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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 47/2021 عطاء رقى
 

 األكدجيؽ اقبة وإنذاركيب نغام مر تؾريد وتر تعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي        
 لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء. لرالح وزارة الرحة

فعمى الذركات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وترغـب فـي السذـاركة فـي ىـذا العظـاء مرااعـة وزارة الساليـة / ا دارة 
خـلل أواـات الـدوام الرسـسي مـؽ أاـ  الحرـؾل  فـي غـزة تـ  اليـؾا وجـؾار محظـة فـارس لم تـرولالعامة لمؾازم العامة ـ 

 ( شيك  غير مدتردة تؾرد إلى خزيشة وزارة السالية.300عمى كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقاب  دفع م مغ )
وزارة السالية فـي غــزة المؾازم  آخر مؾعد لق ؾل عروض األسعار والغرف السختؾم في صشدوق العظاءات وا دارة العامة

ـــة عذـــرة الدـــاعىـــؾ  ـــؾم صـــباحمـــؽ  الحادي ـــيؽ ي ـــق االثش ـــي  19/04/2021 السؾاف وتفـــتح السغـــارير وحزـــؾر مس م
 .الزمان والسكانالستشااريؽ في نفس 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 

 يالحظت:ـ
 . أارة ا علن في الرحف عمى مؽ يرسؾ عميو العظاء.1
االنتـاج أو بشـػ ال ريـد وفـي حـال تعـذر ذلـػ يـتؼ  يجب إرفاق كفالـة بشييـة أو شـيػ بشيـي مـؽ ال شـػ الـؾطشي أو بشـػ .2

الساليــة فــي وزارة الرــحة أو االدارة العامــة لمخزيشــة  إحزــار تعيــد والتــزام والخرــؼ مــؽ السدــتحقات معتســد مــؽ الــدائرة
يؾمــًا مــؽ آخــر مؾعــد  تدــعيؽمــؽ إاســالي العظــاء ي كتــلميؽ دخــؾل ي ســارد السفعــؾل لســدة  %5 بــؾزارة الساليــة وكيســة

 لعروض.لتقديؼ ا
 تذس  اسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب.و  والذيك . تقدم األسعار 3
 . لجشة العظاءات غير ممزمة وق ؾل أا  األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطلع عمى اليراسة يراى مرااعة مؾاع الؾزارة 5
 .0598967679: . لمسرااعة واالستفدار ىاتف راؼ6
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 وض ين قبم املتناقصني:أوالً: إعذاد وتقذيى انعز

يعد السشااص عرضو وأسعاره عمى الجداول والشساذج والؾثائق السرفقة بدعؾة العظاء وعد أن يقرأ ىذه الؾثائق ويـتفيؼ اسيـع مـا ورد  .1
يتحسـ  كافـة الشتـائل السترتبـة عمـى عـدم قيامـو  فييا ويختؼ ويؾاع كافة وثائق دعؾة العظاء ويقـدميا ضـسؽ العـرض كاممـة عمـى أن

 والتدايق واالستيسال ورؾرة صحيحة.

عمـى أن يذـس  الدـعر رسـؾم الجسـارك وأاـؾر التحـزيؼ والتصميـر ومرـارير الشقـ  والتحسيـ  والتشزيـ   والذـيك تيتب أسعار العظـاء  .2
 .والتلميؽ واسيع الرسؾم والسرارير األخرى 

مكتؾبًا والح ر األزرق أو األسؾد فقط ويحغر السحؾ أو التعدي  أو الذظب أو ا ضافة فـي العـرض يعد السشااص عرضو مظ ؾعًا أو  .3
ويعـاد كتاوـة الرـؾاا وـالح ر األزرق أو األسـؾد ويؾاـع  روكـ  ترـحيح مـؽ ىـذا الق يـ  يؾضـع عميـو خظـيؽ متـؾازييؽ وـالح ر األحسـ

 وجانبو مؽ ا   مؽ أارى الترؾيب.

