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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 1029/ 84 عطاء رقم

 القسطرة القمبيةعمؿ عقد صيانة لمدة سنة لجهاز ل عطاء حكوميزية عف طرح ػػتعمف وزارة المالية/لجنة العطاءات المرك
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائؽ العطاء في مستشفى غزة االوروبي لصالح وزارة الصحة

فعمػػى الشػػركات اات االصتصػػاص والمسػػجمة رسػػػميًا وترغػػب فػػي المشػػاركة فػػػي اػػاا العطػػاء مراجعػػة وزارة الماليػػػة / 
صػػػأؿ أو ػػػات الػػػدواـ الرسػػػمي مػػػف أجػػػؿ  فػػػي غػػػزةعمػػػارة الماليػػػة صمػػػؼ جامعػػػة االزاػػػر  لمػػػواـز العامةػػػػ اإلدارة العامػػػة 

صزينػة وزارة إلػى غيػر مسػتردة تػورد  شػيكؿ( 300الحصوؿ عمى كراسة المواصفات ووثائؽ العطاء مقابؿ دفع مبمغ )
 .المالية

وزارة الماليػة فػي  العامػة المػواـز  دارةاإلآصر موعد لقبوؿ عروض األسعار بالظرؼ المصتوـ في صندوؽ العطاءات ب
وتفػتح المظػاريؼ بحضػور ممثمػي   09/07/9009الموافػؽ الثأثػاء  يػوـ صػباحمػف عشػرة  الحاديػةاػو السػاعة  زةػغ

 الزماف والمكاف .نفس نا صيف في تالم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 عمى مف يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعأف في الصحؼ .0
مػف بنػؾ معتمػد لػػدل السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية ببػزة ) البنػػؾ صػادريف  كفالػة بنكيػة أو شػيؾ بنكػػييجػب إرفػاؽ  .9

بػوزارة الماليػة يفيػد بحجػز  يمػة الكفالػة أو كتػاب مػف الصزينػة العامػة  الوطني االسأمي أو بنػؾ االنتػاج الفمسػطيني (
بقيمة  مف مستحقات الشركة أو سند دفع معتمد صادر مف بنؾ البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

مػف آصػر موعػد  ثأثػة شػهورسػار  المفعػوؿ لمػدة  كتػمميف دصػوؿمف اجمالي  يمػة العطػاء المتقدمػة لػه الشػركة  5%
 لتقديـ العروض.

 وتشمؿ جميع أنواع الرسـو والضرائب. دوالربالتقدـ األسعار  .3
 لجنة العطاءات غير ممزمة بقبوؿ أ ؿ األسعار. .4



 

 

 . اإلدارة العامة لمواـز غير مسئولة عف أ  مبمغ نقد  يرفؽ مع العطاء.5
 
 

 
 الشروط العامة 

 
 المتناقصين:ـأوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل 

يعػػد المنػػا ص عرضػػه وأسػػعارج عمػػى الجػػداوؿ والنمػػااج والوثػػائؽ المرفقػػة بػػدعوة العطػػاء بعػػد أف يقػػرأ اػػاج الوثػػائؽ  .0
ويتفهـ جميع ما ورد فيها ويصتـ ويو ع كافة وثائؽ دعوة العطاء ويقدمها ضمف العرض كاممة عمى أف يتحمؿ كافة 

 واالستكماؿ بصورة صحيحة.النتائج المترتبة عمى عدـ  يامه بالتد يؽ 

عمػػى أف يشػػمؿ السػػعر رسػػـو الجمػػارؾ والضػػريبة المضػػافة وأجػػور التحػػزيـ والتبميػػؼ  دوالربالػػتكتػػب أسػػعار العطػػاء  .9
 ومصاريؼ النقؿ والتحميؿ والتنزيؿ والتمميف وجميع الرسـو والمصاريؼ األصرل.

فقػػط ويحظػػر المحػػوأو التعػػديؿ أو الشػػطب أو يعػػد المنػػا ص عرضػػه مطبوعػػًا أو مكتوبػػًا بػػالحبر األزرؽ أو األسػػود  .3
اإلضػػػافة فػػػي العػػػرض وكػػػؿ تصػػػحيح مػػػف اػػػاا القبيػػػؿ يوضػػػع عميػػػه صطػػػيف متػػػوازييف بػػػالحبر األحمػػػر ويعػػػاد كتابػػػة 

 الصواب بالحبر األزرؽ أو األسود ويو ع بجانبه مف  بؿ مف أجرل التصويب.

