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  2010/ 24  عطاء رقم
 غاز الهيليـوم عطاء حكومي لتوريد زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية

  .تبعاً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء لصالح وزارة الصحة

جعـة  فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسمياً وترغب في المشاركة في هـذا العطـاء مرا  

الرمال برج الوليد الطابق األرضي بالقرب من إشارة ـ  للوازم العامةاإلدارة العامة / وزارة المالية 

خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول علـى كراسـة المواصـفات     في غزة مرور الطيران

  .الماليةخزينة وزارة إلى غير مستردة تورد  شيكل) 100(ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ 

/ اللـوازم   العامة دارةاإلآخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات ب

وتفتح م  16/3/2010الموافق  الثالثاءيوم  ظهرمن  الثانية عشرةهو الساعة  زةـوزارة المالية في غ

  .الزمان والمكان نفس ناقصين في تالمظاريف بحضور ممثلي الم

  

  ت المركزيةلجنة العطاءا

  ـ:مالحظة

  .على من يرسو عليه العطاء أجرة اإلعالن في الصحف .1

البنـك  (كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى وزارة المالية بغـزة  يجب إرفاق  .2

صادر من بنك البريد التابع لـوزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا     معتمد أو سند دفع) الوطني اإلسالمي

يوماً من آخـر   ثالثينساري المفعول لمدة " كتأمين دخول "  من إجمالي العطاء% 5مبلغ ب المعلومات

  .موعد لتقديم العروض

  .وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب بالشيكلتقدم األسعار  .3

  .لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار .4
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  الشروط العامة 
  

  ـ:المتناقصينإعداد وتقديم العروض من قبل : أوالً

يعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعـد أن يقـرأ    .1

هذه الوثائق ويتفهم جميع ما ورد فيها ويختم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء ويقدمها ضمن العرض 

 .الستكمال بصورة صحيحةكاملة على أن يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق وا

على أن يشمل السعر رسوم الجمارك والضـريبة المضـافة وأجـور     بالشيكلتكتب أسعار العطاء  .2

 .التحزيم والتغليف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى

أو التعديل أو  يحظر المحويعد المناقص عرضه مطبوعاً أو مكتوباً بالحبر األزرق أو األسود فقط و .3

الشطب أو اإلضافة في العرض وكل تصحيح من هذا القبيل يوضع عليه خطين متـوازيين بـالحبر   

 .ويعاد كتابة الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب راألحم

اء في مغلف مغلـق بإحكـام   يقدم المناقص عرضه مرفقاً به الوثائق المطلوبة مع تأمين دخول العط .4

وكذلك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم  2010/ 24 للمناقصة رقم الهيليوم غازويكتب عليه عطاء توريد 

الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعلقة بالعطــاء وعليـه   

تعديل في عنوانه وعليه أن يكتب  وزارة المالية خطياً بأي تغيير أو/ للوازم  العامة ةاإلدارتبليــغ 

أيضاً اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبخالف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض 

 .المقدم منه

 العامـة  ةاإلداريودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لهذا الغرض لدى  .5

في صندوق العطاءات قبل آخر موعـد   وازم قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع لل

 .لتقديم العروض ال ينظر فيه ويعاد إلى مصدره مغلقاً 

 ستين يومـا يلتزم المناقص بأن يبقى العرض المقدم منه نافذ المفعول وال يجوز له الرجوع عنه لمدة  .6

  .من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض

  

  ـ:الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة: ثانياً

الشهادات والوثائق المطلوبة منـه  ) خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( يرفق المناقص مع عرضه   .1

  :وهي على النحو التالي

  .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية للشركة •

 .السجل التجاري أو الصناعي للشركة •

 .شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة •

على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة األصلية من أية كتالوجات أو نشـرات أو معلومـات فنيـة     .2

تعرف باللوازم المعروضة وكذلك يقدم مع عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطـاء وإذا كانـت   
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ه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه وإال يكون للجنـة  تلك العينات غير قابلة للنقل فعلي

 .العطاءات عدم النظر بالعرض

يحق للمناقص أن يضيف أية وثائق أو معلومات يرغب بإضافتها ويرى أنها ضـرورية  لتوضـيح    .3

 .عرضه
 

  :تأمينات وضمانات العطاء :  ثالثاً 

  :تأمين الدخول في العطاء  .1

صادر من بنك البريـد التـابع لـوزارة االتصـاالت      معتمد بعرضه سند دفع يلتزم المناقص أن يرفق

