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 دونت فهسطني 

 اإلدارة انعايت نهىازو انعايت -وزارة املانيت
 جلُت انعطاءاث املركسيت

 3233/ 32يساودة رقى  
 

أماكغ في السدتذفيات لػضع ماكيشات السذخوبات الداخشة تعمغ وزارة السالية عغ شــخح مداودة بالطخف السختػم لتأجيخ      
 تبعًا لمذخوط السػضحة في كخاسة السداودة.لرالح وزارة الرحة  –

اإلدارة العامة لمػازم العامة/تل اليػا ـ  –فعمى الذخكات واألفخاد الخاغبيغ في السذاركة في ىحا السداد مخاجعة وزارة السالية 
الل أوقات الجوام الخسسي مغ أجل الحرػل عمى كخاسة السػاصفات ووثائق السداد مقابل دفع بجػار محصة فارس لمبتخول خ

( شيكل غيخ مدتخدة. آخخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختػم في صشجوق العصاءات باإلدارة العامة 022مبمغ )
وتفتح السطاريف بحزػر مسثمي السداوديغ  09/27/3233السػافق  الثالثاءوزارة السالية في غـدة ىػ يػم  -لمػازم العامة

 صباحًا. 02:22في نفذ السكان والدمان الداعة 

 جلُت انعطاءاث املركسيت
 

  يالحظت:ـ
 . أجخة اإلعالن في الرحف عمى مغ يخسػ عميو السداد.1
( دوالر أو شيظ بشكي أو كفالة بشكية مغ البشظ الػششي 500البخيج بسبمغ ) بشظ . يجب إرفاق سشج دفع معتسج مغ قبل2

 يػمًا مدتخدة لسغ ال يخسػ عميو السداد. 00ساري السفعػل لسجة كتأميغ دخػل الفمدصيشي  اإلنتاجاإلسالمي أو بشظ 
 .نػاع الزخائبأ. تقجم األسعار بالذيكل وتذسل جسيع 3
 سعار.لجشة العصاءات السخكدية غيخ ممدمة بقبػل أعمى األ .4
   .سعارالسحجدة قبل وضع األ األماكغلمستقجم الحق في معايشة  .5
 .ػلة عغ أي مبمغ نقجي يخفق بالعخضلجشة العصاءات السخكدية غيخ مدئ. 6
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 انشروط انعايت 
 أوالً: إعداد وتقديى انعروض يٍ قبم املتُاقصني:ـ

بعـج أن يقـخأ ىـحه الػثـائق ويـتفيع جسيـع مـا  السخفقـة بـجعػة السـداودةوالػثائق عخضو وأسعاره عمى الججاول والشساذج  السداوديعج  .0
ويقجميا ضسغ العخض كاممة عمى أن يتحسـل كافـة الشتـائل الستختبـة عمـى عـجم  ختع ويػقع كافة وثائق دعػة السداودةورد فييا وي

 .قيامو بالتجقيق واالستكسال برػرة صحيحة

عمـــى أن يذـــسل الدـــعخ رســـػم الجســـارك والزـــخيبة السزـــافة وجسيـــع الخســـػم  بالذـــيكل  الســـداودةأســـعار  يمتـــدم الســـداود بكتابـــة .3
 والسراريف األخخى.

عخضــو مصبػعــًا أو مكتػبــًا بــالحبخ األزرق أو األســػد فقــو ويحطــخ السحــػ أو التعــجيل أو الذــصب أو اإلضــافة فــي  الســداوديعــج  .2
ويعاد كتابة الرـػا  بـالحبخ األزرق أو األسـػد  خخ األحسالعخض وكل ترحيح مغ ىحا القبيل يػضع عميو خصيغ متػازييغ بالحب

 ويػقع بجانبو مغ قبل مغ أجخى الترػيب.

 تـأجيخ مـداودةفـي ملمـف ملمـق باحكـام ويكتـب عميـو  السـداودةعخضو مخفقًا بـو الػثـائق السصمػبـة مـع تـأميغ دخـػل  السداوديقجم  .4
وكحلظ اسسو وعشػانو بالكامل ورقـع  3233/ 32رقع  لمسذخوبات الداخشةماكغ في السدتذفيات لػضع ماكيشات الخجمة الحاتية أ

إلدارة العامـة لمـػازم ا وعميـو تبميـــغ السداودةبـالياتف والفاكذ ورقع صشجوق البخيج الخاصـيغ بـو لتخسـل إليـو السكاتبـات الستعمقـة 
 خصيًا بأي تلييخ أو تعجيل في عشػانو بجػار محصة فارس لمبتخول خالل أوقات الجوام الخسسي –تل اليػا العامة. 

