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 دولة فمسطين 
 اإلدارة العامة لموازم العامة -وزارة المالية

 لجنة العطاءات المركزية
 2019 /64 عطاء رقم

لممستشةييات  النظافةةلتقةديم دةدمات الماليةة / لجنةة العطةةةاءات المركةةةزية عةن طةةةرح عطةةةاء تعمن وزارة 
لصةةةالز وزارة الصةةةعةً تلعةةةاو لمشةةةروط والمواصةةةيات االداريةةةة المدتميةةةة  االوليةةةة والمراكةةةزومراكةةةز الرعايةةةة 

التةةا لةةدي ا و فعمةةا الشةةركات ذات االدتصةةاص والمسةةجمة رسةةمياو   الموضةةعة فةةا كراسةةة وولةةاء  العطةةاء
ة / يةةوترغةةب فةةا المشةةاركة فةةا اةةذا العطةةاء مراجعةةة وزارة المال لتقةةديم الددمةةةالينيةةة  الماديةةة و اإلمكانةةات

 تةةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةةول جنةةةةةةةةةوب معطةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةارس لملتةةةةةةةةةرون   -غةةةةةةةةةزة  –العامةةةةةةةةةة  اإلدارة العامةةةةةةةةةة لمةةةةةةةةةوازم

دالن أوقات الدوام الرسما من أجن العصون عمةا كراسةة المواصةيات  -  مقالن جمعية الرعمة الكويتية -
 ( شيكن غير مستردة تورد إلا دزينة وزارة المالية.033وولاء  العطاء مقالن دفع ملمغ )

آدر موعد لقلون عةروض اسسةعار لةالظرل المدتةوم فةا صةندو  العطةاءات لةاإلدارة العامةة المةوازم/ وزارة 
وتيةةتز   0319/ 30 /30 الموافةة   اللاللةةاء ظ ةةر يةةومعشةةر مةةن  اللانيةةةالماليةةة فةةا غةةةزة اةةو السةةاعة 

                                                 .المظاريل لعضور مملما المناقصين فا نيس الزمان والمكان    
 مالعظة:ة

 . أجرة اإلعالن فا الصعل عما من يرسو عميه العطاء.1
. يجةةةةةةب إرفةةةةةةا  كيالةةةةةةة لنكيةةةةةةة أو شةةةةةةيس لنكةةةةةةا صةةةةةةادر مةةةةةةن اللنةةةةةةس الةةةةةةوطنا اإلسةةةةةةالما 0

أو أو سةةةةةةةند دفةةةةةةةع مةةةةةةةن لنةةةةةةةس اللريةةةةةةةد التةةةةةةةالع لةةةةةةةوزارة االتصةةةةةةةاالت وتكنولوجيةةةةةةةا المعمومةةةةةةةات 
سةةةةةةةةار   $3335لملمةةةةةةةةغ كتةةةةةةةةاب عجةةةةةةةةز مةةةةةةةةن مسةةةةةةةةتعقات الشةةةةةةةةركة لةةةةةةةةدل وزارة الماليةةةةةةةةة 

 يوماو من آدر موعد لتقديم العروض. 93الميعون لمدة 
ضريلة القيمة  شامنً عمما لأن اليواتير تشمن جميع أنواع الرسوم. تقدم اسسعار لالشيكن 0

 المضافة.
 . لجنة العطاءات غير ممزمة لقلون أقن اسسعار.6
 .اإلدارة العامة لموازم غير مسءولة عن أ  ملمغ نقد  يرف  مع العطاء.5
 0906049 -0904993. لممراجعة واالستيسار ااتل رقم : 4
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 الشروط العامة
 

 :ـالمناقصينأوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل 

العطةةةاء لعةةةد أن يعةةةد المنةةةاقص عرضةةةه وأسةةةعارل عمةةةا الجةةةداون والنمةةةاذج والولةةةاء  المرفقةةةة لةةةدعوة  .1
يقةةةرأ اةةةذل الولةةةاء  ويةةةتي م جميةةةع مةةةا ورد في ةةةا ويدةةةتم ويوقةةةع كافةةةة ولةةةاء  دعةةةوة العطةةةاء ويقةةةدم ا 
ضةةةةةمن العةةةةةرض كاممةةةةةة عمةةةةةا أن يتعمةةةةةن كافةةةةةة النتةةةةةاء  المترتلةةةةةة عمةةةةةا عةةةةةدم قيامةةةةةه لالتةةةةةدقي  

 واالستكمان لصورة صعيعة.

ومصةةةةةاريل النقةةةةةةن تكتةةةةةب أسةةةةةعار العطةةةةةةاء لالشةةةةةيكن عمةةةةةا أن يشةةةةةةمن السةةةةةعر رسةةةةةوم الجمةةةةةةارس  .0
لمةةةةةا في ةةةةةا ضةةةةةريلة القيمةةةةةة ن وجميةةةةةع الرسةةةةةوم والمصةةةةةاريل اسدةةةةةرلً والتعميةةةةةن والتنزيةةةةةن والتةةةةةأمي

 .المضافة

 وعمةةةةةا لنيسةةةةةه يعصةةةةةن وأن لةةةةةه المعيطةةةةةة واسمةةةةةاكن اسعمةةةةةان موقةةةةةع لزيةةةةةارة المتنةةةةةاقص ينصةةةةةز .0
 عمةةةا لمتعاقةةةد أو عطاءةةةه إلعةةةداد الضةةةرورية المعمومةةةات كةةةن عمةةةا الداصةةةة ومداطرتةةةه مسةةةءوليته

 العطاء لمقدم الداصة النيقة عما الموقع زيارة تكاليل وتكون المطمولة اسعمان تنييذ

يعةةةةةد المنةةةةةاقص عرضةةةةةه مطلوعةةةةةاو أو مكتولةةةةةاو لةةةةةالعلر اسزر  أو اسسةةةةةود فقةةةةةط ويعظةةةةةر المعةةةةةو أو  .6
التعةةةدين أو الشةةةطب أو اإلضةةةافة فةةةا العةةةرض وكةةةن تصةةةعيز مةةةن اةةةذا القليةةةن يوضةةةع عميةةةه دطةةةين 

ويعةةةةاد كتالةةةةة الصةةةةواب لةةةةالعلر اسزر  أو اسسةةةةود ويوقةةةةع لجانلةةةةه مةةةةن  رمتةةةةوازيين لةةةةالعلر اسعمةةةة
 قلن من أجرل التصويب.

مةةةع تةةةأمين ددةةةون العطةةةاء فةةةا م مةةةل م مةةة   الولةةةاء  المطمولةةةةالمنةةةاقص عرضةةةه مرفقةةةاو لةةةه  يقةةةدم .5
دةةةةدمات النظافةةةةة فةةةةا المستشةةةةييات ومراكةةةةز الرعايةةةةة االوليةةةةة عطةةةةةةاء تقةةةةديم لإعكةةةةام ويكتةةةةب عميةةةةه 

وكةةةةذلس اسةةةةمه وعنوانةةةةه لالكامةةةةن  64/2019 رقةةةةم لصةةةةالز وزارة الصةةةةعةريةةةةة المدتميةةةةة والمراكزاالدا
ورقةةةةم ال ةةةةاتل واليةةةةاكس ورقةةةةم صةةةةندو  اللريةةةةد الداصةةةةين لةةةةه لترسةةةةن إليةةةةه المكاتلةةةةات المتعمقةةةةة 
لالعطةةةةةةاء وعميةةةةةه تلميةةةةةةةغ اإلدارة العامةةةةةة لمةةةةةوازم / وزارة الماليةةةةةة دطيةةةةةاو لةةةةةأ  ت ييةةةةةر أو تعةةةةةدين فةةةةةا 

ان ةةةةا ولدةةةالل ذلةةةةس يعةةةة  عنوانةةةه وعميةةةةه أن يكتةةةب أيضةةةةاو اسةةةم الةةةةداءرة التةةةا طرعةةةةت العطةةةاء وعنو 
 لمجنة العطاءات أن ت من العرض المقدم منه.

 يتقدم متقدم وأ  شركات اتعاد فا كشريس أو لاسمه سواء فقط واعد عطاء لتقديم لممناقص يسمز .4
 التا ةالمرادف العروض لدالل أو اللاطن من كمقاون التقدم لدالل) عطاء من أكلر فا يشترس أو

 (.في ا شارس أو قدم ا التا العروض جميع استلعاد سيتم )طلم ا تم أو ل ا سمز

التا تم يدية الجمسة الدالن  )  طرع ا فعميه إيضاعات أية طمب فا معتمن متناقص أ  رغب إذا .0
 34/9103  /03المواف  اسعد وذلس يوم .يتم في ا مناقشة جميع االستيضاعات المطمولة(

   وزارة الصعة . –العاشرة صلاعا فا داءرة المشتريات  الساعة
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يةةةةودع العةةةةرض مةةةةن قلةةةةن المنةةةةاقص فةةةةا صةةةةندو  العطةةةةاءات المدصةةةةص ل ةةةةذا ال ةةةةرض لةةةةدل  .9
 تةةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةةول جنةةةةةةةةةوب معطةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةارس لملتةةةةةةةةةرون   -غةةةةةةةةةزة  –اإلدارة العامةةةةةةةةةة لمةةةةةةةةةوازم

قلةةةةن انت ةةةةاء المةةةةدة دةةةةالن أوقةةةةات الةةةةدوام الرسةةةةما   -  مقالةةةةن جمعيةةةةة الرعمةةةةة الكويتيةةةةة -
صةةةةندو  العطةةةةاءات قلةةةةن آدةةةةر موعةةةةد لتقةةةةديم المعةةةةددة لةةةةذلس وكةةةةن عةةةةرض ال يةةةةودع  فةةةةا 
 العروض ال ينظر فيه ويعاد إلا مصدرل م مقاو .

 90يمتزم المناقص لةأن يلقةا العةرض المقةدم منةه نافةذ الميعةون وال يجةوز لةه الرجةوع عنةه لمةدة  .9
 من تاريخ آدر موعد لتقديم العروض.يوم 

 التةةاريخ قلةن وذلةس ل ةا مالعة  لإصةدار العطةاء مسةتندات فةا يعةدن أن وزارة الماليةة لة يمكةن .13
 إرسةان وسةيتم العطةاء مستندات من يتجزأ ال جزء يعتلر يصدر ممع   وا العطاءات لتقديم المعدد

 تةم مةن وعمةا( العطةاء كراسة) مستندات لشراء قاموا من جميع إلا لرقيا أو كتالة أما الممع  اذا
ان  وزارة الماليةة وعمةا  .وزارة الماليةة  إلا لرقيا لمممع  استالم م يؤكدوا أن إلي م الممع  إرسان
 المعقةون الوقةت  المتناقصةين إعطاء أجن من الضرورة عسب العطاءات تقديم تاريخ لتأجين يقوم 
 لعطاءات م إعدادام عند االعتلار فا الممع  سدذ

 :ة)معايير التااين( لانياو: الش ادات والمستندات الرسمية المطمولة
واا الش ادات والولاء  المطمولة  يرف  المناقص مع عرضه ) داصة إذا كان يشارس سون مرة (  .1

 عما النعو التالا:
وكةةةذلس السةةةيرة الذاتيةةةة لمشةةةركة لمةةةا في ةةةا االسةةةم الرسةةةما صةةةورة مصةةةدقة عةةةن شةةة ادة مزاولةةةة الم نةةةة  -1

 المعتمد لمشركة.

 ) نوع الشركة عسب السجن التجار (. ردصة العرل والم ن لمشركة -0
 تسةةةةجيم ا القةةةةانونا ومكةةةةان وضةةةةع اولةةةةاء  تكةةةةوين الشةةةةركة و (السةةةةجن التجةةةةار  أو الصةةةةناعا لمشةةةةركة -0

 (.العطاء لمقدم ممزما يكون عتا العطاء لتوقيع لمميوض رسما وتوكين سعمال ا الرءيسا والمركز

 :العمالية فا فمسطين)ان وجد(ش ادة انتماء الشركة ال  من التجمعات الم نية او  -6

 مالعظات فءة العضوية تاريخ العضوية الج ة م
1     
0     
0     
 اسديةةةرة الدمةةةس السةةةنوات مةةةن سةةةنة لكةةةن والعجةةةم الطليعةةةة فةةةا الممالمةةةة اسعمةةةان فةةةا الدلةةةرة -5

)ج ةةةةات عكوميةةةةة او غيةةةةر  العمةةةةالء وأسةةةةماء التعاقديةةةةة وااللتزامةةةةات الجاريةةةةة اسعمةةةةان وتياصةةةةين
 :التعاقدات تمس عن الليانات من لمزيد إلي م الرجوع يمكن الذينعكومية( 
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القيمة االجمالية  مدة تنييذ المشروع ج ة التعاقد اسم المشروع م
 مالعظات لالدوالر

1      
0      
0      
6      
 والمساندة(.ال يكن التنظيما لمشركة ) توضيز الوظاءل الرءيسية  -4

 والينيةةةةةةين الموقةةةةةع إلدارة والمسةةةةةاندين الرءيسةةةةةيين لألفةةةةةةراد والمةةةةةؤاالت الدلةةةةةرةادراج اسةةةةةماء و  -0
 :  العقد لتنييذ المقترعين

 فترة العمن الدلرة المؤان العمما االسم م
  ج ة العمن المسما   1
0      
0      
6      

 

 العصةةةون إمكانيةةةة يللةةةت مةةةا ملةةةن) العقةةةد اةةةذا لتنييةةةذ كةةةال عةةةام مةةةان رأس تةةةوافر يللةةةت مةةةا  -9
 :(أدرل مالية موارد وتوافر  - اعتمادات- اعتماد عما

 عجةةةةم التةةةةدفقات النقديةةةةة ً تةةةةة لمشةةةةركةقيمةةةةة االصةةةةون اللالً  راس المةةةةان المةةةةدفوع لمشةةةةركة
 والصادرة لمشركة ة الوارد

 تعاقديةةةةة التزامةةةةات أ  لدةةةةالل صةةةةافية اءتمانيةةةةة تسةةةة يالت أو/و سةةةةاءمة نقديةةةةة أصةةةةون 
 عةةةن تقةةةن ال العقةةةد اةةةذا عسةةةب دفع ةةةا واجةةةب مقدمةةةة دفعةةةات أ  متضةةةمنة وغيةةةر أدةةةرل
 .العطاء ليانات فا المعدد الرقم

 )المراجع اللنكية والتجارية)الموردين الذين تم التعامن مع م: 

 

 مسءون فا اللنس يتم الرجوع اليه عند العاجة رقم ااتل اللنس عنوان اللنس اسم اللنس م
1     
0     
0     

 المراجع التجارية)الموردين الذين تم التعامن مع م(
 مسءون يتم الرجوع اليه عند العاجة رقم ااتل / جوان عنوان المورد اسم المورد م
1     
0     
0     
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 فةةةةا العطةةةةاء ليانةةةةات فةةةةا والموجةةةةودة الضةةةةرورية المعةةةةدات عمةةةةا العصةةةةون لشةةةةأن االقتراعةةةةات -9
 (.الخ....... التأجير أو لالشراء أما) المناسب الوقت

 العجةةةم عيةةةث مةةةن مشةةةال ة أعمةةةان فةةةا اسقةةةن عمةةةا سةةةنوات دمةةةس دلةةةرة ذو لممشةةةروع مةةةدير -13
 ً لالماكن المطموب ل ا مدير موقع.لمشروع كمدير اسقن عما سنوات  لالث من ا والطليعة

ودمةةةةو طةةةةرل مةةةةن  يلة الةةةةددن وضةةةةريلة القيمةةةةة المضةةةةافةشةةةة ادة دمةةةةو طةةةةرل مةةةةن داءةةةةرة ضةةةةر  -11
 .سمطة اسراضا

يعةةةةة  لممنةةةةةاقص أن يضةةةةةيل أيةةةةةة ولةةةةةاء  أو معمومةةةةةات يرغةةةةةب لإضةةةةةافت ا ويةةةةةرل أن ةةةةةا ضةةةةةرورية   .0
 لتوضيز عرضه.

 عقو  جميع فان العالة اذل وفا العقه لتعميمات العطاءات تقديم فترة يمد أن وزارة المالية ل يجوز .0
 د.الجدي الموعد إلا تمتد العطاءات ومقدما وزارة المالية  والتزامات

 سةةةةريان فتةةةرة مةةةد العطةةةاءات مقةةةةدما مةةةن يطمةةةب أن وزارة الماليةةةة لةةةة يجةةةوز اسةةةتلناءية عةةةاالت فةةةا .6
 أو كتالةةةةة العطةةةةاءات مقةةةةدما رد وكةةةةذلس الطمةةةةب اةةةةذا يكةةةةون أن ويجةةةةب إضةةةةافية لمةةةةدة عطةةةةاءات م

 عالةةةة وفةةةا عطاءةةةه تةةةأمين ييقةةةد أن دون الطمةةةب اةةةذا يةةةرفض أن العطةةةاء لمقةةةدم ويجةةةوز لرقيةةةا
 ولكةةةن عطاءةةةه لتعةةةدين يقةةةوم أن لةةةه يسةةةمز أو منةةةه يطمةةةب فمةةةن الطمةةةب ل ةةةذا العطةةةاء مقةةةدم قلةةةون
 .المطمولة لالمدة عطاءه تأمين سريان فترة مد او منه المطموب سيكون

 يجوز الو  المعدد العطاءات لتقديم موعد آدر قلن كتالا لإدطار سعله أو تعديمه العطاء لمقدم يمكن .5
 .العطاءات لتقديم موعد آدر لعد عطاء أ  تعدين

 أصةةةال العطةةةاء مةةةع الديةةةض اةةةذا لتقةةةديم أمةةةا عطةةةاءات م لسةةةعر تديةةةيض تقةةةديم لممناقصةةةين يمكةةةن .4
 السال  لملند طلقا الملين العطاء تعدين دالن من أو

 فةةةةا المعةةةةددة العطةةةةاء سةةةةريان وفتةةةةرة العطةةةةاء لتقةةةةديم موعةةةةد آدةةةةر لةةةةين اليتةةةةرة فةةةةا العطةةةةاء سةةةةعب .0
 .العطاء تأمين فقدان إلا تؤد  قد مداا تم إذا أو العطاء ليانات

 لاللاو :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الددون فا العطاء : 

يمتةةةزم المنةةةاقص أن يرفةةة  لعرضةةةه سةةةند دفةةةع معتمةةةد صةةةادر مةةةن لنةةةس اللريةةةد التةةةالع لةةةوزارة االتصةةةاالت 
أو كتةةةاب  او لنةةةس االنتةةةاج اليمسةةةطينا وتكنولوجيةةةا المعمومةةةات أو كيالةةةة مةةةن اللنةةةس الةةةوطنا اإلسةةةالما

" كتةةةةأمين ددةةةةون "وال ينظةةةةر فةةةةا  دوالر 5333لملمةةةةغ عجةةةةز مةةةةن مسةةةةتعقات الشةةةةركة لةةةةوزارة الماليةةةةة 
أ  عةةةةرض غيةةةةر معةةةةزز لتةةةةأمين ددةةةةون العطةةةةاءً عمةةةةا أن تعةةةةاد تأمينةةةةات الةةةةددون فةةةةا العطةةةةاء إلةةةةا 
مقةةةدمي ا مةةةن المناقصةةةين الةةةذين لةةةم يعةةةان عمةةةي م العطةةةاء لعةةةد مةةةدة أسةةةلوعين مةةةن تةةةاريخ آدةةةر موعةةةد 

 العروضً وكذلس لمن أعين عمي م العطاء لعد أن يقوموا لتقديم تأمين عسن التنييذ.لتقديم 
 ما إذا العطاء تأمين مصادرة يتم: 

 العطاء سريان مدة دالن لءعطا العطاء مقدم سعب. 

 عطاءه قيمة تصعيز العطاء مقدم يقلن لم. 
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 فاة المعددة المدن دال ز الياءء العطاب صاع  ادي: 

 العقد اتياقية عما التوقيع 
 المطموب اسداء تأمين توفير. 