أو على شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السلطة الفلسـطينية   وتكنولوجيا المعلومات

وال ينظر فـي  " كتأمين دخول "  من إجمالي قيمة العطاء% 5بمبلغ ) البنك الوطني اإلسالمي(في غزة 

عزز بتأمين دخول العطاء ، على أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلى مقدميها من أي عرض غير م

بعد مدة أسبوعين من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض، وكذلك  المناقصين الذي لم يحال عليهم العطاء

  .لمن أحيل عليهم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيذ

 : تأمين حسن التنفيذ  .2

المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقديم تأمين حسن التنفيذ للعطاء المحال عليه بقيمة  يلتزم

أو  صادر من بنك البريد حسب األصول معتمد من إجمالي قيمة العطاء وذلك على شكل سند دفع% 10

البنـك الـوطني   (على شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مع السلطة الفلسطينية في غزة 

يوم من تاريخ تبليغه بقرار إحالة العطاء عليه من قبل اإلدارة العامة للوازم على  15خالل )  اإلسالمي

تعهـد بعـد تنفيـذ كافـة     ، ويعاد تأمين حسن التنفيذ إلى الم مدة سريان العقدأن يكون ساري المفعول 

االلتزامات المترتبة عليه بموجب طلب خطي تقدمه الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة للوازم باإلفراج عن 

  ).حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(التأمين 

يـتم  و  كمـا  من قيمته 0.004عند العقد أو االتفاق  بنسبة  تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغةيتم  .3

عن نفس العقد أو االتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضاً عند اإلحالـة أو الترسـية    0.004تحصيل نسبة 

من قيمة العقد أو االتفاق على أن تخصم من فاتورة  0.008على الجهة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 

  .المورد عند السداد

  

  :فتح العطاءات وتقييمها: رابعاً

  -:المظاريفلجنة فتح  -1

مدير عام اللوازم العامة لجنة فتح مظاريف العطاء وتقوم هذه اللجنة بفتح العطـاءات بحضـور    يدعو 

  -:المناقصين أو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية
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يضع رئـيس اللجنـة   إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظروفه   - أ

عليه وعلى مظروفه رقماً مسلسالً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقـم العطـاء ومقامـه عـدد     

 .العطاءات الواردة

 .ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وإثبات عددها   - ب

قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كل مناقص وذلـك بحضـور      - ت

 .أو ممثليهمالمناقصين 

التوقيع من رئيس اللجنة وجميع األعضاء الحاضرين على العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه   - ث

 .وكذلك على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة

  -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2

ة التي تقـوم بدراسـة   يحدد مدير عام اللوازم العامة األشخاص أو الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفني

العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة للجنة العطاءات المركزية بعـد  

  -:أخذ المعايير التالية في االعتبار

 .ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء   - أ

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقاً لمواصفات اللوازم المطلوبة على     -  ب

جدول يعد لهذه الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التـزام المنـاقص بعرضـه    

 .بمواصفات وشروط دعوة العطاء

ية والفنية ومقدرته علـى الوفـاء بالتزامـات    يؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المال   -  ت

العطاء وسمعته التجارية والتسهيالت التي يقدمها أو الخدمة التـي يوفرهـا وقطـع الغيـار وورش     

الصيانة و كذلك كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، وللجنة استبعاد عـرض المنـاقص الـذي ال    

 .تتوفر فيه كل أو بعض هذه المتطلبات

 .بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة تبدأ الدراسة   -  ث

إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية باإلحالة على مقـدم    - ج

أرخص األسعار و من حق اللجنة الفنية أن توصي بالترسية على أكثر من مورد للصـنف الواحـد   

 .الف األسعاربالرغم من اخت

في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العرض   - ح

الذي يليه بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات لإلحالة على أن تبين أسـباب  

 .استبعاد العروض األرخص بشكل واضح

ط والجودة المطلوبة يفضل المناقص الذي يتضمن عرضـه  إذا تساوت المواصفات واألسعار والشرو  - خ

ميزات إضافية ثم المقدم للمنتجات المحلية، ثم المناقص المقيم بفلسطين بصورة دائمة، ثم مدة التسليم 

  .األقل إذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة
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  ـ:ـ التزامات المتعهد أو المورد :خامسا 

