميػػة لتمييػػز النيايػػات 

 الدطرة عف النيايات العادية .

المركزيػػة لمتيتػػيش أو المجنػػة الدادميػػة دادػػؿ يعػػؽ لمػػوزارة ممئمػػة لالمجنػػة  -
 المستشيا  مصادرة كؿ الكميات ال ير مطالقة لممواصيات.

v. سػـ و  60لتػر و ارتياع ػا و يزيػد عػف  50توفير عاويات كليرة و لسعة و تقؿ عػف
ل طػػاء معكػػـ و مقػػالض و لمػػونيف مدتميػػيف لمنيايػػات العاديػػة و النيايػػات الدطػػرة لمطوالػػؽ و 
اسدوار العمويػػػة فػػػ  المراكػػػز و المستشػػػييات التػػػ  و يتػػػوفر في ػػػا مصػػػاعد ك رلاليػػػة و تػػػوزع 

 كالتال  :

عاويتيف لكؿ قسـ مف اسقساـ الطلية ولكؿ مدتلر و تكوف كػؿ عاويػة لمػوف  -
 النيايات العادية عف النيايات الدطرة  مدتمؼ لتمييز

 عاوية لممكاتب اودارية لمنيايات العادية . -

 عاويات ل رؼ ال سيؿ الكموي ووعدات العالج الكيميال  . -

 عاويات ل رؼ العمميات . -

يعػػؽ لمػػوزارة ممئمػػة لالمجنػػة المركزيػػة لمتيتػػيش أو المجنػػة الدادميػػة دادػػؿ المستشػػيا   -
 مطالقة لممواصيات و تعرير مدالية عف كؿ سمة .مصادرة كؿ الكميات ال ير 
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vi.  توفير أكياس لمنيايػات لأعجػاـ مدتميػة تتناسػب مػغ عجػـ السػالؿ و العاويػات دادػؿ
 كؿ منشأة  و لصورة مستمرة .

 يجب أف تكوف لوف أكياس النيايات العادية أسود . -

 . صيريجب أف يكوف لوف أكياس النيايات الدطرة أ -

 . عمرالنيايات الكيميالية أيجب أف يكوف لوف أكياس  -

يجػػب اف تكػػوف مصػػنوعة مػػف اللالسػػتيؾ درجػػة أولػػا لػػدوف شػػوالب عػػديـ الرالعػػة قػػوي  -
المعاـ شديد التعمؿ معلأ ف  أكياس تعتوي عما كجـ واعد و كػؿ عشػروف كجػـ دادػؿ 

 شيكارة 

سػػـ   الكيمػػو  80×60كػػيس( ً  85-75سػػـ   الكيمػػو يتػػراوح لػػيف 60×50المقاسػػات  -
 كيس ( 15-12  الكيمو يتراوح ليف 140×80ً كيس(  60-50يتراوح ليف 

اوأكيػاس ال يػر مطالقػة لممواصػيات و وموجػودة  دادػؿ المنشػأة الطليػة و فػ  مدػازف  -
 الشركة دادؿ المنشأة ً سيتـ مصادرت ا مف قلؿ الوزارة.

vii.  و ورؽ التواليت : مناشؼ ورقية لأليدي 

لػورؽ التواليػت و المناشػؼ الورقيػة أف يكوف مطالؽ لممواصػيات اليمسػطينية الداصػة  -
 و فعص المنت  و مطالقته ف  وزارة اوقتصاد .

جيػػػػد اومتصػػػػاص لمميػػػػال و و يتمػػػػزؽ عنػػػػد اوسػػػػتدداـ  ذو رالعػػػػة جيػػػػدة( و يمكػػػػف  -
لطاقػة استددامه ف  موزعات الورؽ ً و الكميػة المػوردة علػوات كاممػة موضػز عمي ػا 

 لياف كاممة .

التجييػؼ و التواليػت جيػدة و قػادرة عمػا امتصػاص الميػال يجب أف تكوف دامات ورؽ  -
 و تجييؼ اسيدي و و تذوب أو تتمزؽ دالؿ اوستدداـ .

يجب توفيراا عما مدار الساعة فػ  كػؿ أمػاكف المنشػأة الصػعية  مستشػيا ً عيػادة ً  -
 مدازف و الخ ..( .

مػػوظييف يجػػب أف تتػػوفر لاسػػتمرار عمػػا كػػؿ م سػػمة و كػػؿ تواليػػت سػػواء لممرضػػا أو لم -
 مف الطاقـ الطل  و اوداري .

 يجب عرض عينات مف ورؽ التجييؼ عما المجنة المركزية لالوزارة قلؿ التوريد . -

فػػ  عػػاؿ ضػػلط أي ورؽ مدػػالؼ لممواصػػيات دادػػؿ المنشػػات الطليػػة يػػتـ مصػػادرة كػػؿ  -
 . الكمية

viii.  عما   مزيؿ لملقغ و له تأئير قوي دورات ميال مقلوؿ الرالعة ً  لمعمامات و منظؼ
ً يجب أف يكوف  لتر مغ توفير مكياؿ لمتدييؼ 10العلوة و تزيد عف اسوساخ ( 

 لطاقة لياف كاممةموضز عما العلوة 

 %10أف يكوف مطالؽ لممواصيات اليمسطينية الداصة لمنظؼ العمامات و لتركيز  -
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المنت  و صوؿ عما الموافقة قلؿ اوستعماؿ و لعد فعص عرض عما المجنة المركزية لمعت -
 مطالقته ف  وزارة اوقتصاد .

ix. . وراقة مف اللالستيؾ المقوى عسب العينة المتوفرة لدى دالرة الددمات اليندقية 

x.  مطالؽ لممواصيات اليمسػطينية الداصػة لػالكمور %  6 -4كمور معدد التركيز مف ً
 السالؿ .

(   الع - لػوة و تزيػد مف مصنغ مردص   معدد لممػادة اليعالػة ه ايلوكموريػت الصػوديـو
 و يجب أف تعمؿ العلوات لطاقة لياف كاممة . لتر ( 5عف 

xi.    جـ (2.5أقراص كمور فوار 

جػػزء  -ppmأقػػراص مط ػػرة ئالتػػة و معمومػػة التركيػػز لالنسػػلة لمػػادة الكمػػور المتػػاح   -
لالمميوف( يقتؿ الجرائيـ المسللة لمعدوى مغ كتالة التديييػات المدتميػة عنػد اوسػتدداـ 

 المستشيا .لأقساـ 

xii.  سالؿ لميديفصالوف   : 

 و يقػػؿ عػػف مطػػالؽ لممواصػػيات اليمسػػطينية الداصػػة لػػالمنت  و تركيػػز المػػادة اليعالػػة -
 (LABSو و يعتوي عما مادة    10%

 (PH = 8 - 5  ئمانيةالا  دمسةيجب أف يكوف اوس ال دروجين  لمصالوف مف  -

يجب أف تعتوي مركلات و  كجم( 5 ال تزيد عنالعبوه )ذو رائحت عطره ورغوه وفيرة   -
 مرطلة لميديف .دانية الصالوف عما مواد 

يجػب أف تكػوف تركيلػة الصػالوف و تعتػوي عمػا مػواد تػؤئر تػأئير سػمل  عمػا الجمػد و  -
 تؤدي الا أمراض جمدية .

و يعػػرض عمػػا  لطاقػػة ليػػاف كاممػػةيجػػب اف يكػػوف عمػػا كػػؿ عملػػة ممصػػؽ موضػػز لػػه  -
 المجنة المركزية لمعصوؿ عما الموافقة .

ش ور و يػتـ فعصػ ا قلػؿ توزيع ػا عمػا المنشػاة  3يجب توفير كمية لمدة و تقؿ عف  -
. 

 يجب توفير صالوف ل سؿ اويدي ف  كافة الصلانات دادؿ المنشأة الصعية . -

دػػؿ المستشػػيا  يعػػؽ لمػػوزارة ممئمػػة لالمجنػػة المركزيػػة لمتيتػػيش أو المجنػػة الدادميػػة دا -
 مصادرة كؿ الكميات ال ير مطالقة لممواصيات.

xiii.  1عرلات نظافة لعجالت : مرفؽ صور لمعرلات  صورة رقـ) 

يجب توفيراا وجراء عمميػات النظافػة فػ  اوقسػاـ و الممػرات عسػب المسػاعات  ً و يعػؽ  -
ة كافػػػة ودارة المستشػػػيا أو المنشػػػأة لطمػػػب العػػػدد التػػػ  تػػػرال مناسػػػلا مػػػف العرلػػػات لت طيػػػ

 اعتياجات ا .
 

xiv. : مليد عشري لمعشرات الطالرة 
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 اسػػلراى(  مصػػنوع مػػف المركلػػات التػػ  يصػػرح لاسػػتددام ا لالمنشػػات الصػػعية وال يػػر  
عديـ الرالعػة ويتػرؾ أئػار عمػا الجػدراف و الميروشػات ومػدوف  –ضارة لالصعة و الليلة 