 ء بمؼ مبمؽ بإحكاـ ويكتب عميه عطاالعطاء في ميقدـ المنا ص عرضه مرفقًا به الوثائؽ المطموبة مع تمميف دصوؿ  .4
وكالؾ  9009/ 48 ر ـ لصالح وزارة الصحة  في مستشفى غزة االوروبي القسطرة القمبيةصيانة لمدة سنة لجهاز عقد 

اسمه وعنوانه بالكامؿ ور ـ الهاتؼ والفاكس ور ـ صندوؽ البريد الصاصيف به لترسؿ إليه المكاتبات المتعمقة بالعطػاء 
وعميه تبميػػغ اإلدارة العامة لمواـز / وزارة المالية صطيًا بم  تبيير أو تعديؿ في عنوانه وعميه أف يكتب أيضًا اسـ الدائرة 

 انها وبصأؼ الؾ يحؽ لمجنة العطاءات أف تهمؿ العرض المقدـ منه.التي طرحت العطاء وعنو 

لمػػواـز  بػػؿ  العامػػة ةاإلدار يػػودع العػػرض مػػف  بػػؿ المنػػا ص فػػي صػػندوؽ العطػػاءات المصصػػص لهػػاا البػػرض لػػدل  .5
انتهاء المدة المحددة لالؾ وكػؿ عػرض ال يػودع فػي صػندوؽ العطػاءات  بػؿ آصػر موعػد لتقػديـ العػروض ال ينظػر 

 د إلى مصدرج مبمقًا .فيه ويعا

مف تاريخ آصػر  ستيف يومايمتـز المنا ص بمف يبقى العرض المقدـ منه نافا المفعوؿ وال يجوز له الرجوع عنه لمدة  .6
 موعد لتقديـ العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

الوثائؽ المطموبة منه واي عمػى النحػو يرفؽ المنا ص مع عرضه ) صاصة إاا كاف يشارؾ ألوؿ مرة ( الشهادات و  .0
 التالي:

 .صورة مصد ة عف شهادة مزاولة المهنة وكالؾ السيرة الااتية لمشركة 
 .السجؿ التجار  أو الصناعي لمشركة 

 .شهادة صمو طرؼ مف دائرة ضريبة الدصؿ وضريبة القيمة المضافة 



 

 

نشػػرات أو معمومػػات فنيػػة تعػػرؼ بػػالمواـز  عمػػى المنػػا ص أف يرفػػؽ بعرضػػه النسػػصة األصػػمية مػػف أيػػة كتالوجػػات أو .9
اا كانػػت تمػؾ العينػات غيػػر  ابمػة لمنقػػؿ  المعروضػة وكػالؾ يقػػدـ مػع عرضػه العينػػات المطموبػة فػػي دعػوة العطػاء واا

ال يكوف لمجنة العطاءات عدـ النظر بالعرض.  فعميه أف يحدد مكانها والو ت الا  يمكف رؤيتها فيه واا

 أو معمومات يرغب بإضافتها ويرل أنها ضرورية  لتوضيح عرضه. يحؽ لممنا ص أف يضيؼ أية وثائؽ .3

 

 
 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :

 تأمين الدخول في العطاء : .2
مف بنؾ معتمد لدل السمطة الوطنية الفمسطينية صادريف  كفالة بنكية أو شيؾ بنكي يمتـز المنا ص أف يرفؽ بعرضه

االنتػاج الفمسػطيني ( أو كتػاب مػف الصزينػة العامػة بػوزارة الماليػة يفيػد بحجػز  ببزة ) البنؾ الوطني االسأمي أو بنػؾ
 يمػػة الكفالػػة مػػف مسػػتحقات الشػػركة أو سػػند دفػػع معتمػػد صػػادر مػػف بنػػؾ البريػػد التػػابع لػػوزارة االتصػػاالت وتكنولوجيػػا 

