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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 8172/ 71  عطاء رقم
  لصالح أصناف مختبرات توريدلعطاء حكومي زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / رة الماليةتعمن وزا     
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاءالصحة  ةوزار 

فعمــا الشــركات ذات ااختصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
 الرمال برج الوليد الطابق األرضـي بـالبرة مـن إشـارة مـرور الطيـرانـ  لموازم العامةرة العامة اإلداالمالية / 
خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عما كراسة المواصفات ووثائق العطاء مبابـل دفـ   في ازة
 .خزينة وزارة الماليةإلا اير مستردة تورد  شيكل( 033مبمغ )

وزارة المــوازم  العامـة دارةاإلســعار بـالظرف المختـوم فـي صــندوق العطـاءات بـآخـر موعـد لببـول عـروض األ
ـــة عشـــرالســـاعة وـــو  زةـالماليـــة فـــي اـــ ـــوم  صـــباحمـــن  الحادي وتفـــتح   30/30/0302الموافـــق  ءربعـــااألي

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالمظاريف بحضور ممثمي الم
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عما من يرسو عميه العطاء. ن في الصحفأجرة اإلعال .0
مــن أي بنــك يعمــل فــي باســم مجمــ  الشــفاء الطبــي  كفالــة بنكيــة أو شــيك بنكــي صــادرين يجــة إرفــاق  .0

يومـًا مـن آخـر  تسـعين" كتـممين دخـول " سـاري المفعـول لمـدة  مـن إجمـالي العطـاء %0ببيمة  قطاع ازة 
 موعد لتبديم العروض.

 تشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائة.و  بالشيكلتبدم األسعار  .0
 لجنة العطاءات اير ممزمة بببول أقل األسعار. .4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عما الكراسة يرجا مراجعة موق  الوزارة 0
 .0204062-0206333. لممراجعة وااستفسار واتف رقم : 6
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 الشروط العامة 
 

 إ : داداد وديد ا العروم مق ل ا المدقالن قإ : أولا 

يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفبــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يبــرأ وــذج  .0
الوثائق ويتفىم جميـ  مـا ورد فيىـا ويخـتم ويوقـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويبـدمىا ضـمن العـرض كاممـة 

 ترتبة عما عدم قيامه بالتدقيق وااستكمال بصورة صحيحة.عما أن يتحمل كافة النتائج الم

عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم  بالشـيكلتكتة أسـعار العطـاء  .0
 والتغميف ومصاريف النبل والتحميل والتنزيل والتممين وجمي  الرسوم والمصاريف األخرى.

أو التعــديل أو  بــالحبر األزرق أو األســود فبــط ويحظــر المحــو يعــد المنــاقص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــاً  .0
الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن وــذا الببيــل يوضــ  عميــه خطــين متــوازيين بـــالحبر 

 ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويوق  بجانبه من قبل من أجرى التصوية. راألحم

ائق المطموبــة مــ  تـــممين دخــول العطــاء فـــي مغمــف مغمــق ب حكـــام يبــدم المنــاقص عرضـــه مرفبــًا بــه الوثـــ .4
وكــذلك   0302/ 01 لممناقصــة رقــم الصــحة ةلصــالح وزار   أصــناف مختبــراتتوريــد ويكتــة عميــه عطــاء 

اســمه وعنوانــه بالكامــل ورقــم الىــاتف والفــاكس ورقــم صــندوق البريــد الخاصــين بــه لترســل إليــه المكاتبــات 
تعـديل فـي عنوانـه  لمـوازم / وزارة الماليـة خطيـًا بـمي تغييـر أو العامة ةاإلدار يــغ المتعمبة بالعطـاء وعميه تبم

وعميه أن يكتة أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانىـا وبخـالف ذلـك يحـق لمجنـة العطـاءات أن 
 تىمل العرض المبدم منه.

قبـل  العامـة ةاإلدار ى يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لىذا الغـرض لـد .0
في صندوق العطاءات قبل آخر موعـد لتبـديم العـروض  انتىاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ا يودع 

 ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مغمبًا .