   ( ؿم300عميه كؿ الليانات الداصة لالمادة اليعالة  علوة 

xv. اسرضيات  نظؼ سالؿ لتنظيؼم 

و يعتػػوي عمػػا مػػادة فعالػػة أنيونيػػة عمػػا أسػػاس صػػوديـو  %5المػػادة اليعالػػة و تقػػؿ عػػف  -
 (LABSسميونات  

 (Ph = 8-11  اوس ال يدروجين  مف -

ً يعتوي عما مواد فعالة ً مزيؿ لملقغ و الػداوف ً و لػه تػأئير مقلوؿ الرالعة ذو رغوة وفيرة  -
عمػا كػؿ علػوة موضػز  لطاقػة ليػاف كاممػةوجػود و غير ضار لمجمد ً مػغ قوي عما اسوساخ 

 طريقػػةنسػػلة التركيػػز لممنػػت  و  في ػػا اسػػـ الشػػركة المصػػنعة و اللػػاركود الدػػاص لػػالمنت  و
 لتر( 20التدييؼ لالستعماؿ  العلوة و تزيد عف 

xvi. مسمؾ مجاري (مواد لتسميؾ اللالوعات مف الشعـو   

تذيب الشػعـو و تسػمؾ اللالوعػات امنػه لالسػتدداـ ً  اولومنيـو الصودا الكاوية وعليلات مف  -
الليانػات الداصػة لالمػادة اليعالػة و طريقػة  كافػة و تؤئر عما مواسير الصرؼ ً مدوف عمي ػا

 و نسب التدييؼ   العلوة و تزيد عف نصؼ كجـ (

xvii.  مراكػز رعايػة أوليػة ( ليػتـ –توفير طالغ وصؽ و مروس لاسـ المنشػأة   مستشػيا 
 لصقه عما أكياس النيايات الدطرة .

 سـ 6*4مقاس الطالغ  -

 الوزف( –التاريخ  –مصمـ لتدويف الليانات التالية عميه   اسـ القسـ  -
 

xviii. المماسز و القشاطات 

 ممسعة لألرضيات لكؿ غرفة أو صالة . 2يجب توفير عدد كاف  لكؿ اسقساـ لعدد  -

 لمصاعدتوفير فوط داصة لمسز الجداف و مقالض اولواب و ا -

 .جدا يجب أف تكوف لعالة جيدة  -

 يمنغ استدداـ المماسز و القشاطات الداصة لدورات الميال ف  اماكف ادرى . -

 يمنغ استدداـ المماسز الداصة لاوقساـ العرجة و العمميات ف  أماكف أدرى . -

 يمنغ استدداـ المكانس العادية دادؿ المنشات الصعية . -

 

 اليات جمغ النيايات : .3

اسػػتدداـ المصػػاعد الك رلاليػػة الداصػػة لػػالجم ور فػػ  نقػػؿ النيايػػات أو أوعيت ػػا فػػ  يعظػػر  -
 ساعات الذروة   الت  يكوف في ا كئافة عالية مف الزوار و العمؿ دادؿ الموقغ (

 يجب أف تتناسب لوف اوكياس عسب العاويات أو السالت المدصصة لنوع النيايات . -
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ة التدػػزيف المؤقتػػة ا جيػػدا قلػػؿ وضػػع ا فػػ  عاويػػيجػػب اغػػالؽ كافػػة اوكيػػاس التػػ  يػػتـ جمع ػػ -
 لالقسـ 

 يجب أف يكوف لدادؿ كؿ عاوية تدزيف مؤقت لالقسـ كيس يتناسب لونه مغ نوع النيايات . -

يجب وضغ ممصؽ موضز له اسـ القسػـ و التػاريخ عمػا الكػيس فػ  عاويػة التجميػغ لالقسػـ  -
 و رلط الكيس جيدا قلؿ نقمه لمكاف تجميغ النيايات .

أف تكػػوف العاويػػات م مقػػة تمامػػا ائنػػاء نقػػؿ النيايػػات الػػا مكػػاف التدػػزيف الػػدالـ فػػ   يجػػب -
 المنشأة .

سػاعة  24يجب نقؿ النيايات الا المكاف المعدد لتدزيف النيايات كمما تمتم ء العاويػة و كػؿ  -
 كأقصا عد .

يجػػب تػػوزيف النيايػػات الدطػػرة و تػػدويف الكميػػة و اسػػـ القسػػـ فػػ  سػػجؿ دػػاص فػػ  مكػػاف  -
 دزيف الدالـ .الت

 يجب غسؿ كافة العاويات لعجالت كؿ مرة لعد تيري  ا لالماء و الصالوف . -

يجب غسؿ السالؿ ف  اسقساـ مػرة واعػدة يوميػا و فػ  كػؿ مػرة يظ ػر عمي ػا عالمػات اتسػاخ  -
 دالؿ اليـو .

 لتقديـ ددمات النظافة ل ا المتعاقد يمتـز الت  والج ات اسقساـ
 

  تخصصاتها اختالؼ عمى لممرضى)رجاؿ ونيا  واطفاؿ(اقياـ المبيت  جمي  - أ

وحػػدة المػػريض بالكامػػؿ )اليػػريروالكومودينات وكػػؿ مػػا يتبػػ  وحػػدة المػػريض عػػدا االجهػػزة  - ب
 الطبية والكهربائية مف ميئولية عماؿ النظافة وباشراؼ الممرض الميئوؿ

 .ةالوالد ت واقياـ ووحداى والصغر ى الكبر ت العممياـ أقيا  جمي - ت

 مػف تحتويػ  األقيػاـ بمػا بتمػؾ العػامميف واإلداريػوف والتمػريض األطبػا  يػكف و مكاتب جمي  - ث
   .( طعاـ صاالتو  مطابخ ، حمامات) مرافؽ

 .والميتودعات المخازف وكافة األقياـ لتمؾ التابعة الطعاـ وصاالت المطابخ جمي  - ج
 أو بينهػا أو داخمهػا تق  الت  الصاالت أو إليها الموصمة أو األقياـ داخؿ الممرات جمي  - ح

 ..األقياـ ف  التهوية ومياحات المناور جمي وكذلؾ   البعض يبعضها األقياـ تربط

 منهػػا والجانبيػػة الرئييػػية الػػبعض ببعضػػها تربطهػػا أو األقيػػاـ إلػػى المؤديػػة األدراج جميػػ  - خ
 ومناور. درابزينات مف تتضمف بما

 مثػػؿ المرضػػى لخدمػػة والمخصصػػة الميػػاعدة التشخيصػػية الخدماتيػػةو  الفنيػػة األقيػػاـ جميػػ  - د
 تمػػػػؾ تشػػػػمم  ومػػػػا(  الػػػػخ..... والتعقػػػػيـ ،  الطبيعػػػػ  العػػػػالج ، المختبػػػػرات ، األشػػػػعة) أقيػػػػاـ
 .( وخالف  حمامات ، ميا  دورات ، صاالت) مرافؽ مف األقياـ
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 أو وكػردورات وبوفيهات وحمامات ميا  ودورات مكاتب مف تشمم  بما اإلدارية األقياـ جمي  - ذ
 أدراج أو صاالت

فػػ  المراكػػز الصػػحية  اليػػيارات ومواقػػؼ األبنيػػة خػػارج والطرقػػات والممػػرات اليػػاحات جميػػ  - ر
 المختمفة

 
و  وفؽ اوليات العامة و الداصةتنظيؼ كؿ اوماكف  اوعماؿ المطمولة مف الشركة تنييذاا

 المواعيد المعددة لاوضافة الا التال  :
 م  اعال  المذكورة االقياـ واالماكف جمي  ف  الزجاجية والنوافذ األبواب جمي تنظيؼ  .1

 والجدراف األبواب وكذلؾ النوافذ وأرضيات والخارج الداخؿ مف الزجاج تنظيؼ

 داخؿ المتواجدة والخالطات والحنفيات والمغايؿ والحمامات الميا  دورات جمي  تنظيؼ .2
 الذكر يابقة والوحدات األقياـ جمي 

 واألرفؼ ، أنواعها اختالؼب والكراي  ، والصغيرة الكبيرة الطاوالتو  المكاتب تنظيؼ .3
 .إتالفها أو الممتمكات تمؾ بيالمة المياس دوف  وجدت أينما

 يقوـ أف ىعم الغبار مف الصاالت أو الممرات أو الغرؼ داخؿ التكييؼ أجهزة تنظيؼ .4
 أو بها المياس لعدـ اإلعماؿ تمؾ مثؿ عمى مدربيف أو متخصصيف عماؿ العمؿ بذلؾ

 النظافة أجرا  عند إتالفها

تنظيؼ وحدة المريض بالكامؿ )اليريروالكومودينات وكؿ ما يتب  وحدة المريض عدا  .5
 االجهزة الطبية والكهربائية وباشراؼ الممرض الميئوؿ.

