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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 501/0000 عطاء رقى
 

دجيؽ لسرضى تؾريد محظات تؾليد أكتعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي        
 لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء. لرالح وزارة الرحة الكؾرونا

فعمــى الذــركات ذات ااص رــاص والسدــجمة رســسيا  وتراــة فــي السذــاركة فــي وــرا العظــاء مرا عــة وزارة الساليــة / 
صـلل أواـات الـدوام الرسـسي مـؽ أ ـل فـي اـزة  تل الىؾا بجؾار محظـة فـارس لمر ـرولاإلدارة العامة لمؾازم العامة ـ 

( شـيكل ايــر مدــ ردة تـؾرد إلــى صزيشــة 300الحرـؾل عمــى كراســة السؾاصـفات ووثــائق العظــاء مباغـل دفــ  مرمــ   
 وزارة السالية.

وزارة الساليـة فـي المـؾازم  آصر مؾعد لبرؾل عروض األسعار بالغرف السخ ؾم في صشدوق العظاءات باإلدارة العامـة
وتفــ ح السغــاريض بحزــؾر مس مـــي  51/50/0000 السؾافــق ااثشــيؽ يــؾم صــحاحمــؽ  العاشــرة الدــاعةاـــزة وــؾ 

 .الزمان والسكانالس شااريؽ في نفس 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 يالحظت:ـ
 . أ رة اإلعلن في الرحف عمى مؽ يرسؾ عميه العظاء.5
اج أو غشػ الرريد وفي حـال تعـرر ذلـػ يـ ؼ يجة إرفاق كفالة غشكية أو شيػ غشكي مؽ الرشػ الؾطشي أو غشػ اان  .0

الساليـة فـي وزارة الرـحة أو اادارة العامـة لمخزيشـة  إحزار تعىد وال زام بالخرؼ مؽ السد حبات مع سد مؽ الدائرة
يؾمـا  مـؽ آصـر مؾعـد  تدـعيؽمؽ إ سالي العظاء " ك أميؽ دصؾل " ساري السفعـؾل لسـدة  %1 غؾزارة السالية بقيسة

 ل بديؼ العروض.
 تذسل  سي  أنؾاع الرسؾم والزرائة.. تبدم األسعار بالذيكل و 3
 . لجشة العظاءات اير ممزمة ببرؾل أال األسعار.1

 . www.mof.gov.ps. لإلطلع عمى الكراسة ير ى مرا عة مؾا  الؾزارة 1
 .0107065650: . لمسرا عة وااس فدار واتف راؼ6
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 نشزوط انعايت ا
 

 وض ين قبم املتناقصني:أوالً: إعذاد وتقذيى انعز
يعد السشااص عرضه وأسـعار  عمـى الجـداول والشسـاذج والؾثـائق السرفبـة غـدعؾة العظـاء بعـد أن يبـرأ وـر  الؾثـائق  .5

 وي فىؼ  سي  ما ورد فيىا ويخ ؼ ويؾا  كافة وثائق دعـؾة العظـاء ويبـدمىا ضـسؽ العـرض كاممـة عمـى أن ي حسـل
 كافة الش ائج الس رتحة عمى عدم قيامه بال دايق وااس كسال برؾرة صحيحة.

عمـى أن يذــسل الدـعر رسـؾم الجســارك وأ ـؾر ال حـزيؼ وال رميــض ومرـاريض الشبــل  بالذـيكلتك ـة أسـعار العظــاء  .0
 .وال حسيل وال شزيل وال أميؽ و سي  الرسؾم والسراريض األصرى 

بـالحرر األزرق أو األسـؾد فبـي ويحغـر السحـؾ أو ال عـديل أو الذـظة أو  يعد السشااص عرضه مظرؾعا  أو مك ؾبا   .3
ويعــاد ك ابــة  راإلضــافة فــي العــرض وكــل ترــحيح مــؽ وــرا البريــل يؾضــ  عميــه صظــيؽ م ــؾازييؽ بــالحرر األحســ

 الرؾاب بالحرر األزرق أو األسؾد ويؾا  بجانحه مؽ ارل مؽ أ رى ال رؾية.

