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 دولة فلدظيؽ
 وزارة السالية

 للؾازم العامة العامة دارةاإل
 لجشة العظاءات السركزية

 0000/  503 عظاء رقؼ
 

جياز تخدير لرالح مدتذفى تؾريد / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي ؽ وزارة الساليةتعل     
 تبعًا للذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء. العيؾن 

رة / اإلداء مراجعة وزارة الساليةفعلى الذركات ذات االختراص والسدجلة رسسيًا وترغب في السذاركة في ىذا العظا
خالل أوقات الدوام الرسسي مؽ أجل الحرؾل على كراسة خلف محظة فارس للبترول العامة للؾازم العامةـ 

 ( شيكل غير مدتردة تؾرد إلى خزيشة وزارة السالية.300السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل دفع مبلغ )
العامة اللؾازم/ وزارة السالية في  آخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات باإلدارة

السشاقريؽ تفتح السغاريف بحزؾر مسثلي  51/50/0000 السؾافق الثالثاء يؾم مؽ صباح 50800 ىؾ الداعة غـزة
 .في نفس الزمان والسكان

 جلُت انعطاءاث املزكشيت  
 مالحغة:ـ

 . أجرة اإلعالن في الرحف على مؽ يرسؾ عليو العظاء.5
بشكية أو شيػ بشكي مؽ البشػ الؾطشي أو بشػ االنتاج أو بشػ البريد وفي حـال تعـذر ذلـػ  . يجب إرفاق كفالة0

يتؼ إحزار تعيد والتزام بالخرؼ مؽ السدتحقات معتسـد مـؽ الـدائرة الساليـة فـي وزارة الرـحة أو االدارة العامـة 
عـؾل لسـدة تدـعيؽ يؾمـًا مـؽ % مؽ إجسالي العظاء " كتأميؽ دخؾل " سـار  السف3للخزيشة بؾزارة السالية بقيسة 
 آخر مؾعد لتقديؼ العروض.

 . وتذسل جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب بالذيكل. تقدم األسعار 1
 . لجشة العظاءات غير ملزمة بقبؾل أقل األسعار.2
 . www.mof.gov.ps. لإلطالع على الكراسة يرجى مراجعة مؾقع الؾزارة 4
 0376745457رقؼ :  جؾال. للسراجعة واالستفدار 5
 
 

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

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض يٍ قبم املتُاقصني:ـ
يعد السشاقص عرضو وأسعاره على الجداول والشساذج والؾثائق السرفقة بدعؾة العظاء بعد أن يقـرأ ىـذه الؾثـائق ويـتفيؼ جسيـع مـا  .5

دعؾة العظاء ويقدميا ضسؽ العرض كاملـة علـى أن يتحسـل كافـة الشتـائت السترتبـة علـى عـدم  ورد فييا ويختؼ ويؾقع كافة وثائق
 قيامو بالتدقيق واالستكسال برؾرة صحيحة.

على أن يذسل الدعر رسؾم الجسارك وأجؾر التحزيؼ والتغليـف ومرـاريف الشقـل والتحسيـل والتشزيـل  ذيكلالبتكتب أسعار العظاء  .0
 .سراريف األخرى والتأميؽ وجسيع الرسؾم وال

يعـد السشـاقص عرضـو مظبؾعـًا أو مكتؾبـًا بـالحبر األزرق أو األسـؾد فقـا ويحغـر السحـؾ أو التعـديل أو الذـظب أو اإلضـافة فــي  .1
ويعاد كتابة الرـؾا  بـالحبر األزرق أو األسـؾد  رالعرض وكل ترحيح مؽ ىذا القبيل يؾضع عليو خظيؽ متؾازييؽ بالحبر األحس

 مؽ أجرى الترؾيب. ويؾقع بجانبو مؽ قبل

تؾريـد يقدم السشاقص عرضو مرفقًا بو الؾثائق السظلؾبـة مـع تـأميؽ دخـؾل العظـاء فـي مغلـف مغلـق بكحكـام ويكتـب عليـو عظـاء  .2
وكذلػ اسسو وعشؾانو بالكامـل ورقـؼ اليـاتف والفـارس ورقـؼ  0000/  503 للسشاقرة رقؼ جياز تخدير لرالح مدتذفى العيؾن 

لترسل إليو السكاتبات الستعلقة بالعظـاء وعليو تبليــغ اإلدارة العامة للؾازم / وزارة السالية خظيًا بـأ   صشدوق البريد الخاصيؽ بو
تغيير أو تعديل في عشؾانو وعليو أن يكتب أيزًا اسؼ الدائرة التي طرحت العظاء وعشؾانيا وبخـالف ذلـػ يحـق للجشـة العظـاءات 

 أن تيسل العرض السقدم مشو.