عمػػى أف تعػػاد وال ينظػر فػػي أ  عػػرض غيػر معػػزز بتػمميف دصػػوؿ العطػاء   كتػمميف دصػػوؿ   % 5المعمومػات بقيمػػة 
تممينات الدصوؿ فػي العطػاء إلػى مقػدميها مػف المنا صػيف الػا  لػـ يحػاؿ عمػيهـ العطاءبعػد مػدة أسػبوعيف مػف تػاريخ 

 آصر موعد لتقديـ العروض  وكالؾ لمف أحيؿ عميهـ العطاء بعد أف يقوموا بتقديـ تمميف حسف التنفيا.
 تأمين حسن التنفيذ :  .1

% 00يمتػػـز المتنػػا ص الفػػائز بالعطػػاء أو بػػم  جػػزء مػػف بنػػودج بتقػػديـ تػػمميف حسػػف التنفيػػا لمعطػػاء المحػػاؿ عميػػه بقيمػػة 
يوـ مف تاريخ تبميبه بقرار إحالػة العطػاء عميػه مػف  بػؿ اإلدارة العامػة لمػواـز عمػى أف يكػوف سػار  المفعػوؿ  05صأؿ 

تنفيػا كافػة االلتزامػات المترتبػة انتهػاء فتػرة عقػد الصػيانة و لمتعهد بعد   ويعاد تمميف حسف التنفيا إلى امدة سرياف العقد
عميه بموجػب طمػب صطػي تقدمػه الػدائرة المسػتفيدة لػلدارة العامػة لمػواـز بػاإلفراج عػف التػمميف )حيػث يػتـ إصػدار شػيؾ 

 بقيمة الكفالة مف وزارة المالية(.
 

 رابعاً: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -2

مػدير عػاـ المػواـز العامػة لجنػة فػتح مظػاريؼ العطػاء وتقػـو اػاج المجنػة بفػتح العطػاءات بحضػور المنا صػيف أو  يدعو
 -ممثميهـ في الزماف والمكاف المحدديف في دعوة العطاء بعد اتصاا اإلجراءات التالية:

لمجنػػة عميػػه وعمػػى إثبػػات عػػدد المظػػاريؼ فػػي محضػػر فػػتح المظػػاريؼ وكػػؿ عطػػاء يفػػتح مظروفػػه يضػػع رئػػيس ا -أ
 مظروفه ر مًا مسمسًأ عمى ايئة كسر اعتياد  بسطه ر ـ العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عدداا. -ب  تر يـ األوراؽ المرفقة مع العطاء واا

 راءة اسـ مقدـ العطػاء واألسػعار و يمػة التػمميف االبتػدائي المقػدـ مػف كػؿ منػا ص والػؾ بحضػور المنا صػيف أو  -ت
 ممثميهـ.

التو يع مف رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضػريف عمػى العطػاء ومظروفػه وكػؿ ور ػة مػف أورا ػه وكػالؾ عمػى  -ث
 محضر المجنة بعد تدويف كافة الصطوات السابقة.



 

 

 
 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -1

بدراسػة العػروض مػف  يحدد مدير عاـ المواـز العامة األشصاص أو الجهات الػايف تتكػوف مػنهـ المجنػة الفنيػة التػي تقػوـ
النػػواحي الفنيػػة والماليػػة والقانونيػػة وتقػػدـ توصػػياتها المناسػػبة لمجنػػة العطػػاءات المركزيػػة بعػػد أصػػا المعػػايير التاليػػة فػػي 

 -االعتبار:
 ال ينظر في أ  عرض غير معزز بتمميف دصوؿ العطاء.  -أ

صػفات المػواـز المطموبػة عمػى جػدوؿ يعػد تدرس العروض مف الناحية الفنية بحيث تحدد المعػايير الفنيػة وفقػًا لموا   -ب
لهػػاج البايػػة  وتصضػػع كافػػة العػػروض لػػنفس المعػػايير مػػف حيػػث التػػزاـ المنػػا ص بعرضػػه بمواصػػفات وشػػروط دعػػوة 

 العطاء.

يؤصا بعيف االعتبار كفاءة المنا ص مػف النػاحيتيف الماليػة والفنيػة ومقدرتػه عمػى الوفػاء بالتزامػات العطػاء وسػمعته   -ت
هيأت التي يقدمها أو الصدمة التي يوفراا و طع البيار وورش الصيانة و كالؾ كونه وكيؿ أو مػوزع التجارية والتس

 لوكيؿ أو تاجر  ولمجنة استبعاد عرض المنا ص الا  ال تتوفر فيه كؿ أو بعض ااج المتطمبات.

