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 .3دعوة لالشتراك في مناقصة عامة

رقم املناقصة  :م ف غ 4132/31
موضوع املناقصة  :توريد وتركيب وتشغيل اجهزة طبية لعيادة كوبر الصحية ومركز
مرج ابن عامر الصحي وجمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية

بدعم من التعاون الدولي التشيكي ،تدعو شركة فلسطين الغد للتنمية املؤهلين لالشتراك في املناقصة
املذكورة أعاله حسب االختصاص املطلوب واملحدد في اإلعالن حيث يمكن الحصول على نسخة من
وثائق العطاء من مقر فلسطين الغد للتنمية الكائن في رام هللا  -املصيون -خالل ساعات الدوام
ً
الرسمي اعتبارا من يوم االثنين املوافق  4132/31/41وذلك مقابل رسم ال يرد قيمته مئة دوالر
امريكي (.) $ 311
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 .4التعليمات والشروط العامة للمناقصة
 .3يقدم املناق عرضه على النسخة األصلية للمناقصة بالدوالر األمريكي على أن يبين
بعطائه عنوانه بالكامل وان يخطر فلسطين الغد للتنمية عن كل تغيير في عنوانه .
 .4تقدم املناقصة في مغلف مقفل ومختوم ومكتوب عليه اسم ورقم املناقصة فقط دون
أي إشارة تدل على اسم املناق ويوضع العطاء داخل الصندوق املخص لوضع
العطاءات .
 .1تاريخ إقفال املناقصة هو الساعة  34من ظهر يوم الخميس  4132/31/11ولن يتم
إستالم أية عطاءات ترد بعد هذا الوقت و التاريخ .وسيتم فتح املظاريف في هذا املوعد
في مقر "فلسطين الغد" بحضور من يرغب من الشركات املشاركة بالعطاء.
 .2أية استفسارات عن موضوع املناقصة تقدم خطيا الى فلسطين الغد للتنمية ولن تقبل
أي استفسارات ترد قبل املوعد النهائي لتقديم العطاءات بأقل من ثالثة أيام .
 .5ان تكاليف تحضير العطاء هي من مسؤولية املناق وحده ولن يتم تعويضه عنها ،
وعلى املناق القيام بزيارة املوقع ان كان بحاجة للتأكد من حجم األعمال املطلوبة
واالستفسار من الجهات املعنية عن كافة املعلومات املتعلقة باملشروع.
 .6أ) تكتب أسعار العطاءات بالحبر وبالدوالر األمريكي ويوضع سعر الوحدة لكل صنف
حسب الجدول ولن يقبل أي عرض غير مفصل ( مبلغ مقطوع ) ما لم ين على ذلك
في وثائق املناقصة .
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ب) لفلسطين الغد الحق في مراجعة األسعار املقدمة سواء من حيث مفرداتها أو
مجموعها وإجراء التصحيحات املالية عند الضرورة  ،وعلى املناق توقيع جميع أوراق
املناقصة وخاصة جداول الكميات واألسعار  .وسوف لن ينظر بأي ادعاء يقدم من
صاحب العطاء بعد فتح املظاريف بحصول خطأ في عطائه .
 .7ستقوم شركة فلسطين الغد للتنمية بتقييم العروض الصحيحة وتصحيح أي خطأ
حسابي حسب التالي-:
أ)

ً
في حال وجود اختالف في األرقام املكتوبة أعدادا وحروفا سيتم االعتداد باألرقام
ً
املكتوبة حروفا.

ب) في حال وجود اختالف في الحساب بين الوحدة واإلجمالي سيتم االعتداد بالوحدة
وتصحيح اإلجمالي بناء عليه  ،اال اذا وجد أن الخطأ كبير في مقدار الوحدة عن
طريق وضع العالمة العشرية مثال بطريق الخطأ وعندها سيتم االعتداد باإلجمالي
ويتم بناء عليه تصحيح مقدار الوحدة .
 .8على املناق ان يقدم أسعاره بناء على الشروط العامة والخاصة للمناقصة وكذلك
ً
املواصفات الخاصة بالعطاء  ،وتقديم العرض يعتبر التزاما مؤكدا بهذه الشروط
واملواصفات وال يحق له شطب أو تعديل أي من شروط العطاء أو املواصفات الفنية
ً
وفي حال مخالفته لذلك يعتبر عطاءه الغيا .
 .9يجب على املناق ان يبين في جدول الكميات الحد االقصىى للمدة الزمنية لتوريد كل
بند من الجدول اللتي سيلتزم بها ابتداء من تاريخ أمر املباشرة ،وتوقيع املناق على
وثائق العطاء يعتبر موافقة على ذلك وسوف يتم تطبيق غرامة عن كل يوم تأخير عن
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هذه املدة بقيمة  ، $311دون أي حاجة الى أمر قضائي أو أية إجراءات رسمية أخرى
.مع العلم بان فترة التوريد ستاخذ بعين االعتبار في مرحلة التقييم للعطاءات.
ً
ً
 .31يجب على املناق أن يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة وقادر على تقديم فاتورة ضريبية
وخصم مصدر ساري املفعول وحسب األصول .وعلى املناق ان يرفق شهادات التسجيل مع
ً
العطاء حسب االصول .ويجب أن يكون املناق مرخصا من دائرة الجمارك واملكوس وان