أحيل عليه العطاء استكمال إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة وتوقيع االتفاقية على المتعهد الذي  .1

  ).أوامر الشراء(وما يلحقها من أوراق ومستندات بما فيها 

 .يلتزم المتعهد بالتوريد خالل شهر من تاريخ استالمه ألمر التوريد .2

دون الحصول على  إذن ال يجوز للمتعهد أن يتنازل ألي شخص آخر عن كل أو أي جزء من العقد  .3

 .خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء

ال يحق للمناقص أو المورد الرجوع على لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عـن تقـديم    .4

عرضه في حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليها أو إذا لم تحل العطاء علـى  

ت لجنة العطاءات دعوة العطاء فـي أي وقـت أو أي مرحلـة دون ذكـر     مقدم أقل األسعار أو إذا ألغ

 .األسباب

يلتزم المورد بتسليم اللوازم وفقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها والواردة فـي قـرار اإلحالـة     .5

 .وكذلك العينات المعتمدة والمذكورة فيه

  

  ـ:تنفيذ أو عدم قيامه بهـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في ال:سادسا

إذا تأخر المتعهد عن توريد ما التزم به في الموعد المحدد في العقـد يحـق   :  فرض غرامة مالية .1

من قيمة اللوازم التي تأخر في %) 1(لمدير عام دائرة اللوازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال تقل عن 

ي التوريد ناجم عن قوة قـاهرة ، وفـي جميـع    توريدها عن كل أسبوع تأخير إال إذا تبين أن التأخير ف

األحوال على المتعهد تقديم إشعار خطي وفوري إلى الجهة المختصة بالظروف واألسباب التي أدت إلى 

  .التأخير في التوريد أو منعته من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك

زامه بالتوريد أو قصـر  إذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيه الت : الشراء على حساب المتعهد .2

في ذلك أو تأخر يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة إصدار القرار بشراء اللوازم الملتزم بها المتعهـد  

بنفس الخصائص والمواصفات من أي مصدر آخر على حساب هذا المتعهد ونفقته مع تحميلـه فـروق   

ضرر يلحق بالـدائرة المسـتفيدة أو    األسعار والنفقات اإلضافية وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو

  .دائرة اللوازم العامة دون الحاجة إلى أي إنذار وال يحق للمتعهد االعتراض على ذلك

وهنا يحق للجنة العطاءات : استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معه .3

ما في ذلك مصادرة قيمة التأمين المقدم مـن  التي أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعهد ب

المتعهد أو أي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة ويعتبر المبلغ في هذه الحالة إيراداً 

  .للخزينة العامة
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وفي جميع األحوال يحق لدائرة اللوازم العامة تحصيل األموال المستحقة لها في ذمة المنـاقص أو   .4

وال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكوميـة  المورد من األم

 .أو من كفاالتهم

  

  -:حل الخالفات: سابعاً

في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيتم حله ودياً    - أ

 .بالتفاوض

بدء مفاوضتهما للوصول إلى حل حول أي خالف يتعلـق  يوماً من  30إذا لم يتمكن الطرفان خالل   - ب

بالعقد يحق ألي من الطرفين حل الخالف باللجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيق القـوانين واألنظمـة   

 .المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن

   

 ـ:شروط متفرقة :ثامنا

عاملته أو ثبت عليه أنه شرع أو قام بنفسه أو بواسـطة  ا استعمل المناقص الغش أو التالعب في مذإ .1

غيره بطريق مباشر أو غير مباشر على رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السلطة أو على التواطـؤ  

معه إضراراً بالمصلحة يلغي عقده في الحال ويصادر التأمين مع عـدم اإلخـالل بحـق الـوزارة     

عن شطب اسمه من بين المناقصين وال يسـمح لـه    المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك فضالً

بالدخول في مناقصات للسلطة الوطنية الفلسطينية هذا فضالً عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضـده  

  .عند االقتضاء

إذا أفلس المناقص أو المورد يحق للجنة العطاءات إلغاء التعاقد معه دون اللجوء للقضـاء وكـذلك    .2

  .د عام للخزينة العامةمصادرة مبلغ التأمين كإيرا

إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلغاء العقد  المبرم معه أو ما تبقى منه  بتوجيه كتاب للورثة يفيد  .3

 .بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبلغ التأمين في هذه الحالة
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  ة ـــروط الخاصـــشال
 