بجـػار  –تل اليػا إلدارة العامة لمػازم العامة ـ في صشجوق العصاءات السخرز ليحا اللخض لجى  السداوديػدع العخض مغ قبل  .5
 قبل انتياء السجة السحـجدة لـحلظ وكـل عـخض ال يـػدع  فـي صـشجوق العصـاءات محصة فارس لمبتخول خالل أوقات الجوام الخسسي

 قبل آخخ مػعج لتقجيع العخوض ال يشطخ فيو ويعاد إلى مرجره ملمقًا .

مـغ تـاريآ آخـخ مػعـج  يـػم عسـل 92بأن يبقـى العـخض السقـجم مشـو نافـح السفعـػل وال يجـػز لـو الخجـػع عشـو لسـجة  السداوديمتدم  .6
 .لتقجيع العخوض

 

 ثاَيًا: انشهاداث واملستُداث انرمسيت املطهىبت:ـ
 الشحػ التالي: ات والػثائق السصمػبة مشو وىي عمىكان شخكة أن يخفق مع عخضو الذيادإذا  السداود يمتدم .0

 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذخكة 

 .يمتدم السداود الستقجم لمسداودة إذا كان شخز إرفاق صػرة اليػية 

  رسـسية مػقعـة أمـام أما إذا كـان الستقـجم ىـػ وكيـل عـغ الذـخز الخاغـب بالـجخػل لمسـداودة فيجـب عميـو إرفـاق وكالـة
 كاتب العجل وصػرة وىػيتو.

 : املساودةتأييُاث وضًاَاث  ثانثًا:
( دوالر أو شيظ بشكي أو كفالة 522بارفاق سشج دفع معتسج مغ قبل بشظ البخيج بسبمغ ) يمتدم السداود :السداودةتأميغ الجخػل في  .0

 " وال يشطخ في أييػمًا مدتخدة لسغ ال يخسػ عميو  92ساري السفعػل لسجة كتأميغ دخػل  اإلنتاجبشكية مغ البشظ الػششي أو بشظ 
ل في السداد إلى مقجمييا مغ السداوديغ الحي لع يحال عمييع عمى أن تعاد تأميشات الجخػ عخض غيخ معدز بتأميغ دخػل السداد

 غ تاريآ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.م شيخبعج مجة  السداد
 إجسالي% مغ 02 م السداود الفائد بالسداودة أو بأي جدء مغ بشػدىا بتقجيع تأميغ حدغ التشفيح بشدبةيمتد : تأميغ حدغ التشفيح .3

شيظ بشكي مغ البشظ الػششي  أوقيسة العقج الحي رسى عميو وذلظ عمى شكل سشج دفع معتسج صادر مغ بشظ البخيج أو كفالة بشكية 
 العامة لمػازم وزارة السالية اإلدارةيػم مغ تاريآ تبميلو بقخار إحالة العصاء عميو مغ قبل  05حدب األصػل خالل  اإلنتاجبشظ  أو

 .مغ تاريآ آخخ مػعج لتقجيع تأميغ حدغ التشفيحسخيان العقج عمى أن يكػن ساري السفعػل لسجة 
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 وتقييًها: رابعًا: فتح املساودة
تفتح العـخوض مـغ قبـل المجشـة السذـكمة ليـحا اللـخض وتقـػم ىـحه المجشـة بفـتح السـداودة فـي الدمـان  :لجشة فتح السطاريف أواًل:

 -اتخاذ اإلجخاءات التالية:ب ي دعػة السداد وتقػم المجشة فوالسكان السحجديغ 
ســًا يفـتح مطخوفــو يزــع رئـيذ المجشــة عميــو وعمـى مطخوفــو رق دو مــداإثبـات عــجد السطــاريف فـي محزــخ فــتح السطـاريف وكــل  - أ

 الػاردة. السداوداتومقامو عجد  ىيئة كدخ اعتيادي بدصو رقع السداودةمدمداًل عمى 

 وإثبات عجدىا. السداودةتخقيع األوراق السخفقة مع   -  

 . مداودواألسعار وقيسة التأميغ االبتجائي السقجم مغ كل  السداداسع مقجم تدجيل  - ت

ومطخوفــو وكــل ورقــة مــغ أوراقــو وكــحلظ عمــى محزــخ الســداودة التػقيــع مــغ رئــيذ المجشــة وجسيــع األعزــاء الحاضــخيغ عمــى  - ث
 المجشة بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