ائق السظمؾبة م  تأميؽ دصؾل العظـاء فـي مرمـف مرمـق بمحكـام ويك ـة عميـه يبدم السشااص عرضه مرفبا  به الؾث .1
وكــرلػ اســسه  501/0000راــؼ لرــالح وزارة الرــحة"  تؾريــد محظــات تؾليــد أكدــجيؽ لسرضــى الكؾرونــاعظــاء 

ــة  ــات الس عمب ــه السكاتح ــه ل رســل إلي ــد الخاصــيؽ ب ــؼ صــشدوق الرري ــاكس ورا ــؼ الىــاتف والف ــه بالكامــل ورا وعشؾان
وعميه ترميــ  اإلدارة العامة لمؾازم / وزارة السالية صظيا  بأي تريير أو تعـديل فـي عشؾانـه وعميـه أن يك ـة  بالعظـاء

أيزــا  اســؼ الــدائرة ال ــي طرحــع العظــاء وعشؾانىــا وبخــلف ذلــػ يحــق لمجشــة العظــاءات أن تىســل العــرض السبــدم 
 مشه.

ا الرـرض لـدى اإلدارة العامـة ارـل ان ىـاء يؾدع العرض مؽ ارل السشـااص فـي صـشدوق العظـاءات السخرـص لىـر .1
السدة السحددة لرلػ وكـل عـرض ا يـؾدع  فـي صـشدوق العظـاءات ارـل آصـر مؾعـد ل بـديؼ العـروض ا يشغـر  يـه 

 ويعاد إلى مردر  مرمبا  .

يؾمـا مـؽ تـاري   سـ ؾن يم زم السشااص بأن يحبى العرض السبدم مشه نافر السفعؾل وا يجؾز له الر ؾع عشه لسـدة  .6
 آصر مؾعد ل بديؼ العروض.

 

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
يرفـق السشــااص مـ  عرضــه   صاصــة إذا كـان يذــارك ألول مــرة ( الذـىادات والؾثــائق السظمؾبــة مشـه ووــي عمــى   .5

 الشحؾ ال الي:
 .صؾرة مرداة عؽ شىادة مزاولة السىشة وكرلػ الديرة الراتية لمذركة 
  أو الرشاعي لمذركة.الدجل ال جاري 

 .شىادة صمؾ طرف مؽ دائرة ضريحة الدصل وضريحة القيسة السزافة 

عمى السشااص أن يرفق بعرضـه الشدـخة األصـمية مـؽ أيـة ك الؾ ـات أو نذـرات أو معمؾمـات فشيـة تعـرف بـالمؾازم  .0
يـر ااغمـة لمشبـل السعروضة وكرلػ يبدم م  عرضه العيشات السظمؾبـة فـي دعـؾة العظـاء وكذا كانـع تمـػ العيشـات ا

 فعميه أن يحدد مكانىا والؾاع الري يسكؽ رؤي ىا  يه وكا يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 ل ؾضيح عرضه. يراة بمضاف ىا ويرى أنىا ضرورية يحق لمسشااص أن يزيض أية وثائق أو معمؾمات .3
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  :: تأييناث وضًاناث انعطاءثانثاً 
أو عمـى شـكل  مـؽ غشـػ الرريـدلسشااص أن يرفق بعرضه سشد دف  مع سد صـادر يم زم ا :تأميؽ الدصؾل في العظاء .5

فـي  د بحجز مرم  مـؽ السدـ حباتىأو تع اان اج أو الرشػ الؾطشي ااسلميكفالة أو شيػ غشكي صادر مؽ غشػ 
لسـدة مؽ إ سالي قيسة العظاء " ك أميؽ دصؾل " سـاري السفعـؾل  %1بقيسة ازة ومؾافبة وزارة السالية عمى ذلػ 

عمــى أن تعــاد  عــرض ايــر معــزز غ ــأميؽ دصــؾل العظــاءشــىؾر مــؽ تــاري  فــ ح السغــاريض وا يشغــر فــي أي  3
مــؽ  شــىريؽتأميشــات الــدصؾل فــي العظــاء إلــى مبــدميىا مــؽ السشاارــيؽ الــري لــؼ يحــال عمــيىؼ العظــاء بعــد مــدة 

 .تاري  آصر مؾعد ل بديؼ العروض
بالعظـاء أو بـأي  ـزء مـؽ غشـؾد  غ بـديؼ تـأميؽ حدـؽ ال شفيـر لمعظـاء  يم زم الس شااص الفـائز: تأميؽ حدؽ ال شفير .0

أو عمـى  مـؽ غشـػ الرريـدسـشد دفـ  مع سـد % مؽ إ سالي قيسـة العظـاء وذلـػ عمـى شـكل 50السحال عميه بقيسة 
يـؾم مـؽ تـاري   51صـلل عمى ذلـػ  اان اج أو الرشػ الؾطشي ااسلميشكل كفالة أو شيػ غشكي صادر مؽ غشػ 

، سـريان العبـدببرار إحالة العظاء عميه مؽ ارل اإلدارة العامة لمؾازم عمـى أن يكـؾن سـاري السفعـؾل لسـدة ترميره 
 .ويعاد تأميؽ حدؽ ال شفير إلى الس عىد بعد تشفير كافة اال زامات الس رتحة عميه