يحضر عند الطلب شهادة خلو طرف من قبل هذه الدائرة وفي حال تأخره عن
إحضارها ملدة تزيد عن شهر يحق لفلسطين الغد إيقافه عن العمل وتنفيذ باقي األعمال
على حسابه بالغة ما بلغت وال يحق له املطالبة بأي تعويض.
 .33قبل ان يتم التقييم التفصيلي للعطاءات ستقوم لجنة العطاءات في فلسطين الغد
بتحديد ما يلي -:
أ) اذا ما كان العطاء موقعا توقيعا صحيحا ممن لهم التفويض بالتوقيع .
ب) اذا ما كان العطاء صحيحا ومتجاوبا مع أوراق املناقصة  ،واال سيتم رفضه .
 .31ان فلسطين الغد غير ملزمه بقبول أقل األسعار ولها الحق في أن تحدد املناق الفائز
أو إلغاء أو تجزئة العطاء أو اعادة طرحه مرة أخرى دون إبداء األسباب  .ان العطاء
املقبول واملتجاوب مع أوراق املناقصة هو ذلك العطاء الذي يتجاوب مع كل الشروط
واملواصفات دون أي تحفظ أو خروج غير مقبول على الشروط واملواصفات.
 .32املعلومات الخاصة باختيار او توضيح أو تقييم أو مقارنة العطاءات والتوصيات الخاصة
باإلسناد ال يتم اإلفصاح عنها للمناقصين أو أي شخ آخر ليس له عالقة بهذه
اإلجراءات حتى يتم اإلعالن عن إحالة العطاء  ،كما أن قيام أي منافس بمحاولة التأثير
على اإلجراءات التي قامت بها فلسطين الغد والخاصة بعمليات التقييم والترسية قد
يؤدي الى استبعاد ورفض عطاء هذا املناق .
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 .35يتم توقيع العطاء من قبل شخ

مفوض بالتوقيع .

ً
 .36كل عرض يجب أن يكون مصحوبا بكفالة املناقصة بقيمة  %5من قيمة العطاء
ً
وصالحه ملدة ( )25يوما من تاريخ إقفال املناقصة ،وال يجوز سحب العرض قبل انتهاء
هذه املدة او قبل ترسية العطاء واال يتم مصادرة كفالة املناقصة لصالح "شركة
فلسطين الغد للتنمية" دون حاجة التخاذ أي إجراءات قضائية  .وسوف لن يلتفت الى
العطاءات غير املصحوبة بكفالة املناقصة بكامل املبلغ املطلوب بموجب شيك بنكي
مصدق أو كفالة بنكية صادرين عن أحد البنوك العاملة في فلسطين وال يجوز دمج
اكثر من كفالة او شيك مصدق ألكثر من مناقصة .
 .37ترد كفالة املناقصة الى أصحاب العطاءات غير املقبولة بدون طلب منهم بعد إحالة
العطاء او انتهاء املدة املحددة لصالحية العطاء .
 .38يطلب من املناق الفائز قبل توقيع العقد تقديم كفالة حسن التنفيذ بقيمة 10%
من املبلغ اإلجمالي للمناقصة لصالح "شركة فلسطين الغد للتنمية" في حال تم إخطاره
بقبول عطاءه وتبقى صالحة طوال فترة تنفيذ العقد  ،وترد عند استكمال املناق
كافة التزاماته حسب البنود التعاقدية .
 .39اذا لم يقدم املناق الفائز كفالة حسن التنفيذ ( )10%في املوعد املحدد فإنه يجوز
لفلسطين الغد سحب قبول عطائه ومصادرة كفالة املناقصة  ،وتحتفظ فلسطين الغد
بحقها بطلب أي تعويضات أو خسائر لحقت بها من جراء ذلك .
أ)

املناق الفائز ملزم بتقديم فاتورة ضريبية رسمية عن كل مبلغ يستلمه من
فلسطين الغد وكذلك خصم مصدر ساري املفعول.
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 .41يتم حسم  10%من قيمة كل مستخل لحين االنتهاء من جميع األعمال  ،ويتم صرف
املبلغ كله عند التسليم األولي مقابل كفالة صيانة بنكية غير مشروطة وصالحة طوال
فترة الصيانة ومدتها  34شهر لصالح "شركة فلسطين الغد للتنمية".
 .43األسعار التي يضعها املتقدم للعطاء شاملة لجميع الضرائب الحكومية وعلى املناق
احضار فاتورة ضريبية كما ورد في البند االسبق او اية تكاليف اضافية ولن تتحمل
فلسطين الغد اي اضافات على سعر العقد االجمالي املحدد في صيغة العطاء ولن يتم
احتساب تعويضات فروق عملة او فروق اسعار للمشروع او التوريدات.
 .44إذا رفضت لجنة االستالم أو املهندس املشرف استالم صنفا أو بندا من بنود العمل أو
أكثر وجد فيها نقصا او مخالفة للمواصفات يخطر املناق كتابة بأسباب الرفض
وبوجوب تعديل ما يطلب منه خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ اليوم التالي
لإلخطار  ،وعلى املناق إزالة أية مواد او أعمال غير مقبولة وعلى نفقته الخاصة.
 .41على املناق ان يضمن األعمال وحسن تنفيذها على الوجه األكمل ملدة ال تقل عن 34
شهر من تاريخ االستالم األولي ما لم ين بالعقد على غير ذلك ولتحقيق ذلك يقدم
املناق الضمانة التي تقبلها فلسطين الغد والتي تفي بالغرض املطلوب وتكون قيمتها
بنسبة  5%من إجمالي األعمال املنفذة (كفالة الصيانة).
 .42على املناق
(بند .)41

