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  Date 19/03/2019 التاريخ:

 
 صادر عن لجنة العطاءات المركزية مبدئيةقرار إحالة 
 19/2019رقم  خبصوص العطاء 

 أدوية لصاحل وزارة الصحة توريدب اخلاص 
 

 
 
 

 

                الحاديتتتتة عبتتتتر صتتتتباحا  فتتتتا  متتتتا  الستتتتاعة ،  19/03/2019 لم افتتتت ا ثالثتتتتاءاليتتتت   اجتمعتتتتن لجنتتتتة العطتتتتاءات المركزيتتتتة  
 من األخ ة األعضاء التالية أسماؤهم:

 

 
 

 

 رئيسا  ت لجنة العطاءات المركزية  . السيد / عزما محمد عايش1

 عض ا  ت لجنة العطاءات المركزية . السيد / راما أب  س يرح2

 عض ا . لجنة العطاءات المركزية أيمن الخالدي. السيد / 3
 ءات المركزيةعض ا  ت لجنة العطا فضل بره  . السيدة/ 4

  دي ان الرقابة اإلدارية والمالية -عض  مراقب  . السيد / إيهاب الريس5

 

 
 

 
 19/2019رقم  عطاءالفا  وذلك فا مقر اإلدارة العامة لل از  ب زارة المالية فا غزة للبن

 أدوية لصاحل وزارة الصحة توريداخلاص ب 
 
 
 
 

 شرح حيثيات العطاء:بعد و ر اللجنة الفنية ومحض م إطالع اللجنة على محضر فتح المظاريف 
 

 
قررت اللجنة 



State Of Palestine 
 

   فلسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

General  Supplies Department لجنة العطاءات المركزية 
 

 9من  2الصفحة 

 2832761-08 تليفون -بالقرب من محطة فارس للبترول  -تل الهوا  -غزة  

  v.pswww.mof.go 
 

 

 :حسب الجدول التالا وذلك ( ش كن شاهين شركة) بن د العطاء على  بعضإحالة  .1
 

سية كة المصنعة بلد المنشأ التوريد التر  الشر
سعر الوحدة 
 بالشيكل

Qu. Unit Item NO. 

زيت فلسطي    weeks 8 الوحيد  TH CHLORPROMAZINE  100 mg   TABs 5 400 292 بت 

 weeks Turkey 1 األرخص والمطابق
Framasol 

Co. 
8.92 2,000 Liter 

DISINFECTION DECALCIFICATION 
SOL.CONTAIN  CITRIC  ACID 1-
HYDRATE 20 %,LACTIC ACID, 
MALIC ACID  OR  ( CITRIC  ACID 50 
% ) 1 LITER 

12 

 الوحيد
 فوري

 
 
 كمية اضافية مجانا

Exp.  2019/9  
Turkey Dextro co 22.12 1,000 Liter 

GLUTARALDHYDE 2% SOL WITH 
ACTIVATOR 28  DAYs 

16 

زيت فلسطي    weeks 8 األرخص والمطابق  TH 150 1880 بت 
MYCOPHENOLATE MOFETIL  500 
mg TABs  or ALIKE 

24 

زيت فلسطي    weeks 8 الوحيد  TH SODIUM VALPROATE 200 mg TABs 34 280 490 بت 

 

 

  

http://www.mof.gov.ps/
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   فلسطين

 دولة فلسطين
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 9من  3الصفحة 

 2832761-08 تليفون -بالقرب من محطة فارس للبترول  -تل الهوا  -غزة  

  v.pswww.mof.go 
 

 

 :حسب الجدول التالا وذلك ( سيزر  ريدزشركة ) إحالة بعض بن د العطاء على . 2
 

سية كة المصنعة بلد المنشأ التوريد التر  الشر
سعر الوحدة 
 بالشيكل

Qu. Unit Item NO. 

 أرخص المطابق
10 days 
Biolon 

1ml 
Israel 

Bio 
technology 

For 
Ferring 

 عدد 1,000 69
SODIUM HYALURONATE  10mg/ 
1ml 0.85ml  PREFILLED SYRING 

29 
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   فلسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

General  Supplies Department لجنة العطاءات المركزية 
 

 9من  4الصفحة 

 2832761-08 تليفون -بالقرب من محطة فارس للبترول  -تل الهوا  -غزة  

  v.pswww.mof.go 
 

 :حسب الجدول التالا وذلك ( الت ريدات والخدمات الطبيةشركة ) إحالة بعض بن د العطاء على . 3
 

سية  بلد المنشأ التوريد التر
كة  الشر
 المصنعة

سعر الوحدة 
 بالشيكل

Qu. Unit Item NO. 

 الوحيد
2-3 weeks 

Exp. 
2/2021 

Germany B.Braun 5.22 20,000 500 ml DEXTROSE 10% . BAG OF 500 ml 11 

 الوحيد
Haldol 5mg 

Amp 
Italy Janssen 2.48 6,000 عدد 

HALOPERIDOL  5 mg/1 ml   
I.M./I.V. AMPs 

17 

 الوحيد
Hadol 100mg 

Decanoas 
Italy Janssen 49.33 2,000 عدد 

HALOPERIDOL DECANOATE  100 
mg /ml  I.V. AMPs 

18 

 أرخص المطابق

6-10 weeks 
Sol cart Bic 
cartridge 

760G 

Germany B.Braun 9.38 6,000 720 GM 
HEMODIALYSIS POWDER -
BICARBONATE POWDER 720 gm 
(BICART 720 ) 

19 

 أرخص المطابق

عىل أن يتم توريد 
قطعة من  500
مل 100حجم 
قطعة  698وتوريد 

مل 500من حجم   

Ireland GE-HC 70.92 3,000 عدد 
IOPROMIDE  769mg /ml 100 ml 
OR ALIKE I.V.  BOTTLES 

22 

http://www.mof.gov.ps/
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كة التوريدات والخدمات الطبية  تابع شر

سية  بلد المنشأ التوريد التر
كة  الشر
 المصنعة

سعر الوحدة 
 بالشيكل

Qu. Unit Item NO. 