بل السشاقص فـي صـشدوق العظـاءات السخرـص ليـذا الغـرض لـدى اإلدارة العامـة قبـل انتيـاء السـدة السحـددة يؾدع العرض مؽ ق .3
 لذلػ وكل عرض ال يؾدع  في صشدوق العظاءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال يشغر فيو ويعاد إلى مردره مغلقًا .

يؾمـا مـؽ تـاريخ آخـر مؾعـد  تدـعؾن لـو الرجـؾع عشـو لسـدة  يلتزم السشاقص بأن يبقى العرض السقدم مشو نافذ السفعـؾل وال يجـؾز .4
 لتقديؼ العروض.

 ثاَيًا: انشهاداث واملستُذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
 يرفق السشاقص مع عرضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظلؾبة مشو وىي على الشحؾ التالي:  .5

 ػ الديرة الذاتية للذركة.صؾرة مردقة عؽ شيادة مزاولة السيشة وكذل 
 .الدجل التجار  أو الرشاعي للذركة 

 .شيادة خلؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيسة السزافة 

على السشاقص أن يرفق بعرضو الشدخة األصلية مؽ أية كتالؾجات أو نذرات أو معلؾمات فشية تعرف باللؾازم السعروضة وكـذلػ  .0
في دعؾة العظاء وإذا كانت تلػ العيشات غير قابلة للشقل فعليو أن يحدد مكانيا والؾقـت الـذ   يقدم مع عرضو العيشات السظلؾبة

 يسكؽ رؤيتيا فيو وإال يكؾن للجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 يحق للسشاقص أن يزيف أية وثائق أو معلؾمات يرغب بكضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتؾضيح عرضو. .1
  انعطاء :تأييُاث وضًاَاث  ثانثًا:

يلتـزم السشـاقص أن يرفـق بعرضـو سـشد دفـع معتسـد علـى شـكل كفالـة أو شـيػ بشكـي صـادر مـؽ بشـػ  تأميؽ الدخؾل فـي العظـاء: .5
شـيؾر  1% مؽ إجسالي قيسـة العظـاء " كتـأميؽ دخـؾل " سـار  السفعـؾل لسـدة 3بقيسة  اإلنتاج أو البشػ الؾطشي أو بشػ البريد
ي أ  عرض غير معزز بتأميؽ دخؾل العظـاء  علـى أن تعـاد تأميشـات الـدخؾل فـي العظـاء مؽ تاريخ فتح السغاريف وال يشغر ف

مـؽ تـاريخ آخـر مؾعـد لتقـديؼ العـروض  وكـذلػ لسـؽ  شيريؽإلى مقدمييا مؽ السشاقريؽ الذ  لؼ يحال علييؼ العظاء بعد مدة 
 أحيل علييؼ العظاء بعد أن يقؾمؾا بتقديؼ تأميؽ حدؽ التشفيذ.
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يلتـزم الستشـاقص الفـائز بالعظـاء أو بـأ  جـزء مـؽ بشـؾده بتقـديؼ تـأميؽ حدـؽ التشفيـذ للعظـاء السحـال عليـو يذ: تأميؽ حدؽ التشف .0
سشد دفع معتسد على شكل كفالة أو شيػ بشكي صادر مـؽ بشـػ اإلنتـاج % مؽ إجسالي قيسة العظاء وذلػ على شكل 50بقيسة 

ليغو بقرار إحالة العظاء عليـو مـؽ قبـل اإلدارة العامـة للـؾازم علـى أن يؾم مؽ تاريخ تب 53خالل أو البشػ الؾطشي أو بشػ البريد 
يكؾن سار  السفعؾل لسدة ثالثة أشير  ويعاد تأميؽ حدؽ التشفيذ إلى الستعيد بعد تشفيذ كافة االلتزامات السترتبة عليو بسؾجـب 

)حيـ  يـتؼ إصـدار شـيػ بقيسـة الكفالـة مـؽ وزارة طلب خظي تقدمو الدائرة السدتفيدة لإلدارة العامة للؾازم باإلفراج عـؽ التـأميؽ 
 السالية(.