مـن  يومـا سـتونيمتزم المناقص بمن يببا العرض المبدم منه نافذ المفعول وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة  .6
 تبديم العروض.تاريخ آخر موعد ل

 
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفق المناقص م  عرضه ) خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشـىادات والوثـائق المطموبـة منـه ووـي   .0
 عما النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شىادة مزاولة المىنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 لمشركة. السجل التجاري أو الصناعي 
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 .شىادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة البيمة المضافة 

عما المناقص أن يرفق بعرضه النسـخة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف  .0
ذا كانـت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكذلك يبدم م  عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان

ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم اير قابمة ل منبل فعميه أن يحدد مكانىا والوقـت الـذي يمكـن رؤيتىـا فيـه وان
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــاقص أن يضــــيف أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يراـــة ب ضــــافتىا ويـــرى أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .0
 عرضه.

 

  ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .7

أو عمـا شـكل كفالـة أو باسـم مجمـ  الشـفاء الطبـي صـادر  معتمـد قص أن يرفق بعرضه سـند دفـ يمتزم المنا
ببيمــة  شــيك بنكــي صــادر مــن بنــك يتعامــل مــ  الســمطة الفمســطينية فــي اــزة وموافبــة وزارة الماليــة عمــا ذلــك

يف وا شىور مـن تـاريخ فـتح المظـار  0ساري المفعول لمدة " كتممين دخول "  من إجمالي قيمة العطاء 0%
، عمــا أن تعــاد تممينــات الــدخول فــي العطــاء إلــا ينظــر فــي أي عــرض ايــر معــزز بتــممين دخــول العطــاء 
بعـــد مـــدة أســـبوعين مـــن تـــاريخ آخـــر موعـــد لتبـــديم  مبـــدميىا مـــن المناقصـــين الـــذي لـــم يحـــال عمـــيىم العطـــاء

 العروض، وكذلك لمن أحيل عميىم العطاء بعد أن يبوموا بتبديم تممين حسن التنفيذ.
 تأمين حسن التنفيذ :  .8

يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بمي جزء من بنودج بتبديم تممين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه ببيمـة 
صادر باسم مجم  الشـفاء الطبـي أو عمـا  معتمد سند دف % من إجمالي قيمة العطاء وذلك عما شكل 03

سمطة الفمسطينية في اـزة وموافبـة وزارة الماليـة عمـا شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل م  ال
يوم مـن تـاريخ تبميغـه ببـرار إحالـة العطـاء عميـه مـن قبـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـا أن يكـون  00خالل  ذلك

، ويعاد تممين حسن التنفيذ إلا المتعىـد بعـد تنفيـذ كافـة االتزامـات المترتبـة  أشىرثالثة مدة ساري المفعول ل
جـــة طمــة خطـــي تبدمـــه الــدائرة المســـتفيدة لــإلدارة العامـــة لمـــوازم بــاإلفراج عـــن التــممين )حيـــث يـــتم عميــه بمو 

 إصدار شيك ببيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 
يتم و  من قيمته كما 30334عند العبد أو ااتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 9

فاق كرسوم طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما عن نفس العبد أو اات 30334تحصيل نسبة 
خصم من فاتورة المورد من قيمة العبد أو ااتفاق عما أن ت 30332الجىة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 

 عند السداد.
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 رابعًا: فتح العطاءات وتقييميا:
 -:لجنة فتح المظاريف -7
مظــاريف العطــاء وتبــوم وــذج المجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح  

 -المناقصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه  - أ

ويئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه رقـــم العطـــاء ومبامـــه عـــدد العطـــاءات وعمـــا مظروفـــه رقمـــًا مسمســـاًل عمـــا 
 الواردة.

ثبات عددوا.  - ة  ترقيم األوراق المرفبة م  العطاء وان

قــراءة اســم مبــدم العطــاء واألســعار وقيمــة التــممين اابتــدائي المبــدم مــن كــل منــاقص وذلــك بحضــور   - ت
 المناقصين أو ممثميىم.

حاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورقــة مــن أوراقــه التوقيــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء ال - ث
 وكذلك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات الساببة.

 

 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -8
ــذين تتكــون مــنىم المجنــة الفنيــة التــي تبــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــخاص أو الجىــات ال

لية والبانونية وتبدم توصـياتىا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أخـذ العروض من النواحي الفنية والما
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أي عرض اير معزز بتممين دخول العطاء.  - أ

تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفبـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا    - ة
ج الغايـــة، وتخضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــاقص بعرضـــه جـــدول يعـــد لىـــذ

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخذ بعين ااعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومبدرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
ا وقطـ  الغيـار وورش الصـيانة و كـذلك وسمعته التجارية والتسىيالت التـي يبـدمىا أو الخدمـة التـي يوفروـ

كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاقص الـذي ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض 
 وذج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يميه حتا تتم دراسة العروض المبدمة.  - ث

المواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مبـــدم إذا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط و  - ج
أرخص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد لمصـنف الواحـد بـالرام 

 من اختالف األسعار.
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فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرخــص األســعار تنتبــل الدراســة إلــا العــرض  - ح
ه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـا أن تبـين أسـباة الذي يميـ

 استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.

إذا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــاقص الـــذي يتضـــمن عرضـــه  - خ
بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم  ميزات إضافية ثم المبدم لممنتجات المحميـة، ثـم المنـاقص المبـيم

 األقل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعيد أو المورد :ـ
عما المتعىـد الـذي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العبـد الخـاص ببـرار اإلحالـة وتوقيـ  ااتفاقيـة  .0

 فيىا )أوامر الشراء(. وما يمحبىا من أوراق ومستندات بما
 من تاريخ استالمه ألمر التوريد. أسبوعين يمتزم المتعىد بالتوريد خالل .0

ا يجوز لممتعىد أن يتنازل ألي شـخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العبـد دون الحصـول عمـا  إذن  .0
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

طاءات بمي خسارة أو ضرر ناشئ عـن تبـديم عرضـه ا يحق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة الع .4
في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المبدمـة إليىـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـا مبـدم أقـل 

 األسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباة.

ــًا لمم .0 واصــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــذلك يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفب
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعيد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامو بو:ـسادسا

د يحـق لمـدير إذا تمخر المتعىد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العبـ:  فرض غرامة مالية .0
%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـمخر فـي توريـدوا 0عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ا تبـل عـن )

عــن كــل أســبوع تــمخير إا إذا تبــين أن التــمخير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة قــاورة ، وفــي جميــ  األحــوال عمــا 
وف واألســباة التــي أدت إلــا التــمخير فــي المتعىــد تبــديم إشــعار خطــي وفــوري إلــا الجىــة المختصــة بــالظر 

 التوريد أو منعته من ذلك وتبديم ما يثبت ذلك.
إذا نكل المتعىد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي  : الشراء عمى حساب المتعيد .0

م بىــا المتعىــد بــنفس ذلــك أو تــمخر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار البــرار بشــراء المــوازم الممتــز 
الخصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آخـر عمــا حسـاة وــذا المتعىـد ونفبتــه مـ  تحميمــه فـروق األســعار 
ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم  والنفبــات اإلضــافية وأيــة خســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال

 ا ذلك.العامة دون الحاجة إلا أي إنذار وا يحق لممتعىد ااعتراض عم
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: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذي يخـل بالتزاماتـو أو إلغـاء العقـد المبـرم معـو .0
التــي أحالــت العطــاء اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق المتعىــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة قيمــة التــممين المبــدم مــن 

عتبــر المبمــغ فــي وــذج الحالــة إيــرادًا المتعىــد أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســة مــ  قيمــة المــوازم ايــر المــوردة وي
 لمخزينة العامة.

وفــي جميـــ  األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوال المســـتحبة لىـــا فـــي ذمـــة المنـــاقص أو  .4
المورد من األموال المستحبة لذلك المناقص أو المورد لدى الـوزارات والىيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن 

 كفااتىم.

