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 دولة فمسطيف

 اإلدارة العامة لمواـز العامة -وزارة المالية
 عطاءات المركزيةلجنة ال

 2019 / 23 عطاء رقـ

تقديـ خدمات النظافة لمستشفى كماؿ عدواف لصالح  تعمف وزارة المالية / لجنة العطػػاءات المركػػزية عف طػػرح عطػػاء
، تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائؽ العطاء فعمى الخدمات الطبية العكسرية –وزارة الداخمية 
ت االختصاص والمسجمة رسميًا  والتي لدييا اإلمكانات المادية و الفنية لتقديـ الخدمة وترغب في الشركات ذا

تؿ اليوا بجوار محطة فارس لمبتروؿ المشاركة في ىذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة العامة لمواـز العامةػ 
( شيكؿ 300ت ووثائؽ العطاء مقابؿ دفع مبمغ )خالؿ أوقات الدواـ الرسمي مف أجؿ الحصوؿ عمى كراسة المواصفا

 غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.
/ وزارة المالية في  آخر موعد لقبوؿ عروض األسعار بالظرؼ المختـو في صندوؽ العطاءات باإلدارة العامة المواـز

ح المظاريؼ بحضور ممثمي وتفت 11/12/2018 الموافؽ الثالثاءعشر مف ظير يوـ  الثانيةغػزة ىو الساعة 
 المناقصيف في نفس الزماف والمكاف    .                                               

 مالحظة:ػ
 . أجرة اإلعالف في الصحؼ عمى مف يرسو عميو العطاء.1
د التابع لوزارة . يجب إرفاؽ كفالة بنكية أو شيؾ بنكي صادر مف البنؾ الوطني اإلسالمي أو سند دفع مف بنؾ البري2

 يومًا مف آخر موعد لتقديـ العروض. 90ساري المفعوؿ لمدة  $1000االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بمبمغ 
 . تقدـ األسعار بالشيكؿ وتشمؿ جميع أنواع الرسـو والضرائب.3
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبوؿ أقؿ األسعار.4
 ي مبمغ نقدي يرفؽ مع العطاء..اإلدارة العامة لمواـز غير مسئولة عف أ5
 2832761. لممراجعة واالستفسار ىاتؼ رقـ : 6
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 الشروط العامة
 

 أواًل: إعداد وتقديـ العروض مف قبؿ المناقصيف:ػ
يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداوؿ والنماذج والوثائؽ المرفقة بدعوة العطاء بعد أف يقرأ ىذه الوثائؽ  .1

ويختـ ويوقع كافة وثائؽ دعوة العطاء ويقدميا ضمف العرض كاممة عمى أف يتحمؿ كافة  ويتفيـ جميع ما ورد فييا
 النتائج المترتبة عمى عدـ قيامو بالتدقيؽ واالستكماؿ بصورة صحيحة.

تكتب أسعار العطاء بالشيكؿ عمى أف يشمؿ السعر رسوـ الجمارؾ ومصاريؼ النقؿ والتحميؿ والتنزيؿ والتأميف  .2
 مصاريؼ األخرى.وجميع الرسـو وال

 ينصح المتناقص بزيارة موقع األعماؿ واألماكف المحيطة بو وأف يحصؿ بنفسو وعمى مسئوليتو ومخاطرتو الخاصة .3
وتكوف تكاليؼ زيارة الموقع عمى  عمى كؿ المعمومات الضرورية إلعداد عطائو أو لمتعاقد عمى تنفيذ األعماؿ المطموبة

 النفقة الخاصة بمقدـ العطاء
الشطب أو أو  التعديؿرؽ أو األسود فقط ويحظر المحو أو مكتوبًا بالحبر األز اقص عرضو مطبوعًا أو يعد المن .4

اإلضافة في العرض وكؿ تصحيح مف ىذا القبيؿ يوضع عميو خطيف متوازييف بالحبر األحمر ويعاد كتابة الصواب 
 بالحبر األزرؽ أو األسود ويوقع بجانبو مف قبؿ مف أجرى التصويب.

 ـ ويكتب عميومع تأميف دخوؿ العطاء في مغمؼ مغمؽ بإحكا الوثائؽ المطموبةاقص عرضو مرفقًا بو يقدـ المن .5
رقـ  الخدمات الطبية العكسرية –تقديـ خدمات النظافة لمستشفى كماؿ عدواف لصالح وزارة الداخمية عطػػاء 

د الخاصيف بو لترسؿ إليو وكذلؾ اسمو وعنوانو بالكامؿ ورقـ الياتؼ والفاكس ورقـ صندوؽ البري 12/2019
المكاتبات المتعمقة بالعطػاء وعميو تبميػػغ اإلدارة العامة لمواـز / وزارة المالية خطيًا بأي تغيير أو تعديؿ في عنوانو 
وعميو أف يكتب أيضًا اسـ الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانيا وبخالؼ ذلؾ يحؽ لمجنة العطاءات أف تيمؿ 

 العرض المقدـ منو.
وأي متقدـ يتقدـ أو يشترؾ في  ح لممناقص بتقديـ عطاء واحد فقط سواء باسمو أو كشريؾ في اتحاد شركاتيسم .6

سيتـ  أكثر مف عطاء )بخالؼ التقدـ كمقاوؿ مف الباطف أو بخالؼ العروض المرادفة التي سمح بيا أو تـ طبميا)
 استبعاد جميع العروض التي قدميا أو شارؾ فييا(.

ص محتمؿ في طمب أية إيضاحات فعميو إخطار رب العمؿ كتابة أو برقيا )برقيا ىنا تتضمف إذا رغب أي متناق .7
عمى عنوانو الموضح في الدعوة لتقديـ العطاءات وسوؼ يستجيب رب العمؿ ألي استيضاح  التمكس والفاكس(

ؿ صورة مف رد رب العمؿ وسوؼ يتـ إرسا يوما عمى األقؿ مف التاريخ النيائي المحدد لتقديـ العطاءات  7يتسممو قبؿ
)مف خالؿ  العطاء متضمنة وصفا ليذا اإليضاح دوف ذكر مصدره  إلى جميع مف قاموا بشراء مستندات )كراسة(

   2016/--/--الموافؽ  -------وذلؾ يوـجمسة تمييدية يتـ فييا مناقشة جميع االستيضاحات المطموبة(.
   صباحا 11الساعة 

الرماؿ -ي صندوؽ العطاءات المخصص ليذا الغرض لدى اإلدارة العامة لمواـز يودع العرض مف قبؿ المناقص ف .8
( خالؿ أوقات الدواـ الرسمي 9برج الوليد الطابؽ األرضي بالقرب مف إشارة مرور الطيراف في غزة غرب برج الظافر )
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يـ العروض ال ينظر قبؿ انتياء المدة المحددة لذلؾ وكؿ عرض ال يودع  في صندوؽ العطاءات قبؿ آخر موعد لتقد
 فيو ويعاد إلى مصدره مغمقًا .

يوـ مف تاريخ آخر  90يمتـز المناقص بأف يبقى العرض المقدـ منو نافذ المفعوؿ وال يجوز لو الرجوع عنو لمدة  .9
 موعد لتقديـ العروض.

العطاءات  يمكف لرب العمؿ أف يعدؿ في مستندات العطاء بإصدار مالحؽ ليا وذلؾ قبؿ التاريخ المحدد لتقديـ .10
وسيتـ إرساؿ ىذا الممحؽ أما كتابة أو برقيا إلى جميع مف  واي ممحؽ يصدر يعتبر جزء ال يتجزأ مف مستندات العطاء

العطاء( وعمى مف تـ إرساؿ الممحؽ إلييـ أف يؤكدوا استالميـ لمممحؽ برقيا إلى رب  قاموا بشراء مستندات )كراسة
تاريخ تقديـ العطاءات حسب الضرورة مف أجؿ إعطاء المتناقصيف المحتـ وعمى رب العمؿ اف يقـو  بتأجيؿ  .العمؿ

 الوقت المعقوؿ ألخذ الممحؽ في االعتبار عند إعدادىـ لعطاءاتيـ
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة )معايير التاىيؿ(:ػ

 ائؽ المطموبة وىي عمى النحو التالي:يرفؽ المناقص مع عرضو ) خاصة إذا كاف يشارؾ ألوؿ مرة ( الشيادات والوث  .1
 صورة مصدقة عف شيادة مزاولة المينة وكذلؾ السيرة الذاتية لمشركة بما فييا االسـ الرسمى المعتمد لمشركة. -1
 رخصة الحرؼ والميف لمشركة ) نوع الشركة حسب السجؿ التجاري(. -2
نوني ومكاف تسجيميا والمركز الرئيسي وثائؽ تكويف الشركة ووضعيا القا( السجؿ التجاري أو الصناعي لمشركة -3

 ألعماليا وتوكيؿ رسمي لممفوض بتوقيع العطاء حتى يكوف ممزما لمقدـ العطاء(.
 شيادة انتماء الشركة الي مف التجمعات المينية او العمالية في فمسطيف)اف وجد(: -5

 

 مالحظات فئة العضوية تاريخ العضوية الجية ـ
2     
3     
4     

 )اف وجد( األخيرة الخمس السنوات مف كؿ خالؿ منفذة مشابية ألعماؿ الكمي ـالحج قيمة -6

 الجارية األعماؿ وتفاصيؿ األخيرة الخمس السنوات مف سنة لكؿ والحجـ الطبيعة في المماثمة األعماؿ في الخبرة -7
 البيانات مف لمزيد لييـإ الرجوع يمكف الذيف)جيات حكومية او غير حكومية(  العمالء وأسماء التعاقدية وااللتزامات

 :التعاقدات تمؾ عف

 مالحظات القيمة االجمالية بالدوالر مدة تنفيذ المشروع جية التعاقد اسـ المشروع ـ
2      
3      
4      
5      
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 الييكؿ التنظيمي لمشركة ) توضيح الوظائؼ الرئيسية والمساندة(. -8

 : العقد لتنفيذ المقترحيف والفنييف الموقع إلدارة والمسانديف ييفالرئيس لألفراد والمؤىالت الخبرةادراج اسماء و  -9

 فترة العمؿ الخبرة المؤىؿ العممى االسـ ـ
  جية العمؿ المسمى   2
3      
4      
5      

 

  - اعتمادات- اعتماد عمى الحصوؿ إمكانية يثبت ما مثؿ) العقد ىذا لتنفيذ كاؼ عاـ ماؿ رأس توافر يثبت ما  -:
 (:أخرى مالية موارد فروتوا

 راس الماؿ المدفوع لمشركة 

 قيمة االصوؿ الثايتة لمشركة 

  حجـ التدفقات النقدية الواردو والصادرة لمشركة 

 دفعات أي متضمنة وغير أخرى تعاقدية التزامات أي بخالؼ صافية ائتمانية تسييالت أو/و سائمة نقدية أصوؿ 
 .العطاء بيانات في المحدد الرقـ فع تقؿ ال العقد ىذا حسب دفعيا واجب مقدمة

 :)المراجع البنكية والتجارية )المورديف الذيف تـ التعامؿ معيـ 

 

 مسئوؿ في البنؾ يتـ الرجوع اليو عند الحاجة رقـ ىاتؼ البنؾ عنواف البنؾ اسـ البنؾ ـ
2     
3     
4     

 المراجع التجارية)المورديف الذيف تـ التعامؿ معيـ(
 مسئوؿ يتـ الرجوع اليو عند الحاجة رقـ ىاتؼ / جواؿ عنواف المورد ورداسـ الم ـ
2     
3     
4     

 العقد قيمة مف  %10عف قيمتيا تزيد والتي الباطف مف مقاولوف بيا سيقـو التي األعماؿ أجزاء عف اقتراحات -21

 أما) المناسب الوقت في العطاء بيانات في والموجودة الضرورية المعدات عمى الحصوؿ بشأف االقتراحات -22
 (.الخ....... التأجير أو بالشراء

  ثالث منيا والطبيعة الحجـ حيث مف مشابية أعماؿ في األقؿ عمى سنوات خمس خبرة ذو لممشروع مدير -23
 .لمشروع كمدير األقؿ عمى سنوات
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 شيادة خمو طرؼ مف دائرة ضريبة الدخؿ وضريبة القيمة المضافة. -24

 وثائؽ أو معمومات يرغب بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية  لتوضيح عرضو. يحؽ لممناقص أف يضيؼ أية .3

 رب والتزامات حقوؽ جميع فاف الحالة ىذه وفي الحقو بتعميمات العطاءات تقديـ فترة يمد أف العمؿ لرب يجوز .4
 د.الجدي الموعد إلى تمتد العطاءات ومقدمي العمؿ

 إضافية لمدة عطاءاتيـ سرياف فترة مد العطاءات ميمقد مف يطمب أف العمؿ لرب يجوز استثنائية حاالت في .5
 الطمب ىذا يرفض أف العطاء لمقدـ ويجوز برقيا أو كتابة العطاءات مقدمي رد وكذلؾ الطمب ىذا يكوف أف ويجب
 بتعديؿ يقوـ أف لو يسمح أو منو يطمب فمف الطمب ليذا العطاء مقدـ قبوؿ حالة وفي عطائو تأميف يفقد أف دوف

 .المطموبة بالمدة عطائو تأميف سرياف فترة مد ىو منو المطموب سيكوف ولكف عطائو

 أي تعديؿ يجوز الو  المحدد العطاءات لتقديـ موعد آخر قبؿ كتابي بإخطار سحبو أو تعديمو العطاء لمقدـ يمكف .6
 .العطاءات لتقديـ موعد آخر بعد عطاء

 تعديؿ خالؿ مف أو أصال العطاء مع الخفض ىذا بتقديـ أما عطاءاتيـ لسعر تخفيض تقديـ لممناقصيف يمكف .7
 السابؽ لمبند طبقا المبيف العطاء

 تـ إذا أو العطاء بيانات في المحددة العطاء سرياف وفترة العطاء لتقديـ موعد آخر بيف الفترة في العطاء سحب .8
 .العطاء تأميف فقداف إلى تؤدي قد مدىا

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 في العطاء : تأميف الدخوؿ 

يمتـز المناقص أف يرفؽ بعرضو سند دفع معتمد صادر مف بنؾ البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 
" كتأميف دخوؿ "وال ينظر في  دوالر 1000أو كفالة مف البنؾ الوطني اإلسالمي او بنؾ االنتاج الفمسطيني بمبمغ 

، عمى أف تعاد تأمينات الدخوؿ في العطاء إلى مقدمييا مف المناقصيف أي عرض غير معزز بتأميف دخوؿ العطاء
الذيف لـ يحاؿ عمييـ العطاء بعد مدة أسبوعيف مف تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض، وكذلؾ لمف أحيؿ عمييـ العطاء 

 بعد أف يقوموا بتقديـ تأميف حسف التنفيذ.
 ما إذا العطاء تأميف مصادرة يتـ: 

 العطاء سرياف مدة خالؿ هءعطا العطاء مقدـ سحب. 

 عطائو قيمة تصحيح العطاء مقدـ يقبؿ لـ. 

 فية المحددة المدؿ خال ز الفائء العطاب صاحؽ اخف: 

 العقد اتفاقية عمى التوقيع 
 المطموب األداء تأميف توفير. 