تؾريد وتركيب و الؾثائق السظمؾبة مع تلميؽ دخؾل العظاء في مصمف مصمق وإحكام ويكتب عميو عظاء يقدم السشااص عرضو مرفقًا و .4
وكـذلػ اسـسو وعشؾانـو واليامـ  وراـؼ اليـاتف والفـاكس وراـؼ  47/2021راـؼ ي  لرـالح وزارة الرـحةنغام مراقبة وإنذار األكدـجيؽ 

العظــاء وعميـو ت ميـــغ ا دارة العامـة لمـؾازم / وزارة الساليـة خظيـًا وـلد صشدوق ال ريد الخاصيؽ وو لترس  إليو السكاتبـات الستعمقـة و
تصيير أو تعدي  في عشؾانو وعميو أن يكتب أيزًا اسؼ الدائرة التي طرحت العظاء وعشؾانيا وبخـلف ذلـػ يحـق لمجشـة العظـاءات أن 

 تيس  العرض السقدم مشو.

خرص ليذا الصرض لدى ا دارة العامـة ا ـ  انتيـاء السـدة السحـددة لـذلػ يؾدع العرض مؽ ا   السشااص في صشدوق العظاءات الس .5
 وك  عرض ال يؾدع  في صشدوق العظاءات ا   آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال يشغر فيو ويعاد إلى مردره مصمقًا .

تـاري  آخـر مؾعـد لتقـديؼ  يؾمـا مـؽ ستؾن يمتزم السشااص ولن يبقى العرض السقدم مشو نافذ السفعؾل وال يجؾز لو الراؾع عشو لسدة  .6
 العروض.

التعااد أو إعادة الشغر في  إنياء% وفق تقدير لجشة العظاءات السركزية يحق لؾزارة السالية 15أك ر مؽ  األسعارفي حال انخفاض  .7
 .األسعار

 

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
 ة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمى الشحؾ التالي:يرفق السشااص مع عرضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مر   .1

 .صؾرة مرداة عؽ شيادة مزاولة السيشة وكذلػ الديرة الذاتية لمذركة 
 .الدج  التجارد أو الرشاعي لمذركة 

 .شيادة خمؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدخ  وضريبة الكيسة السزافة 

يـة كتالؾاـات أو نذـرات أو معمؾمـات فشيـة تعـرف وـالمؾازم السعروضـة وكـذلػ عمى السشااص أن يرفق وعرضو الشدخة األصـمية مـؽ أ .2
يقدم مع عرضو العيشات السظمؾبة في دعؾة العظاء وإذا كانـت تمـػ العيشـات غيـر اابمـة لمشقـ  فعميـو أن يحـدد مكانيـا والؾاـت الـذد 

 يسكؽ رؤيتيا فيو وإال يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر والعرض.

 لتؾضيح عرضو. يرغب وإضافتيا ويرى أنيا ضرورية يزير أية وثائق أو معمؾماتيحق لمسشااص أن  .3

  :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
أو عمـى شـك  كفالـة أو شـيػ  مـؽ بشـػ ال ريـديمتزم السشااص أن يرفـق وعرضـو سـشد دفـع معتسـد صـادر  :تلميؽ الدخؾل في العظاء .1

فـي غـزة ومؾافقـة وزارة الساليـة عمـى  د وحجز م مـغ مـؽ السدـتحقاتيأو تع سلمياالنتاج أو ال شػ الؾطشي االبشيي صادر مؽ بشػ 
شيؾر مـؽ تـاري  فـتح السغـارير وال يشغـر فـي  3مؽ إاسالي قيسة العظاء ي كتلميؽ دخؾل ي سارد السفعؾل لسدة  %5وكيسة ذلػ 
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مقـدمييا مـؽ السشاارـيؽ الـذد لـؼ يحـال عمى أن تعاد تلميشات الدخؾل في العظاء إلـى  عرض غير معزز بتلميؽ دخؾل العظاءأد 
 .مؽ تاري  آخر مؾعد لتقديؼ العروض شيريؽعمييؼ العظاء وعد مدة 

يمتزم الستشااص الفائز والعظاء أو ولد ازء مؽ بشؾده بتقديؼ تلميؽ حدؽ التشفيذ لمعظاء السحـال عميـو وكيسـة : تلميؽ حدؽ التشفيذ .2
أو عمى شك  كفالة أو شيػ بشيـي صـادر مـؽ بشـػ  مؽ بشػ ال ريددفع معتسد سشد % مؽ إاسالي قيسة العظاء وذلػ عمى شك  10