 السقجمة وفقًا لسا يمي: العخوض  تع تذكيل لجشة فشية لجراسةيس :لجشة دراسة وتقييع العخوض ثانيًا :
 السداد.ال يشطخ في أي عخض غيخ معدز بتأميغ دخػل  - أ

 مجي التدام السداود بعخضو بسػاصفات وشخوط دعػة السداد.لمتأكج مغ تجرس العخوض    -  

يتع دراسة عخوض األسعار لمكل حيث أنو إذا ما تػفخت في الجية السداودة الستقجمة لمسداد الذخوط السصمػبة يـتع اإلحالـة عمـي   - ت
 األسعار. بأعمىالستقجم 

 لحق باالعتخاض مغ قبل الستقجم لمسداود.األسعار ويحق ليا عجم إبجاء األسبا  ودون ا بأعمىالمجشة غيخ ممدمة  - ث

إللاء السداودة نيائيًا، في أي وقت دون الحاجة إلبـجاء األسـبا  وال يحـق لمستقـجميغ لمسـداودة  وزارة السالية –لمػازم العامة يحق  - ج
 ذلظ مصمقًا. عمى االعتخاض

 :ـثالثًا:ـ التدامات السداود 
 . بعج االنتياء مغ عسمية التخسية مباشخة إجخاءات العقج الخاص وتػقيع االتفاقيةاستكسال السداد الحي أحيل عميو  عمى السداود .0
دائــخة مدـبق مـغ  أن يتشـازل ألي شـخز آخـخ عـغ كـل أو أي جـدء مـغ العقـج دون الحرـػل عمـى إذن خصـي ال يجـػز لمسـداود .3

  .التي أحالت عميو السداد مع االحتفاظ بكامل حقػق اإلدارة وفقًا لمعقج األصمي وزارة الرحة  –السذتخيات 

خدـارة أو ضـخر ناشـن عـغ تقـجيع عخضـو فـي حالـة إذا مـا رفزـت بـأي اإلدارة العامة لمػازم العامة إلي الخجػع  لمسداودال يحق  .2
دعـػة السـداد فـي أي مجشـة الاألسـعار أو إذا أللـت  عمـىاعمى مقـجم  السدادالعخوض السقجمة إلييا أو إذا لع تحل  أو بعس كلالمجشة 

 وقت أو أي مخحمة دون ذكخ األسبا  وال يتختب عمي المجشة أي التدامات مادية مقابل ذلظ.

 .لمسبمغ الستعاقج عميو خالل أسبػع مغ تبميلو بحلظ بالجفع  السداوديمتدم  .4
 : شروط يتفرقت:ـخايساً 

اللر أو التالعب في معاممتو أو ثبت عميو أنو شخع أو قام بشفدو أو بػاسصة غيخه بصخيق مباشخ أو غيخ  السداوداستعسل  إذا .0
السقـجم مشـو وليـا أن تحخمـو ملي عقجه في الحـال ويرـادر التـأميغ العامة ويحق لمجشة السداودات أن تضخارًا السرمحة امباشخ  

ن اإلخـالل بحقيـا بالسصالبـة بـالتعػيس عـغ كـل عصـل وضـخر لحـق بيـا مغ االشتخاك في مداودات أخخي لمسجة التـي تحـجدىا دو
 جخاء ذلظ.

 .إللاء التعاقج معو دون المجػء لمقزاء  العصاءاتيحق لمجشة  السداودإذا أفمذ  .3
حكـع لى استرجار جاز إللاء العقج  السبخم معو أو ما تبقى مشو  بتػجيو كتا  لمػرثة يفيج بحلظ دون الحاجة إ السداودإذا تػفى  .2

 قزائي يقزي بحلظ.
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 انشروط اخلاصت
 

أماكغ في السدتذفيات لػضع ماكيشات الخجمة الحاتية لمسذـخوبات الدـاخشة  يى اتأجيخى السشػي  األماكغ .0
 بذكل عام)حدب الكذف السخفق(.