 

ارة % وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيـت قـق نـىس51: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين رابعاً 
 املانيت انهاء انتعاقذ أو إعادة اننظز يف األسعار

 
 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 

يذــكل مــدير عــام المــؾازم العامــة لجشــة فــ ح مغــاريض العظــاء وتبــؾم وــر  المجشــة بفــ ح  :لجشــة فــ ح السغــاريض .5
ء بعــد اتخــاذ اإل ــراءات العظــاءات بحزــؾر السشاارــيؽ أو مس مــيىؼ فــي الزمــان والسكــان السحــدديؽ فــي دعــؾة العظــا

 -ال الية:
إثحات عدد السغـاريض فـي محزـر فـ ح السغـاريض وكـل عظـاء يفـ ح مغروفـه يزـ  رئـيس المجشـة عميـه وعمـى  - أ

 مغروفه راسا  مدمدل  عمى ويئة كدر اع يادي بدظه راؼ العظاء ومبامه عدد العظاءات الؾاردة.

 ترقيؼ األوراق السرفبة م  العظاء وكثحات عددوا.  - ب

اءة اسؼ مبدم العظاء واألسعار وقيسة ال ـأميؽ ااغ ـدائي السبـدم مـؽ كـل مشـااص وذلـػ بحزـؾر السشاارـيؽ ار   - ت
 أو مس ميىؼ.

ال ؾقي  مؽ رئيس المجشة و سي  األعزاء الحاضريؽ عمى العظاء ومغروفه وكل وراة مؽ أورااه وكـرلػ عمـى  - ث
 محزر المجشة بعد تدويؽ كافة الخظؾات الداببة.

يحدد مدير عام المؾازم العامة األشخاص أو الجىـات الـريؽ ت كـؾن مـشىؼ المجشـة  وتبييؼ العروض: لجشة دراسة .0
الفشية ال ي تبؾم غدراسة العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والبانؾنيـة وتبـدم تؾصـياتىا السشاسـحة لمجشـة العظـاءات 

 -السركزية بعد أصر السعايير ال الية في ااع حار:
 ي عرض اير معزز غ أميؽ دصؾل العظاء.ا يشغر في أ  - أ



 

 505/0000" أكسجين لصالح وزارة الصحة محطات توليدتوريد 

 5صفحة  
 

تدرس العروض مـؽ الشاحيـة الفشيـة بحيـد تحـدد السعـايير الفشيـة وفبـا  لسؾاصـفات المـؾازم السظمؾبـة عمـى  ـدول    - ب
يعد لىـر  الرايـة، وتخزـ  كافـة العـروض لـشفس السعـايير مـؽ حيـد ال ـزام السشـااص بعرضـه بسؾاصـفات وشـروط 

 دعؾة العظاء.

ــ  - ت ــاء بال زامــات العظــاء يؤصــر بعــيؽ ااع ح ــى الؾف ــه عم ــة ومبدرت ــة والفشي ــاحي يؽ السالي ــااص مــؽ الش ــاءة السش ار كف
وسسع ه ال جارية وال دـىيلت ال ـي يبـدمىا أو الخدمـة ال ـي يؾفروـا واظـ  الريـار وورش الرـيانة و كـرلػ كؾنـه 

 أو بعض ور  الس ظمحات.وكيل أو مؾزع لؾكيل أو تا ر، ولمجشة اس حعاد عرض السشااص الري ا ت ؾفر  يه كل 

 تردأ الدراسة بالعرض الري ادم أرصص األسعار ثؼ الري يميه ح ى ت ؼ دراسة العروض السبدمة.  - ث

اإلحالــة عمــى مبــدم أرصــص إذا تــؾافرت فــي العــرض كافــة الذــروط والسؾاصــفات والجــؾدة تؾصــي المجشــة الفشيــة ب - ج
مــؽ مــؾرد لمرــشف الؾاحــد بــالراؼ مــؽ اصــ لف مــؽ حــق المجشــة الفشيــة أن تؾصــي بال رســية عمــى أك ــر األســعار و 
 األسعار.

في حالة عدم تؾافر الس ظمحات في العرض الـري ي زـسؽ أرصـص األسـعار تش بـل الدراسـة إلـى العـرض الـري يميـه  - ح
بالدـعر إلـى أن ترــل إلـى العــرض الـري ت ــؾافر  يـه الس ظمحــات لإلحالـة عمــى أن ترـيؽ أســحاب اسـ حعاد العــروض 

 األرصص بذكل واضح.