  . يجب على المورد إحضار شهادة المنشأ للمواد التي تتطلب ذلك .1

رفض أي مادة كاملة أو أي جزء منها في حال مخالفتها للمواصفات التـي تـم    لوزارة الصحةيحق  .2

 .االتفاق عليها

يتم استالم المواد الموردة من قبل لجنة استالم مختصة ومشكلة لهـذا الغـرض وفقـاً للمواصـفات      .3

والخاصة للتعاقد الواردة في دعوة العطاء وقرار اإلحالة وأمر التوريـد والعينـات    والشروط العامة

المعتمدة والتي يتم فحصها وإجراء التجارب عليها بالطريقة التي تحددها الجهة المسـتفيدة أو لجنـة   

االستالم بموجب لجان فنية تشكل لهذا الغرض لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة ويجـب  

فـي   2-1إرفاق الشهادات الصحية والمخبرية الالزمة من قبل المورد و تؤخذ العينات بنسبة  كذلك

 .األلف حسب المادة الموردة و بناًء على طلب من المختبر عند كل توريد 

يجب على المورد العلم بأن ما يقدمه من عرض سعر ساري المفعول لمدة ستون يومـاً مـن تـاريخ     .4

 .إغالق المناقصة

او الجهة  بغزةبوزارة الصحة في الخدمات المساندة ورد االلتزام بتوريد المواد المتعاقد عليها على الم .5

المناقصة متضمنا النقل والتحميل والتنزيل  يطبقاً للشروط والمواصفات الواردة ف التي تحددها الوزارة

  .الخاصةمصاريف على نفقته  أووما يترتب على عمليات التوريد من نفقات بالغة ما بلغت 

لـوزارة  سوف يتم ترسية أصناف المناقصة على أساس أقل األسعار والمطابق للمواصفات المطلوبة و .6

الكميـة المتعاقـد    إجمـالي من % 30خفضها بنسبة  أوزيادة الكميات المتعاقد عليها  فيالصحة الحق 

 فـي التوريد الـواردة   وأسعارذلك وبنفس شروط ومواصفات  فيالمورد برغبتها  إشعارعليها لمجرد 

  .خالل فترة التعاقد  األصنافبعض  أوالعقد لكل 

وشاملة للضريبة المضافة ما لم يـرد نـص    بالشيكل الجديدجميع األحوال تكون عروض األسعار  يف .7

  .خالف ذلك

و عرقلته للتوريد بما يمـس  أحال امتناعه  يحال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو ف يف .8

 كفالة حسن التنفيـذ مصادرة  الماليةوزارة الصحة أو يعرض مصالحها للضرر يحق لوزارة بمصلحة 

الحصول على المواد  فيوالرجوع عليه بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بها كما أن لها الحق 

تراها محققـة   يالشراء بالطرق الت أوالسعر  فيالتي يتخلف المورد عن توفيرها من المورد الذي يليه 

مـن ضـمانته    إداريةمصاريف % 10 إليهاصلحتها وإلغاء التعاقد معه ودفع فروق األسعار مضافاً لم

عرقل عمليات التوريـد   أوتخلف عن  أوشرط من شروط التعاقد  أيالبنكية وليس للمورد الذي خالف 

وق األسـعار  أو المطالبة بفر كفالة حسن التنفيذالمطالبة بأية تعويضات أو المطالبة باسترداد  فيالحق 

تم التعاقد بموجبه وفى حال  الذيإذا تمكنت الوزارة من توفير تلك المواد بسعر اقل من سعر المناقصة 
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مبالغ تتبقى من مستحقاته أي خصم  فيالحق  الماليةلوزارة  األسعارعدم كفاية الضمانة لتغطية فروق 

  .لديها

للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة خـالل  يكون الدفع للمورد لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقاً  .9

يوماً من تاريخ تقديم الفواتير واألوراق الدالة علـى تمـام وحسـن التوريـد طبقـا للشـروط        ستين

   .والمواصفات الواردة بصحيفة الشروط والمواصفات

عروض األسعار أو أي عرض سعر أخر ودون إبداء أي أسباب  أرخصلجنة العطاءات غير ملزمة ب .10

 .ما دام ذلك يحقق مصلحتها 
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  بالهيليومجدول الكميات واألسعار الخاص 