 
 

   : تأمين عسن التنييذ 

يمتزم المناقص الياءز لالعطاء أو لأ  جزء من لنةودل لتقةديم تةأمين عسةن التنييةذ لمعطةاء المعةان  .1
وذلس عمةا شةكن سةند دفةع معتمةد صةادر مةن لنةس اللريةد أو من اجمالا العقد  %10لقيمة عميه 

أو عجةةز مةةن مسةةتعقات الشةةركة  او لنةةس االنتةةاج اليمسةةطيناكيالةةة مةةن اللنةةس الةةوطنا اإلسةةالما 
تةاريخ تلمي ةه لقةرار إعالةة العطةاء عميةه مةن  مةن يةوم 15عسب اسصون دةالن  لدل وزارة المالية

قلن اإلدارة العامة لموازم عما أن يكون سار  الميعون لمدة سنة ميالديةة كاممةة  مةن تةاريخ آدةر 
د لتقةةديم تةةأمين عسةةن التنييةةذ ً ويعةةاد تةةأمين عسةةن التنييةةذ إلةةا المتع ةةد لعةةد تنييةةذ كافةةة موعةة

تقدمةةه الةةةداءرة المسةةةتييدة لةةةةدارة العامةةةة لمةةةوازم  االلتزامةةات المترتلةةةة عميةةةه لموجةةةب طمةةةب دطةةةا
 التأمين  لاإلفراج عن

 رالعاو: فتز العطاءات وتقييم ا:
 لجنة فتز المظاريل: -1
يشةةةكن مةةةدير عةةةام المةةةوازم العامةةةة لجنةةةة فةةةتز مظةةةاريل العطةةةاء وتقةةةوم اةةةذل المجنةةةة ليةةةتز العطةةةاءات  

لعضةةةةةور المناقصةةةةةين أو مملمةةةةةي م فةةةةةا الزمةةةةةان والمكةةةةةان المعةةةةةددين فةةةةةا دعةةةةةوة العطةةةةةاء لعةةةةةد اتدةةةةةاذ 
 -اإلجراءات التالية:

جنةة عميةه إللات عدد المظاريل فا معضر فتز المظاريل وكن عطاء ييتز مظروفه يضع رءةيس الم - أ
 وعما مظروفه رقماو مسمسالو عما ايءة كسر اعتياد  مقامه عدد العطاءات الواردة.

للات عدداا.  - ب  ترقيم اسورا  المرفقة مع العطاء وا 

قةةراءة اسةةم مقةةدم العطةةاء واسسةةعار وقيمةةة التةةأمين االلتةةداءا المقةةدم مةةن كةةن منةةاقص وذلةةس لعضةةور  - ت
 وأ  (المةةةرادل لالعطةةةاء السةةةماح أو طمةةةب تةةةم إذا) مةةةرادل عطةةةاء وس   المناقصةةةين أو مملمةةةي م.

 يجةوز وال .مناسةلة وزارة الماليةة  يرااةا أدرل تيصيالت وأية سعل ا أو لمعطاءات وتعديالت تدييض
 العطةاء مقةدم إلةا فض ا دون ترد التا المتأدرة العطاءات اعد فيما المظاريل فتز عند عطاء رفض

 كما سل  ذكرل.

عمةا أن  المقدمةة مةن الشةركات الموجةودة فةا القاءمةة السةوداء لةوزارة الصةعةيتم اسةتلناء العطةاءات  - ث
 .لالتواف  مع االدارة العامة لموازم العامة  م0303يطل  اذا الشرط التداء من مناقصة العام 

 فةا لمعاضةرين إعالن ةا تةم التةا المعمومةات متضةمنا المظاريل فتز لجمسة معضرا وزارة المالية  يعد - ج
   .الجمسة
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 انسةعاب إدطار ل ا أرف  التا العطاءات أما  .أوال وتقرأ تيتز "انسعاب" عمي ا المكتوب اريلالمظ - ح
 .فتع ا يتم فمن مقلون

التوقيع من رءيس المجنة وجميع اسعضاء العاضةرين عمةا العطةاء ومظروفةه وكةن ورقةة مةن أوراقةه  - خ
 وكذلس عما معضر المجنة لعد تدوين كافة الدطوات السالقة.

 -دراسة وتقييم العروض:لجنة  -0
دراسة العروض وتقيم ا لمجنة الينية الميوضة من وزارة الصعة ومندوب مدير عام الموازم العامة  عيني

التا تقوم لدراسة العروض من النواعا الينية والمالية والقانونية وتقدم توصيات ا ً عن وزارة المالية
 -أدذ المعايير التالية فا االعتلار:لعد لالعتماد  لمجنة العطاءات المركزيةالمناسلة 

 ال ينظر فا أ  عرض غير معزز لتأمين ددون العطاء.  - أ

ممواصةةةيات المطمولةةةة لتةةةدرس العةةةروض مةةةن الناعيةةةة الينيةةةة لعيةةةث تعةةةدد المعةةةايير الينيةةةة وفقةةةاو    - ب
عمةةةةةا جةةةةةدون يعةةةةةد ل ةةةةةذل ال ايةةةةةةً وتدضةةةةةع كافةةةةةة العةةةةةروض لةةةةةنيس المعةةةةةايير مةةةةةن عيةةةةةث التةةةةةزام 

 صيات وشروط دعوة العطاء.المناقص لعرضه لموا

يؤدةةذ لعةةين االعتلةةار كيةةاءة المنةةاقص مةةن النةةاعيتين الماليةةة والينيةةة ومقدرتةةه عمةةا الوفةةاء لالتزامةةات  - ت
العطاء وسمعته التجارية والتس يالت التا يقدم ا أو كونه متدصص فةا الددمةة التةا يوفراةا ولمجنةة 

 لعض اذل المتطملات.الع  فا استلعاد عرض المناقص الذ  ال تتوفر فيه كن أو 

يؤدةةةةذ لعةةةةين االعتلةةةةار كيةةةةاءة المنةةةةاقص وجةةةةودة الددمةةةةة المقدمةةةةة دةةةةالن فتةةةةرات عممةةةةه السةةةةالقةً  - ث
 والتا تعدداا وزارة الصعة.

 تلدأ الدراسة لالعرض الذ  قدم أردص اسسعار لم الذ  يميه عتا تتم دراسة العروض المقدمة.  - ج

 غير ممتزمة لأقن اسسعار. مجنة الينيةال - ح
 -أو المورد)الشروط الداصة(: المناقصدامسا :ة التزامات 

% 45) الصػػ   وزارة قبػػؿ مػػف المعػػد الفنػػ  التأهيػػؿ باجتيػػاز المناقصػػ  لهػػذ  المتقػػدميف يمتػػـز  .1
 الجدون التالا: عسبمن الدرجات كعد ادنا( 

 

 ال يكمية والتنظيم لمشركة 
 مالعظات الشركة درجة الدرجة الليان م
   2.5 الشركةنطا  عمن  1
   5 مطالقة السجن التجار  لمجان النشاط 2
   2.5 العضوية فا التجمعات والتنظيمات الم نية 3
يجةةب ارفةةا  كشةةل لاعةةداد المةةوظيين   5 وجود ايكن تنظيما لمشركة 4

 االساسيين ولدوام كامن عما االقن 
   5 وضوح الية التعاقد مع الموظيين الجدد والقداما 5

 
6 

مةةةةةدل توافةةةةة  المةةةةةةؤاالت والدلةةةةةرات لموظةةةةةةاءل 
 اسساسية

يجب ارفا  ش ادات الدلرة   5
 لمموظيين
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   25 اإلجمالا
 

 المركز المالا لمشركة
 مالعظات الشركة درجة الدرجة الليان م

الميزانية العمومية لمشركة مدققة من مدق   1
 عسالات قانونا

6 
  

   6 كشل لاالرلاح و الدساءر 0
   6 التدفقات النقدية الواردة و الصادرة 0
   6 مصادر التموين 6
   6 لسنة سالقةكشل عساب لنكا لمشركة  5

   30 اإلجمالا
 عالقات العمن والموظيين

 مالعظات الشركة درجة الدرجة الليان م
   5 مدل مواءمة قواعد التعاقد مع قانون العمن 1
   5 العمنمدل مواءمة شروط التش ين لقانون  0
   10 مدل تقيد الشركة لدفع مستعقات الموظيين لانتظام 0

   20 اإلجمالا
 الدلرات العممية لمشركة

 مالعظات الشركة درجة الدرجة الليان م

يجب ليان طليعة المشاريع وج ات   2.5 قيمة المشاريع المنجزة فا الدمس سنوات الماضية 1
 التعاقد

يجب ليان طليعة المشاريع وج ات   2.5 من ا وزارة الصعة العمن مع مؤسسات عكومية 0
 التعاقد

   5 اإلجمالا
 الوضع القانونا والنظاما لمشركة

 مالعظات الشركة درجة الدرجة الليان م
   5 وجود قضايا منظورة امام القضاء ضد الشركة 1
   5 تعسر الوضع المالا لمشركة واعالن االفاالس سالقا 0
   5 مؤمنة لالكامن)افراد* معدات*ومنشات(الشركة  0
   5 تطلي  انظمة السالمة والوقاية لمواقع العمن 6

   20 اإلجمالا
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 )مػػػػف   عػػػػاـ .لمػػػػدة الماليػػػػ  وزارة مػػػػ  عقػػػػد بتوقيػػػػ  منػػػػ  جػػػػز  أو العطػػػػا  عميػػػػ  يرسػػػػو مػػػػف متػػػػـز.ي2
  ( 2020/ 7  / 31  تى   9201/ 8 /1

 ال جػػػػػز  العامػػػػػ  الشػػػػػروط صػػػػػ يف  مػػػػػ  المرفقػػػػػ وم ضػػػػػر الجمسػػػػػ  التمهيديػػػػػ   المم قػػػػػات تعتبػػػػػر.3
 صػػػػػػػػػػمب تشػػػػػػػػػػكؿ و لهػػػػػػػػػػا مكممػػػػػػػػػػ  و بػػػػػػػػػػالعرض الخاصػػػػػػػػػػ  المواصػػػػػػػػػػفات و الشػػػػػػػػػػروط مػػػػػػػػػػف يتجػػػػػػػػػػزأ

 المواصفات.

عمةةةا المنةةةاقص الةةةذ  أعيةةةن عميةةةه العطةةةاء اسةةةتكمان إجةةةراءات العقةةةد الدةةةاص لقةةةرار اإلعالةةةة وتوقيةةةع .6
 .االتياقية وما يمعق ا من أورا  ومستندات 

ال يجةةةةوز المنةةةةاقص أن يتنةةةةازن س  شةةةةدص آدةةةةر عةةةةن كةةةةن أو أ  جةةةةزء مةةةةن العقةةةةد دون العصةةةةون .5
المداليةةةةة وعةةةةدم االلتةةةةزام لجنةةةةة العطةةةةاءات التةةةةا أعالةةةةت العطةةةةاء وفةةةةا عةةةةان عمةةةةا  إذن دطةةةةا مةةةةن 

 سيعرم المناقص من الترسية فا الموقع وترسيته عما الذ  يميه مع تعممه فار  السعر.
 يعةةةة  لممنةةةةاقص أو المةةةةورد الرجةةةةوع عمةةةةا لجنةةةةة العطةةةةاءات لةةةةأ  دسةةةةارة أو ضةةةةرر ناشةةةة  عةةةةن ال. 4

لةةةم تعةةةن تقةةةديم عرضةةةه فةةةا عالةةةة إذا مةةةا رفضةةةت لجنةةةة العطةةةاءات كةةةن العةةةروض المقدمةةةة إلي ةةةا أو إذا 
العطةةةةاء عمةةةةا مقةةةةدم أقةةةةن اسسةةةةعار أو إذا أل ةةةةت لجنةةةةة العطةةةةاءات دعةةةةوة العطةةةةاء فةةةةا أ  وقةةةةت أو أ  

 مرعمة دون ذكر اسسلاب.

 يمتزم المورد لتقديم الددمة وفقاو لممواصيات والشروط المتي  عمي ا والواردة فا قرار اإلعالة. .0

ي تػييػػػػػػػػػر بالمواصػػػػػػػػػفات يجػػػػػػػػػب     يجػػػػػػػػػب االلتػػػػػػػػػزاـ بالمواصػػػػػػػػػفات المػػػػػػػػػذكورة فػػػػػػػػػ  كراسػػػػػػػػػ  العطػػػػػػػػػا  وأ .8
 توضي   ف  عرض الشرك .

وشػػػػػػامؿ  مف الضػػػػػػريب (شػػػػػػاممشػػػػػػامؿ لمضػػػػػػريب  المضػػػػػػاف  ) ، غيػػػػػػرالسػػػػػػعر المقػػػػػػدـ بالشػػػػػػيكؿاف يكػػػػػػوف يجػػػػػػب  .9
 والتوصيؿ والتنزيؿ وأجرة العماؿ وأي  رسـو أخرى. النقؿ والتخميص الجمرك  والت ميؿ

 المرخصيف المسدديف لاللتزامات الضريبي .المتقدميف لهذ  المناقص  مف المشتػميف أف يكوف  .11

لوزارة المالي  ال ػؽ فػ  إلػػا  المناقصػ  كاممػ  العتبػارات خاصػ  بػوزارة الماليػ  و ال  ػؽ لممشػتركيف فػ   .11
% مػػف اجمػػال  قسػػم  31بواقػػ  االعتػػراض عمػػى ذلػػؾ كمػػا ولهػػا ال ػػؽ فػػ  زيػػادة مػػدة العقػػد أو إنقاصػػها 

 وذلؾ  سب قانوف المواـز العام .العقد 

 سػب اداههػا والتزامهػا بشػروط المناقصػ  عمػى أف يبػدأ االخػذ  فػ  هػذ  المناقصػ الشركات تصنيؼ سيتـ  .12
وم ػػددات  ( A, B, C, Dالتصػػنيؼ فػػ  المناقصػػات القادمػػ ، )التصػػنيؼ  ،باالعتبػػار عنػػد الترسػػي 

وقهـ التصػػنيؼ ترتكػػز الػػى جػػودة الخدمػػ  والتقييمػػات الخاصػػ  بالشػػرك ، باعضػػاف  الػػى مػػن  العمػػاؿ  قػػ
صػدار   سب قانوف العمػؿ، وسػوؼ تقػـو وزارة الصػ   باعػداد التصػنيؼ قبػؿ نهايػ  المناقصػ  بشػهريف وا 

 التصنيؼ.

عمػػػػػػػػى المتقػػػػػػػػدميف لممناقصػػػػػػػػ  خػػػػػػػػتـ جميػػػػػػػػ  أوراؽ كراسػػػػػػػػ  العطػػػػػػػػا  بختمػػػػػػػػ  الخػػػػػػػػاص إشػػػػػػػػعارا منػػػػػػػػ   .13
 باالطالع عميها وتفهمها جيدًا.

 فػػػ  تمػػػاـ  9211/ 6  /  31 الموافػػػؽ  اال ػػػد المناقصػػػ  فػػػ  يػػػـوسػػػتعقد جمسػػػ  تمهيديػػػ  مػػػا قبػػػؿ فػػػت   .14
 الص   .وزارة  –داهرة المشتريات ف  صبا ا العاشرةالساع  
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سػػتكوف الترسػػي  مػػ  مراعػػاة التػػدوير بػػيف الشػػركات عمػػى أف ال يػػتـ ترسػػي  المستشػػفى الوا ػػد عمػػى نفػػس  .15
 الشرك  لعامييف متتالييف.

لمستشػػػػفيات ومراكػػػػز الرعايػػػػ  االوليػػػػ  طػػػػا  بتقػػػػديـ الخدمػػػػ  المطموبػػػػ   فػػػػ  ايمتػػػػـز مػػػػف يرسػػػػو عميػػػػ  الع .16
االلتػػػػػػزاـ بعػػػػػػدد العػػػػػػامميف و و  سػػػػػػب المواصػػػػػػفات المطموبػػػػػػ  فػػػػػػ  كراسػػػػػػ  الشػػػػػػروط  االداريػػػػػػ والمرافػػػػػػؽ 

 (1لتنفيذ العمؿ المطموب)مم ؽ رقـ  المذكور ف  المناقص  

والتػػػػ  يعتبػػػػر كػػػػؿ مػػػػا فيهػػػػا  طػػػػا  بضػػػػرورة  ضػػػػور الجمسػػػػ  التمهيديػػػػ يمتػػػػـز كػػػػؿ المتقػػػػدميف لهػػػػذا الع .17
 شروط وتعميمات جز ا ال يتجزأ مف العقد ومكمم  ل .مف 

تقػػػػػديـ كشػػػػػؼ بأسػػػػػما  العمػػػػػاؿ والمبػػػػػالع المسػػػػػت ق  عمػػػػػى الشػػػػػركات لمعمػػػػػاؿ ويقػػػػػدـ بتمتػػػػػـز الشػػػػػركات   .19
 المركزي  لمتأكد مف ص   البيانات، ورف  توصي  مف قبؿ المجن  بذلؾ لوزارة المالي .لمجن  

الخدمػػػػػػ  تقػػػػػػديـ ارة الموقػػػػػػ  ومعاينتػػػػػػ  لتقػػػػػػدير  ليػػػػػػ  يمتػػػػػػـز كػػػػػػؿ المتقػػػػػػدميف لهػػػػػػذا العطػػػػػػا  بضػػػػػػرورة زيػػػػػػ .19
ورؽ تواليػػػػػػػػػت وورؽ تنشػػػػػػػػػيؼ أيػػػػػػػػػدي )المطموبػػػػػػػػػ  واال تياجػػػػػػػػػات المػػػػػػػػػواد والمعػػػػػػػػػدات واالدواتوتكمفػػػػػػػػػ  

فػػػػػػ  ااقسػػػػػػاـ المختمفػػػػػػ  لممستشػػػػػػفيات  ومراكػػػػػػز  ومعػػػػػػدات وأدوات لمنظافػػػػػػ  ومػػػػػػواد تنظيػػػػػػؼ.... الػػػػػػ  (
العطػػػػػا   يػػػػث لػػػػف يعتػػػػد بجهػػػػػؿ أيػػػػا مػػػػف المتقػػػػػدميف المػػػػذكورة فػػػػ   الرعايػػػػ  االوليػػػػ  والمرافػػػػؽ االخػػػػػرى

 لمموق  وظرؼ العمؿ ب .

الوا ػػػػػػدة ظهػػػػػػرا  السػػػػػػاع  9211/ 8   / 1   الفػػػػػػاهزة يػػػػػػـو سػػػػػػيكوف موعػػػػػػد تسػػػػػػميـ المواقػػػػػػ  لمشػػػػػػركات  .21
وعمػػػػػى جميػػػػػ  الشػػػػػركات الفػػػػػاهزة بعمػػػػػؿ جميػػػػػ  الترتيبػػػػػات الالزمػػػػػ  لػػػػػذلؾ وذلػػػػػؾ بالتنسػػػػػيؽ مػػػػػ  الشػػػػػرك  

 السابق  وادارة الموق 

بتنفيػذ بػراما النظافػ  والخػدمات الفندقيػ  الالزمػ   يقػـو العػرض أو جػز  منػ  أف هػذارسػو عميػ  يمػف يمتـز  .21
م ػػػؿ التعاقػػػد الخاصػػػ  والعامػػػ  منهػػػا ولجميػػػ  أقسػػػاـ المستشػػػفيات  العػػػرضضػػػمف شػػػروط ومواصػػػفات 

 أسػػػواروالعيػػػادات والطرقػػػات والممػػػرات ومواقػػػؼ السػػػيارات والسػػػا ات بالمستشػػػفيات وكػػػؿ مػػػا يقػػػ  داخػػػؿ 
 وعمػػػى مػػػدار.وكػػػذلؾ المبػػػان  المم قػػػ  لممستشػػػفيات سػػػوا  كانػػػت مسػػػتأجرة أـ ال والمستشػػػفياتالعيػػادات 
 الساع  

يمتػػػػـز مػػػػف يرسػػػػو عميػػػػ  العطػػػػا  بعػػػػدـ اسػػػػتخداـ مػػػػوظفيف قاصػػػػريف ادا  المهمػػػػ  ب يػػػػث ال يقػػػػؿ عمػػػػر  .22
يػػػػػد و يج سػػػػػن  واف يكػػػػػوف مقبػػػػػوؿ الهيهػػػػػ  50سػػػػػن  وأال يزيػػػػػد عػػػػػف  18العامػػػػػؿ المنػػػػػوي تشػػػػػػيم  عػػػػػف 

 .سن  61، المشرفيف بما ال يزيد عمرهـ عف يجيد التعامؿ م  االخريف والقرا ة و الكتاب  

اف و أف يكػػػػػػػوف جميػػػػػػػ  المػػػػػػػوظفيف و العمػػػػػػػاؿ المخصصػػػػػػػيف لتنفيػػػػػػػذ المشػػػػػػػروع خػػػػػػػاليف مػػػػػػػف االمػػػػػػػراض  .23
تكػػػػػػػوف  ػػػػػػػالتهـ الصػػػػػػػ ي  عمومػػػػػػػا تتناسػػػػػػػب مػػػػػػػ  مػػػػػػػا يتطمبػػػػػػػ  العمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف جهػػػػػػػد. و ي ػػػػػػػؽ لمػػػػػػػوزارة 

فػػػػػػػػ  أي وقػػػػػػػػت تػػػػػػػػرا  مناسػػػػػػػػبا . و عمػػػػػػػػى المقػػػػػػػػاوؿ اخطػػػػػػػػار الجهػػػػػػػػات اخضػػػػػػػػاعهـ لمكشػػػػػػػػؼ الطبػػػػػػػػ  
 .المختص  ف   ال  ظهور أي  ال  مرض معدي بيف موظفي  أو عمال 

ال ي ػػػػػؽ لمشػػػػػرك  أو المقػػػػػاوؿ نقػػػػػؿ أي مػػػػػف عمالػػػػػ  أو المشػػػػػرفيف لتنفيػػػػػذ المشػػػػػروع أو تػييػػػػػرهـ فػػػػػ  أي  .24
،  توضػػػػػي  االسػػػػػباب كتابيػػػػػا  مػػػػػ المجنػػػػػ  المركزيػػػػػ  موافقػػػػػ  وقػػػػػت أمنػػػػػا  مػػػػػدة تنفيػػػػػذ المشػػػػػروع اال بعػػػػػد 
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ال ػػػػؽ فػػػػ  رفػػػػض نقػػػػؿ  المركزيػػػػ  يجػػػػب عمػػػػى الشػػػػرك  تػػػػوفير البػػػػديؿ قبػػػػؿ مػػػػػادرة العامػػػػؿ، و لمجنػػػػ و 
 أو استبداؿ أي موظؼ او عامؿ مف عماؿ الشرك  مدرج اسم  ف  كشوفات الشرك  .

