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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 8108/ 88  عطاء رقم
  لصالح أدوية األورام  توريدلعطاء حكومي زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / وزارة المالية تعمن     
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاءالصحة  ةوزار 

فعمــا الشــركات ذات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي ىــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
صـل  أواـات الـدوام الرسـمي  فـي اـزة تـ  اليـوا بجـوار محطـة فـارســ  لموازم العامـةاإلدارة العامة المالية / 

ايــر مســتردة  شــيك ( 033مــن أجــ  الحصــو  عمــا كراســة المواصــفات ووثــائق العطــاء م ابــ  دفــ  مبمــ   
 .صزينة وزارة الماليةإلا تورد 

وزارة المــوازم  العامـة دارةاإللعطـاءات بـآصـر موعـد ل بـو  عـروض األســعار بـالظرو المصتـوم فـي صــندوق ا
وتفــــتح   03/37/8338الموافـــق  الثلثــــاءيـــوم  صـــباحمــــن  الحاديــــة عشـــرالســـاعة ىـــو  زةـالماليـــة فـــي اــــ

 الزمان والمكان .نفس نااصين في تالمظاريو بحضور ممثمي الم
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 طاء.عما من يرسو عميو الع أجرة اإلعلن في الصحو .3
مــن أي بنــ  يعمــ  فــي باســم مجمــ  الشــفاء الطبــي  كفالــة بنكيــة أو شــي  بنكــي صــادرين يجــة إرفــاق  .8

يومـًا مـن آصـر  تسـعين" كتـممين دصـو  " سـاري المفعـو  لمـدة  مـن إجمـالي العطـاء %5ب يمة  اطاع ازة 
 موعد لت ديم العروض.

 .وتشم  جمي  أنواع الرسوم والضرائة بالشيك ت دم األسعار  .0
 لجنة العطاءات اير ممزمة ب بو  أا  األسعار. .4

 . www.mof.gov.ps. لإلطلع عما الكراسة يرجا مراجعة موا  الوزارة 5
 .8808763. لممراجعة وااستفسار ىاتو رام : 6
 
 

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

 ين:ـأوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقص

يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الوثـائق  .0
ويــهميم جميــ  مــا ورد فييــا ويعــهم ويوقــ  كافــة وثــائق دعــوة العطــاء ويقــدميا ضــمن العــرض كاممــة عمــى أن 

 بصورة صحيحة. يهحمل كافة النهائج المهرهبة عمى عدم قيامو بالهدقيق واالسهكمال

عمـــى أن يشــمل الســـعر رســوم الجمـــارك والضــريبة المضـــافة وأجــور الهحـــزيم  بالشــيكلهكهــأ أســعار العطـــاء  .8
 والهغميف ومصاريف النقل والهحميل والهنزيل والهأمين وجمي  الرسوم والمصاريف األعرى.

حـو أو الهعـديل أو الشـطأ يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكهوبـًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقـط ويحظـر الم .3
ويعـاد كهابـة  رأو اإلضافة في العرض وكل هصحيح من ىذا القبيل يوض  عميو عطـين مهـوازيين بـالحبر األحمـ

 الصواأ بالحبر األزرق أو األسود ويوق  بجانبو من قبل من أجرى الهصويأ.

مـف مغمـق بكحكـام ويكهـأ يقدم المنـاقص عرضـو مرفقـًا بـو الوثـائق المطموبـة مـ  هـأمين دعـول العطـاء فـي مغ .4
ــو عطــاء  ــد عمي ــة األورامهوري ــم  الصــحة ةلصــالح وزار   أدوي ــو   8108/ 88لممناقصــة رق ــذلك اســمو وعنوان وك

بالكامــل ورقــم اليــاهف والمــاكس ورقــم صــندوق البريــد العاصــين بــو لهرســل إليــو المكاهبــات المهعمقــة بالعطـــاء 
لية عطيًا بـأي هغييـر أو هعـديل فـي عنوانـو وعميـو أن يكهـأ أيضـًا وعميو هبميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة الما

 اسم الدائرة الهي طرحت العطاء وعنوانيا وبعالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن هيمل العرض المقدم منو.

