شروط العطاء- :

 )1يلتزم من يرسو عليه العطاء بكافة إجراءات النقل إىل خمازننا مبستشفى الوفاء (مدينة الزهراء) بغزة ودفع الرسوم املقررةة دو
أي مطالبة إضافية.
)2

تكو األسعاة املقدمة من الشركة غري شاملة الضريبة ( املشروع معفي ضريبياً)

 )3يلتزم من يرسو عليه العطاء بتوةيد اجلهاز املطلوب وفق الشروط السابقة خالل مدة (شهرين) من تاةيخ تكليفه ةمسياً.
 )4تلتزم مستشفى الوفاء بدفع مجيع استحقاقات من يرسو عليه العطاء بعد االنتهاء من تنفيذ كامل مرا وةد بهرذا العطراء خرالل
شهر من التوةيد واستالم اجلهاز.
 )5يف حال تأخري من يرسو عليه العطاء يف إمتام بنود هذا العطاء يف مواعيده احملددة يلتزم بردفع غرامرة ترأخري مقرداةها (واحرد
باأللف عن كل يوم تأخري) ومبا ال يتجاوز  10%من قيمة العطاء.
 )6إذا زادت مدة التأخري يف التوةيد عن أسبوعني حيق للمستشفى اختاذ كافة اإلجراءات اليت تراها مناسبة حبق الشركة ويعتر
أي إجراء تتخذه املستشفى قانونياً دو أ يكو له حق االعرتاض.
 )7مجيع األسعاة يتم تقدميها برالدوالة األمريكي (.)$
)8

آخر موعد لتسليم العطاء يف ظرف مغلق الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم االةبعاء املوافق2018 /07/11:م ويرفق معه كفالة بنكية بقيمة
(  )5%كضما جدية دخول املناقصة وتكو ساةية ملدة  3شهوة من تاةيخ التقديم ،على ا تفتح املظاةيف يف نفس اليوم والساعة وحبضوة من
يرغب من الشركات املتقدمة للعطاء.

 )9يرفق الشركة املشرتكة بالعطاء أي توضيح ترى انه ضروةيا تقدميه بالعطاء.
 )10حتتفظ امل ستشفى حبقها يف ةفض أي عرض دو بيا األسباب واستدةاج عروض من اخلاةج يف حال ةفض العروض املقدمة.
 )11املستشفى غري ملزمة بأقل األسعاة.
التعليمات الخاصة بالعطاء-:

 )1ميكن للشركات الراغبة يف املشاةكة بهذا العطاء أ يتقدموا للحصول على نسخة كاملة من وثائق العطاء مقابل دفع املبلغ
املقرة من املستشفى الوفاء بغزة .
 )2ينبغي على كل من يرغب دخول هذا العطاء أ يقوم بدةاسة دقيقة لكافة املواصفات وجداول الكميات والشروط العامة وأ
يتفهم ماهيتها والظروف احمليطة بها وسائر العادات احمللية والرسوم واألموة اليت هلا عالقة بها.
 )3تلتزم الشركة بتقديم عروض األسعاة على نفس منوذج كراس العطاء املقدم من املستشفى وبإمكانه أ يضيف إليه املستندات
والوثائق التوضيحية األخرى الالزمة للعطاء على أ تكو كافة األوةاق واملستندات موقعة ومؤةخة يف األماكن احملددة لذلك.

 )4تقدم كافة وثائق العطاء وما يتصل بها من هذه التعليمات يف ظرف خمتوم مكتوب عليه من اخلاةج:
عطاء ( توريد جهاز ملحق لجهاز CR

