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 دونح فهسطني
 وسارج املانيح

 اإلدارج انعايح نهىاسو انعايح
 جلنح انعطاءاخ املزكشيح

 2020/  90عطاء رقى 
 

وتركيب وتشغيؿ تيوب اشعة توريد / لجنة العطػػاءات المركػػزية عف طرح عطاء حكومي تعمف وزارة المالية     
 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائؽ العطاء.في مستشفى االندونيسي  CTلجياز 

في ىذا العطاء مراجعة وزارة المالية/ اإلدارة فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة 
خالؿ أوقات الدواـ الرسمي مف أجؿ الحصوؿ عمى كراسة خمؼ محطة فارس لمبتروؿ العامة لمواـز العامةػ 

 ( شيكؿ غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.300المواصفات ووثائؽ العطاء مقابؿ دفع مبمغ )
/ وزارة المالية في آخر موعد لقبوؿ عروض األسعار  بالظرؼ المختوـ في صندوؽ العطاءات باإلدارة العامة المواـز

وتفتح المظاريؼ بحضور ممثمي  19/10/2020 الموافؽ االثنيفيـو  مف صباح الحادية عشر ىو الساعة غػزة
 .المناقصيف في نفس الزماف والمكاف

 جلنح انعطاءاخ املزكشيح  
 يالحظح:ـ

 صحؼ عمى مف يرسو عميو العطاء.. أجرة اإلعالف في ال1
او شػيؾ شخصػي . يجب إرفاؽ كفالػة بنكيػة أو شػيؾ بنكػي مػف البنػؾ الػوطني أو بنػؾ االنتػاج أو بنػؾ البريػد 2

وفػػػي حػػػاؿ تعػػػذر ذلػػػؾ يػػػتـ إحضػػػار تعيػػػد والتػػػزاـ بالخصػػػـ مػػػف باسػػػـ ثالثػػػة اشػػػخاص تحػػػددىـ وزارة الماليػػػة 
% مػف 5لصحة أو االدارة العامػة لمخزينػة بػوزارة الماليػة بقيمػة المستحقات معتمد مف الدائرة المالية في وزارة ا

 إجمالي العطاء " كتأميف دخوؿ " ساري المفعوؿ لمدة تسعيف يومًا مف آخر موعد لتقديـ العروض.
 . وتشمؿ جميع أنواع الرسـو والضرائب دوالر. تقدـ األسعار بال3
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبوؿ أقؿ األسعار.4

 . www.mof.gov.psطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة . لإل5
 9598967679: . لممراجعة واالستفسار ىاتؼ رقـ6
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايح 
 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قثم املتناقصني:ـ
لوثائؽ المرفقة بدعوة العطاء بعػد أف يقػرأ ىػذه الوثػائؽ يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداوؿ والنماذج وا .1

ويػػتفيـ جميػػع مػػا ورد فييػػا ويخػػتـ ويوقػػع كافػػة وثػػائؽ دعػػوة العطػػاء ويقػػدميا ضػػمف العػػرض كاممػػة عمػػى أف 
 يتحمؿ كافة النتائج المترتبة عمى عدـ قيامو بالتدقيؽ واالستكماؿ بصورة صحيحة.

السعر رسػـو الجمػارؾ وأجػور التحػزيـ والتغميػؼ ومصػاريؼ النقػؿ عمى أف يشمؿ  بالدوالرتكتب أسعار العطاء  .2
 .ف وجميع الرسـو والمصاريؼ األخرىوالتحميؿ والتنزيؿ والتأمي

يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبػًا بػالحبر األزرؽ أو األسػود فقػط ويحظػر المحػو أو التعػديؿ أو الشػطب  .3
ويعػاد كتابػة  رضع عميو خطػيف متػوازييف بػالحبر األحمػأو اإلضافة في العرض وكؿ تصحيح مف ىذا القبيؿ يو 

 الصواب بالحبر األزرؽ أو األسود ويوقع بجانبو مف قبؿ مف أجرى التصويب.