   : تأميف حسف التنفيذ 

التنفيذ لمعطاء المحاؿ عميو بقيمة يمتـز المناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء مف بنوده بتقديـ تأميف حسف  .2
% مف اجمالي العقد وذلؾ عمى شكؿ سند دفع معتمد صادر مف بنؾ البريد أو كفالة مف البنؾ الوطني 21
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يـو مف تاريخ تبميغو بقرار إحالة العطاء عميو  26اإلسالمي او بنؾ االنتاج الفمسطيني حسب األصوؿ خالؿ 
يكوف ساري المفعوؿ لمدة سنة ميالدية كاممة  مف تاريخ آخر موعد  مف قبؿ اإلدارة العامة لمواـز عمى أف

لتقديـ تأميف حسف التنفيذ ، ويعاد تأميف حسف التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عميو 
 التأميف  بموجب طمب خطي تقدمو الدائرة المستفيدة لإلدارة العامة لمواـز باإلفراج عف

مف قيمتو كما و يتـ تحصيؿ  10115سوـ طوابع إيرادات دمغة عند العقد أو االتفاؽ  بنسبة يتـ تحصيؿ ر  .3
عف نفس العقد أو االتفاؽ كرسـو طوابع إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عمى الجية  10115نسبة 

 اد.مف قيمة العقد أو تخصـ مف فاتورة المورد عند السد 10119المنفذة ليصبح مجموع المحصؿ 

 رابعًا : األسعار غير شاممة ضريبة القيمة المضافة )معفاة مف الضريبة(.

 

% وفؽ تقدير لجنة العطػاءات المركزيػة يحػؽ لػوزارة 26خامسًا : في حاؿ انخفاض االسعار أكثر مف 
 المالية انياء التعاقد أو إعادة النظر في األسعار

 
 ًا: فتح العطاءات وتقييميا:سادس

 اريؼ:لجنة فتح المظ -2
يشكؿ مدير عاـ المواـز العامة لجنة فتح مظاريؼ العطاء وتقـو ىذه المجنة بفتح العطاءات بحضور المناقصيف أو  

 -ممثمييـ في الزماف والمكاف المحدديف في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
يس المجنة عميو وعمى مظروفو إثبات عدد المظاريؼ في محضر فتح المظاريؼ وكؿ عطاء يفتح مظروفو يضع رئ - أ

 رقمًا مسمساًل عمى ىيئة كسر اعتيادي مقامو عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددىا.  - ب  ترقيـ األوراؽ المرفقة مع العطاء وا 

قراءة اسـ مقدـ العطاء واألسعار وقيمة التأميف االبتدائي المقدـ مف كؿ مناقص وذلؾ بحضور المناقصيف أو ممثمييـ.   - ت
 وأية سحبيا أو لمعطاءات وتعديالت تخفيض وأي (المرادؼ بالعطاء السماح أو طمب تـ إذا) رادؼم عطاء وألي

 المتأخرة العطاءات اعد فيما المظاريؼ فتح عند عطاء رفض يجوز وال .مناسبة العمؿ رب يراىا أخرى تفصيالت
 كما سبؽ ذكره. العطاء مقدـ إلى فضيا دوف ترد التي

  .الجمسة في لمحاضريف إعالنيا تـ التي المعمومات متضمنا المظاريؼ فتح ةلجمس محضرا العمؿ  رب يعد - ث

 يتـ فمف مقبوؿ انسحاب إخطار بيا أرفؽ التي العطاءات أما  .أوال وتقرأ تفتح "انسحاب" عمييا المكتوب المظاريؼ - ج
 .فتحيا

أوراقو وكذلؾ عمى محضر  التوقيع مف رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضريف عمى العطاء ومظروفو وكؿ ورقة مف - ح
 المجنة بعد تدويف كافة الخطوات السابقة.

 -لجنة دراسة وتقييـ العروض: -3
 الخدمات الطبيةيحدد مدير عاـ المواـز العامة األشخاص أو الجيات الذيف تتكوف منيـ المجنة الفنية بما فييا ممثمي 
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الية والقانونية وتقدـ توصياتيا المناسبة لمجنة العطاءات التي تقـو بدراسة العروض مف النواحي الفنية والم العسكرية 
 -المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار:

 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأميف دخوؿ العطاء.  -أ

تدرس العروض مف الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقًا لممواصفات المطموبة عمى جدوؿ يعد ليذه    -ب
 ية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير مف حيث التزاـ المناقص بعرضو بمواصفات وشروط دعوة العطاء.الغا

يؤخذ بعيف االعتبار كفاءة المناقص مف الناحيتيف المالية والفنية ومقدرتو عمى الوفاء بالتزامات العطاء وسمعتو   -ت
 تي يوفرىا.التجارية والتسييالت التي يقدميا أو كونو متخصص في الخدمة ال

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدـ أرخص األسعار ثـ الذي يميو حتى تتـ دراسة العروض المقدمة.  -ث

 إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي المجنة الفنية باإلحالة عمى مقدـ أرخص األسعار. -ج

عار تنتقؿ الدراسة إلى العرض الذي يميو بالسعر في حالة عدـ توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمف أرخص األس -ح
إلى أف تصؿ إلى العرض الذي تتوافر فيو المتطمبات لإلحالة عمى أف تبيف أسباب استبعاد العروض األرخص بشكؿ 

 واضح.

إذا تساوت المواصفات واألسعار والمعايير المطموبة يفضؿ المناقص الذي يتضمف عرضو مميزات إضافية ثـ المقدـ  -خ
مة ذات الجودة العالية في سنوات سابقة، ثـ المناقص المقيـ بفمسطيف بصورة دائمة، ثـ صاحب السمعة الحسنة لمخد

 واألفضؿ.
 

 -ا :ػ التزامات المناقص أو المورد)الشروط الخاصة(:سابع
مف % 76) الخدمات الطبية العسكرية قبؿ مف المعد الفني التأىيؿ باجتياز المناقصة ليذه المتقدميف يمتـز 20

 الدرجات كحد ادنى( حسب الجدوؿ التالي:
 

 

 الييكمية والتنظيـ لمشركة

 الدرجة البياف ـ
 درجة
 مالحظات الشركة

   306 نطاؽ عمؿ الشركة 2
   6 مطابقة السجؿ التجاري لمجاؿ النشاط 3
   306 العضوية في التجمعات والتنظيمات المينية 4
ؽ كشؼ باعداد الموظفيف يجب ارفا  6 وجود ىيكؿ تنظيمي لمشركة 5

 االساسييف وبدواـ كامؿ عمى االقؿ
   6 وضوح الية التعاقد مع الموظفيف الجدد والقدامى 6
 يجب ارفاؽ شيادات الخبرة لمموظفيف  6 مدى توافؽ المؤىالت والخبرات لموظائؼ االساسية 7

   36 االجمالي
 المركز المالي لمشركة
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 الدرجة البياف ـ
 درجة
 مالحظات الشركة

   7 الميزانية العمومية لمشركة مدققة مف مدقؽ حسابات قانوني 2
   7 كشؼ باالرباح و الخسائر 3
   7 التدفقات النقدية الواردة و الصادرة 4
   7 مصادر التمويؿ 5
   7 كشؼ حساب بنكي لمشركة  6

   41 االجمالي
 عالقات العمؿ والموظفيف

 الدرجة البياف ـ
 درجة
 مالحظات كةالشر 

   6 مدى موائمة قواعد التعاقد مع قانوف العمؿ 2
   6 مدى موائمة شروط التشغيؿ لقانوف العمؿ 3
   21 مدى تقيد الشركة بدفع مستحقات الموظفيف بانتظاـ 4

   31 االجمالي
 الخبرات العممية لمشركة

 الدرجة البياف ـ
 درجة
 مالحظات الشركة

 يجب بياف طبيعة المشاريع وجيات التعاقد  306 في الخمس سنوات الماضية قيمة المشاريع المنجزة 2
 يجب بياف طبيعة المشاريع وجيات التعاقد  306 الخدمات الطبية العسكريةالعمؿ مع مؤسسات حكومية منيا  3

   6 االجمالي
 الوضع القانوني والنظامي لمشركة

 الدرجة البياف ـ
 درجة
 مالحظات الشركة

   5 قضايا منظورة اماـ القضاء ضد الشركةوجود  2
   5 تعسر الوضع المالي لمشركة واعالف االفالس سابقا 3
   5 الشركة مؤمنة بالكامؿ )افراد* معدات*ومنشات( 4
   5 تطبيؽ انظمة السالمة والوقاية بمواقع العمؿ 5

   31 االجمالي
حتى   2019/--/--)مف سنة  لمدة المالية وزارة عم عقد بتوقيع منو جزء أو العطاء عميو يرسو مف يمتـز 30

--/--/2019  ) 
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 الشروط مف يتجزأ ال جزء العامة الشروط صحيفة مع المرفقةومحضر الجمسة التمييدية  الممحقات تعتبر 40
 المواصفات. صمب تشكؿ و ليا مكممة و بالعرض الخاصة والمواصفات

ءات العقد الخاص بقرار اإلحالة وتوقيع االتفاقية وما عمى المناقص الذي أحيؿ عميو العطاء استكماؿ إجرا 50
 يمحقيا مف أوراؽ ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.

ال يجوز المناقص أف يتنازؿ ألي شخص آخر عف كؿ أو أي جزء مف العقد دوف الحصوؿ عمى  إذف خطي مف  60
حـر المناقص مف الترسية في الموقع لجنة العطاءات التي أحالت العطاء وفي حاؿ المخالفة وعدـ االلتزاـ سي

 وترسيتو عمى الذي يميو مع تحممو فارؽ السعر.

ال يحؽ لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطاءات بأي خسارة أو ضرر ناشئ عف تقديـ عرضو في حالة  70
سعار أو إذا ألغت إذا ما رفضت لجنة العطاءات كؿ العروض المقدمة إلييا أو إذا لـ تحؿ العطاء عمى مقدـ أقؿ األ

 لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دوف ذكر األسباب.

 يمتـز المورد بتقديـ الخدمة وفقًا لممواصفات والشروط المتفؽ عمييا والواردة في قرار اإلحالة.  80

 ي عرض الشركة.يجب االلتزاـ بالمواصفات المذكورة في كراسة العطاء وأي تغيير بالمواصفات يجب توضيحو ف90

النقؿ والتخميص  ( وشامؿ)معفى مف الضريبة وغير شامؿ لمضريبة المضافةبالشيكؿ يجب اف يكوف السعر المقدـ 0:
 الجمركي والتحميؿ والتوصيؿ والتنزيؿ وأجرة العماؿ وأية رسـو أخرى.

 ية.المتقدميف ليذه المناقصة مف المشتغميف المرخصيف المسدديف لاللتزامات الضريبأف يكوف  210

لوزارة المالية الحؽ في إلغاء المناقصة كاممة العتبارات خاصة بوزارة المالية و ال حؽ لممشتركيف في  220
% مف إجمالي قيمة العقد وذلؾ حسب 30االعتراض عمى ذلؾ كما وليا الحؽ في زيادة مدة العقد أو إنقاصيا بواقع 

 قانوف المواـز العامة.

راؽ كراسة العطاء بختمو الخاص إشعارا منو باالطالع عمييا وتفيميا عمى المتقدميف لممناقصة ختـ جميع أو  230
 جيدًا.

الساعة الحادية عشر صباحا في  المناقصة في يـو    الموافؽ     في تماـستعقد جمسة تمييدية ما قبؿ فتح  240
 وزارة المالية  –االدارة العامة لمواـز العامة 

طموبة  في لممستشفيات ومراكز الرعاية االولية والمرافؽ االدارية يمتـز مف يرسو عميو العطاء بتقديـ الخدمة الم 250
 (2حسب المواصفات المطموبة في كراسة الشروط والعامميف وعددىـ المقترح لتنفيذ العمؿ المطموب)ممحؽ رقـ 

يمتـز كؿ المتقدميف ليذا العطاء بضرورة حضور الجمسة التمييدية والتي يعتبر كؿ ما فييا مف شروط  260
 ات جزءا ال يتجزأ مف العقد ومكممو لو.وتعميم

يمتـز كؿ المتقدميف ليذا العطاء بضرورة زيارة الموقع ومعاينتو لتقدير آلية تقديـ الخدمة وتكمفة المواد  270
.... تنظيؼ ومواد لمنظافة وأدوات ومعدات أيدي تنشيؼ وورؽ تواليت والمعدات واالدوات واالحتياجات المطموبة)ورؽ

 د بجيؿ أيا مف المتقدميف لمموقع وظرؼ العمؿ بو.الخ ( حيث لف يعت

الساعة الواحدة ظيرا وعمى جميع الشركات  42/23/3127 يـوسيكوف موعد تسميـ المواقع لمشركات الفائزة  280
 الفائزة بعمؿ جميع الترتيبات الالزمة لذلؾ وذلؾ بالتنسيؽ مع الشركة السابقة وادارة الموقع

  أف لممنافسة متقدمة شركة كؿ عمى مف عرض سعر لنفس الموقع يتوجب في حاؿ مشاركة المتقدميف باكثر 290
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االلتزاـ بجداوؿ التوزيع المعدة مف و  الخدمات الطبية العسكرية قبؿ مف المحدد العمالة عدد) أسعارىا عرض يتضمف     
 قبؿ الوزارة (.

 ضمف الالزمة الفندقية الخدماتو  النظافة برامج بتنفيذ يقوـ أف منو جزء أو العرض ىذا عميو رسوي مف يمتـز 2:0
 وعمى مدار الساعة  التعاقد محؿ العرض ومواصفات شروط

يمتـز مف يرسو عميو العطاء بعدـ استخداـ موظفيف قاصريف ألداء الميمة بحيث ال يقؿ عمر العامؿ أو  310
يجيد كتابة و الة و واف يكوف مقبوؿ الييئة ويجيد القراء سنة 56عف سنة وأال يزيد  29الموظؼ المنوي تشغيمو عف 

 التعامؿ مع االخريف.

اف تكوف حالتيـ نفيذ المشروع خاليف مف االمراض والعاىات و العماؿ المخصصيف لتأف يكوف جميع الموظفيف و  320
الطبي في أي وقت تراه يحؽ لموزارة اخضاعيـ لمكشؼ سب مع مايتطمبو العمؿ مف جيد و الصحية عموما تتنا

 عمالوأي حالة مرض معدي بيف موظفيو أو  ات المختصة في حالة ظيورعمى المقاوؿ اخطار الجيمناسبا و 

ال يحؽ لمشركة أو المقاوؿ نقؿ أي مف عمالو أو المشرفيف لتنفيذ المشروع أو تغييرىـ في أي وقت أثناء مدة  330
 .رة العامؿيجب عمى الشركة توفير البديؿ قبؿ مغادمع توضيح األسباب، و  موافقة ادارة الموقعتنفيذ المشروع اال بعد 

اف عنو ير كشوفات بكافة بيانات العماؿ والمشرفيف وتشمؿ االسـ رباعيا ورقـ اليوية و يجب عمى الشركة توف 340
 .السكف و رقـ الياتؼ أو الجواؿ

أي عامؿ أو مشرؼ مف موظفي الشركة أو المقاوؿ مف  استبداؿطمب  الخدمات الطبيةالدارة الموقع في يجوز  350
االسباب و عمى المقاوؿ استبدالو خالؿ دوف توضيح موجب طمب خطي يوجو لممقاوؿ العمؿ في المشروع و ذلؾ ب

 يوما مف تاريخ االخطار . 26فترة ال تزيد عف 

يمتـز مف يرسو عميو العطاء بأف تكوف كافة عناصره العاممة بما فييـ العماؿ القدامى  بالموقع ممف يتمتعوف  360
أدينوا في قضايا جنائية أو أخالقية بما يمس سمعتيـ، ويوثؽ ذلؾ  بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة ولـ يسبؽ أف

استبعاد  لخدمات الطبية العسكريةبشيادة حسف سير وسموؾ مف الجيات المختصة)شيادة جديدة( عمما بأنو يحؽ ال 
 أي مف منسوبي الشركة بالموقع دوف إبداء األسباب.