ذا تدــاوت السؾاصـــفات واألســـعار والذـــروط والجـــؾدة السظمؾبـــة يفزــل السشـــااص الـــري ي زـــسؽ عرضـــه ميـــزات إ - خ
إضــا ية ثــؼ السبــدم لمسش جــات السحميــة، ثــؼ السشــااص السقــيؼ بفمدــظيؽ برــؾرة دائســة، ثــؼ مــدة ال دــميؼ األاــل إذا 

 كانع سرعة ال دميؼ لسرمحة الدائرة السد فيدة.

 أو املىرد :ـ :ـ انتشاياث املتعهذسادساً 
عمــى الس عىــد الــري أحيــل عميــه العظــاء اســ كسال إ ــراءات العبــد الخــاص ببــرار اإلحالــة وتؾقيــ  ااتفاقيــة ومــا  .5

 يمحبىا مؽ أوراق ومد شدات بسا فيىا  أوامر الذراء(.
 مؽ تاري  اس لمه ألمر ال ؾريد. شىريؽ يم زم الس عىد بال ؾريد صلل .0

شخص آصر عؽ كل أو أي  زء مؽ العبد دون الحرـؾل عمـى  إذن صظـي مـؽ ا يجؾز لمس عىد أن ي شازل ألي  .3
 لجشة العظاءات ال ي أحالع العظاء.

ا يحق لمسشااص أو السؾرد الر ؾع عمى لجشة العظاءات بأي صدارة أو ضرر ناشئ عؽ تبديؼ عرضه فـي حالـة  .1
ء عمـى مبـدم أاـل األسـعار أو إذا ألرـع إذا ما رفزع لجشة العظاءات كل العروض السبدمة إليىا أو إذا لؼ تحل العظا
 لجشة العظاءات دعؾة العظاء في أي واع أو أي مرحمة دون ذكر األسحاب.

يم ـزم السـؾرد غ دـميؼ المـؾازم وفبـا  لمسؾاصـفات والذـروط الس فـق عميىـا والـؾاردة فـي اـرار اإلحالـة وكـرلػ العيشـات  .1
 السع سدة والسركؾرة  يه.

 ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذسابعاً 
إذا تأصر الس عىد عؽ تؾريد ما ال زم به في السؾعد السحدد في العبـد يحـق لسـدير عـام دائـرة  :فرض ارامة مالية .5

 %( مــؽ قيسـة المــؾازم ال ـي تـأصر فــي تؾريـدوا عــؽ كـل أســرؾع5المـؾازم العامـة أن يفــرض ارامـة ماليــة ا تبـل عـؽ  
تأصير إا إذا تريؽ أن ال أصير في ال ؾريد نا ؼ عؽ اؾة ااورة ، وفي  سي  األحؾال عمى الس عىد تبـديؼ إشـعار صظـي 
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وفــؾري إلــى الجىــة السخ رــة بــالغروف واألســحاب ال ــي أدت إلــى ال ــأصير فــي ال ؾريــد أو مشع ــه مــؽ ذلــػ وتبــديؼ مــا 
 ي رع ذلػ.

د عؽ تشفير ال زاماته بسا  يـه ال زامـه بال ؾريـد أو ارـر فـي ذلـػ أو الذراء عمى حداب الس عىد : إذا نكل الس عى .0
ــشفس الخرــائص  ــزم غىــا الس عىــد غ ــؾازم السم  ــرار بذــراء الم ــؾازم العامــة إصــدار الب ــرة الم ــأصر يحــق لســدير عــام دائ ت

ة وأيـة والسؾاصفات مؽ أي مردر آصر عمى حداب ورا الس عىد ونفب ه م  تحسيمه فروق األسعار والشفبات اإلضـا ي
صدائر أو مراريض أو عظـل أو ضـرر يمحـق بالـدائرة السدـ فيدة أو دائـرة المـؾازم العامـة دون الحا ـة إلـى أي إنـرار 

 وا يحق لمس عىد ااع راض عمى ذلػ.
اس حعاد عرض السؾرد الري يخل بال زاماته أو إلراء العبد السررم معـه: ووشـا يحـق لمجشـة العظـاءات ال ـي أحالـع  .3

اإل راءات اللزمة بحق الس عىد بسا في ذلػ مرادرة قيسة ال أميؽ السبدم مؽ الس عىد أو أي  ـزء مشـه  العظاء اتخاذ
 بذكل ي شاسة م  قيسة المؾازم اير السؾردة ويع رر السرم  في ور  الحالة إيرادا  لمخزيشة العامة.