 دمة.تبدأ الدراسة بالعرض الا   دـ أرصص األسعار ثـ الا  يميه حتى تتـ دراسة العروض المق  -ث

إاا تػػػوافرت فػػػي العػػػرض كافػػػة الشػػػروط والمواصػػػفات والجػػػودة توصػػػي المجنػػػة الفنيػػػة باإلحالػػػة عمػػػى مقػػػدـ أرصػػػص  -ج
األسػػعار و مػػف حػػؽ المجنػػة الفنيػػة أف توصػػي بالترسػػية عمػػى أكثػػر مػػف مػػورد لمصػػنؼ الواحػػد بػػالرغـ مػػف اصػػتأؼ 

 األسعار.

األسػػعار تنتقػؿ الدراسػة إلػػى العػرض الػا  يميػػه فػي حالػة عػدـ تػػوافر المتطمبػات فػي العػػرض الػا  يتضػمف أرصػص  -ح
بالسػػعر إلػػى أف تصػػؿ إلػػى العػػرض الػػا  تتػػوافر فيػػه المتطمبػػات للحالػػة عمػػى أف تبػػيف أسػػباب اسػػتبعاد العػػروض 

 األرصص بشكؿ واضح.

إاا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطموبة يفضؿ المنا ص الا  يتضمف عرضه ميػزات إضػافية  -خ
مقػػدـ لممنتجػػات المحميػػة  ثػػـ المنػػا ص المقػػيـ بفمسػػطيف بصػػورة دائمػػة  ثػػـ مػػدة التسػػميـ األ ػػؿ إاا كانػػت سػػرعة ثػػـ ال

 التسميـ لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
تفا يػة ومػا يمحقهػا عمى المتعهد الا  أحيؿ عميه العطاء استكماؿ إجراءات العقد الصػاص بقػرار اإلحالػة وتو يػع اال .0

 مف أوراؽ ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
 .صأؿ ستوف يـو مف تاريخ االحالة النهائية ات االزمةاإلصأحبالبدء بعمؿ يمتـز المتعهد  .9

ال يجوز لممتعهد أف يتنازؿ أل  شصص آصر عف كؿ أو أ  جػزء مػف العقػد دوف الحصػوؿ عمػى  إاف صطػي مػف  .3
 أحالت العطاء.لجنة العطاءات التي 

ال يحؽ لممنا ص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطاءات بم  صسارة أو ضػرر ناشػع عػف تقػديـ عرضػه فػي حالػة  .4
إاا ما رفضت لجنة العطاءات كؿ العروض المقدمة إليها أو إاا لـ تحؿ العطػاء عمػى مقػدـ أ ػؿ األسػعار أو إاا ألبػت 

 حمة دوف اكر األسباب.لجنة العطاءات دعوة العطاء في أ  و ت أو أ  مر 



 

 

يمتػػػـز المػػػورد بتسػػػميـ المػػػواـز وفقػػػًا لممواصػػػفات والشػػػروط المتفػػػؽ عميهػػػا والػػػواردة فػػػي  ػػػرار اإلحالػػػة وكػػػالؾ العينػػػات  .5
 المعتمدة والماكورة فيه.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا

إاا تمصر المتعهد عف توريد ما التـز بػه فػي الموعػد المحػدد فػي العقػد يحػؽ لمػدير عػاـ دائػرة :  فرض غرامة مالية .0
%( مف  يمة المواـز التي تمصر في توريداا عف كػؿ أسػبوع تػمصير 0المواـز العامة أف يفرض غرامة مالية ال تقؿ عف )

حواؿ عمػى المتعهػد تقػديـ إشػعار صطػي وفػور  إال إاا تبيف أف التمصير في التوريد ناجـ عف  وة  اارة   وفي جميع األ
 إلى الجهة المصتصة بالظروؼ واألسباب التي أدت إلى التمصير في التوريد أو منعته مف الؾ وتقديـ ما يثبت الؾ.