خراج واأليقؼ الجدراف تعييؼ .6  بايتخداـ ذلؾ تتطمب الت  الغرؼ مف واألثاث األيرة وا 
عادت  اف تكوف شفاط ( )يفضؿ مخصصة لذلؾ تعييؼ أدوات  يالماً  لمكان  وا 

 المرضػػى يػزع  أو يمػػس ال بمػا اإلداريوالمشػرؼ   القيػػـ تمػريض رئػػيس مػ  بالتنيػيؽو  
 .العامميف أو

 تنظيػػؼ بمػػواد (المبممػػة بالفوطػػة وتمميػػ  ميػػ ) المصػػاعد والكبػػائف وابػػواب أرضػػيات تنظيػػؼ .7
 مػػػف أبوابهػػػا مجػػػارى نظافػػػة وكػػػذلؾ صػػػدئها فػػػ  التيػػػبب دوف التمميػػػ  خاصػػػية لهػػػا خاصػػػة

 اليجائر وأعقاب واألتربة الفضالت
 الغبػار مػف ةالمعمقػ وميػ  الصػور )ايتبداؿ الرمؿ برمؿ جديد اف لـز االمػر(يرو القوا تنظيؼ .8

 جافة ةبفوط
 .وتمميع  والمطابخ الميا  ودورات الحمامات ف  والكراميكا الصين  البالط وتممي  تنظيؼ .9
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 المتعاقد يمتـز الت  األقياـ داخؿ المجارى وخطوط والمصارؼ المغايؿ تيميؾ .10
 تأجيؿ وعدـ والمجارى الصرؼ لخطوط االنيداد حدوث لحظة ف  نظافتها خدمة عمى

 . والمحظة التو ف  وتيميك  الخمؿ م  التعامؿ
 . واألوياخ الغبار مف والمراحيض بالحمامات الييفونات تنظيؼ .11

 
 
 

  و يطمب إليه أدال ا و لتنييذاا العامؿ يقـو و الت  اسعماؿ
 .منها والمتحركة الثابتة إطالقها عمى الطبية األجهزة تنظيؼ .1
 والتجهيزات الطبية والمهمات الجراحية اآلالت تنظيؼ .2
 فرش األيرة وتغيير أغطيتها .3
 وتوزيع  األقياـ مف الغييؿ جم  .4
 فيها التعامؿ أو الطبية والغازات والمهمات األدوية نقؿ .5
 . األغذية تقديـ ف  الميتخدمة واألدوات واألوعية واألغذية المحاليؿ نقؿ .6
 وبالعكس واألقياـ األشعة وبيف األقياـ بيف الحاالت نقؿ .2

 آلية صرؼ مستعقات الشركة
يتـ صرؼ ميتحقات الشركة المترتبة عمى هذا العقد عمى أياس الدفعات  .1

تبدأ بالدفعة األولى و تنته   ( دفعة لكامؿ مدة العقد الينوية12الشهرية و بعدد )
 بالدفعة الثانية عشرة و األخيرة.

ف  حاؿ كانت الشركة قائمة بتقديـ الخدمة الكثر مف موق  فإن  يتـ الدف   .2
 بالدفعات الشهرية لجمي  المواق  مرة واحدة.

تمتـز وزارة المالية بدف  مطالبة الشركة بايتحقاقها لقا  الخدمات المقدمة حيب  .3
 مف تاريخ تقديـ المطالبة عمى أف تيتوف  المصوغات التالية:( يوما 09)د خالؿ العق
 الفاتورة االصمية )عف الشهر الذي تـ تقديـ الخدمة في (.•
كشؼ دواـ منيوب  الشركة  عف المدة موضوع المطالبة يتضمف )االيـ /الوظيفة/ رقـ •

)+( و الغياب بالحرؼ  الهوية /موق  العمؿ( عمى أف يميز لحاالت الحضور بعالمة
( و يتـ توقيع  مف مدير الموق /مشرؼ الشركة و ممثؿ وزارة -)غ( و اإلجازات بعالمة )

داري أو مدير الميتشفى (  الصحة ) مديرا 
 صورة عف بوليصة التأميف لمنيوب  الشركة.•
 تقرير شهري مختصر عف أعماؿ الشركة بالموق  خالؿ المدة  موضوع المطالبة.•
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لبة مف الشركة لممثؿ وزارة الصحة يشمؿ الموضوع و مبمغ المطالبة خطاب مطا•
 باألرقاـ و الحروؼ.

 خطاب تغطي  م  المالحظات مف ممثؿ وزارة الصحة بالموق •
نموذج تقييـ أدا  الشركة حيب النمػاذج المرفقػة موقعػة مػف ممثػؿ وزارة الصػحة بػالموق  •

ارة العامػػػػة لمميتشػػػػفيات )تقػػػػارير كمػػػػا ويجػػػػب اعتمػػػػاد هػػػػذا النمػػػػوذج أيضػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ اإلد
الميتشػػفيات( ومػػدير عػػاـ الرعايػػة األوليػػة بالنيػػبة لتقػػارير المراكػػز الرعايػػة االوليػػة و مػػف 

 المجنة المركزية لمتابعة أعماؿ النظافة .
 (0ممعؽ رقـ  

 مف مستشيا لكؿ(  و السنوية  شامؿ ت طية اوجازات اوسلوعيةادن  كعد المطموب الكم  العماؿ عدد
  لالعرض المشمولة المستشييات

 اللياف الرقـ
العدد 
 مالعظات المطموب

0 
 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 165 (  يشمؿ المجمغ و الصيانة  مجمغ الشياء الطل 

 فاتورة مستقمة  3 اودارة العامة لتنمية القوى اللشرية
 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 6 مستشيا العرازيف لموودة  3
 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 20 ـ العيوف 2
 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 33 لألطياؿـ النصر  4
 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 25 ـ الش يد معمد الدرة 5

 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 40 ـ الرنتيس  6

 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 24 ـ ليت عانوف 7

 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 43 ـ اوندونيس  8
 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 50 اسقصاـ ش داء  9

 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 95 مجمغ ناصر الطل  01

00 
 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 70 ـ اوورول 

 فاتورة مستقمة  4 كمية فمسطيف لمتمرسض
 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 29 ـ النجار 03
 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 22 ـ ال الؿ اومارات   02

 

 مشموو لالعرض لمراكز الرعاية اوولية و المراكز اودارية ادن  كعد المطموب الكم  العماؿ عدد

العدد  اللياف الرقـ
 مالعظات المطموب

 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 14 منطقة صعة رفز   الرعاية اسولية (   0
 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 20 منطقة صعة دانيونس   الرعاية اسولية( 3
 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 31 منطقة صعة الوسطا   الرعاية اسولية( 2
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4 
 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 62 منطقة صعة غزة   الرعاية اسولية(

 فاتورة مستقمة  8  المجمغ اوداري  وزارة الصعة(

 جدوؿ توزيغ العماؿ لالمرفقات 25 منطقة صعة شماؿ غزة   الرعاية اسولية(  5

 فترة واعدة 3 غزة  –مجمغ اودارات  عمارة الو عيدة( 6

 فترة واعدة 3 والمواصالت النقؿ دالرة 7

8 
 (2  دالرة مدازف المواـز العامة

8 
 فترة واعدة

 فترة واعدة (5  لمصيدلة العامة اإلدارة

 فترة واعدة 7 عمارة كعيؿ   –مجمغ اودارات  9

 فترة واعدة 2 وعدة تكنولوجيا المعمومات 01

 فترة واعدة 3 دالرة العالج لالدارج 00
 فترة واعدة 2 اودارة العامة لم ندسة والصيانة  03
 فترة واعدة 2 عمارة عجازي  –دالرة اورشيؼ المركزي  02

04 
الطب النيس  غرب مستشيا النيسية + مركز  

 ساعة   24 13 غزة

 
 (3ممعؽ رقـ  

 ( و السنوية نموذج اوسعار لممستشييات  اوعداد المطمولة تشمؿ ت طية اوجازات اوسلوعية

العدد  اللياف الرقـ
 المطموب

السعرلمعامؿ 
 مالعظات اوجمالا الواعد

0 

تشمؿ العرازيف و دالرة    165 مجمغ الشياء الطل 
 الصيانة

 اودارة العامة لتنمية القوى اللشرية
3 

فاتورة مستقمة تعامؿ   
 معاممة المراكز اودارية 

    6 مستشيا العرازيف لموودة  3

    20 ـ العيوف 2
    33 ـ النصر لالطياؿ 4
    25 ـ الش يد معمد الدرة 5
    40 ـ الرنتيس  6
    24 ـ ليت عانوف 7
    43 ـ اوندونيس  8
    50 ـ ش داء اوقصا 9
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    95 مجمغ ناصر الطل  01

00 

    70 ـ اوورول 

فاتورة مستقمة تعامؿ    4 كمية فمسطيف لمتمريض
 معاممة المراكز اودارية

    29 ـ النجار 03
    22 ـ ال الؿ اومارات   02

 و المراكز اوداريةنموذج اوسعار لمراكز الرعاية اوولية 

العدد  اللياف الرقـ
 المطموب

السعرلمعامؿ 
 مالعظات اوجمالا الواعد

    14 منطقة صعة رفز   الرعاية اسولية (   13
    20 منطقة صعة دانيونس   الرعاية اسولية( 14
    30 منطقة صعة الوسطا   الرعاية اسولية( 15