تقديم الكفالة االصلية من الشركة املصنعة وهذا ال يلغي البند السابق

 .45علــى املناق قبل املباشرة في أي عمل مشمول بالعقد  ،ان يقوم على حسابه الخاص
بالحصول على التأمينات التالية وابقائها سارية املفعول حتى إنجاز جميع األعمال كاملة
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وإصدار شهادة االستالم النهائية  ،أههما يقع بعد اخآخر -:
أ)

التأمين على العمال واملستخدمين بما ال يقل عن املبالغ التي يستحقها كل منهم
بموجب القوانين واألنظمة والتعليمات السائدة عن الحوادث واإلصابات ومكافأة
نهاية الخدمة.

ب) التأمين الشامل ضد جميع األخطار.
ت) التأمين ضد الحوادث على السيارات واخآليات العاملة في املشروع
 .46ستتم املحاسبة النهائية حسب الكميات التي تم إنجازها والتي تمت املوافقة عليها من
قبل فلسطين الغد.
أ)

حيث ان املناقصات سوف يتم تقييمها من ناحية السعر واملؤهالت الفنية التي لدى
املناق وتم تخصيصها للمشروع  ،وللمساعدة على تقييم الناحية الفنية فإن على
ً
املناق تعبئة وتوقيع وختم األوراق املرفقة الخاصة بذلك والتي تعتبر جزءا ال
يتجزأ من وثائق املناقصة ( نموذج تقدير الكفاءة للمناقصين ) .

ب) لفلسطين الغد الحق في سحب العطاء من املناق إذا ثبت ان املعلومات املوجودة
في نموذج تقدير الكفاءة للمناقصين مغلوطة حيث سيتم مصادرة الكفاالت
وتوقيف املناق عن العمل( إذا كان قد بدأ بالتنفيذ ) وإكمال األعمال على
حسابه مهما بلغت التكاليف وتحميله املسؤولية عن األضرار التي قد تنجم عن ذلك
دون أن يكون للمناق الحق باملطالبة بأي تعويض .
 .47إذا اقتضت الضرورة تنفيذ أعمال إضافية في املشروع ال يوجد لها بنود في املناقصة و
ذات طبيعة تختلف عن األعمال املنفذة  ،فإنه سيتم التفاوض مع املناق املنفذ
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على األسعار وفي حال عدم االتفاق معه  ,لفلسطين الغد تنفيذ تلك األعمال إما
بواسطتها أو بواسطة تكليف موردين آخرين دون أن يكون للمناق األساسىي الحق
باالعتراض أو طلب التعويض عن ذلك و على املناق تأمين الظروف املناسبة لتنفيذ
تلك األعمال .
 .48اذا اقتضت الضرورة عمل تغيير او زيادة على جدول الكميات يجب اخذ املوافقة
املسبقة من االشراف.
 .49إذا حاول املناق الغش أو التالعب أو رشوة أحد موظفي أو مستخدمي فلسطين الغد
بأي صيغة كانت وسواء بشكل مباشر او بواسطة الغير فإنه يحق لفلسطين الغد إلغاء
العقد ومصادرة التأمينات والكفاالت واتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة .
 .11يتحمل املناق كافة تكاليف املراسالت البريدية واتعاب التحويالت البنكية املتعلقة
بالدفعات او اية امور اخرى تخ املشروع.
اسـ ــم املناق ________________________________________________ :
اسم الشخ

املخول بالتوقيع ________________________________ :

الوظيف ـ ـ ــة___________________________________________________ :
توقيع وختم املناق

_________________________________________ :

التاريـ ـ ــخ____________________________________________________ :
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.1الشروط الخاصة للمناقصة
 -3األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى املناق

دفع جميع انواع الضرائب.

 -4فلسطين الغد غير ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون ابداء األسباب.
 -1فلسطين الغد غير مسؤولة عن أي تأخير في أعمال املناق
أخرى.