  الكمية  الوحدة  اسم الصنف  الرقم
سعر الوحدة 

  بالشيكل

المبلغ اإلجمالي 

  بالشيكل
  مالحظات

1 

توريد و تركيب و تعبئة غازات طبية 

 لمركز األورام بمستشفى الشفاء وهي

  :كالتالي  خليط على النحو

  )1(عدد : أوال 
Liquid Helium Dewar 1000 L 

99.999%  
تحتوي على  واحدة على أن تكون عبوة

  لتر   1000

  )1(عدد : ثانيا 
Helium gas cylinder 400L 

99.999% 
MRI- Symphony maestro  

 clss SIEMENSوذلك لجهاز 
يتم العمل تحت إشراف إدارة على أن 

 الهندسة والصيانة وإدارة المركز

 1  مقطوعة

      

       السعر اإلجمالي بالشيكل

       السعر اإلجمالي بالحروف

  

  ــــــــــ:اسم المورد

  ــــــــــ:توقيع المورد

  ـــــــــــ:ختم المورد

  ــــــــــــــ:التاريخ
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 والتــــــــــــــزامإقـــــــرار 
  

أقر أنا الموقع أدناه ــــــــــــــ هوية رقم ـــــــــــــ بصفتي   

ممثالً عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ـ:بالتــالي

من شروط عامة  24/2010بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم  .   1

  .التزاما قانونياً بتلك الشروط والمواصفات وخاصة ومواصفات وألتزم 

كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجـوع عنـه لمـدة    .   2

  .ستون يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض

    طلبهـا  يـتم  وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة على بموجب العطاء المذكور أعاله والتي.  3

التوريـد علـى أن    أوامراستالم توقيع العقد و من تاريخ وذلك شهرخالل  وزارة الصحةمن قبل 

تكون تلك األصناف الموردة من قبلي وفقاً للمواصفات والشروط المنصـوص عليهـا فـي هـذا     

  .العطاء

  .وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه      

  

  

  ـــــــــــــــ:اسـم المنــاقــص                                  

  ـــــــــــــــ:رقم المشتغل المرخص                                  

  ـــــــــــــــــــ:العـنـــوان                                  

  ـــــــــــــــــــ:رقـم الهاتـف                                  

  ـــــــــــــــــــ : رقـم الفاكس                                     

  ــــــــــــــــــــ:التاريـــخ                                  
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  الهيليوم غازلتوريد عقد اتفاق على 

  الصحةلصالح وزارة  

  

  -:تم االتفاق فيما بين 2010/   / إنه في يوم ــــــ الموافق     

دياب يوسف / دائرة اللوازم العامة بوزارة المالية بالسلطة الوطنية الفلسطينية يمثلها السيد   : طرف أول

  .مدير عام الدائرة ورئيس لجنة العطاءات المركزيةأ .ق خلف

ــــــ يمثلهـا  / ـــــــ عنوانها الرئيسي/ شركة ـــــ مشتغل مرخص رقم   :طرف ثان

  .ــــــــــ/ ــــــــــ هوية رقم/ السيد

بشأن  __________حيث أن الطرف األول بصفته المذكورة أعاله قام بطرح العطاء رقم  :مقدمة االتفاق

ا وحيث أن الطرف الثاني شركة مرخصة رسميا ومختصة بهـذ  وزارة الصحةلصالح  الهيليوم غازلتوريد 

حالة  العطاء أعاله وحيث أن الطرف األول قام بإالمجال ومؤهلة فنياُ وقامت باالشتراك بالعطاء المطروح 

بالتجزئة وتم ترسية البند رقم ـــ الخاص بتوريـد ـــــــــ علـى الطـرف الثـاني كونـه       

  -:ـــــــــ لذا فقد اتفق الطرفان بإرادة حرة وبإيجاب وقبول على ما يلي من الشروط
عتبر مقدمة هذا االتفاق والشروط العامة والخاصة وعرض السعر والمواصفات الفنيـة والكتالوجـات   ت .1

الصادر عن لجنة العطاءات المركزية /     والعينات المقدمة من الطرف الثاني وقرار اإلحالة رقم      

 .قتضاءجزء ال يتجزأ من هذا االتفاق وتقرأ معه عند اإل/       بشأن العطاء رقم      

 .يقر الطرفان بأهليتهما التامة في إبرام التصرفات القانونية  .2

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وفق المواصفات الفنية والعينات والكميات واألسعار المطروحة منه ومـع    .3