يقدـ المنػاقص عرضػو مرفقػًا بػو الوثػائؽ المطموبػة مػع تػأميف دخػوؿ العطػاء فػي مغمػؼ مغمػؽ ب حكػاـ ويكتػب  .4
 90/2020في مستشػفى االندونيسػي رقػـ  CTوتركيب وتشغيؿ تيوب اشعة لجياز توريد عميو عطاء 

وكذلؾ اسمو وعنوانو بالكامؿ ورقـ الياتؼ والفاكس ورقـ صػندوؽ البريػد الخاصػيف بػو لترسػؿ إليػو المكاتبػات 
المتعمقػػة بالعطػػػاء وعميػػو تبميػػػػغ اإلدارة العامػػة لمػػواـز / وزارة الماليػػة خطيػػًا بػػأي تغييػػر أو تعػػديؿ فػػي عنوانػػو 

اسـ الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانيػا وبخػالؼ ذلػؾ يحػؽ لمجنػة العطػاءات أف تيمػؿ وعميو أف يكتب أيضًا 
 العرض المقدـ منو.

يودع العرض مف قبؿ المناقص في صندوؽ العطاءات المخصص ليذا الغرض لدى اإلدارة العامػة قبػؿ انتيػاء  .5
ديـ العػروض ال ينظػر فيػو المدة المحددة لذلؾ وكؿ عرض ال يودع  في صندوؽ العطاءات قبؿ آخر موعػد لتقػ

 ويعاد إلى مصدره مغمقًا .

يومػا مػف  سػتوفيمتـز المناقص بػأف يبقػى العػرض المقػدـ منػو نافػذ المفعػوؿ وال يجػوز لػو الرجػوع عنػو لمػدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض.

ة انيػػاء % وفػػؽ تقػػدير لجنػػة العطػػاءات المركزيػػة يحػػؽ لػػوزارة الماليػػ15فػػي حػػاؿ انخفػػاض االسػػعار أكثػػر مػػف  .7
 .التعاقد أو إعادة النظر في األسعار

 

 ثانيًا: انشهاداخ واملستنذاخ انزمسيح املطهىتح:ـ
يرفؽ المناقص مع عرضو ) خاصة إذا كاف يشارؾ ألوؿ مرة ( الشػيادات والوثػائؽ المطموبػة منػو وىػي عمػى   .1

 النحو التالي:
 ركة.صورة مصدقة عف شيادة مزاولة المينة وكذلؾ السيرة الذاتية لمش 
 .السجؿ التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شيادة خمو طرؼ مف دائرة ضريبة الدخؿ وضريبة القيمة المضافة 
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عمى المناقص أف يرفؽ بعرضو النسخة األصمية مف أية كتالوجات أو نشرات أو معمومات فنيػة تعػرؼ بػالمواـز  .2
ذا كانت تمؾ العينات غير قابمػة لمنقػؿ  المعروضة وكذلؾ يقدـ مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء وا 

ال يكوف لمجنة العطاءات عدـ النظر بالعرض.  فعميو أف يحدد مكانيا والوقت الذي يمكف رؤيتيا فيو وا 

 يحؽ لممناقص أف يضيؼ أية وثائؽ أو معمومات يرغب ب ضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو. .3

  تأييناخ وضًاناخ انعطاء : ثانثًا:
عمػى شػكؿ كفالػة  مف بنؾ البريػد أو ف يرفؽ بعرضو سند دفع معتمديمتـز المناقص أ :ىل يف انعطاءتأيني انذخ .1

مف إجمالي قيمة العطاء " كتػأميف دخػوؿ "  %5بقيمة  بنؾ االنتاج أو البنؾ الوطنيأو شيؾ بنكي صادر مف 
بتػأميف دخػوؿ  عػرض غيػر معػززشػيور مػف تػاريخ فػتح المظػاريؼ وال ينظػر فػي أي  3ساري المفعوؿ لمدة 

، عمى أف تعاد تأمينات الدخوؿ في العطاء إلى مقدمييا مػف المناقصػيف الػذي لػـ يحػاؿ عمػييـ العطػاء العطاء
 .بعد مدة أسبوعيف مف تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض

اء يمتـز المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء مف بنوده بتقديـ تأميف حسف التنفيذ لمعطػ :تأيني حسن انتنفيذ .2
عمػى  معتمػد مػف بنػؾ البريػد أوسند دفع % مف إجمالي قيمة العطاء وذلؾ عمى شكؿ 10المحاؿ عميو بقيمة 

يػػـو مػػف تػػاريخ تبميغػػو بقػػرار  15خػػالؿ  االنتػػاج أو البنػػؾ الػػوطنيشػػكؿ كفالػػة أو شػػيؾ بنكػػي صػػادر مػػف بنػػؾ 
، ويعػػاد لمػػدة سػػرياف العقػػدوؿ إحالػػة العطػػاء عميػػو مػػف قبػػؿ اإلدارة العامػػة لمػػواـز عمػػى أف يكػػوف سػػاري المفعػػ

 ذ كافة االلتزامات المترتبة عميو.تأميف حسف التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفي
 

 : فتح انعطاءاخ وتقييًها:اً راتع
يشػػكؿ مػػدير عػػاـ المػػواـز العامػػة لجنػػة فػػتح مظػػاريؼ العطػػاء وتقػػـو ىػػذه المجنػػة بفػػتح  :لجنػػة فػػتح المظػػاريؼ -1

ثمػييـ فػي الزمػاف والمكػاف المحػدديف فػي دعػوة العطػاء بعػد اتخػاذ اإلجػراءات العطاءات بحضور المناقصيف أو مم
 -التالية:

إثبات عدد المظاريؼ في محضر فتح المظاريؼ وكؿ عطاء يفتح مظروفػو يضػع رئػيس المجنػة عميػو وعمػى  - أ
 مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئة كسر اعتيادي بسطو رقـ العطاء ومقامو عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددىا.ترق  - ب  يـ األوراؽ المرفقة مع العطاء وا 

قراءة اسـ مقدـ العطاء واألسعار وقيمة التأميف االبتدائي المقدـ مف كؿ مناقص وذلؾ بحضور المناقصػيف   - ت
 أو ممثمييـ.

التوقيع مف رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضػريف عمػى العطػاء ومظروفػو وكػؿ ورقػة مػف أوراقػو وكػذلؾ  - ث
 بعد تدويف كافة الخطوات السابقة. عمى محضر المجنة

يحدد مدير عاـ المواـز العامة األشخاص أو الجيات الذيف تتكػوف مػنيـ المجنػة : لجنة دراسة وتقييـ العروض -2
الفنيػػة التػػي تقػػـو بدراسػػة العػػروض مػػف النػػواحي الفنيػػة والماليػػة والقانونيػػة وتقػػدـ توصػػياتيا المناسػػبة لمجنػػة 

 ذ المعايير التالية في االعتبار:العطاءات المركزية بعد أخ
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأميف دخوؿ العطاء.  - أ
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تدرس العروض مف الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقًا لمواصػفات المػواـز المطموبػة عمػى جػدوؿ    - ب
بمواصػفات وشػروط يعد ليذه الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير مف حيػث التػزاـ المنػاقص بعرضػو 

 دعوة العطاء.

يؤخػػذ بعػػيف االعتبػػار كفػػاءة المنػػاقص مػػف النػػاحيتيف الماليػػة والفنيػػة ومقدرتػػو عمػػى الوفػػاء بالتزامػػات العطػػاء   - ت
وسمعتو التجارية والتسييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يوفرىا وقطع الغيػار وورش الصػيانة و كػذلؾ كونػو 

جنػػة اسػػتبعاد عػػرض المنػػاقص الػػذي ال تتػػوفر فيػػو كػػؿ أو بعػػض ىػػذه وكيػػؿ أو مػػوزع لوكيػػؿ أو تػػاجر، ولم
 المتطمبات.

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

اإلحالػة عمػى مقػدـ أرخػص إذا توافرت فػي العػرض كافػة الشػروط والمواصػفات والجػودة توصػي المجنػة الفنيػة ب - ج
ف حؽ المجنة الفنية أف توصي بالترسػية عمػى أكثػر مػف مػورد لمصػنؼ الواحػد بػالرغـ مػف اخػتالؼ ماألسعار و 
 األسعار.