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المعصص ليذا الغرض لدى اإلدارة العامـة قبـل انهيـاء  .5
دة لذلك وكل عرض ال يودع  في صندوق العطاءات قبل آعر موعـد لهقـديم العـروض ال ينظـر فيـو المدة المحد

 ويعاد إلى مصدره مغمقًا .

يومـا مـن  سـهونيمهزم المناقص بـأن يبقـى العـرض المقـدم منـو نافـذ الممعـول وال يجـوز لـو الرجـوع عنـو لمـدة  .6
 هاريخ آعر موعد لهقديم العروض.

 

 دات الرسمية المطموبة:ـثانيًا: الشيادات والمسهن
يرفق المناقص م  عرضو ) عاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشـيادات والوثـائق المطموبـة منـو وىـي عمـى   .0

 النحو الهالي:
 .صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك السيرة الذاهية لمشركة 
 .السجل الهجاري أو الصناعي لمشركة 

 لدعل وضريبة القيمة المضافة.شيادة عمو طرف من دائرة ضريبة ا 
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عمى المناقص أن يرفق بعرضو النسعة األصمية من أية كهالوجات أو نشرات أو معمومات فنيـة هعـرف بـالموازم  .8
ذا كانت همك العينات غير قابمـة لمنقـل  المعروضة وكذلك يقدم م  عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء وا 

ال يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.فعميو أن يحدد مكانيا والوقت الذي ي  مكن رؤيهيا فيو وا 

 يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرغأ بكضافهيا ويرى أنيا ضرورية  لهوضيح عرضو. .3

 

  ثالثًا :  هأمينات وضمانات العطاء :
 هأمين الدعول في العطاء : .0

أو عمـى شـكل كمالـة أو شـيك م مجمـ  الشـماء الطبـي باسـيمهزم المناقص أن يرفق بعرضو سند دف  معهمد صادر 
مــن  %5بقيمــة بنكــي صــادر مــن بنــك يهعامــل مــ  الســمطة الممســطينية فــي غــزة وموافقــة وزارة الماليــة عمــى ذلــك 

شيور مـن هـاريخ فـهح المظـاريف وال ينظـر فـي أي  3إجمالي قيمة العطاء " كهأمين دعول " ساري الممعول لمدة 
، عمى أن هعاد هأمينات الدعول فـي العطـاء إلـى مقـدمييا مـن المناقصـين عول العطاء عرض غير معزز بهأمين د

الذي لم يحال عمييم العطاء بعد مدة أسبوعين مـن هـاريخ آعـر موعـد لهقـديم العـروض، وكـذلك لمـن أحيـل عمـييم 
 العطاء بعد أن يقوموا بهقديم هأمين حسن الهنميذ.

 هأمين حسن الهنميذ :  .8

مــائز بالعطـاء أو بــأي جــزء مـن بنــوده بهقــديم هـأمين حســن الهنميــذ لمعطـاء المحــال عميــو بقيمــة يمهـزم المهنــاقص ال
سند دف  معهمد صادر باسم مجم  الشـماء الطبـي أو عمـى شـكل % من إجمالي قيمة العطاء وذلك عمى شكل 01

عـالل ماليـة عمـى ذلـك كمالة أو شيك بنكي صادر من بنك يهعامل م  السمطة الممسطينية في غزة وموافقة وزارة ال
يوم من هاريخ هبميغـو بقـرار إحالـة العطـاء عميـو مـن قبـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـى أن يكـون سـاري الممعـول  05

، ويعاد هأمين حسن الهنميذ إلى المهعيد بعد هنميذ كافـة االلهزامـات المهرهبـة عميـو بموجـأ طمـأ  أشيرلمدة ثالثة 
ارة العامة لموازم باإلفراج عن الهأمين )حيث يهم إصدار شـيك بقيمـة الكمالـة مـن عطي هقدمو الدائرة المسهميدة لإلد

 وزارة المالية(.
من قيمهو كما و يهم هحصيل  10114عند العقد أو االهماق  بنسبة  .يهم هحصيل رسوم طواب  إيرادات دمغة3

ة أو الهرسية عمى الجية المنمذة عن نمس العقد أو االهماق كرسوم طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحال 10114نسبة 
 من قيمة العقد أو االهماق عمى أن هعصم من فاهورة المورد عند السداد. 10118ليصبح مجموع المحصل 