% 3 )بقيسـة / الزـسانةرفالـة الرـيانة يلتزم الستشاقص الفائز بالعظاء أو بأ  جزء مؽ بشـؾده بتقـديؼتأميؽ الزسانة والريانة :  .1
سـشد دفـع معتسـد ػ على شـكل وذلوالتذغيل  مؽ تاريخ التؾريدحتى انتياء فترة الزسانة تبدأ  سارية السفعؾل اإلحالة(مؽ قيسة 

 .على شكل كفالة أو شيػ بشكي صادر مؽ بشػ اإلنتاج أو البشػ الؾطشي أو بشػ البريد
 : فتح انعطاءاث وتقييًها:اً رابع

يذكل مدير عام اللؾازم العامة لجشة فتح مغاريف العظاء وتقؾم ىذه اللجشة بفـتح العظـاءات بحزـؾر السشاقرـيؽ أو  :لجشة فتح السغاريف -5
 -مسثلييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:

إثبات عدد السغاريف في محزر فتح السغاريف وكل عظاء يفتح مغروفو يزع رئيس اللجشـة عليـو وعلـى مغروفـو رقسـًا مدلدـاًل علـى  - أ
 ىيئة كدر اعتياد  بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 رقيؼ األوراق السرفقة مع العظاء وإثبات عددىا.ت  -  

 قراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار وقيسة التأميؽ االبتدائي السقدم مؽ كل مشاقص وذلػ بحزؾر السشاقريؽ أو مسثلييؼ.  - ت

شة بعد تدويؽ التؾقيع مؽ رئيس اللجشة وجسيع األعزاء الحاضريؽ على العظاء ومغروفو وكل ورقة مؽ أوراقو وكذلػ على محزر اللج - ث
 رافة الخظؾات الدابقة.

يحـدد مـدير عـام اللـؾازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـذيؽ تتكـؾن مـشيؼ اللجشـة الفشيـة التـي تقـؾم بدراسـة : لجشة دراسة وتقييؼ العـروض -0
 أخذ السعايير التالية في االعتبار:العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاسبة للجشة العظاءات السركزية بعد 

 ال يشغر في أ  عرض غير معزز بتأميؽ دخؾل العظاء.  - أ

تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحي  تحدد السعـايير الفشيـة وفقـًا لسؾاصـفات اللـؾازم السظلؾبـة علـى جـدول يعـد ليـذه الغايـة  وتخزـع    -  
 و بسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.رافة العروض لشفس السعايير مؽ حي  التزام السشاقص بعرض

يؤخذ بعيؽ االعتبار كفاءة السشاقص مؽ الشاحيتيؽ الساليـة والفشيـة ومقدرتـو علـى الؾفـاء بالتزامـات العظـاء وسـسعتو التجاريـة والتدـييالت   - ت
للجشـة اسـتبعاد عـرض التي يقدميا أو الخدمـة التـي يؾفرىـا وقظـع ال يـار وورش الرـيانة و كـذلػ كؾنـو وكيـل أو مـؾزع لؾكيـل أو تـاجر  و 

 السشاقص الذ  ال تتؾفر فيو كل أو بعض ىذه الستظلبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذ  قدم أرخص األسعار ثؼ الذ  يليو حتى تتؼ دراسة العروض السقدمة.  - ث

مؽ حق اللجشـة الفشيـة و اإلحالة على مقدم أرخص األسعار إذا تؾافرت في العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾدة تؾصي اللجشة الفشية ب - ج
 أن تؾصي بالترسية على أرثر مؽ مؾرد للرشف الؾاحد بالرغؼ مؽ اختالف األسعار.