و يجػػػػػب عمػػػػػى الشػػػػػرك  تػػػػػوفير كشػػػػػوفات بكافػػػػػ  بيانػػػػػات العمػػػػػاؿ و المشػػػػػرفيف و تشػػػػػمؿ االسػػػػػـ رباعيػػػػػا  .25
شػػػػػهادات و ، وكػػػػػذلؾ تقػػػػػديـ بػػػػػوالص التػػػػػاميف، رقػػػػـ الهويػػػػػ  و عنػػػػػواف السػػػػػكف و رقػػػػػـ الهػػػػػاتؼ أو الجػػػػػواؿ

فػػػػػ  خدمػػػػػ  نظافػػػػػ   صػػػػػورة هويػػػػػ  لمعمػػػػػاؿ المنػػػػػوي تشػػػػػػيمهـ ، و بجميػػػػػ  الف وصػػػػػات الطبيػػػػػ  الالزمػػػػػ 
لػػػػػػػوزارة الصػػػػػػػ   ال ػػػػػػػؽ فػػػػػػػ  االعتػػػػػػػراض عمػػػػػػػى  ي مػػػػػػػف و  ،ومراكػػػػػػػز الرعايػػػػػػػ  االوليػػػػػػػ  المستشػػػػػػػفيات

 .إدارييف أوكانوا  المستخدميف عماؿ

 بمػػػػػػا فػػػػػػيهـ العمػػػػػػاؿ القػػػػػػدامى  يمتػػػػػػـز مػػػػػػف يرسػػػػػػو عميػػػػػػ  العطػػػػػػا  بػػػػػػأف تكػػػػػػوف كافػػػػػػ  عناصػػػػػػر  العاممػػػػػػ  .26
بػػػػػالموق  ممػػػػػف يتمتعػػػػػوف بالسػػػػػمع  الطيبػػػػػ  والسػػػػػيرة ال سػػػػػن  ولػػػػػـ يسػػػػػبؽ أف أدينػػػػػوا فػػػػػ  قضػػػػػايا جناهيػػػػػ  
أو أخالقيػػػػػػػػ  بمػػػػػػػػا يمػػػػػػػػس سػػػػػػػػمعتهـ، ويومػػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػػؾ بشػػػػػػػػهادة  سػػػػػػػػف سػػػػػػػػير وسػػػػػػػػموؾ مػػػػػػػػف الجهػػػػػػػػات 

عممػػػػػا بأنػػػػػ  ي ػػػػػؽ لػػػػػوزارة الصػػػػػ   اسػػػػػتبعاد أي مػػػػػف منسػػػػػوب  الشػػػػػرك  دوف  )شػػػػػهادة جديػػػػػدة(المختص 
 إبدا  ااسباب.

ف يرسػػػػو عميػػػػ  العطػػػػا  أو جػػػػز  منػػػػ  بػػػػأف تكػػػػوف كافػػػػ  عناصػػػػر  العاممػػػػ  بػػػػالموق  قػػػػد  صػػػػموا يمتػػػػـز مػػػػ .27
خمػػػػو أمػػػػراض مػػػػف ا ػػػػد المراكػػػػز التاليػػػػ  ) عيػػػػادة الرمػػػػاؿ أو مركػػػػز شػػػػهدا  خػػػػانيونس  تعمػػػػى شػػػػهادا

المعمػػػػػػػػػوؿ بػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ  وزارة الصػػػػػػػػػ   ل مراض)السػػػػػػػػػاري   ج سػػػػػػػػػب النمػػػػػػػػػوذفقػػػػػػػػػط  الطػػػػػػػػػب الوقػػػػػػػػػاه (–
ة الف وصػػػػػػػات التاليػػػػػػػ  ) ف ػػػػػػػص التهػػػػػػػاب الكبػػػػػػػد الوبػػػػػػػاه  بنوعيػػػػػػػ  والمعديػػػػػػػ ( ب يػػػػػػػث تشػػػػػػػمؿ الشػػػػػػػهاد

C,B  و ف ػػػػػػص وف ػػػػػػص االيػػػػػػدزAntiHbs Titer ب ػػػػػػد اقصػػػػػػى الشػػػػػػهر االوؿ مػػػػػػف اسػػػػػػتالـ ( و
العمػػػػػػؿ كمػػػػػػا ويجػػػػػػب أف يكػػػػػػوف عمػػػػػػى اسػػػػػػتعداد لعمػػػػػػؿ اى ف وصػػػػػػات إضػػػػػػافي  يػػػػػػتـ طمبهػػػػػػا منػػػػػػ  فػػػػػػ  

إصػػػػػػدارها مػػػػػػالث  تعتبػػػػػػر صػػػػػػال   اذا لػػػػػػـ يتعػػػػػػدى عمػػػػػػى شػػػػػػهادات خمػػػػػػو االمػػػػػػراض ، ػػػػػػاالت معينػػػػػػ 
 ، و ذلؾ عمى نفق  الشرك . سنوات

عمػػػػػى جميػػػػػ  منسػػػػػوبي  العػػػػػامميف بػػػػػالموق  و أف تكػػػػػوف ضػػػػػد إصػػػػػابات العمػػػػػؿ الشػػػػػرك  بالتػػػػػأميف تمتػػػػػـز  .28
 .بوالص التأميف  صادرة عف جه  مختص  بهذا المجاؿ و ساري  المفعوؿ طواؿ مدة العقد

يجػػػػػػب عمػػػػػػى الشػػػػػػرك  تسػػػػػػميـ نسػػػػػػخ  مػػػػػػف ممفػػػػػػات العمػػػػػػاؿ مكتممػػػػػػ  البيانػػػػػػات و المسػػػػػػتندات المطموبػػػػػػ    .29
داهرة الخػػػػػػػدمات إدارة الموقػػػػػػػ  ونسػػػػػػػخ  لػػػػػػػالػػػػػػػى لػػػػػػػوزارة الصػػػػػػػ   خػػػػػػػالؿ شػػػػػػػهر مػػػػػػػف اسػػػػػػػتالـ الموقػػػػػػػ  

 :  الفندقي 

 ممفات العماؿ ف  الفترة الم ددة . مرتبط بتسميـلمشرك  المالي   صرؼ المست قات 

 يػػػػػر مسػػػػػهول  عػػػػػف تػييػػػػػر أو اسػػػػػتبداؿ لمعمػػػػػاؿ بعػػػػػد تسػػػػػميـ الممفػػػػػات ، اال بكتػػػػػاب وزارة الصػػػػػ   غ
معمػػػػػاؿ ، وتت مػػػػػؿ الشػػػػػرك  التبعػػػػػات خطػػػػػ  مػػػػػف المجنػػػػػ  المركزيػػػػػ  يسػػػػػم  باالسػػػػػتبداؿ أو التػييػػػػػر ل

   اعجرا ات القانوني  المخالف  لذلؾ .و 

ي مػػػػػػف يمتػػػػػػـز مػػػػػػف يرسػػػػػػو عميػػػػػػ  العطػػػػػػا  بالمسػػػػػػهولي  الكاممػػػػػػ  عػػػػػػف أيػػػػػػ  إصػػػػػػابات عمػػػػػػؿ تم ػػػػػػؽ بػػػػػػأ .31
 منسوبي  العامميف بالموق  كما أف  قوقهـ كمها كاهن  ما كانت ه  طرؼ الشرك  الت  جمبتهـ 
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تت مػػػػػؿ الشػػػػػرك  المسػػػػػهولي  المدنيػػػػػ  والجناهيػػػػػ  فػػػػػ   ػػػػػاؿ تسػػػػػبب أي مػػػػػف منسػػػػػوبي  بضػػػػػرر مػػػػػادي أو  .31
 معنوي لممتمكات وزارة الص   أو مستخدميها أو مرضاها.

وال  الماليػػػػػ بوجػػػػػود خسػػػػػارة مػػػػػف جػػػػػرا  التعاقػػػػػد مػػػػػ  وزارة  ال ي ػػػػػؽ لمػػػػػف يرسػػػػػو عميػػػػػ  العطػػػػػا  اعدعػػػػػا  .32
ي ػػػػػؽ لػػػػػ  المطالبػػػػػ  بػػػػػأي تعػػػػػويض ولػػػػػف يمتفػػػػػت لممػػػػػؿ هػػػػػذ  االدعػػػػػا ات لكونهػػػػػا تتنػػػػػاقض مػػػػػ   ريػػػػػ  
المػػػػػورد فػػػػػ  تقػػػػػدير المقابػػػػػؿ المػػػػػادي لمػػػػػا يقػػػػػـو بػػػػػ  مػػػػػف أعمػػػػػاؿ وفػػػػػ  اختيػػػػػار طريقػػػػػ  المشػػػػػارك  فػػػػػ  

 العرض موضوع العقد.

ذا مبػػػػػػػت لهػػػػػػػا مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ  شػػػػػػػهركػػػػػػػؿ  ادا  الشػػػػػػػرك ؽ لػػػػػػػوزارة الصػػػػػػػ   إجػػػػػػػرا  تقيػػػػػػػيـ شػػػػػػػامؿ ي ػػػػػػػ .33 وا 
وتقػػػػػارير المجػػػػػاف المتخصصػػػػػ  أف الشػػػػػرك  قػػػػػد أخفقػػػػػت فػػػػػ  ت قيػػػػػؽ ااهػػػػػداؼ   الشخصػػػػػي المشػػػػػاهدات 

و سػػػب أ كػػػاـ وشػػػروط العقػػػد فػػػ ف لػػػوزارة الصػػػ   ال ػػػؽ فػػػ  طمػػػػب  أجمػػػ التػػػ  تػػػـ التعاقػػػد معهػػػا مػػػف 
مػػػػػ  او عمػػػػػؿ عػػػػػرض سػػػػػعر جديػػػػػد  فػػػػػ  السػػػػػعر التعاقػػػػػد مػػػػػ  مػػػػػف يميػػػػػ  فسػػػػػ  العقػػػػػد مػػػػػ  الشػػػػػرك  و

 كاف  التبعات القانوني  والمالي المترتب  عمى ذلؾ.  الشرك  الت  تـ فس  عقدها ت ميؿ

أو مستشػػف  تتقػػدـ لػػ   مجموعػػ  عيػػادات رعايػػ  اوليػػ  أو اداراتتمتػػـز الشػػرك  بتقػػديـ دراسػػ  جػػدوى لكػػؿ  .34
مبمػػع  -( ب يػػث يشػمؿ مبمػع العمالػ  رعايػ  أوليػ مراكػز و )مستشػفى كبيػر ومستشػفى صػػػير بعػرض سعر

 عند الطمب مف الشرك . – اعجمال  –هامش الرب  الموضوع  –مبالع المصاريؼ ااخرى –المواد 

 (.2)مم ؽ رقـ  لكؿ موق  عمى  دة مف المواق   (لعامؿا الو دة) سيتـ ترسي  العطا  عمى سعر .35

)طبمونات الكهربا  منشآت وزارة الص   يت مؿ المناقص مسهولي  االضرار واي  تمفيات تم ؽ بانظم   .36
 .النظاف انظم  ال ريؽ( نتيج  االهماؿ ف  أعماؿ  -طبمونات التميفونات –

يمتـز مف يرسو عمي  العطا  بتوفير وساهؿ االتصاؿ الالزم  وتعميمها عمى المشرفيف االدارييف بالمواق   .37
 مختمف .ال

 يمتـز مف يرسو عمي  العطا  بتمبي  االستدعا ات عند الطمب وفورا. .38

 يمتـز مف يرسو عمي  العطا  بقواعد االمف والسالم  المهني  لجمي  العامميف. .39

عرض عمى وزارة الص   (  جاكيت جمدي )المواصفات ت وا دعدد يمتـز مف يرسو عمي  العطا  بتوفير   .63
 ازرؽلوف  بموزة وبنطموف)) سب الصورة المرفق  والمقرة مف وزارة الص    زي خاص ومميز 2عدد و 

مطبوع عمي  شعار الشرك  عمى االطراؼ والقب  فوسفوري مميز بموف برتقال  كـ  ممم  غامؽ ك م 
وبالنسب  لمعامالت فيكوف مريوؿ _ممميف وليس جمباب طويؿ(لوف فستق  مميز بموف برتقال   )فوسفوري(

أف و  ،يكوف م تشمًا ال يخدش مشاعر و  يا  اآلخريفشرط أف  فوسفوري  وبنطموف مف نفس الموف 
لتى توافؽ بالعين  ابذلؾ االلتزاـ عمى الشرك    وصيفًا وشتاً ، و عات العمؿ بالموقايتـ التقيد ب  طواؿ س

م  التزاـ الشرك  بالنظاف  العام  لمعامميف والزي الخاص بهـ وذلؾ عميها وزارة الص   )لونا وشكال(.
م  مال ظ  وجوب عمؿ جيب  شفاف  عمى الصدر لوض  بطاق  التعريؼ الخاص   عمى مدار الساع .

لمتالعة شركات ويتم تسميمه لمعمان لعضور مندوب ميوض من المجنة المركزية  يها بالعامؿ ف
 النظافة.
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لعماؿ ومنسوب  الشرك  ب يث مطاط  غير منفذ لمسواهؿ و شديد الت مؿ تمتـز الشرك  بتوفير  ذا   .41
ويتـ تسميم  لمعماؿ ب ضور مندوب  لبس الصندؿ أو أي ش   أخر أمنا  فترة العمؿ ي ذر عميهـ

 مفوض مف المجن  المركزي  لمتابع  شركات النظاف .

و كذلؾ توفير قفازات مف الجمد القوي كفات شديدة الت مؿ متعددة االستخداـ يجب عمى الشرك  توفير  .42
وي ذر لمعماؿ  اؿ التعامؿ م  النفايات الصمب  وال ادة ممون  ما عدا الموف ااسود  مناسب لمعمؿ 

مفوض مف  . ويتـ تسميم  لمعماؿ ب ضور مندوبعميهـ استعماؿ الجوانت  الطب  اي سبب كاف  
 المجن  المركزي  لمتابع  شركات النظاف .

يجب عمى الشرك  توفير الواقيات الشخصي  الخاص  بالعماؿ عند تنظيؼ ال اويات ) مريوؿ غير منفذ  .43
ويتـ تسميم  لمعماؿ ب ضور مندوب مفوض مف  لمميا  و واق  لموج  و العينيف ، و قفازات جمدي  (

 لنظاف المجن  المركزي  لمتابع  شركات ا
وفقػػػػًا لقػػػػانوف العمػػػػؿ والعمػػػػاؿ يمتػػػػـز مػػػػف يرسػػػػو عميػػػػ  العطػػػػا  بمعاممػػػػ  منسػػػػوبي  مػػػػف العػػػػامميف بػػػػالموق   .44

الفمسطين  المعموؿ بػ  فػ  منػاطؽ السػمط  الوطنيػ  الفمسػطيني  باسػتمنا  جزهيػ  الراتػب و ذلػؾ  سػب مػا 
 هو موض  بالبند التال .

شػيكؿ  770 ب د ادنػى منسوبي  لقا  عممهـ بالموق يمتـز مف يرسو عمي  العطا  بدف  رواتب ومست قات  .45
أيػاـ   5بواقػ   والمركػز االداري فػ  العيػادةشػيكؿ  700و أيػاـ عمػؿ 6بواق   ف  المستشفى لمعامؿ الوا د

تخػاذ ، ي ػؽ لمػوزارة او ف   اؿ مبت لوزارة الص   عدـ التزاـ الشرك  بدف  الرواتب كمػا هػو مقػرر عمؿ 
و ت ميمهػا مػا يترتػب عمػى ذلػؾ مػف خسػاهر  فسػ  العقػد مػ  الشػرك  النظػر فػ و  االجرا  الذي ترا  مناسبا
 تتكبدها وزارة الص   .

مالمػوف خمسػ  و يكؿ( فقػط شػ 35اب كامػؿ لمعامػؿ مبمػع وقػدر  )عف كػؿ يػـو غيػ الشرك يتـ خصـ عمى  .46
 ساعات تػيب عف العمؿ يـو غياب وا د  8ويعتبر ما مجموع  شيكؿ 

بالتوقي  الكترونيػا عمػى السػاع  المخصصػ  مػف قبػؿ الػوزارة، ويعتمػد ال ضػور مػف يمتـز منسوب  الشرك   .47
 هذ  الساع ، وال يعترؼ باي توقي  ورق .

يمتػػـز مػػف يرسػػو عميػػ  العطػػا  ومنسػػوبي  بػػالمواه  والقػػوانيف المعمػػوؿ بهػػا فػػ  وزارة الصػػ   بمػػا فػػ  ذلػػؾ  .48
دـ التػػدخيف داخػػؿ المستشػػفى مركػػز صػػ   التػػزاـ الهػػدو  والنظػػاـ والمظهػػر الجيػػد والنظافػػ  الشخصػػي  وعػػ

اخػػر وعػػدـ التػػدخؿ فػػ  مجريػػات العمػػؿ اليوميػػ  أو التوسػػط لػػدى منسػػوب  وزارة الصػػ   أو التػػأمير عمػػيهـ 
 لم صوؿ عمى منفع  أو خدم  غير مشروع .

 واعضراب المشكم  ل ؿ ساعتيف لمدة فرص  الشرك  تعطى كاف، سبب اي العماؿ إضراب  اؿ ف  .49
 شرك  أي أو السعر ف  تمي  الت  الشرك  تكميؼ يتـ اعضراب فؾ مف الشرك  تمكف عدـ  اؿ وفى
 المضرب الشرك   ساب عمى الص   المركز أو المستشفى نظاف  لتػطي  الالزم  العمال  لتوفير أخرى
 شروط ف  عميها المنصوص الجزاهي  الشروط وتطبيؽ الص   وزارة لدى مست قاتها مف خصما عمالها

 .الشرك  هذ  م  التعاقد فس  ف  جديا ينظر ذلؾ تكرار  اؿ وفى المناقص 
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وغير  عمى شرك  وا دة  المجم  االدارى لوزارة الص  و  غزة الرعاي  ااولي مراكز سيتـ ترسي  كؿ مف  .51
اصدار الفاتورة الشهري  لممجم  االداري عمى اف يتـ  ص الواردة ف  المناق باقؿ االسعار االجمالي ممتـز 
 منفصم  .بصورة 

 وغيػر ممتػـز عمػى شػرك  وا ػدةمراكز الرعاي  ااولي  ف  كػؿ م افظػ  كو ػدة وا ػدة سيتـ ترسي  كؿ مف  .51
 . الواردة ف  المناقص  االجمالي  باقؿ االسعار

بأقؿ  وغير ممتـزاالوروب  و كمي  فمسطيف لمتمريض عمى شرك  وا دة غزة سيتـ ترسي  مستشفى  .52
 عمى اف يتـ التعامؿ باصدار فاتورة مستقم  لكؿ مركز.المناقص   االسعار االجمالي  الواردة ف 

يمتـز مف يرسو عمي  العطا  أو جز  من  بجمب العمالػ  الم ػددة  سػب عػرض السػعر الموافػؽ عميػ  مػف  .53
 . قبؿ وزارة الص   مف  يث الفه  و العدد بما يضمف  سف القياـ بالتزامات   سب العقد

إشرافي  لمعماؿ وعممهـ بالموق  وأف يكػوف المشػرفيف مػدربيف وذوي خبػرة فػ  تمتـز الشرك  بتوفير خدمات  .54
دهـ بوسػػيم  اتصػػاؿ مناسػػب  ب يػػث يمكػػف عدارة المركػػز يػػتزو يػػتـ واف  )يجػػب ارفػػاؽ شػػهادة خبػػرة(المجاؿ

ال سوؼ يتـ اعتبار  ذلؾ تقصير مف قبؿ الشرك . التواصؿ معهـ بسهول  وا 

غزة ااوروب ( والمطموب لها  الطب / مستشفى ناصر/مستشفى وه )مجم  الشفا  ف  المواق  الكبيرة .55
 االشراؼ عمىمدير موق  تمتـز الشرك  بتعييف مدير) خاص بالموق  ( يكوف ومؤهؿ وذو خبرة ف  

داريًا بما يمكن  مف القياـ بأعبا  وظيفت   سب شروط المناقص  و  المشاري  ويكوف مفوضًا ماليًا وا 
الت  ال تطمب وزارة الص   مدير موق  فيها فيكوف أ د العامميف قاهمًا  مواصفاتها، أما ف  المواق 

 . بالمهاـ االشرافي 
  و المراكز اعداري  مف عدد العماؿ يكوف كالتال  : عدد المشرفيف ف  المستشفيات 

i.   مشرفيف . 7مجم  الشفا  الطب 

ii.   مشرفيف . 6مجم  ناصر الطب 

iii.   مشرفيف . 5مستشفى غزة ااوروب 

iv. مشرفيف لكؿ مستشفى. 3شهدا  ااقصى وااندونيس   مستشفى 

v. .مستشفى النصر، الرنتيس ، النجار مشرفيف امنيف لكؿ مستشفى 

vi.  مشرؼ ال رازيف ،الطب النفس  ،  ،مستشفى بيت  انوف، الدرة، العيوف، الهالؿ االمارات
 وا د لكؿ موق .

vii. . مناطؽ الرعاي  ااولي  لكؿ م افظ  مشرؼ وا د 

viii. ري  والعيادات الفرعي  يكمؼ عامؿ نظاف  باالشراؼ إضاف  الى عمم  المراكز اعدا
 ااساس  .

ix. . ف   اؿ إضاف  مشرفييف عمى االعداد المسموح بها تت مؿ الشرك  نفقاتهـ 

x.  عامؿ المخزف او سباؾ أو أي مهاـ إضافي  تكوف عمى نفق  الشرك  و يمن  استػالؿ
 العماؿ المفروزيف لهذ  المهاـ .
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و  واالطفاؿ بالمواق  المختمف  ومستشفيات االطفاؿتمتـز الشرك  بتشػيؿ عامالت ف  أقساـ النسا   .56
وي افظ عمى ذلؾ طواؿ مدة التعاقد وعمى بما ال يقؿ عف ال د اادنى مف العامالت لكؿ مستشفى 

وزارة  ال يجوز ل  س بهـ إال بعد توفير البديؿ المناسب الذي يوافؽ عمي  مممؿ مدار الساع  و
وتمتـز الشرك  بأف يكوف المشرؼ ف  مستشفيات النسا  و الوالدة و االطفاؿ عامم  ، لك   الص  .