 
 رابعًا: فهح العطاءات وهقييميا:

 -:لجنة فهح المظاريف -0
اءات بحضـور المناقصـين يشكل مدير عام الموازم العامة لجنة فهح مظاريف العطاء وهقوم ىذه المجنة بمهح العطـ 

 -أو ممثمييم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اهعاذ اإلجراءات الهالية:
إثبات عدد المظاريف في محضر فهح المظاريف وكل عطاء يمهح مظروفـو يضـ  رئـيس المجنـة عميـو وعمـى  - أ

 عدد العطاءات الواردة.مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئة كسر اعهيادي بسطو رقم العطاء ومقامو 

ثبات عددىا.  - أ  هرقيم األوراق المرفقة م  العطاء وا 
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قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة الهأمين االبهدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور المناقصـين   - ت
 أو ممثمييم.

راقـو وكـذلك الهوقي  من رئيس المجنة وجمي  األعضاء الحاضـرين عمـى العطـاء ومظروفـو وكـل ورقـة مـن أو  - ث
 عمى محضر المجنة بعد هدوين كافة العطوات السابقة.

 

 -:لجنة دراسة وهقييم العروض -8
يحدد مدير عام الموازم العامة األشعاص أو الجيات الذين ههكون منيم المجنة المنية الهـي هقـوم بدراسـة العـروض 

جنــة العطــاءات المركزيــة بعــد أعــذ المعــايير مــن النــواحي المنيــة والماليــة والقانونيــة وهقــدم هوصــياهيا المناســبة لم
 -الهالية في االعهبار:

 ال ينظر في أي عرض غير معزز بهأمين دعول العطاء.  - أ

هدرس العروض من الناحية المنية بحيث هحدد المعايير المنية وفقًا لمواصـمات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول    - ة
من حيـث الهـزام المنـاقص بعرضـو بمواصـمات وشـروط  يعد ليذه الغاية، وهعض  كافة العروض لنمس المعايير

 دعوة العطاء.

يؤعــذ بعــين االعهبــار كمــاءة المنــاقص مــن النــاحيهين الماليــة والمنيــة ومقدرهــو عمــى الوفــاء بالهزامــات العطــاء   - ت
وسمعهو الهجارية والهسييالت الهي يقدميا أو العدمة الهي يوفرىا وقط  الغيـار وورش الصـيانة و كـذلك كونـو 

يــل أو مــوزع لوكيــل أو هــاجر، ولمجنــة اســهبعاد عــرض المنــاقص الــذي ال ههــوفر فيــو كــل أو بعــض ىــذه وك
 المهطمبات.

 هبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرعص األسعار ثم الذي يميو حهى ههم دراسة العروض المقدمة.  - ث

حالـة عمـى مقـدم أرعـص إذا هوافرت فـي العـرض كافـة الشـروط والمواصـمات والجـودة هوصـي المجنـة المنيـة باإل - ج
األسعار و من حق المجنة المنية أن هوصي بالهرسية عمى أكثر مـن مـورد لمصـنف الواحـد بـالرغم مـن اعـهالف 

 األسعار.

في حالة عدم هوافر المهطمبات في العرض الذي يهضمن أرعص األسعار هنهقل الدراسة إلى العـرض الـذي يميـو  - ح
فيـو المهطمبـات لإلحالـة عمـى أن هبـين أسـباأ اسـهبعاد العـروض  بالسعر إلى أن هصل إلى العرض الذي ههوافر

 األرعص بشكل واضح.

إذا هســاوت المواصــمات واألســعار والشــروط والجــودة المطموبــة يمضــل المنــاقص الــذي يهضــمن عرضــو ميــزات  - خ
ل إذا إضافية ثم المقدم لممنهجات المحميـة، ثـم المنـاقص المقـيم بممسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة الهسـميم األقـ

 كانت سرعة الهسميم لمصمحة الدائرة المسهميدة.
 