في حالة عدم تؾافر الستظلبات في العرض الذ  يتزسؽ أرخص األسعار تشتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـذ  يليـو بالدـعر إلـى أن ترـل إلـى  - ح
 ن تبيؽ أسبا  استبعاد العروض األرخص بذكل واضح.العرض الذ  تتؾافر فيو الستظلبات لإلحالة على أ

إذا تدـاوت السؾاصــفات واألسـعار والذــروط والجـؾدة السظلؾبــة يفزـل السشــاقص الـذ  يتزــسؽ عرضـو ميــزات إضـافية ثــؼ السقـدم للسشتجــات  - خ
 حة الدائرة السدتفيدة.السحلية  ثؼ السشاقص السقيؼ بفلدظيؽ برؾرة دائسة  ثؼ مدة التدليؼ األقل إذا كانت سرعة التدليؼ لسرل

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـخايساً 
 على الستعيد الذ  أحيل عليو العظاء استكسال إجراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة وتؾقيع االتفاقية وما يلحقيا مؽ أوراق ومدتشدات بسا .5

 فييا )أوامر الذراء(.
 ألمر التؾريد. مؽ تاريخ استالمو شير يلتزم الستعيد بالتؾريد خالل .0



 

 2022/ 501توريد أجهزة طبيت  

  
 

ال يجـؾز للستعيـد أن يتشـازل أل  شـخص آخـر عـؽ كـل أو أ  جـزء مـؽ العقـد دون الحرـؾل علـى  إذن خظـي مـؽ لجشـة العظـاءات التــي  .1
 أحالت العظاء.

ال يحق للسشـاقص أو السـؾرد الرجـؾع علـى لجشـة العظـاءات بـأ  خدـارة أو ضـرر ناشـ  عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي حالـة إذا مـا رفزـت لجشـة  .2
ت كل العروض السقدمة إلييا أو إذا لؼ تحل العظاء على مقدم أقل األسعار أو إذا ألغت لجشـة العظـاءات دعـؾة العظـاء فـي أ  وقـت أو العظاءا

 أ  مرحلة دون ذكر األسبا .

 ة والسذكؾرة فيو.يلتزم السؾرد بتدليؼ اللؾازم وفقًا للسؾاصفات والذروط الستفق علييا والؾاردة في قرار اإلحالة وكذلػ العيشات السعتسد .3
 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتُفيذ أو عذو قيايه به:ـسادسا

إذا تأخر الستعيد عؽ تؾريد ما التزم بو في السؾعد السحدد في العقد يحق لسدير عام دائـرة اللـؾازم العامـة أن يفـرض   فرض غرامة مالية: .5
قيسة اللؾازم التي تأخر في تؾريدىا عؽ كل أسبؾع تأخير إال إذا تبيؽ أن التأخير في التؾريد نـاجؼ عـؽ قـؾة %( مؽ 5غرامة مالية ال تقل عؽ )

 قاىرة   وفي جسيع األحؾال على الستعيد تقديؼ إشعار خظي وفؾر  إلى الجية السخترة بالغروف واألسبا  التي أدت إلى التأخير في التؾريـد
 ذلػ.أو مشعتو مؽ ذلػ وتقديؼ ما يثبت 

إذا نكل الستعيد عؽ تشفيذ التزاماتو بسا فيو التزامو بالتؾريد أو قرر في ذلػ أو تأخر يحق لسدير عام دائـرة  الذراء على حدا  الستعيد: .0
اللؾازم العامة إصدار القرار بذـراء اللـؾازم السلتـزم بيـا الستعيـد بـشفس الخرـائص والسؾاصـفات مـؽ أ  مرـدر آخـر علـى حدـا  ىـذا الستعيـد 

فقتو مـع تحسيلـو فـروق األسـعار والشفقـات اإلضـافية وأيـة خدـائر أو مرـاريف أو عظـل أو ضـرر يلحـق بالـدائرة السدـتفيدة أو دائـرة اللـؾازم ون
 العامة دون الحاجة إلى أ  إنذار وال يحق للستعيد االعتراض على ذلػ.

ا يحـق للجشـة العظـاءات التـي أحالـت العظـاء اتخـاذ اإلجـراءات وىشـ :استبعاد عرض السؾرد الذ  يخل بالتزاماتو أو إلغاء العقد السبـرم معـو .1
عتبر الالزمة بحق الستعيد بسا في ذلػ مرادرة قيسة التأميؽ السقدم مؽ الستعيد أو أ  جزء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة اللؾازم غير السؾردة وي

 السبلغ في ىذه الحالة إيرادًا للخزيشة العامة.
ة اللـؾازم العامـة تحرـيل األمـؾال السدـتحقة ليـا فـي ذمـة السشـاقص أو السـؾرد مـؽ األمـؾال السدـتحقة لـذلػ وفي جسيع األحؾال يحـق لـدائر  .2

 السشاقص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاالتيؼ.