يؾم مؽ تاري  ت ميصو وقرار إحالة العظاء عميو مؽ ا   ا دارة العامـة لمـؾازم  15خلل عمى ذلػ  االنتاج أو ال شػ الؾطشي االسلمي
 .ى الستعيد وعد تشفيذ كافة االلتزامات السترتبة عميو، ويعاد تلميؽ حدؽ التشفيذ إلسريان العقدعمى أن يكؾن سارد السفعؾل لسدة 

 

 فتح انعطاءاث وتقييًها: :رابعاً 
يذــك  مــدير عــام المــؾازم العامــة لجشــة فــتح مغــارير العظــاء وتقــؾم ىــذه المجشــة وفــتح العظــاءات وحزــؾر  :لجشــة فــتح السغــارير .1

 -وعد اتخاذ ا اراءات التالية: السشااريؽ أو مس مييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء
إثبات عدد السغارير في محزر فتح السغارير وك  عظاء يفتح مغروفو يزع رئيس المجشة عميو وعمى مغروفو راسـًا مدمدـًل  - أ

 عمى ىيئة كدر اعتيادد ودظو راؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 ترقيؼ األوراق السرفقة مع العظاء وإثبات عددىا.  - ا

 ءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار وقيسة التلميؽ االبتدائي السقدم مؽ ك  مشااص وذلػ وحزؾر السشااريؽ أو مس مييؼ.ارا  - ت

التؾقيع مؽ رئيس المجشة واسيع األعزاء الحاضريؽ عمى العظاء ومغروفو وك  وراة مؽ أورااو وكذلػ عمى محزر المجشة وعد  - ث
 تدويؽ كافة الخظؾات الداوقة.

يحـدد مـدير عـام المـؾازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـذيؽ تتيـؾن مـشيؼ المجشـة الفشيـة التـي تقـؾم  وتقييؼ العروض:لجشة دراسة  .2
فـي بدراسة العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاسبة لمجشة العظاءات السركزية وعد أخذ السعايير التالية 

 -االعتبار:
 عرض غير معزز بتلميؽ دخؾل العظاء. ال يشغر في أد  - أ

تدرس العروض مـؽ الشاحيـة الفشيـة وحيـد تحـدد السعـايير الفشيـة وفقـًا لسؾاصـفات المـؾازم السظمؾبـة عمـى اـدول يعـد ليـذه الصايـة،    - ا
 وتخزع كافة العروض لشفس السعايير مؽ حيد التزام السشااص وعرضو وسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.

ر كفــاءة السشــااص مــؽ الشــاحيتيؽ الساليــة والفشيــة ومقدرتــو عمــى الؾفــاء والتزامــات العظــاء وســسعتو التجاريــة يؤخــذ وعــيؽ االعتبــا  - ت
والتدييلت التي يقدميا أو الخدمة التي يؾفرىا واظع الغيار وورش الريانة و كذلػ كؾنو وكي  أو مـؾزع لؾكيـ  أو تـاار، ولمجشـة 

 و وعض ىذه الستظمبات.استبعاد عرض السشااص الذد ال تتؾفر فيو ك  أ

 ت دأ الدراسة والعرض الذد ادم أرخص األسعار ثؼ الذد يميو حتى تتؼ دراسة العروض السقدمة.  - ث

مؽ حق المجشة ا حالة عمى مقدم أرخص األسعار و إذا تؾافرت في العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾدة تؾصي المجشة الفشية و - ج
 ؽ مؾرد لمرشف الؾاحد والرغؼ مؽ اختلف األسعار.الفشية أن تؾصي والترسية عمى أك ر م

في حالة عدم تؾافر الستظمبات في العرض الذد يتزسؽ أرخص األسعار تشتق  الدراسة إلى العرض الذد يميو والدعر إلـى أن ترـ   - ح
 إلى العرض الذد تتؾافر فيو الستظمبات لإلحالة عمى أن ت يؽ أسباا استبعاد العروض األرخص وذك  واضح.

ــؼ السقــدم إذ - خ ــذد يتزــسؽ عرضــو ميــزات إضــافية ث ــااص ال ــة يفزــ  السش ا تدــاوت السؾاصــفات واألســعار والذــروط والجــؾدة السظمؾب
لمسشتجـات السحميـة، ثـؼ السشـااص السكـيؼ وفمدـظيؽ ورـؾرة دائسـة، ثــؼ مـدة التدـميؼ األاـ  إذا كانـت سـرعة التدـميؼ لسرـمحة الــدائرة 

 السدتفيدة.

