شروط العطاء- :
)1

يلتزم من يرسو عليه العطاء بكافة إجراءات النقل إىل خمازننا مبستشفى الوفاء (مدينة الزهراء) بغزة ودفع الرسوم املقررة دون أي مطالبة إضافية.

)2

تكون األسعار املقدمة من الشركة غري شاملة الضريبة (املشروع معفي ضريبياً).

)3

يلتزم من يرسو عليه العطاء بتوريد االصناف املطلوبة وفق الشروط السابقة خالل مدة ( شهر ) من تاريخ تكليفه رمسياً على ان تكوون االصوناف
صاحلة ملدة  30شهرا على االقل او حسب تاريخ الصالحية املقدم من الشركة املصنعة.

)4

تلتزم مستشفى الوفاء بدفع مجيع استحقاقات من يرسو عليه العطاء بعد االنتهاء من تنفيذ كامل ما ورد بهوذا العطواء خوالل شوهر مون التوريود
واستالم االصناف.

)5

يف حال تأخري من يرسو عليه العطاء يف إمتام بنود هذا العطاء يف مواعيده احملددة يلتوزم بودفع غراموة توأخري مقودارها (واحود بواألل)) ومبوا ال
يتجاوز  10%من قيمة العطاء.

)6

إذا زادت مدة التأخري يف التوريد عن أسبوعني حيق للمستشفى اختاذ كافة اإلجراءات اليت تراها مناسبة حبق الشركة ويعترب أي إجوراء تتذوذه
املستشفى قانونياً دون أن يكون له حق االعرتاض.

)7

مجيع األسعار يتم تقدميها بوالدوالر األمريكي .$

)8

أخر موعد لتسليم العطاء يف ظرف مغلق الساعة الواحدة والنص) من ظهر يوم االثنني املوافق 2018 /07/09:ويرفق معه كفالوة بنكيوة
بقيمة (  )5%كضمان جدية دخول املناقصة وتكون سارية ملودة  3شوهور مون تواريخ التقوديمى علوى ان تفوتر امليفواري) يف نفو اليووم
والساعة وحبضور من يرغب من الشركات املتقدمة للعطاء.

)9

يرفق الشركة املشرتكة بالعطاء أي توضير ترى انه ضروريا تقدميه بالعطاء.

 )10حتتفظ املستشفى حبقها يف رفض أي عرض دون بيان األسباب واستدراج عروض من اخلارج يف حال رفض العروض املقدمة.
 )11من حق املستشفى زيادة أو إنقاص الكمية املطلوبة من األصناف عن الكمية املوضحة يف عرض السعر وبنسبة ال تتجاوز  %25من قيمة العطاء.

 )12املستشفى غري ملزمة بأقل األسعار.
التعليمات الخاصة بالعطاء-:
 )1ميكن للشركات الراغبة يف املشاركة بهذا العطاء أن يتقدموا للحصول على نسذة كاملة من وثائق العطاء مقابل دفع املبلغ املقرر من

املستشفى الوفاء بغزة .
)2

ينبغي على كل من يرغب دخول هذا العطاء أن يقوم بدراسة دقيقة لكافة املواصفات وجداول الكميات والشروط العامة وأن يتفهم
ماهيتها واليفروف ا حمليطة بها وسائر العادات احمللية والرسوم واألمور اليت هلا عالقة بها.

 )3تلتزم الشركة بتقديم عروض األسعار على نف منوذج كراس العطاء املقدم من املستشفى وبإمكانه أن يضي) إليه املستندات
والوثائق التوضيحية األخرى الالزمة للعطاء على أن تكون كافة األوراق واملستندات موقعة ومؤرخة يف األماكن احملددة لذلك.

 )4تقدم كافة وثائق العطاء وما يتصل بها من هذه التعليمات يف ظرف خمتوم مكتوب عليه من اخلارج:
عطاء ( توريد ادوية

