شروط العطاء- :

)1

يلتزم من يرسو عليه العطاء بكافة إجراءات النقل إىل خمازننا مبستشفى الوفاء (مدينة الزهراء) بغزة ودفع الرسعوم اققعر ة دوأ م مطال عة
إضافية.

)2

تكوأ األسعا اققدمة من الشركة غري شاملة الضري ة( اقشروع معفي ضري ياً)

)3

يلتزم من يرسو عليه العطاء بتو يد االصناف اقطلوبة وفق الشروط السابقة خالل مدة ( شهر ) معن تعا يت تكليفعه ًيعاً علعى اأ تكعوأ
االصناف صاحلة قدة  30شهرا على االقل او حسب تا يت الصالحية اققدم من الشركة اقصنعة.

)4

تلتزم مستشفى الوفاء بدف مجي استحقاقات من يرسو عليه العطاء بعد االنتهاء من تنفيذ كامل ما و د بهذا العطاء خالل شهر من التو يد
واستالم االصناف.

)5

يف حال تأخري من يرسو عليه العطاء يف إمتام بنود هذا العطاء يف مواعيده احملددة يلتزم بدف غرامة تأخري مقدا ها (واحد باأللف) ومبا ال
يتجاوز  10%من قيمة العطاء.

)6

إذا زادت مدة التأخري يف التو يد عن س وعني حيق للمستشفى اختاذ كافة اإلجراءات اليت تراها مناس ة حبعق الشعركة ويعتع م إجعراء
تتخذه اقستشفى قانونياً دوأ أ يكوأ له حق االعرتاض.

)7

مجي األسعا يتم تقدميها بعالدوال األمريكي .$

)8

خر موعد لتسليم العطاء يف ظرف مغلق الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم اخلميس اقوافق2018 /07/12:م ويرفق معه كفالة بنكية
بقيمة (  )5%كضماأ جدية دخول اقناقصة وتكوأ سا ية قدة  3شهو من تا يت التقديم ،على اأ تفتح اقظا يف يف نفس اليوم والساعة
وحبضو من يرغب من الشركات اقتقدمة للعطاء.

)9

يرفق الشركة اقشرتكة بالعطاء م توضيح ترى انه ضرو يا تقدميه بالعطاء.

 )10حتتفظ اقستشفى حبقها يف فض م عرض دوأ بياأ األس اب واستد اج عروض من اخلا ج يف حال فض العروض اققدمة.
 )11من حق اقستشفى زيادة و إنقاص الكمية اقطلوبة من األصناف عن الكمية اقوضحة يف ععرض السععر وبنسع ة ال تتجعاوز  %25معن قيمعة
العطاء.
 )12اقستشفى غري ملزمة بأقل األسعا .

التعليمات الخاصة بالعطاء-:

 )1ميكن للشركات الراغ ة يف اقشا كة بهذا العطاء أ يتقدموا للحصول على نسخة كاملة من وثائق العطاء مقابل دف اق لغ
اققر من اقستشفى الوفاء بغزة .
 )2ين غي على كل من يرغب دخول هذا العطاء أ يقوم بد اسة دقيقة لكافة اقواصفات وجداول الكميات والشروط العامة و أ
يتفهم ماهيتها والظروف احمليطة بها وسائر العادات احمللية والرسوم واألمو اليت هلا عالقة بها.
 )3تلتزم الشركة بتقديم عروض األسعا على نفس منوذج كراس العطاء اققدم من اقستشفى وبإمكانه أ يضيف إليه اقستندات
والوثائق التوضيحية األخرى الالزمة للعطاء على أ تكوأ كافة األو اق واقستندات موقعة ومؤ خة يف األماكن احملددة لذلك.