 خمو تشيادا عمى حصموا قد بالموقع العاممة عناصره ةكاف تكوف بأف منو جزء أو العطاء عميو يرسو مف يمتـز 370
 جالنموذ حسب( فقط الوقائي الطب– خانيونس شيداء مركز أو الرماؿ عيادة)  التالية المراكز احد مف أمراض
)  التالية الفحوصات الشيادة تشمؿ بحيث( والمعدية السارية)لألمراض الخدمات الطبية العسكرية في بو المعموؿ
 بحد الخاصة نفقتو عمى ذلؾ و( AntiHbs Titerو فحص  االيدز وفحص C,B بنوعيو الوبائي الكبد بالتيا فحص
 منو طمبيا يتـ إضافية فحوصات اى لعمؿ استعداد عمى يكوف أف ويجب كما العمؿ استالـ مف االوؿ الشير اقصى
 إبالغ سنوات بعد 3قصى وبحد افما فوؽ  2016مف سنة  الشيادة ىذه تاريخ يكوف أف عمى معينة حاالت في

  المناقصة. ترسية بنتيجة الشركة

 تكوف أف و بالموقع العامميف منسوبيو جميع عمى  العمؿ إصابات ضد مينياً  و صحياً  بالتأميف تمتـز الشركة 380
 العقد. مدة طواؿ المفعوؿ سارية و المجاؿ بيذا مختصة جية عف صادرة  التأميف بوالص

  تشغيميـ المنوي لمعماؿ ىوية صورة مع والعامالت العامميف بأسماء كشفا: تقديـبمف يرسو عميو العطاء  يمتـز 390
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 عماؿ المستخدميف مف آي عمى االعتراض في الحؽ لخدمات الطبية العسكريةال و  االولية المشفى نظافة خدمة في      
  زمة،الال  الطبية الفحوصات بجميع شيادات التاميف، بوالص تقديـ وكذلؾ إدارييف، أو كانوا

يمتـز مف يرسو عميو العطاء بالمسئولية الكاممة عف أية إصابات عمؿ تمحؽ بأي مف منسوبيو العامميف  3:0
بالموقع كما أف حقوقيـ كميا كائنة ما كانت ىي طرؼ الشركة التي جمبتيـ كما وتتحمؿ الشركة المسئولية المدنية 

أو  الخدمات الطبية العسكريةلممتمكات والجنائية في حاؿ تسبب أي مف منسوبيو بضرر مادي أو معنوي 
 مستخدمييا أو مرضاىا.

وال يحؽ  الخدمات الطبية العسكريةال يحؽ لمف يرسو عميو العطاء اإلدعاء بوجود خسارة مف جراء التعاقد مع  410
ادي لو المطالبة بأي تعويض ولف يمتفت لمثؿ ىذه االدعاءات لكونيا تتناقض مع حرية المورد في تقدير المقابؿ الم

 لما يقـو بو مف أعماؿ وفي اختيار طريقة المشاركة في العرض موضوع العقد.

ذا ثبت ليا مف خالؿ المشاىدات  لخدمات الطبية العسكريةيحؽ ال  420 إجراء تقييـ شامؿ ألداء الشركة كؿ شيريف وا 
 معيا مف أجمو الشخصية  وتقارير المجاف المتخصصة أف الشركة قد أخفقت في تحقيؽ األىداؼ التي تـ التعاقد

الحؽ في فسخ العقد مع الشركة و التعاقد مع مف يميو  لخدمات الطبية العسكريةوحسب أحكاـ وشروط العقد فإف ال 
في السعر او عمؿ عرض سعر جديد مع تحميؿ الشركة التي تـ فسخ عقدىا  كافة التبعات القانونية والمالية 

 المترتبة عمى ذلؾ.

 كبير مستشفى)  سعر بعرض لو تتقدـ مستشفي أو صحي مركز لكؿ دوىج دراسة بتقديـ الشركة تمتـز 430
 مبالغ – المواد مبمغ - العمالة مبمغ يشمؿ بحيث( صغير صحي ومركز كبير صحي ومركز صغير ومستشفى
 اإلجمالي – الموضوع الربح ىامش –األخرى المصاريؼ

 (.3المواقع  )ممحؽ رقـ سيتـ ترسية العطاء عمى سعرالوحدة) العامؿ( لكؿ موقع عمى حدة مف  440

طبمونات  –يتحمؿ المناقص مسئولية االضرار واية تمفيات تمحؽ بانظمة المستشفى االخرى)طبمونات الكيرباء  450
 انظمة الحريؽ( نتيجة االىماؿ في أعماؿ النظافة. -التميفونات

قساـ المستشفى او تمتـز الشركة بتسميؾ  شبكات الصرؼ الصحى و دورات المياه في المرافؽ المختمفة في ا 460
 المركز الصحي الدارة الموقع و تحت اشراؼ اليندسة و الصيانة و توفير غطاء لكافة البالعات .

يمتـز مف يرسو عميو العطاء بتوفير وسائؿ االتصاؿ الالزمة وتعميميا عمى المشرفيف االدارييف بالمواقع   470
 المختمفة.

 عند الطمب وفورا.يمتـز مف يرسو عميو العطاء بتمبية االستدعاءات  480

 يمتـز مف يرسو عميو العطاء بقواعد االمف والسالمة المينية لجميع العامميف. 490

الخدمات الطبية زي خاص ومميز )حسب الصورة المرفقة والمقرة مف  3يمتـز مف يرسو عميو العطاء بتوفيرعدد  4:0
وسفوري عمى االطراؼ والقبة مطبوع مميز بموف برتقالي ف ثمثي كـ لوف ازرؽ كحمي غامؽوبنطموف )بموزة  العسكرية

عميو شعار الشركة )فوسفوري( وبالنسبة لمعامالت فيكوف مريوؿ _ثمثيف وليس جمباب طويؿ (لوف فستقي مميز 
 أفو  ،اآلخريف حياء و مشاعر يخدش ال محتشماً  يكوف أف شرطبموف برتقالي فوسفوري  وبنطموف مف نفس الموف  

 التى توافؽ عمييا بالعينةبذلؾ  االلتزاـ الشركة عمىو  وشتاًء، وصيفاً  عبالموق العمؿ عاتاس طواؿ بو التقيد يتـ
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مع التزاـ الشركة بالنظافة العامة لمعامميف والزي الخاص بيـ وذلؾ عمى (.وشكال لونا) الخدمات الطبية العسكرية
 ة بالعامؿ فييامع مالحظة وجوب عمؿ جيبة شفافة عمى الصدر لوضع بطاقة التعريؼ الخاص مدار الساعة.

 يحذر بحيث الشركة ومنسوبي لعماؿمطاطي غير منفذ لمسوائؿ و شديد التحمؿ  حذاء بتوفير الشركة تمتـز 510
  العمؿ فترة أثناء أخر شيء أي أو الصندؿ عمييـ لبس

 كفات شديدة التحمؿ متعددة االستخداـ و كذلؾ توفير قفازات مف الجمد القوي ممونة ما توفير الشركة عمى يجب 520
 الجوانتي استعماؿ عمييـ ويحذرعدا الموف األسود  مناسب لمعمؿ لمعماؿ حاؿ التعامؿ مع النفايات الصمبة والحادة 

 .  كاف سبب ألي الطبي
يجب عمى الشركة توفير الواقيات الشخصية الخاصة بالعماؿ عند تنظيؼ الحاويات ) مريوؿ غير منفذ لممياه و  530

 جمدية (  واقي لموجو و العينيف ، و قفازات
يمتـز مف يرسو عميو العطاء بتوفير ساعة  بصمة باشراؼ و مراقبة ادارة المسشفى و تتعيد الشركة بصيانة  540

 ساعة . 35ساعة البصمة أو توفير بديؿ في حالة العطؿ في مدة أقصاىا 

نوية والمرضية( يمتـز مف يرسو عميو العطاء بمعاممة منسوبيو مف العامميف بالموقع فيما يتعمؽ باإلجازات)الس 550
واألجور ومكافاة نياية الخدمة وفقًا لقانوف العمؿ والعماؿ الفمسطيني المعموؿ بو في مناطؽ السمطة الوطنية 

 الفمسطينية

شيكؿ  841يمتـز مف يرسو عميو العطاء بدفع رواتب ومستحقات منسوبيو لقاء عمميـ بالموقع بحد ادنى ) 560
عدـ التزاـ الشركة  لخدمات الطبية العسكريةوالمركز .وفي حاؿ ثبت ال  شيكؿ في العيادة 811لمعامؿ الواحد في و

الخدمات بدفع الرواتب كما ىو مقرر سيتـ فسخ العقد مع الشركة.وتحميميا مايترتب عمى ذلؾ مف خسائر تتكبدىا 
 .الطبية العسكرية

ة و ثالثوف شيكؿ يكؿ( فقط خمسش 46يتـ خصـ عمى الشركة عف كؿ يـو غياب كامؿ لمعامؿ مبمغ وقدره ) 570
 ساعات تغيب عف العمؿ يـو غياب واحد  9ويعتبر ما مجموعة 

بما في  الخدمات الطبية العسكريةيمتـز مف يرسو عميو العطاء ومنسوبيو بالموائح والقوانيف المعموؿ بيا في  580
ر وعدـ التدخؿ في ذلؾ التزاـ اليدوء والنظاـ والمظير الجيد والنظافة الشخصية وعدـ التدخيف داخؿ المستشفى اخ

أو التأثير عمييـ لمحصوؿ عمى منفعة أو  الخدمات الطبية العسكريةمجريات العمؿ اليومية أو التوسط لدى منسوبي 
 خدمة غير مشروعة.

 حاؿ وفى واإلضراب المشكمة لحؿ ساعتيف لمدة فرصة الشركة تعطى كاف، سبب ألي العماؿ إضراب حاؿ في 590
 الالزمة العمالة لتوفير أخرى شركة أي أو السعر في تميو التي الشركة تكميؼ يتـ باإلضرا فؾ مف الشركة تمكف عدـ

 لدى مستحقاتيا مف خصما عماليا المضرب الشركة حساب عمى الصحي المركز أو المستشفى نظافة لتغطية
 ينظر ذلؾ ارتكر  حاؿ وفى المناقصة شروط في عمييا المنصوص الجزائية الشروط وتطبيؽ الخدمات الطبية العسكرية

 الشركة. ىذه مع التعاقد فسخ في جديا
سيتـ ترسية كؿ مف مجمع الشفاء الطبي بما يشمؿ مركز حسف الحرازيف لموالدة واالدارة العامة لميندسة  5:0

والصيانة )كموقع واحد( باالضافة الى االدارة العامة لتنمية القوى البشرية عمى شركة واحدة عمى اف يتـ التعامؿ مع 
 العامة لتنمية القوى البشرية كمعاممة مراكز الرعاية االولية مف حيث اصدار فاتورة مستقمة. االدارة
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الخدمات الطبية  قبؿ مف عميو الموافؽ السعر عرض حسب المحددة العمالة بجمب العطاء عميو يرسو مف يمتـز 610
 العقد. حسب بالتزاماتو القياـ حسف يضمف بما العدد و الفئة حيث مف العسكرية

 مدربيف المشرفيف يكوف وأف الساعة مدار عمى بالموقع وعمميـ لمعماؿ إشرافية خدمات بتوفير الشركة متـزت 620
 المركز إلدارة يمكف بحيث مناسبة اتصاؿ بوسيمة تزويدىـيتـ  واف المجاؿ)يجب ارفاؽ شيادة خبرة( في خبرة وذوي

ال بسيولة معيـ التواصؿ  لشركة.ا قبؿ مف تقصير ذلؾ اعتبار يتـ سوؼ وا 

 

 العمؿ يـو في واحدة مناوبة مف ألكثر بالعمؿ منسوبيو مف ألي السماح بعدـ العطاء عميو يرسو مف يمتـز  630
  ويسمح ببعض االستثناءات عند الضرورة القصوى بالتنسيؽ مع ادارة الموقع. عمؿ ساعات( 8) الواحد

 خدمة تشمميا والتي دمات الطبية العسكريةمخل التابعة المواقع زيارة في الحؽ ممثمييا خالؿ مف العمؿ لوزارة 640
 . العماؿ حقوؽ بخصوص الشركات قبؿ مف الفمسطيني العمؿ قانوف تطبيؽ ومراقبة لمتابعة النظافة

 النظافة أعماؿ عمى منسوبيو مف العامالت و العماؿ بتدريب يقوـ بأف منو جزء أو العطاء عميو يرسو مف يمتـز 650
و اف يتـ التدريب لكافة العماؿ  عالية بكفاءة العمؿ مف يمكنيـ بما الموقع اـأقس مف قسـ بكؿ العمؿ طبيعة حسب

  اال بعد موافقة ادارة الموقع مع توضيح االسباب.اإلحالؿ و االستبداؿ عند استالـ الموقع وال يتـ 
ـ الشركة ستقـو دائرة تحسيف الجودة و مكافحة العدوى في كؿ موقع  بتدريب كافة العامميف بالموقع عند استال 660

 لمموقع .
 في بيا المعموؿ والقوانيف والتعميمات الموائح عمى الشركة ممثؿ بإطالع الخدمات الطبية العسكرية ممثؿ يمتـز 670

 .بيا ومنسوبييا الشركة تقيد يضمف بما الخدمات الطبية العسكرية مستشفيات

 لألغراض أروقتو أو مخازنو أو وغرف أو الموقع ىواتؼ باستخداـ منسوبييا مف أي قياـ بعدـ الشركة تمتـز 680
 .بالموقع العمؿ أغراض أو الشخصية

 تناوؿ حقيـ مف ليس و الشركة لمنسوبي طعاـ وجبات أي بتقديـ ممزمة غير الخدمات الطبية العسكرية 690
 لمشركة الخدمات الطبية العسكرية تخصصو الذي الموقع عمى ذلؾ ويقتصر ووحداتو الموقع أقساـ داخؿ األطعمة

 باستبدالو تقـو أف  الشركة وعمى بالموقع  الشركة منسوبي مف أي استبعاد الخدمات الطبية العسكرية حؽ مف 6:0
 المواقع مف أي في استبعادىـ الخدمات الطبية العسكرية ممثؿ طمب مف تشغيؿ لمشركة يحؽ وال ساعة( 24) خالؿ
 لمشركة تبرير تقديـ المركز إدارة مف يطمب وال العقد بيذا والمشمولة لخدمات الطبية العسكريةال  التابعة

ذلؾ حسب توزيع العماؿ و  بالموقع لمدير المستشفى لعماليا لكؿ اسبوعيف مناوبات جدوؿ بتقديـ الشركة تمتـز 710
 . المناقصة ومواصفات شروط حسب النظافة بأعماؿ لمقياـالمرفؽ لممستشفيات عمى مدار الساعة 

 قسـ رقابة وتحت ودورية عامة بصورة المشفىب والقوارض تالحشرا بمكافحة العطاء عميو رسوي مف يمتـز 720
 رقـ ممحؽ والقوارض الحشرات مكافحة بروتوكوؿ وحسب المستخدمة المواد عمى موافقتو وبعد الحشرات مكافحة

(,6A,B,C,D6 )أثناءومسئوؿ تحسيف الجودة ومكافحة العدوى بالموقع   بو تزويدىـ يتـ جديد بروتوكوؿ أي أو 
 .العقد سرياف مدة وخالؿ مةالخد تأدية

ومسئوؿ تحسيف الجودة ومكافحة العدوى بالموقع(   الخدمات الطبية العسكرية ممثؿ مع بالتنسيؽ الشركة تمتـز 730
) اسـ الشركة المصنعة و  حيث مف الالزمة البيانات يوضح ممصؽ تحمؿ مصدرية بعبوات معبأة مبيدات باستخداـ
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 وتاريخ التسمـ حالة في المستخدـ والترياؽ االستخداـ واحتياطات والتركيز لفعالةا المادةالباركود الخاص بالمنتج و 
( يتـ تسميميا لمسئوؿ الخدمات الفندقية بالموقع وبالتنسيؽ مع مسئوؿ تحسيف الجودة ومكافحة العدوى  الصالحية
 المركز مف المواد ىذهدرة مصا يتـ سوؼ فانو البيانات والمواصفات  بوجود الشركة التزاـ عدـ حاؿ وفىبالموقع  
 المودعة السمفة مف الشركة حساب عمى المواد ىذه شراء او لممطموب مطابقة بديمة مواد الشركة توريد عمى الصحي
   المواد. ىذه مبمغ بتسديد الشركة ومطالبة المركز لدى
وضح عميو اسـ الشركة )الكمور سائؿ و اقراص( م النظافة أعماؿ في المستخدمة بتوفير المواد الشركة تمتـز 740

  تمتـز أف عمىصابوف المسح ...... الخ ( –المعطرات االرضية والجو  –صابوف غسؿ االيدي السائؿ  –المصنعة 
 بالمواصفات الموضحة بالمناقصة  .