 -: حم اخلالفاث:سابعا
 شؾد العقد فيتؼ حلو وديًا بالتفاوض.في حال حدوث أ  خالف يشذأ عؽ تفدير أ  بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ ب - أ

يؾمــًا مــؽ بــدء مفاوضــتيسا للؾصــؾل إلــى حــل حــؾل أ  خــالف يتعلــق بالعقــد يحــق أل  مــؽ  10إذا لــؼ يــتسكؽ الظرفــان خــالل  -  
الظــرفيؽ حــل الخــالف بــاللجؾء إلــى السحكســـة السخترــة وتظبيــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســـؾل بيــا فــي مشــاطق الدــلظة الؾطشيـــة 

  يذا الذأن.الفلدظيشية ب
 شزوط يتفزقت:ـ :ثايُاً 

إذا استعسل السشاقص الغش أو التالعب في معاملتو أو ثبت عليو أنو شرع أو قام بشفدو أو بؾاسظة غيره بظريق مباشـر أو غيـر مباشـر  .5
ميؽ مـع عـدم على رشؾة أحد مؾعفي أو مدـتخدمي الدـلظة أو علـى التؾاطـؤ معـو إضـرارًا بالسرـلحة يلغـي عقـده فـي الحـال ويرـادر التـأ

اإلخـالل بحــق الـؾزارة السظالبــة بالتعؾيزــات السترتبـة علــى ذلــػ فزـاًل عــؽ شـظب اســسو مــؽ بـيؽ السشاقرــيؽ وال يدــسح لـو بالــدخؾل فــي 
 مشاقرات للدلظة الؾطشية الفلدظيشية ىذا فزاًل عؽ اتخاذ اإلجراءات القزائية ضده عشد االقتزاء.

ظــاءات إلغــاء التعاقــد معــو دون اللجــؾء للقزــاء وكــذلػ مرــادرة مبلــغ التــأميؽ كــكيراد عــام إذا أفلــس السشــاقص أو الســؾرد يحــق للجشــة الع .0
 للخزيشة العامة.

إذا تؾفى السشاقص أو السؾرد جاز إلغاء العقد  السبرم معو أو ما تبقـى مشـو  بتؾجيـو كتـا  للؾرثـة يفيـد بـذلػ دون الحاجـة إلـى استرـدار  .1
 في ىذه الحالة. حكؼ قزائي يقزي بذلػ مع رد مبلغ التأميؽ
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 انشـــزوط اخلاصـــت

 رفض أ  مادة كاملة أو أ  جزء مشيا في حال مخالفتيا للسؾاصفات التي تؼ االتفاق علييا.للؾزارة يحق  .5

للتعاقد الؾاردة في دعؾة العظاء  يتؼ استالم السؾاد السؾردة مؽ قبل لجشة االستالم مخترة ومذكلة ليذا الغرض وفقًا للسؾاصفات والذروط العامة والخاصة .0
ة االستالم بسؾجـب وقرار اإلحالة وأمر التؾريد والعيشات السعتسدة والتي يتؼ فحريا وإجراء التجار  علييا بالظريقة التي تحددىا الجية السدتفيدة أو لجش

 لذيادات الالزمة مؽ قبل السؾرد لجان فشية تذكل ليذا الغرض لسعرفة مد  مظابقتيا للسؾاصفات السظلؾبة ويجب كذلػ إرفاق ا

 مؽ تاريخ اغالق السشاقرة. يؾماً  تدعيؽالسؾرد العلؼ بأن ما يقدمو مؽ عرض سعر سار  السفعؾل لسدة  ىيجب عل .1

يل والتشزيل وما يترتب بغزة او الجية التي تحددىا الؾزارة طبقا للذروط والسؾاصفات الؾاردة في السشاقرة متزسشا الشقل والتحستؾريد البالسؾرد االلتزام  ىعل .2
 علي عسليات التؾريد مؽ نفقات بالغة ما بلغت او مراريف علي نفقتو الخاصة.

الحق فـي زيـادة الكسيـات الستعاقـد علييـا أو وللؾزارة أساس أقل األسعار والسظابق للسؾاصفات السظلؾبة  ىسؾف يتؼ ترسية أصشاف السشاقرة بالتجزئة عل .3
كسية الستعاقد علييا لسجرد إشعار السؾرد برغبتيا في ذلػ وبشفس شروط ومؾاصفات وأسعار التؾريد الؾاردة في العقد % مؽ إجسالي ال03خفزيا بشدبة 

 لكل أو بعض األصشاف خالل فترة التعاقد.