 )4تقدم كافة وثائق العطاء وما يتصل بها من هذه التعليمات يف ظرف خمتوم مكتوب عليه من اخلا ج:
عطاء ( مستلزمات طبية ومستلزمات مخبرية وادوات طبية مساعدة) ،يسلم باليد بصندوق العطاءات باقستشفى يف

موعد ال

يتأخر عن الواحدة والنصف من ظهر يوم اخلميس اقوافق 2018/07/12م ،وميكن للمستشفى تأجيل موعد تقديم
العروض بإشعا خطي ي عث إىل كل من الشركات الذين حصلوا على وثائق العطاء ولن تنظر(اقستشفى)يف م عطاء
يصلها بعد الوقت احملدد لذلك.
 )5يعت العرض اققدم ملزماً للشركة وال جيوز سحب هذا العرض بعد تقدميه ويظل العرض ملزماً للشركة العذم تقعدم بعه لفعرتة
شهر ابتداء من خر موعد مت حتديده لتسليم العروض.
 )6ال جيوز إدخال م تعديل و إجراء م ت ديل يف منوذج العرض للعطاء و م من وثائق العطاء اقرفقعة بعه معن ق عل الشعركة
باستثناء تع ئة اقواق اقطلوب تع ئتها وإذا جرت اقشرتك يا من تلك التعديالت و الت ديالت و إذا خلت بعأم معن هعذه
التعليمات فيجوز (قستشفى الوفاء) إهمال عرضه وإذا ادت الشركة اليت ترغب يف تقديم بعض الشعروط و التحفظعات العيت
تراها ضرو ية فإأ باستطاعتها تضمني كل ذلك و ترغب باإلشا ة إليها يف مذكرة خاصة منفصلة ترفق بالعرض.
 )7ويف حالة طلب (اقستشفى) من الشركة اقشا كة عليعه أ يرفعق ال يانعات التاليعة بععد تصعديق معا يلعزم معن ق عل ا هعات
اقختصة- :
 خ ة الشركة وكفاءتها والوكاالت اليت عندها إأ وجدت وغري ذلك من التفاصيل واقعلومات ذات العالقة اليت معن شعأنها أ
تقن (اقستشفى) بقد تها على داء التزاماتها بهذا العطاء وتنفيذه على فضل وجه.
 عنواأ الشركة الكامل الرًي يف غزة و خا ج غزة ما إذا كاأ مقر الشركة و مكاأ إقامتها الرًي خا ج غزة فعإأ عليعه أ
حيدد عنواناً له يف غزة يعت عنوانه الرًي الذم توجه إليه كافة الرسائل واإلشعا ات وكل إشعا و سالة ت ععث مسعجلة
على هذا العنواأ تعت نها سلمت ًياً إليه.
 على الشعركة تقعديم م معلومعات و بيانعات خعرى وإ فاقهعا بعطائهعا إذا و د هلعا ذكعر يف الشعروط العامعة و اخلاصعة و
اقواصفات و غريها من وثائق العطاء ،ولصاحب العمل احلق يف إهمال م عرض ال يشمل هذه األمو .
 )8على الشركة الفائزة بالعطاء أ تتقدم إىل صاحب العمل خالل فرتة س وع من تعا يت إبالغعه بإحالعة العطعاء عليعه و
تلزميه له لتوقي العقد وعلى الشركة أ تقدم إىل (اقستشفى ) كفالة حسن األداء ق ل توقي منعوذج االتفاقيعة وحسعب
منوذج الكفالة و التأمني اقرفق وتكوأ قيمة هذه الكفالة الصاد ة من حد اقصعا ف اقسعجلة يف ال لعد بعاق لغ احملعدد
( )%10من إمجالي قيمة العقد وذلك ضماناً لتنفيذ العقد تنفيذاً تاماً ولدف ما قد يرتتب على الشعركة وفعاء ألغعراض
العقد وإذا تأخرت الشركة و استنكفت و فضت توقي االتفاقية و عجزت عن تقديم الكفالة اقطلوبة حلسن التنفيعذ
فعندها حيق (للمستشفى) مصاد ة قيمة التأمني الذم فقتعه دوأ الرجعوع إىل القضعاء وال يكعوأ للشعركة م حعق يف
اقطال ة به و بأم تعويض بشأنه.
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 )9إذا استنكفت الشركة الفائزة بالعطاء عن تنفيذ العطاء و تأخر يف تقديم االدوية كلعها و م جعزء منهعا ععن اقوععد
احملدد لذلك و خالفت م شرط من شروط العطاء و ث ت أ الشركة قدمت للمستشفى دويعة ال تتفعق ومواصعفات
العطاء او اقواصفات اقتفق عليها ،فعندها للمستشفى اختاذ م معن اإلجعراءات التاليعة و مجيعهعا مععا وذلعك دوأ
حاجة إىل إخطا و إنذا .
 مصاد ة التأمينات اققدمة من الشركة.
 شراء االصناف من األسواق باألسعا السائدة بالطريقة والتكلفة اللتني تراهما اقستشفى مناس تني وتضمني الشركة فرق السعر و التكاليف.