تمتـز الشركة بتوفير صبانات ثابتة او متنقمة لمصابوف السائؿ عمى حسابيا الخاص في جميع االماكف التي ال  750
يا صبانات مثؿ )مغاسؿ دورات المياه و الحمامات والمكاتب و غرؼ المرضى ومكاتب التمريض ومكاتب يوجد ب

 االطباء( )يجب احضار عينة لممعاينة قبؿ التركيب( .

)مشرؼ مكافحة العدوى وتحسيف الجودة ومشرؼ الخدمات الطبية العسكرية لممثؿلمجنة المركزية و  يحؽ 760
 المبيدات أو المستشفى أو المستشفيات نظافة في المستخدمة المواد مف عينات ذاخ الخدمات الفندقية بالموقع(

)مختبر  الوزارة لدى معتمدة جيات لدى المكافحة )ثالث مرات شيريا عمى االقؿ ( وفحصيا في المستخدمة
ؼ الفحص تكالي الشركة تتحمؿ العامة او وزارة االقتصاد الوطني( وفي حاؿ عدـ مطابقتيا لممواصفات داخميةال

 % مف قيمة الفاتورة الشيرية بعد استبعاد اجور العماؿ.01باالضافة الى خصـ 

سيتـ عمؿ فحوصات دورية لجميع مواد التنظيؼ المستخدمة في عممية التنظيؼ مف قبؿ وزارة االقتصاد  770
 . الخدمات الطبية العسكريةالوطني وبالتنسيؽ مع 

الموقع مف قبؿ الشركة لممواصفات سواء كاف مف خالؿ في حاؿ ثبوت عدـ مطابقة المواد المستخدمة ب 780
او مختبرات وزارة االقتصاد الوطني( او بعد الرجوع  الخدمات الطبية العسكريةالفحوصات المخبرية )في مختبر 

 لممواصفات والمقاييس، سيتـ مصادرة ىذه المواد فورا سواء)قيد التداوؿ او في مخزف الشركة بالموقع(

مماسح  –مكانس كيربائية  –بالمواقع المختمفة ) تروليات لمعمؿ اليومي  النظافة معدات وفيربت الشركة تمتـز 790
  شفاطات وعسافات.......... الخ –جرادؿ و فوط مختمفة االلواف  –عصارات  –

 طمب كمما لألرضيات البولش عممية بإجراء تقـو واف األرضيات تمميع ماكينات و الكيربائية المكانس كذلؾ 7:0
 تحتفظ أف الشركة عمى يجب و النظافة مواد لنقؿ  مناسبة وسائؿ توفير و، الصحي المركز إدارة قبؿ مف ذلؾ منيا

 و. التشغيؿ ومستمزمات والصيانة الغيار قطع ليا يوفر أف و  نظيفة و سميمة تشغيمية حالة في الموقع في بالمعدات
 تبقى أف عمى بالموقع الخدمات الطبية العسكرية ثؿمم موافقة بعد إال الموقع مف المعدات ىذه سحب ليا يحؽ ال

 .الخدمات الطبية العسكرية مع التعاقد فترة انتياء عند لمشركة ممكاً 

 وأقساميا المستشفيات أروقو أو مستودعات أو مخازف أو غرؼ استخداـ عامالتو وأ عمالو وأ لممتعاقد يحؽ ال 810
نما العمؿ عمى قائموف أنيـ بحجة أو الشخصية ألغراضيـ  فأ مستشفى كؿ إدارة مع بالتنسيؽ لممتعاقد يجوز وا 

 الشروط ضمف وشرابيـ طعاميـ ولغرض العامميف وأشياء العمؿ وأدوات مواد لحفظ فكارفا مؤقتة بصورة يجمب
 :التالية
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 المنظر نظيؼ الطالء جيد فالكارفا ذلؾ يكوف فأ . 
 في نقمو طمب المستشفى إدارة حؽ فم ويكوف المستشفى مدخؿ في يوضع وال خمفي مكاف في يوضع فأ 

 .شروطو مف ألي مخالفتو ليا تبيف حاؿ
 الشركة مسئولية ومحتوياتو فالكارفا ذلؾ آمف يكوف فأ . 
 المستشفى ةعيد مف وليس الشركة حساب عمى فالكارفا ىذا مفروشات تكوف أف . 
  كيب عداد خاص بيا اف استيالؾ الكيرباء لمكارفاف يكوف عمى حساب الشركة ويجب عمى الشركة تر

 وبالتنسيؽ مع ادارة المستشفى واليندسة والصيانة
  يتـ قراءة العداد شيريا مف قبؿ الميندسيف المختصيف وبالتنسيؽ مع ادارة الموقع ودفع المستحقات في

 نفس الموقع
 إال معو قدالتعا إنياء تاريخ مف ساعة(  وأربعوف ثمانية)  خالؿ المستشفيات مف بإخالئو المتعاقد يمتـز أف 

  أخرى لفترة الشركة نفس مع العقد تجديد تـ إذا
 بالكامؿ الموقع إدارة تصرؼ تحت تكوف حسب الجدوؿ ادناه الموقع إدارة لدى نقدي مبمغ بإيداع الشركة تمتـز 820

 أخمت حاؿ في ولوازميا النظافة مواد تأميف في صرفيا ليا ويحؽ الموقع إدارة مف قبض إيصاؿ خالؿ مف وذلؾ
 ما بكؿ لمشركة نظامية فاتورة بتقديـ الوزارة وتمتـز. الخصوص بيذا العقد في عمييا المنصوص بالتزاماتيا كةالشر 
 بالشركة خاص ضمف ممؼ المبمغ ىذا عمى بالمحافظة اإلداري المسئوؿ أف يمتـز عمى الوجو ىذا في صرفو يتـ

 -:جدوؿ التالياستخدامو كما ىو مبيف بال أو لمعاينتو لحظة أي في جاىزا ويكوف
 

 
 إدارة حؽ مف يكوف بأنو عمما فور ابالغو بذلؾ مف قبؿ ادارة الموقع التأميف مف المنصرؼ بتعويض الشركة تمتـز 830

 مودعال التاميف مف صرفيا تـ التي المبالغ تسديد عدـ حالة في الشركة مستحقات صرؼ بعدـ التوصية الموقع
 .لذلؾ المنظمة المواد في جاء حسبما لدييا

 بما العقد محؿ  المواقع بكافة ومدتيا الزيارة مواعيد بضبط)ادارة الموقع( الخدمات الطبية العسكرية ممثؿ يمتـز 840
 .األكمؿ الوجو عمى بواجباتيا القياـ مف الشركة يمكف

مبمغ التأميف  البياف الرقـ
 النقدي)بالشيكؿ(

 مالحظات

  7111 مجمع الشفاء الطبي 2
  5111 مجمع ناصر الطبي 3
  5111 مستشفى غزة االوروبي 4
  5111 مستشفى شيداء األقصى 5
 لكؿ مستشفى عمى حدة 3111 باقي المستشفيات 6
 ي عمى حدةلكؿ مركز ادار  2111 المراكز االدارية 7
 لكؿ مركز صحى عمى حدة 611 مراكز الرعاية االولية 8
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الفرعية المكمفة بمتابعة تنفيذ  النظافة متابعة جنةل وبيفيا بين سبوعيةاأل جمساتالبحضور  االلتزاـ الشركة عمى 850
 المجنة مالحظات و توصيات و بتوجييات التقيد و قبميا مف مفوضيف ممثميف خالؿ مف بالموقعبنود المناقصة 

 ( وتوقيعيا5عمى النموذج المعتمد)ممحؽ رقـ  الجمسات محاضر تدويف الطرفيف وعمى العقد موضوع يخص فيما
 ويحؽ لمطرفيف ممزمة وتكوف مالحظات مف المحضر في جاء بما والتزامو حضوره يفيد بما ركةالش توقيع ويكوف

 .المحاضر عمى والتوقيع الجمسات ىذه في المشاركةلمجنة المركزية المكمفة بمتابعة االداء االطالع عمى او 

مى النماذج الخاصة لذلؾ ويجب ستقـو ادارة الموقع بتقييـ اداء الشركة في المستشفيات يوميا واسبوعيا وشيريا ع 860
 (  4,4A,B,Cتوقيع ممثؿ الشركة عمى ىذه النماذج بما يفيد االطالع والموافقة)ممحؽ رقـ 

 تكوف الموقع إدارة مف الوارد التقرير مع يتعارض إدارة أو مركز أو مستشفى أي عف رقابي تقرير ورود حاؿ في 870
لمجنة المركزية المكمفة بمتابعة تطبيؽ  قبميا مف المعد لمتقرير تبرير بتقديـ مطالبة التقرير عمى الموقعة المجنة

 اإلجراءات التخاذاو الجيات المختصة  المالية الشئوف عاـ مدير تقرير إلى رفع ويتـ شروط المناقصة بالخصوص
 الالزمة.

 التزاـ مدى مف لمتأكددورية   متابعة بجوالت المجنة المركزية المكمفة بمتابعة تطبيؽ شروط المناقصةستقـو  880
رساؿ بذلؾ تفصيمي تقرير وكتابة،  عمييا االتفاؽ تـ والتي المناقصة في الواردة البنود بكافة الشركة  منو نسخة وا 
 أداء عف الشيري التقرير تقديـ عند االعتبار بعيف ذلؾ ألخذ المستشفى أو الصحي المركز ليا التابع لإلدارة

 الشركة.

والمعتمدة  لموزارة التابعة واإلدارات األولية المشفى مف الواردة التقارير عمى بناءا  لمدائرة المختصة بالوزارة يحؽ 890
 اإلجراءات كافة اتخاذ أعماليا أداءب  تالشركا التزاـ بعدـمف المجنة المركزية لمتابعة  تطبيؽ شروط المناقصة 

 (3ممحؽ رقـ العطاء) في الموضح والخصومات الغرامات جدوؿ حسب القانونية

 ؽ الدارة الموقع مصادرة أي مواد أو مستمزمات غير مطابقة لممواصفات تجدىا في مكاف العمؿ .يح 8:0

مفيا او فقدانيا في دورات تمتـز الشركة بصيانة السيفونات وتوفير راس وخراطيـ الشطافات والمصافي في حاؿ ت 910
 المياه

 
 آلية تنفيذ الخدمات المطموبة

 الرسمية أو األعيادالعطؿ عمى مدار الساعة وال تتوقؼ بسبب و مستمرة المستشفيات عمميو  فيأعماؿ النظافة  920
 .أو المناسبات الدينية وتستمر بنفس القوه والزخـ في باقي أياـ األسبوع

والمختبرات الوالدة وغرؼ بأقساـ العمميات  لمقياـ بواجباتيـ وخاصة العامميفتدريب العماؿ والعامالت ضرورة  930
عدـ استبداؿ العماؿ و بالتعاوف مع إدارات تمؾ األقساـ بشكؿ جيد و  االدوية ومستودعاتواقساـ العناية المركزة 
 المذكورة. كافة مواقع العمؿ في األداءبصورة تمس سالمة 

يجب التقيد بكافة وسائؿ الوقاية والسالمة الواردة في العطاء واخذ الحيطة والحذر خاصة عند نقؿ النفايات  940
 ؿ مع المرضى.الصمبة والناتجة عف التعام
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أف ال يؤدي تحقيؽ تمؾ الخدمة إلى إعاقة حرية حركة وعمؿ فئات العامميف باألقساـ واال يحدث ضجيجا مف  950
 شأنو أف يسئ لممرضى والعامميف .

تنظيؼ الحنفيات والخالطات والبالط األرضي بمواد قد تسبب تمؼ جزئي أو كمي ، وفى حالة حدوث أي  يحظر 960
 األجزاء التي تسببت في تمفيا وعمى نفقتيا الخاصة. تمؼ تمتـز الشركة بتغيير

عطؿ في شبكة اإلنارة يبمغ او في حاؿ مالحظة المتعاقد أو أحد عمالو أو عامالتو ومالحظيو وجود تمؼ  970
 بعمؿ الالـز الصالحو.  أو رئيس تمريض القسـ لمقياـ المناوب)المسئوؿ(اإلداري  المشرؼ

التعامؿ فورًا مع ذلؾ االنسداد  الشركة المتعاقدةف األقساـ عمى ي قسـ مأفي حاؿ حدوث انسداد لمجارى  980
بشكؿ دوري  لحمامات والمغاسؿيشرؼ عمى عممية  تنظيؼ ا سباكًا مدربًا  توفير وذلؾ مف خالؿومعالجتو 

ومراعاة عدـ إلقاء أي مخمفات ميما كانت داخؿ خطوط الصرؼ الصحي والمحافظة عمى جميع أغطية 
كما واف المتعيد مسئوؿ عف يمنع االنسداد المغاسؿ واألحواض بشكؿ  تميع وصباباالمصارؼ وعمب التج

 .نظافة وسالمة جميع خطوط الصرؼ الصحي المؤدية إلى الشبكة الرئيسية بما فييا المناىؿ الرئيسية

العبث  أوالمرضى  كمدينات والممرضيف أوفتح دواليب أو ثالجات أو أدراج طاوالت أو كاونترات العامميف  يحظر 990
وفي حاؿ المخالفة يتعرض المخالؼ تمقى آي إكراميات أو ىدايا مف المرضى أو ذوييـ  وكذلؾ يحظر  بأمتعتيـ

 لممحاسبة والتي قد تصؿ إلى االستغناء عف خدماتو. 