 عامسا :ـ الهزامات المهعيد أو المورد :ـ
عمى المهعيد الـذي أحيـل عميـو العطـاء اسـهكمال إجـراءات العقـد العـاص بقـرار اإلحالـة وهوقيـ  االهماقيـة ومـا  .0

 يمحقيا من أوراق ومسهندات بما فييا )أوامر الشراء(.
 من هاريخ اسهالمو ألمر الهوريد. أسبوعين ريد عالليمهزم المهعيد بالهو  .8
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ال يجوز لممهعيد أن يهنازل ألي شعص آعر عن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  إذن عطـي  .3
 من لجنة العطاءات الهي أحالت العطاء.

فـي  ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطـاءات بـأي عسـارة أو ضـرر ناشـت عـن هقـديم عرضـو .4
حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إلييـا أو إذا لـم هحـل العطـاء عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو 

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

رار اإلحالـة وكـذلك العينـات يمهزم المورد بهسميم الموازم وفقًا لممواصمات والشروط المهمق عمييـا والـواردة فـي قـ .5
 المعهمدة والمذكورة فيو.

 
 :ـ اإلجراءات الهي ههعذ ضد المهعيد في حالة الهأعير في الهنميذ أو عدم قيامو بو:ـسادسا

:  إذا هأعر المهعيد عن هوريد ما الهزم بو في الموعد المحدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام فرض غرامة مالية .3
%( مـن قيمـة المـوازم الهـي هـأعر فـي هوريـدىا عـن كـل 0مـرض غرامـة ماليـة ال هقـل عـن )دائرة الموازم العامة أن ي

أسبوع هأعير إال إذا هبين أن الهأعير فـي الهوريـد نـاجم عـن قـوة قـاىرة ، وفـي جميـ  األحـوال عمـى المهعيـد هقـديم 
يـد أو منعهـو مـن إشعار عطـي وفـوري إلـى الجيـة المعهصـة بـالظروف واألسـباأ الهـي أدت إلـى الهـأعير فـي الهور 

 ذلك وهقديم ما يثبت ذلك.
إذا نكـل المهعيـد عـن هنميـذ الهزاماهـو بمـا فيـو الهزامـو بالهوريـد أو قصـر فـي  : الشراء عمى حساأ المهعيـد .8

ذلــك أو هــأعر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممهــزم بيــا المهعيــد بــنمس 
أي مصدر آعر عمى حساأ ىذا المهعيد ونمقهو م  هحميمو فروق األسـعار والنمقـات العصائص والمواصمات من 

اإلضــافية وأيــة عســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق بالــدائرة المســهميدة أو دائــرة المــوازم العامــة دون 
 الحاجة إلى أي إنذار وال يحق لممهعيد االعهراض عمى ذلك.

: وىنا يحق لمجنـة العطـاءات الهـي ماهو أو إلغاء العقد المبرم معواسهبعاد عرض المورد الذي يعل بالهزا .3
أحالت العطاء اهعاذ اإلجراءات الالزمة بحق المهعيد بما في ذلك مصادرة قيمة الهأمين المقدم مـن المهعيـد أو أي 

 العامة. جزء منو بشكل يهناسأ م  قيمة الموازم غير الموردة ويعهبر المبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمعزينة
وفي جمي  األحوال يحق لدائرة الموازم العامة هحصيل األموال المسهحقة ليا في ذمة المنـاقص أو المـورد مـن  .4

 األموال المسهحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو من كماالهيم.

 
 -حل العالفات:سابعًا: 

همســير أي بنــد مـن البنــود الســابقة أو مـن بنــود العقــد فيـهم حمــو وديــًا فـي حــال حـدوث أي عــالف ينشــأ عـن   .5
 بالهماوض.

يومـًا مـن بـدء مماوضـهيما لموصـول إلـى حـل حـول أي عـالف يهعمـق بالعقـد  31إذا لم يهمكن الطرفـان عـالل  .6
ا فـي يحق ألي من الطرفين حل العالف بالمجوء إلـى المحكمـة المعهصـة وهطبيـق القـوانين واألنظمـة المعمـول بيـ

   مناطق السمطة الوطنية الممسطينية بيذا الشأن.
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 ثامنا: شروط مهمرقة:ـ .7

إذا اسهعمل المناقص الغش أو الهالعأ في معاممهـو أو ثبـت عميـو أنـو شـرع أو قـام بنمسـو أو بواسـطة غيـره  .8
بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر عمــى رشــوة أحــد مــوظمي أو مســهعدمي الســمطة أو عمــى الهواطــؤ معــو إضــرارًا 