 تتمكف مف المرور داخؿ ااقساـ .

وب  انميمتـز مف يرسو عمي  العطا  أو جز  من  بعدـ السماح اي مف منسوبي  بالعمؿ اكمر مف   .57
 ويسم  ببعض االستمنا ات عند الضرورة القصوى( ساعات عمؿ 8وا دة ف  يـو العمؿ الوا د )

 .  بالتنسيؽ م  ادارة الموق  

يجػػػػػػب ااخػػػػػػذ بعػػػػػػيف بخصػػػػػػوص مراكػػػػػػز الرعايػػػػػػ  ااوليػػػػػػ  والتػػػػػػ  تعمػػػػػػؿ لفتػػػػػػرة وا ػػػػػػدة أو فتػػػػػػرتيف  .58
( باعضػػػػػاف  إلػػػػػى ااعيػػػػػاد والسػػػػػبت )الجمعػػػػػ  افاالعتبػػػػػار بػػػػػاف هنػػػػػاؾ عطمػػػػػ  أسػػػػػبوعي  لمػػػػػدة يومػػػػػ

 .  تقررها الوزارة عمى مدار العاـواعجازات الرسمي  والديني  الت
لوزارة العمؿ مف خالؿ مممميها ال ؽ ف  زيارة المواق  التابع  لوزارة الص   والت  تشممها خدم   .59

 النظاف  لمتابع  ومراقب  تطبيؽ قانوف العمؿ الفمسطين  مف قبؿ الشركات بخصوص  قوؽ العماؿ .

بتدريب العماؿ و العامالت مف منسوبي  عمى يمتـز مف يرسو عمي  العطا  أو جز  من  بأف يقـو  .61
و أعماؿ النظاف   سب طبيع  العمؿ بكؿ قسـ مف أقساـ الموق  بما يمكنهـ مف العمؿ بكفا ة عالي  

المجن  ال يتـ اال الؿ و االستبداؿ اال بعد موافق  و لكاف  العماؿ عند استالـ الموق  اف يتـ التدريب 
 المركزي  وبكتاب خط .

 ف  بها المعموؿ والقوانيف والتعميمات المواه  عمى الشرك  مممؿ ب طالع الص   وزارة مممؿ يمتـز .61
 .بها ومنسوبيها الشرك  تقيد يضمف بما ااولي  الرعاي  مراكز و الص   وزارة مستشفيات

وزارة الص   غير ممزم  بتقديـ أي وجبات طعاـ لمنسوب  الشرك  و ليس مف  قهـ تناوؿ ااطعم   .62
 أقساـ الموق  وو دات  ويقتصر ذلؾ عمى الموق  الذي تخصص  وزارة الص   لمشرك داخؿ 

مػػػف  ػػػؽ وزارة الصػػػ   اسػػػتبعاد أي مػػػف منسػػػوب  الشػػػرك   بػػػالموق  وعمػػػى الشػػػرك   أف تقػػػـو باسػػػتبدال     .63
فػ  أي  ت المجنػ  المركزيػ  لمتابعػ  شػركات النظافػ ( سػاع  وال ي ػؽ لمشػرك  تشػػيؿ مػف طمبػ24خالؿ )
 تقديـ تبرير لمشرك  المجن اق  التابع  لوزارة الص   والمشمول  بهذا العقد وال يطمب مف مف المو 

مػػدير او  المنطقػػ  فػػ  الرعايػػ لمػػدير  لعمالهػػا بػػالموق  لكػػؿ اسػػبوعيفتمتػػـز الشػػرك  بتقػػديـ جػػدوؿ مناوبػػات  .64
لمقيػػػاـ بأعمػػػاؿ النظافػػػ  ذلػػػؾ  سػػػب توزيػػػ  العمػػػاؿ المرفػػػؽ لممستشػػفيات عمػػػى مػػػدار السػػػاع  و  المستشػػفى

 . سب شروط ومواصفات المناقص  

ومراكػػز الرعايػػ  ااوليػػ  وأي  ال شػػرات والقػػوارض بالمستشػػفيات بمكاف ػػ  العطػػا رسػػو عميػػ  ي يمتػػـز مػػف .65
 قسػـ مكاف ػ  ال شػرات /داهػرة صػ   البيهػ   وت ت رقابػ بصورة عام  ودوري   إدارات تابع  لوزارة الص  

وبعد موافقت  عمى المواد المستخدم  و سب بروتوكوؿ مكاف   ال شػرات والقػوارض مم ػؽ  بوزارة الص  
( أو أي بروتوكػػوؿ جديػػد يػػتـ تزويػػدهـ بػػػ  مػػف قبػػؿ قسػػـ مكاف ػػ  ال شػػرات /داهػػػرة 6,6A,B,C,Dرقػػـ )
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أمنػػػا  تأديػػػ  الخدمػػػ   ومسػػػهوؿ ت سػػػيف الجػػػودة ومكاف ػػػ  العػػػدوى بػػػالموق   بػػػوزارة الصػػػ   صػػػ   البيهػػػ  
 مدة سرياف العقد. وخالؿ

ومسهوؿ  والقوارض / ال شرات مكاف   قسـ) مسهوؿ تمتـز الشرك  بالتنسيؽ م  مممؿ وزارة الص   .66
باستخداـ مبيدات معبأة بعبوات مصدري  ت مؿ ممصؽ ت سيف الجودة ومكاف   العدوى بالموق (  

المادة الفعال  المنتا و اسـ الشرك  المصنع  و الباركود الخاص بيوض  البيانات الالزم  مف  يث ) 
يتـ تسميمها  والتركيز وا تياطات االستخداـ والترياؽ المستخدـ ف   ال  التسمـ وتاري  الصال ي  (

وفى  بالموق  وبالتنسيؽ م  مسهوؿ ت سيف الجودة ومكاف   العدوى بالموق    لمسهوؿ الخدمات الفندقي
هذ  المواد مف المركز مصادرة فان  سوؼ يتـ   البيانات و المواصفات اؿ عدـ التزاـ الشرك  بوجود 

توريد مواد بديم  مطابق  لممطموب او شرا  هذ  المواد عمى  ساب الشرك  عمى الشرك  و و الص   
   مف السمف  المودع  لدى المركز ومطالب  الشرك  بتسديد مبمع هذ  المواد

موضػػ  عميػػ  اسػػـ  اقػػراص(سػػاهؿ و  )الكمػػورالمػػواد المسػػتخدم  فػػ  أعمػػاؿ النظافػػ   تمتػػـز الشػػرك  بتػػوفير .67
. صػابوف المسػ  ..... –المعطرات االرضي  والجػو  –صابوف غسؿ االيدي الساهؿ  –الشرك  المصنع  

 . بالمواصفات الموض   بالمناقص  عمى أف تمتـز  ال  (

 سػػػب و  امػػػؿ لػػػورؽ التنشػػػيؼ و التجفيػػػؼ لمصػػػابوف السػػػاهؿ  متنقمػػػ   صػػػباناتتمتػػػـز الشػػػرك  بتػػػوفير  .68
أو  امػؿ لػورؽ  صػبانات وعمى  سابها الخاص ف  جمي  االماكف الت  ال يوجػد بهػاالمواصفات المرفق  

ومكاتب التمريض ومكاتػب و غرؼ المرضى والمكاتب و ال مامات  دورات الميا )مػاسؿ  ممؿ التنشيؼ
 .ا ضار عين  لممعاين  قبؿ التركيب( االطبا ( )يجب 

الخػػدمات ومشػػرؼ  وت سػيف الجػػودة )مشػػرؼ مكاف ػػ  العػػدوىوزارة الص  لمممػؿ لمجنػػ  المركزيػػ  و ي ػؽ  .69
اخػػػذ عينػػػات مػػػف المػػػواد المسػػػتخدم  فػػػ  نظافػػػ  المستشػػػفيات أو المراكػػػز الصػػػ ي  أو  (بػػػالموق الفندقيػػػ  

او  )مختبػر الصػ   العامػ المبيدات المستخدم  فػ  المكاف ػ  وف صػها لػدى جهػات معتمػدة لػدى الػوزارة 
 تبعػات ماديػ  أو قانونيػ تت مؿ الشرك  أي  و ف   اؿ عدـ مطابقتها لممواصفات(ن وزارة االقتصاد الوط

 .ف   اؿ عدـ مطابقتها لممواصفات  عمى ذلؾ

ف   اؿ مبوت عدـ مطابق  المواد المستخدم  بالموق  مف قبؿ الشرك   لممواصفات سوا  كاف مف خالؿ  .70
أو بعد الرجوع ()ف  مختبرات وزارة الص   او مختبرات وزارة االقتصاد الوطن   الف وصات المخبري 

   .ا ات الت  تراها مناسب ر ي ؽ لوزارة الص   اتخاذ االجلممواصفات و المقاييس، 
، يجب أف تكوف المعدات و اادوات و ااجهزة المختمف   تمتـز الشرك  بتوفير معدات النظاف  بالمواق  .17

الت  يمتـز المتنافس بتوفيرها يجب اف تكوف ب ال  جيدة ومناسب  لمعمؿ المستمر ف  مجاؿ الخدمات 
 –مماس   –مكانس  –) تروليات لمعمؿ اليوم  وزارة الص   :   –الم ددة ومقبول  مف لجن  المتابع  

 ( شفاطات وعسافات.......... ال  –مف  االلواف فوط مخت وبأنواعها  جرادؿ –عصارات 

قبؿ  ذلؾ ماكينات تممي  اارضيات واف تقـو ب جرا  عممي  البولش ل رضيات كمما طمب منها ذلؾ مفك .17
إدارة المركز الص  ، و توفير وساهؿ مناسب   لنقؿ مواد النظاف  و يجب عمى الشرك  أف ت تفظ 

سميم  و نظيف   و أف يوفر لها قط  الػيار والصيان   بالمعدات ف  الموق  ف   ال  تشػيمي 
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ومستمزمات التشػيؿ. و ال ي ؽ لها س ب هذ  المعدات مف الموق  إال بعد موافق  مممؿ وزارة الص   
 .بالموق  

 

عامالتػػ  اسػػتخداـ غػػرؼ أو مخػػازف أو مسػػتودعات أو أروقػػ  المستشػػفيات  وأعمالػػ   وأال ي ػػؽ لممتعاقػػد  .17
نما يجوز لممتعاقػد بالتنسػيؽ مػ  إدارة  أنهـوأقسامها اغراضهـ الشخصي  أو ب ج   قاهموف عمى العمؿ وا 

ل فظ مواد وأدوات العمؿ وأشيا  العامميف ولػػرض طعػامهـ  فكارفاف يجمب بصورة مؤقت  أكؿ مستشفى 
 :الشروط التالي وشرابهـ ضمف 

 جيد الطال  نظيؼ المنظر . فالكارفاف يكوف ذلؾ أ 

 ويكوف مف  ؽ إدارة المستشفى  ف يوض  ف  مكاف خمف  وال يوض  ف  مدخؿ المستشفىأ
 طمب نقم  ف   اؿ تبيف لها مخالفت  اي مف شروط .

 الشرك وم تويات  مسهولي   فالكارفاف يكوف  مف ذلؾ أ . 

  المستشفى . ةعمى  ساب الشرك  وليس مف عهد فالكارفاأف تكوف مفروشات هذا 

  اف استهالؾ الكهربا  لمكارفاف يكوف عمى  ساب الشرك  ويجب عمى الشرك  تركيب عداد
 خاص بها وبالتنسيؽ م  ادارة المستشفى والهندس  والصيان 

  دف  و وبالتنسيؽ م  ادارة الموق  يتـ قرا ة العداد شهريا مف قبؿ المهندسيف المختصيف
 شيقؿ لمكيمو وات. 7.7بسعر  المست قات ف  نفس الموق 

   ( ساع  مف تاري  إنها   وأربعوفأف يمتـز المتعاقد ب خاله  مف المستشفيات خالؿ ) مماني
  أخرىالتعاقد مع  إال إذا تـ تجديد العقد م  نفس الشرك  لفترة 

داري  ومراكز الرعاي  ااولي ، تمتـز الشرك  بتوفير دوالب لمستمزمات الشرك  ف  المراكز اع .17
 المركز أو المبنى اعداري مخازف أو دواليب استخداـ عامالت  وأ عمال  وأ لممتعاقد ي ؽ الو 

تكوف ت ت تصرؼ إدارة   سب الجدوؿ ادنا تمتـز الشرك  ب يداع مبمع نقدي لدى إدارة الموق   .17
الموق  بالكامؿ وذلؾ مف خالؿ إيصاؿ قبض مف إدارة الموق  وي ؽ لها صرفها ف  تأميف مواد 
النظاف  ولوازمها ف   اؿ أخمت الشرك  بالتزاماتها المنصوص عميها ف  العقد بهذا الخصوص. 

وج  عمى أف يمتـز المسهوؿ وتمتـز الوزارة بتقديـ فاتورة نظامي  لمشرك  بكؿ ما يتـ صرف  ف  هذا ال
ممؼ خاص بالشرك  ويكوف جاهزا ف  أي ل ظ  لمعاينت   اعداري بالم افظ  عمى هذا المبمع ضمف

 -كما هو مبيف بالجدوؿ التال : أو استخدام 
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عمما بأن  يكوف  فور ابالغ  بذلؾ مف قبؿ ادارة الموق تمتـز الشرك  بتعويض المنصرؼ مف التأميف  .17

مف  ؽ إدارة الموق  التوصي  بعدـ صرؼ مست قات الشرك  ف   ال  عدـ تسديد المبالع الت  تـ 
  سبما جا  ف  المواد المنظم  لذلؾ. لديهاصرفها مف التاميف المودع 

المكمف  الفرعي   لجن  متابع  النظاف  بيفو  هاسبوعي  بينااجمسات عمى الشرك  االلتزاـ ب ضور ال .11
بالموق  مف خالؿ مممميف مفوضيف مف قبمها و التقيد بتوجيهات و المناقص   بنودبمتابع  تنفيذ 

 توصيات و مال ظات المجن  فيما يخص موضوع العقد وعمى الطرفيف تدويف م اضر الجمسات 
  الشرك  بما يفيد  ضور  والتزام  بما ( و وتوقيعها ويكوف توقي4رقـ  مم ؽ)عمى النموذج المعتمد

لمجن  المركزي  المكمف  بمتابع  االدا   جا  ف  الم ضر مف مال ظات وتكوف ممزم  لمطرفيف وي ؽ
 المشارك  ف  هذ  الجمسات والتوقي  عمى الم اضر. االطالع عمى او

يوميا و اسبوعيا و شهريا عمى و المناطؽ ستقـو ادارة الموق  بتقييـ ادا  الشرك  ف  المسنشفيات  .17
النماذج  الخاص  لذلؾ و يجب تسميـ مممؿ الشرك  نسخ  مف هذ  النماذج بما يفيد االطالع و العمـ 

 ((4,4A , 4Bمم ؽ رقـ 
ف   اؿ ورود تقرير رقاب  عف أي مستشفى أو إدارة يتعارض م  التقرير الوارد مف إدارة الموق   .17

المكمف   لمجن  المركزي تكوف المجن  الموقع  عمى التقرير مطالب  بتقديـ تبرير لمتقرير المعد مف قبمها 
او  المالي إلى مدير عاـ الشهوف  ويتـ رف  تقرير بالخصوص بمتابع  تطبيؽ شروط المناقص 

 التخاذ اعجرا ات الالزم . الجهات المختص 

 و متابع  أعماؿ المجاف الفرعي   المكمف  بمتابع  تطبيؽ شروط المناقص  مجن  المركزي ستقـو ال .78
لمتأكد مف مدى التزاـ الشرك  بكاف  البنود الواردة ف  المناقص  والت  تـ  دوري   بجوالت متابع 

رساؿ نسخ  من  لإلدارة التاب  لها المركز الص   أو  االتفاؽ عميها،  وكتاب  تقرير تفصيم  بذلؾ وا 
 المستشفى اخذ ذلؾ بعيف االعتبار عند تقديـ التقرير الشهري عف أدا  الشرك .

بنا ا عمى التقارير الواردة مف المستشفيات ومراكز الرعاي  ااولي   بالوزارة لمداهرة المختص  ي ؽ  .77
عدـ التزاـ والمعتمدة مف المجن  المركزي  لمتابع   تطبيؽ شروط المناقص  بواعدارات التابع  لموزارة 

) ملمغ التامين النقد  الليان الرقم
 لالشيكن(

 مالعظات

  6000 مجمع الشياء الطلا 1
  5333 مجمع ناصر الطلا 0
  5333 اسورولامستشيا غزة  0
  4000 مستشيا ش داء اسقصا 6
  6333 مستشيا االندونيسا 5
 لكن مستشيا عما عدة 2000 لاقا المستشييات 4
 لكن مركز 1000 اإلداريةالمراكز  0
 الدارة المنطقة  3000 اسوليةمراكز الرعاية  0
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والخصومات  أدا  أعمالها اتخاذ كاف  اعجرا ات القانوني   سب جدوؿ الػراماتب  تالشركا
 (3ض  ف  العطا )مم ؽ رقـ المو 

مصادرة أي مواد أو مستمزمات غير مطابق  أو الدارة الموق  ي ؽ لمجن  المركزي  ف  الوزارة  .77
 لممواصفات تجدها ف  مكاف العمؿ 

كشؼ مواد النظاف  الخاص  بالمناقص  تتـ شهريا و تق  عمى عاتؽ المدير االداري مسهولي  متابع   .77
 الرعاي  .اكز ف  المستشفى أو مر 

 عدم التزام الشركة لشروط المناقصة يع  لوزارة الصعة:فا عان  .77
a) .  فس  عقد الشرك 
b) . رماف الشرك  مف دخوؿ المناقصات الخاص  بوزارة الص   لمدة عاـ  
c)  خصـ ما يترتب عمى فس  العقد مف خسارة لموزارة مف كفال   سف التنفيذ أو مف الفواتير

 .المست ق  لمشرك 

 :العقد فا عان تمديد .77

i.   )تمتزم الشركة لتوفير مستمزمات جديدة من ا )اسدوات و العاوياتً وتوفير ز  لمعمان
 جديد وكن ما يمزم.

ii.   من قيمة العقد االصما لعد أدنا % 78يتم دصم فا عان عدم توفير مستمزمات جديدة
 ً ويتم تعديد ذلس من قلن وزارة الصعة.ذلسلممناقصة لكن فترة تمديد لعد 

 
 تنييذ الددمات المطمولةالية 

أو العطؿ عمى مدار الساع  وال تتوقؼ بسبب و المستشفيات عممي  مستمرة  ف أعماؿ النظاف   .77
أو المناسبات الديني  وتستمر بنفس القو  والزخـ ف  باق  أياـ ااسبوع وكذلؾ ال اؿ  الرسمي  ااعياد

 ااولي .بالنسب  لمراكز الرعاي  

الوالدة وغرؼ بأقساـ العمميات  لمقياـ بواجباتهـ وخاص  العامميفتدريب العماؿ والعامالت ضرورة  .71
بالتعاوف م  إدارات تمؾ ااقساـ بشكؿ جيد و  االدوي  ومستودعاتوالمختبرات واقساـ العناي  المركزة 

 المذكورة. كاف  مواق  العمؿ ف  اادا عدـ استبداؿ العماؿ بصورة تمس سالم  و 

تقيد بكاف  وساهؿ الوقاي  والسالم  الواردة ف  العطا  واخذ ال يط  وال ذر خاص  عند نقؿ يجب ال .77
 النفايات الصمب  والناتج  عف التعامؿ م  المرضى.