 
 المستمزمات الخاصة بالنظافة :العامة والخاصة و اليات التنظيؼ  .1

a. : الية تنفيذ عامة 

i. اـ المرضى والوحدات لمختمفة داخؿ المستشفيات ) شاممة أقستبدأ عممية تنظيؼ المواقع ا
الحدائؽ( يوميا الساعة السادسة  صباحا عمى أف تنتيي جميع أعماؿ النظافة في الساحات و و 
 ليس بعد ذلؾ الوقت لمفترة الصباحية .ساعة السابعة والنصؼ صباحا لنفس اليـو و ال

ii.  3ت الداخمية بيف األقساـ في المستشفيات الممرايتـ تنظيؼ أقساـ المرضى ووحدات المرضى و 
السادسة صباحا والساعة الثانية الفرؾ ) الساعة مرات يوميا بالماء والصابوف وبالدعؾ و 

 الساعة التاسعة مساءا ( وعند الحاجة .ا و النصؼ ظير و 

iii.  ولية مراكز الرعاية األ ع المختمفة ) المكاتب االدارية والمستودعات والمخازف و يتـ تنظيؼ المواق
 ( يوميا صباحا عند بداية العمؿ و عند الحاجة .

iv.  الفرؾ لصابوف وذلؾ بالدعؾ و اتيف يوميا يتـ تنظيفيا بالماء و مراكز الرعاية األولية التي تعمؿ فتر
 عند الحاجة .عند بداية العمؿ وبعد الظير الساعة الثانية والنصؼ ظيرا و  صباحا مرتيف يومياً 

v.  المناطؽ األرضيات بالماء و الصابوف بالدعؾ و الفرؾ تـ التجفيؼ تبدأ عممية التنظيؼ في كافة
جزء بالمميوف و يحظر سكب الماء عند تنظيؼ  011 -011تـ مسح األرضيات بالكمور بتركيز مف 

 االرضيات المغطاة بالموكيت أو السجاد .
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vi.  االرضيات المغطاة بPVC االرضيات  . ما عدانفس الية تنظيؼ االرضيات العاديةيتـ تنضيفيا ب
يوجد بيا فتحات فيتـ مسحيا فقط بفوطة مبممة بالماء والصابوف تـ التي تحتاج الى صيانة و 

 جزء بالمميوف . 011-011تجفبفيا تـ مسحيا بكمور بتركيز 

vii. بيف االقساـ بغسميا بالماء بالسيراميؾ في الممرات العامة و  يتـ تنظيؼ الجدراف المغطاة
جزء بالمميوف صباحا مرتيف اسبوعيا   011 -011بكمور بتركيز  والصابوف تـ تجفيفيا تـ مسحيا

النصؼ ؽ ذكره عند الساعة الثانية و لسابويتـ مسحيا مرتيف اضافيتيف يوميا بالكمور بالتركيز ا
 عند الحاجة .والساعة التاسعة مساءا و  ظيرا

viii. ي يتأثر بالمياه ذيتـ تنظيؼ جدراف الممرات العامة في مناطؽ تردد المرضى المغطاة بالدىاف ال
جزء  011 – 011مسح بكمور بتركيز ابوف تـ التجفيؼ مرتيف اسبوعيا و الصبالمسح بالماء و 

 عند الحاجة.لفا و بالمميوف ثالث مرات يوميا حسب التواقيت المذكورة سا

ix. الشفط قابض األبواب ومفاتيح االنارة واالبواب والشبابيؾ ونقاط االكسجيف و يتـ مسح كافة م
جزء  011-011بالمواقع المختمفة بمسحيا بكمور بتركيز مف  المصاعد الكيربائية والساللـواليواء و 
الساعة التاسعة مساءا ) ؼ ظيرا و النصيا صباحا وعند الساعة الثانية و مرات يوم 3بالمميوف 

 ال تستعمؿ ألماكف اخرى (.طة مخصصة فقط لمسح ىذه االماكف و يجب أف تكوف الفو 

x. لحاجة مف الساعة السادسة عند االعامة الخاصة بالمرضى كؿ ساعة و ياه يتـ تنظيؼ دورات الم
جزء  011-011بتركيز المسح بكمور  بالماء والصابوف تـ التجفيؼ و حتى الثانية عشر ليالصباحا و 

ؼ يتـ تنظياأليدي وكراسي دورات المياه، و أحواض غسؿ بالمميوف، ويشمؿ التنظيؼ االرضيات و 
لية و يتـ غسؿ بنفس اال دارية والموظفيف مرتيف يوميا وعند الحاجة و دورات مياه المكاتب اال

المسح بكمور بالتركيز تـ التجفيؼ و  الفرؾصابوف مرتيف يوميا وذلؾ بالدعؾ و الالجدارف بالماء و 
 السابؽ .

xi. عند الحاجة بنفس االلية مرات يوميا و  3مرضى يتـ تنظيفيا دورات المياه الموجودة داخؿ غرؼ ال
 السابقة .

xii.  يمنع استخداـ ة الخاصة بو مف مماسح وقشاطات والخيجب اف يتوفر لكؿ قسـ ادوات النظاف ،
 األدوات الخاصة بدورات المياه في أي موقع اخر .

b. ( 5اليات تنفيذ خاصة باألقساـ الطبية ، موضحة في الممحؽ رقـ) 

c.  األجيزة التي األدوات و و المواد الخاصة بالنظافة : يجب أف تكوف المعدات األدوات و المستمزمات و
المستمر في مجاؿ ذات تحمؿ مناسب لمعمؿ يرىا جديدة ولـ يسبؽ استخداميا و يمتـز المتنافس بتوف
 : الخدمات المحددة

 



20 
 

i.  : سمة ميمالت بالستيؾ يجب توفير عدد كافي مف السالؿ الخاصة بجمع النفايات العادية
أو مستدير ليا  ولى وتكوف عمى شكؿ مربعبالغطاء المروحي مصنوعة مف البالستيؾ الدرجة األ 

 : و يتـ توزيعيا كالتالي سـ( 51 ارتفاع و   x 31 05أو يفتح نصفى )الحجـ حوالي  غطاء مروحي

 سمة واحدة بجوار كؿ مكتب موظؼ . -

 سمة واحدة بجوار كؿ سرير مريض . -

 سمة بجوار أماكف تحضير العالجات في األقساـ. -

 ة .سمة في كؿ غرفة مف غرؼ األشع -

 سمة في كؿ قسـ مف اقساـ المختبر . -

 كرسي في العيادات الخارجية . 01سمة لكؿ  -

 المراجعيف سالؿ في مناطؽ االنتظار لمزوار و أ -

المغاسؿ بما يتناسب مع حجـ المطابخ و المخازف و عدد أسالؿ كافي في المستودعات و  -
 العمؿ .

ال تؤثر عمى حركة سير ساحات و المتر كحد اقصى في الحدائؽ و  51كؿ سمة مثبتة بقاعدة  -
 السيارات .

 عند كؿ حوض لغسيؿ األيدي .سمة داخؿ كؿ دورة مياه و  -

ii.  سمة ميمالت بالستيؾ بالغطاء مصنوعة مف البالستيؾ الدرجة يجب توفير عدد كافي مف
  x 31 05أو مستدير ليا غطاء يفتح نصفى )الحجـ حوالي  األولى وتكوف عمى شكؿ مربع

ة الوالد وحدات حديثيـ الحرجة مثؿ العنايات المركزة و يتـ توزيعيا لألقساو  (سـ51ارتفاع و 
 في األماكف المحددة .تستخدـ لمنفايات الخطرة فقط و حضانة و توزع بجوار كؿ سرير و و 

iii.  سمة ميمالت بالغطاء تفتح بالقدـ :يجب توفير عدد كافي مف حاويات النفايات الخطرة 
رجة األولى وتكوف عمى شكؿ مربع أو مستدير ذات غطاء محكـ صنوعة مف البالستيؾ الدم -

 و يتـ توزيعيا كالتالي : سـ( 51و ارتفاع x31 05)الحجـ حوالي   يعمؿ بالقدـ

 حاوية بيف كؿ سريريف مرضى في األقساـ العادية و أقساـ الطواريء . -

كؿ مقعد أو حاوية عند ؿ كموي في وحدات الغسيؿ الكموي و حاوية بجوار كؿ ماكينة غسي -
 سرير في وحدات العالج الكيميائي .

 حاوية في داخؿ كؿ غرفة عمميات . -

 حاوية بجوار أماكف تحضير العالجات . -

 حاوية بجوار كؿ سرير في غرؼ الغيار عمى الجروح . -

 حاوية بجوار كؿ كرسي لعالج األسناف . -
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التي يوجد بيا نفايات العيادات االخرى الجمدية و في كؿ عيادة مف عيادات العيوف و  حاوية -
 خطرة.

 األشعة بما يتناسب مع حجـ العمؿ.حاويات في اقساـ المختبر و  -

iv.  مزود بعجمتيف مصنوعتيف مف المطاط القوى  جية واحدة( )العجؿ مفتوفير حاويات بعجالت
و بسعة ال تقؿ عف   يحتوى عمى غطاء محكـ لعدـ نقؿ التموث ومقاوـ لمصدمات والكيماويات.

 سـ  لمتجميع المؤقت لمنفايات داخؿ األقساـ و العيادات 001ال يزيد ارتفاعيا عف لتر و  011
الخارجية التي تقع عمى الدور األرضىي و كافة األدوار في المنشات التي يوجد بيا مصاعد و 
تكوف الحاويات بمونيف مختمفيف و موحديف داخؿ المنشأة أو المركز او المستشفى )يكوف لوف 
الحاويات لمنفايات العادية بموف مختمؼ عف الحاوية المخصصة لمنفايات الخطرة( ويتـ توزيعيـ 

 لتالي :كا

 لمستشفى و كؿالعيادات الخارجية داخؿ أقساـ اتيف لكؿ قسـ مف األقساـ الطبية و حاوي -
 النفايات الخطرة .اوية الخاصة بالنفايات العادية و معروؼ مسبقا الححاوية بموف مختمؼ و 

معروؼ مسبقا كؿ حاوية بموف مختمؼ و أولية ( و حاويتيف لكؿ مركز صحي ) مركز رعاية  -
 الخاصة بالنفايات العادية و النفاية الخطرة . الحاوية

حاوية واحدة لكؿ طابؽ لممكاتب االدراية التي يوجد بيا مصعد تكوف مخصصة لمنفايات  -
 العادية .

حاوية  او أكثر لكؿ مخزف أو مستودع أو مطبخ أو مغسمة لمنفايات العادية و ذلؾ عمى  -
 حسب مساحة المكاف و كـ النفايات اليومي .

حاويات لمتجميع و نقؿ النفايات في الطوابؽ األرضية في المستشفيات و المراكز توفير  -
التي ال يتوفر فييا مصاعد و تكوف بألواف مختمفة بتمييز النفايات الخطرة عف النفايات 

 العادية .

v.  سـ و بغطاء محكـ  01لتر و ارتفاعيا ال يزيد عف  51توفير حاويات كبيرة و بسعة ال تقؿ عف
و بمونيف مختمفيف لمنفايات العادية و النفايات الخطرة لمطوابؽ و األدوار العموية في و مقابض 

 توزع كالتالي :ال يتوفر فييا مصاعد كيربائية و  المراكز و المستشفيات التي

تكوف كؿ حاوية بموف مختمؼ لتمييز مف األقساـ الطبية ولكؿ مختبر و  حاويتيف لكؿ قسـ -
 ايات الخطرة النفايات العادية عف النف

 حاوية لممكاتب االدارية لمنفايات العادية . -

vi. الحاويات داخؿ كؿ منشأة  ـ مختمفة تتناسب مع حجـ السالؿ و توفير أكياس لمنفايات بأحجا
 بصورة مستمرة .و 

 يجب أف تكوف لوف أكياس النفايات العادية أسود . -
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 يجب أف يكوف لوف أكياس النفايات الخطرة أحمر . -

 لوف أكياس النفايات الكيميائية أصفر . يجب أف يكوف -

يجب اف تكوف مصنوعة مف البالستيؾ درجة أولى بدوف شوائب عديـ الرائحة قوي المحاـ  -
 شديد التحمؿ معبأ في أكياس تحتوي عمى كجـ واحد و كؿ عشروف كجـ داخؿ شيكارة 

يتراوح بيف سـ ) الكيمو  51×01كيس( ،  55-55سـ ) الكيمو يتراوح بيف 01×51المقاسات  -
 كيس ( 05-00) الكيمو يتراوح بيف 001×51كيس( ،  51-01

وموجودة  داخؿ المنشأة الطبية وفي مخازف الشركة  األكياس الغير مطابقة لممواصفات -
 داخؿ المنشأة ، سيتـ مصادرتيا مف قبؿ الوزارة.

vii.  : ورؽ تجفيؼ األيدي و ورؽ التواليت 

كف استخدامو في يماالستخداـ )ذو رائحة جيدة( و جيد االمتصاص لممياه و ال يتمزؽ عند  -
المنديؿ يا )اسـ المنتج ومساحة الكمية الموردة عبوات كاممة موضح عمي، و موزعات الورؽ

 العدد(و 

قادرة عمى امتصاص المياه وتجفيؼ التواليت جيدة و كوف خامات ورؽ التجفيؼ و يجب أف ت -
 .األيدي و ال تذوب أو تتمزؽ خالؿ االستخداـ 

، عيادة ، مخازف كؿ أماكف المنشأة الصحية )مستشفىيجب توفيرىا عمى مدار الساعة في  -
 الخ ..( .و 

كؿ تواليت سواء لممرضى أو لمموظفيف مف ف تتوفر باستمرار عمى كؿ مغسمة و يجب أ -
 الطاقـ الطبي و االداري .

 توريد .يجب عرض عينات مف ورؽ التجفيؼ عمى المجنة المركزية بالوزارة قبؿ ال -

viii.  في حاؿ ضبط أي ورؽ مخالؼ لممواصفات داخؿ المنشات الطبية يتـ مصادرة كؿ الكمية 

ix.  ، مزيؿ لمبقع و لو تأثير قوي عمى األوساخ ( منظؼ و مطير دورات مياه مقبوؿ الرائحة (
لتر مع توفير مكياؿ لمتخفيؼ ، يجب أف يكوف موضح عمى العبوة اسـ  01العبوة ال تزيد عف 

وتعرض عمى ادارة الموقع لمحصوؿ عمى الموافقة قبؿ  مصنعة، مكونات الموادالشركة ال
 االستعماؿ .

x. : مطير ألسطح غرؼ العمميات 

، و لو تأثير قوي  لو تأثير قاتؿ عمى جميع أنواع الجراثيـ المسببة لمعدوى ، مزيؿ لمبقع -
يجب  لتر ( 0د عف غير ضار عمى الجمد و غير ضار لمبيئة ) العبوة ال تزيعمى األوساخ و 

 أف يكوف موضح عمى العبوة اسـ الشركة المصنعة ، مكونات المواد  .

xi.  0 -0كمور محدد التركيز مف  % 
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( ) العبوة ال تزيد عف  - مف مصنع مرخص ) محدد لممادة الفعالة = ىيبوكموريت الصوديـو
 لتر( 5

xii.  ( 0.5أقراص كمور فوار) جـ 

جزء بالمميوف(  -ppmلنسبة لمادة الكمور المتاح )أقراص مطيرة ثابتة و معمومة التركيز با -
يقتؿ الجراثيـ المسببة لمعدوى مع كتابة التخفيفات المختمفة عند االستخداـ بأقساـ 

 المستشفى .

 
 

xiii.  : صابوف لغسؿ األيدي 

 (PH = 5-8يجب أف يكوف االس اليدروجيني لمصابوف مف خمسة الى ثمانية ) -

و يجب أف تحتوي مركبات  كجـ( 5 ال تزيد عفوه العب)ذو رائحة عطره ورغوه وفيرة   -
 الصابوف عمى مواد دىنية مرطبة لميديف .