 أو املىرد :ــ انتشاياث املتعهذ :خايساً 
عمــى الستعيــد الــذد أحيــ  عميــو العظــاء اســتيسال إاــراءات العقــد الخــاص وقــرار ا حالــة وتؾقيــع االتفاقيــة ومــا يمحقيــا مــؽ أوراق  .1

 ومدتشدات وسا فييا )أوامر الذراء(.
 مؽ تاري  استلمو ألمر التؾريد. شيريؽ يمتزم الستعيد والتؾريد خلل .2
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خص آخر عـؽ كـ  أو أد اـزء مـؽ العقـد دون الحرـؾل عمـى  إذن خظـي مـؽ لجشـة العظـاءات ال يجؾز لمستعيد أن يتشازل ألد ش .3
 التي أحالت العظاء.

ال يحق لمسشااص أو السؾرد الراؾع عمى لجشـة العظـاءات وـلد خدـارة أو ضـرر ناشـق عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي حالـة إذا مـا رفزـت  .4
عمى مقدم أا  األسعار أو إذا ألصت لجشة العظـاءات دعـؾة العظـاء فـي  لجشة العظاءات ك  العروض السقدمة إلييا أو إذا لؼ تح  العظاء

 أد وات أو أد مرحمة دون ذكر األسباا.

يمتزم السؾرد بتدميؼ المؾازم وفقًا لمسؾاصفات والذروط الستفـق عمييـا والـؾاردة فـي اـرار ا حالـة وكـذلػ العيشـات السعتسـدة والسـذكؾرة  .5
 فيو.

 ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ اً دسسا
إذا تلخر الستعيد عؽ تؾريد ما التزم وو في السؾعد السحدد في العقد يحق لسدير عام دائـرة المـؾازم العامـة  :فرض غرامة مالية .1

تـلخير إال إذا ت ـيؽ أن التـلخير %( مؽ قيسة المؾازم التي تـلخر فـي تؾريـدىا عـؽ كـ  أسـ ؾع 1أن يفرض غرامة مالية ال تق  عؽ )
في التؾريـد نـااؼ عـؽ اـؾة اـاىرة ، وفـي اسيـع األحـؾال عمـى الستعيـد تقـديؼ إشـعار خظـي وفـؾرد إلـى الجيـة السخترـة وـالغروف 

 واألسباا التي أدت إلى التلخير في التؾريد أو مشعتو مؽ ذلػ وتقديؼ ما ي  ت ذلػ.
عؽ تشفيـذ التزاماتـو وسـا فيـو التزامـو والتؾريـد أو ارـر فـي ذلـػ أو تـلخر يحـق  الذراء عمى حداا الستعيد : إذا ني  الستعيد .2

لسدير عام دائرة المؾازم العامة إصدار القرار وذراء المؾازم السمتزم بيا الستعيد بشفس الخرـائص والسؾاصـفات مـؽ أد مرـدر آخـر 
وأية خدـائر أو مرـارير أو عظـ  أو ضـرر يمحـق  عمى حداا ىذا الستعيد ونفقتو مع تحسيمو فروق األسعار والشفقات ا ضافية

 والدائرة السدتفيدة أو دائرة المؾازم العامة دون الحااة إلى أد إنذار وال يحق لمستعيد االعتراض عمى ذلػ.
استبعاد عرض السؾرد الذد يخ  والتزاماتو أو إلصاء العقد الس رم معو: وىشا يحق لمجشـة العظـاءات التـي أحالـت العظـاء اتخـاذ  .3

ا اراءات اللزمة وحق الستعيد وسا في ذلػ مرادرة قيسة التـلميؽ السقـدم مـؽ الستعيـد أو أد اـزء مشـو وذـك  يتشاسـب مـع قيسـة 
 المؾازم غير السؾردة ويعت ر الس مغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.

ــ .4 ــؾازم العامــة تحرــي  األمــؾال السدــتحقة ليــا ف ي ذمــة السشــااص أو الســؾرد مــؽ األمــؾال وفــي اسيــع األحــؾال يحــق لــدائرة الم
 السدتحقة لذلػ السشااص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاالتيؼ.