فـي ذمـة السشـااص أو السـؾرد مـؽ وفي  سي  األحؾال يحق لدائرة المـؾازم العامـة تحرـيل األمـؾال السدـ حبة لىـا  .1
 األمؾال السد حبة لرلػ السشااص أو السؾرد لدى الؾزارات والىيئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفااتىؼ.

 -حم اخلالفاث:: ثايناً 
ــا    - أ فــي حــال حــدوث أي صــلف يشذــأ عــؽ تفدــير أي غشــد مــؽ الرشــؾد الدــاببة أو مــؽ غشــؾد العبــد فيــ ؼ حمــه ودي

 بال فاوض.

يؾما  مؽ غدء مفاوض ىسا لمؾصؾل إلى حـل حـؾل أي صـلف ي عمـق بالعبـد يحـق  30ي سكؽ الظرفان صلل إذا لؼ  - ب
ألي مؽ الظرفيؽ حل الخلف بـالمجؾء إلـى السحكسـة السخ رـة وتظريـق البـؾانيؽ واألنغسـة السعسـؾل غىـا فـي مشـاطق 

 الدمظة الؾطشية الفمدظيشية غىرا الذأن.
 : شزوط يتفزقت:ـتاسعاً 

ل السشــااص الرــش أو ال لعــة فــي معامم ــه أو ثرــع عميــه أنــه شــرع أو اــام غشفدــه أو غؾاســظة ايــر  إذا اســ عس .5
بظريــق محاشــر أو ايــر محاشــر عمــى رشــؾة أحــد مــؾعفي أو مدــ خدمي الدــمظة أو عمــى ال ؾاطــؤ معــه إضــرارا  

 عؾيزـات الس رتحـة بالسرمحة يمري عبد  في الحال ويرادر ال ـأميؽ مـ  عـدم اإلصـلل بحـق الـؾزارة السظالحـة بال
عمـى ذلــػ فزــل  عـؽ شــظة اســسه مـؽ غــيؽ السشاارــيؽ وا يدـسح لــه بالــدصؾل فـي مشاارــات لمدــمظة الؾطشيــة 

 الفمدظيشية ورا فزل  عؽ اتخاذ اإل راءات البزائية ضد  عشد ااا زاء.
كرلػ مرـادرة مرمـ  إذا أفمس السشااص أو السؾرد يحق لمجشة العظاءات إلراء ال عااد معه دون المجؾء لمبزاء و  .0

 ال أميؽ كميراد عام لمخزيشة العامة.
إذا تـؾفى السشــااص أو السـؾرد  ــاز إلرـاء العبــد  السرـرم معــه أو مـا تحبــى مشـه  غ ؾ يــه ك ـاب لمؾرثــة يفيـد غــرلػ  .3

 دون الحا ة إلى اس ردار حكؼ ازائي يبزي غرلػ م  رد مرم  ال أميؽ في ور  الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 مى السؾرد إحزار شىادة السشذأ لمسؾاد ال ي ت ظمة ذلػ. يجة ع .5
 يحق لؾزارة الرحة رفض أي مادة كاممة أو أي  زء مشىا في حال مخالف ىا لمسؾاصفات ال ي تؼ ااتفاق عميىا. .0
ي ؼ اس لم السؾاد السؾردة مؽ ارل لجشة اس لم مخ رـة ومذـكمة لىـرا الرـرض وفبـا  لمسؾاصـفات والذـروط العامـة  .3

اصة لم عااد الؾاردة في دعؾة العظاء وارار اإلحالة وأمر ال ؾريد والعيشـات السع سـدة وال ـي يـ ؼ فحرـىا وك ـراء والخ
ال جارب عميىا بالظريبة ال ي تحددوا الجىة السد فيدة أو لجشـة ااسـ لم بسؾ ـة لجـان فشيـة تذـكل لىـرا الرـرض 

لسخرريــة اللزمــة مــؽ ارــل ق الذــىادات الرــحية والسعرفــة مــدى مظابب ىــا لمسؾاصــفات السظمؾبــة ويجــة كــرلػ إرفــا
 في األلف حدة السادة السؾردة وبشاء  عمى طمة مؽ السخ رر عشد كل تؾريد. 0-5تؤصر العيشات غشدحة السؾرد و 

يجــة عمــى الســؾرد العمــؼ بــأن مــا يبدمــه مــؽ عــرض ســعر ســاري السفعــؾل لســدة ســ ؾن يؾمــا  مــؽ تــاري  إاــلق  .1
 السشاارة.