لمصمحة يمغي عقـده فـي الحـال ويصـادر الهـأمين مـ  عـدم اإلعـالل بحـق الـوزارة المطالبـة بالهعويضـات المهرهبـة با
عمــى ذلــك فضــاًل عــن شــطأ اســمو مــن بــين المناقصــين وال يســمح لــو بالــدعول فــي مناقصــات لمســمطة الوطنيــة 

 الممسطينية ىذا فضاًل عن اهعاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االقهضاء.
إذا أفمس المناقص أو المورد يحـق لمجنـة العطـاءات إلغـاء الهعاقـد معـو دون المجـوء لمقضـاء وكـذلك مصـادرة  .9

 مبمغ الهأمين ككيراد عام لمعزينة العامة.
إذا هوفى المناقص أو المورد جاز إلغاء العقد  المبرم معو أو مـا هبقـى منـو  بهوجيـو كهـاأ لمورثـة يميـد بـذلك  .01

 ر حكم قضائي يقضي بذلك م  رد مبمغ الهأمين في ىذه الحالة.دون الحاجة إلى اسهصدا
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 الشـــروط العاصـــة
 

التــي ي ــدميا المــورد المســتمزمات  والجيــة المســتفيدة إجــراء التفتــيش أو ااصتيــار عمــا الصــحةيحــق لــوزارة . 3
 اض.عما حسابو الصاص دون الحق بااعتر 

مـن  أسـبوعين( )متزم المتعيد ال يام بالتوريد الكميـات التـي تطمـة منـو فـي المكـان والزمـان المحـدد صـل ي. 8
 عمــا أن يــتم ن ــ  المــواد واألصــناو المطموبــة بطري ــة تضــمن ســلمتيا ،تــاريا اســتلمو أمــر التوريــد الصطــا

 في ازة. الصحةن وزارة ويكون مسئوا عنيا حتا وصوليا إلي مواا  العم  ومصاز  وعدم تمفيا

من حق لجنة ااستلم رفض أية كمية أو الصنو بكاممو إذا وجد مصالفة في الشروط العامة أو الصاصة . 0
 أو المواصفات .

أي مــواد ي ــوم المــورد بتوريــدىا يجــة أن تكــون مطاب ــة لممواصــفات والم ــاييس الفمســطينية ويحــق لمجيــة . 4
 لتي تراىا مناسبة وعما حساة نف ة المورد .المستفيدة التمكد من ذل  بالطرق ا

ــــ5 ــــادة الكميــــة أو إن اصــــيا بنســــبة ا تتجــــاوز  الصــــحةوزارة . ل ــــة اإلجماليــــة دون 30الحــــق بزي % مــــن الكمي
  .ااعتراض من اب  الموردين

وشــاممة لمضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــص صــلو  بالشــيك جميــ  األحــوا  تكــون عــروض األســعار  يفــ. 6
 ذل .

و عرامتــو لمتوريــد بمــا يمــس أحــا  امتناعــو  يا  مصالفــة المــورد لكــ  أو بعــض شــروط التعااــد أو فــحــ يفــ. 7
والرجـوع  كفالـة حسـن التنفيـذمصـادرة  الماليـةأو يعرض مصالحيا لمضرر يحـق لـوزارة  الصحةبمصمحة وزارة 

تـي يتصمـو الحصـو  عمـا المـواد ال فـيعميو بالتعويض عن ك  عط  أو ضـرر لحـق بيـا كمـا أن ليـا الحـق 
ل ــاء  يالشــراء بــالطرق التــ أوالســعر  فــيالمــورد عــن توفيرىــا مــن المــورد الــذي يميــو  تراىــا مح  ــة لمصــمحتيا وا 
من ضمانتو البنكية وليس لممورد الـذي  إدارية% مصاريو 33 إليياالتعااد معو ودف  فروق األسعار مضافًا 

المطالبة بمية تعويضات  فيالتوريد الحق عرا  عمميات  أوتصمو عن  أوشرط من شروط التعااد  أيصالو 
أو المطالبة بفروق األسـعار إذا تمكنـت الـوزارة مـن تـوفير تمـ  المـواد  كفالة حسن التنفيذأو المطالبة باسترداد 