تسببه أطراف

 -2يحق لفلسطين الغد تجزئة العطاء بين اكثر من مناق .
 -5يجب على املناق ان يبين في جدول الكميات الحد االقصىى للمدة الزمنية لتوريد
كل بند من الجدول اللتي سيلتزم بها ابتداء من تاريخ أمر املباشرة ،وتوقيع املناق
على وثائق العطاء يعتبر موافقة على ذلك وسوف يتم تطبيق غرامة عن كل يوم
تأخير عن هذه املدة بقيمة  ، $311دون أي حاجة الى أمر قضائي أو أية إجراءات
رسمية أخرى .مع العلم بان فترة التوريد ستاخذ بعين االعتبار في مرحلة التقييم
للعطاءات.
 -6كفالــة حســن التنفيــذ يجــب ان تغطــي مــدة التنفيــذ كاملــة باالضــافة الــى شــهر اضــافي
وه ــو بمثاب ــة امل ــدة القانوني ــة م ــا ب ــين كت ــاب طل ــب تس ــلم االعم ــال م ــن املن ــاق وب ــين
االستالم االبتدائي بحيث تبقى سارية لغاية تقديم كفاالت الصيانة.
 -7فــي حــال تــم االتفــاق علــى تمديــد فتــرة تنفيــذ املشــروع او زيــادة قيمــة العقــد االصــلي
م ــن خ ــالل ام ــر تغييـ ـري وملح ــق اتفاقي ــة يج ــب عل ــى املن ــاق تمدي ــد كفال ــة حس ــن
التنفي ـ ـ ورف ـ ــع قيم ـ ــة الكفال ـ ــة بحي ـ ــث تبق ـ ــى سـ ــارية املفع ـ ــول طـ ــوال فت ـ ــرة التنفيـ ــذ
11

الجديدة وبمبلغ ال يقل عن  %31من قيمة العقـد املعـدل -وفـي حـال تخلـف املنـاق
ع ــن ذل ــك يح ــق لفلس ــطين الغ ــد خص ــم ج ــزء م ــن قيم ــة كفال ــة حس ــن التنفي ــذ عل ــى
النحــو التــالي (قيمــة الكفالــة املطلوبــة ن( فتــرة االنقطــاع  /فتريــة الســريان القانونيــة))
– امـا اذا لـم يقــم املنـاق بزيـادة مبلــغ الكفالـة فـي حــال تـم زيـادة قيمــة العقـد وكانــت
الكفالة سارية املفعول يحق لفلسطين الغد خصم قيمة الزيادة املطلوبة للكفالة .
 -8فيمــا يتعلــق بمب ـررات التــاخير ســيتم اعتمــاد املب ـررات مــن قبــل مــدير املشــارنع علــى ان
يك ــون تفص ــيل اس ــباب الت ــاخير بش ــكل ي ــومي وف ــي ح ــال ع ــدم اعتماده ــا س ــيتم خص ــم
النسبة القانونية املنصوص عليها بالقانون او حسب العقد.
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. 2صيغة االعالن في الجريدة
بدعم من التعاون الدولي التشيكي ،تعلن شركة فلسطين الغد للتنمية عن طرح عطاء "توريد
وتركيب وتشغيل اجهزة طبية لعيادة كوبر الصحية ومركز مرج ابن عامر الصحي وجمعية رعاية
ً
األسرة " ،وذلك وفقا للمواصفات وجداول الكميات والشروط العامة والخاصة باملشروع .فعلى
الراغبين في التقدم لهذا العطاء الحضور الى مقر "فلسطين الغد" الكائن في رام هللا – املصيون،
ً
لشراء نسخة من العطاء وقيمتها  311دوالر ابتداءا من يوم االثنين املوافق  4132/31/41مع
مراعاة الشروط التالية:
ً
ً
 -3يجــب علــى املــورد أن يكــون مســجال رســميا فــي دوائــر الضــريبة وقــادر علــى تقــديم فــاتورة ضــريبية
وخصم مصدر ساري املفعول وحسب األصول.
 -4االسعار بالدوالر االمريكي شاملة لجميع انواع الضرائب.
" -1فلســطين الغــد" غي ـر ملزمــة بأقــل األســعار ،ويحــق لهــا رفــض كافــة العطــاءات أو أي منهــا ،أو تجزئــة
العطاء أو إعادة طرحه دون إبداء األسباب.
 -2يجــب علــى املــورد تقــديم كفالــة بنكيــة او شــيك بنكــي مصــدق بقيمــة  %5صــالحة ملــدة ال تقــل عــن
 25يوم لدخول العطاء.
 -5املوعد النهائي لتسليم العطاءات هو يوم الخميس املوافق  4132/31/11الساعة  34ظهرا فـي مقـر
"فلســطين الغــد" مــع العلــم أنــه لــن يقبــل أي عطــاءات بعــد هــذا املوعــد .وســيتم فــتح املظــاريف فــي
هذا املوعد في مقر "فلسطين الغد" بحضور من يرغب من الشركات املشاركة بالعطاء.
 -6رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة "فلسطين الغد" على الرقم  144977734وذلك خالل ساعات
الدوام الرسمية ،او زيارة صفحة العطاءات على موقع "فلسطين الغد" االلكتروني www.ffp.ps
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 -5نموذج تقدير الكفاءة للمناقصين
علــى هــذه الصــفحات ســوف تســتخدم ألغ ـراض تقيــيم قدراتــه بالنســبة