في حالة عدـ توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمف أرخص األسعار تنتقؿ الدراسة إلى العػرض الػذي يميػو  - ح
تبػيف أسػباب اسػتبعاد العػروض بالسعر إلى أف تصؿ إلى العرض الذي تتوافر فيػو المتطمبػات لإلحالػة عمػى أف 

 األرخص بشكؿ واضح.

إذا تسػػاوت المواصػػفات واألسػػعار والشػػروط والجػػودة المطموبػػة يفضػػؿ المنػػاقص الػػذي يتضػػمف عرضػػو ميػػزات  - خ
إضافية ثـ المقدـ لممنتجات المحميػة، ثػـ المنػاقص المقػيـ بفمسػطيف بصػورة دائمػة، ثػـ مػدة التسػميـ األقػؿ إذا 

 الدائرة المستفيدة. كانت سرعة التسميـ لمصمحة

 انتشاياخ املتعهذ أو املىرد :ـ خايسًا:
عمى المتعيد الػذي أحيػؿ عميػو العطػاء اسػتكماؿ إجػراءات العقػد الخػاص بقػرار اإلحالػة وتوقيػع االتفاقيػة ومػا  .1

 يمحقيا مف أوراؽ ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.
 مر التوريد.مف تاريخ استالمو أل شير يمتـز المتعيد بالتوريد خالؿ .2

ال يجوز لممتعيد أف يتنازؿ ألي شخص آخر عف كػؿ أو أي جػزء مػف العقػد دوف الحصػوؿ عمػى  إذف خطػي  .3
 مف لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحؽ لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطػاءات بػأي خسػارة أو ضػرر ناشػت عػف تقػديـ عرضػو فػي  .4
ؿ العروض المقدمة إلييػا أو إذا لػـ تحػؿ العطػاء عمػى مقػدـ أقػؿ األسػعار أو حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات ك

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

يمتـز المورد بتسميـ المواـز وفقًا لممواصفات والشروط المتفؽ عمييػا والػواردة فػي قػرار اإلحالػة وكػذلؾ العينػات  .5
 المذكورة فيو.المعتمدة و 
 اإلجزاءاخ انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانح انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه ته:ـ سادسًا:

ما التـز بػو فػي الموعػد المحػدد فػي العقػد يحػؽ لمػدير عػاـ إذا تأخر المتعيد عف توريد   فرض غرامة مالية: .1
%( مػف قيمػة المػواـز التػي تػأخر فػي توريػدىا عػف كػؿ 1دائرة المواـز العامة أف يفػرض غرامػة ماليػة ال تقػؿ عػف )

أسبوع تأخير إال إذا تبيف أف التأخير فػي التوريػد نػاجـ عػف قػوة قػاىرة ، وفػي جميػع األحػواؿ عمػى المتعيػد تقػديـ 
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ار خطػي وفػوري إلػى الجيػة المختصػة بػالظروؼ واألسػباب التػي أدت إلػى التػأخير فػي التوريػد أو منعتػو مػف إشع
 ذلؾ وتقديـ ما يثبت ذلؾ.

إذا نكؿ المتعيد عػف تنفيػذ التزاماتػو بمػا فيػو التزامػو بالتوريػد أو قصػر فػي ذلػؾ  الشراء عمى حساب المتعيد: .2
ة إصػدار القػرار بشػراء المػواـز الممتػـز بيػا المتعيػد بػنفس الخصػائص أو تأخر يحؽ لمدير عاـ دائرة المػواـز العامػ

والمواصفات مف أي مصدر آخر عمى حساب ىذا المتعيػد ونفقتػو مػع تحميمػو فػروؽ األسػعار والنفقػات اإلضػافية 
ي وأية خسائر أو مصاريؼ أو عطؿ أو ضرر يمحؽ بالدائرة المستفيدة أو دائػرة المػواـز العامػة دوف الحاجػة إلػى أ