 األسـعارتم التعااد بموجبو وفا حا  عدم كفايـة الضـمانة لت طيـة فـروق  الذيبسعر اا  من سعر المنااصة 
 مبال  تتب ا من مستح اتو لدييا.أي صصم  يفالحق  الماليةلوزارة 

  61)يكون الدف  لممورد ل اء ما اام بتوريده من مواد طب ًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمنااصة صـل   . 8
ــوم( مــن تــاريا ت ــديم الفــواتير واألوراق الدالــة عمــا تمــام وحســن التوريــد طب ــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة  ي

  .لمواصفاتصحيفة الشروط واب

لمجنـة العطـاءات المركزيـة الحــق بتجزئـة األصـناو أو كمياتيــا بـين أكثـر مـن متعيــد ، وذلـ  بمـا يتناســة . 9
 م  المصمحة العامة.
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يمتزم من يرسو عميو الصنو إحضار اائمة بمسماء األدوية وكمياتيا التي اام باستيرادىا من الصارج . 10
 م  الصناعات الدوائية الوطنية المسجمة بوزارة الصحة.مصتومة من الجمار  بالمعابر وىذا ا يش

مسج  بوزارة الصحة الفمسطينية و يشترط أن يتم ت ديم   الدواء(  يجة أن يكون الصنو المورد. 11
السمطة الوطنية الفمسطينية عبر المنافذ الرسمية  أراضيالمستندات التي تد  عما عبور الصنو إلا 

 صدر الشراء لمبضائ  المستوردة. وبالطرق ال انونية وتحديد م
التوريد: يتم التوريد لكام  الكمية المطموبة في اضون مده ا تزيد عن أسبوعين من صدور أوامر . 12

التوريد و يجة أن ا ت   صلحية األصناو الموردة عن سنتين عند التوريد أما األصناو التي تكون المدة 
ن سنتين فيجة أا ت   صلحيتيا عن ثمثي مدة حياة الصنو بين إنتاجيا وتاريا الصلحية ليا اا  م

 shelf life .الصاص بيا ) 
بصصوص األدوية المستعممة من مشت ات الدم يجة أن يكون المستحضر اد مر بعممية تع يم مزدوج . 13
  Double inactivation  ويرفق م  عرض السعر شيادات الراابة النوعية لو مصحوبة بشيادات صموه )

وان تكون الشيادات مصداة  2، 1ومن األجسام المضادة لفيروس اإليدز  B, Cمن فيروس التياة الكبد 
من الجيات الصحية في بمد المنشم وليس من الشركة المصنعة ف ط،  كما يجة إرفاق نتائج التحمي  لممنتج 

ة إرفاق  إفادة من .كما يج ويطبق نظم التحمي  الجيد حسة متطمباتياWHOصادرة عن مركز معتمد من 
الشركة المصنعة بمن نفس التش يمو المصدرة إلا فمسطين مستعممة في بمد المنشم أو تم تصديرىا 

 واستصداميا في بمدان أصري. 
      ينطبق الشرط السابق عما ك  األصناو التي توصو بكونيا أصنافا حساسة واد ا تتوفر لدى الوزارة. 14     

  في أوامر و دة زمنية طويمة وتحدد ىذه األصناميميا محميا أو التي اد يست رق تحميميا ماإلمكانيات الفنية لتح
 الشراء التي تصدر لممورد بعد الترسية . 

لــوزارة الصــحة الحــق المطمــق فــي اصتيــار عينــات عشــوائية مــن كــ  تشــ يمة مــن أي مستحضــر أو دواء . 15
رســاليا لمتحميــ  فــي أي مركــز مصــتص ومعتمــد تصتــاره  الــوزارة وذلــ  عمــا حســاة المــورد الــذي يمتــزم بــدوره وا 

بتعويض الوزارة بمـا يسـاوى كميـة العينـات التـي أرسـمت لمفحـص وا يجـوز لممـورد الطعـن فـي نتيجـة الفحـص 
 (.أمريكي$ دوار  2000يستثنا من ذل  التش يمة التي ت   ايمة المورد منيا لوزارة الصحة عن  

  ( يومًا من تاريا إتمام التوريد عما أن يرفق م  الفاتورة 60الموردة صل   يكون الدف  ل اء األدوية . 16  
 محضر ااستلم والت ارير الفنية اللزمة.