ــزام غ ؾريــد الســؾاد الس عااــد عميىــا فــي الخــدمات السدــاندة غــؾزارة الرــحة برــزة أو الجىــة ال ــي عمــى الســؾرد اال .1  
تحددوا الؾزارة طحبا  لمذروط والسؾاصفات الؾاردة في السشاارـة م زـسشا الشبـل وال حسيـل وال شزيـل ومـا ي رتـة عمـى 

 عسميات ال ؾريد مؽ نفبات بالرة ما غمرع أو مراريض عمى نفب ه الخاصة.
ســؾف يــ ؼ ترســية أصــشاف السشاارــة عمــى أســاس أاــل األســعار والسظــاغق لمسؾاصــفات السظمؾبــة ولــؾزارة الرــحة  .6

% مؽ إ سالي الكسية الس عااـد عميىـا لسجـرد إشـعار 01لحق في زيادة الكسيات الس عااد عميىا أو صفزىا غشدحة ا
السؾرد غرار ىا في ذلػ وبشفس شروط ومؾاصفات وأسعار ال ؾريد الؾاردة في العبـد لكـل أو بعـض األصـشاف صـلل 

 ف رة ال عااد .
 جديد وشاممة لمزريحة السزافة ما لؼ يرد نص صلف ذلػ.في  سي  األحؾال تكؾن عروض األسعار بالذيكل ال .5
في حال مخالفة السؾرد لكل أو بعض شـروط ال عااـد أو فـي حـال ام شاعـه أو عرام ـه لم ؾريـد بسـا يسـس بسرـمحة  .7

وزارة الرـــحة أو يعـــرض مرـــالحىا لمزـــرر يحـــق لـــؾزارة الساليـــة مرـــادرة كفالـــة حدـــؽ ال شفيـــر والر ـــؾع عميـــه 
أو ضرر لحق غىا كسا أن لىـا الحـق فـي الحرـؾل عمـى السـؾاد ال ـي ي خمـف السـؾرد عـؽ  بال عؾيض عؽ كل عظل

تؾفيروا مؽ السؾرد الري يميه في الدعر أو الذراء بالظرق ال ي تراوا محببة لسرمح ىا وكلرـاء ال عااـد معـه ودفـ  
صـالف أي شـرط مـؽ  % مراريض إدارية مؽ ضـسان ه الرشكيـة ولـيس لمسـؾرد الـري50فروق األسعار مزافا  إليىا 

شروط ال عااد أو تخمـف عـؽ أو عراـل عسميـات ال ؾريـد الحـق فـي السظالحـة بأيـة تعؾيزـات أو السظالحـة باسـ رداد 
كفالــة حدــؽ ال شفيــر أو السظالحــة بفــروق األســعار إذا تسكشــع الــؾزارة مــؽ تــؾفير تمــػ الســؾاد بدــعر ااــل مــؽ ســعر 

كفايـة الزـسانة ل رظيـة فـروق األسـعار لـؾزارة الساليـة الحـق فـي السشاارة الري تؼ ال عااد بسؾ حه وفى حال عدم 
 صرؼ أي محال  ت حبى مؽ مد حباته لديىا.

يكؾن الدف  لمسؾرد لباء ما اام غ ؾريد  مؽ مؾاد طحبـا  لمذـروط والسؾاصـفات الـؾاردة بالسشاارـة صـلل سـ يؽ يؾمـا   .0
ؾريــد طحبــا لمذــروط والسؾاصــفات الــؾاردة برــحيفة مــؽ تــاري  تبــديؼ الفــؾاتير واألوراق الدالــة عمــى تســام وحدــؽ ال 

 الذروط والسؾاصفات. 
لجشة العظاءات اير ممزمة بأرصص عروض األسعار أو أي عرض سعر أصر ودون إغـداء أي أسـحاب مـا دام ذلـػ  .50

 يحبق مرمح ىا.
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List of Goods and Delivery Schedule 

 

Line 
Item 

N 

Description 
of Goods 

Quantity 
Physical 

unit 

Final 
(Project 

Site) 
Destination 
as specified 

in BDS 

Delivery  (as per Incoterms) Date 

Latest Delivery 
Date 

(number of days 
are counted from 

the date of 
effectiveness of 

the Contract) 

Bidder’s  
offered 

Delivery date 
[to be 

provided by 
the bidder]* 

1 

Oxygen 
Generator 
Flow not 

less 
than1000 

SCFH 

1 Unit    

 

Description 

This oxygen generation system using PSA (Pressure Swing Adsorption) to generate oxygen gas 
for medical uses at flow of at least 1000SCFH @delivery pressure 65psig. O2 Purity must 
Comply PSA technology and all international standards for Medical O2. 

Technical Specifications 

- Goods must be new, unused. The offered models should be up-to-date with all current im-
provements and the date of manufacturing should be mentioned. 

- Good brand name Manufactured in USA, EUR, or JAPAN. 
 