املعلومــات املقدمــة مــن املنــاق
لتنفيذ هذا العطاء .
 رقم العطاء م ف غ 4132/31 -اســم العطــاء  :توريــد وتركيــب وتشــغيل اجهــزة طبيــة لعيــادة كــوبر الصــحية ومركــز مــرج ابــن عــامر

الصحي وجمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية
للمناقصين املستقلين
-3
 3– 3نوع املؤسسة……………………………………… :
 مكان تسجيل املناق ……………………………………… : منطقة العمل األساسية للمناق ..……………………………………………:التوكيل الرسمي للشخ املوقع بالنيابة عن املناق ( يرفق ) -:
 4 –3حج ــم األعم ــال املنف ــذة م ــن نف ــس ن ــوع ه ــذا العط ــاء خ ــالل الس ــنوات الخمس ــة املاض ــية مبين ــة بال ــدوالر
األمريكي:
قيمة العمل
نوع العمل املنف
اسم صاحب
اسم املشروع
املنف
وسنة االنتهاء
العمل
4131
4133
4134
4131
4132
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والـذي يمكنـه ان يعطـي بيانـات لصـاحب العمـل

 1 – 3اسم وعنوان البنك الـذي يتعامـل معـه املنـاق
عن مقدرة املناق املالية- :
___________________________________________________________
 2 – 3إثبات مقدرة املناق املالية ( عدا عن حساب البنوك او في حالة عدم توفر مبالغ كافية في
البنوك )  :مثل حد االفتراض املسرح له به من قبل البنك او السيولة املالية املتوفرة خارج البنوك أو
أية مقدرة مالية أخرى قابلة للسيولة .
ً
 5 – 3يرجى إعطاء معلومات عن أية قضايا قائمة حاليا في املحاكم واملناق
الرقم
.3
.4

الطرف اآلخر

سبب الخالف

طرف بها :

املبلغ املتقاض ى عليه

 6 – 3يجب إرفاق نسخة عن خطة تنفيذ العمل الزمنية واألسلوب املزمع اتباعه في التنفيذ .
ً
 - 4للمناقصين املتآلفين معا :
 3 – 4تعب ـ ــأ املعلومـ ـ ــات املطلوبـ ـ ــة م ـ ــن بن ـ ــد  3 – 3إلـ ـ ــى بن ـ ــد  5 – 3لك ـ ــل شـ ـ ــريك عل ـ ــى ح ـ ــدى بشـ ـ ــكل
منفرد .
ً
 4 – 4املعلومات املطلوبة في بند  5 – 3تعبأ للشركاء معا .
ً
 1 – 4ترفق الوكالة القانونية للشخ املوقع للعطاء والتي تخوله بالتوقيع نيابة عن التآلف معا .
 2 – 4ترفق نسخة عن االتفاقية بين الشركاء املتآلفين والتي لهـا الوضـعية القانونيـة امللزمـة لكـل مـنهم
والتي تبين التالي :
ً
ً
أ) جميع الشركاء ملزمين جماعيا وفرديا بتنفيذ األعمال موضوع العطاء (العقد )
ً
ب) يسمى أحد الشركاء مسئوال بالنيابة عن التآلف .
ً
ت) تنفي ــذ كام ــل العق ــد بم ــا في ــه اس ــتالم ال ــدفعات س ــيتم مباش ــرة م ــع الط ــرف املس ــمى مس ــئوال ع ــن
التالف .
اسم املناق  .........................................التوقيع ................................التاريخ...........................
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.6نموذج صيغة االتفاقية
اتفاقية العقد
املشروع  ............................................................................:العطاء رقم ........................
حررت هذه االتفاقية في هذا اليوم ...............من شهر  ..................لسنة................
بين
فلسطين الغد  ................................................................على اعتبارها "الفريق األول"
و
املناق  .....................................................................على اعتباره "الفريق الثاني "
ملا كان الفريق األول يرغب في أن يقوم الفريق الثاني بتنفيذ أشغال مشروع :
............................................................................................
وملا كان قد قبل بعرض املناقصة الذي تقدم به الفريق الثاني لتنفيذ اإلشغال و انجازها و إصالح أية
عيوب فيها و تسليمها وفقا لشروط العق د ،
فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي-:
 -3يكون للكلمات و التعابير الواردة في هذه االتفاقية نفس املعاني املحددة لها في شروط العقد
املشار إليها فيما بعد .
 -4تعتبر الوثائق املدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية و تتم قراءتها و تفسيرها بهذه
الصورة
أ" .كتاب القبول"
ب" .كتاب عرض املناقصة "
ت .مالحق املناقصات ذات األرقام ) قرار االحالة ,ملحق عرض املناقصة,كفالة حسن التنفيذ ،
التأمينات)
ث .شروط العقد (الخاصة و العامة )
ج .املواصفات
ح .والجداول املسعرة (جداول الكميات و جداول األخرى )
ً
" -1قيمة العقد املقبولة رقما ".............................................دوالر
ً
"قيمة العقد املقبولة كتابة ..................................................................دوالر
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 -2إزاء قيام الفريق االول بدفع الدفعات املستحقة الفريق الثاني وفقا للشروط ,يتعهد الفريق
الثاني بتنفيذ األشغال وانجازها و إصالح أية عيوب فيها و تسليمها وفقا ألحكام العقد.
 -5إزاء قيام الفريق الثاني بتنفيذ األشغال وانجازها وأصالح أية عيوب فيها وتسليمها ,يتعهد
الفريق االول بان يدفع إلى الثاني قيمة العقد بموجب أحكام العقد في املواعيد و باألسلوب
املحدد في العقد.
اسم البنك .............................:
الفرع .......................................:
رقم الحساب .........................:
وبناءا على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام هذه االتفاقية و توقيعها في املوعد املحدد أعاله و
ذلك وفقا للقوانين املعمول بها .
الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريق االول (شركة فلسطين الغد للتنمية)

الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريق الثاني (املناق

التوقيع .............................

التوقيع...............................

االسم .................................

االسم..................................

الوظيفة ............................

الوظيفة .............................
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 جدول الكميات واملواصفات الفنية.7
ITEM # : 1

QTY

PORTABLE ULTRASOUND

1
CHECK LIST

Good brand name Manufacture in USA, EUR, or JAPAN.
Display: LCD 15”
Operating Modes: 2D(B-Mode), M-Mode, PW
Parameter measured: Distance, Area, Volume
256 gray levels or B-color levels
Frame rate not less than 400 fps
Number of elements not less than 192
Dual View Image format
Supports transducers up to 18 MHz
Integrated power supply
Two transducer ports
Height adjustable original Cart with 2 transducers holders
and one gel holder
Dual foot switch
Convex Probe: 1- 8 MHz
Endo cavity Probe: 3-9 MHz
BW Printer
Connectivity: XVGA output, USB
Hard disk not less than 200 GB
CD/DVD writer
Voltage operative range: 100 – 240 V / 50-60 Hz
18

Unit
Price
$
DEVIATIONS

Total
Price
$

Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified
Country of origin
Country of source
Date of manufacturing
New catalogue including data sheet is attached with the
offer.
Your offer will not be taken in consideration if any conflict between the catalogue/data sheet
submitted and the check list
TOTAL PRICE (INCLUDING ALL ABOVE)
LATEST DELIVERY DATE

ITEM # : 2

Unit
Price
$

QTY
1

AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR
Good brand name Manufactured in USA, EUR, or JAPAN.
Manual and automatic modes
Selectable Intervals for Automatic mode
Audible and Visual Alarms
Can be used for adult ,pediatric and neonate
Measuring Ranges:
Systolic pressure 30-250mm Hg for adult /ped. 30-140
mmHg for neonate
Diastolic Pressure 10-220mmHg for adult /ped. 10-110
mmHg for neonate

CHECK LIST
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DEVIATIONS

Total
Price
$

Mean arterial pressure 20-230 for adult /ped. 20-125 mmHg
for neonate
Heart rate 30-200 beats/min for adult /ped. 30-220 mmHg
for neonate
included SPO2 measurement
Range: 1%-99% with resolution of 1%
SPO2 sensor (3 sizes for adult ,infant and neonate)
Storage for the last two values.
Complete with cuffs for adult, pediatric and neonate.
Adjustable alarm limits.
Power supply: 220V/50Hz
Internal battery for more than 120 min
Stand with counter weight included
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified
Country of origin
Country of source
Date of manufacturing
New catalogue including data sheet is attached with the
offer.
warranty two year from installation or 30 months from
delivery at least extendable for the same down time period
during warranty
Warranty for not less than 10 years for spare parts.
Prices for all mentioned accessories and spares.
Certificates (agency approvals): FDA, TUV, CSA, UTRL, CE
will be taken into consideration, the offer must include the
certificates for evaluation
21

References for the same Model in Palestine
The equipment must pass the acceptance test of MOH
biomedical Engineering unit.
Service manuals original and copy (2 sets in English) are
included
Operation manuals original and copy (2 sets in English) are
included
Your offer will not be taken in consideration if any conflict between the catalogue/data sheet
submitted and the check list
TOTAL PRICE (INCLUDING ALL ABOVE)
LATEST DELIVERY DATE
OPTIONAL TO BE PRICED SEPARATELY:Blood pressure cuff for adult
Blood pressure cuff for pediatric
Blood pressure cuff for neonate
SPO2 sensor (3 sizes for adult ,infant and neonate)
Battery.
Stand.
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ITEM # :3