لوزارة الصحة الحق في إل اء المنااصة بصورة كمية أو بعض أصنافيا وبدون إبداء األسباة ودون  . 17
 أن يكون لم دم العطاء الحق في المطالبة بمي تعويض.

لوزارة الصحة صل  فترة سريان الع د الحق في زيادة الكميات المطموبة أو تصفيضيا كميًا أو جزئيًا . 18
% من الكمية المطموبة وبنفس األسعار التي ت دم بيا وبدون اعتراض من 30نسبة ا تزيد أو ت   عن 

 المورد .
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  طاء يتم إحضاره بعد الموعد لن ينظر ألي عطاء اير مستوفا لمشروط ال انونية ولن ي ب  أي ع. 19
 المحدد .

 . ( عما جمي  العبوات.MOHعما المورد طباعة عبارة  مباعة لوزارة الصحة الفمسطينية . 20
 يجة االتزام بمن تكون األاراص والكبسوات في عبوات عما ىيئة أشرطة  نمطية(.. 21
زجاجة  100جودة داص  ك  كرتون عن يجة االتزام بان ا تزيد الكمية من زجاجات األدوية المو . 22

 ف ط. 
 يجة االتزام بمن تكون جمي  العبوات لمصنو الواحد متساوية الكمية.. 23

عند توريد أي كمية من األدوية يجة التنسيق مسب ًا م  مستودعات األدوية المركزية في ازة وأن . 24
و الفاتورة وفيما يصص محالي  الديمزة يكون التوريد صل  ساعات الدوام الرسمي مصحوبًا باإلرسالية أ

 والمحالي  ذات الحجم الكبير والتي تحتاج اماكن تصزين كبيرة يتم توريدىا حسة الطمة.
يجة عما المشتر  تحديد اسم الشركة المصنعة وبمد المنشم لمصنو الذي يت دم بو في المنااصة . 25

رفاق الكتالوجات الصاصة بالصن  و وذل  عند تحديد السعر .وتحديد رام الكتالوج وا 
جة أن تسمم األدوية من اب  مندوبين معتمدين من اب  الموردين ألي لجنة ااستلم في المستودعاتي. 26
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 األسعارالكميات و جدول 
 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 سعر الوحدة
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
 بمد المنشأ المصنعة

مدة 
 الهوريد

 حظةمال

1 Actinomycin D 0.5 mg Ampoule Single 30         

2 Bicalutamide 50 mg tab TH 3         

3 Cytarabine 100 mg Vial Single 300         

4 Docetaxel 80 mg Vial Single 450         

5 Hydroxyurea 500 mg Capsule TH 30         

6 L-Asparaginase 10000 IU Vial Single 30         

7 Mitomycin 10 mg Vial Single 300         

8 Oxaliplatin 100 mg / 20 ml  Vial Single 300         

9 Paclitaxel 300 mg  Vial Single 100         

10 
Thyroxine (sodium salt)      100 

micrograms Tablet TH 200         

11 Vinblastine Sulphate 10 mg Vial Single 100         

12 Vincristine Sulphate 1 mg  Vial Single 150         

  شامل قيمة الضريبة المضافةالسعر االجمالي بالشيكل 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـــــ بصمهي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموق  أدناه ـــــــــــ 
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مـن شـروط عامـة وعاصـة ومواصـمات وألهـزم الهزامـا قانونيـًا بهمـك الشـروط  8108/ 88.   بأنني قرأت وهميمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطـروح رقـم  0
 والمواصمات .

 ع عنو لمدة سهين يوما من هاريخ آعر موعد لهقديم العروض..   كما ألهزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري الممعول وال يجوز لي الرجو 8
ًك مـن هـاريخ .  وكذلك ألهزم بهوريد األصناف المحالة عمى بموجأ العطاء المـذكور أعـاله والهـي يـهم طمبيـا  مـن قبـل وزارة الصـحة عـالل ثالثـين يومـا وذلـ3

 ة من قبمي وفقًا لممواصمات والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطاء.هوقي  العقد واسهالم أوامر الهوريد عمى أن هكون همك األصناف المورد
 وىذا إقرار وهعيد مني بذلك أقر وألهزم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه .     
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