) ،يسلم باليد بصندوق العطاءات باملستشفى يف موعد ال يتأخر عن الواحدة

والنصف من ظهر يوم االةبعاء املوافق 2018/07/11م ،وميكن للمستشفى تأجيل موعد تقديم العروض بإشعاة
خطي يبعث إىل كل من الشركات الذين حصلوا على وثائق العطاء ولن تنظر(املستشفى)يف أي عطاء يصلها بعد الوقت
احملدد لذلك.
 )5يعت العرض املقدم ملزماً للشركة وال جيوز سحب هذا العرض بعد تقدميه ويظل العرض ملزماً للشركة الرذي تقردم بره لفررتة
شهر ابتداء من أخر موعد مت حتديده لتسليم العروض.
 )6ال جيوز إدخال أي تعديل أو إجراء أي تبديل يف منوذج العرض للعطاء أو أي من وثائق العطاء املرفقرة بره مرن قبرل الشرركة
باستثناء تعبئة املواقع املطلوب تعبئتها وإذا أجرت املشرتك أيا من تلك التعديالت أو التبديالت أو إذا أخلت برأي مرن هرذه
التعليمات فيجوز (ملستشفى الوفاء) إهمال عرضه وإذا أةادت الشركة اليت ترغب يف تقديم بعض الشرروط أو التحفظرات الريت
تراها ضروةية فإ باستطاعتها تضمني كل ذلك أو ترغب باإلشاةة إليها يف مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض.
 )7ويف حالة طلب (املستشفى) من الشركة املشاةكة عليره أ يرفرق البيانرات التاليرة بعرد تصرديق مرا يلرزم مرن قبرل اجلهرات
املختصة- :
 خ ة الشركة وكفاءتها والوكاالت اليت عندها إ وجدت وغري ذلك من التفاصيل واملعلومات ذات العالقة اليت مرن شرأنها أ
تقنع (املستشفى) بقدةتها على أداء التزاماتها بهذا العطاء وتنفيذه على أفضل وجه.
 عنوا الشركة الكامل الرمسي يف غزة أو خاةج غزة أما إذا كا مقر الشركة أو مكا إقامتها الرمسي خاةج غزة فرإ عليره أ
حيدد عنواناً له يف غزة يعت عنوانه الرمسي الذي توجه إليه كافة الرسائل واإلشعاةات وكل إشعاة أو ةسالة تبعرث مسرجلة
على هذا العنوا تعت أنها سلمت ةمسياً إليه.
 على الشرركة تقرديم أي معلومرات أو بيانرات أخررى وإةفاقهرا بعطائهرا إذا وةد هلرا ذكرر يف الشرروط العامرة أو اخلاصرة أو
املواصفات أو غريها من وثائق العطاء ،ولصاحب العمل احلق يف إهمال أي عرض ال يشمل هذه األموة.
 )8على الشركة الفائزة بالعطاء أ تتقدم إىل صاحب العمل خالل فرتة أسبوع من تراةيخ إبالغره بإحالرة العطراء عليره أو
تلزميه له لتوقيع العقد وعلى الشركة أ تقدم إىل (املستشفى) كفالة حسن تنفيذ قبل توقيع منروذج االتفاقيرة وحسرب
منوذج الكفالة أو التأمني املرفق وتكو قيمة هذه الكفالة الصادةة من أحد املصراةف املسرجلة يف البلرد براملبلغ احملردد
( )%10من إمجالي قيمة العقد وذلك ضماناً لتنفيذ العقد تنفيذاً تاماً ولدفع ما قد يرتتب على الشرركة وفراء ألغرراض
العقد وإذا تأخرت الشركة أو استنكفت أو ةفضت توقيع االتفاقية أو عجزت عن تقديم الكفالة املطلوبة حلسن التنفيرذ
فعندها حيق (للمستشفى) مصادةة قيمة التأمني الذي أةفقتره دو الرجروع إىل القضراء وال يكرو للشرركة أي حرق يف
املطالبة به أو بأي تعويض بشأنه.
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 )9إذا استنكفت الشركة الفائزة بالعطاء عن تنفيذ العطاء أو تأخر يف تقديم اجلهاز عن املوعد احملدد لرذلك أو خالفرت
أي شرط من شروط العطاء أو ثبت أ الشركة قدمت للمستشفى جهاز ال تتفق ومواصفات العطاء او املواصرفات املتفرق
عليها ،فعندها للمستشفى اختاذ أي من اإلجراءات التالية أو مجيعها معا وذلك دو حاجة إىل إخطاة أو إنذاة.
 مصادةة التأمينات املقدمة من الشركة.
 شراء اجلهاز من األسواق باألسعاة السائدة بالطريقة والتكلفة اللتني تراهما املستشفى مناسبتني وتضرمني الشرركة فررق السرعر و
التكاليف.
 إحالة العطاء على الشركة اليت كانت قد قدمت سعرا أعلى منها يف العطاء إذا قبل ذلرك وحتميرل الشرركة املسرتنكفة الفررق يف
السعر أو التكاليف باإلضافة إىل إلزام الشركة املستنكفة بتعويض املستشفى عن أي عطل وضرة حلق بها نتيجة الستنكافها.
 حرما الشركة املستنكفة من االشرتاك يف مناقصات املستشفى.
 )10إذا كا هناك أي التباس أو تناقض يف وثائق العطاء أو كانت هناك أي حاجرة الستفسراة عرن أي توضريح يف وثرائق
العطاء فعلى الشركة أ تتقدم بطلب خطي لالستفساة من أجل توضيح أو إزالة االلتباس أو التناقض يف موعد يسربق
التاةيخ احملدد لفتح العطاء مبا ال يقل عن (مخسة أيام) ويقوم صاحب العمل بتوزيع جواب االستفسراة علرى كافرة
الشركات املتقدمة للعطاء وال جيوز أ يتخذ مثل هذا التوضيح م ةاً لطلب متديد املوعد احملدد لتقديم العروض.
 )11إذا وجد أي من العروض املقدمة نقصاً أو خطأ أو تناقضاً بني حساب مجلة أي مبلغ وما جيب أ تكرو عليره هرذه
اجلملة بت طبيق السعر املوضوع ألي بند يف جدول الكميات فللمستشفى احلق يف تعديل مجلة املبلغ مبا يتفق وتطبيرق
السعر املوضوع على الكمية املوضوعة لذلك البند وبالتالي تعديل حاصرل الضررب أو ومروع السرعر أو املبلرغ املقردم
للعطاء وإذا حدث خالف بني العدد املذكوة باألةقام كتابة باحلروف فتعت الكتابة باحلروف هي امللزمة وكرذلك إذا
حدث خطأ يف مجع قيمة خمتلف البنود فإ املستشفى هلا احلق يف تصحيح اجملموع ويكرو اجملمروع املصرحح يف
مثل هذا احلال هو امللزم للشركة.
 )12حتتفظ (املستشفى) حبقها يف إهمال أي عرض غري متقيد بكل ما وةد يف هذه التعليمات كما حتتفظ حبقهرا يف ةفرض
أي عرض دو بيا األسباب وحيق له اختياة العرض الذي تراه مناسباً هلا وإحالة العطاء دو التقيد بأقل العروض
قيمة ويكو كل ذلك دو أ يكو ألي شركة مل تفز بالعطاء أي حق يف مطالبة (املستشفى) بأي تعويض.
 )13حيق (للمستشفى) إلغاء مجيع العروض املقدمة من الشركات وإعادة طرح الوثائق مرة ثانية إما بشكلها احلالي أو بعد
إجراء أي تعديل عليه ويف هذه احلالة حيق جلميع الشركات الذين اشرتوا العطاء يف املرة أو املررات السرابقة مقابرل
الثمن أ حيصلوا يف املرة أو املرات القادمة التالية على الوثائق املطروحة ودداً وكاملة بدو مقابل.
تفضلوا بقبـول فائق االحرتام،،،،،،،
33