وال يحـق للطـرف   % 25ذلك يحق للطرف األول زيادة الكمية المشار إليها أعاله أو تخفيضها بنسبة 

 .تراض على ذلك أو المطالبة بزيادة في األسعارالثاني االع

يلتزم الطرف األول بدفع مبلغ وقدره ــــــــــ فقط ــــــــــــ  ال غيـر لكـل     .4

مـن  ) ثالثون يومـاً (ــــــــ يقوم الطرف الثاني بتوريده لصالح ـــــــــ خالل شهر 

ضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة تاريخ تسليم الفاتورة على أن يكون السعر شامالً كافة أنواع ال

 .وأجور النقل والتحميل والتنزيل وكذلك كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بهذا الصدد

ـ (يلتزم الطرف الثاني بتقديم كفالة حسـن تنفيـذ بمبلـغ وقـدره       .5 شـيكل فقـط   ) ـــــــــ

فعول طـوال  ــــــــــــ ال غير على شكل سند دفع مصدق حسب األصول يكون ساري الم

 .مدة العقد المشار إليها أدناه

ويكون للطرف /      /     وحتى تاريخ      /     /     يسري مفعول هذا العقد اعتبارا من تاريخ      .6

األول الحق في فسخ هذا العقد في أي وقت شاء إذا ما أخل الطرف الثاني بأي من إلتزاماته بما فيهـا  

اها ـــــــــــــ من تاريخ إستالم أمـر التوريـد الخطـي    إلتزامه بالتوريد خالل مدة أقص

وكذلك له الحق بتسييل كفالة حسن التنفيذ المقدمة من الطرف الثاني وشراء اللـوازم موضـوع هـذه    

اإلتفاقية على حساب الطرف الثاني مع تحميله فروق األسعار والنفقـات اإلضـافية وأيـة خسـارة أو     



 13صفحة   لصالح وزارة الصحة غاز الهيليومتوريد  24/2010عطاء رقم 
 

رف األول أو بالجهة المستفيدة جراء ذلك دون الحاجة إلى إنذاره مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالط

وللطرف األول أن يحصل على ما تكبده من مصاريف ونفقات ناجمة عن ذلك من األمـوال المسـتحقة   

 .للطرف الثاني لدى أي من مؤسسات أو وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية

التوريد في الموعـد المحـدد أعـاله أن يخصـم      كما يحق للطرف األول إذا تخلف الطرف الثاني عن  .7

من قيمة اللوازم الذي تأخر في توريدها كغرامة تأخير إال إذا نشأ هذا التأخير عن قوة %) 1(أسبوعياً 

قاهرة أو ظروف طارئة فيوقف سريان غرامة التأخير إعتباراً من تاريخ نشوء هذه الظروف وهنا تعتبر 

فاضة األقصى من قبيل الظروف الطارئة إال إذا كانت اللوازم المطلـوب  إغالقات المعابر الناجمة عن إنت

توريدها متوفرة داخل القطاع فال يحق للطرف الثاني في هذه الحالة التمسك بتلك الظـروف وتسـري   

 .عليه غرامة التأخير المشار إليها أعاله

أو أي جزء منه ألي طرف آخـر  ال يحق للطرف الثاني التنازل عن تنفيذ أي بند من بنود هذه اإلتفاقية  .8

أو التعاقد من الباطن إال بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف األول ويبقى الطرف الثاني 

متضامناً مع المتنازل إليه أو المتعاقد معه من الباطن في الوفاء بجميع اإللتزامات التعاقديـة المتفـق   

 .عليها

ما ذكر أعاله وفي حالة حدوث أي خالف بينهما حول تفسير ال يجوز ألي طرف من األطراف النكول ع .9

أي بند من البنود المذكورة أعاله يتم حله بالطرق الودية وإال يتم الفصل فيه وفقاً للقوانين واألنظمـة  

المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى هذا تم االتفاق والتوقيع حسب األصول من 

 .لمت نسخة لكل منهماقبل طرف العقد وس
 

  2010/     / حرر بتاريخ          

  أول                                                                طرف ثانيطرف         

  شركة ــــــــ                           دائرة اللوازم العامة      

  ـــــــ /يمثلها السيد   لمركزيةرئيس لجنة العطاءات ا –مدير عام الدائرة أ .ق: يمثلها

  

  

   اعتماد المستشار القانوني لوزارة المالية

  
 
 