Unit
Price
$

QTY
1

AUTOCLAVE (25L)
Good brand name Manufactured in USA, EUR, or JAPAN.
Electrical control full automatic cycle
Capacity: 25 liter stainless steel chamber
Programs: all program parameters can be altered and stored
Power req.: 220v, 50hz
Audible and visual alert upon cycle interruption and
completion
Double safety locking device
Overheating protection
Two trays are included
Pressure and temperature controlled and monitored
Pressure and temperature alarms
Digital display
Safety valve is included

CHECK LIST

DEVIATIONS

Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified
Country of origin
Country of source
Date of manufacturing
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Total
Price
$

New catalogue including data sheet is attached with the
offer.
warranty two year from installation or 30 months from
delivery at least extendable for the same down time period
during warranty
Warranty for not less than 10 years for spare parts.
Prices for all mentioned accessories and spares.
Certificates (agency approvals): FDA, TUV, CSA, UTRL, CE
will be taken into consideration, the offer must include the
certificates for evaluation
References for the same Model in Palestine
The equipment must pass the acceptance test of MOH
biomedical Engineering unit.
Service manuals original and copy (2 sets in English) are
included
Operation manuals original and copy (2 sets in English) are
included
Your offer will not be taken in consideration if any conflict between the catalogue/data sheet
submitted and the check list
TOTAL PRICE (INCLUDING ALL ABOVE)
LATEST DELIVERY DATE
OPTIONAL TO BE PRICED SEPARATELY:heating element
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ITEM # :4

QTY

AUTOCLAVE (81L)

1
CHECK LIST

Unit
Price
$

DEVIATIONS

Good brand name Manufactured in USA, EUR, or JAPAN.
Electrical control full automatic cycle
Capacity: 81 liter stainless steel chamber
Programs: all program parameters can be altered and stored
Power req.: 220v, 50hz
Audible and visual alert upon cycle interruption and
completion
Double safety locking device
Overheating protection
Two trays are included
Pressure and temperature controlled and monitored
Pressure and temperature alarms
Digital display
Safety valve is included
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified
Country of origin
Country of source
Date of manufacturing
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Total
Price
$

New catalogue including data sheet is attached with the
offer.
warranty two year from installation or 30 months from
delivery at least extendable for the same down time period
during warranty
Warranty for not less than 10 years for spare parts.
Prices for all mentioned accessories and spares.
Certificates (agency approvals): FDA, TUV, CSA, UTRL, CE
will be taken into consideration, the offer must include the
certificates for evaluation
References for the same Model in Palestine
The equipment must pass the acceptance test of MOH
biomedical Engineering unit.
Service manuals original and copy (2 sets in English) are
included
Operation manuals original and copy (2 sets in English) are
included
Your offer will not be taken in consideration if any conflict between the catalogue/data sheet
submitted and the check list
TOTAL PRICE (INCLUDING ALL ABOVE)
LATEST DELIVERY DATE
OPTIONAL TO BE PRICED SEPARATELY:heating element
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ITEM # : 5

QTY

WATER BATH

1
CHECK LIST

Unit
Price
$
DEVIATIONS

Good brand name Manufactured in USA, EUR, or JAPAN.
Capacity: 15L
Temperature Range: 5-100 degrees
Heater Power: 1000W
Should be stainless steel
Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified
Country of origin
Country of source
Date of manufacturing
New catalogue including data sheet is attached with the
offer.
warranty two year from installation or 30 months from
delivery at least extendable for the same down time period
during warranty
Your offer will not be taken in consideration if any conflict between the catalogue/data sheet
submitted and the check list
TOTAL PRICE (INCLUDING ALL ABOVE)
LATEST DELIVERY DATE
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Total
Price
$

ITEM # : 6
SEMI- AUTOMATED CHEMISTRY ANALYZER

Unit
Price
$

QTY
1
CHECK LIST

Good brand name Manufactured in USA, EUR, or JAPAN.
340, 405, 505, 535, 560, 600, 635,
Wave Lengths:
670 nm
Two free filter
light Source:
LED Technology
Lifetime for LED:
more than 50000 working hours
Can accept two
Continuous flow system with
methods:
peristaltic
Cuvette
Printer:
built-in thermal printer
Methods of calculation: Absorbance
End point
Kinetic
Differential Mode
Fixed time
Ratiometric Mode
Cut off
Calibration method:
Factor
Calibrator
Calibration curve
Programming:
up to 150 techniques
Pack Battery:
2 Hours
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DEVIATIONS

Total
Price
$

Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified
Country of origin
Country of source
Date of manufacturing
New catalogue including data sheet is attached with the
offer.
warranty two year from installation or 30 months from
delivery at least extendable for the same down time period
during warranty
Your offer will not be taken in consideration if any conflict between the catalogue/data sheet submitted and the
check list
TOTAL PRICE (INCLUDING ALL ABOVE)
LATEST DELIVERY DATE
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ITEM # : 7
3 PART DIFFERENTIAL CBC MACHINE

1
CHECK LIST

Good brand name Manufactured in USA, EUR, or JAPAN.
Measured Parameters:

20
WBC, RBC, HGB, HCT, MCV,
MCH, MCHC, PLT, LYM% ,
MXD% , NEUT% , LYM# , MXD# ,
NEUT#, RDW-SD, RDW-CV,
PDW, MPV, P-LCR, PCT