 -الخالفات:حل سابعًا: 
في حال حدوث أي خالف ينشم عن تفسير أي بند من البنود الساببة أو من بنود العبـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ

 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــا حــل حــول أي خــالف يتعمــق  03إذا لــم يــتمكن الطرفــان خــالل  - ة
ختصـــة وتطبيـــق البـــوانين واألنظمـــة بالعبـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الخـــالف بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة الم

 المعمول بىا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بىذا الشمن.

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا اســتعمل المنــاقص الغــش أو التالعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو قــام بنفســه أو بواســطة ذإ .0
خدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه ايرج بطريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مست

إضـــرارًا بالمصـــمحة يمغـــي عبـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــممين مـــ  عـــدم اإلخـــالل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة عما ذلك فضاًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المناقصـين وا يسـمح لـه بالـدخول فـي 

 اإلجراءات البضائية ضدج عند ااقتضاء. مناقصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية وذا فضاًل عن اتخاذ
إذا أفمـــس المنـــاقص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إلغـــاء التعاقـــد معـــه دون المجـــوء لمبضـــاء وكـــذلك  .0

 مصادرة مبمغ التممين ك يراد عام لمخزينة العامة.
لمورثــة يفيــد إذا تـوفا المنــاقص أو المــورد جــاز إلغــاء العبـد  المبــرم معــه أو مــا تببــا منـه  بتوجيــه كتــاة  .0

 بذلك دون الحاجة إلا استصدار حكم قضائي يبضي بذلك م  رد مبمغ التممين في وذج الحالة.
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 الشـــروط الخاصـــة
 

التي يقدميا المورد عمى المستمزمات  والجية المستفيدة إجراء التفتيش أو االختيار عمى الصحةيحق لوزارة . 1
 حسابو الخاص دون الحق باالعتراض.

من تاريخ  أسبوعين( )متزم المتعيد القيام بالتوريد الكميات التي تطمب منو في المكان والزمان المحدد خاللي. 2
ويكون  وعدم تمفيا عمى أن يتم نقل المواد واألصناف المطموبة بطريقة تضمن سالمتيا ،استالمو أمر التوريد الخطى

 في غزة. الصحة مسئوال عنيا حتى وصوليا إلي مواقع العمل ومخازن وزارة
من حق لجنة االستالم رفض أية كمية أو الصنف بكاممو إذا وجد مخالفة في الشروط العامة أو الخاصة أو . 3

 المواصفات .
أي مواد يقوم المورد بتوريدىا يجب أن تكون مطابقة لممواصفات والمقاييس الفمسطينية ويحق لمجية المستفيدة . 4

 ىا مناسبة وعمى حساب نفقة المورد .التأكد من ذلك بالطرق التي ترا
% من الكمية اإلجمالية دون االعتراض من 30الحق بزيادة الكمية أو إنقاصيا بنسبة ال تتجاوز  الصحةوزارة . ل5

  .قبل الموردين
 وشاممة لمضريبة المضافة ما لم يرد نص خالف ذلك. بالشيكلفي جميع األحوال تكون عروض األسعار . 6
فة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتناعو أو عرقمتو لمتوريد بما يمس بمصمحة في حال مخال. 7

والرجوع عميو بالتعويض عن  كفالة حسن التنفيذمصادرة  الماليةأو يعرض مصالحيا لمضرر يحق لوزارة  الصحةوزارة 
ف المورد عن توفيرىا من المورد كل عطل أو ضرر لحق بيا كما أن ليا الحق في الحصول عمى المواد التي يتخم

لغاء التعاقد معو ودفع فروق األسعار مضافًا  الذي يميو في السعر أو الشراء بالطرق التي تراىا محققة لمصمحتيا وا 
% مصاريف إدارية من ضمانتو البنكية وليس لممورد الذي خالف أي شرط من شروط التعاقد أو تخمف عن 10إلييا 