أف ال يؤدي ت قيؽ تمؾ الخدم  إلى إعاق   ري   رك  وعمؿ فهات العامميف بااقساـ واال ي دث  .77
 ضجيجا مف شأن  أف يسئ لممرضى والعامميف .

تنظيؼ ال نفيات والخالطات والبالط اارض  بمواد قد تسبب تمؼ جزه  أو كم  ، وفى  ي ظر .78
  ال   دوث أي تمؼ تمتـز الشرك  بتػيير ااجزا  الت  تسببت ف  تمفها وعمى نفقتها الخاص .
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عطؿ ف  شبك  اعنارة او ف   اؿ مال ظ  المتعاقد أو أ د عمال  أو عامالت  ومال ظي  وجود تمؼ  .77
 بعمؿ الالـز الصال  .  أو رهيس تمريض القسـ لمقياـ المناوب)المسهوؿ(اعداري  المشرؼمع يب

التعامؿ فورًا م  ذلؾ  الشرك  المتعاقدةي قسـ مف ااقساـ عمى أف   اؿ  دوث انسداد لمجارى  .77
ل مامات يشرؼ عمى عممي   تنظيؼ ا سباكًا مدربًا  توفير وذلؾ مف خالؿاالنسداد ومعالجت  

بشكؿ دوري ومراعاة عدـ إلقا  أي مخمفات مهما كانت داخؿ خطوط الصرؼ الص    مػاسؿوال
يمن  المػاسؿ واا واض بشكؿ  تانوالم افظ  عمى جمي  أغطي  المصارؼ وعمب التجمي  وصبا

كما واف المتعهد مسهوؿ عف نظاف  وسالم  جمي  خطوط الصرؼ الص   المؤدي  إلى االنسداد 
كامم  وتوفير غطا  لكاف  البالعات ، و توفير شطافات  بما فيها المناهؿ الرهيسي الشبك  الرهيسي  
 لدورات الميا  .

 كمدينات والممرضيف أوفت  دواليب أو مالجات أو أدراج طاوالت أو كاونترات العامميف  ي ظر .93
وف  ـ تمقى  ي إكراميات أو هدايا مف المرضى أو ذويه وكذلؾ ي ظر  بأمتعتهـالعبث  أوالمرضى 

  اؿ المخالف  يتعرض المخالؼ لمم اسب  والت  قد تصؿ إلى االستػنا  عف خدمات .
 اليات التنظيل العامة و الداصة و المستمزمات الداصة لالنظافة :. 1

a. : الية تنييذ عامة 

i.   تبػػػدأ عمميػػػ  تنظيػػػؼ المواقػػػ  المختمفػػػ  داخػػػؿ المستشػػػفيات ) شػػػامم  أقسػػػاـ المرضػػػى و
ال داهؽ( يوميا الساع  السادس   صبا ا عمػى أف تنتهػ  جميػ  الو دات و السا ات و 

أعمػػاؿ النظافػػ  فػػ  السػػاع  السػػابع  و النصػػؼ صػػبا ا لػػنفس اليػػـو و لػػيس بعػػد ذلػػؾ 
 الوقت لمفترة الصبا ي  .

ii.   يػػتـ تنظيػػؼ أقسػػاـ المرضػػى و و ػػدات المرضػػى و الممػػرات الداخميػػ  بػػيف ااقسػػاـ فػػ
بالمػػا  و الصػػابوف و بالػػدعؾ و الفػػرؾ ) السػػاع  بالػسػػيؿ  مػػرات يوميػػا 3المستشػػفيات 

السادسػ  صػبا ا و السػػاع  المانيػ  و النصػػؼ ظهػرا و السػاع  التاسػػع  مسػا ا ( و عنػػد 
 ال اج  .

iii.   يػػتـ تنظيػػؼ المواقػػ  المختمفػػ  ) المكاتػػب االداريػػ  و المسػػتودعات و المخػػازف و مراكػػز
 ال اج  . الرعاي  ااولي  ( يوميا صبا ا عند بداي  العمؿ و عند

iv.  مراكز الرعاي  ااولي  الت  تعمػؿ فتػرتيف يوميػا يػتـ تنظيفهػا بالػسػيؿ بالمػا  و الصػابوف
و ذلػػؾ بالػػدعؾ و الفػػرؾ مػػرتيف يوميػػا صػػبا ا عنػػد بدايػػ  العمػػؿ و بعػػد الظهػػر السػػاع  

 الماني  و النصؼ ظهرا و عند ال اج  .

v.  الشػػرك  المصػػنع  يػػتـ تخفيػػؼ مػػواد الصػػابوف و المنظفػػات لالرضػػيات  سػػب توصػػيات
 ل ظ  التنظيؼ مف قبؿ العامؿ .

vi. ظيؼ ف  كاف  المناطؽ بػسػيؿ اارضػيات بالمػا  و الصػابوف بالػدعؾ و نتبدأ عممي  الت
جػػػز  بػػػالمميوف و 1000الفػػػرؾ تػػػـ التجفيػػػؼ تػػػـ مسػػػ  اارضػػػيات بػػػالكمور بتركيػػػز مػػػف 

 ي ظر سكب الما  عند تنظيؼ االرضيات المػطاة بالموكيت أو السجاد .
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vi.  االرضيات المػطاة بPVC ات العاديػ  . مػا تنظيػؼ االرضػي اليػ  يتـ تنضػيفها بػنفس
عػػدا االرضػػيات التػػ  ت تػػاج الػػى صػػيان  و يوجػػد بهػػا فت ػػات فيػػتـ مسػػ ها فقػػط بفوطػػ  

 جز  بالمميوف . 1000مبمم  بالما  و الصابوف تـ تجفبفها تـ مس ها بكمور بتركيز 

vii. ؾ فػػػ  الممػػػرات العامػػػ  و بػػػيف االقسػػػاـ بػسػػػمها يػػػتـ تنظيػػػؼ الجػػػدراف المػطػػػاة بالسػػػيرامي
جػػز  بػػالمميوف صػػبا ا  1000بالمػػا  و الصػػابوف تػػـ تجفيفهػػا تػػـ مسػػ ها بكمػػور بتركيػػز 

، و يػػتـ مسػػ ها مػػرتيف اضػػافيتيف يوميػػا بػػالكمور بػػالتركيز السػػابؽ ذكػػر  مػػرتيف اسػػبوعيا 
  اج  .عند الساع  الماني  و النصؼ ظهرا و الساع  التاسع  مسا ا و عند ال

viii.  يػػتـ تنظيػػؼ جػػدراف الممػػرات العامػػ  فػػ  منػػاطؽ تػػردد المرضػػى المػطػػاة بالػػدهاف الػػذي
مسػػػ  بكمػػػور  مػػػرتيف اسػػػبوعيا و يتػػػأمر بالميػػػا  بالمسػػػ  بالمػػػا  و الصػػػابوف تػػػـ التجفيػػػؼ

جػػز  بػػالمميوف مػػالث مػػرات يوميػػا  سػػب التواقيػػت المػػذكورة سػػالفا و عنػػد  1000بتركيػػز 
 ال اج .

ix. اابػػػػواب و مفػػػػاتي  االنػػػػارة و االبػػػػواب و الشػػػػبابيؾ و نقػػػػاط  يػػػػتـ مسػػػػ  كافػػػػ  مقػػػػابض
االكسػػػػجيف و الشػػػػفط و الهػػػػوا  و المصػػػػاعد الكهرباهيػػػػ  و السػػػػاللـ  بػػػػالمواق  المختمفػػػػ  

مػػرات يوميػػا صػػبا ا و عنػػد السػػاع   3جػػز  بػػالمميوف  500بمسػػ ها بكمػػور بتركيػػز مػػف 
كػػوف الفوطػػ  مخصصػػ  المانيػػ  و النصػػؼ ظهػػرا و السػػاع  التاسػػع  مسػػا ا ) يجػػب أف ت

 فقط لمس  هذ  االماكف و ال تستعمؿ اماكف اخرى (.

x.  الخاصػػػ  بالمرضػػػى كػػػؿ سػػػاع  و عنػػػد ال اجػػػ  مػػػف  العامػػػ  يػػػتـ تنظيػػػؼ دورات الميػػػا
السػػاع  السادسػػ  صػػبا ا و  تػػى المانيػػ  عشػػر لػػيال بالمػػا  و الصػػابوف تػػـ التجفيػػؼ و 

جػػز  بػػالمميوف ، و يشػػمؿ التنظيػػؼ االرضػػيات و أ ػػواض  1000بتركيػػز  ورالمسػػ  بكمػػ
غسػػؿ اايػػدي و كراسػػ  دورات الميػػا  ، و يػػتـ تنظيػػؼ دورات ميػػا  المكاتػػب االداريػػ  و 

و يػػتـ غسػػؿ الجػػدارف بالمػػا  و المػػوظفيف مػػرتيف يوميػػا و عنػػد ال اجػػ  و بػػنفس االليػػ  
  بكمػػػور بػػػالتركيز الصػػػابوف مػػػرتيف يوميػػػا وذلػػػؾ بالػػػدعؾ و الفػػػرؾ تػػػـ التجفيػػػؼ و المسػػػ

 السابؽ .

xi.  مػرات يوميػا و عنػد ال اجػ   3دورات الميا  الموجودة داخؿ غرؼ المرضى يتـ تنظيفها
 بنفس االلي  السابق  .

xii.    يجػػب اف يتػػوفر لكػػؿ قسػػـ ادوات النظافػػ  الخاصػػ  بػػ  مػػف مماسػػ  و قشػػاطات و الػػ 
ت الخاصػػ  . ، يمنػػ  اسػػتخداـ اادواممسػػ   لالرضػػيات لكػػؿ غرفػػ  ك ػػد أدنػػى 2عػػدد 

 بدورات الميا  ف  أي موق  اخر .

xiii.   يجػػب تفريػػع أكيػػاس البػػوؿ الخاصػػ  بالمرضػػى بالمر ػػاض ، تػػـ يوضػػ  الكػػيس فػػ  سػػم
 النفايات الخطرة .

b.  (5ً موضعة فا الممع  رقم )اليات تنييذ داصة لاسقسام الطلية 

c.  : المستمزمات و اسدوات و المواد الداصة لالنظافة 
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i. سػػم  مهمػػالت بالسػػتيؾ بالػطػػا  مصػػنوع  مػػف البالسػػتيؾ  يجػػب تػػوفير عػػدد كػػاف  مػػف
أو مسػػػتدير لهػػػا غطػػػا  يفػػػت  نصػػػفى )ال جػػػـ  ػػػوال   وتكػػػوف عمػػػى شػػػكؿ مربػػػ  الجيػػػد

و يػػتـ توزيعهػا ل قسػػاـ و تػػوزع بجػوار كػػؿ سػػرير و  ضػػان   سػػـ(50و ارتفػاع  30*25
 و تستخدـ لمنفايات الخطرة فقط و ف  ااماكف الم ددة .

بالمجن  المركزيػ  لمتفتػيش أو المجنػ  الداخميػ  داخػؿ المستشػفى   ي ؽ لموزارة مممم  -
 مصادرة كؿ الكميات الػير مطابق  لممواصفات.

ii.  سم  مهمالت بالػطا  تفت  بالقدـ يجب توفير عدد كاف  مف  اويات النفايات الخطرة 
وتكوف عمى شكؿ مرب  أو مستدير ذات غطػا  م كػـ  الجيدمصنوع  مف البالستيؾ  -

 و يتـ توزيعها كالتال  : سـ( 50و ارتفاع 30*25)ال جـ  وال    القدـيعمؿ ب
  اوي  بيف كؿ سريريف مرضى ف  ااقساـ العادي  و أقساـ الطواري  . -

  اوي  بجوار أماكف ت ضير العالجات . -

  اوي  بجوار كؿ سرير ف  غرؼ الػيار عمى الجروح . -

  اوي  بجوار كؿ كرس  لعالج ااسناف . -

كػػؿ عيػػادة مػػف عيػػادات العيػػوف و الجمديػػ  و العيػػادات االخػػرى التػػ   اويػػ  فػػ   -
 يوجد بها نفايات خطرة .

  اويات ف  اقساـ المختبر و ااشع  بما يتناسب م   جـ العمؿ. -

ي ؽ لموزارة مممم  بالمجن  المركزيػ  لمتفتػيش أو المجنػ  الداخميػ  داخػؿ المستشػفى   -
 .ت اصفامصادرة كؿ الكميات الػير مطابق  لممو 

iii.  مػػػزود بعجمتػػػيف مصػػػنوعتيف مػػػف  جهػػػ  وا ػػػدة( )العجػػػؿ مػػػفتػػػوفير  اويػػػات بعجػػػالت
ي تػػػوى عمػػػى غطػػػا  م كػػػـ لعػػػدـ نقػػػؿ  المطػػػاط القػػػوى ومقػػػاـو لمصػػػدمات والكيماويػػػات.

سػػػـ  لمتجميػػػ   120لتػػػر و ال يزيػػػد ارتفاعهػػػا عػػػف  100و بسػػػع  ال تقػػػؿ عػػػف   التمػػػوث
المؤقت لمنفايات داخؿ ااقسػاـ و العيػادات الخارجيػ  التػ  تقػ  عمػى الػدور اارضػ   و 
كاف  اادوار ف  المنشات الت  يوجد بها مصػاعد و تكػوف ال اويػات بمػونيف مختمفػيف و 
مو ديف داخؿ المنشأة أو المركز او المستشفى ) يكػوف لػوف ال اويػات لمنفايػات العاديػ  

 ؼ عف ال اوي  المخصص  لمنفايات الخطرة( و يتـ توزيعهـ كالتال  :بموف مختم

 اويتيف لكؿ قسـ مف ااقساـ الطبي  و العيادات الخارجيػ  داخػؿ أقسػاـ المستشػفى  -
و كؿ  اوي  بمػوف مختمػؼ و معػروؼ مسػبقا ال اويػ  الخاصػ  بالنفايػات العاديػ  و 

 النفايات الخطرة .

يػػ  أوليػػ  ( و كػػؿ  اويػػ  بمػػوف مختمػػؼ و  ػػاويتيف لكػػؿ مركػػز صػػ   ) مركػػز رعا -
 معروؼ مسبقا ال اوي  الخاص  بالنفايات العادي  و النفاي  الخطرة .

 اوي  وا ػدة لكػؿ طػابؽ لممكاتػب االدرايػ  التػ  يوجػد بهػا مصػعد تكػوف مخصصػ   -
 لمنفايات العادي  .
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 اويػػ   او أكمػػر لكػػؿ مخػػزف أو مسػػتودع أو مطػػب  أو مػسػػم  لمنفايػػات العاديػػ  و  -
 ذلؾ عمى  سب مسا   المكاف و كـ النفايات اليوم  .

تػػوفير  اويػػات لمتجميػػ  و نقػػؿ النفايػػات فػػ  الطوابػػؽ اارضػػي  فػػ  المستشػػفيات و  -
المراكز الت  ال يتوفر فيها مصاعد و تكوف بألواف مختمفػ  بتمييػز النفايػات الخطػرة 

 عف النفايات العادي  .

فتػػيش أو المجنػػ  الداخميػػ  داخػػؿ المستشػػفى  ي ػػؽ لمػػوزارة ممممػػ  بالمجنػػ  المركزيػػ  لمت -
 مصادرة كؿ الكميات الػير مطابق  لممواصفات.

iv.  سػػـ و  60لتػػر و ارتفاعهػػا ال يزيػػد عػػف  50تػػوفير  اويػػات كبيػػرة و بسػػع  ال تقػػؿ عػػف
بػطا  م كـ و مقابض و بمونيف مختمفيف لمنفايات العاديػ  و النفايػات الخطػرة لمطوابػؽ 

مراكػػز و المستشػػفيات التػػ  ال يتػػوفر فيهػػا مصػػاعد كهرباهيػػ  و و اادوار العمويػػ  فػػ  ال
 توزع كالتال  :

 ػػاويتيف لكػػػؿ قسػػػـ مػػػف ااقسػػاـ الطبيػػػ  ولكػػػؿ مختبػػػر و تكػػوف كػػػؿ  اويػػػ  بمػػػوف مختمػػػؼ  -
 لتمييز النفايات العادي  عف النفايات الخطرة 

  اوي  لممكاتب االداري  لمنفايات العادي  . -

  دات العالج الكيمياه  . اويات لػرؼ الػسيؿ الكموي وو  -

  اويات لػرؼ العمميات . -

ي ؽ لموزارة مممم  بالمجن  المركزي  لمتفتيش أو المجن  الداخميػ  داخػؿ المستشػفى  مصػادرة  -
 كؿ الكميات الػير مطابق  لممواصفات.

v.  توفير أكياس لمنفايات بأ جاـ مختمف  تتناسػب مػ   جػـ السػالؿ و ال اويػات داخػؿ كػؿ
 مستمرة .منشأة  و بصورة 

 يجب أف تكوف لوف أكياس النفايات العادي  أسود . -

 . صفريجب أف يكوف لوف أكياس النفايات الخطرة أ -

 .  مريجب أف يكوف لوف أكياس النفايات الكيمياهي  أ -

يجػػػب اف تكػػػوف مصػػػنوع  مػػػف البالسػػػتيؾ درجػػػ  أولػػػى بػػػدوف شػػػواهب عػػػديـ الراه ػػػ  قػػػوي  -
الم ػاـ شػديد الت مػؿ معبػأ فػػ  أكيػاس ت تػوي عمػى كجػـ وا ػػد و كػؿ عشػروف كجػـ داخػػؿ 

 شيكارة 

سػـ ) الكيمػو يتػراوح  80×60كيس( ،  85-75سـ ) الكيمو يتراوح بيف 60×50المقاسات  -
 كيس ( 15-12يتراوح بيف  ) الكيمو140×80، كيس(  60-50بيف 

االأكيػػػاس الػيػػػر مطابقػػػ  لممواصػػػفات و وموجػػػودة  داخػػػؿ المنشػػػأة الطبيػػػ  و فػػػ  مخػػػازف  -
 الشرك  داخؿ المنشأة ، سيتـ مصادرتها مف قبؿ الوزارة.

vi.  و ورؽ التواليت : مناشؼ ورقي  ل يدي 
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رقيػػ  و أف يكػػوف مطػػابؽ لممواصػػفات الفمسػػطيني  الخاصػػ  بػػورؽ التواليػػت و المناشػػؼ الو  -
 ف ص المنتا و مطابقت  ف  وزارة االقتصاد .

جيػد االمتصػػاص لمميػا  و ال يتمػػزؽ عنػد االسػػتخداـ )ذو راه ػ  جيػػدة( و يمكػف اسػػتخدام   -
 بطاق  بياف كامم  .ف  موزعات الورؽ ، و الكمي  الموردة عبوات كامم  موض  عميها 

)مستشػػفى ، عيػػادة ،  يجػػب توفيرهػػا عمػػى مػػدار السػػاع  فػػ  كػػؿ أمػػاكف المنشػػأة الصػػ ي  -
 مخازف و ال  ..( .

يجب أف تتوفر باستمرار عمى كؿ مػسػم  و كػؿ تواليػت سػوا  لممرضػى أو لممػوظفيف مػف  -
 الطاقـ الطب  و االداري .

 يجب عرض عينات مف ورؽ التجفيؼ عمى المجن  المركزي  بالوزارة قبؿ التوريد . -

لطبيػػػ  يػػػتـ مصػػػادرة كػػػؿ فػػػ   ػػػاؿ ضػػػبط أي ورؽ مخػػػالؼ لممواصػػػفات داخػػػؿ المنشػػػات ا -
 . الكمي 

vii.  مزيؿ لمبق  و ل  تأمير قوي عمى دورات ميا  مقبوؿ الراه   ،  لم مامات و منظؼ (
، يجب أف يكوف موض   لتر م  توفير مكياؿ لمتخفيؼ 10العبوة ال تزيد عف ااوساخ ( 
 بطاق  بياف كامم عمى العبوة 

 %10نظؼ ال مامات و بتركيز أف يكوف مطابؽ لممواصفات الفمسطيني  الخاص  بم -

صوؿ عمى الموافق  قبؿ االستعماؿ و بعد ف ص المنتا و عرض عمى المجن  المركزي  لم ت -
 مطابقت  ف  وزارة االقتصاد .

viii. .  وراق  مف البالستيؾ المقوى  سب العين  المتوفرة لدى داهرة الخدمات الفندقي 

ix.  الفمسػػطيني  الخاصػػ  بػػالكمور ، مطػػابؽ لممواصػػفات %  6 -4كمػػور م ػػدد التركيػػز مػػف
 الساهؿ .