 -: حم اخلالفاث:سابعاً 
 في حال حدوث أد خلف يشذل عؽ تفدير أد بشد مؽ ال شؾد الداوقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حمو وديًا والتفاوض.  - أ

يؾمــًا مــؽ بــدء مفاوضــتيسا لمؾصــؾل إلــى حــ  حــؾل أد خــلف يتعمــق والعقــد يحــق ألد مــؽ  30إذا لــؼ يــتسكؽ الظرفــان خــلل  - ا
ــة  ــاطق الدــمظة الؾطشي ــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســؾل بيــا فــي مش ــى السحكســة السخترــة وتظ ي ــالمجؾء إل الظــرفيؽ حــ  الخــلف و

 الفمدظيشية بيذا الذلن.
 : شزوط يتفزقت:ـثايناً 

ا استعس  السشااص الصش أو التلعب في معاممتو أو ث ت عميو أنو شرع أو اام بشفدو أو بؾاسظة غيـره وظريـق مباشـر أو إذ .1
غيـر مباشــر عمــى رشــؾة أحــد مــؾعفي أو مدــتخدمي الدــمظة أو عمـى التؾاطــؤ معــو إضــرارًا والسرــمحة يمصــي عقــده فــي الحــال 

لبــة والتعؾيزــات السترتبــة عمــى ذلــػ فزــًل عــؽ شــظب اســسو مــؽ بــيؽ ويرــادر التــلميؽ مــع عــدم ا خــلل وحــق الــؾزارة السظا
السشااريؽ وال يدسح لو والدخؾل في مشاارات لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية ىـذا فزـًل عـؽ اتخـاذ ا اـراءات القزـائية ضـده 

 عشد االاتزاء.
مقزــاء وكــذلػ مرــادرة م مــغ التــلميؽ إذا أفمــس السشــااص أو الســؾرد يحــق لمجشــة العظــاءات إلصــاء التعااــد معــو دون المجــؾء ل .2

 كإيراد عام لمخزيشة العامة.
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إذا تؾفى السشااص أو السؾرد ااز إلصاء العقد  الس رم معو أو ما تبقى مشو  بتؾايو كتاا لمؾرثة يفيـد بـذلػ دون الحااـة إلـى  .3
 استردار حكؼ ازائي يقزي بذلػ مع رد م مغ التلميؽ في ىذه الحالة.

 
 انشـــزوط اخلاصـــت

 يجب عمى السؾرد إحزار شيادة السشذل لمسؾاد التي تتظمب ذلػ.  .1
 يحق لؾزارة الرحة رفض أد مادة كاممة أو أد ازء مشيا في حال مخالفتيا لمسؾاصفات التي تؼ االتفاق عمييا. .2
ة يــتؼ اســتلم الســؾاد الســؾردة مــؽ ا ــ  لجشــة اســتلم مخترــة ومذــكمة ليــذا الصــرض وفقــًا لمسؾاصــفات والذــروط العامــ .3

والخاصــة لمتعااــد الــؾاردة فــي دعــؾة العظــاء واــرار ا حالــة وأمــر التؾريــد والعيشــات السعتســدة والتــي يــتؼ فحرــيا وإاــراء 
التجــارا عمييــا والظريقــة التــي تحــددىا الجيــة السدــتفيدة أو لجشــة االســتلم وسؾاــب لجــان فشيــة تذــك  ليــذا الصــرض 

لسخ ريـة اللزمـة مـؽ ا ـ  السـؾرد ػ إرفاق الذيادات الرـحية والسعرفة مدى مظاوقتيا لمسؾاصفات السظمؾبة ويجب كذل
 في األلف حدب السادة السؾردة وبشاًء عمى طمب مؽ السخت ر عشد ك  تؾريد. 2-1تؤخذ العيشات بشدبة و 

 يجب عمى السؾرد العمؼ ولن ما يقدمو مؽ عرض سعر سارد السفعؾل لسدة ستؾن يؾمًا مؽ تاري  إغلق السشاارة. .4
د االلتزام بتؾريـد السـؾاد الستعااـد عمييـا فـي الخـدمات السدـاندة بـؾزارة الرـحة وصـزة أو الجيـة التـي تحـددىا عمى السؾر  .5

الــؾزارة طبقــًا لمذــروط والسؾاصــفات الــؾاردة فــي السشاارــة متزــسشا الشقــ  والتحسيــ  والتشزيــ  ومــا يترتــب عمــى عسميــات 
 خاصة.التؾريد مؽ نفقات والصة ما بمصت أو مرارير عمى نفقتو ال