يجب أف تكوف تركيبة الصابوف ال تحتوي عمى مواد تؤثر تأثير سمبي عمى الجمد و تؤدي  -
الى أمراض جمدية، وال يحتوي عمى أي نوع مف انواع البكتيريا الضارة واليحتوي عمى مادة 

 الفورماليف .

ب اف يكوف عمى كؿ عمبة ممصؽ موضح بو اسـ الشركة المصنعة و مكونات الصابوف يج -
 ويعرض عمى المجنة المركزية لمحصوؿ عمى الموافقة .

 شيور و يتـ فحصيا قبؿ توزيعيا عمى المنشاة . 3يجب توفير كمية لمدة ال تقؿ عف  -

 ية .يجب توفير صابوف لغسؿ االيدي في كافة الصبانات داخؿ المنشأة الصح -

xiv.  (0عربات نظافة بعجالت : مرفؽ صور لمعربات )صورة رقـ 

xv.  مبيد حشري لمحشرات الطائرة : )اسبراى(  مصنوع مف المركبات التي يصرح باستخداميا
عديـ الرائحة اليترؾ أثار عمى الجدراف  –و البيئة داخميةبالمنشات الصحية والغير ضارة بال

  مـ(311صة بالمادة الفعالة )عبوة والمفروشات ومدوف عميو كؿ البيانات الخا

xvi.  صابوف لتنظيؼ األرضيات 

مقبوؿ الرائحة ذو رغوة وفيرة ، يحتوي عمى مواد فعالة ، مزيؿ لمبقع و الدىوف ، و لو  -
تأثير قوي عمى األوساخ و غير ضار لمجمد ، مع وجود ممصؽ عمى كؿ عبوة موضح فييا 

نسبة التركيز لممنتج و نسبة التخفيؼ  اسـ الشركة المصنعة و الباركود الخاص بالمنتج و
 لتر( 01)العبوة ال تزيد عف  0-0.5لالستعماؿ،واالس الييدروجيني مف 

xvii.  مواد لتسميؾ البالوعات مف الشحـو 
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حبيبات مف مادة كيميائية تذيب الشحـو و تسمؾ البالوعات امنو لالستخداـ ، ال تؤثر عمى  -
اصة بالمادة الفعالة و طريقة و نسب مواسير الصرؼ ، مدوف عمييا كؿ البيانات الخ

 التخفيؼ ) العبوة ال تزيد عف نصؼ كجـ (

xviii.  مراكز رعاية أولية ( ليتـ لصقو عمى  –توفير طابع الصؽ و مروس باسـ المنشأة ) مستشفى
 أكياس النفايات الخطرة .

 سـ 0*0مقاس الطابع  -

 وزف(ال –التاريخ  –مصمـ لتدويف البيانات التالية عميو ) اسـ القسـ  -

xix. المماسح و القشاطات 

 يجب توفير عدد كافي لكؿ األقساـ . -

 توفير فوط خاصة لمسح الجداف و مقابض االبواب و المصاعد -

 يجب أف تكوف بحالة جيدة جدا . -

 يمنع استخداـ المماسح و القشاطات الخاصة بدورات المياه في اماكف اخرى . -

 عمميات في أماكف أخرى .يمنع استخداـ المماسح الخاصة باالقساـ الحرجة و ال -

 . يمنع استخداـ المكانس العادية داخؿ المنشات الصحية -

 

 اليات جمع النفايات : .2

يحظر استخداـ المصاعد الكيربائية الخاصة بالجميور في نقؿ النفايات أو أوعيتيا في  -
 ساعات الذروة )التي يكوف فييا كثافة عالية مف الزوار و العمؿ داخؿ الموقع (

 ناسب لوف االكياس حسب الحاويات أو السالت المخصصة لنوع النفايات .يجب أف تت -

يجب اغالؽ كافة االكياس التي يتـ جمعيا جيدا قبؿ وضعيا في حاوية التخزيف المؤقتة  -
 بالقسـ .

 يجب أف يكوف بداخؿ كؿ حاوية تخزيف مؤقت بالقسـ كيس يتناسب لونو مع نوع النفايات . -

لقسـ و التاريخ عمى الكيس في حاوية التجميع بالقسـ يجب وضع ممصؽ موضح بو اسـ ا -
 وربط الكيس جيدا قبؿ نقمو لمكاف تجميع النفايات .

يجب أف تكوف الحاويات مغمقة تماما اثناء نقؿ النفايات الى مكاف التخزيف الدائـ في  -
 المنشأة 

ساعة  00و كؿ يجب نقؿ النفايات الى المكاف المحدد لتخزيف النفايات كمما تمتميء الحاوية  -
 كأقصى حد 

يجب توزيف النفايات الخطرة و تدويف الكمية و اسـ القسـ في سجؿ خاص في مكاف  -
 التخزيف الدائـ .
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 يجب غسؿ كافة الحاويات بعجالت كؿ مرة بعد تفريغيا بالماء و الصابوف . -

 يجب غسؿ السالؿ في األقساـ مرة واحدة يوميا و في كؿ مرة يظير عمييا عالمات اتساخ -
  خالؿ اليـو

 
 بتقديـ خدمات النظافة بيا المتعاقد يمتـز التي والجيات األقساـ

 

  عمى اختالؼ تخصصاتيا اقساـ المبيت لممرضى)رجاؿ ونساء واطفاؿ(جميع  - أ

وحدة المريض بالكامؿ )السريروالكومودينات وكؿ ما يتبع وحدة المريض عدا االجيزة الطبية والكيربائية مف  - ب
 افة وباشراؼ الممرض المسئوؿمسئولية عماؿ النظ

 .الوالدة ووحدات واقساـ جميع أقساـ العمميات الكبرى والصغرى  - ت

األطباء والتمريض واإلداريوف العامميف بتمؾ األقساـ بما تحتويو مف مرافؽ )حمامات ، سكف  وجميع مكاتب  - ث
   .صاالت طعاـ (و مطابخ 

 .افة المخازف والمستودعاتجميع المطابخ وصاالت الطعاـ التابعة لتمؾ األقساـ وك - ج
جميع الممرات داخؿ األقساـ أو الموصمة إلييا أو الصاالت التي تقع داخميا أو بينيا أو تربط األقساـ  - ح

 ..جميع المناور ومساحات التيوية في األقساـوكذلؾ   البعض يبعضيا

بما تتضمف مف  منيا البعض الرئيسية والجانبية ببعضياجميع األدراج المؤدية إلى األقساـ أو تربطيا  - خ
 درابزينات ومناور.

األشعة ، )الخدماتية التشخيصية المساعدة والمخصصة لخدمة المرضى مثؿ أقساـ و جميع األقساـ الفنية  - د
وما تشممو تمؾ األقساـ مف مرافؽ )صاالت ، دورات مياه .....الخ ( والتعقيـ  ،  المختبرات ، العالج الطبيعي

 .، حمامات وخالفو(

 قساـ اإلدارية بما تشممو مف مكاتب ودورات مياه وحمامات وبوفييات وكردورات أو صاالت أو أدراججميع األ - ذ

 المختمفة المستشفىفي  جميع الساحات والممرات والطرقات خارج األبنية ومواقؼ السيارات - ر
عيد االعماؿ المطموبة مف الشركة تنفيذىا تنظيؼ كؿ االماكف وفؽ االليات العامة والخاصة و الموا

 المحددة باالضافة الى التالي :
مع تنظيؼ الزجاج مف  اعالهالمذكورة  االقساـ واالماكفجميع األبواب والنوافذ الزجاجية في جميع تنظيؼ  .0

 الداخؿ والخارج وأرضيات النوافذ وكذلؾ األبواب والجدراف

داخؿ جميع األقساـ  جميع دورات المياه والحمامات والمغاسؿ والحنفيات والخالطات المتواجدة تنظيؼ .0
 والوحدات سابقة الذكر

واألرفؼ أينما وجدت  دوف ، اختالؼ أنواعيا بوالكراسي الطاوالت الكبيرة والصغيرة ، و  تنظيؼ المكاتب .3
 المساس بسالمة تمؾ الممتمكات أو إتالفيا.
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عمؿ عماؿ أف يقـو بذلؾ ال ىالغبار عمتنظيؼ أجيزة التكييؼ داخؿ الغرؼ أو الممرات أو الصاالت مف  .0
 متخصصيف أو مدربيف عمى مثؿ تمؾ اإلعماؿ لعدـ المساس بيا أو إتالفيا عند أجراء النظافة

تنظيؼ وحدة المريض بالكامؿ )السريروالكومودينات وكؿ ما يتبع وحدة المريض عدا االجيزة الطبية  .5
 والكيربائية وباشراؼ الممرض المسئوؿ.

خراج األسرة واأل  .0 ثاث مف الغرؼ التي تتطمب ذلؾ باستخداـ أدوات تعسيؼ تعسيؼ الجدراف واألسقؼ وا 
عادتو لمكانو سالماً  )يفضؿ اف تكوف شفاط (مخصصة لذلؾ   وا 

 .العامميف أويزعج المرضى  أواإلداري بما ال يمس والمشرؼ  بالتنسيؽ مع رئيس تمريض القسـ و  
بمواد تنظيؼ خاصة ليا خاصية  (وتمميع بالفوطة المبممة )مسح المصاعد والكبائف وابواب تنظيؼ أرضيات .5

 التمميع دوف التسبب في صدئيا وكذلؾ نظافة مجارى أبوابيا مف الفضالت واألتربة وأعقاب السجائر

 جافة ةبفوط مف الغبار ةومسح الصور المعمق )استبداؿ الرمؿ برمؿ جديد اف لـز االمر(يرو تنظيؼ القوا .5

 .مات ودورات المياه والمطابخ وتمميعوتنظيؼ وتمميع البالط الصيني والكراميكا في الحما .9

تسميؾ المغاسؿ والمصارؼ وخطوط المجارى داخؿ األقساـ التي يمتـز المتعاقد عمى خدمة نظافتيا في لحظة  .01
 في التو والمحظة  وتسميكوحدوث االنسداد لخطوط الصرؼ والمجارى وعدـ تأجيؿ التعامؿ مع الخمؿ 

 . ف الغبار واألوساختنظيؼ السيفونات بالحمامات والمراحيض م .11
  ال يطمب إليو أدائيا و بتنفيذىا العامؿ يقـو ال التي األعماؿ

 .تنظيؼ األجيزة الطبية عمى إطالقيا الثابتة والمتحركة منيا .0

 تنظيؼ اآلالت الجراحية والميمات الطبية والتجييزات .0

 فرش األسرة وتغيير أغطيتيا .3

 جمع الغسيؿ مف األقساـ وتوزيعو .0

 لميمات والغازات الطبية أو التعامؿ فييانقؿ األدوية وا .5

 نقؿ المحاليؿ واألغذية واألوعية واألدوات المستخدمة في تقديـ األغذية . .0
 نقؿ الحاالت بيف األقساـ وبيف األشعة واألقساـ وبالعكس .5

 عدـ استخداـ عماؿ النظافة لمقياـ باعماؿ الضيافة والمراسالت االدارية .5
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 آلية صرؼ مستحقات الشركة
 

( دفعة 00ـ صرؼ مستحقات الشركة المترتبة عمى ىذا العقد عمى أساس الدفعات الشيرية و بعدد )يت .0
 لكامؿ مدة العقد السنوية تبدأ بالدفعة األولى و تنتيي بالدفعة الثانية عشرة و األخيرة.

جميع في حاؿ كانت الشركة قائمة بتقديـ الخدمة الكثر مف موقع فإنو يتـ الدفع بالدفعات الشيرية ل .0
 المواقع مرة واحدة.

( 01تمتـز وزارة المالية بدفع مطالبة الشركة باستحقاقيا لقاء الخدمات المقدمة حسب العقد خالؿ ) .3
 يوما مف تاريخ تقديـ المطالبة عمى أف تستوفي المصوغات التالية:

 .)الفاتورة االصمية )عف الشير الذي تـ تقديـ الخدمة فيو 

 ( عف المدة موضوع المطالبة يتضمف )االسـ /الوظيفة/ 5حؽ رقـ كشؼ دواـ منسوبي الشركة )مم
رقـ اليوية /موقع العمؿ( عمى أف يميز لحاالت الحضور بعالمة )+( و الغياب بالحرؼ )غ( 

الخدمات الطبية ( و يتـ توقيعو مف مدير الموقع/مشرؼ الشركة و ممثؿ -واإلجازات بعالمة )
داري أو مدير المستشف العسكرية  ( ى)مديرا 

 .صورة عف بوليصة التأميف لمنسوبي الشركة 

 .تقرير شيري مختصر عف أعماؿ الشركة بالموقع خالؿ المدة  موضوع المطالبة 

  يشمؿ الموضوع ومبمغ المطالبة  الخدمات الطبية العسكريةخطاب مطالبة مف الشركة لممثؿ
 باألرقاـ والحروؼ.

  بالموقع العسكرية الخدمات الطبيةخطاب تغطيو مع المالحظات مف ممثؿ 

  الخدمات الطبية نموذج تقييـ أداء الشركة حسب النماذج المرفقة موقعة مف ممثؿ الشركة و ممثؿ
  عبالموق العسكرية

 
 

 (2ممحؽ رقـ )
 المشمولة المستشفيات مف مستشفى لكؿ)شامؿ تغطية االجازات االسبوعية(  ادني كحد المطموب الكمي العماؿ عدد

 بالعرض 
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 (3ممحؽ رقـ ) 
 نموذج االسعار لممستشفيات) االعداد المطموبة تشمؿ تغطية االجازات االسبوعية(

العدد  بيافال الرقـ
 مالحظات االجمالى السعرلمعامؿ الواحد المطموب

    40 مستشفى كماؿ عدواف 2
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 نسبة الحسـ االجراءات المقررة نسبة التقييـ مستوى االداء الرقـ

   %  فما فوؽ1: ممتاز 2

 جيد جدا 3

% المرة  :9:0-91%
 االولى 

  لفت نظر وتنبيو بعدـ التكرار

91%-9:0: % 
 لفت نظر وحسـ )المرة الثانية(

% مف اجمالى الفاتورة 6
الشيرية تضاعؼ في حاؿ 

 %31التكرار وبحد اقصى

 جيد 4

% المرة  :8:0 -81%
% مف اجمالى الفاتورة 21 لفت نظر وحسـ االولى 

 الشيرية

% )المرة  :8:0 -81%
 لفت نظر وحسـ الثانية(

% مف اجمالى الفاتورة 31
خ العقد الشيرية وينظر في فس
 مع الشركة

 فسخ العقد مع الشركة  %81اقؿ مف  مقبوؿ 5
مصادرة كفالة حسف التنفيذ 
والتامينات النقدية لمموقع ذات 

 العالقة
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 (5ممحؽ رقـ )
 نموذج محضر اجتماع )اسبوعي(

محضر 
 اجتماع

 موضوع االجتماع
 

مكاف 
 االجتماع

 
  وقت بداية االجتماع  تاريخ االجتماع

 

 المشاركوف

 مالحظات التوقيع المسمى الوظيفي االسـ الرقـ
2     
3     
4     
5     
6     

 محاور االجماع:
 يجب كتابة ما تـ انجازه خالؿ الفترة ما بيف االجتماعيف بشكؿ مركز(  المالحظات االساسية حوؿ االنشطة( 

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
................................................. 

 
 يجب التركيز عمى ما تـ اقتراحو بالنسبة لتحسيف او تقويـ او تعديؿ كؿ نشاط( المقترحات( 

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
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..........................................................................................................
.................................................. 