إاا نكػؿ المتعهػد عػف تنفيػا التزاماتػه بمػا فيػه التزامػه بالتوريػد أو  صػر فػي الػؾ أو  : الشراء عمى حسـا  المتعهـد .9
دير عػػػػاـ دائػػػػرة المػػػػواـز العامػػػػة إصػػػػدار القػػػػرار بشػػػػراء المػػػػواـز الممتػػػػـز بهػػػػا المتعهػػػػد بػػػػنفس الصصػػػػائص تػػػػمصر يحػػػػؽ لمػػػػ

والمواصفات مف أ  مصدر آصر عمى حساب ااا المتعهد ونفقتػه مػع تحميمػه فػروؽ األسػعار والنفقػات اإلضػافية وأيػة 
اـز العامػة دوف الحاجػة إلػى أ  إنػاار وال صسائر أو مصاريؼ أو عطؿ أو ضرر يمحؽ بالدائرة المستفيدة أو دائػرة المػو 

 يحؽ لممتعهد االعتراض عمى الؾ.
: وانػا يحػؽ لمجنػة العطػاءات التػي أحالػت استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معـه .3

متعهػد أو أ  جػزء منػه العطاء اتصاا اإلجراءات الأزمة بحؽ المتعهد بما فػي الػؾ مصػادرة  يمػة التػمميف المقػدـ مػف ال
 بشكؿ يتناسب مع  يمة المواـز غير الموردة ويعتبر المبمغ في ااج الحالة إيرادًا لمصزينة العامة.

وفػػي جميػػع األحػػواؿ يحػػؽ لػػدائرة المػػواـز العامػػة تحصػػيؿ األمػػواؿ المسػػتحقة لهػػا فػػي امػػة المنػػا ص أو المػػورد مػػف  .4
 وزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو مف كفاالتهـ.األمواؿ المستحقة لالؾ المنا ص أو المورد لدل ال

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

 في حاؿ حدوث أ  صأؼ ينشم عف تفسير أ  بند مف البنود السابقة أو مف بنود العقد فيتـ حمه وديًا بالتفاوض.  -أ

يتعمػؽ بالعقػد يحػؽ يومًا مف بػدء مفاوضػتهما لموصػوؿ إلػى حػؿ حػوؿ أ  صػأؼ  30إاا لـ يتمكف الطرفاف صأؿ  -ب
أل  مػػف الطػػرفيف حػػؿ الصػػأؼ بػػالمجوء إلػػى المحكمػػة المصتصػػة وتطبيػػؽ القػػوانيف واألنظمػػة المعمػػوؿ بهػػا فػػي منػػاطؽ 

 السمطة الوطنية الفمسطينية بهاا الشمف.

 
 شروط متفرقة:ـ:ثامنا

بواسػطة غيػرج بطريػؽ  ا استعمؿ المنا ص البش أو التأعب في معاممته أو ثبت عميه أنه شرع أو  اـ بنفسػه أواإ .0
مباشػػر أو غيػػر مباشػػر عمػػى رشػػوة أحػػد مػػوظفي أو مسػػتصدمي السػػمطة أو عمػػى التواطػػؤ معػػه إضػػرارًا بالمصػػمحة 
يمبػػي عقػػدج فػػي الحػػاؿ ويصػػادر التػػمميف مػػع عػػدـ اإلصػػأؿ بحػػؽ الػػوزارة المطالبػػة بالتعويضػػات المترتبػػة عمػػى الػػؾ 

بالػدصوؿ فػي منا صػات لمسػمطة الوطنيػة الفمسػطينية اػاا فضًأ عف شطب اسمه مف بيف المنا صيف وال يسمح له 
 فضًأ عف اتصاا اإلجراءات القضائية ضدج عند اال تضاء.



 

 

إاا أفمػس المنػا ص أو المػورد يحػؽ لمجنػة العطػاءات إلبػاء التعا ػد معػه دوف المجػوء لمقضػاء وكػالؾ مصػادرة مبمػغ  .9
 التمميف كإيراد عاـ لمصزينة العامة.

المػورد جػاز إلبػاء العقػد  المبػـر معػه أو مػا تبقػى منػه  بتوجيػه كتػاب لمورثػة يفيػد بػالؾ دوف إاا توفى المنا ص أو  .3
 الحاجة إلى استصدار حكـ  ضائي يقضي بالؾ مع رد مبمغ التمميف في ااج الحالة.