 شامل للزريبة السزافة ما لؼ يرد نص خالف ذلػ.و  ذيكلالبفي جسيع األحؾال تكؾن عروض األسعار  .4

 أو يعرض مرالحيا للزرر يحقالؾزارة أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتشاعو أو عرقلتو للتؾريد بسا يسس بسرلحة في حال مخالفة السؾرد لكل  .5

لتـي يتخلـف لؾزارة السالية مرادرة كفالة حدؽ التشفيذ والرجؾع عليو بالتعؾيض عؽ كل عظل أو ضرر لحق بيا كسا أن ليا الحـق فـي الحرـؾل علـي السـؾاد ا
% 50ا مؽ السؾرد الذ  يليو في الدعر او الذراء بالظرق التي تراىا محققة لسرلحتيا وإلغاء التعاقد مع ودفع فروق األسعار مزافًا إلييا السؾرد عؽ تؾفيرى

أيـة بـة بمراريف إدارية مؽ ضسانتو البشكية وليس للسؾرد الذ  خالف أ  شرط مؽ شروط التعاقد أو تخلف عـؽ أو عرقـل عسليـات التؾريـد الحـق فـي السظال
ر السشاقرة الذ  تؼ تعؾيزات أو السظالبة باسترداد كفالة حدؽ التشفيذ أو السظالبة بفروق األسعار إذا تسكشت الؾزارة مؽ تؾفير تلػ السؾاد بدعر أقل مؽ سع

 تحقاتو لدييا.التعاقد بسؾجبو وفي حال عدم كفاية الزسانة لتغظية فروق األسعار لؾزارة السالية الحق في خرؼ أ  مبالغ تتبقي مؽ مد

ديؼ الفـؾاتير واألوراق الدالـة تقـ حدب آليـة وزارة الساليـة بعـديكؾن الدفع السؾرد لقاء ما قام بتؾريده مؽ مؾاد طبقًا للذروط والسؾاصفات الؾاردة بالسشاقرة  .6
 .لؾاردة برحيفة الذروط والسؾاصفاتتسام وحدؽ التؾريد طبقًا للذروط والسؾاصفات ا ىعل

 ات تسديد العظاء عؽ السدة السحددة لو بسا يتشاسب والسرلحة العامةيحق للجشة العظاء .7

 على السذترك أن يكؾن على علؼ بأن ما يقدمو مؽ عرض سعر ملزم بو حتى االنتياء مؽ التؾريد. .50

 د.على السؾرد أن يقؾم بالتؾريد إلى مخازن اللؾازم العامة بؾزارة الرحة  وان يتحسل التحسيل والتشزيل على نفقة السؾر  .55

سؾف يتؼ ترسية أصشاف السشاقرة على أساس اقل األسعار السظـابق للسؾاصـفات للرـشف الؾاحـد وسـؾف يـتؼ اعتبـار كـل صـشف عظـاء مدـتقل ويسكـؽ  .50
 للسؾرد التقدم بعرض سعر أو أرثر للرشف الؾاحد علسًا بأن لجشة العظاءات غير ملزمة بأقل األسعار.

 الحق باإلحالة بالظريقة التي تراىا مشاسبة بسا ال يخالف القانؾن.اإلحالة على أساس البشد وللجشة السذتريات  .51

ؾاصفات يجب على السذترك تحديد اسؼ الذركة السرشعة وبلد السشذأ للرشف الذ  يتقدم بو في السشاقرة عشد تحديد الدعر مع تقديؼ كتالؾج يؾضح الس .52
 ظاء يتعيد بتقديؼ عيشو قبل التؾريد تتظابق مع األصشاف السظلؾبة.الفشية أو عيشو لالختبار وفي حال لؼ يتسكؽ مؽ تقديؼ عيشو مع الع

 يلتزم السؾرد بكحزار األصشاف مؽ الذركة السرشعة وليس مؽ أ  بلد أخر على أن تكؾن جديدة غير مجددة ما لؼ يكؽ مشرؾص علية بعرض الذركة  .53
 رسا يلتزم بتقديؼ شيادة السشذأ عشد التؾريد. والؾزارة وافقت على ذلػ