 إحالة العطاء على الشركة اليت كانت قد قدمت سعرا على منها يف العطاء إذا ق ل ذلعك وحتميعل الشعركة اقسعتنكفة الفعرق يف
السعر و التكاليف باإلضافة إىل إلزام الشركة اقستنكفة بتعويض اقستشفى عن م عطل وضر حلق بها نتيجة الستنكافها.
 حرماأ الشركة اقستنكفة من االشرتاك يف مناقصات اقستشفى.
 )10إذا كاأ هناك م الت اس و تناقض يف وثائق العطاء و كانت هناك م حاجعة الستفسعا ععن م توضعيح يف وثعائق
العطاء فعلى الشركة أ تتقدم بطلب خطي لالستفسا من جل توضيح و إزالة االلت اس و التناقض يف موعد يسع ق
التا يت احملدد لفتح العطاء مبا ال يقل عن (مخسة يام) ويقوم صاحب العمل بتوزي جواب االستفسعا علعى كافعة
الشركات اقتقدمة للعطاء وال جيوز أ يتخذ مثل هذا التوضيح م اً لطلب متديد اقوعد احملدد لتقديم العروض.
 )11إذا وجد م من العروض اققدمة نقصاً و خطأ و تناقضاً بني حساب مجلة م م لغ وما جيب أ تكعوأ عليعه هعذه
ا ملة بتط يق السعر اقوضوع ألم بند يف جدول الكميات فللمستشفى احلق يف تعديل مجلة اق لغ مبا يتفق وتط يعق
السعر اقوضوع على الكمية اقوضوعة لذلك ال ند وبالتالي تعديل حاصعل الضعرب و ومعوع السععر و اق لعغ اققعدم
للعطاء وإذا حدث خالف بني العدد اقذكو باأل قام كتابة باحلروف فتعت الكتابة باحلروف هي اقلزمة وكعذلك إذا
حدث خطأ يف مج قيمة خمتلف ال نود فإأ اقستشفى هلا احلق يف تصحيح اجملموع ويكعوأ اجملمعوع اقصعحح يف
مثل هذا احلال هو اقلزم للشركة.
 )12حتتفظ (اقستشفى) حبقها يف إهمال م عرض غري متقيد بكل ما و د يف هذه التعليمات كما حتتفظ حبقهعا يف فعض
م عرض دوأ بياأ األس اب وحيق له اختيا العرض الذم تراه مناس اً هلا وإحالة العطاء دوأ التقيد بأقل العروض
قيمة ويكوأ كل ذلك دوأ أ يكوأ ألم شركة مل تفز بالعطاء م حق يف مطال ة (اقستشفى) بأم تعويض.
 )13حيق (للمستشفى) إلغاء مجي العروض اققدمة من الشركات وإعادة طرح الوثائق مرة ثانية إما بشكلها احلالي و بعد
إجراء م تعديل عليه ويف هذه احلالة حيق مي الشركات الذين اشرتوا العطاء يف اقرة و اقعرات السعابقة مقابعل
الثمن أ حيصلوا يف اقرة و اقرات القادمة التالية على الوثائق اقطروحة ودداً وكاملة بدوأ مقابل.
تفضلوا بقبـول فائق االحرتام،،،،،،،
33