16 
    57 منطقة صعة غزة   الرعاية اسولية(

 فاتورة مستقمة   8  وزارة الصعة(المجمغ اوداري 
    25 منطقة صعة شماؿ غزة   الرعاية اسولية(  17
    3 غزة  –مجمغ اودارات  عمارة الو عيدة( 18
    3 والمواصالت النقؿ دالرة 19
    3 دالرة مدازف المواـز العامة 20
    5  لمصيدلة العامة اإلدارة 21
    7 عمارة كعيؿ   –مجمغ اودارات  22
    2 وعدة تكنولوجيا المعمومات 23
    3 دالرة العالج لالدارج 24
    2 اودارة العامة لم ندسة والصيانة  25

26 
عمارة  –دالرة اورشيؼ المركزي 

 2 عجازي 
   

27 
مستشيا النيسية + مركز  الطب 

 13 النيس  غرب غزة
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 (3ممعؽ رقـ  

 نسلة العسـ اوجراءات المقررة نسلة التقييـ الرقـ
 ش ادة شكر لمشركة % فما فوؽ95 0
 ناجز فما فوؽ  % 91 3

 
2 

85% - 90.9% 

 تنليه لعدـ التكرار المرة اوولا 
مف الملم  المتلقػ  لعػد   7%

 راتب العماؿ  
85% - 90.9 % 

 ليت نظر   مكرر( 
مف الملم  المتلق    05%

 لعد راتب العماؿ  

 
4 

75% - 84.9% 

 ليت نظر  المرة اوولا 
مف الملم  المتلق    31%

 لعد راتب العماؿ  
75% - 84.9% 

 ليت نظر  مكرر( 
% مف الملم  المتلق  لعد 41

 راتب العماؿ  

 فسخ العقد مغ الشركة  %75اقؿ مف  5

مف اجمال  الياتورة و   40%
يترتب عما فسخ العقد دصـ ما 

مف دسارة لموزارة مف كيالة 
عسف التنييذ أو مف اليواتير 

 المستعقة لمشركة.
وعرماف الشركة مف ددوؿ 
المناقصات الداصة لوزارة 

 الصعة لمدة عاـ .
 مرات متيرقةً يعؽ لوزارة الصعة : 4مرات متتالية أو 2 ف  عاؿ الدصـ عما الشركة -

 فسخ عقد الشركة . (0

 الشركة مف ددوؿ المناقصات الداصة لوزارة الصعة لمدة عاـ .عرماف  (3

مف اجمال  الياتورة و دصـ ما يترتب عما فسخ العقد مف دسارة لموزارة مف كيالة   %41دصـ  (2
 عسف التنييذ أو مف اليواتير المستعقة لمشركة
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 (4ممحؽ رقـ )                                
  اسلوع (نموذج معضر اجتماع 

معضر 
 اجتماع

 موضوع اوجتماع
 

  وقت لداية اوجتماع  تاريخ اوجتماع  مكاف اوجتماع

 

 المشاركوف

 مالعظات التوقيغ  المسما الوظيي  اوسـ الرقـ
0     
3     
2     
4     
5     

 
 محاور االجماع:

 ( انجازل دالؿ اليترة ما ليف اوجتماعيف لشكؿ مركزيجب كتالة ما تـ )المالعظات اوساسية عوؿ اونشطة 

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

........................................... 
 

   النسلة لتعسيف او تقويـ او تعديؿ كؿ نشاط(يجب التركيز عما ما تـ اقتراعه لالمقترعات 

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
.... 

 يجب تعديد ما تـ تقريرل والتركيزعما الترتيب لاوولويات(  التوصيات  

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
..............................................................................................

...... 
 االيـ             االيـ                    االيـ             االيـ                    االيـ

 
 التوقي           التوقي                   التوقي               التوقي                   التوقي 
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 ( -4Aممحؽ رقـ ) 
 نموذج التقييـ اليوم  و اوسلوع  لشركات النظافة ف  مرافؽ وزارة الصعة

 الليليةالمسائية و الفترة  الفترة الصباحية  2018التاريخ :      /     / 

 الدرجة البيان م
درجة 
 الشركة

 مالحظات
درجة 
 الشركة

 مالحظات

 (%50توفر و مطابقة االدوات و المواد المستخدمة في عملية النظافة حسب المواصفات بالمناقصة )  1
     10 صابون سائل للٌدٌن 1.1

1.2 
صابون سائل أرضٌات + 

 معطر 
10     

1.3 
مطهرات , كلور , منظفات 

 حمامات 
5     

1.4 
     مناشف ورقٌة لألٌدي و

 ورق توالٌت
10     

     10 حاوٌات و أكٌاس ناٌلون 1.5

1.6 
مماسح مختلفة و قشاطات و 

  عسافات
5     

 (%41النظافة العامة )  2

2.1 
نظافة االرضٌات و الممرات و 

 المصاعد
10     

2.2 
نظافة دورات المٌاه و 

 الحمامات
5     

2.3 
نظافة االبواب و الشبابٌك و 

 الجدران
7     

2.4 
منطقة نظافة المكاتب و 

المرٌض  )أسرة المرضى و 
 الكومٌدٌنو و الخ.(و الكراسً

5     

     5 نظافة الساحات الخارجٌة  2.5

2.6 
وضع ملصق على أكٌاس 
 النفاٌات و تدوٌن البٌانات

5     

     4 مكافحة الحشرات و القوارض  2.7

 (%9 العمال )  3

3.1 
االلتزام بالزي الرسمً) بدلة 

 حذاء  –بطاقة تعرٌف  –نظٌفة 
3     

     2 االلتزام بمواعٌد التنظٌف 3.2
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 )      عدد العماؿ ف  الموقغ       (   ال ياب 

 اوسـ و التوقيغ   :   
     

  و االداري   الموق  المكمفيف ف أعضا  االالنموذج :  عمىبالتوقي  المشرفيف المخوليف
  (الخدمات الفندقية  ودوى مكافحة الع) و فريؽ الوزارة  ممثال بالمناوب 

 . يتـ ارفاؽ كافة التقارير االيبوعية م  التقرير الشهري لمجنة المركزية 

 ( - 4Bممحؽ رقـ ) 
 مرافؽ وزارة الصحةنموذج التقييـ الشهري ف  

 اسم الموقع :  الٌوم :  2018التارٌخ :      /     / 

 الدرجة البٌان الرقم
االسبوع 

 االول
االسبوع 

 الثانً
االسبوع 

 الثالث
االسبوع 

 الرابع
المتوسط 
 الشهري

 مالحظات

 %50)توفر و مطابقة االدوات و المواد المستخدمة في عملية النظافة حسب المواصفات بالمناقصة  )  1

       10 صابون سائل للٌدٌن 1.1

       10 صابون سائل أرضٌات + معطر  1.2

1.3 
مطهرات , كلور , منظفات 

 حمامات 
5 

      

1.4 
مناشف ورقٌة لألٌدي و ورق 

 توالٌت
10 

      

       10 حاوٌات و أكٌاس ناٌلون 1.5

1.6 
مماسح مختلفة و قشاطات و 

 عسافات 
5 

      

 (( %41النظافة العامة  2

2.1 
نظافة االرضٌات و الممرات و 

 المصاعد
10 

      

       5 نظافة دورات المٌاه و الحمامات 2.2

2.3 
نظافة االبواب و الشبابٌك و 

 الجدران
7 

      

2.4 
نظافة المكاتب و منطقة المرٌض  
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       100 الدرجة النهائٌة

 )          عدد العماؿ ف  الموقغ       (    عدد أياـ ال ياب دالؿ الش ر 

 قيغ المشرفيف :او تو  اسماء 

0........ ..............................3.......................................2............................ 
 
4......................................5......................................... 
 

  توقيغ المسلوؿ اوداري                                                توقيغ مدير المستشيا او المنطقة                          
 

 

 (5ممحؽ رقـ )
 اليات تنييذ داصة لاسقساـ الطلية :

. A : أقساـ العمميات 

 غرؼ عمميات ف  أوقات العمؿ الريمية الصباحية  3يجب اف يتوفر عامؿ/ة لكؿ  -

تبدأ عممية النظافة ف  قيـ العمميػات اليػاعة الياديػة صػباحا و تنتهػ  قبػؿ اليػاعة  -
اليػػػابعة و النصػػػؼ صػػػباحا و ذلػػػؾ بغيػػػيؿ كػػػؿ األرضػػػيات بالمػػػا  و الصػػػابوف تػػػـ 

 جز  بالمميوف . 1000التجفيؼ و تـ مي  األرضيات بكمور بتركيز 

يػػتـ تنضػيفها بػػنفس اليػػة تنظيػؼ االرضػػيات العاديػػة .  PVCمغطػػاة ب االرضػيات ال -
مػػا عػػدا االرضػػيات التػػ  تحتػػاج الػػى صػػيانة و يوجػػد بهػػا فتحػػات فيػػتـ ميػػحها فقػػط 

جػػػز   1000بفوطػػة مبممػػة بالمػػػا  و الصػػابوف تػػػـ تجفبفهػػا تػػػـ ميػػحها بكمػػػور بتركيػػز 
 بالمميوف .