 إنذار وال يحؽ لممتعيد االعتراض عمى ذلؾ.
وىنػػا يحػػؽ لمجنػػة العطػػاءات التػػي  :اسػػتبعاد عػػرض المػػورد الػػذي يخػػؿ بالتزاماتػػو أو إلغػػاء العقػػد المبػػـر معػػو .3

أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحؽ المتعيد بما في ذلؾ مصادرة قيمة التأميف المقدـ مػف المتعيػد أو أي 
 ناسب مع قيمة المواـز غير الموردة ويعتبر المبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.جزء منو بشكؿ يت

وفي جميع األحواؿ يحؽ لدائرة المواـز العامة تحصيؿ األمواؿ المستحقة ليا في ذمة المنػاقص أو المػورد مػف  .4
 لحكومية أو مف كفاالتيـ.األمواؿ المستحقة لذلؾ المناقص أو المورد لدى الوزارات والييئات والمؤسسات ا

 

 -: حم اخلالفاخ:ساتعاً 
فػػي حػػاؿ حػػدوث أي خػػالؼ ينشػػأ عػػف تفسػػير أي بنػػد مػػف البنػػود السػػابقة أو مػػف بنػػود العقػػد فيػػتـ حمػػو وديػػًا  - أ

 بالتفاوض.

يومػًا مػف بػدء مفاوضػتيما لموصػوؿ إلػى حػؿ حػوؿ أي خػالؼ يتعمػؽ بالعقػد  30إذا لـ يتمكف الطرفػاف خػالؿ  - ب
ف حؿ الخالؼ بالمجوء إلػى المحكمػة المختصػة وتطبيػؽ القػوانيف واألنظمػة المعمػوؿ بيػا فػي يحؽ ألي مف الطرفي

 مناطؽ السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشأف.

  
 شزوط يتفزقح:ـ :ثايناً 

إذا استعمؿ المناقص الغش أو التالعب في معاممتػو أو ثبػت عميػو أنػو شػرع أو قػاـ بنفسػو أو بواسػطة غيػره  .1
غيػػر مباشػر عمػػى رشػوة أحػػد مػوظفي أو مسػتخدمي السػػمطة أو عمػى التواطػػؤ معػو إضػػرارًا  بطريػؽ مباشػر أو

بالمصػػمحة يمغػػي عقػػده فػػي الحػػاؿ ويصػػادر التػػأميف مػػع عػػدـ اإلخػػالؿ بحػػؽ الػػوزارة المطالبػػة بالتعويضػػات 
المترتبة عمى ذلؾ فضاًل عف شطب اسمو مف بػيف المناقصػيف وال يسػمح لػو بالػدخوؿ فػي مناقصػات لمسػمطة 

 لوطنية الفمسطينية ىذا فضاًل عف اتخاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االقتضاء.ا
إذا أفمس المناقص أو المورد يحػؽ لمجنػة العطػاءات إلغػاء التعاقػد معػو دوف المجػوء لمقضػاء وكػذلؾ مصػادرة  .2

 مبمغ التأميف ك يراد عاـ لمخزينة العامة.
بـر معو أو مػا تبقػى منػو  بتوجيػو كتػاب لمورثػة يفيػد بػذلؾ إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلغاء العقد  الم .3

 دوف الحاجة إلى استصدار حكـ قضائي يقضي بذلؾ مع رد مبمغ التأميف في ىذه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــح
 
 

سوؼ يتـ ترسية أصناؼ المناقصة عمى أساس اقؿ األسعار المطػابؽ لممواصػفات لمصػنؼ الواحػد وسػوؼ يػتـ  .1
صػنؼ عطػػاء مسػتقؿ ويمكػػف لممػورد التقػػدـ بعػػرض سػعر أو أكثػػر لمصػنؼ الواحػػد عممػًا بػػأف لجنػػة اعتبػار كػػؿ 

 العطاءات غير ممزمة بأقؿ األسعار.