أو المطالبة  كفالة حسن التنفيذالحق في المطالبة بأية تعويضات أو المطالبة باسترداد  أو عرقل عمميات التوريد
بفروق األسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر اقل من سعر المناقصة الذي تم التعاقد بموجبو وفى 

 ي مبالغ تتبقى من مستحقاتو لدييا.الحق في خصم أ الماليةحال عدم كفاية الضمانة لتغطية فروق األسعار لوزارة 
 يوم(  60)يكون الدفع لممورد لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة خالل  . 8

صحيفة الشروط بمن تاريخ تقديم الفواتير واألوراق الدالة عمى تمام وحسن التوريد طبقا لمشروط والمواصفات الواردة 
 ت. والمواصفا

لمجنة العطاءات المركزية الحق بتجزئة األصناف أو كمياتيا بين أكثر من متعيد ، وذلك بما يتناسب مع المصمحة . 9
 العامة.

يمتزم من يرسو عميو الصنف إحضار قائمة بأسماء األدوية وكمياتيا التي قام باستيرادىا من الخارج مختومة . 10
 اعات الدوائية الوطنية المسجمة بوزارة الصحة.من الجمارك بالمعابر وىذا ال يشمل الصن
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مسجل بوزارة الصحة الفمسطينية و يشترط أن يتم تقديم المستندات  )الدواء(  يجب أن يكون الصنف المورد. 11
السمطة الوطنية الفمسطينية عبر المنافذ الرسمية وبالطرق القانونية وتحديد  أراضيالتي تدل عمى عبور الصنف إلى 

 راء لمبضائع المستوردة. مصدر الش
التوريد: يتم التوريد لكامل الكمية المطموبة في غضون مده ال تزيد عن أسبوعين من صدور أوامر التوريد و . 12

يجب أن ال تقل صالحية األصناف الموردة عن سنتين عند التوريد أما األصناف التي تكون المدة بين إنتاجيا وتاريخ 
 ( الخاص بيا. shelf lifeفيجب أال تقل صالحيتيا عن ثمثي مدة حياة الصنف ) الصالحية ليا اقل من سنتين

بخصوص األدوية المستعممة من مشتقات الدم يجب أن يكون المستحضر قد مر بعممية تعقيم مزدوج ) . 13
Double inactivation  ويرفق مع عرض السعر شيادات الرقابة النوعية لو مصحوبة بشيادات خموه من )

وان تكون الشيادات مصدقة من الجيات  2، 1ومن األجسام المضادة لفيروس اإليدز  B, Cس التياب الكبد فيرو 
الصحية في بمد المنشأ وليس من الشركة المصنعة فقط،  كما يجب إرفاق نتائج التحميل لممنتج صادرة عن مركز 

إفادة من الشركة المصنعة بأن نفس   .كما يجب إرفاق ويطبق نظم التحميل الجيد حسب متطمباتياWHOمعتمد من 
 التشغيمو المصدرة إلى فمسطين مستعممة في بمد المنشأ أو تم تصديرىا واستخداميا في بمدان أخري. 

اإلمكانيات   ةا حساسة وقد ال تتوفر لدى الوزار ينطبق الشرط السابق عمى كل األصناف التي توصف بكونيا أصناف. 14
اء التي تصدر الشر   في أوامردة زمنية طويمة وتحدد ىذه األصناف لتي قد يستغرق تحميميا مالفنية لتحميميا محميا أو ا

 .لممورد بعد الترسية
رساليا . 15 لوزارة الصحة الحق المطمق في اختيار عينات عشوائية من كل تشغيمة من أي مستحضر أو دواء وا 

اب المورد الذي يمتزم بدوره بتعويض الوزارة بما لمتحميل في أي مركز مختص ومعتمد تختاره الوزارة وذلك عمى حس
يساوى كمية العينات التي أرسمت لمفحص وال يجوز لممورد الطعن في نتيجة الفحص يستثنى من ذلك التشغيمة التي 