سؾف يتؼ ترسية أصشاف السشاارة عمى أساس أا  األسعار والسظابق لمسؾاصفات السظمؾبة ولؾزارة الرحة الحـق فـي  .6
ــد عمييــا أو خفزــيا بشدــبة  ــات الستعاا ــادة اليسي ــد عمييــا لسجــرد إشــعار الســؾرد 25زي ــة الستعاا % مــؽ إاســالي اليسي

و وعــض األصــشاف خــلل فتــرة لــؾاردة فــي العقــد ليــ  أبرغ تيــا فــي ذلــػ وبــشفس شــروط ومؾاصــفات وأســعار التؾريــد ا
 .التعااد

 وشاممة لمزريبة السزافة ما لؼ يرد نص خلف ذلػ. والذيك في اسيع األحؾال تيؾن عروض األسعار  .7
في حال مخالفة السؾرد لي  أو وعض شروط التعااد أو في حال امتشاعـو أو عرامتـو لمتؾريـد وسـا يسـس وسرـمحة وزارة  .8

ض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة السالية مرادرة كفالة حدؽ التشفيـذ والراـؾع عميـو وـالتعؾيض عـؽ كـ  الرحة أو يعر 
عظ  أو ضرر لحق بيا كسا أن ليا الحق في الحرؾل عمى السؾاد التي يتخمف السؾرد عـؽ تؾفيرىـا مـؽ السـؾرد الـذد 

ااد معـو ودفـع فـروق األسـعار مزـافًا إلييـا يميو في الدعر أو الذراء والظرق التي تراىا محققة لسرمحتيا وإلصاء التع
% مرارير إدارية مؽ ضسانتو ال شيية وليس لمسـؾرد الـذد خـالف أد شـرط مـؽ شـروط التعااـد أو تخمـف عـؽ أو 10

عرا  عسميات التؾريد الحق في السظالبة ولية تعؾيزات أو السظالبة واسترداد كفالة حدؽ التشفيـذ أو السظالبـة وفـروق 
شت الؾزارة مؽ تؾفير تمػ السؾاد ودعر اا  مؽ سعر السشاارة الذد تؼ التعااـد وسؾابـو وفـى حـال عـدم األسعار إذا تسك

 كفاية الزسانة لتصظية فروق األسعار لؾزارة السالية الحق في خرؼ أد مبالغ تتبقى مؽ مدتحقاتو لدييا.
الـؾاردة والسشاارـة خـلل سـتيؽ يؾمـًا مـؽ يكؾن الدفع لمسؾرد لقاء ما اام بتؾريده مؽ مؾاد طبقًا لمذـروط والسؾاصـفات  .9

تـاري  تقــديؼ الفــؾاتير واألوراق الدالــة عمــى تســام وحدــؽ التؾريــد طبقــا لمذــروط والسؾاصــفات الــؾاردة ورــحيفة الذــروط 
 والسؾاصفات. 
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لجشــة العظــاءات غيــر ممزمــة وــلرخص عــروض األســعار أو أد عــرض ســعر أخــر ودون إبــداء أد أســباا مــا دام ذلــػ  .10
 يا.يحقق مرمحت
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 جذول انكًياث واألسعار

 

 انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
سعز انىحذة 

 يالحظاث بانشيكم

 حدب السؾاصفات السرفقة 7عدد  تؾريد وتركيب نغام مراقبة وإنذار لألكدجيؽ السصذد لمسدتذفيات 

1 

Supply, install, program and operate Alarm Control panel with Programmable Logic 

Controller PLC Siemens S7-1200 composed of: 

- Power Supply  with Input: 230VAC, output: DC 24V/2A Siemens or Delta 

- CPU 1215C (DC/DC/RLY)  Model No 6ES7212-1HG40-0XB0  

- SM 1231(AI4): Model No 6ES7231-4HD32-0XB0 

- CP 1242-7(GSM/GPRS): Model No 6GK7242-7KX31-0XE0  

- Quad-band GSM antenna ANT 794-4MR 6NH9860-1AA00 

- KTP700 Basic PN HMI: Model No 6AV2123-2GB03-0AX0 

- Includes all required Circuit breakers, Relays, timers, A-0-M switches, On-Off  switches, 

push buttons, emergency stop, adjustable under voltage relays, indication lamps, protection 

devices, auxiliary contacts and control wires, control cables between the existing control 

panel and the PLC panel, fused screw less terminals, bus bars, ducts, supports, to connect all 

required signals to the PLC input/output All control signals must be isolated from PLC I/O 

by relays.  