( ) العبػػوة ال تزيػػػد  - مػػف مصػػن  مػػػرخص ) م ػػدد لممػػػادة الفعالػػ  ل هيبوكموريػػت الصػػػوديـو
 و يجب أف ت مؿ العبوات بطاق  بياف كامم  . لتر ( 5عف 

x.  ( 2.5أقراص كمور فوار) جـ 

جػػػػز   -ppmأقػػػػراص مطهػػػػرة مابتػػػػ  و معمومػػػػ  التركيػػػػز بالنسػػػػب  لمػػػػادة الكمػػػػور المتػػػػاح ) -
بػػػالمميوف( يقتػػػؿ الجػػػراميـ المسػػػبب  لمعػػػدوى مػػػ  كتابػػػ  التخفيفػػػات المختمفػػػ  عنػػػد االسػػػتخداـ 

 بأقساـ المستشفى .

xi.  ساهؿ لميديفصابوف   : 

 %10 ال يقػؿ عػف مطابؽ لممواصفات الفمسطيني  الخاص  بالمنتا و تركيز المادة الفعالػ  -
 (LABSو ال ي توي عمى مادة ) 

 (PH = 8 - 5) مماني الى  خمس يجب أف يكوف االس الهدروجين  لمصابوف مف  -

يجػب أف ت تػوي مركبػات و  كجم(  5 ال تزيد عنالعبوه )ذو رائحت عطره ورغوه وفيرة   -
 مرطب  لميديف .دهني  الصابوف عمى مواد 
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يجػػػب أف تكػػػوف تركيبػػػ  الصػػػابوف ال ت تػػػوي عمػػػى مػػػواد تػػػؤمر تػػػأمير سػػػمب  عمػػػى الجمػػػد و  -
 تؤدي الى أمراض جمدي  .

و يعرض عمى المجنػ   بطاق  بياف كامم يجب اف يكوف عمى كؿ عمب  ممصؽ موض  ب   -
 المركزي  لم صوؿ عمى الموافق  .

 شهور و يتـ ف صها قبؿ توزيعها عمى المنشاة . 3يجب توفير كمي  لمدة ال تقؿ عف  -

 أة الص ي  .يجب توفير صابوف لػسؿ االيدي ف  كاف  الصبانات داخؿ المنش -

ي ؽ لموزارة مممم  بالمجن  المركزي  لمتفتيش أو المجن  الداخميػ  داخػؿ المستشػفى  مصػادرة  -
 كؿ الكميات الػير مطابق  لممواصفات.

xii.  (1عربات نظاف  بعجالت : مرفؽ صور لمعربات )صورة رقـ 

ي ػػؽ  يجػػب توفيرهػػا الجػػرا  عمميػػات النظافػػ  فػػ  االقسػػاـ و الممػػرات  سػػب المسػػا ات  ، و -
 الدارة المستشفى أو المنشأة بطمب العدد الت  ترا  مناسبا مف العربات لتػطي  كاف  ا تياجاتها .

 

xiii. : مبيد  شري لم شرات الطاهرة 
)اسبراى(  مصنوع مف المركبات الت  يصرح باستخدامها بالمنشػات الصػ ي  والػيػر ضػارة  

ف و المفروشػات ومػدوف عميػ  كػؿ عديـ الراه   اليترؾ أمار عمى الجػدرا –بالص   و البيه  
   ( ؿم300البيانات الخاص  بالمادة الفعال  )عبوة 

xiv. اارضيات  منظؼ ساهؿ لتنظيؼ 

و ي توي عمى مػادة فعالػ  أنيونيػ  عمػى أسػاس صػوديـو سػمفونات  %5المادة الفعال  ال تقؿ عف  -
(LABS) 

 (Ph = 8-11 )االس الهيدروجين  مف -

، ي تػػوي عمػػى مػػواد فعالػػ  ، مزيػػؿ لمبقػػ  و الػػدهوف ، و لػػ  تػػأمير مقبػػوؿ الراه ػػ  ذو رغػػوة وفيػػرة  -
عمػػى كػػؿ عبػػوة موضػػ   بطاقػػ  بيػػاف كاممػػ وجػػود و غيػػر ضػػار لمجمػػد ، مػػ  قػػوي عمػػى ااوسػػاخ 

التخفيػؼ  طريقػ نسب  التركيػز لممنػتا و  فيها اسـ الشرك  المصنع  و الباركود الخاص بالمنتا و
 (لتر 20لالستعماؿ )العبوة ال تزيد عف 

xv. مسمؾ مجاري (مواد لتسميؾ البالوعات مف الش ـو ( 

تػذيب الشػ ـو و تسػمؾ البالوعػات امنػ  لالسػتخداـ ، ال  الصودا الكاوي  و االلومنيػـو بيبات مف  -
البيانػػات الخاصػػ  بالمػػادة الفعالػػ  و طريقػػ  و  كافػػ  تػػؤمر عمػػى مواسػػير الصػػرؼ ، مػػدوف عميهػػا

 نسب التخفيؼ ) العبوة ال تزيد عف نصؼ كجـ (

xvi.  مراكػػز رعايػػ  أوليػػ  ( ليػػتـ  –تػػوفير طػػاب  الصػػؽ و مػػروس باسػػـ المنشػػأة ) مستشػػفى
 لصق  عمى أكياس النفايات الخطرة .

 سـ 6*4مقاس الطاب   -

 الوزف( –التاري   –مصمـ لتدويف البيانات التالي  عمي  ) اسـ القسـ  -
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xvii. المماس  و القشاطات 

 ممس   ل رضيات لكؿ غرف  أو صال  . 2يجب توفير عدد كاف  لكؿ ااقساـ بعدد  -

 توفير فوط خاص  لمس  الجداف و مقابض االبواب و المصاعد -

 .جدا يجب أف تكوف ب ال  جيدة  -

 اخرى .يمن  استخداـ المماس  و القشاطات الخاص  بدورات الميا  ف  اماكف  -

 يمن  استخداـ المماس  الخاص  باالقساـ ال رج  و العمميات ف  أماكف أخرى . -

 يمن  استخداـ المكانس العادي  داخؿ المنشات الص ي  . -

 

 اليات جمع النيايات : .0

ي ظر استخداـ المصاعد الكهرباهي  الخاص  بالجمهور ف  نقؿ النفايات أو أوعيتهػا فػ  سػاعات  -
 ها كماف  عالي  مف الزوار و العمؿ داخؿ الموق  (الذروة ) الت  يكوف في

 يجب أف تتناسب لوف االكياس  سب ال اويات أو السالت المخصص  لنوع النفايات . -

   التخزيف المؤقت  بالقسـ يجب اغالؽ كاف  االكياس الت  يتـ جمعها جيدا قبؿ وضعها ف   اوي -

 يتناسب لون  م  نوع النفايات .يجب أف يكوف بداخؿ كؿ  اوي  تخزيف مؤقت بالقسـ كيس  -

يجػػب وضػػ  ممصػػؽ موضػػ  بػػ  اسػػـ القسػػـ و التػػاري  عمػػى الكػػيس فػػ   اويػػ  التجميػػ  بالقسػػـ و  -
 ربط الكيس جيدا قبؿ نقم  لمكاف تجمي  النفايات .

 يجب أف تكوف ال اويات مػمق  تماما امنا  نقؿ النفايات الى مكاف التخزيف الداهـ ف  المنشأة . -

سػػاع   24يػػات الػػى المكػػاف الم ػػدد لتخػػزيف النفايػػات كممػػا تمتمػػ   ال اويػػ  و كػػؿ يجػػب نقػػؿ النفا -
 كأقصى  د .

يجب توزيف النفايػات الخطػرة و تػدويف الكميػ  و اسػـ القسػـ فػ  سػجؿ خػاص فػ  مكػاف التخػزيف  -
 الداهـ .

 يجب غسؿ كاف  ال اويات بعجالت كؿ مرة بعد تفريػها بالما  و الصابوف . -

ااقسػػاـ مػػرة وا ػػدة يوميػػا و فػػ  كػػؿ مػػرة يظهػػر عميهػػا عالمػػات اتسػػاخ يجػػب غسػػؿ السػػالؿ فػػ   -
 خالؿ اليـو .

 

 لتقديم ددمات النظافة ل ا المتعاقد يمتزم التا والج ات اسقسام
 

   عمى اختالؼ تخصصاتها اقساـ المبيت لممرضى)رجاؿ ونسا  واطفاؿ(جمي   - أ

ة المػػريض عػػدا االجهػػزة الطبيػػ  و ػػدة المػػريض بالكامػػؿ )السػػريروالكومودينات وكػػؿ مػػا يتبػػ  و ػػد - ب
 والكهرباهي  مف مسهولي  عماؿ النظاف  وباشراؼ الممرض المسهوؿ

 .الوالدة وو دات واقساـ جمي  أقساـ العمميات الكبرى والصػرى  - ت

ااطبػػا  والتمػػريض واعداريػػوف العػػامميف بتمػػؾ ااقسػػاـ بمػػا ت تويػػ  مػػف مرافػػؽ سػػكف  وجميػػ  مكاتػػب  - ث
    .طعاـ (صاالت و ) مامات ، مطاب  
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 .جمي  المطاب  وصاالت الطعاـ التابع  لتمؾ ااقساـ وكاف  المخازف والمستودعات - ج
جمي  الممرات داخػؿ ااقسػاـ أو الموصػم  إليهػا أو الصػاالت التػ  تقػ  داخمهػا أو بينهػا أو تػربط  - ح

 ..جمي  المناور ومسا ات التهوي  ف  ااقساـوكذلؾ   البعض يبعضهاااقساـ 

بمػػػا  الػػػبعض الرهيسػػػي  والجانبيػػػ  منهػػػا ببعضػػػهاجميػػػ  اادراج المؤديػػػ  إلػػػى ااقسػػػاـ أو تربطهػػػا  - خ
 تتضمف مف درابزينات ومناور.

الخدماتيػػػ  التشخيصػػػي  المسػػػاعدة والمخصصػػػ  لخدمػػػ  المرضػػػى ممػػػؿ أقسػػػاـ و جميػػػ  ااقسػػػاـ الفنيػػػ   - د
تشػػمم  تمػؾ ااقسػػاـ مػػف مرافػػؽ  ومػػا.....الػػ  ( والتعقػيـ  ،  ااشػع  ، المختبػػرات ، العػػالج الطبيعػػ )

 .)صاالت ، دورات ميا  ،  مامات وخالف  (

جميػػػ  ااقسػػػاـ اعداريػػػ  بمػػػا تشػػػمم  مػػػف مكاتػػػب ودورات ميػػػا  و مامػػػات وبوفيهػػػات وكػػػردورات أو  - ذ
 صاالت أو أدراج

 ف  المراكز الص ي  المختمف  جمي  السا ات والممرات والطرقات خارج اابني  ومواقؼ السيارات - ر
 

و  وف  االليات العامة و الداصةتنظيل كن االماكن  مان المطمولة من الشركة تنييذاااالع
 المواعيد المعددة لاالضافة الا التالا :

مػ  تنظيػؼ  اعػال المػذكورة  االقسػاـ واالمػاكفجمي  اابواب والنوافذ الزجاجيػ  فػ  جميػ  تنظيؼ  .1
 ب والجدرافالزجاج مف الداخؿ والخارج وأرضيات النوافذ وكذلؾ اابوا

جميػػ  دورات الميػػا  وال مامػػات والمػاسػػؿ وال نفيػػات والخالطػػات المتواجػػدة داخػػؿ جميػػ   تنظيػؼ .2
 ااقساـ والو دات سابق  الذكر

واارفػػػؼ أينمػػػا ، اختالؼ أنواعهػػػا بػػػوالكراسػػػ  الطػػػاوالت الكبيػػػرة والصػػػػيرة ، و  تنظيػػػؼ المكاتػػػب .3
 وجدت  دوف المساس بسالم  تمؾ الممتمكات أو إتالفها.

أف يقػػـو بػػذلؾ  ىالػبػػار عمػػتنظيػػؼ أجهػػزة التكييػػؼ داخػػؿ الػػػرؼ أو الممػػرات أو الصػػاالت مػػف  .4
العمؿ عمػاؿ متخصصػيف أو مػدربيف عمػى ممػؿ تمػؾ اععمػاؿ لعػدـ المسػاس بهػا أو إتالفهػا عنػد 

 أجرا  النظاف 

 تنظيػػؼ و ػػدة المػػريض بالكامػػؿ )السػػريروالكومودينات وكػػؿ مػػا يتبػػ  و ػػدة المػػريض عػػدا االجهػػزة .5
 الطبي  والكهرباهي  وباشراؼ الممرض المسهوؿ.

خػراج ااسػرة واامػاث مػف الػػرؼ التػ  تتطمػب ذلػؾ باسػتخداـ أدوات  .6 تعسيؼ الجدراف وااسقؼ وا 
عادتػ  لمكانػ  سػالماً  )يفضػؿ اف تكػوف شػفاط (تعسػيؼ مخصصػ  لػذلؾ  بالتنسػيؽ مػ  رهػيس و ، وا 

 .العامميف أومرضى يزعا ال أواعداري بما ال يمس والمشرؼ  تمريض القسـ 
بمػواد تنظيػؼ خاصػ   (وتممي  بالفوطػ  المبممػ  مس ) المصاعد والكباهف وابواب تنظيؼ أرضيات .7

لها خاصي  التممي  دوف التسبب ف  صدهها وكذلؾ نظاف  مجارى أبوابهػا مػف الفضػالت وااتربػ  
 وأعقاب السجاهر
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 مػػف الػبػػار    الصػػور المعمقػػومسػػ )اسػػتبداؿ الرمػػؿ برمػػؿ جديػػد اف لػػـز االمػػر(يرو تنظيػػؼ القوا .8
 جاف   بفوط

 .تنظيؼ وتممي  البالط الصين  والكراميكا ف  ال مامات ودورات الميا  والمطاب  وتمميع  .9

تسػػميؾ المػاسػػؿ والمصػػارؼ وخطػػوط المجػػارى داخػػؿ ااقسػػاـ التػػ  يمتػػـز المتعاقػػد عمػػى خدمػػػ   .11
نظافتهػا فػ  ل ظػػ   ػدوث االنسػػداد لخطػوط الصػػرؼ والمجػارى وعػػدـ تأجيػؿ التعامػػؿ مػ  الخمػػؿ 

 ف  التو والم ظ  . وتسميك 

 تنظيؼ السيفونات بال مامات والمرا يض مف الػبار وااوساخ . .11

 
 منوطة لالشركة وعمال ا:  غير ال اسعمان
 .) باستمنا  أسرة المرضى(.بالمطمؽ تنظيؼ ااجهزة الطبي  المابت  والمت رك  منهانقؿ و  .1

 .الطبي  ستمزماتآلالت الجرا ي  والمتنظيؼ ا .2

 )الشراشؼ(..فرش ااسرة وتػيير أغطيتها .3
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 آلية صرل مستعقات الشركة

عمى مف خالؿ وزارة المالي  يتـ صرؼ مست قات الشرك  المترتب  عمى هذا العقد  .1
( دفع  لكامؿ مدة العقد السنوي  تبدأ بالدفع  ااولى و 12أساس الدفعات الشهري  و بعدد )

 تنته  بالدفع  الماني  عشرة و ااخيرة.
يتـ الدف  بالدفعات ف   اؿ كانت الشرك  قاهم  بتقديـ الخدم  الكمر مف موق  ف ن   .2

 الشهري  لجمي  المواق  مرة وا دة.
تمتـز وزارة المالي  بدف  مطالب  الشرك  باست قاقها لقا  الخدمات المقدم   سب العقد  .3

 عمى أف تستوف  المصوغات التالي : إتماـ المعامم ( يوما مف تاري  91خالؿ )
 في (. الفاتورة االصمي  )عف الشهر الذي تـ تقديـ الخدم  •
كشؼ دواـ منسوب  الشرك   عف المدة موضوع المطالب  يتضمف )االسـ /الوظيف /  •

رقـ الهوي  /موق  العمؿ( عمى أف يميز ل االت ال ضور بعالم  )+( و الػياب بال رؼ )غ( 
    ( و يتـ توقيع  مف مدير الموق /مشرؼ الشرك  و مممؿ وزارة الص  -و اعجازات بعالم  )

داري  أو مدير المستشفى ( ) مديرا 
 صورة عف بوليص  التأميف لمنسوب  الشرك . •
خطاب مطالب  مف الشرك  لمممؿ وزارة الص   يشمؿ الموضوع و مبمع المطالب   •

 باارقاـ و ال روؼ.
وزارة الصػػ   بػػالموق   مػػف لجنػػ نمػػوذج تقيػػيـ أدا  الشػػرك   سػػب النمػػاذج المرفقػػ  موقعػػ  مػػف  •

كما ويجب اعتماد هػذا النمػوذج أيضػا مػف قبػؿ اعدارة العامػ  لممستشػفيات )تقػارير المستشػفيات( 
ومدير عاـ الرعاي  ااولي  بالنسب  لتقارير المراكز الرعاي  االولي  و مػف المجنػ  المركزيػ  لمتابعػ  

   أعماؿ النظاف  .
 وزارة الص   لنظاف  معتمد مف عطوف  وكيؿتقرير المجن  المركزي  لمتابع  شركات ا. 
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 (1ممع  رقم )

 من مستشيا لكن(  و السنوية )شامن ت طية االجازات االسلوعيةادنا كعد المطموب الكما العمان عدد
  لالعرض المشمولة المستشييات

العدد  الليان الرقم
 مالعظات المطموب

 العمان لالمرفقاتجدون توزيع  183   مجمع الشياء الطلا 1
 جدون توزيع العمان لالمرفقات 7 مستشيا العرازين لموالدة  0
 جدون توزيع العمان لالمرفقات 20 م العيون 0
 جدون توزيع العمان لالمرفقات 33 لألطيانم النصر  6
 جدون توزيع العمان لالمرفقات 25 م الش يد معمد الدرة 5

 لالمرفقات جدون توزيع العمان 50 م الرنتيسا 4

 جدون توزيع العمان لالمرفقات 24 م ليت عانون 0

 جدون توزيع العمان لالمرفقات 43 م االندونيسا 9
 جدون توزيع العمان لالمرفقات 78 اسقصام ش داء  9
 جدون توزيع العمان لالمرفقات 106 مجمع ناصر الطلا 13

11 
 جدون توزيع العمان لالمرفقات 80 اسورولام 

 فاتورة مستقمة  4 كمية فمسطين لمتمريض
 جدون توزيع العمان لالمرفقات 29 م النجار 10
 جدون توزيع العمان لالمرفقات 24 م ال الن االماراتا  10

 
 مشموال لالعرض لمراكز الرعاية االولية و المراكز االدارية ادنا كعد المطموب الكما العمان عدد

 الليان الرقم
العدد 
 مالعظات المطموب

 جدون توزيع العمان لالمرفقات 14 منطقة صعة رفز ) الرعاية اسولية (   1
 جدون توزيع العمان لالمرفقات 24 منطقة صعة دانيونس ) الرعاية اسولية( 0
 جدون توزيع العمان لالمرفقات 32 منطقة صعة الوسطا ) الرعاية اسولية( 0

6 
 جدون توزيع العمان لالمرفقات 62 منطقة صعة غزة ) الرعاية اسولية(

 فاتورة مستقمة  8  المجمع االدار  )وزارة الصعة(

 جدون توزيع العمان لالمرفقات 25 منطقة صعة شمان غزة ) الرعاية اسولية(  5

 فترة واعدة 5 غزة  –(أمانمجمع االدارات )عمارة  4

 فترة واعدة 3 والمواصالت النقن داءرة 0

 فترة واعدة 9 1+االسعال الجديد3الموازم العامةداءرة مدازن  9
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 فترة واعدة 5 لمصيدلة العامة اإلدارة

 فترة واعدة 7 عمارة كعين   –مجمع االدارات  9

 فترة واعدة 2 وعدة تكنولوجيا المعمومات 13

 فترة واعدة 3 داءرة العالج لالدارج 11
 فترة واعدة 2 نتساريم -االدارة العامة لم ندسة والصيانة 10
 فترة واعدة 2 عمارة عجاز   –داءرة االرشيل المركز   10
 ساعة   24 16 مستشيا النيسية  16
  1 مركز  الطب النيسا غرب غزة 15

14 
 صيانة  3+ االدارة العامة لتنمية القول اللشرية

 1الشياء
6 

 فترة واعدة

 
 (0ممع  رقم )

 ( و السنوية المطمولة تشمن ت طية االجازات االسلوعيةنموذج االسعار لممستشييات) االعداد 

 الليان الرقم
العدد 
المطمو 
 ب

السعرلمعامن 
 مالعظات االجمالا الواعد

    183 مجمع الشياء الطلا 1
    7 مستشيا العرازين لموالدة  0

    20 م العيون 0
    33 لألطيانم النصر  6
    25 م الش يد معمد الدرة 5
    50 الرنتيسام  4
    24 م ليت عانون 0
    43 م االندونيسا 9
    78 اسقصام ش داء  9
    106 مجمع ناصر الطلا 13

11 

    80 اسورولام 

فاتورة مستقمة تعامن معاممة    4 كمية فمسطين لمتمريض
 المراكز االدارية

    29 م النجار 10
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    24 م ال الن االماراتا 10
 اإلداريةو المراكز نموذج االسعار لمراكز الرعاية االولية 

العدد  الليان الرقم
 المطموب

السعرلمعامن 
 الواعد

 مالعظات االجمالا

    14 منطقة صعة رفز ) الرعاية اسولية (   14
    24 منطقة صعة دانيونس ) الرعاية اسولية( 15
    31 منطقة صعة الوسطا ) الرعاية اسولية( 16
 
17 

    62 منطقة صعة غزة ) الرعاية اسولية(
 فاتورة مستقمة   8 المجمع االدار  )وزارة الصعة(

    25 منطقة صعة شمان غزة ) الرعاية اسولية(  18
    5 غزة  –(أمانمجمع االدارات )عمارة  19
    3 والمواصالت النقن داءرة 20

21 
+االسعال 0داءرة مدازن الموازم العامة

    6 1الجديد

    5 لمصيدلة العامة اإلدارة 22

23 
  + االدارة العامة لتنمية القول اللشرية

 مجمع الشياء الصيانة
4 

 
  

    7 عمارة كعين   –مجمع االدارات  24
    2 وعدة تكنولوجيا المعمومات 25
    3 داءرة العالج لالدارج 26
    2 االدارة العامة لم ندسة والصيانة  27

28 
عمارة  –داءرة االرشيل المركز  

 2 عجاز  
   

    16 مستشيا النيسية  29
    1 مركز  الطب النيسا غرب غزة 30
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 (3ممع  رقم )
 جدون العقولات 

 نسلة العسم االجراءات المقررة نسلة التقييم الرقم
 مالعظات

 دصومالدون  %95-133% 1

 
0 

85% - 94.9% 

 %0 تنليه لعدم التكرار المرة االولا 

الدصومات ال تشمن 
 أجر العامن

85% - 94.9 % 

   %15 ليت نظر  )مكرر( 

 
0 

75% - 84.9% 

   %03 ليت نظر  المرة االولا 
75% - 84.9% 

 % 63 ليت نظر )مكرر( 

 فسخ العقد مع الشركة  %75اقن من  4

دصم ما يترتب من اجمالا الياتورة و   40%
عما فسخ العقد من دسارة لموزارة من كيالة 

عسن التنييذ أو من اليواتير المستعقة 
 لمشركة.