ف ايػػػبوعيا و عنػػػد الحاجػػػة يجػػػب غيػػػؿ جػػػدراف العمميػػػات المغطػػػاة باليػػػيراميؾ مػػػرتي -
جػػز   1000بالمػػا  و الصػػابوف تػػـ التجفيػػؼ و ميػػ  الجػػدار بعػػد ذلػػؾ بكمػػور بتركيػػز 

 بالمميوف .

يجب مي  جدراف غرؼ العمميات مرتيف يوميا صباحا قبؿ بدايػة العمػؿ و فػ  نهايػة  -
 جز  بالمميوف . 1000الفترة الصباحية  بكمور بتركيز 

ال  يتػػأثر بالمػػا  بفوطػػة مبممػػة بمػػا  و صػػابوف تػػـ و يػػتـ ميػػ  الجػػدراف المطميػػة بطػػ  -
التجفيػػؼ تػػـ الميػػ  بػػالكمور حيػػب التركيػػز اليػػابؽ يوميػػا .) االدوات التػػ  تيػػتخدـ 

 لمجدراف ال تيتخدـ ألي عمؿ اخر(

يجػػػػػب تػػػػػوفير مميػػػػػحة و قشػػػػػاطة و كافػػػػػة أدوات التنظيػػػػػؼ لغػػػػػرؼ العمميػػػػػات تكػػػػػوف  -
 يات .مخصصة و ال تيتخدـ حتى لممرات داخؿ قيـ العمم
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أرضػػية العمميػػة  بميػػ يجػػب تنظيػػؼ غػػرؼ العمميػػات بعػػد كػػؿ عمميػػة مباشػػرة و ذلػػؾ  -
بفوطػػة مبممػػة بالمػػا  و صػػابوف مخصػػص لمعمميػػات و التجفيػػؼ جيػػدا ، و بحيػػث ال 

 تعطيؿ العمؿ داخؿ غرؼ العمميات  دقيقة لعدـ 20تيتمر عممية النظافة أكثر مف 

ت يقػػػوـ العامػػػؿ بارتػػػدا  الواقيػػػات فػػػ  حػػػاؿ وجػػػود انيػػػكابات دـ كبيػػػرة عمػػػى االرضػػػيا -
الشخصية ) كفات شديدة التحمؿ ، باالضافة الػى الػزي الخػاص بالعمميػات ( و يقػـو 
بميػػ  الػػدـ بوايػػطة فوطػػة خاصػػة و وضػػعها فػػ  حاويػػة النفايػػات الخطػػرة و وضػػ  

دقيقػة تػـ يقػـو  15جػز  بػالمميوف عمػى مكػاف الػدـ و يتركػ  لمػدة  5000كمور بتركيز 
بالمػا  و الصػػابوف و التجفيػؼ و بحيػػث ال تيػتغرؽ عمميػػة التنظيػػؼ  بعمميػة الشػػطؼ

 دقيقة . 20أكثر مف 

يجب غيؿ كافة االرضيات بالما  و الصػابوف تػـ التجفيػؼ فػ  نهايػة كػؿ يػـو عمػؿ  -
 ياعة . 24بعد نهاية فترة الدواـ الصباح  و بعد ايتخداـ أي غرفة خالؿ 

فػ  الفتػرة الصػباحية مغػادرة القيػـ  يحظر عمى العامؿ الذي يعمػؿ فػ  قيػـ العمميػات -
أو التجوؿ خارج القيـ ألي يبب مف األيباب أثنا  دوام  و أف يمتـز بالزي الخاص 
بالعمميػػػػػات و تتحمػػػػػؿ الشػػػػػركة الميػػػػػئولية الكاممػػػػػة عنػػػػػد حػػػػػدوث أي تمػػػػػوث لمحػػػػػاالت 
الجراحية و الت  يثبت فيها عدـ تنظيؼ المكاف جيدا أو مغادرة العامؿ قيـ العمميات 

 نا  فترة عمم  .أث

الفترات الميائية و الت  يكوف فيها العامؿ لديػ  أعمػاؿ مشػتركة داخػؿ قيػـ العمميػات  -
و خارجػػػ  فػػػ  بعػػػض الميتشػػػفيات ، يجػػػب أف يرتػػػدي الػػػزي الخػػػاص بالعمميػػػات قبػػػؿ 

 الدخوؿ لمقيـ و خمع  داخؿ القيـ قبؿ المغادرة .

B.  و أكشاؾ الوودة وعدات ال سيؿ الكموي و وعدات عالج الكيميال  الداصة لاووراـ 

يجػػػب أف يػػػتـ التنظيػػػؼ مػػػرتيف يوميػػػا  صػػػباحا مػػػف اليػػػاعة الياديػػػة و ينتهػػػ  قبػػػؿ  -
و ذلؾ بغيؿ كافة االرضيات بالما  و و ف  نهاية العمؿ الياعة اليابعة و النصؼ 

 جز  بالمميوف . 1000الصابوف ، تـ تجفيفها تـ ميحها بكمور بتركيز 

يجب غيؿ الجدراف المغطاة  بالييراميؾ و النوافذ مرتيف ايبوعيا بالما  و الصػابوف  -
جػػز  بػػالمميوف ، و يػػتـ يوميػػا ميػػ  كافػػة  1000تػػـ تجفيفهػػا و ميػػحها بكمػػور بتركيػػز 

 تـ ميحها بالكمور بنفس التركيز  فوطة مبممة بالما  و الصابوف تـ تجفيفهاالجدراف ب

الكرايػػ / األيػػرة الخاصػػة بالمرضػػى تػػـ ميػػحها بكمػػور بتركيػػز  تنظيػػؼيجػػب أف يػػتـ  -
 جز  بالمميوف بعد مغادرة كؿ مريض و قبؿ حضور المريض الذي يمي   500

هيػر كافػة كرايػ  يجب مي  صالة المرضى بعد خروج كافة المرضػى و ميػ  و تط -
 .العالج بفوطة مبممة بما  و صابوف تـ تجفيفها تـ ميحها بكمور بالتركيز اليابؽ
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 ياعات . 3يجب مي  كافة مقابض االبواب و األبواب كؿ  -

يجػػػب أف يػػػتـ تنظيػػػؼ دورات ميػػػا  المرضػػػى بالمػػػا  و الصػػػابوف كػػػؿ يػػػاعة و عنػػػد  -
 الحاجة .

مػرات يوميػا و عنػد  3االنتظػار يجب تنظيؼ أماكف انتظار المرضى و ميػ  كػراس  -
 الحاجة .

يجػػػػب جمػػػػ  النفايػػػػات كػػػػؿ مػػػػرة بعػػػػد مغػػػػادرة المػػػػريض اليػػػػرير أو كريػػػػ  الغيػػػػيؿ و  -
ايتبداؿ األكياس قبؿ حضور المريض التال  و ذلؾ بالمرور بعربة التخػزيف المؤقػت 
لمنفايات الموجودة داخؿ القيـ و يتـ تجمي  النفايات حيب تصنيفها خطرة أو عادية 

. 

ربة تجمي  النفايات يجب أف تفرغ عند امتالئها و وض  الطاب   شػامؿ البيانػات و ع -
ياعة ف  مكاف تخزيف النفايات بالميتشػفى ، يػتـ وزف النفايػات  24كحد أقصى كؿ 

و مػػف ثػػـ تغيػػؿ العربػػة بالمػػا  و الصػػابوف بالمكػػاف المخصػػص و يػػتـ اعادتهػػا لمقيػػـ 
 مرة أخرى .

C. لمركزة و العضانات و جراعة القمب و أقساـ العروؽ(اسقساـ العرجة   العنايات ا 

يجػػػب اف يػػػتـ غيػػػيؿ االرضػػػيات بالمػػػا  و الصػػػابوف و تجفيفهػػػا تػػػـ ميػػػحها بػػػالكمور  -
 مرات يوميا و عند الحاجة . 3جز  بالمميوف  1000بتركيز 

يػػتـ تنضػيفها بػػنفس اليػػة تنظيػؼ االرضػػيات العاديػػة .  PVCاالرضػيات المغطػػاة ب  -
مػػا عػػدا االرضػػيات التػػ  تحتػػاج الػػى صػػيانة و يوجػػد بهػػا فتحػػات فيػػتـ ميػػحها فقػػط 

جػػػز   1000بفوطػػة مبممػػة بالمػػػا  و الصػػابوف تػػػـ تجفبفهػػا تػػػـ ميػػحها بكمػػػور بتركيػػز 
 بالمميوف .

الصػابوف تػػـ  يجػب غيػؿ األيػػرة و محػيط المػريض مػػف جػدراف و كوميػدينو بالمػػا  و -
جػز  بػالمميوف بعػد كػؿ خػروج لممػريض  500التجفيؼ تـ مي  المكاف بكمػور بتركيػز 
 مف القيـ و قبؿ دخوؿ مريض اخر .