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

يوم االثنني املوافق2018/07/09 :م ،وميكن للمستشفى تأجيل موعد تقديم العروض بإشعار خطي يبعث إىل كل من
الشركات الذين حصلوا على وثائق العطاء ولن تنيفر(املستشفى)يف أي عطاء يصلها بعد الوقت احملدد لذلك.
 )5يعترب العرض املقدم ملزماً للشركة وال جيوز سحب هذا العرض بعد تقدميه وييفل العرض ملزماً للشركة الوذي تقودم بوه لفورتة
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 املرفقوة بوه مون قبول الشوركة
باستثناء تعبئة املواقع املطلوب تعبئتها وإذا أجرت املشرتك أيا من تلك التعديالت أو التبديالت أو إذا أخلت بوأي مون هوذه
التعليمات فيجوز (ملستشفى الوفاء) إهمال عرضه وإذا أرادت الشركة اليت ترغب يف تقديم بعض الشوروط أو التحفيفوات الويت
تراها ضرورية فإن باستطاعتها تضمني كل ذلك أو ترغب باإلشارة إليها يف مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض.
 )7ويف حالة طلب (املستشفى) من الشركة املشاركة عليوه أن يرفوق البيانوات التاليوة بعود تصوديق موا يلوزم مون قبول ا هوات
املذتصة- :
 خربة الشركة وكفاءتها والوكاالت اليت عندها إن وجدت وغري ذلك من التفاصيل واملعلومات ذات العالقة اليت مون شوأنها أن
تقنع (املستشفى) بقدرتها على أداء التزاماتها بهذا العطاء وتنفيذه على أفضل وجه.
 عنوان الشركة الكامل الرمسي يف غزة أو خارج غزة أما إذا كان مقر الشركة أو مكان إقامتها الرمسي خارج غزة فوإن عليوه أن
حيدد عنواناً له يف غزة يعترب عنوانه الرمسي الذي توجه إليه كافة الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعوث مسوجلة
على هذا العنوان تعترب أنها سلمت رمسياً إليه.
 على الشوركة تقوديم أي معلوموات أو بيانوات أخورى وإرفاقهوا بعطائهوا إذا ورد هلوا ذكور يف الشوروط العاموة أو اخلاصوة أو
املواصفات أو غريها من وثائق العطاءى ولصاحب العمل احلق يف إهمال أي عرض ال يشمل هذه األمور.
 )8على الشركة الفائزة بالعطاء أن تتقدم إىل صاحب العمل خالل فرتة أسبوع من تواريخ إبالغوه بإحالوة العطواء عليوه أو
تلزميه له لتوقيع العقد وعلى الشركة أن تقدم إىل (املستشفى ) كفالة حسن األداء قبل توقيع منووذج االتفاقيوة وحسوب
منوذج الكفالة أو التأمني املرفق وتكون قيمة هذه الكفالة الصادرة من أحد املصوارف املسوجلة يف البلود بواملبلغ احملودد
( )%10من إمجالي قيمة العقد وذلك ضماناً لتنفيذ العقد تنفيذاً تاماً ولدفع ما قد يرتتب على الشوركة وفواء ألغوراض
العقد وإذا تأخرت الشركة أو استنكفت أو رفضت توقيع االتفاقية أو عجزت عن تقديم الكفالة املطلوبة حلسن التنفيوذ
فعندها حيق (للمستشفى) مصادرة قيمة التأمني الذي أرفقتوه دون الرجووع إىل القضواء وال يكوون للشوركة أي حوق يف
املطالبة به أو بأي تعويض بشأنه.
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 )9إذا استنكفت الشركة الفائزة بالعطاء عن تنفيذ العطاء أو تأخر يف تقديم االدوية كلوها أو أي جوزء منهوا عون املوعود
احملدد لذلك أو خالفت أي شرط من شروط العطاء أو ثبت أن الشركة قدمت للمستشفى أدويوة ال تتفوق ومواصوفات
العطاء او املواصفات املتفق عليها ى فعندها للمستشفى اختاذ أي مون اإلجوراءات التاليوة أو مجيعهوا معوا وذلوك دون
حاجة إىل إخطار أو إنذار.
 مصادرة التأمينات املقدمة من الشركة.
 شراء االدوية من األسواق باألسعار السائدة بالطريقة والتكلفة اللتني تراهما املستشفى مناسوبتني وتضومني الشوركة فورق السوعر و
التكالي).
 إحالة العطاء على الشركة اليت كانت قد قدمت سعرا أعلى منها يف العطاء إذا قبل ذلوك وحتميول الشوركة املسوتنكفة الفورق يف
السعر أو التكالي) باإلضافة إىل إلزام الشركة املستنكفة بتعويض املستشفى عن أي عطل وضرر حلق بها نتيجة الستنكافها.
 حرمان الشركة املستنكفة من االشرتاك يف مناقصات املستشفى.
 )10إذا كان هناك أي التباس أو تناقض يف وثائق العطاء أو كانت هناك أي حاجوة الستفسوار عون أي توضوير يف وثوائق
العطاء فعلى الشركة أن تتقدم بطلب خطي لالستفسار من أجل توضير أو إزالة االلتباس أو التناقض يف موعد يسوبق
التاريخ احملدد لفتر العطاء مبا ال يقل عن (مخسة أيام) ويقوم صاحب العمل بتوزيع جواب االستفسوار علوى كافوة
الشركات املتقدمة للعطاء وال جيوز أن يتذذ مثل هذا التوضير مربراً لطلب متديد املوعد احملدد لتقديم العروض.
 )11إذا وجد أي من العروض املقدمة نقصاً أو خطأ أو تناقضاً بني حساب مجلة أي مبلغ وما جيب أن تكوون عليوه هوذه
ا ملة بتطبيق السعر املوضوع ألي بند يف جدول الكميات فللمستشفى احلق يف تعديل مجلة املبلغ مبا يتفق وتطبيوق
السعر املوضوع على الكمية املوضوعة لذلك البند وبالتالي تعديل حاصول الضورب أو ومووع السوعر أو املبلوغ املقودم
للعطاء وإذا حدث خالف بني العدد املذكور باألرقام كتابة باحلروف فتعترب الكتابة باحلروف هي امللزمة وكوذلك إذا
حدث خطأ يف مجع قيمة خمتل) البنود فإن املستشفى هلا احلق يف تصحير اجملموع ويكوون اجملمووع املصوحر يف
مثل هذا احلال هو امللزم للشركة.
 )12حتتفظ (املستشفى) حبقها يف إهمال أي عرض غري متقيد بكل ما ورد يف هذه التعليمات كما حتتفظ حبقهوا يف رفوض
أي عرض دون بيان األسباب وحيق له اختيار العرض الذي تراه مناسباً هلا وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض
قيمة ويكون كل ذلك دون أن يكون 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 ميع الشركات الذين اشرتوا العطاء يف املرة أو املورات السوابقة مقابول
الثمن أن حيصلوا يف املرة أو املرات القادمة التالية على الوثائق املطروحة ودداً وكاملة بدون مقابل.
تفضلوا بقبـول فائق االحرتام،،،،،،،
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