وعرمان الشركة من ددون المناقصات 
 الداصة لوزارة الصعة لمدة عام .

 العاالت التالية:فا دارج جدون التقييم  تطل الدصومات الداصة لعدم االلتزام لالمعايير والتا 

نسلة  الليان م
 مالعظات الدصم

 –رسوب عينات الصالون فا اليعص المدلر  ) لكتيريا  1
 PH   ) 03% –مركلات 

غير شامن 
أجور 
 العمان

 

  عدم االلتزام لمواصيات اسكياس عسب المناقصة 0
0 

عدم االلتزام لقانون العمن اليمسطينا وعقو  العمان كما 
 لالقانون المعمون له فا دولة فمسطيناو منصوص عميه 

فأة لاستلناء المكا
كما اا موضعة فا 

 المناقصة
عدم تسميم كشوفات العمان لموزارة دالن ش ر من استالم  6

 الموقع
10% 

غير شامن 
أجور 
 العمان

يستمر الدصم لشكن 
 %10لزيادة ش ر  

عن الدصم السال  
عتا استيياء كافة 

 عمانليانات ال
أو طرد أ  عامن لدون موافقة دطية من المجنة استلدان  5

 المركزية
دفع كن فترة غياب 
 العامن عن العمن
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 (4مم ؽ رقـ )
 نموذج معضر اجتماع )اسلوعا(

معضر 
 اجتماع

 موضوع االجتماع
 

  وقت لداية االجتماع  تاريخ االجتماع  مكان االجتماع

 

 المشاركون

 مالعظات التوقيع  المسما الوظييا االسم الرقم
1     
0     
0     
6     
5     

 
 م اور االجماع:

 ( يجب كتالة ما تم انجازل دالن اليترة ما لين االجتماعين لشكن مركز)المالعظات االساسية عون االنشطة 

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

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

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

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

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

 
 ( المقترعات)يجب التركيز عما ما تم اقتراعه لالنسلة لتعسين او تقويم او تعدين كن نشاط 

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

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

..............................................................................................
............................................................................................. 
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 ما الترتيب لاالولويات( )يجب تعديد ما تم تقريرل والتركيزع التوصيات 

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

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

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

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

 االسـ             االسـ                    االسـ             االسـ                    االسـ
 

 التوقي   التوقي           التوقي                   التوقي               التوقي                 
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 ( -4Aمم ؽ رقـ ) 

 نموذج التقييم اليوما و االسلوعا لشركات النظافة فا مراف  وزارة الصعة

 )    ( ال ياب   )     ( عدد العمان فا الموقع 

 االسم و التوقيع   :   
     

  و االداري   الموق  المكمفيف ف أعضا  االالنموذج :  عمىبالتوقي  المشرفيف المخوليف
  (الخدمات الفندقي   ودوى مكاف   الع) و فريؽ الوزارة  مممال بالمناوب 

 الليليةالمسائية و الفترة  الفترة الصباحية  8102التاريخ :      /     / 

 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

3.3 
االلتزام بمكان العمل حسب 

 الجداول المعتمدة من الوزارة  
4     

     100 الدرجة النهائٌة
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 .  يتـ ارفاؽ كاف  التقارير االسبوعي  م  التقرير الشهري لمجن  المركزي 

 ( - 4Bمم ؽ رقـ ) 
 مرافؽ وزارة الص  نموذج التقييـ الشهري ف  

 اسم الموقع :  الٌوم :  2018التارٌخ :      /     / 

 الدرجة البٌان الرقم
االسبوع 

 األول
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  

)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

 (%9العمال )  3

3.1 
االلتزام بالزي الرسمً) بدلة نظٌفة 

 حذاء  –بطاقة تعرٌف  –
3 

      

       2 االلتزام بمواعٌد التنظٌف 3.2

3.3 
االلتزام بمكان العمل حسب 

 الجداول المعتمدة من الوزارة  
4 

      

       100 الدرجة النهائٌة

 )        ( عدد أيام ال ياب دالن الش ر    )     ( عدد العمان فا الموقع 
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 (5مم ؽ رقـ )
 اليات تنييذ داصة لاسقسام الطلية :

. A : أقسام العمميات 

 غرؼ عمميات ف  أوقات العمؿ الرسمي  الصبا ي   3يجب اف يتوفر عامؿ/ة لكؿ  -

تبدأ عممي  النظاف  ف  قسـ العمميػات السػاع  السادسػ  صػبا ا و تنتهػ  قبػؿ السػاع   -
 ـ  مػػػالسػػػابع  و النصػػػؼ صػػػبا ا و ذلػػػؾ بػسػػػيؿ كػػػؿ اارضػػػيات بالمػػػا  و الصػػػابوف 

 جز  بالمميوف . 1000التجفيؼ و تـ مس  اارضيات بكمور بتركيز 

ضيات العادي  . ما يفها بنفس الي  تنظيؼ االر يتـ تنظ PVCاالرضيات المػطاة ب  -
عدا االرضيات الت  ت تاج الى صيان  و يوجػد بهػا فت ػات فيػتـ مسػ ها فقػط بفوطػ  

 جز  بالمميوف . 1000مبمم  بالما  و الصابوف تـ تجفبفها تـ مس ها بكمور بتركيز 

يجػػػب غسػػػؿ جػػػدراف العمميػػػات المػطػػػاة بالسػػػيراميؾ مػػػرتيف اسػػػبوعيا و عنػػػد ال اجػػػ   -
جػز   1000التجفيػؼ و مسػ  الجػدار بعػد ذلػؾ بكمػور بتركيػز  ـ  م ،بالما  و الصابوف

 بالمميوف.

يجب مس  جدراف غرؼ العمميات مرتيف يوميا صبا ا قبؿ بدايػ  العمػؿ و فػ  نهايػ   -
 جز  بالمميوف . 1000الفترة الصبا ي   بكمور بتركيز 

 ـ  مػػو يػػتـ مسػػ  الجػػدراف المطميػػ  بطػػال  يتػػأمر بالمػػا  بفوطػػ  مبممػػ  بمػػا  و صػػابوف   -
التجفيػػؼ تػػـ المسػػ  بػػالكمور  سػػب التركيػػز السػػابؽ يوميػػا .) االدوات التػػ  تسػػتخدـ 

 لمجدراف ال تستخدـ اي عمؿ اخر(

يجػػػػػب تػػػػػوفير ممسػػػػػ   و قشػػػػػاط  و كافػػػػػ  أدوات التنظيػػػػػؼ لػػػػػػرؼ العمميػػػػػات تكػػػػػوف  -
 مخصص  و ال تستخدـ  تى لممرات داخؿ قسـ العمميات .

أرضػػي  العمميػػ   بمسػػ مباشػػرة و ذلػػؾ يجػػب تنظيػػؼ غػػرؼ العمميػػات بعػػد كػػؿ عمميػػ   -
بفوطػػ  مبممػػ  بالمػػا  و صػػابوف مخصػػص لمعمميػػات و التجفيػػؼ جيػػدا ، و ب يػػث ال 

 تعطيؿ العمؿ داخؿ غرؼ العمميات  دقيق  لعدـ 20تستمر عممي  النظاف  أكمر مف 

فػػػ   ػػػاؿ وجػػػود انسػػػكابات دـ كبيػػػرة عمػػػى االرضػػػيات يقػػػوـ العامػػػؿ بارتػػػدا  الواقيػػػات  -
الشخصي  ) كفات شديدة الت مؿ ، باالضاف  الػى الػزي الخػاص بالعمميػات ( و يقػـو 
بمسػػ  الػػدـ بواسػػط  فوطػػ  خاصػػ  و وضػػعها فػػ   اويػػ  النفايػػات الخطػػرة و وضػػ  

دقيقػ  تػـ يقػـو  15يتركػ  لمػدة  جػز  بػالمميوف عمػى مكػاف الػدـ و 5000كمور بتركيز 
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بعمميػ  الشػػطؼ بالمػا  و الصػػابوف و التجفيػؼ و ب يػػث ال تسػتػرؽ عمميػػ  التنظيػػؼ 
 دقيق  . 20أكمر مف 

التجفيػؼ فػ  نهايػ  كػؿ يػـو عمػؿ  ـ  مػيجب غسؿ كاف  االرضيات بالما  و الصػابوف  -
 ساع  . 24بعد نهاي  فترة الدواـ الصبا   و بعد استخداـ أي غرف  خالؿ 

ي ظر عمى العامؿ الذي يعمػؿ فػ  قسػـ العمميػات فػ  الفتػرة الصػبا ي  مػػادرة القسػـ  -
أو التجوؿ خارج القسـ اي سبب مف ااسباب أمنا  دوام  و أف يمتـز بالزي الخاص 
بالعمميػػػػػات و تت مػػػػػؿ الشػػػػػرك  المسػػػػػهولي  الكاممػػػػػ  عنػػػػػد  ػػػػػدوث أي تمػػػػػوث لم ػػػػػاالت 

مكاف جيدا أو مػادرة العامؿ قسـ العمميات الجرا ي  و الت  يمبت فيها عدـ تنظيؼ ال
 أمنا  فترة عمم  .

الفترات المساهي  و الت  يكوف فيها العامؿ لديػ  أعمػاؿ مشػترك  داخػؿ قسػـ العمميػات  -
و خارجػػػ  فػػػ  بعػػػض المستشػػػفيات ، يجػػػب أف يرتػػػدي الػػػزي الخػػػاص بالعمميػػػات قبػػػؿ 

 الدخوؿ لمقسـ و خمع  داخؿ القسـ قبؿ المػادرة .

B.  و أكشاس الوالدة سين الكمو  و وعدات عالج الكيمياءا الداصة لاالورام وعدات ال 

يجػػػب أف يػػػتـ التنظيػػػؼ مػػػرتيف يوميػػػا  صػػػبا ا مػػػف السػػػاع  السادسػػػ  و ينتهػػػ  قبػػػؿ  -
و ذلؾ بػسؿ كاف  االرضيات بالما  و و ف  نهاي  العمؿ الساع  السابع  و النصؼ 

 جز  بالمميوف . 1000الصابوف ، تـ تجفيفها تـ مس ها بكمور بتركيز 

يجب غسؿ الجدراف المػطاة  بالسيراميؾ و النوافذ مرتيف اسبوعيا بالما  و الصػابوف  -
جػػز  بػػالمميوف ، و يػػتـ يوميػػا مسػػ  كافػػ   1000تػػـ تجفيفهػػا و مسػػ ها بكمػػور بتركيػػز 

 تـ مس ها بالكمور بنفس التركيز  الجدراف بفوط  مبمم  بالما  و الصابوف تـ تجفيفها

الكراسػػ / ااسػػرة الخاصػػ  بالمرضػػى تػػـ مسػػ ها بكمػػور بتركيػػز  تنظيػػؼيجػػب أف يػػتـ  -
 جز  بالمميوف بعد مػادرة كؿ مريض و قبؿ  ضور المريض الذي يمي   500

يجب مس  صال  المرضى بعد خروج كاف  المرضػى و مسػ  و تطهيػر كافػ  كراسػ   -
 .السابؽ العالج بفوط  مبمم  بما  و صابوف تـ تجفيفها تـ مس ها بكمور بالتركيز

 ساعات . 3يجب مس  كاف  مقابض االبواب و اابواب كؿ  -

يجػػػب أف يػػػتـ تنظيػػػؼ دورات ميػػػا  المرضػػػى بالمػػػا  و الصػػػابوف كػػػؿ سػػػاع  و عنػػػد  -
 ال اج  .

مرات يوميػا و عنػد  3االنتظار   يجب تنظيؼ أماكف انتظار المرضى و مس  كراس -
 ال اج  .

لسػػػػرير أو كرسػػػػ  الػسػػػػيؿ و يجػػػػب جمػػػػ  النفايػػػػات كػػػػؿ مػػػػرة بعػػػػد مػػػػػادرة المػػػػريض ا -
استبداؿ ااكياس قبؿ  ضور المريض التال  و ذلؾ بالمرور بعرب  التخػزيف المؤقػت 



 

41 
 

لمنفايات الموجودة داخؿ القسـ و يتـ تجمي  النفايات  سب تصنيفها خطرة أو عادي  
. 

عرب  تجمي  النفايات يجب أف تفرغ عند امتالهها و وض  الطاب   شػامؿ البيانػات و  -
ساع  ف  مكاف تخزيف النفايات بالمستشػفى ، يػتـ وزف النفايػات  24صى كؿ ك د أق

و مػػف مػػـ تػسػػؿ العربػػ  بالمػػا  و الصػػابوف بالمكػػاف المخصػػص و يػػتـ اعادتهػػا لمقسػػـ 
 مرة أخرى .

C. ) اسقسام العرجة ) العنايات المركزة و العضانات و جراعة القمب و أقسام العرو 

و الصػػػابوف و تجفيفهػػػا تػػػـ مسػػػ ها بػػػالكمور يجػػػب اف يػػػتـ غسػػػيؿ االرضػػػيات بالمػػػا   -
 مرات يوميا و عند ال اج  . 3جز  بالمميوف  1000بتركيز 

يػػتـ تنضػيفها بػػنفس اليػػ  تنظيػؼ االرضػػيات العاديػػ  .  PVCاالرضػيات المػطػػاة ب  -
مػػا عػػدا االرضػػيات التػػ  ت تػػاج الػػى صػػيان  و يوجػػد بهػػا فت ػػات فيػػتـ مسػػ ها فقػػط 

جػػػز   1000ف تػػػـ تجفبفهػػا تػػػـ مسػػ ها بكمػػػور بتركيػػز بفوطػػ  مبممػػ  بالمػػػا  و الصػػابو 
 بالمميوف .

يجػب غسػؿ ااسػػرة و م ػيط المػريض مػػف جػدراف و كوميػدينو بالمػػا  و الصػابوف تػػـ  -
جػز  بػالمميوف بعػد كػؿ خػروج لممػريض  500التجفيؼ تـ مس  المكاف بكمػور بتركيػز 
 مف القسـ و قبؿ دخوؿ مريض اخر .

يجب مس  الجػدار يوميػا بفوطػ  مبممػ  بمػا  و صػابوف تػـ تجفيفهػا تػـ مسػ ها بكمػور  -
 جز  بالمميوف . 1000بتركيز 

 يجب تنظيؼ دورات الميا  و أماكف تنظيؼ االدوات بصورة دوري  . -

عنػػػد وجػػػود كميػػػات دـ أو بػػػوؿ أو أي سػػػواهؿ مػػػف المػػػريض عمػػػى االرض يػػػتـ وضػػػ   -
م  النفايػات الخطػرة و وضػ  فوطػ  أخػرى فوط  المتصاص الساهؿ تـ وضعها ف  سػ

جػػز  بػػالمميوف و تركػػ  لمػػدة ال  10000مكػػاف وجػػود السػػواهؿ و سػػكب كمػػور بتركيػػز 
دقيقػػػ  ، تػػػـ مسػػػ  المكػػػاف و بعػػػد ذلػػػؾ يػػػتـ غسػػػيؿ االرضػػػي  بالمػػػا  و  15تقػػػؿ عػػػف 

 جز  بالمميوف . 1000الصابوف و تجفيفها و مس ها بكمور بتركيز 

 جز  بالمميوف  500ساع  داخؿ القسـ بكمور بتركيز  يجب مس  مقابض االبواب كؿ -

 و عػػدـ وضػػعها فػػ  سػػم  النفايػػات اال يجػػب تفريػػع كافػػ  أكيػػاس البػػوؿ فػػ  المر ػػاض -
 بعد تفريع االكياس .

يجػػب مسػػ  االسػػط  المرتفعػػ  ممػػؿ اارفػػؼ و  ػػواؼ الشػػبابيؾ مػػرتيف يوميػػا بفوطػػ   -
 جز  بالمميوف  1000تركيز تجفيفها تـ مس ها بالكمور ب ـ  ممبمم  بما  و صابوف 

 يجب عدـ استعماؿ المعطر اال بعد موافق   كيـ القسـ . -
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يجػػػػب تجميػػػػ  النفايػػػػات بصػػػػورة دوريػػػػ  و ال يسػػػػم  بتنػػػػامر النفايػػػػات خػػػػارج السػػػػالؿ  -
الخاص  بالتجمي  و ذلؾ مف خالؿ اسػتعماؿ العربػ  الخاصػ  لتخػزيف النفايػات داخػؿ 

سػػػاع  مػػػ   24القسػػـ و يػػػتـ تفريػػػع عربػػػ  التخػػزيف كممػػػا امػػػت ت و ك ػػػد أقصػػى كػػػؿ 
 .ضرورة جمعها  سب تصنيفها اف كانت خطرة أو عادي  

D. )أقسام التنويم الداصة لالمرضا ملن ) أقسام الجراعة ً اللاطنة ً اسطيان ً و الخ 

مػػػػػرات يوميػػػػػا و عنػػػػػد ال اجػػػػػ  و ذلػػػػػؾ بشػػػػػطؼ  3يجػػػػػب تنظيػػػػػؼ غػػػػػرؼ المرضػػػػػى  -
جػػػز   1000االرضػػػيات بالمػػػا  و الصػػػابوف تػػػـ تجفيفهػػػا تػػػـ مسػػػ ها بكمػػػور بتركيػػػز 

 بالمميوف .

و الجدار المػطى بالسػيراميؾ و ذلػؾ  يجب تنظيؼ كاف  أسرة المرضى و الكوميدينو -
جػز  بػػالمميوف  500المسػػ  بكمػور بتركيػػز  ـ  مػالتجفيػػؼ  ـ  مػبػسػمها بالمػا  و الصػػابوف 

بعػػػد كػػػؿ خػػػروج مػػػريض و قبػػػؿ دخػػػوؿ مػػػريض اخػػػر عمػػػى نفػػػس السػػػرير ، الجػػػدراف 
المطميػػ  بالػػدهاف الػػذي يتػػأمر بالمػػا  و الجػػدارف المػطػػاة بالخشػػب و كراسػػ  انتظػػار 

مسػػػػ ها بكمػػػػور بتركيػػػػز  ـ  مػػػػتجفيفهػػػػا  ـ  مػػػػطػػػػ  مبممػػػػ  بالمػػػػا  و الصػػػػابوف المرضػػػػى بفو 
 مرات يوميا . 3جز  بالمميوف 1000

 يجب جم  النفايات مف غرؼ المرضى بصورة دوري  و  سب التصنيؼ . -

E. .  المدتلرات و اسشعة 

مرات يوميا و عند ال اج  وذلؾ بػسؿ كاف  االرضيات بالمػا  و  3يتـ تظيؼ القسـ  -
 جز  بالمميوف . 1000مس ها بكمور بتركيز  ـ  متجفيفها ،  ـ  مالصابوف 

يجػب غسػؿ كافػ  الجػدراف المػطػاة بالسػػيراميؾ مػرتيف اسػبوعيا بالمػا  و الصػابوف تػػـ  -
جػز  بػالمميوف ، و يػتـ مسػ ها مػرتيف يوميػا  1000تجفيفها تـ مس ها بكمػور بتركيػز 
جػػز   1000بتركيػػز مػػف  تجفيفهػػا تػػـ مسػػ ها بكمػػور ـ  مػػبفوطػػ  مبممػػ  بمػػا  و صػػابوف 

 بالمميوف .