 (.أمريكي$ دوالر  2000تقل قيمة المورد منيا لوزارة الصحة عن )
محضر   ومًا من تاريخ إتمام التوريد عمى أن يرفق مع الفاتورة ( ي60يكون الدفع لقاء األدوية الموردة خالل ). 16  

 االستالم والتقارير الفنية الالزمة.
لوزارة الصحة الحق في إلغاء المناقصة بصورة كمية أو بعض أصنافيا وبدون إبداء األسباب ودون أن يكون  . 17

 لمقدم العطاء الحق في المطالبة بأي تعويض.
فترة سريان العقد الحق في زيادة الكميات المطموبة أو تخفيضيا كميًا أو جزئيًا نسبة ال تزيد  لوزارة الصحة خالل. 18

 % من الكمية المطموبة وبنفس األسعار التي تقدم بيا وبدون اعتراض من المورد .30أو تقل عن 
 المحدد .  الموعد لن ينظر ألي عطاء غير مستوفى لمشروط القانونية ولن يقبل أي عطاء يتم إحضاره بعد . 19
 . ( عمى جميع العبوات.MOHعمى المورد طباعة عبارة )مباعة لوزارة الصحة الفمسطينية . 20
 يجب االلتزام بأن تكون األقراص والكبسوالت في عبوات عمى ىيئة أشرطة )نمطية(.. 21
 زجاجة فقط.  100عن يجب االلتزام بان ال تزيد الكمية من زجاجات األدوية الموجودة داخل كل كرتون . 22
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 يجب االلتزام بأن تكون جميع العبوات لمصنف الواحد متساوية الكمية.. 23
عند توريد أي كمية من األدوية يجب التنسيق مسبقًا مع مستودعات األدوية المركزية في غزة وأن يكون التوريد . 24

ص محاليل الديمزة والمحاليل ذات الحجم الكبير خالل ساعات الدوام الرسمي مصحوبًا باإلرسالية أو الفاتورة وفيما يخ
 والتي تحتاج الماكن تخزين كبيرة يتم توريدىا حسب الطمب.

يجب عمى المشترك تحديد اسم الشركة المصنعة وبمد المنشأ لمصنف الذي يتقدم بو في المناقصة وتحديد رقم . 25
رفاق الكتالوجات الخاصة بالصنف وذلك عند تحديد ال  سعر .الكتالوج وا 

 جب أن تسمم األدوية من قبل مندوبين معتمدين من قبل الموردين ألي لجنة االستالم في المستودعات.ي. 26
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 األسعار الكميات و جدول 
 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 بالشيكل

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

مدة  بمد المنشأ
 التوريد

 مالحظة

1 Recipient Set TH 25         

2 PKU Card TH 25         

3 Sensor Cassette Full-ox ABL 80 Pack 4         

4 Flex Solution Pack co-ox ABL 80 Pack 8         

5 Sensor Cassette 300/30 Full Basic Pack 4         

6 Solution pack Basic Pack 4         

7 
Hepatitis B surface Antigen  

(HbsAg) (Arc) 
Kit/100 test 50         

8 Hepatitis C virus Antigen (Arc) Kit/100 test 50         
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 ــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموق  أدناج ـــــــــــ 
ــًا بتمــك الشــروط  0302/ 01.   بــمنني قــرأت وتفىمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح رقــم  0 مــن شــروط عامــة وخاصــة ومواصــفات وألتــزم التزامــا قانوني

 والمواصفات .
 من تاريخ آخر موعد لتبديم العروض. .   كما ألتزم بمن يببا العرض المبدم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستين يوما0
توقيـ   وذلـًك مـن تـاريخخـالل ثالثـين يومـا  وزارة الصـحةمن قبل   طمبىا يتم وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عما بموجة العطاء المذكور أعالج والتي.  0

 اصفات والشروط المنصوص عميىا في وذا العطاء.التوريد عما أن تكون تمك األصناف الموردة من قبمي وفبًا لممو  أوامراستالم العبد و 
 ووذا إقرار وتعىد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .     

 ــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقم الجوال: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ياتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم ال                                 

 ــــ رقـم الفاكس : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 