Throughput:
Used Technologies:

Sample volume:
Histogram:
System should come
with the following
Accessories:

Unit
Price
$

QTY

more than 55 samples per hour
DC detection method for WBC,
RBC and PLT
non-cyanide hemoglobin detection
method for HGB
50 μL
WBC (3-diff), RBC, PLT
built-in thermal printer
hand-held barcode reader
10 rolls of PAPER
STRAT UP REAGENTS
1 KVA UPS
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DEVIATIONS

Total
Price
$

Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified
Country of origin
Country of source
Date of manufacturing
New catalogue including data sheet is attached with the
offer.
warranty two year from installation or 30 months from
delivery at least extendable for the same down time period
during warranty
Your offer will not be taken in consideration if any conflict between the catalogue/data sheet submitted and the
check list
TOTAL PRICE (INCLUDING ALL ABOVE)
LATEST DELIVERY DATE
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ITEM # : 8

Unit
Price
$

QTY

CENTRIFUGE

1
CHECK LIST

DEVIATIONS

Good brand name Manufactured in USA, EUR, or JAPAN.
Capacity:
Max. RCF:
Max. Speed (rpm):
Controller:

12 x 15 ml
3050
5300
Microprocessor controller for time
and speed

Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified
Country of origin
Country of source
Date of manufacturing
New catalogue including data sheet is attached with the
offer.
warranty two year from installation or 30 months from
delivery at least extendable for the same down time period
during warranty
Your offer will not be taken in consideration if any conflict between the catalogue/data sheet submitted and the
check list
TOTAL PRICE (INCLUDING ALL ABOVE)
LATEST DELIVERY DATE
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Total
Price
$

ITEM # : 9

Unit
Price
$

QTY

LAB PIPETTE SET

1
CHECK LIST

DEVIATIONS

Good brand name Manufactured in USA, EUR, or JAPAN.
required sizes

5-50mL
200-100 mL
50-200mL

Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified
Country of origin
Country of source
Date of manufacturing
New catalogue including data sheet is attached with the
offer.
Your offer will not be taken in consideration if any conflict between the catalogue/data sheet
submitted and the check list
TOTAL PRICE (INCLUDING ALL ABOVE)
LATEST DELIVERY DATE
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Total
Price
$

ITEM # : 10

Unit
Price
$

QTY

LAB MICROSCOPE

1
CHECK LIST

DEVIATIONS

Good brand name Manufactured in USA, EUR, or JAPAN.
Tube
Double illumination

Filter set

binocular tube 30°
halogen illumination 30W halogen
lamp and LED light
4-position nosepiece,
mechanical stage 75x30,
eyepieces 10x
objectives 4x, 10x, 40x and 100x Oil
condenser 0.9/ 1.25
blue, green, yellow

Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified
Country of origin
Country of source
Date of manufacturing
New catalogue including data sheet is attached with the
offer.
Your offer will not be taken in consideration if any conflict between the catalogue/data sheet
submitted and the check list
TOTAL PRICE (INCLUDING ALL ABOVE)
LATEST DELIVERY DATE
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Total
Price
$

ITEM # : 11

Unit
Price
$

QTY

GENERAL-PURPOSE LAB REFRIGERATOR

1
CHECK LIST

DEVIATIONS

Good brand name Manufactured in USA, EUR, or JAPAN.
Temp. range
Main feature
Volume
Defrost
Door Style
Insulation
Shelves

2-8 degree
digital controls and excellent
temperature stability
300L or more
Automatic
Glass
CFC-free foamed-in polyurethane
4 or more

Complete with all accessories and consumables needed to work completely as specified
Country of origin
Country of source
Date of manufacturing
New catalogue including data sheet is attached with the
offer.
Your offer will not be taken in consideration if any conflict between the catalogue/data sheet
submitted and the check list
TOTAL PRICE (INCLUDING ALL ABOVE)
LATEST DELIVERY DATE
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Total
Price
$

Bill of Quantities Summary
Item 1: جمعية تنظيم وحماية االسرة الفلسطينية
Item 2-3: مركز مرج ابن عامر الصحي
Item 4-11: عيادة كوبر الصحية
Item Description

Quantity

1

Portable Ultrasound

1

2

Automatic Blood Pressure
Monitor

1

3

Autoclave (25L)

1

4

Autoclave (81L)

1

5

Water Bath

1

6

Semi- Automated Chemistry
Analyzer

1

7

3 Part Differential CBC
Machine

1

8

Centrifuge

1

9

Lab Pipette Set

1

10

Lab Microscope

1

11

General-Purpose Lab
Refrigerator

1

Unit Price
US $ inc. VAT

Total Price
US $ inc. VAT

TOTAL

In Words:
_____________________________________________________________________________________________________

Bidder Name:
_____________________________________________________________________________________________________

Bidder Signature & Seal:
_____________________________________________________________________________________________________

Date:
_____________________________________________________________________________________________________
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