 يجب تحديد ما تـ تقريره والتركيزعمى الترتيب باالولويات(   التوصيات( 

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

........................................ 
 
 

 االسـ             االسـ                    االسـ             االسـ                            
 
 

 التوقيع           التوقيع                   التوقيع              التوقيع                        
 

 
 

 ( -5Aممحؽ رقـ ) 
 نموذج تقٌٌم ٌومً و أسبوعً للشركات بالمستشفٌات

 الفترة اللٌلٌة الفترة المسائٌة الفترة الصباحٌة 7107التارٌخ :      /     / 

 الدرجة البٌان #
درجة 
 الشركة

 مالحظات
درجة 
 الشركة

 مالحظات
درجة 
 الشركة

 مالحظات

0 
تنظٌف الممرات و الصاالت حسب 

 نظافةاألوقات المحددة و درجة ال
4       

7 
تنظٌف غرف المرضى و المكاتب 

 باالوقات المحدة و درجة النظافة
4       

       4 نظافة الساحات العامة و الحدائق 3

4 
نظافة دورات المٌاه و االلتزام 

 بالتنظٌف كل ساعة
4       

       4مسح مقابض األبواب و المصاعد  5
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 والساللم باألوقات المحددة

       4 غرف العملٌات بدون تأخٌر نظافة 6

7 
نظافة األبواب و الشبابٌك و األسطح 

 العلوٌة و األرفف
4       

8 

توفٌر سالت لجمع النفاٌات فً كافة 

االماكن المحددة بالمناقصة و حسب 

 المواصفات

4       

9 
توفٌر حاوٌات تخزٌن مؤقتة لكل قسم 

 و حسب المواصفات
4       

01 

م ادوات تنظٌف بحالة ٌتم استخدا

جٌدة و لكل قسم أو دورة مٌاه أدواته 

 الخاصة

4       

00 

توفٌر صبانات و صابون عند كل 

 مغسلة و على مدار الساعة

 

4       

07 
توفٌر ورق لتجفٌف االٌدي و لدورات 

 المٌاه على مدار الساعة
4       

03 
تنظٌف أسرة المرضى و محٌطها 

 رافقٌن باألقساموكراسً االنتظار و الم
4       

04 
غسل و مسح الجدران حسب األوقات 

 المحددة بالمناقصة
4       

05 

نقل النفاٌات الى مكان التخزٌن الدائم 

و وضع ملصق على كل كٌس وتدوٌن 

 ت حسب التعلٌماتالبٌانا

4       

06 
التزام عمال الشركة بالزي و بطاقة 

 التعرٌف
4       

07 
عدد العمال كامل و موزعٌن على 

 األقسام
4       

08 
غسل حاوٌات التجمٌع المؤقت بالقسم 

 حسب التعلٌمات و الزمن
4       

09 
التزام العمال بالواقٌات الشخصٌة 

 أثناء عملٌة النظافة
4       

       4 االلتزام بمكافحة الحشرات والقوارض 71

       4 متوفر شطافات فً كافة دورات المٌاه 70
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77 
ورق التنشٌف مطابق للمواصفات 

 ومتوفر
4       

       4 االكٌاس مطابقة للمواصفات ومتوفرة 73

74 
توفٌر عربات لتنظٌف الممرات 

 والغرف حسب االحتٌاج
4       

75 
ٌر كافة انواع المنظفات لالرضٌات توف

 و دورات المٌاه
4       

       011 الدرجة النهائٌة

 التوقٌع : صفته : اسم المشرف :

  المشرفيف المخوليف بالتوقيع عمى النموذج : مشرؼ مكافحة العدوى ، الخدمات الفندقية ، مشرؼ
 التمريض ، مشرؼ اداري.  

 مجنة المركزية .يتـ رفع التقييـ االسبوعي الى ال 
 

 ( -5Bممحؽ رقـ ) 
 نموذج التقييـ الشيري في المستشفيات

 
  اسم المستشفى: الٌوم :  7107التارٌخ :      /     / 

 الدرجة البٌان الرقم
االسبوع 

 االول

االسبوع 

 الثانً

االسبوع 

 الثالث

االسبوع 

 الرابع

متوسط درجة 

 الشركة

ألوقات تنظٌف الممرات و الصاالت حسب ا 0

 المحددة و درجة النظافة

4      

تنظٌف غرف المرضى و المكاتب باالوقات  7

 المحدة و درجة النظافة

4      

      4 نظافة الساحات العامة و الحدائق 3

نظافة دورات المٌاه و االلتزام بالتنظٌف  4

 كل ساعة

4      

مسح مقابض األبواب و المصاعد  5

 ددةوالساللم باألوقات المح

4      

      4 نظافة غرف العملٌات بدون تأخٌر 6

نظافة األبواب و الشبابٌك و األسطح  7

 العلوٌة و األرفف 

4      
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توفٌر سالت لجمع النفاٌات فً كافة  8

االماكن المحددة بالمناقصة و حسب 

 المواصفات

4      

توفٌر حاوٌات تخزٌن مؤقتة لكل قسم  9

 وحسب المواصفات

4      

ٌتم استخدام ادوات تنظٌف بحالة جٌدة  01

 ولكل قسم أو دورة مٌاه أدواته الخاصة 

4      

توفٌر صبانات و صابون عند كل مغسلة  00

 وعلى مدار الساعة

4      

توفٌر ورق لتجفٌف االٌدي و لدورات  07

 المٌاه على مدار الساعة

4      

تنظٌف أسرة المرضى و محٌطها وكراسً  03

 ار و المرافقٌن باألقساماالنتظ

4      

غسل و مسح الجدران حسب األوقات  04

 المحددة بالمناقصة

4      

نقل النفاٌات الى مكان التخزٌن الدائم  05

ووضع ملصق على كل كٌس و تدوٌن 

 البٌانات حسب التعلٌمات 

4      

التزام عمال الشركة بالزي و بطاقة  06

 التعرٌف

4      

      4 ل كامل و موزعٌن على األقسام عدد العما 07

غسل حاوٌات التجمٌع المؤقت بالقسم  08

 حسب التعلٌمات و الزمن

4      

التزام العمال بالواقٌات الشخصٌة أثناء  09

 عملٌة النظافة 

4      

      4 االلتزام بمكافحة الحشرات و القوارض 71

      4 متوفر شطافات فً كافة دورات المٌاه   70

      4 ورق التنشٌف مطابق للمواصفات ومتوفر 77

      4 االكٌاس مطابقة للمواصفات و متوفرة 73

توفٌر عربات لتنظٌف الممرات و الغرف  74

 حسب االحتٌاج

4      

توفٌر كافة انواع المنظفات لالرضٌات  75

 ودورات المٌاه

4      

      011 الدرجة النهائٌة
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  : مالحظات
................................................................................................................... 

............................................................................................................................
.. 

 ف :اسـ و توقيع المشرفي 

2      ......................................3        ........................................

4............................... 

 مندوب الشركة  .....................................            6......................................  5

 ع و ختـ مدير المستشفىتوقي المدير االداري
 

 . يتـ طباعة النموذج عمى ورقة واحدة عمى الوجييف 

  يتـ تعبئة النموذج مف قبؿ المجنة المكمفة مف المستشفى و التي تشمؿ )مشرؼ مكافحة عدوى ، مشرؼ تمريض ، الخدمات الفندقية و
 مشرؼ اداري ( و توقع مف مدير المستشفى والمدير االداري.

 افة الدرجات التي حصمت عمييا الشركة في التقارير االسبوعية مع التقرير الشيري .يجب أف تتطابؽ  ك 

 ( - 5cممحؽ رقـ ) 
 والمراكز االدارية( األولية الرعاية مراكز) الموقع في الشركة أداء تقييـ نموذج

 2017:  /  /   التاريخ                   :                                                                المركز       
  :يمي كما)                  (     شير   خالؿ  النظافة بإعماؿ لقياميا)                                   (  شركة تقييـ       

 مالحظات درجة الشركة يةلدرجة النيائا وصؼ العمؿ الرقـ

   %51 النظافة العامة 1
   %21 والمصاعد مراتنظافة األرضيات والم

   %10 والحمامات  دورات المياهة  نظاف
   %21 والجدراف واألبواب  نظافة الشبابيؾ

   %5 نظافة المكاتب والدواليب   
   %5 نظافة الساحات الخارجية

2 
 

   %45  النظافة عممية في المستخدمة والمواد االدوات
   %5 ( وجو أرضيات) معطرات+  أرضيات سائؿ صابوف
   % 5 )سائؿ +قطع( أيدي تواليت صابوف
   % 6  (جيدة نوعية) صغير تواليت ورؽ
   % 6 (جيدة نوعية) كبير أيدي تنشيؼ ورؽ
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   % 5 " فنيؾ،  نار مية، كمور"  مطيرات
   % 5  اسود( -احمر)الواف النفايات لجمع نايموف أكياس
 وقشاطات مختمفة قطف  ومماسح مختمفة مكانس
   %6 لمغبار وعسافات ومجاريد

   %8  الضالة والحيوانات والحشرات القوارض مكافحة 3

4 

   15% التزامات الشركة
   % 4  مغمؽ( حذاء+ غامؽ ازرؽ بالطو)الرسمي الزى

   % 3 االلتزاـ بالقوانيف والموائح
   %4 التقيد بمكاف العمؿ بالموقع 

   %4 معدؿ ثبات العمالة 
   %4 االلتزاـ بمواعيد التنظيؼ 

   100 المجموع الكمى
 )   (     الشير خالؿ الغياب أياـ عدد)   (   الموقع في العماؿ عدد           

 لممركز         المسئوؿ اإلداري                                                                      الشركة مندوب                          
 

 (5ممحؽ رقـ )
 اليات تنفيذ خاصة باألقساـ الطبية :

. A : أقساـ العمميات 

 غرؼ عمميات في أوقات العمؿ الرسمية الصباحية  4يجب اف يتوفر عامؿ/ة لكؿ  -

تبدأ عممية النظافة في قسـ العمميات الساعة السادسة صباحا و تنتيي قبؿ الساعة السابعة والنصؼ  -
بغسيؿ كؿ األرضيات بالماء و الصابوف تـ التجفيؼ و تـ مسح األرضيات بكمور بتركيز  صباحا وذلؾ

 جزء بالمميوف . 511 -311

يتـ تنضيفيا بنفس الية تنظيؼ االرضيات العادية . ما عدا االرضيات التي  PVCاالرضيات المغطاة ب  -
ماء والصابوف تـ تجفبفيا تـ تحتاج الى صيانة و يوجد بيا فتحات فيتـ مسحيا فقط بفوطة مبممة بال

 جزء بالمميوف . 511-311مسحيا بكمور بتركيز 

يجب غسؿ جدراف العمميات المغطاة بالسيراميؾ مرتيف اسبوعيا و عند الحاجة بالماء والصابوف تـ  -
 جزء بالمميوف . 511 -311التجفيؼ و مسح الجدار بعد ذلؾ بكمور بتركيز 

يوميا صباحا قبؿ بداية العمؿ و في نياية الفترة الصباحية  يجب مسح جدراف غرؼ العمميات مرتيف  -
 جزء بالمميوف . 511 -311بكمور بتركيز 

و يتـ مسح الجدراف المطمية بطالء يتأثر بالماء بفوطة مبممة بماء و صابوف تـ التجفيؼ تـ المسح   -
 ـ ألي عمؿ اخر(بالكمور حسب التركيز السابؽ يوميا .) االدوات التي تستخدـ لمجدراف ال تستخد
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يجب توفير ممسحة و قشاطة و كافة أدوات التنظيؼ لغرؼ العمميات تكوف مخصصة و ال تستخدـ حتى  -
 لممرات داخؿ قسـ العمميات .

أرضية العممية بفوطة مبممة بالماء و  بمسحيجب تنظيؼ غرؼ العمميات بعد كؿ عممية مباشرة و ذلؾ  -
دقيقة  31بحيث ال تستمر عممية النظافة أكثر مف صابوف مخصص لمعمميات و التجفيؼ جيدا ، و 

 لعدـ تعطيؿ العمؿ داخؿ غرؼ العمميات .

في حاؿ وجود انسكابات دـ كبيرة عمى االرضيات يقـو العامؿ بارتداء الواقيات الشخصية )كفات شديدة  -
ضعيا في التحمؿ ، باالضافة الى الزي الخاص بالعمميات ( و يقـو بمسح الدـ بواسطة فوطة خاصة و و 

 26جزء بالمميوف عمى مكاف الدـ و يتركو لمدة  6111حاوية النفايات الخطرة و وضع كمور بتركيز 
دقيقة تـ يقـو بعممية الشطؼ بالماء و الصابوف والتجفيؼ و بحيث ال تستغرؽ عممية التنظيؼ أكثر 

 دقيقة . 31مف 

ة كؿ يـو عمؿ بعد نياية فترة الدواـ يجب غسؿ كافة االرضيات بالماء و الصابوف تـ التجفيؼ في نياي -
 ساعة . 35الصباحي و بعد استخداـ أي غرفة خالؿ 

يحظر عمى العامؿ الذي يعمؿ في قسـ العمميات في الفترة الصباحية مغادرة القسـ أو التجوؿ خارج  -
سئولية القسـ ألي سبب مف األسباب أثناء دوامو و أف يمتـز بالزي الخاص بالعمميات وتتحمؿ الشركة الم

الكاممة عند حدوث أي تموث لمحاالت الجراحية و التي يثبت فييا عدـ تنظيؼ المكاف جيدا أو مغادرة 
 العامؿ قسـ العمميات أثناء فترة عممو .

الفترات المسائية و التي يكوف فييا العامؿ لديو أعماؿ مشتركة داخؿ قسـ العمميات و خارجو في بعض  -
زي الخاص بالعمميات قبؿ الدخوؿ لمقسـ و خمعو داخؿ القسـ قبؿ المستشفيات ، يجب أف يرتدي ال

 المغادرة .

B. )أقساـ التنويـ الخاصة بالمرضى مثؿ ) أقساـ الجراحة ، الباطنة ، األطفاؿ ، و الخ 

مرات يوميا و عند الحاجة و ذلؾ بشطؼ االرضيات بالماء و الصابوف  4يجب تنظيؼ غرؼ المرضى  -
 جزء بالمميوف . 511-311بتركيز  تـ تجفيفيا تـ مسحيا بكمور

يجب تنظيؼ كافة أسرة المرضى و الكوميدينو و الجدار المغطى بالسيراميؾ و ذلؾ بغسميا بالماء  -
جزء بالمميوف بعد كؿ خروج مريض و قبؿ  511-311والصابوف تـ التجفيؼ تـ المسح بكمور بتركيز 

اف الذي يتأثر بالماء و الجدارف المغطاة دخوؿ مريض اخر عمى نفس السرير ، الجدراف المطمية بالدى
بالخشب وكراسي انتظار المرضى بفوطة مبممة بالماء و الصابوف تـ تجفيفيا تـ مسحيا بكمور بتركيز 

 مرات يوميا . 4جزء بالمميوف  311-511

 يجب جمع النفايات مف غرؼ المرضى بصورة دورية و حسب التصنيؼ . -
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C. .  المختبرات و األشعة 

مرات يوميا و عند الحاجة وذلؾ بغسؿ كافة االرضيات بالماء والصابوف تـ تجفيفيا،  4القسـ  يتـ تظيؼ -
 جزء بالمميوف . 511-311تـ مسحيا بكمور بتركيز 

يجب غسؿ كافة الجدراف المغطاة بالسيراميؾ مرتيف اسبوعيا بالماء و الصابوف تـ تجفيفيا تـ مسحيا  -
و يتـ مسحيا مرتيف يوميا بفوطة مبممة بماء و صابوف تـ  جزء بالمميوف ، 511-311بكمور بتركيز 

 جزء بالمميوف . 511-311تجفيفيا تـ مسحيا بكمور بتركيز مف 

يتـ مسح كافة الجدراف المطمية بالدىاف الذي يتأثر بالماء و الجدارف المغطاة بالخشب وكراسي انتظار  -
جزء بالمميوف  511-311يا بكمور بتركيز المرضى بفوطة مبممة بالماء و الصابوف تـ تجفيفيا تـ مسح

 مرتيف يوميا .