دارة السدتذـفى التـي تخسـػ عميـو بتحجيـج إبالتشدـيق مـع يقـػم أو جدء مشيـا أن  مغ تخسػ عميو السداودة .3
ى أال دـام السدتذـفى أو بـالسشطخ العـام عمـأقالسكان السشاسـب بحيـث ال يتعـارض مـع سـخعة الحخكـة فـي 

 .تمف السػاد الخام داخل الساكيشة اليػاء لسشعيكػن السكان يتعخض لمذسذ و 

دـب مـا تـخاه وزارة الرـحة وادارة و الشقرـان حأعجد الساكيشات السحـجد فـي الجـجول السخفـق قابـل لمديـادة  .2
 ا وليذ لمسداود االعتخاض عمى ذلظ.السكان مشاسب

بتوصيل خطوط لتزويد  المكييادكب لكلربرءدكا والميدكل لكلتاددي  مد  من ترسو عليه المزاودة  يمتدم .4
 إدارة المدتذفى وعلى حدكله الخكص.

افـة السشصقـة كـحلظ نطالسـداودة بتدويـج السـػاد الخـام والرـيانة الجاخميـة والخارجيـة و  يمتدم مغ تخسػ عميو .5
 .السخمفات الشاتجة عغ استخجامياالسحيصة بالساكيشة و 

التأكج مغ تسام الشطافة وحل السذاكل ان وججت عمـى ية السداودة فخز عامل لمستابعة و يمتدم مغ تخسػ عم .6
قسامة مشاسبة حػل الساكيشات بالتشديق مع شخكة الشطافـة  سالتمجار الداعة في كل مدتذفى ووضع 

 .يػر لمسحافطة عمى نطافة السدتذفىالعاممة في السدتذفى وعسل لػحات إرشادية لمجس

السكان باسع وعشػان وصػرة اليػية وكحلظ كتا  تكميف   إلدارةيمتدم مغ تخسػ عميو السداودة بتقجيع كتا   .7
 .السداودة لمذخز الحي سيقػم بستابعة الساكيشات مػقعا مغ الذخكة التى رست عمييا

 .حة أي مدئػلية تجاه مػضفي الذخكةال يقع عمى عاتق وزارة الر .8

 .يمتدم مغ تخسػ عمية السداودة تحجيج سعخ السذخوبات حدب نػعيا عمى كل ماكيشة .9

الســداودة أو يحــق لــػزارة الرــحة ســحب الساكيشــات مــغ أي مكــان فــي حــال عــجم التــدام الذــخكة بذــخوط   .02
عـت لـػزارة الرـحة لمذـخكة اسـتخداد أي مبـالغ دفوال يحد   اإلخالل بالدياسة الخاصـة بـادارة السدتذـفى

 . عغ ىحه الساكيشة

 .  الساكيشات لمسذخوبات الداخشة فقواستعسال   .00
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 األياكٍ واألسعارجدول 

 انكًيت انىحدة انبياٌ انرقى
انسُىي بانشيكم  اإلجيارقيًت 

 )نهًاكيُت انىاحدة(

 إمجايل االجيار 

 بانشيكم

   3 عدد جممع الشفاء الطيب 1

   2 عدد جممع انصر الطيب 2

   2 عدد مستشفى شهداء األقصى 3

   2 عدد مستشفى غزة األوريب 4

   2 عدد املستشفى اإلندونيسي 5

   1 عدد مستشفى النجار 6

   1 عدد مستشفى اهلالل االمارايت 7

   1 عدد مستشفى بيت حانون 8

   1 عدد مستشفى الرنتيسي التخصصي 9

   1 عدد مستشفى العيون 02

   1 عدد مستشفى النصر لألطفال 00

 

 يالحظاث:
 .سشتان ميالديتانمجة السداودة  -

 يذسل قيسة استيالك الكيخباء.الدعخ و  الجفع مقجماً يتع  -
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 إقـــــــرار وانتــــــــــــــساو

 

 

برفتي مسثاًل ـع.......................ىػية رق..............................أقخ أنا السػقع أدناه  
 بالتــالي:ـ .......................عغ  شخكة 

بتأجيخ والخاصة  3233/ 32د بػثائق السداودة السصخوحة رقع وتفيست كافة ما ور بأنشي قخأت  -0
مغ شخوط عامة وخاصة وألتدم  ماكغ في السدتذفيات لػضع ماكيشات السذخوبات الداخشةأ

 التدامًا قانػنيًا بتمظ الذخوط.
يػما  92 كسا ألتدم بأن يبقى العخض السقجم مشي ساري السفعػل وال يجػز لي الخجػع عشو لسجة -3

 مغ تاريآ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.
وكحلظ ألتدم بتػقيع العقج وإحزار كفالة حدغ التشفيح وااللتدام بذخوط السداودة والعقج الخاص  -2

 بيا. 
 .بكل ما ورد بو دون أي ضلو أو إكخاه وىحا إقخار وتعيج مشي بحلظ أقخ وألتدم     
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