 مؽ تاريخ التؾريد والتركيب والتذغيل  سشؾات 3لسدة % سارية السفعؾل 3بقيسة  وصيانة لألجيزة الظبية لى السشاقص أن يقدم كفالة ضسانةع .54

 قبل تقديؼ عرض سعره وذلػ للسعايشة والتأرد مؽ السؾاصفات الفشية لألصشاف السظلؾبة. وحدة االنذاءات والتجييزات يجب على السذترك مراجعة  .55

مـا يفيـد ذلـػ مـؽ كتالؾجـات  وإرفـاقجدول مقارنة لجسيع السؾاصفات الفشية السظلؾبة مع تؾضيح اية فؾارق في حـال وجؾدىـا  إرفاقب على السذترك يج .56
 .فشية وللجشة الحق في استبعاد أ  شركة ال تلتزم بيذا الذرط

سانة او بعد انتياء الزـسانة وتحديـد السكـان الـذ  سـيتؼ فيـو إصـالح الذركة تحديد فترة اصالح الجياز في حال تعظل الجياز خالل فترة الزيجب على  .57
 .يؾم 40ن تتعدى فترة تؾقف الجياز على ا الجياز

 .على حدابيا لحيؽ اصالح الجيازجياز بديل وبعد انتياء السيلة السحددة في البشد الدابق تقؾم الذركة بتؾفير في حال تعظل الجياز خالل فترة الزسانة  .00
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بحـق  قانؾنيةالفي تظبيق جسيع اإلجراءات بكامل حقؾقيا فترة تؾقف الجياز في فترة الزسانة واضافتيا لسدة الزسانة مع احتفاظ الؾزارة  سيتؼ احتدا  .05
  .الذركة
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 األسعار و انكًياثجذول 

سعز انىحذة  انكًيت انىحذة اجلهاساسى  انزقى
 شيكمب

االمجايل انسعز 
 يالحظاث شيكمب

 تقائًت األجهشة انطبي
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Anesthesia machine complete unit  

 

    1 عدد
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 املىاصفاث انفُيت 
1:Item  

Anesthesia machine with monitor 
 

Functional and Technical Specifications: 

• Well-known Brand Name Manufacture (USA – Japan- Europe)/ else it should be proven in MOH and 

has good reputation and high efficiency. 

Flow management: 

• Should be Compact, ergonomic & easy to use 

• Machine should provide electronic gas mixing and Digital Flow meters 

• Multi-color screen display of at least 12” size, with virtual flow meters for O2, N2 or Air 

• Should have back-up O2 control which provides an independent fresh gas source and flow 

meter Control in case of electronic failure. 

• Gas regulators shall be of modular design/ graphic display 

• One no. yoke each for Oxygen & Nitrous Oxide. Separate Pipeline inlet for Oxygen, Nitrous 

Oxide and Air 

• Hypoxic Guard to ensure minimum 25% O2 across all O2-N2 mixtures and Oxygen Failure 

Warning 

Breathing system 

• Latex free fully autoclavable. 

• Sensor should not require daily maintenance. 

• Bag to vent switch shall be bi-stable and automatically begins mechanical ventilation in the 

ventilator position. 

• Adjustable pressure limiting valve shall be flow and pressure compensated. 

Standard Circle Absorber System 

• Should have adjustable pressure limiting valve, breathing circuit pressure measuring device. 

• Should have a bag/ventilator selecting valve integrated on to the absorber. 

• Should be suitable to use low flow techniques 

• Facility to attach oxygen sensor. Should have CO2 absorbent chamber canister 

Vaporizers 

• New generation Vaporizer must be isolated from the gas flow in the off position and prevent 

the simultaneous activation of more than one vaporizer. 

• Vaporizer should mount to a Selecta Tec manifold of 2 vaporizers, which allows easy exchange 

between agents. 
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• Temperature, pressure and flow compensated vaporizers and Maintenance fee - for Isoflurane 

and Sevoflurane. 

Ventilator (Integrated) 

• The workstation should have integrated Anesthesia Ventilator system for adult, pediatric and 

neonate. 

• Volume monitoring to be integrated in the monitoring 

• Ventilator should have Volume Control and Pressure Controlled SIMV and PEEP. 

• Ventilator should have a tidal volume compensation capability to adjust for losses due to 

compression, compliance and leaks; and compensation for fresh gas flow. 