يتـ تجميع النفايات داخؿ القسـ بواسطة عربات القسـ المخصصة و حسب تصنيؼ النفايات وتنقؿ  -
 ساعة كأقصى حد . 35لمنطقة تجميع النفايات كمما تمتأل و كؿ 

النفايات الخطرة أو النفايات  النفايات الكيميائية يتـ نقميا في عربات مخصصة و ال يتـ تجميعيا مع -
 العادية . و تنقؿ الى مكاف تجميع النفايات الخاص بالمستشفى .

 ليال . 23صباحا و حتى  7يجب تنظيؼ دورات المياه كؿ ساعة و عند الحاجة مف الساعة  -
 

D. العيادات الخارجية 

-311كمور بتركيز يجب تنظيؼ المكاف ، بغسؿ االرضيات بالماء و الصابوف تـ تجفيفيا تـ مسحيا ب -
جزء بالمميوف كؿ يـو صباحا قبؿ حضور المرضى و المراجعيف و بعد مغادرة جميع المرضى في  511

 نياية اليـو .

يجب غسؿ كافة الجدراف المغطاة بالسيراميؾ مرتيف اسبوعيا بالماء و الصابوف تـ تجفيفيا تـ مسحيا  -
رتيف يوميا بفوطة مبممة بماء و صابوف تـ جزء بالمميوف ، و يتـ مسحيا م 511-311بكمور بتركيز 

 جزء بالمميوف . 511-311تجفيفيا تـ مسحيا بكمور بتركيز مف 

يجب مسح كافة االبواب و النوافذ و الجدراف المطمية بدىاف يتأثر بالماء يوميا بفوطة مبممة بالصابوف  -
 جزء بالمميوف . 511-311تـ تجفيفيا مباشرة تـ مسحيا بكمور بتركيز 

مسح كافة كراسي المرضى و المكاتب كؿ يـو صباحا و بعد مغادرة جميع المرضى بكمور بتركيز  يجب -
 جزء بالمميوف . 311-511

يجب تنظيؼ دورات المياه الخاصة بالعيادة كؿ ساعة وعند الحاجة و ذلؾ بغسميا بالماء و الصابوف تـ  -
اف دورة المياه بالماء و الصابوف كؿ تجفييفيا و مسحيا بالكمور بالتركيز السابؽ ، و غسؿ كافة جدر 

 جزء بالمميوف . 511-311يـو في نياية الفترة الصباحية ، تـ تجفيفيا و مسحيا بكمور بتركيز 
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يجب جمع النفايات كؿ يـو قبؿ اغالؽ العيادة الخارجية و بعد االنتياء مف المرضى و نقميا الى أماكف  -
 تجميع النفايات .

 
 

 (6) رقـ ممحؽ
 والقوارض الحشرات مكافحة بروتوكوؿ

 :تعميمات خاصة باستخداـ المبيدات الحشرية -اواًل:
المشمولة في العطاء إال بعد الرجوع لقسـ  المستشفىال يسمح باستخداـ أي مبيد في أي مركز مف  -

مكافحة الحشرات والقوارض بالوزارة وعمى الشركة الفائزة موافاة قسـ مكافحة الحشرات والقوارض بقائمة 
لمواد والمبيدات المنوي استخداميا )ضرورة احضار العبوة االصمية)المصدرية(عمييا رقاع بالمغة با

اسـ المادة المضادة  –تاريخ الصالحية  –المادة الفعالة –العربية مبينا عمييا )اسـ المادة التجاري 
ي استخداميا ( الخذ لمتسمـ لكؿ مبيد( والكتالوج الخاص بكيفية االستخداـ لكؿ مادة مف المواد المنو 

 الموافقة عمى استخداميا.

 يجب تسميـ القائمة الموقعة مف دائرة مكافحة القوارض والحشرات الدارة الموقع قبؿ البدء باالستخداـ. -

المشمولة في العطاء إال بعد الرجوع الدارة  المستشفىال يسمح باستخداـ أي مبيد في أي مركز مف  -
 قؿ بموعد والية الرش.واعالميا قبؿ يـو واحد عمى اال

يتـ اطالع المرضى والمرافقيف وجميع العامميف في االقساـ المختمفة عمى الية وموعد الرش وذلؾ مف  -
خالؿ وضع يافطات تحذيرية في االماكف التى ستـ رشيا خاصة في مراكز الرعاية االولية ومستشفيات 

 االطفاؿ.

ية باستخداـ المبيدات الحشرية ويتحمؿ كافة تمتـز الشركة بتخصيص شخص مؤىؿ ودرب يكوف عمى درا -
 المسئولية وليس لموزارة 

 عمى الشركة الفائزة توفير المادة المضادة لكؿ مبيد.  -

 تمتـز الشركة باستخداـ مبيدات منتجو مف شركة حاصمة عمى ترخيص إلنتاج ىذه المواد)المبيدات(. -

 داخؿ أقساـ ومكاتب الوحدات الصحية. تمتـز الشركة باستخداـ مبيدات ال يوجد ليا رائحة منفرة -

بالنسبة لمكافحة الحشرات ينصح  باستخداـ المبيدات التي تمتاز بالفاعمية العالية والسمية القميمة وال  -
( ويستخدـ عمى صورة سائمة لو عمى permethrin) فليا رائحة كريية مثؿ مركبات البرمثري ديوج

تى يصعب رشيا بالسائؿ مثؿ الطبموىات ومجاري عمى صورة مسحوؽ بودرة توضع في االماكف ال
 الكيرباء حيث تستمر فعاليتيا مدة طويمة.
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)مادة مانعة التجمط(   Antiocoagulantبالنسبة لممبيدات القوارض تستخدـ المبيدات مف مجموعة -
أو راتريـ و يستخدـ عمى صورة سائمة أو عمى صورة طعوـ مخموطة مع حبوب  Gمثؿ راتيموف 
 اسماؾ( توزع في أماكف بعيدة عف متناوؿ األيدي. –مع بقايا مواد غذائية )لحـو  مجروشة او

وخاصة مبيد  المستشفىيمنع استخداـ مبيدات القوارض ذات السمية العالية داخؿ المستشفيات و  -
 )ذات الموف األسود(.   zinc phosphidفوسفيد الزنؾ 

 صقة أو المصائد البالستكية داخؿ المكاتب واالقساـ.لمكافحة الفئراف الصغيرة  يتـ استخداـ المصائد الال -

 يمنع استخداـ المبيدات الزراعية لرش الوحدات الصحية بأي حاؿ. -

 عدـ إلقاء عبوات المبيدات الفارغة وادوات الرش في مجمع النفايات ويتـ التخمص منيا بأماف. -

  
 

 :المستشفىو  المستشفيات داخؿ لممكافحة العمؿ أليوثانيًا: 
ـز الشركة بأعداد جدوؿ نصؼ سنوي لمواعيد الرش بالتعاوف مع مدير إداري المركز الصحي حس تمت -

( يتـ ارساؿ صورة منو لقسـ مكافحة الحشرات والقوارض بالوزارة بحيث تكوف Dالنموذج المرفؽ رقـ )
 كالتالي:

 يوـ مف بداية استالـ الموقع. 26الرشة األولى تتـ بعد  -
 يوـ مف الرشة األولى. 32الرشة الثانية يتـ بعد  -
. 41 ؿالرشة الثالثة وما بعدىا يتـ الرش باستمرار ك -       يـو

 في الحاالت الطارئة والخارجة عف الجدوؿ المحدد تقـو الشركة بالمكافحة فورا وبدوف تأخير.   -

 يتـ الرش داخؿ األقساـ في المستشفيات بعد إخراج الكومودينات ووضعيا في مكاف بعيد عف القسـ، -
 ومف ثـ يتـ رش الكومودينات جيدا.

ساعة يتـ غسؿ الكومودينات واالماكف التي تـ رشيا بالماء والصابوف مع أخذ  23بعد عممية الرش ب -
 ....الخ(-جزمو-بالطو-كفات-االحتياطات الالزمة مف استخداـ)كمامة

 –لعممية الرش)جوانتات عمى الشركة االلتزاـ بكافة اجراءات الوقاية والسالمة وتوفير االدوات االزمة  -
 بالطو جزمة طويمة كمامات خاصة .........الخ(.

تقـو الشركة بتفقد مناىؿ الصرؼ الصحي ومصارؼ السطح العموي لممباني واماكف تجمعات المياه  -
 ورشيا لمنع توالد البعوض.

قـو الشركة بإبالغ لمنع دخوؿ الفئراف مف المداخؿ وابواب االقساـ او طبمونات الكيرباء او التيميفونات ت -
 إدارة المستشفى أو المركز الصحي لعمؿ الالـز الغالؽ الفتحات وبالتنسيؽ مع اليندسة والصيانة.
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تمتـز الشركة بالتوقيع عمى شيادة تنفيذ واتماـ اعماؿ مكافحة الحشرات والقوارض مف خالؿ أدارى  -
في ممؼ التقييـ الخاص ( وتحفظ Cالمستشفى أو المركز الصحي حسب النموذج الموضح ادناه )

 بالشركة عند تمييدا إلعداد التقرير الشيري. 

( الخاص بمراكز الرعاية االولية والنموذج Aيمتـز االداري باعداد التقرير الشيري حسب النموذج) -
(B الخاص بالمستشفيات وترسؿ صورة مف التقرير الشيري الى قسـ مكافحة الحشرات والقوارض بمركز)

 3912434فاكس رقـ  صحي الصوراني  /

 (.3912434فنية يتـ مراجعة قسـ مكافحة الحشرات بعيادة الصوراني ت) تأي استشارا -
 -: المستشفىتعميمات خاصة لرش المطابخ في المستشفيات و ثالثا : 
 عمميات الرش تكوف بعمـ ادارة المستشفى وبحضور مسئوؿ المطبخ او مف ينوب عنو. -

 قة بالمطبخ التخمص مف االغراض التى ليا عال -

يتـ اخذ الحتياطات الالزمة اثناء عممية الرش لمقائميف عمى الرش وااللتزاـ بمبس المالبس الواقية مف  -
 كمامات وكفات وبالطو وجزمة الخ..... 

 رفع جميع االواني واالدوات بعيدا عف مكاف الرش -

 يتـ الرش خالؿ الفترة المسائية وبعد توزيع الوجبات  -

 لمرشوش في اليوـ التالي صباحا بالماء والصابوف قبؿ البدء في العمؿ في المطبخيتـ تنظيؼ المكاف ا -
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 ( مراكز صحيةA-6نموذج رقـ )
 تقرير شيري العماؿ مكافحة الحشرات والقوارض مف خالؿ شركة النظافة

 عف شير:   محافظة:      مرسؿ مف مركز صحي:   
 8231282/ مركز صحي الصوراني تميفاكس  سكريةالخدمات الطبية العالى قسـ مكافحة الحشرات ب

 :المبيدات الحشرية التي استخدمتاوال: 
 االماكف التى تمت فييا المكافحة الكمية المستخدمة /لتر / جـ  اسـ المبيد المستخدـ ـ
1    
8    
2    
4    
5    
 :مبيدات القوارض التى استخدمت في المكافحةثانيا:
 االماكف التى تمت فييا المكافحة الكمية المستخدمة كجـ/عدد االطباؽ  طعـ / الصؽ المادة المستخدمة ـ
1    
8    
2    
4    
5    

 
 

 توقيع مدير اداري المركز الصحي
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 ( مستشفيات B-6نموذج رقـ ) 
 تقرير شيري العماؿ مكافحة الحشرات والقوارض مف خالؿ شركة النظافة

 عف شير:   فظة: محا   مرسؿ مف مستشفى: 
 8231282/ مركز صحي الصوراني تميفاكس  الخدمات الطبية العسكريةالى قسـ مكافحة الحشرات ب

 :المبيدات الحشرية التي استخدمتاوال: 
 االماكف التى تمت فييا المكافحة الكمية المستخدمة /لتر / جـ  اسـ المبيد المستخدـ ـ
1    
8    
2    
4    
5    
 :بيدات القوارض التى استخدمت في المكافحةمثانيا:
 االماكف التى تمت فييا المكافحة الكمية المستخدمة كجـ/عدد االطباؽ  المادة المستخدمة طعـ / الصؽ ـ
1    
8    
2    
4    
5    

 
 

 توقيع مدير اداري المستشفى
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 (C-6نموذج رقـ ) 
 اتشيادة تنفيذ اعماؿ مكافحة القوارض والحشر 
 قاـ مندوب شركة النظافة في المركز الصحي / ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اكف بتاريخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بتنفيذ اعماؿ المكافحة الالزمة ضد الحشرات والقوارض في االقساـ والمكاتب واالم
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلتالية:ا

 تـ استخداـ المبيدات االتية:
 مالحظات الكمية المستخدمة )لتر/ جـ( اسـ المبيد المستخدـ الرقـ
    
    
    
    

 
 مندوب شركة النظافة                                      المديراالداري/ المناوب االداري

 
 (D-6نموذج رقـ ) 

 المستشفىش المبيدات مف خالؿ شركة النظافة جدوؿ نصؼ سنوي لمواعيد الر 
 
 الرشة الخامسة الرشة الرابعة الرشة الثالثة الرشة الثانية الرشة االولى اسـ المكاف ـ
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 االداري/ المناوب االداري                   مندوب شركة النظافة                                      المدير            
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 عربات التنظيف
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بصفتي ممثاًل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقر أنا الموقع أدناه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىوية رقـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 عف  شركة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بالتػػالي:ػ

مػف شػروط عامػة  :312/ 23.   بأنني قرأت وتفيمت كافة ما ورد بوثػائؽ العطػاء المطػروح رقػـ 2
 وخاصة ومواصفات وألتـز التزاما قانونيًا بتمؾ الشروط والمواصفات .

 1:يبقػى العػرض المقػدـ منػي سػاري المفعػوؿ وال يجػوز لػي الرجػوع عنػو لمػدة .   كما ألتـز بػأف 3
 يوما مف تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض.

.  وكػذلؾ ألتػػـز بتقػديـ الخدمػػة المطموبػة المحالػػة عمػى بموجػػب العطػاء المػػذكور أعػاله والتػػي يػػتـ 4
الدية كاممة وذلًؾ مف تاريخ خالؿ فترة العقد وىي سنة مي الخدمات الطبية العسكريةطمبيا  مف قبؿ 

توقيع العقد واستالـ أوامػر التوريػد عمػى أف تكػوف تمػؾ الخدمػة المقدمػة مػف قبمػي وفقػًا لممواصػفات 
 والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطاء.

 وىذا إقرار وتعيد مني بذلؾ أقر وألتـز بكؿ ما ورد بو دوف أي ضغط أو إكراه .     
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػـ المنػػاقػػص :ػػػػػ
 رقـ المشتغؿ المرخص :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                 
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