يجب مي  الجػدار يوميػا بفوطػ  مبممػة بمػا  و صػابوف تػـ تجفيفهػا تػـ ميػحها بكمػور  -
 جز  بالمميوف . 1000بتركيز 

 ت بصورة دورية .يجب تنظيؼ دورات الميا  و أماكف تنظيؼ االدوا -

عنػػػد وجػػػود كميػػػات دـ أو بػػػوؿ أو أي يػػػوائؿ مػػػف المػػػريض عمػػػى االرض يػػػتـ وضػػػ   -
فوطة المتصاص اليائؿ تـ وضعها ف  يػمة النفايػات الخطػرة و وضػ  فوطػة أخػرى 

جػػز  بػػالمميوف و تركػػ  لمػػدة ال  10000مكػػاف وجػػود اليػػوائؿ و يػػكب كمػػور بتركيػػز 
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ذلػػػؾ يػػػتـ غيػػػيؿ االرضػػػية بالمػػػا  و  دقيقػػػة ، تػػػـ ميػػػ  المكػػػاف و بعػػػد 15تقػػػؿ عػػػف 
 جز  بالمميوف . 1000الصابوف و تجفيفها و ميحها بكمور بتركيز 

 جز  بالمميوف  500يجب مي  مقابض االبواب كؿ ياعة داخؿ القيـ بكمور بتركيز  -

يجب تفريػغ كافػة أكيػاس البػوؿ فػ  المرحػاض و عػدـ وضػعها فػ  يػمة النفايػات الػى  -
 بعد تفريغ االكياس .

ميػػ  االيػػط  المرتفعػػة مثػػؿ األرفػػؼ و حػػواؼ الشػػبابيؾ مػػرتيف يوميػػا بفوطػػة يجػػب  -
 جز  بالمميوف  1000مبممة بما  و صابوف تـ تجفيفها تـ ميحها بالكمور بتركيز 

 يجب عدـ ايتعماؿ المعطر اال بعد موافقة حكيـ القيـ . -

ؿ يجػػػػب تجميػػػػ  النفايػػػػات بصػػػػورة دوريػػػػة و ال ييػػػػم  بتنػػػػاثر النفايػػػػات خػػػػارج اليػػػػال -
الخاصة بالتجمي  و ذلؾ مف خالؿ ايػتعماؿ العربػة الخاصػة لتخػزيف النفايػات داخػؿ 

يػػػاعة مػػػ   24القيػػـ و يػػػتـ تفريػػػغ عربػػػة التخػػزيف كممػػػا امػػػت ت و كحػػػد أقصػػى كػػػؿ 
 ضرورة جمعها حيب تصنيفها اف كانت خطرة أو عادية .

D. ياؿ ً و الخ(أقساـ التنويـ الداصة لالمرضا مئؿ   أقساـ الجراعة ً اللاطنة ً اسط 

مػػػػػرات يوميػػػػػا و عنػػػػػد الحاجػػػػػة و ذلػػػػػؾ بشػػػػػطؼ  3يجػػػػػب تنظيػػػػػؼ غػػػػػرؼ المرضػػػػػى  -
جػػػز   1000االرضػػػيات بالمػػػا  و الصػػػابوف تػػػـ تجفيفهػػػا تػػػـ ميػػػحها بكمػػػور بتركيػػػز 

 بالمميوف .

يجب تنظيؼ كافة أيرة المرضى و الكوميدينو و الجدار المغطى باليػيراميؾ و ذلػؾ  -
جػز  بػػالمميوف  500ؼ تػـ الميػػ  بكمػور بتركيػػز بغيػمها بالمػا  و الصػػابوف تػـ التجفيػػ

بعػػػد كػػػؿ خػػػروج مػػػريض و قبػػػؿ دخػػػوؿ مػػػريض اخػػػر عمػػػى نفػػػس اليػػػرير ، الجػػػدراف 
المطميػػة بالػػدهاف الػػذي يتػػأثر بالمػػا  و الجػػدارف المغطػػاة بالخشػػب و كرايػػ  انتظػػار 
المرضػػػػى بفوطػػػػة مبممػػػػة بالمػػػػا  و الصػػػػابوف تػػػػـ تجفيفهػػػػا تػػػػـ ميػػػػحها بكمػػػػور بتركيػػػػز 

 مرات يوميا . 3لمميوف جز  با1000

 يجب جم  النفايات مف غرؼ المرضى بصورة دورية و حيب التصنيؼ . -

E. .  المدتلرات و اسشعة 

مرات يوميا و عند الحاجة وذلؾ بغيؿ كافة االرضيات بالمػا  و  3يتـ تظيؼ القيـ  -
 جز  بالمميوف . 1000الصابوف تـ تجفيفها ، تـ ميحها بكمور بتركيز 

يجػب غيػؿ كافػة الجػدراف المغطػاة باليػػيراميؾ مػرتيف ايػبوعيا بالمػا  و الصػابوف تػػـ  -
جػز  بػالمميوف ، و يػتـ ميػحها مػرتيف يوميػا  1000تجفيفها تـ ميحها بكمػور بتركيػز 

جػػز   1000بفوطػػة مبممػػة بمػػا  و صػػابوف تػػـ تجفيفهػػا تػػـ ميػػحها بكمػػور بتركيػػز مػػف 
 بالمميوف .
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ة بالػػػدهاف الػػػػذي يتػػػأثر بالمػػػػا  و الجػػػدارف المغطػػػػاة يػػػتـ ميػػػ  كافػػػػة الجػػػدراف المطميػػػػ -
بالخشػػب و كرايػػ  انتظػػار المرضػػى بفوطػػة مبممػػة بالمػػا  و الصػػابوف تػػـ تجفيفهػػا تػػـ 

 جز  بالمميوف مرتيف يوميا . 1000ميحها بكمور بتركيز 

يتـ تجمي  النفايات داخؿ القيـ بوايطة عربات القيـ المخصصة و حيػب تصػنيؼ  -
 ياعة كأقصى حد . 24نطقة تجمي  النفايات كمما تمت  و كؿ النفايات و تنقؿ لم

النفايػػات الكيميائيػػة يػػتـ نقمهػػا فػػ  عربػػات مخصصػػة و ال يػػتـ تجميعهػػا مػػ  النفايػػات  -
 تجمي  النفايات الخاص بالميتشفى الخطرة أو النفايات العادية . و تنقؿ الى مكاف 

صػباحا و حتػى  6اعة يجب تنظيؼ دورات الميػا  كػؿ يػاعة و عنػد الحاجػة مػف اليػ -
 ليال  . 12

 

F. العيادات الدارجية 

يجػػب تنظيػػؼ المكػػاف ، بغيػػؿ االرضػػيات بالمػػا  و الصػػابوف تػػـ تجفيفهػػا تػػـ ميػػحها  -
جػػػػػز  بػػػػالمميوف كػػػػػؿ يػػػػـو صػػػػباحا قبػػػػػؿ حضػػػػور المرضػػػػػى و  1000بكمػػػػور بتركيػػػػز 

 المراجعيف و بعد مغادرة جمي  المرضى ف  نهاية اليوـ .

غطػاة باليػػيراميؾ مػرتيف ايػبوعيا بالمػا  و الصػابوف تػػـ يجػب غيػؿ كافػة الجػدراف الم -
جػز  بػالمميوف ، و يػتـ ميػحها مػرتيف يوميػا  1000تجفيفها تـ ميحها بكمػور بتركيػز 

جػػز   1000بفوطػػة مبممػػة بمػػا  و صػػابوف تػػـ تجفيفهػػا تػػـ ميػػحها بكمػػور بتركيػػز مػػف 
 بالمميوف .

هاف يتػػػأثر بالمػػػا  يوميػػػا يجػػػب ميػػػ  كافػػػة االبػػػواب و النوافػػػذ و الجػػػدراف المطميػػػة بػػػد -
جػػػز   1000بفوطػػػة مبممػػػة بالصػػػابوف تػػػـ تجفيفهػػػا مباشػػػرة تػػػـ ميػػػحها بكمػػػور بتركيػػػز 

 بالمميوف .

يجػػب ميػػ  كافػػة كرايػػ  المرضػػى و المكاتػػب كػػؿ يػػوـ صػػباحا و بعػػد مغػػادرة جميػػ   -
 جز  بالمميوف . 1000المرضى بكمور بتركيز 

ة وعنػد الحاجػة و ذلػؾ بغيػمها يجب تنظيؼ دورات الميػا  الخاصػة بالعيػادة كػؿ يػاع -
بالمػػا  و الصػػابوف تػػـ تجفيهفهػػا و ميػػحها بػػالكمور بػػالتركيز اليػػابؽ ، و غيػػؿ كافػػة 
جدراف دورة الميا  بالما  و الصابوف كؿ يوـ ف  نهاية الفترة الصباحية ، تػـ تجفيفهػا 

 جز  بالمميوف . 1000و ميحها بكمور بتركيز 

العيػػػػادة الخارجيػػػػة و بعػػػػد االنتهػػػػا  مػػػػف يجػػػػب جمػػػػ  النفايػػػػات كػػػػؿ يػػػػـو قبػػػػؿ اغػػػػالؽ  -
 المرضى و نقمها الى أماكف تجمي  النفايات .
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 (6) رقـ ممحؽ

 والقوارض العشرات مكافعة لروتوكوؿ

 :تعميمات داصة لاستدداـ المليدات العشرية -اواًل:
 بعد إالف  أي مركز مف المراكز الصحية المشمولة ف  العطا   مبيد أي بايتخداـ ييم  ال .1

وعمى الشركة الفائزة موافاة قيـ مكافحة  بالوزارة والقوارض الحشرات مكافحة لقيـ الرجوع
ضرورة اعضار العلوة الحشرات والقوارض بقائمة بالمواد والمبيدات المنوي ايتخدامها )

المادة –اوصمية المصدرية(عمي ا رقاع لالم ة العرلية ملينا عمي ا  اسـ المادة التجاري 
اسـ المادة المضادة لمتسمـ لكؿ مليد( والكتالوج الداص  –تاريخ الصالعية  – اليعالة

 الخذ الموافقة عمى ايتخدامها. لكييية اوستدداـ لكؿ مادة مف المواد المنوي استددام ا (

يجب تيميـ القائمة الموقعة مف دائرة مكافحة القوارض والحشرات الدارة الموق  قبؿ البد   .2
 بااليتخداـ.