 
 
 

 ة ـــروط الخاصـــشال
 

 أوال : إصالح الجهاز 
الموجود بالمستشفى  عمؿ تقييـ لمجهاز برفقة طا ـ الهندسة والصيانة لممستشفى لبعمؿ زيارة رسمية تمتـز الشركة  – 0

 .لتشبيؿ الجهاز المتو ؼ حالياً وعمؿ ما يمـز التشبيؿ بإصأح الجهاز وعمؿ  ائمة مكتوبة بجميع  طع البيار الصاصة 
  يتـ فيها والصيانة بالمستشفىلمجهاز برفقة طا ـ الهندسة )صيانة دورية( تمتـز الشركة بعمؿ نمواج زيارة شهر   -9

المأحظات الصاصة بالزيارة  بالنمواج توضع به عمؿ الفحوصات الأزمة حسب توصيات الشركة لُمصنعة  وصانة 
 ويو ع عميه مندوب الشركة والمهندس المصتص بالمستشفى.

ة  وصأؿ فترة محددة تقوـ تمتـز الشركة بتوريد  طع البيار الأزمة للصأح عمى أف تكوف  طع جديدة وأصمي  -3
 الشركة باإلبأغ عنها بكتاب رسمي لوزارة الصحة.

 X- ray Tubeعقد الصيانة الصاص بالجهاز ال يشمؿ الػػػػ  -4

 .توريد وتركيب القطع المطموبة وتشبيؿ الجهازتبدأ مدة عقد الصيانة مف تاريخ   -4
والؾ   عمى عمؿ صيانة لمجهاز الموجود بالمستشفىالمصتص الصيانة الهندسة و تمتـز الشركة بعمؿ تدريب لطا ـ  -5

  ليكوف  ادرًا عمى المتابعة والقياـ بمعماؿ الصيانة حاؿ إنتهاء العقد.
 ثانيا : الصيانة الدورية 

في المو ع بترتيب أعماؿ الصيانة الدورية دوف االصأؿ بشروط تمتـز الشركة باالتفاؽ مع ممثؿ وزارة الصحة  – 0
 لعمؿ اليومي لتنفيا المهاـ التالية :وضوابط ا

 الصانعة بشكؿ دور  شهر  .التشبيمية حسب توصيات الشركة  كفاءتهفحص وتفقد الجهاز لمتمكد مف  . أ

الجهاز حسب توصيات الشركة الصانعة وعمؿ الصيانة الدورية لمتمكد مف أنه يعمؿ وفؽ كفاءته المحددة  ةمعاير  . ب
 مف  بؿ الشركة الصانعة .

 طع البيار التالفة بمصرل جديدة حسب توصيات الشركة الصانعة لضماف حسف أداءاا حسب مواصفات استبداؿ  . ت
 الشركة الصانعة .

 تمتـز الشركة بتوفير كافة معدات الفحص واالصتبار الأزمة لعمميات صيانة الجهاز . . ث

 يحؽ لمشركة اف تقوـ بصيانة الجهاز بالطريقة التي ترااا مناسبة دوف أدنى تدصؿ مف  بؿ موظفي الوزارة  . ج



 

 

يتـ توثيؽ كؿ جولة مف جوالت الصيانة الدورية بتقرير صيانة يتـ التو يع عميه مف  بؿ مهندس الشركة ومهندس  . ح
مهندسو الشركة و طع البيار التي  التي  اـ بهاضمف وصفا بكافة االعماؿ الوزارة ويعتمد مف  بؿ ادارة القسـ ويت

 تـ استبدالها إف وجدت .

 انة الطارئة يثالثا : الص
في حاؿ تعطؿ الجهاز بشكؿ طارئ يقـو ممثؿ الوزارة )الهندسة والصيانة ( باتصاؿ ااتفيا لأستعجاؿ حيث اف  – 0

العطؿ عمى النمواج المحدد لالؾ عف طريؽ ابأغ الشركة ب يتـ ساعة ثـ 94الشركة تستقبؿ المكالمات عمى مدار 
 الفاكس أو االيميؿ .