يجػػب عمػػى المشػػترؾ تحديػػد اسػػـ الشػػركة المصػػنعة وبمػػد المنشػػأ لمصػػنؼ الػػذي يتقػػدـ بػػو فػػي المناقصػػة عنػػد   .2
عينو لالختبار وفي حاؿ لـ يتمكف مف تقػديـ عينػو تحديد السعر مع تقديـ كتالوج يوضح المواصفات الفنية أو 

 مع العطاء يتعيد بتقديـ عينو قبؿ التوريد تتطابؽ مع األصناؼ المطموبة .

يمتػػـز المػػورد ب حضػػار األصػػناؼ مػػف الشػػركة المصػػنعة ولػػيس مػػف أي بمػػد أخػػر مػػا لػػـ يكػػف منصػػوص عميػػة   .3
 بعرض الشركة والوزارة وافقت عمى ذلؾ.

 زمة بقبوؿ أرخص األسعار ودوف إبداء أي أسباب وبدوف معارضة مف المشاركيف.وزارة الصحة ليست مم .4

يـو مػف تػاريخ إبػالغ  60ميعاد توريد قطع الغيار التي يتـ ترسيتيا عمى المشاركيف في المناقصة يكوف خالؿ  .5
ذا كػاف المػورد ال يسػتطيع التوريػد خػالؿ الفتػرة المحػددة عميػو أف يوضػح فػي عػر  ض سػعره الشركة بالتوريػد وا 

 المدة التي يمكنو خالليا التوريد خطيًا.

مخػازف اليندسػة والصػيانة  –عمى المشترؾ أف يكوف عمى عمـ باف التوريد سيكوف لمستودعات وزارة الصحة  .6
 بوسائؿ نقمو الخاصة وعمى حسابو الخاص شامال التحميؿ والتنزيؿ. بمستشفى االندونيسي

مػف النوعيػة األصػمية ومطػابؽ لمعػرض المقػدـ منػو عمػى اف تكػوف يمتـز المػورد بػاف تكػوف االصػناؼ المػوردة  .7
 االصناؼ جديدة وغير مجددة  كما يمتـز بتقديـ شيادة المنشأ عند التوريد.

عمى المشترؾ أف يكػوف عمػى عمػـ بأنػو يحػؽ لػوزارة الصػحة تخفػيض الكميػات المطموبػة او زيادتيػا ل صػناؼ  .8
المطموبػة وبػدوف تغييػر لالسػعار وبػدوف معارضػة مػف المػورد  % مػف الكميػات30الواردة فػي المناقصػة بواقػع 

 قبؿ اإلحالة أو بموافقة المورد بعد اإلحالة.

 يتـ استبداؿ القطع التالفة عمى حساب المورد وفي أقصى مدة ممكنة. .9

 يجب عمى المشترؾ مراجعة االدارة العامة لميندسة والصيانة قبؿ تقديـ عرض سعره وذلؾ لممعاينة والتأكػد مػف .10
 المواصفات الفنية لمقطع المطموبة.

يمتػػـز المػػورد بتقػػديـ الكتالوجػػات الخاصػػة باألصػػناؼ التػػي تحتػػاج ذلػػؾ عمػػى أف تكػػوف الكتالوجػػػػات أصػػمية أو  .11
 صور توضح األصناؼ المطموبة. 

 في جميع األحواؿ تكوف عروض األسعار بالدوالر وشاممة لمضريبة المضافة ما لـ يرد نص خالؼ ذلؾ. .12
الفة المورد لكؿ أو بعض شروط التعاقد أو في حاؿ امتناعو أو عرقمتػو لمتوريػد بمػا يمػس بمصػمحة في حاؿ مخ .13

وزارة الصػػحة أو يعػػػرض مصػػػالحيا لمضػػػرر يحػػػؽ لػػػوزارة الماليػػة مصػػػادرة كفالػػػة حسػػػف التنفيػػػذ والرجػػػوع عميػػػو 
خمػؼ المػورد عػف بالتعويض عف كؿ عطؿ أو ضرر لحؽ بيا كما أف ليا الحؽ في الحصوؿ عمى المػواد التػي يت