- Includes supply and install waterproof external electrical alarm (light and voice) to operate 

when panel alarm activated. 

- Includes all fittings, adapters, connectors and pressure regulator, which needed  to regulate 

the inlet pressure for oxygen purity board on 3PSI. 

- Includes supply and install european made online UPS-1KVA . 

- Includes suplly SIM card for the GSM module, and it's invoice must be paid for One year.   

- All PLC I/O shall have printed as hard copy file with functional description on the site. 

- All PLC accessories and circuit equipment shall include tags and labels on wires. 

   7 عدد
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 انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى
سعز انىحذة 

 يالحظاث بانشيكم

2 

Supply, install and connect Oxygen sensor module (Fujikura FCX-MWGP-2A-F) or 

equivalent. 

- The Oxygen gas will pass through sensor module to measure oxygen purity. 

- The sensor module will be inside the PLC panel and connected to PLC. 

- The accuracy of sensor module is +- 2%. 

   7 ددع

3 

Supply, install and connect Oxygen pressure transduser (MEAS-MSP-300-150-P-4-N-X-

0464) or equivalent. 

- The pressure transducer will measure line oxygen pressure. 

- The accuracy of sensor module is less than  2%. 

   7 عدد

4 

Supply, install and connect Oxygen electronic flowmeter (Endress+Hauser 

IP67/NEMA/Type4X), Order Code:(65F25-AE2BG1AAA8BA) or equivalent. 

- The flowmeter will be connected to the hospital main oxygen line to measure the actual 

consumption of oxygen gas in (Lit/min, SCFH, m3/h) and show the value on HMI. 

- The accuracy of flowmeter must be less than 5%. 

   7 عدد

والذيك  ا اساليالدعر    

 

"General Notes and Features: 
-1 System must shows the actual readings for (network pressure-oxygen putity-oxygen flow rate) on the HMI screen . 
-2 Alarm set points for all parameters can be adjusted by HMI. 
-3 System will send SMS messeges which include the actual values for (Oxygen Purity-Pressure-Flow Rate). This will happen when it 

drop below the preset points. Messages will be sent to at least 5 mobile numbers  .  
-4 System will recieve messege request to send values of (Oxygen Purity-Pressure-Flow Rate) from any authorized number . 
-5 Mobile numbers can be changed by HMI".  

 
- The supervisor engineer must receive PLC and HMI programs with All required applications to modify and change system functionality. 
- All necessary accessories required to complete the work shall included as per the project supervisor instruction. 
- Warranty one year from installation or 12 months from installation.  
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 قـــــــزار وانتــــــــــــــشاوإ

 

 
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا السؾاع أدناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية راؼ ــ 

 ـــــــــــــ  والتــالي:ـورفتي مس ًل عؽ  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؽ شروط عامة وخاصة  47/2021.  ولنشي ارأت وتفيست كافة ما ورد بؾثائق العظاء السظروح راؼ 1

 التزاما اانؾنيًا بتمػ الذروط والسؾاصفات. ومؾاصفات وألتزم
.  كسا ألتزم ولن يبقى العرض السقدم مشي سارد السفعؾل وال يجؾز لي الراؾع عشو لسدة ستيؽ يؾما مؽ 2

 تاري  آخر مؾعد لتقديؼ العروض.
    يا مؽ ا.  وكذلػ ألتزم بتؾريد األصشاف السحالة عمى وسؾاب العظاء السذكؾر أعله والتي يتؼ طم3

وذلػ مؽ تاري  تؾقيع العقد واستلم أوامر التؾريد عمى أن تيؾن تمػ األصشاف السؾردة مؽ الؾزارة السعشية 
 ا مي وفقًا لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عمييا في ىذا العظاء.

 وىذا إارار وتعيد مشي بذلػ أار وألتزم وك  ما ورد وو دون أد ضصط أو إكراه.     
 اسـؼ السشــااــص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 ـــــــــــراؼ السذتص  السرخص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــالعـشـــؾان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراؼ الجؾال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 راـؼ الياتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 راـؼ الفاكس : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــ  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
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