( ساعات فقط مف تاريخ تبميبها 8عمى الشركة اف ترسؿ أحد مهندسيها لممو ع مباشرة اصأح الجهاز صأؿ ) -9
 االسبوع . ساعة في اليوـ وسبعة أياـ في 94ؿ بالعطؿ وعمى اعتبار اف الجهاز موضوع الصيانة يعم

مهندسي الشركة انجاز كافة أعماؿ الصيانة الطارئة بما يضمف عودة االجهزة لمعمؿ بشكؿ كامؿ وتركيب عمى  -3
  طع البيار الضرورية لالؾ .

تضمف وصؼ االعطاؿ وما يعمى مهندسي الشركة فور االنتهاء مف أعماؿ الصيانة اعداد تقرير بعمؿ الصيانة  -4
 يعتبر التقرير نهائيا بعد تو يعه مف  بؿ ممثؿ الوزارة .و طع البيار التي تـ تركيبها و  هصأحإتـ 
عمى الشركة اف تحرص عمى االحتفاظ بقطع غيار مف أنواع وبكميات تكفي لمقياـ بعمميات الصيانة الدورية  -5

 والطارئة عمى وجه السرعة .
ويحتاج االمر الى توفيراا  في الحاالت التي يتطمب فيها عممية االصأح توفير  طع غيار غير متوفرة بالمصزوف -6

مف صارج البأد تمتـز الشركة بإبراز ما يفيد طمب  طع البيار الضرورية لعممية االصأح موضحا فيه مدة التوريد 
 .المقترحة 

 رابعا : قطع الغيار 
ورية أو تمتـز الشركة باستبداؿ كافة  طع البيار حسب توصيات الشركة الصانعة سواء صأؿ أعماؿ الصيانة الد – 0

 الصيانة الطارئة .
تمتـز الشركة بتوفير  طع غيار الصيانة الدورية في مستودعاتها واستصدامها عند المزـو عمى أف تكوف  طع  -9

 البيار جديدة وأصمية ويتـ رصد القطع المستبدلة في تقارير الصيانة .
ا رسميا وتسميـ ماكرة استأـ بها لممثؿ تؤوؿ كافة  طع البيار المستبدلة إلى الشركة عمى اف تقـو باستأمه -3

 الوزارة بالمو ع .
تمتـز الشركة بايصاؿ المهندسيف والفنييف و طع البيار الى المو ع عمى نفقتها وتكوف مسئولة بالكامؿ عف سأمة  -4

  طع البيار لحيف استصدامها .
 مدة االستجابة لطمبات الصيانة الطارئة : خامسا : 

( ساعات مف تاريخ تبميبها بالعطؿ 8ترسؿ أحد مهندسيها لممو ع لمباشرة اصأح الجهاز صأؿ )عمى الشركة اف –0
 ساعة وسبعة أياـ في االسبوع . 94وعمى اعتبار اف الجهاز موضوع الصيانة يعمؿ 

  ( يـو في السنة وااا يشمؿ الو ت الا345تمتـز الشركة بالحفاظ عمى الجهاز في حالة تشبيمية  صول مدة ) -9
 يكوف فيه الجهاز متاح لمتشبيؿ بشكؿ كامؿ .



 

 

( يوما وتعتبر ااج المدة فترة سماح 90تمنح الشركة فترة سماح تكوف فيها االجهزة في حالة تشبيؿ جزئي ولمدة ) -3
 عمى مدار فترة التعا د .

ي ويبدأ عداا مف و ت العطؿ الكامؿ لمجهاز واو الو ت الا  ال يكوف فيه الجهاز  ابؿ لأستعماؿ بشكؿ فعم -4
تاريخ مرور يـو عمى طمب االصأح وعمـ الشركة به . وينتهى عند اصأح الجهاز وصدور تقرير بالؾ مف الشركة 

 واعتمادج مف  بؿ ممثؿ الوزارة .
في حالة وجود ظرؼ طارئ أو  وة  اارة تمنع وصوؿ  طع البيار الى داصؿ مناطؽ السمطة الوطنية عمى  -5

 دعي .ترة الصحة بكتاب يفيد بالؾ مع ارفاؽ المستندات التي تثبت ما الشركة مراسمة وزا
تمتـز الشركة بالتواجد والقياـ بعمؿ ما يمـز منها عمى أكمؿ وجه في حالة استدعائها مف  بؿ ممثؿ وزارة الصحة  -6

لة تصمؼ الشركة والؾ في حالة تعطؿ الجهاز والتعاوف المطمؽ مع الشركة المسئولة عف صيانة ااا الجهاز وفي حا
 عف االستجابة تعتبر فترة عطؿ الجهاز مف مسئوليتها ويتـ تطبيؽ الجزاءات والبرامات المنصوص عميها بهاا العقد .