لغػاء التعاقػد معػو  توفيرىا مػف المػورد الػذي يميػو فػي السػعر أو الشػراء بػالطرؽ التػي تراىػا محققػة لمصػمحتيا وا 
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% مصػاريؼ إداريػػة مػف ضػمانتو البنكيػػة ولػيس لممػػورد الػذي خػػالؼ أي 10ودفػع فػروؽ األسػػعار مضػافًا إلييػػا 
يد الحػؽ فػي المطالبػة بأيػة تعويضػات أو المطالبػة شرط مف شروط التعاقد أو تخمؼ عف أو عرقؿ عمميات التور 

باسترداد كفالة حسف التنفيذ أو المطالبة بفروؽ األسعار إذا تمكنت الوزارة مف توفير تمػؾ المػواد بسػعر اقػؿ مػف 
سػػعر المناقصػػة الػػذي تػػـ التعاقػػد بموجبػػو وفػػى حػػاؿ عػػدـ كفايػػة الضػػمانة لتغطيػػة فػػروؽ األسػػعار لػػوزارة الماليػػة 

 أي مبالغ تتبقى مف مستحقاتو لدييا. الحؽ في خصـ
يكوف الدفع لممػورد لقػاء مػا قػاـ بتوريػده مػف مػواد طبقػًا لمشػروط والمواصػفات الػواردة بالمناقصػة خػالؿ سػتيف   .14

يومػػًا مػػف تػػاريخ تقػػديـ الفػػواتير واألوراؽ الدالػػة عمػػى تمػػاـ وحسػػف التوريػػد طبقػػا لمشػػروط والمواصػػفات الػػواردة 
 ت ويكوف التوريد إلى مخازف اليندسة والصيانة الرئيسية بوزارة الصحة. بصحيفة الشروط والمواصفا

لجنة العطاءات غير ممزمة بػأرخص عػروض األسػعار أو أي عػرض سػعر أخػر ودوف إبػداء أي أسػباب مػا داـ   .15
 ذلؾ يحقؽ مصمحتو
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 األسعار و انكًياخجذول 

 

 يالحظاخ سعز انىحذج تانذوالر انكًيح انىحذج انصنف انزقى

1 

وريد وتركيب وتشغيؿ تيوب لجياز االشعة ت
المقطعية في المستشفى االندونيسي مع ضمانة 

 لمدة عاـ عمى التيوب 
 

(Tube Assembly Dura 688-MV 

 PN. 10662260 For Siemens Model 

Somatom Perspective 128  with one year 

warranty ) 

   1 عدد



 

 0909/   99في مستشفى االندونيسي  CTوتركية وتشغيل تيىب اشعة لجهاز ىريد ت

                                                     

 صفحة                                                                                                                                                     

 

 

 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 
ػػ بصفتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىوية رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقر أنا الموقع أدناه ػػػػػػػػػػػ 

 بالتػػالي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ممثاًل عف  شركةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مػػف شػػروط عامػػة  2020/ 90 ا ورد بوثػػائؽ العطػػاء المطػػروح رقػػـ.   بػػأنني قػػرأت وتفيمػػت كافػػة مػػ1

 .قانونيًا بتمؾ الشروط والمواصفاتوخاصة ومواصفات وألتـز التزاما 
جوع عنو لمدة ستيف يوما .   كما ألتـز بأف يبقى العرض المقدـ مني ساري المفعوؿ وال يجوز لي الر 2

 مف تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض.
.  وكذلؾ ألتـز بتوريد األصناؼ المحالة عمػى بموجػب العطػاء المػذكور أعػاله والتػي يػتـ طمبيػا  مػف 3

يوما وذلًؾ مف تاريخ توقيع العقػد واسػتالـ أوامػر التوريػد عمػى أف تكػوف  ستيفقبؿ وزارة الصحة خالؿ 
 ة مف قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطاء.تمؾ األصناؼ المورد

 .ؿ ما ورد بو دوف أي ضغط أو إكراهوىذا إقرار وتعيد مني بذلؾ أقر وألتـز بك     
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػـ المنػػاقػػص :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                 
 رقـ المشتغؿ المرخص :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعػنػػػواف :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                 
 رقـ الجواؿ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                 
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