The Oxygen Plant must contains the following equipment: 
 

Number Name Quantity 

1.  Air Compressor 1 

2.  Air Dryer 1 

3.  Air Tank 1 

4.  Oxygen Generator 1 

5.  Oxygen Tank 1 
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NO. Description of Item Model Qty.  

1 

Features: 
- Screw compressor designed to with stand continuous  working for 24 hours daily. 
- Air outlet pressure should be adequate for oxygen generating plant inlet working pres-

sure and have the feature for adjusting outlet pressure setting in the working station's 
central control unit. 

- Electrical criteris:3 phase, (380-400 volts), 50 HZ. 
- Noise level: not exceeding 70 dB (A) at 1 meter. 
- The lubricated single-stage rotary compressor screw element is driven directly (direct 

drive)by an electric motor by means of a flexible joint (elastomeric)with or without the 
interposition of step-up gears. 

- Rotation of the rotors produces compression of the air with continuity and without pul-
sations. 

- The compression is developed in a single stage and the heat of compression is removed 
by the oil injected between the two rotors. 

- Include Safety valve and disconnect line. 
- Include Check valve in the air circuit. 
- Two-stage intake filter with high filtering power  (equivalent to 99.80% of particles 

larger than 3 micron) with large accumulation capacity. 
- The oil circuit is composed of: 

• Air/oil reservoir containing a centrifugal oil separator. 
• High-efficiency spin-on type de-oiler cartridges. 
• Thermostatic valve. 
• Oil cooler with large exchange surface. 
• Oil filtering cartridge. 
• Minimum oil pressure valve. 

- The cooling circuit is composed of the air-type oil chiller and by the final compressed air 
cooler combined within a single radiator cooledbya separateelectricfan. 

- Including: Oil filter, Multi-stage oil separator and Integrated oil-water separator. 
- Installed motor power is 60 hp, three phase motor. 
- Working Capacity is not less than135L/Sec. at 7.4 bar. 
- Maximum working pressure is 7.4 bar. 
- Automatic no-loss water drain. 
- Automatic Restart after a Power Interruption. 

- Include supply and install galvanized steel (thickness: 0.8mm) isolated with (2 inch) air 
duct.  

Rotary Screw Air 
Compressor for 

Medical Use 
1  
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2 

Features: 
- Galvanized surge Air Tank (not less than 1000liter) with all needed gauges and safety 

valve. 
- Equipped with automatic condensate water drain. 
- The tank is Galvanized and for medical uses. 
- Includes: pressure gauge, Relief valve, Outlet pressure reducing regulator, supplying 

hose. 
- Tank pressure is 11.5 bar. 
 

1,000 liter 
Galvanized Air 

SurgeTank 
1  

3 

Features: 
- DR Dryer achieve excellent performance event in instance ambient and high inlet tem-

perature. 
- The highly efficient and ultra-compact heat exchanger in aluminum is able to operate ef-

fectively also in extreme ambient and inlet air temperatures, ensuring a reduced com-
pressed air pressure drop and efficient condensed water separation. 

- Automatic Restart after a Power Interruption. 
- Not less than 288L/Sec inlet capacity at Outlet pressure dewpoint+5 °C/41 °F. 
- Not less than 250L/Secinlet capacity at Outlet pressure dewpoint+3 °C/73°F. 
- Maximum working pressure is 13 bar. 
- Pressure drop is 0.13 bar. 
- Electrical supply is 380-400V, 3 phase, 50 HZ. 

Refrigerant Air 
dryer 

1  

4 

Features: 
- Extract oxygen from the air using Pressure Swing Adsorption (PSA) technology. 
- Generate medical-grade oxygen (conforming to United States Pharmacopeia (USP) XXII 

oxygen 93% Monograph). 
- Oxygen Generators have the following features : 
- O2 Output is not less than 1000 SCFH @ 65 PSI. 
- O2 Pressure is 65 PSIG. 
- O2 Concentration is 93%  +/-3 up to 95%. 
- O2 Purity Comply PSA technology and all international standards for Medical O2. 
- No allowance of tolerance toOxygen Generator capacity, which means that the actual ca-

pacity should equal or exceed 1000 SCFH @ 65 PSIG. 
- The generator is able to provide thousands of hours of continuous, reliable service. 
- Generator units have precision-welded tank assemblies (ASME coded) and oxygen-clean 

brass tubing and valves which allow the units to operate in extreme conditions. 
- Response Time is approximately 5 minutes to attain maximum purity after initial start-

up or extended shut-down. 
- Sound level should be 75 dBA @ 1 meter. 