 الصيانة الدورية . إلعماؿالو ت المصصص اـ العطؿ الكامؿ الحاالت التالية: يستثنى مف أي -7
 سادسا : الجزاءات والغرامات

( بتمديد مدة العقد بوا ع ثأث اياـ عمؿ مقابؿ يوـ 00-0يتـ تعويض الوزارة عف اياـ التعطيؿ الكمي لمجهاز ) – 0
 عطؿ كمي غير مسموح به .

عمؿ مف  يمة العقد يـو ( يتـ صصـ مقابؿ 90-00في حالة تجاوز عدد أياـ العطؿ الكمي غير المسموح به مف ) -9
( عدد اياـ العمؿ 345يوـ تشبيؿ . غرامة اليـو الواحد =  يمة العقد /)( 345عمى أساس اف مدة العقد اي )

 المعتمدة في العقد.
فاكثر( يتـ صصـ مقابؿ عمؿ مف  يمة العقد -90في حالة تجاوز عدد أياـ العطؿ الكمي غير المسموح به مف ) -3

( عدد اياـ العمؿ 345ة العقد /)*  يم 9( يوـ تشبيؿ . غرامة اليـو الواحد =  345عمى أساس اف مدة العقد اي )
 المعتمدة في العقد.

 سابعا : شروط انهاء العقد 
 وتشبيؿ الجهاز . توريد وتركيب القطع المطموبة: سنة ميأدية تبدأ اعتبارا مف تاريخ  مدة العقد – 0
الصحة في حالة / ممثمي وزارة عند انتهاء عقد الصيانة تمتـز الشركة بتسميـ الجهاز موضوع العقد لممثؿ  -9

 يمية جيدة وصأؿ مدة ال تزيد عف أسبوع مف نهاية العقد .تشب
في حالة نشوء أ  صأؼ بيف الطرفيف يتـ حؿ ااا الصأؼ بالطرؽ الودية وااا تعار الؾ يكوف القضاء  -3

 الفمسطيني في مناطؽ السمطة الفمسطينية او الحكـ .
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واألسعار الكمياتجدول 
 

 مالحظات دوالرالسعر بال الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

2 
عمل عقد صيانة لمدة سنة لجهاز 

 1 عدد بمستشفى غزة االوروبي القسطرة القمبية
  

  دوالرالسعر االجمالي بال

 مالحظة:
 لممراجعة في دائرة الهندسة والصيانة في مستشفى غزة األوروبي 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ػػػػػػ بصفتي ممثًأ عف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اوية ر ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ر أنا المو ع أدناج ػػػػػػ 
 ػػ بالتػػالي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشركة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مػػػف شػػػروط عامػػػة وصاصػػػة  48/9009بػػػمنني  ػػػرأت وتفهمػػػت كافػػػة مػػػا ورد بوثػػػائؽ العطػػػاء المطػػػروح ر ػػػـ  . 0
 ومواصفات وألتـز التزاما  انونيًا بتمؾ الشروط والمواصفات .

كما ألتـز بمف يبقى العرض المقدـ مني سار  المفعوؿ وال يجوز لي الرجوع عنه لمػدة سػتوف يومػا مػف تػاريخ . 9
 آصر موعد لتقديـ العروض.

وزارة مػف  بػػؿ  طمبهػا يػتـ المػاكور أعػأج والتػي وكػالؾ ألتػـز بتوريػد األصػناؼ المحالػة عمػى بموجػب العطػػاء.  3
التوريػد عمػى أف تكػوف تمػؾ األصػناؼ المػوردة  أوامػراسػتأـ تو يع العقد و  مف تاريخ والؾ يوـ 60صأؿ  الصحة

 مف  بمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميها في ااا العطاء.
 به دوف أ  ضبط أو إكراج .وااا إ رار وتعهد مني بالؾ أ ر وألتـز بكؿ ما ورد      
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