يػػػتـ مسػػػ  كافػػػػ  الجػػػدراف المطميػػػػ  بالػػػدهاف الػػػػذي يتػػػأمر بالمػػػػا  و الجػػػدارف المػطػػػػاة  -
 ـ  مػػتجفيفهػػا  ـ  مػػبالخشػػب و كراسػػ  انتظػػار المرضػػى بفوطػػ  مبممػػ  بالمػػا  و الصػػابوف 

 جز  بالمميوف مرتيف يوميا . 1000مس ها بكمور بتركيز 

سـ بواسط  عربات القسـ المخصص  و  سػب تصػنيؼ يتـ تجمي  النفايات داخؿ الق -
 ساع  كأقصى  د . 24النفايات و تنقؿ لمنطق  تجمي  النفايات كمما تمت  و كؿ 

النفايػػات الكيمياهيػػ  يػػتـ نقمهػػا فػػ  عربػػات مخصصػػ  و ال يػػتـ تجميعهػػا مػػ  النفايػػات  -
 تجمي  النفايات الخاص بالمستشفى الخطرة أو النفايات العادي  . و تنقؿ الى مكاف 
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صػبا ا و  تػى  6يجب تنظيؼ دورات الميػا  كػؿ سػاع  و عنػد ال اجػ  مػف السػاع   -
 ليال  . 12

 

 

F. العيادات الدارجية 

مسػػ ها  ـ  مػػتجفيفهػػا  ـ  مػػيجػػب تنظيػػؼ المكػػاف ، بػسػػؿ االرضػػيات بالمػػا  و الصػػابوف  -
المرضػػػػػى و جػػػػػز  بػػػػالمميوف كػػػػػؿ يػػػػـو صػػػػبا ا قبػػػػػؿ  ضػػػػور  1000بكمػػػػور بتركيػػػػز 

 المراجعيف و بعد مػادرة جمي  المرضى ف  نهاي  اليوـ .

يجػب غسػؿ كافػ  الجػدراف المػطػاة بالسػػيراميؾ مػرتيف اسػبوعيا بالمػا  و الصػابوف تػػـ  -
جػز  بػالمميوف ، و يػتـ مسػ ها مػرتيف يوميػا  1000تجفيفها تـ مس ها بكمػور بتركيػز 
جػػز   1000بكمػػور بتركيػػز مػػف مسػػ ها  ـ  مػػتجفيفهػػا  ـ  مػػبفوطػػ  مبممػػ  بمػػا  و صػػابوف 

 بالمميوف .

يجػػػب مسػػػ  كافػػػ  االبػػػواب و النوافػػػذ و الجػػػدراف المطميػػػ  بػػػدهاف يتػػػأمر بالمػػػا  يوميػػػا  -
جػػػز   1000مسػػػ ها بكمػػػور بتركيػػػز  ـ  مػػػتجفيفهػػػا مباشػػػرة  ـ  مػػػبفوطػػػ  مبممػػػ  بالصػػػابوف 

 بالمميوف .

يجػػب مسػػ  كافػػ  كراسػػ  المرضػػى و المكاتػػب كػػؿ يػػوـ صػػبا ا و بعػػد مػػػادرة جميػػ   -
 جز  بالمميوف . 1000المرضى بكمور بتركيز 

يجب تنظيؼ دورات الميػا  الخاصػ  بالعيػادة كػؿ سػاع  وعنػد ال اجػ  و ذلػؾ بػسػمها  -
تجفيهفهػػا و مسػػ ها بػػالكمور بػػالتركيز السػػابؽ ، و غسػػؿ كافػػ   ـ  مػػبالمػػا  و الصػػابوف 

تجفيفهػا  ـ  مػراف دورة الميا  بالما  و الصابوف كؿ يوـ ف  نهاي  الفترة الصبا ي  ، جد
 جز  بالمميوف . 1000و مس ها بكمور بتركيز 

يجػػػػب جمػػػػ  النفايػػػػات كػػػػؿ يػػػػـو قبػػػػؿ اغػػػػالؽ العيػػػػادة الخارجيػػػػ  و بعػػػػد االنتهػػػػا  مػػػػف  -
 المرضى و نقمها الى أماكف تجمي  النفايات .
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 (6) رقـ مم ؽ
 والقوارض العشرات مكافعة لروتوكون

 :تعميمات داصة لاستددام المليدات العشرية -اواًل:
 بعد إالف  أي مركز مف المراكز الص ي  المشمول  ف  العطا   مبيد أي باستخداـ يسم  ال .1

وعمى الشرك  الفاهزة موافاة قسـ مكاف    بالوزارة والقوارض ال شرات مكاف   لقسـ الرجوع
ضرورة اعضار العلوة ال شرات والقوارض بقاهم  بالمواد والمبيدات المنوي استخدامها )

المادة –االصمية)المصدرية(عمي ا رقاع لالم ة العرلية ملينا عمي ا )اسم المادة التجار  
ن مليد( والكتالوج الداص اسم المادة المضادة لمتسمم لك –تاريخ الصالعية  –اليعالة 

 الخذ الموافق  عمى استخدامها. لكييية االستددام لكن مادة من المواد المنو  استددام ا (

يجب تسميـ القاهم  الموقع  مف داهرة مكاف   القوارض وال شرات الدارة الموق  قبؿ البد   .2
 باالستخداـ.

 بعد إالالمشمول  ف  العطا   ف  أي مركز مف المراكز الص ي  مبيد أي ال يسم  باستخداـ .3
 الرجوع الدارة المركز الص   واعالمها قبؿ يـو وا د عمى االقؿ بموعد والي  الرش.

يتـ اطالع المرضى والمرافقيف وجمي  العامميف ف  االقساـ المختمف  عمى الي  وموعد الرش  .4
كز مراوذلؾ مف خالؿ وض  يافطات ت ذيري  ف  االماكف التى ستـ رشها خاص  ف  

 الرعاية االولية ومستشييات االطيان.

 ال شري  المبيدات باستخداـ دراي  عمى يكوفودرب  مؤهؿ شخص بتخصيص الشرك  تمتـز .5
 وليس لموزارة  المسهولي كاف   ويت مؿ

 .مبيد لكؿ المضادة عمى الشرك  الفاهزة توفير المادة  .6

 عنتاج هذ  ترخيص عمى  اصم  شرك  مف منتج  مبيدات باستخداـ الشرك  تمتـز .7
 )المبيدات(.المواد

 الو دات ومكاتب أقساـ داخؿ منفرة راه   لها يوجد ال مبيدات باستخداـ الشرك  تمتـز .8
 .الص ي 

 والسمي  العالي  بالفاعمي  تمتاز الت  المبيدات باستخداـ  ينص  العشرات لمكافعة لالنسلة .9
( ويستخدـ عمى permethrin) ناللرملري مركلات ممؿكريه   راه   لها ديوج وال القميم 
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تى يصعب رشها و عمى عمى صورة مس وؽ بودرة توض  ف  االماكف الصورة ساهم  ا
 ات ومجاري الكهربا   يث تستمر فعاليتها مدة طويم .بالساهؿ ممؿ الطبمون

   Antiocoagulant مجموع  مف المبيدات تستخدـ القوارض لممليدات لالنسلة .10
 صورة عمى أو ساهم  صورة عمى يستخدـ و راتريم أو G راتيمون ممؿ( التجمط مانع  )مادة
 ف  توزعاسماؾ(  –او م  بقايا مواد غذاهي  )ل وـ  مجروش   بوب م  مخموط  طعوـ
 اايدي. متناوؿ عف بعيدة أماكف

 والمراكز المستشفيات داخؿ العالي  السمي  ذات القوارض مبيدات استخداـ يمنع .11
 (.ااسود الموف ذات)   zinc phosphid الزنؾ فوسفيد مبيد وخاص  الص ي 

 البالستكي  المصاهد أو الالصق  المصاهد استخداـ لمكاف   الفهراف الصػيرة  يتـ .12
 المكاتب واالقساـ. داخؿ

 . اؿ بأي الص ي  الو دات لرش الزراعي  المبيدات استخداـ يمن  .13

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

 :الصعية والمراكز المستشييات دادن لممكافعة العمن أليهلانياو:  
 المركز إداري مدير م  بالتعاوف الرش لمواعيد جدوؿ نصؼ سنوي بأعداد الشرك  تمتـز .1

ال شرات يتـ ارساؿ صورة من  لقسـ مكاف   ( D س النموذج المرفؽ رقـ ) الص  
 والقوارض بالوزارة ب يث تكوف كالتال :

  مف بداي  استالـ الموق . يوـ 15 بعد تتـ ااولى الرش 
  ااولى الرش  مف يوـ 21 بعد يتـ الماني  الرش. 
  يوـ 30 ؿك باستمرار الرش يتـ بعدها وما المالم  الرش.      

    وبػػدوف فػػورا بالمكاف ػػ  الشػػرك  تقػػوـ الم ػػدد الجػػدوؿ عػػف والخارجػػ  الطارهػػ  ال ػػاالت فػػ 
 تأخير.

 بعيد مكاف ف  ووضعها الكومودينات إخراج بعد المستشفيات ف  ااقساـ داخؿ الرش يتـ 
 .جيدا الكومودينات رش يتـ مـ ومف، القسـ عف

   عمػػػػػى الشػػػػػرك  االلتػػػػػزاـ بكافػػػػػ  اجػػػػػرا ات الوقايػػػػػ  والسػػػػػالم  وتػػػػػوفير االدوات االزمػػػػػ  لعمميػػػػػ
 بالطو جزم  طويم  كمامات خاص  .........ال (. –الرش)جوانتات 

 وامػػػػاكف  لممبػػػػان  العمػػػػوي السػػػػط  ومصػػػػارؼ الصػػػػ   الصػػػػرؼ مناهػػػػؿ بتفقػػػػد الشػػػػرك  تقػػػػوـ
 .البعوض توالد لمن  ورشهاتجمعات الميا  
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  مف المداخؿ وابواب االقساـ او طبمونات الكهربا  او التيميفونات تقوـ الفهراف دخوؿ لمن 
 لعمؿ الالـز الغالؽ الفت ات وبالتنسيؽ الص   المركز أو المستشفى رةإدا ب بالغ الشرك 

 .والصيان  الهندس  م 

 خػالؿ مػف والقػوارض ال شرات مكاف   تنفيذ واتماـ اعماؿ شهادة بالتوقي  عمى الشرك  تمتـز 
فػػ  ممػػؼ  وت فػػظ (C)النمػػوذج الموضػػ  ادنػػا    سػػب الصػػ   المركػػز أو المستشػػفى دارىا

  الشهري. التقرير ععداد تمهيدا بالشرك  عندالتقييـ الخاص 
 (يمتػػػـز االداري باعػػػداد التقريػػػر الشػػػهري  سػػػب النمػػػوذجA  الخػػػاص بمراكػػػز الرعايػػػ  االوليػػػ )

(الخػػػاص بالمستشػػػفيات وترسػػػؿ صػػػورة مػػػف التقريػػػر الشػػػهري الػػػى قسػػػـ مكاف ػػػ  Bوالنمػػػوذج )
 8231282ال شرات والقوارض بمركز ص   الصوران   / فاكس رقـ 

 (2801323ت) الصوران  بعيادة ال شرات مكاف   قسـ مراجع  يتـ فني  تاستشارا أي. 
 -:تعميمات داصة لرش المطالخ فا المستشييات والمراكز الصعية لاللا : 
 عمميات الرش تكون لعمم ادارة المستشيا ولعضور مسءون المطلخ او من ينوب عنه. 
  التدمص من االغراض التا ل ا عالقة لالمطلخ 
  يتم ادذ العتياطات الالزمة الناء عممية الرش لمقاءمين عما الرش وااللتزام لملس

 الماللس الواقية من كمامات وكيات ولالطو وجزمة الخ..... 
 رفع جميع االوانا واالدوات لعيدا عن مكان الرش 
  يتم الرش دالن اليترة المساءية ولعد توزيع الوجلات 
 يوم التالا صلاعا لالماء والصالون قلن اللدء فا يتم تنظيل المكان المرشوش فا ال

 العمن فا المطلخ
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 ( مراكز صعية  A-5نموذج رقم )
 تقرير ش ر  العمان مكافعة العشرات والقوارض من دالن شركة النظافة

 مرسن من مركز صعا:ةةةةةةةةةة  معافظة:ةةةةةة عن ش ر:ةةةةةةةة
 8231282الصعة / مركز صعا الصورانا تميياكس الا قسم مكافعة العشرات لوزارة 

 :المليدات العشرية التا استددمتاوال: 
 االماكن التا تمت في ا المكافعة الكمية المستددمة /لتر / جم  اسم المليد المستددم م
1    
8    
2    
4    
5    

 :مليدات القوارض التا استددمت فا المكافعةلانيا:
طعم /  المادة المستددمة م

 الص 
الكمية المستددمة كجم/عدد 

 االطلا  
 االماكن التا تمت في ا المكافعة

1    
8    
2    
4    
5    

 
 
 توقي  مدير اداري المركز الص  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( مستشييات B-5نموذج رقم ) 
 تقرير ش ر  العمان مكافعة العشرات والقوارض من دالن شركة النظافة

 مرسن من مستشيا:ةةةةةةةةةة  معافظة:ةةةةةة عن ش ر:ةةةةةةةة
الةةةةةةةا قسةةةةةةةم مكافعةةةةةةةة العشةةةةةةةرات لةةةةةةةوزارة الصةةةةةةةعة / مركةةةةةةةز صةةةةةةةعا الصةةةةةةةورانا تمييةةةةةةةاكس 

8231282 
 :المليدات العشرية التا استددمتاوال: 

 االماكن التا تمت في ا المكافعة الكمية المستددمة /لتر / جم  اسم المليد المستددم م
1    
8    
2    
4    
5    

 :مليدات القوارض التا استددمت فا المكافعةلانيا:
المادة المستددمة طعم /  م

 الص 
الكمية المستددمة كجم/عدد 

 االطلا  
 االماكن التا تمت في ا المكافعة

1    
8    
2    
4    
5    

 
 
 توقي  مدير اداري المستشفى
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( C-5نموذج رقم ) 

 ش ادة تنييذ اعمان مكافعة القوارض والعشرات
 قام مندوب شركة النظافة فا المركز الصعا / ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

لتاريخ ةةةةةةةةةةة لتنييذ اعمان المكافعة الالزمة ضد العشرات والقوارض فا االقسام والمكاتب واالماكن 
 التالية:

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 تددام المليدات االتية:تم اس
 مال ظات الكمية المستددمة )لتر/ جم( اسـ المبيد المستخدـ الرقـ
    
    
    
    
 

 المديراالداري/ المناوب االداري                                                مندوب شرك  النظاف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                     
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 ( D-5نموذج رقم ) 
 جدون نصل سنو  لمواعيد الرش المليدات من دالن شركة النظافة لممراكز الصعية

 
 

الرشة  اسم المكان م
 اسولا

الرشة 
 اللانية

الرشة 
 اللاللة

الرشة 
 الرالعة

الرشة 
 الدامسة

       
       
       
       
       
       
       

 
 

 مندوب شرك  النظاف                                       المديراالداري/ المناوب االداري                   
 ػػػػػػػػػػػ                                     ػػػػػػػػػػػػػػػ
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عربات التنظيؼ 
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 : المرفقات

 
 مالعظات العدد المطموب الليان الرقم

 مراكز صعة شمان غزة  )الرعاية اسولية( 
 فترة واعدة 2 مركز صعا ش داء ليت عانون 1

 فترة واعدة 1 مركز صعا عزلة ليت عانون 2

 فترة واعدة 3 مركز صعا ليت الايا)الشيماء( 3

 فترة واعدة 2 ليت الايا  -مركز صعا االة الشوا  4

 فترة واعدة 2 مركز صعا العطاطرة والسييا 5

 فترة واعدة 4 مركز صعا جميمة العشا 6

 فترة واعدة 5 مركز صعا ش داء جلاليا 7

 فترة واعدة 4 مركز صعا ألو شلاس 8

9 
 ش داء ليت المقدس –مركز االسعال والطوارئ 

 مركز العالج الطليعا –مركز االسعال والطوارئ  فترة واعدة 2
 غزة )الرعاية اسولية( صعة مراكز 

 مالعظات العدد المطموب الليان الرقم
 فترة واعدة 5  رضوان الشيخ مركز صعا ش داء 1
 فترة واعدة 1 الشيخ رضوان–مدزن الرعاية االولية  2

 فترة واعدة 1  رضوان الشيخ اسدوية مدازن 3

 فترة واعدة 3  الشاط  ش داءمركز صعا  4

 (فترتين) 10 الرمان  مركز صعا ش داء  5
 فترة واعدة 5  الدرج ش داءمركز صعا  6
 فترة واعدة 5 مركز صعا صلعه العرزين  7
 فترة واعدة 5 + الصعة النيسية  مركز صعا الصورانا 8

 فترة واعدة 4 مركز صعا القلة 9

 فترة واعدة 5 مركز صعا ش داء الزيتون   10

 فترة واعدة 2 مركز صعا اليالح   11
 واعدةفترة  2 مركز صعا السالم   12

 فترة واعدة 2 مركز صعا العرية  13

 فترة واعدة 1  الشوا االة مركز صعا صعا 14



 

53 
 

 فترة واعدة 0  غزة – عركيا المعاقين صعا مركز 15

 فترة واعدة 2 داءرة مدتلر الصعة العامة 16

داءرة القومسيون الطلا + المؤسسة الطلية + ادارة  17
 صعة غزة 

 فترة واعدة 3

 فترة واعدة 6 صعا عطا عليبمركز  18
 مراكز صعة الوسطا )الرعاية اسولية(

 مالعظات العدد  الليان الرقم
 فترة واعدة 4 دير اللمزمركز صعا  1
 فترة واعدة 2 اللري  الجديدةمركز صعا  2

 فترة واعدة 1 اللري  المركزية )القديمة(مركز صعا  3

 فترة واعدة 2 الم از مركز صعا  4

 ساعة 06 5 النصيرات القديمةمركز صعا  5
 فترة واعدة 6 ش داء النصيراتمركز صعا  6
 فترة واعدة 3 الزوايدة + العيادة النيسية مركز صعا  7

 فترة واعدة 2 )الطب الوقاءا( الزوايدة القديمةمركز صعا  8

 فترة واعدة 1 الدوالدةمركز صعا  9

 فترة واعدة 1 الم راقةمركز صعا  10

 فترة واعدة 1 النصيرات ال رليةمركز صعا  11

 فترة واعدة 1 عكر الجامعمركز صعا  12

 فترة واعدة 1 المصدرمركز صعا  13

 فترة واعدة 1 واد  السمقامركز صعا  14

 فترة واعدة 2 جعر الديسمركز صعا  15

 فترة  1 مركز صعا اللركة 16
 (مراكز صعة دانيونس )الرعاية اسولية

 مالعظات العدد  الليان 
 فترة واعدة 2 القرارةمركز صعا  1

 فترة واعدة 2 جورة الموت مركز صعا  2

 فترة واعدة 6 ش داء دانيونسمركز صعا  3

 فترة واعدة 3 لنا س يالمركز صعا  4

 فترة واعدة 2 علسان الكليرةمركز صعا  5

 فترة واعدة 1 علسان الجديدةمركز صعا  6

 فترة واعدة 1 الزنةمركز صعا  7
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 فترة واعدة 1 دزاعةمركز صعا  8

 فترة واعدة 1 دالدية االغا مركز صعا  9

 فترة واعدة 1 عيادة دانيونس النيسية)عمارة العقاد 10
 فترة واعدة 6 مركز قيزان النجار 11

 (مراكز صعة رفز )الرعاية اسولية

 مالعظات العدد  الليان 
 فترة واعدة 5 ش داء رفزمركز صعا  1
 فترة واعدة 5 تن السمطانمركز صعا  2

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

 فترة واعدة 1 المعاقين عركيامركز صعا  5
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 إقةةةةةةةرار والتةةةةةةةةةةةةةةزام
 

 ______________هوي  رقـ  _____________________موق  أدنا  أقر أنا ال 
 بالتػػال :ػ _____________بصفت  ممماًل عف  شرك  

مف شروط  2019/ 44.   بأنن  قرأت وتفهمت كاف  ما ورد بوماهؽ العطا  المطروح رقـ 1
 عام  وخاص  ومواصفات وألتـز التزاما قانونيًا بتمؾ الشروط والمواصفات .

 90من  ساري المفعوؿ وال يجوز ل  الرجوع عن  لمدة  .   كما ألتـز بأف يبقى العرض المقدـ2
 يوما مف تاري   خر موعد لتقديـ العروض.

.  وكذلؾ ألتـز بتقديـ الخدم  المطموب  الم ال  عمى بموجب العطا  المذكور أعال  والت  يتـ 3
قي  طمبها  مف قبؿ وزارة الص   خالؿ فترة العقد وه  سن  ميالدي  كامم  وذلًؾ مف تاري  تو 
العقد واستالـ أوامر التوريد عمى أف تكوف تمؾ الخدم  المقدم  مف قبم  وفقًا لممواصفات 

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

 
 

 _________________________اسػـ المنػػاقػػص :ػ
 _____________________المشتػؿ المرخص :ػرقـ 

 _____________________________العػنػػػواف :ػػ
 ____________________________رقػـ الهاتػؼ :
 ____________________________رقػـ الفاكس : 

 ______________________________التاريػػػ  :
                          

 
 
 