 بعد إالف  أي مركز مف المراكز الصحية المشمولة ف  العطا   مبيد أي م  بايتخداـال يي .3
 الرجوع الدارة المركز الصح  واعالمها قبؿ يـو واحد عمى االقؿ بموعد والية الرش.

يتـ اطالع المرضى والمرافقيف وجمي  العامميف ف  االقياـ المختمفة عمى الية وموعد الرش  .4
مراكز طات تحذيرية ف  االماكف التى يتـ رشها خاصة ف  وذلؾ مف خالؿ وض  ياف

 الرعاية اوولية ومستشييات اوطياؿ.

 الحشرية المبيدات بايتخداـ دراية عمى يكوفودرب  مؤهؿ شخص بتخصيص الشركة تمتـز .5
 وليس لموزارة  الميئوليةكافة  ويتحمؿ

 .مبيد لكؿ المضادة عمى الشركة الفائزة توفير المادة  .6

 إلنتاج هذ  ترخيص عمى حاصمة شركة مف منتج  مبيدات بايتخداـ الشركة تمتـز .7
 )المبيدات(.المواد
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 الوحدات ومكاتب أقياـ داخؿ منفرة رائحة لها يوجد ال مبيدات بايتخداـ الشركة تمتـز .8
 .الصحية

 واليمية العالية بالفاعمية تمتاز الت  المبيدات بايتخداـ  ينص  العشرات لمكافعة لالنسلة .9
( وييتخدـ عمى permethrin) فاللرمئري مركلات مثؿكريهة  رائحة لها ديوج وال القميمة

صورة يائمة لو عمى عمى صورة ميحوؽ بودرة توض  ف  االماكف التى يصعب رشها 
 باليائؿ مثؿ الطبموهات ومجاري الكهربا  حيث تيتمر فعاليتها مدة طويمة.

   Antiocoagulant مجموعة مف المبيدات تيتخدـ القوارض لممليدات لالنسلة .10
 صورة عمى أو يائمة صورة عمى ييتخدـ و راتريـ أو G راتيموف مثؿ( التجمط مانعة )مادة
 ف  توزعايماؾ(  –او م  بقايا مواد غذائية )لحوـ  مجروشة حبوب م  مخموطة طعوـ
 األيدي. متناوؿ عف بعيدة أماكف

 والمراكز الميتشفيات داخؿ العالية اليمية ذات القوارض مبيدات ايتخداـ يمنغ .11
 (.األيود الموف ذات)   zinc phosphid الزنؾ فويفيد مبيد وخاصة الصحية

 الباليتكية المصائد أو الالصقة المصائد ايتخداـ لمكافحة الفئراف الصغيرة  يتـ .12
 المكاتب واالقياـ. داخؿ

 .حاؿ بأي الصحية الوحدات لرش الزراعية المبيدات ايتخداـ يمن  .13

 التخمص ويتـ النفايات مجم  ف وادوات الرش  الفارغةعبوات المبيدات  إلقا  عدـ .14
 .بأماف منها

 :الصعية والمراكز المستشييات دادؿ لممكافعة العمؿ أليهئانيًا:  
 المركز إداري مدير م  بالتعاوف الرش لمواعيد جدوؿ نصؼ ينوي بأعداد الشركة تمتـز .1

يتـ ارياؿ صورة من  لقيـ مكافحة الحشرات ( Dحس النموذج المرفؽ رقـ ) الصح 
 والقوارض بالوزارة بحيث تكوف كالتال :

 مف بداية ايتالـ الموق . يوـ 15 بعد تتـ األولى الرشة 
 األولى الرشة مف يوـ 21 بعد يتـ الثانية الرشة. 
 يوـ 30 ؿك بايتمرار الرش يتـ بعدها وما الثالثة الرشة.      

    وبػػدوف فػػورا بالمكافحػػة الشػػركة تقػػوـ المحػػدد الجػػدوؿ عػػف والخارجػػة الطارئػػة الحػػاالت فػػ 
 تأخير.

 بعيد مكاف ف  ووضعها الكومودينات إخراج بعد الميتشفيات ف  األقياـ داخؿ الرش يتـ 
 .جيدا الكومودينات رش يتـ ثـ ومف، القيـ عف

 بالما  رشها تـ الت  واالماكف الكومودينات غيؿ يتـ ياعة 12ب الرش عممية بعد 
 (الخ....-جزم -بالطو-كفات-كمامة)ايتخداـ مف الالزمة االحتياطات أخذ م  والصابوف
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  عمػػػػػى الشػػػػػركة االلتػػػػػزاـ بكافػػػػػة اجػػػػػرا ات الوقايػػػػػة واليػػػػػالمة وتػػػػػوفير االدوات االزمػػػػػة لعمميػػػػػة
 بالطو جزمة طويمة كمامات خاصة .........الخ(. –الرش)جوانتات 

 وامػػػػاكف  لممبػػػػان  العمػػػػوي اليػػػػط  ومصػػػػارؼ الصػػػػح  الصػػػػرؼ مناهػػػػؿ بتفقػػػػد ةالشػػػػرك تقػػػػوـ
 .البعوض توالد لمن  ورشهاتجمعات الميا  

  مف المداخؿ وابواب االقياـ او طبمونات الكهربا  او التيميفونات تقوـ الفئراف دخوؿ لمن 
 وبالتنييؽلعمؿ الالـز الغالؽ الفتحات  الصح  المركز أو الميتشفى إدارة بإبالغ الشركة

 .والصيانة الهندية م 

 خػالؿ مػف والقػوارض الحشرات مكافحة تنفيذ واتماـ اعماؿ شهادة بالتوقي  عمى الشركة تمتـز 
فػػ  ممػػؼ  وتحفػػظ (C)النمػػوذج الموضػػ  ادنػػا   حيػػب الصػػح  المركػػز أو الميتشػػفى أدارى

  الشهري. التقرير إلعداد تمهيدا التقييـ الخاص بالشركة عند
  يمتػػػـز(االداري باعػػػداد التقريػػػر الشػػػهري حيػػػب النمػػػوذجA الخػػػاص بمراكػػػز الرعايػػػة االوليػػػة )

(الخػػػاص بالميتشػػػفيات وتريػػػؿ صػػػورة مػػػف التقريػػػر الشػػػهري الػػػى قيػػػـ مكافحػػػة Bوالنمػػػوذج )
 8231282الحشرات والقوارض بمركز صح  الصوران   / فاكس رقـ 

 (2801323ت) الصوران  ةبعياد الحشرات مكافحة قيـ مراجعة يتـ فنية تايتشارا أي. 
 -:تعميمات داصة لرش المطالخ ف  المستشييات والمراكز الصعية ئالئا : 
 عمميات الرش تكوف لعمـ ادارة المستشيا ولعضور مسلوؿ المطلخ او مف ينوب عنه. 
  التدمص مف اوغراض التا ل ا عالقة لالمطلخ 
  يتـ ادذ العتياطات الالزمة ائناء عممية الرش لمقالميف عما الرش واولتزاـ لملس

 الماللس الواقية مف كمامات وكيات ولالطو وجزمة الخ..... 
 رفغ جميغ اووان  واودوات لعيدا عف مكاف الرش 
  يتـ الرش دالؿ اليترة المسالية ولعد توزيغ الوجلات 
 يـو التال  صلاعا لالماء والصالوف قلؿ اللدء ف  يتـ تنظيؼ المكاف المرشوش ف  ال

 العمؿ ف  المطلخ
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 ( مراكز صعية  A-5نموذج رقـ  
 تقرير ش ري وعماؿ مكافعة العشرات والقوارض مف دالؿ شركة النظافة

 مرسؿ مف مركز صع :ػػػػػػػػػػ  معافظة:ػػػػػػ عف ش ر:ػػػػػػػػ
 8231282الصعة / مركز صع  الصوران  تميياكس  الا قسـ مكافعة العشرات لوزارة

 :المليدات العشرية الت  استددمتاوو: 
 اوماكف التا تمت في ا المكافعة الكمية المستددمة /لتر / جـ  اسـ المليد المستددـ ـ
1    
8    
2    
4    
5    