• The workstation should be capable of delivery of low flow anesthesia. 

• Acoustic and optic alarms: ventilator failure, set volume not delivered, low O2 supply pressure, 

low airway pressure, adjustable alarm limits  

• Ventilator should be capable of at least 110-140 L/min peak flow to facilitate rapid movement 

through physiologic “dead space” in the Pressure Control mode.   

• Operational ranges:  Tidal volume (VT): 20-1500 ml 

• Respiratory rate: 6 - 60 breaths/m 

•  I:E ratio: 1:0.5 - 1:4.0 

• PMAX: 10 - 60 mbar 

• Plateau time: 5-50% of inspiration time 

• Pressure alarm limits: lower limit: 0-60 mbar, upper limit: 15-65 mbar 

System Configuration Accessories, spares and consumables: 

• Anesthesia Gas Delivery system -01. 

• Scavenging System 

•  Multigas Analyzes for O2, N2, CO2, Isoflurane, Sevoflurane etc. 

• Circle absorber –01. 

• Ventilator -01. 

• Vaporizer Sevoflurane -01. 

• Vaporizer Isoflurane -01. 

• Jackson rees Qty 3 

• Adult and Pediatric autoclavable silicone breathing circuits # 02  

Anesthesia Monitoring System: 

• Minimum 15 inches multicolored TFT display screen. 

• 5 digital and waveforms/traces display. 

• Multichannel (up to 12 leads) ST segment analysis. 
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• Facility to monitor and display - ECG, Respiration, NIBP, SpO2, Temp, IBP, (EtCO2 Side 

Stream and Cardiac Output (option priced separately)). 

• Automatic arrhythmia detection & alarm for standard and lethal arrhythmia. 

• Automatic Zoom in Facility in the monitor display. 

• ECG/Resp:5 Lead ECG Cable with clip- 2 set per monitor  

• NIBP: Adult & pediatric cuff- 2x per monitor (complete sets). 

• SpO2: Adult, Ped& Neo. SpO2 sensor with Extension cable- 2x per monitor. 

• IBP: Include per monitor of reusable pressure transducer with bracket, holder and 20 x 

disposable domes per monitor. 

• Temperature: skin temperature probe- 2x per monitor. 

• Accessories Anesthetic gases-01 set. 

• Accessories for Cardiac Output module- 01 set. 

• Standard accessories to make all parameters working- 01 set. 

• Disposable Adult & Pediatric circuits #10. 

• Adult and pediatric reusable chest electrodes each set of Qty (2)  

Training: 

• Service Training for Engineer in the Manufacture (priced separately). 

• Onsite operating Training for operators 

Power Supply: 

• Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

• UPS of suitable rating shall be supplied for minimum 1-hour backup for the entire system 

Documentation: 

• Equipment should have been FDA, European CE, approved product certificate should submit 

• User and Service Manual in English. 

• List of important spare parts and accessories with their part number and costing. 

• Warranty 5 years 

• Warranty 10 years for spare parts 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 
ــ برفتي مسثاًل عؽ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية رقؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا السؾقع أدناه ـــــــــــ 

 بالتــالي:ـشركةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
مؽ شروط عامـة وخاصـة ومؾاصـفات  0000/  503ا ورد بؾثائق العظاء السظروح رقؼبأنشي قرأت وتفيست كافة م.5

 .قانؾنيًا بتلػ الذروط والسؾاصفاتوألتزم التزاما 
يؾمـا مـؽ تـاريخ  تدـعؾن رسا ألتزم بأن يبقى العـرض السقـدم مشـي سـار  السفعـؾل وال يجـؾز لـي الرجـؾع عشـو لسـدة .0

 آخر مؾعد لتقديؼ العروض.
العظاء السذكؾر أعاله والتي يـتؼ طلبيـا  مـؽ قبـل وزارة الرـحة وكذلػ ألتزم بتؾريد األصشاف السحالة على بسؾجب .1

مؽ تاريخ العقد على أن تكـؾن تلـػ األصـشاف السـؾردة مـؽ قبلـي وفقـًا للسؾاصـفات والذـروط السشرـؾص علييـا  وذلػ
 في ىذا العظاء.

 .ل ما ورد بو دون أ  ضغا أو إرراهوىذا إقرار وتعيد مشي بذلػ أقر وألتزم بك     
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