Oxygen Generator 
with flow Not less 
than 1000 SCFH 

@65 PSIG 

1  
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- Electrical Power criteris: 230 VAC, Single Phase. 
- Automatic Restart after a Power Interruption. 
- Air Filter Set before oxygen generator should be included in the system and includes: 
- 0.1 Micron Particulate Filter with suitableto OG air flow. 
- 0.01 Micron Coalescing filter with suitable to OGair flow. 
- Carbon filter suitable to OG air flow. 
-  
- Mechanical Components MustInclude: Air filters, pressure regulators, dial gauges, flow 

controlling valves and orifice plates, ASME-Coded adsorbent tanks, molecular sieve, 
noise mufflers, all connective plumbing & piping, NEMA Rated enclosures. 

- Electrical ComponentsMustInclude: Programmable Logic Controller (PLC) with LED indi-
cators on relay outputs and RS-232 data communications port for monitoring by com-
puter, 3-position control selector switch, power distribution through DIN terminal 
blocks. 
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Features: 
- Galvanized surge Oxygen Tank (not less than 1000liter) with all needed gauges and safe-

ty valve. 
- The tank is Galvanized and for medical uses. 
- Includes: Oxygen pressure gauge, Relief valve, Outlet oxygen pressure reducing regula-

tor, Oxygen supply hose. 
- Tank pressure is 11.5 bar. 

 

1,000 liter 
Galvanized Oxygen 

SurgeTank 
1  
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General notes 

 
-  Electric Power Requirement: All items of this plant must comply with the 

regional electric power source specifications of (380 – 400) VAC – 50 Hz – 3-
phase for 3 phase loads. 220 VAC – 50 Hz for single phase loads. 

- The vendor should supply, install and operate all previous items. 
- Electrical work includesproviding and installing main control panel and elec-

tric cables to connect the devices for each concentrator. 
- All used pipes and fittings are to be of copper specially made for medical gas-

es usage, Tubes shall be hard-drawn seamless copper ASTM B 819 medical 
gas tube, type L or K. 

- All the system should be complete with all valves (automatic, manual and 
non-return), regulators, gauges, pips, fittings, bypass and lines. 

- Installation should be as specified, CAD drawing should be submitted with the 
offer. 

- All pre-installation requirements should be clear in the offer. 
 

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 years from installation or 24 months from delivery at least ex-

tendable for the same down time period during warranty, in addition the 
vendor should supply oxygen to the hospital, clinics and outpatient use dur-
ing down time period.  

- Warranty for not less than 10 years for spare parts. 
- 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. 
- Service manuals original and copy (2 sets in English) are included. 
- Operation manuals original and copy (2 sets in English) are included. 
- Each supplier must fill the following table: 
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 جذول انكًياث واألسعار

 

 يالحظاث سعز انىحذة بانشيكم انكًيت انىحذة اسى انصنف انزقى

   2 عدد تؾريد محظات تؾليد أكدجيؽ 5

بالذيكل اإل ساليالدعر    



 

 505/0000 "حةأكسجين لصالح وزارة الص محطات توليدتوريد 

 

 

 
 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

 
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وؾية راؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا السؾا  أدنا  ـــــــــــ 

 بال ــالي:ـ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برف ي مس ل  عؽ  شركة
مؽ شروط عامة وصاصة  501/0000 ا ورد غؾثائق العظاء السظروح راؼبأنشي ارأت وتفىسع كافة م.  5

 .اانؾنيا  غ مػ الذروط والسؾاصفاتومؾاصفات وأل زم ال زاما 
كسا أل زم بأن يحبى العرض السبدم مشي ساري السفعؾل وا يجؾز لي الر ؾع عشه لسدة س يؽ يؾما مؽ .  0

 تاري  آصر مؾعد ل بديؼ العروض.
مؽ ارل  السركؾر أعل  وال ي ي ؼ طمرىا لعظاء.  وكرلػ أل زم غ ؾريد األصشاف السحالة عمى بسؾ ة ا3
مؽ تاري  تؾقي  العبد واس لم أوامر ال ؾريد عمى أن تكؾن تمػ يؾم وذلػ  60صلل  السعشيةؾزارة ال

 األصشاف السؾردة مؽ ارمي وفبا  لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عميىا في ورا العظاء.
 .ل ما ورد به دون أي ضري أو إكرا وورا إارار وتعىد مشي غرلػ أار وأل زم بك     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـؼ السشــااــص :ــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراؼ السذ رل السرصص :ـــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــؾان :                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراؼ الجؾال: ـــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراـؼ الىاتـف :ـــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــراـؼ الفاكس : ــــــــ                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال اريـــ  :ــــــــــــــــــ                                 