 :مليدات القوارض التا استددمت ف  المكافعةئانيا:
المستددمة طعـ / المادة  ـ

 وصؽ
الكمية المستددمة كجـ/عدد 

 اوطلاؽ 
 اوماكف التا تمت في ا المكافعة

1    
8    
2    
4    
5    

 
 
 توقي  مدير اداري المركز الصح 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( مستشييات B-5نموذج رقـ   

 النظافةتقرير ش ري وعماؿ مكافعة العشرات والقوارض مف دالؿ شركة 
 مرسؿ مف مستشيا:ػػػػػػػػػػ  معافظة:ػػػػػػ عف ش ر:ػػػػػػػػ

الػػػػػػػا قسػػػػػػػـ مكافعػػػػػػػة العشػػػػػػػرات لػػػػػػػوزارة الصػػػػػػػعة / مركػػػػػػػز صػػػػػػػع  الصػػػػػػػوران  تمييػػػػػػػاكس 
8231282 

 :المليدات العشرية الت  استددمتاوو: 
 اوماكف التا تمت في ا المكافعة الكمية المستددمة /لتر / جـ  اسـ المليد المستددـ ـ
1    
8    
2    
4    
5    

 :مليدات القوارض التا استددمت ف  المكافعةئانيا:
المادة المستددمة طعـ /  ـ

 وصؽ
الكمية المستددمة كجـ/عدد 

 اوطلاؽ 
 اوماكف التا تمت في ا المكافعة

1    
8    
2    
4    
5    
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 توقي  مدير اداري الميتشفى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 
 
 
 
 
 ( C-5نموذج رقـ   

 ش ادة تنييذ اعماؿ مكافعة القوارض والعشرات
 قاـ مندوب شركة النظافة ف  المركز الصع  / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لتاريخ ػػػػػػػػػػػ لتنييذ اعماؿ المكافعة الالزمة ضد العشرات والقوارض ف  اوقساـ والمكاتب واوماكف 
 التالية:

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تدداـ المليدات اوتية:تـ اس
 مالحظات الكمية المستددمة  لتر/ جـ( ايـ المبيد الميتخدـ الرقـ
    
    
    
    
 

 مندوب شركة النظافة                                      المديراالداري/ المناوب االداري                   
 ػػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػ                                 
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 ( D-5نموذج رقـ   
 جدوؿ نصؼ سنوي لمواعيد الرش المليدات مف دالؿ شركة النظافة لممراكز الصعية

 
 

الرشة  اسـ المكاف ـ
 اوولا

الرشة 
 الئانية

الرشة 
 الئالئة

الرشة 
 الرالعة

الرشة 
 الدامسة

       
       
       
       
       
       
       

 
 

 مندوب شركة النظافة                                      المديراالداري/ المناوب االداري                   
 ػػػػػػػػػػػ                                     ػػػػػػػػػػػػػػػ
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عربات التنظيؼ 
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 : المرفقات
 

 مالعظات العدد المطموب اللياف الرقـ
 مراكز صعة شماؿ غزة   الرعاية اسولية( 

 فترة واعدة 2 مركز صع  ش داء ليت عانوف 1

 فترة واعدة 1 مركز صع  عزلة ليت عانوف 2

 فترة واعدة 3 مركز صع  ليت وايا الشيماء( 3

 فترة واعدة 2 ليت وايا  -مركز صع  االة الشوا  4

 فترة واعدة 2 مركز صع  العطاطرة والسييا 5

 فترة واعدة 4 مركز صع  جميمة العش  6

 فترة واعدة 5 مركز صع  ش داء جلاليا 7

 فترة واعدة 4 مركز صع  ألو شلاؾ 8

9 
 ش داء ليت المقدس –مركز اوسعاؼ والطوارئ 

 مركز العالج الطليع  –مركز اوسعاؼ والطوارئ  فترة واعدة 2
 غزة  الرعاية اسولية( صعة مراكز 

 مالعظات العدد المطموب اللياف الرقـ
 فترة واعدة 5  رضواف الشيخ مركز صع  ش داء 1
 فترة واعدة 1 الشيخ رضواف–مدزف الرعاية اوولية  2

 فترة واعدة 1  رضواف الشيخ اسدوية مدازف 3

 فترة واعدة 3  الشاط  ش داءمركز صع   4

 (فترتيف  10 الرماؿ  مركز صع  ش داء  5
 فترة واعدة 5  الدرج مركز صع  ش داء 6
 فترة واعدة 5 مركز صع  صلعه العرزيف  7
 فترة واعدة 5 + الصعة النيسية  مركز صع  الصورانا 8

 فترة واعدة 4 مركز صع  القلة 9

 فترة واعدة 5 مركز صع  ش داء الزيتوف   10

 فترة واعدة 2 مركز صع  اليالح   11
 فترة واعدة 2 مركز صع  السالـ   12

 فترة واعدة 2 مركز صع  العرية  13

 فترة واعدة 1  الشوا االة مركز صع  صع  14

 فترة واعدة 1  غزة – عركيا المعاقيف صع  مركز 15
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 فترة واعدة 2 دالرة مدتلر الصعة العامة 16

دالرة القومسيوف الطل  + المؤسسة الطلية + ادارة  17
 صعة غزة 

 فترة واعدة 3

 
 مراكز صعة الوسطا  الرعاية اسولية(

 مالعظات العدد  اللياف الرقـ
 فترة واعدة 4 دير اللمزمركز صع   1
 فترة واعدة 2 اللري  الجديدةمركز صع   2

 واعدةفترة  1 اللري  المركزية  القديمة(مركز صع   3

 فترة واعدة 2 الم ازيمركز صع   4

 ساعة 34 5 النصيرات القديمةمركز صع   5
 فترة واعدة 3 ش داء النصيراتمركز صع   6
 فترة واعدة 3 الزوايدة + العيادة النيسية مركز صع   7

 فترة واعدة 2  الطب الوقال ( الزوايدة القديمةمركز صع   8

 واعدةفترة  1 الدوالدةمركز صع   9

 فترة واعدة 1 الم راقةمركز صع   10

 فترة واعدة 1 النصيرات ال رليةمركز صع   11

 فترة واعدة 1 عكر الجامغمركز صع   12

 فترة واعدة 1 المصدرمركز صع   13

 فترة واعدة 1 وادي السمقامركز صع   14

 فترة واعدة 2 جعر الديؾمركز صع   15

 (اسوليةمراكز صعة دانيونس  الرعاية 
 مالعظات العدد  اللياف 
 فترة واعدة 2 القرارةمركز صع   1

 فترة واعدة 2 جورة الموت مركز صع   2

 فترة واعدة 6 ش داء دانيونسمركز صع   3

 فترة واعدة 3 لن  س يالمركز صع   4

 فترة واعدة 2 علساف الكليرةمركز صع   5

 فترة واعدة 1 علساف الجديدةمركز صع   6

 فترة واعدة 1 الزنةمركز صع   7

 فترة واعدة 1 دزاعةمركز صع   8

 فترة واعدة 1 دالدية اوغا مركز صع   9
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 فترة واعدة 1 عيادة دانيونس النيسية عمارة العقاد 10

 (مراكز صعة رفز  الرعاية اسولية

 مالعظات العدد  اللياف 
 فترة واعدة 5 ش داء رفزمركز صع   1
 فترة واعدة 5 تؿ السمطافمركز صع   2

 فترة واعدة 1 الشوكةمركز صع   3
 فترة واعدة 2 الشالورةمركز صع   4

 فترة واعدة 1 المعاقيف عركيامركز صع   5
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 إقػػػػػػػرار والتػػػػػػػػػػػػػػزاـ

 
ػػػػػػ بصفت  ممثاًل عف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهوية رقـ ػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقر أنا الموق  أدنا  ػػػػػػػػػػػػػػ 

 شركة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بالتػػال :ػ
مف شروط  2018/ 32د بوثائؽ العطا  المطروح رقـ .   بأنن  قرأت وتفهمت كافة ما ور 1

 عامة وخاصة ومواصفات وألتـز التزاما قانونيًا بتمؾ الشروط والمواصفات .
 90.   كما ألتـز بأف يبقى العرض المقدـ من  ياري المفعوؿ وال يجوز ل  الرجوع عن  لمدة 2

 يوما مف تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض.
بتقديـ الخدمة المطموبة المحالة عمى بموجب العطا  المذكور أعال  والت  يتـ .  وكذلؾ ألتـز 3

طمبها  مف قبؿ وزارة الصحة خالؿ فترة العقد وه  ينة ميالدية كاممة وذلًؾ مف تاريخ توقي  
العقد وايتالـ أوامر التوريد عمى أف تكوف تمؾ الخدمة المقدمة مف قبم  وفقًا لممواصفات 

 عميها ف  هذا العطا .والشروط المنصوص 
 وهذا إقرار وتعهد من  بذلؾ أقر وألتـز بكؿ ما ورد ب  دوف أي ضغط أو إكرا  .     

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايػـ المنػػاقػػص :ػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ المشتغؿ المرخص :ػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعػنػػػواف :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػـ الهاتػؼ :ػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػـ الفاكس : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػػػخ :ػػػػػػػػػػػ

                          
 
 
 
 
 