 أرخص المطابق

500box for 
1-3 weeks 
Remaing 

6-10 weeks 
Creon 

1000 caps 

Germany EPD 1066.16 200 TH 

PANCREATIC EXTRACT 150mg 
(EQUIVALENT TO NOT LESS 
THAN 10,000 BP UNITS LIPASE ,  
8,000 BP UNITS AMYLASE & 
PROTEASE 600 PH. EUR. U ) 
(CREON / OR ALIKE ) 

26 

 أرخص المطابق
2-4 weeks 

Ventolin  sol 
U.K G.S.K 14.08 6,000 عدد 

SALBUTAMOL SULPHATE 5 mg / 
ml 20 ml 

27 

 عدد weeks Germany B.Braun 11.60 2,000 12-6 الوحيد
SODIUM BICARBONATE  8.4 %  
50 ml VIAL 

28 

 الوحيد
2-6 weeks 

Pneumovax 
23 

Weather 
land 

M.S.D 107.88 50 عدد 
VACCINE , PNEUMOCOCCAL 
POLYVALENT ( 23 VALENT ) 

32 
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   فلسطين

 دولة فلسطين
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General  Supplies Department لجنة العطاءات المركزية 
 

 9من  6الصفحة 

 2832761-08 تليفون -بالقرب من محطة فارس للبترول  -تل الهوا  -غزة  

  v.pswww.mof.go 
 

 :حسب الجدول التالا وذلك ( البركة المتط رة) بن د العطاء على  إحالة بعض. 4
 

سية  بلد المنشأ التوريد التر
كة  الشر
 المصنعة

سعر الوحدة 
 بالشيكل

Qu. Unit Item NO. 

 month 2-1 الوحيد
Switzer 

land 
Roche 17.17 2,000 عدد 

CLONAZEPAM 2.5 mg / ml . 10 
ml 

7 

 الوحيد
1-4 weeks 
After moh 

permission 
Israel Taro 655 150 TH CLOZAPINE  100 mg  TABs 8 

 weeks France 2-1 األرخص والمطابق
Pan 

pharm 
 عدد 10,000 2.57

METHYLERGOMETRINE 0.2 mg 
. 1ml AMP 

23 

 Germany فوري أرخص المطابق
Rofex 
media 

 OXYTOCIN 10 I.U  1ml  AMP 25 عدد 15,000 2.37
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 :حسب الجدول التالا وذلك ( شركة مسروجا) بن د العطاء على  إحالة بعض. 5
 

سية  بلد المنشأ التوريد التر
كة  الشر
 المصنعة

سعر الوحدة 
 بالشيكل

Qu. Unit Item NO. 

 الوحيد
3 month 

Sandimun 
Swiss Novartis 907 40 TH 

CYCLOSPORINE 25mg 
(MICROEMULSION)   CAPs 

9 

 الوحيد
3 month 
desferal 

Swiss Novartis 19.50 12,000 عدد 
ATRACURIUM  BESYLATE 10 
mg /ml .5 

10 

 الوحيد
3 month 
octanite 

France Octapharm 1.08 50,000 IU FACTOR IX  Vial  of   500 IU 14 

 الوحيد
3 month 
octanite 

France Octapharm 0.89 350,000 IU FACTOR V III ,  500 IU    VIALs 15 
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 :حسب الجدول التالا وذلك ( شركة انتر فار ) إحالة بعض بن د العطاء على . 6
 

سية  بلد المنشأ التوريد التر
كة  الشر
 المصنعة

سعر الوحدة 
 بالشيكل

Qu. Unit Item NO. 

 الوحيد
 فوري
Exp 

4/2020 
Greece Viance 16.90 100 vial ADENOSINE 6 mg / 2 ml Vial 2 

 الوحيد
 فوري

1 weeks 
Germany BPT 430 100 عدد 

STREPTOKINASE 1.5 MILL. 
I.U  VIAL 

30 

 weeks Israel Teva 5899 90 TH TACROLIMUS 1 mg TABs 31 3-2 أرخص المطابق
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 قرارات اللجنة :** 
 البركات حسب الجداول أعاله.على قررت لجنة العطاءات الم افقة على   صية اللجنة الفنية بالترسية  -

و ح يلهتتتتتتتا  ء البنتتتتتتت دقتتتتتتتررت لجنتتتتتتتة العطتتتتتتتاءات الم افقتتتتتتتة علتتتتتتتى   صتتتتتتتية اللجنتتتتتتتة الفنيتتتتتتتة ب ل تتتتتتتا( 1,3,4,6,13,20)د رقتتتتتتتم بالنستتتتتتتبة للبنتتتتتتت   -
 .من البركات أحد يتقد لم  ألنهوزارة الصحة  من خاللعروض أسعار استدراج إلى 

استتتتتتتتدراج د و ح يلتتتتتتته إلتتتتتتتى قتتتتتتتررت لجنتتتتتتتة العطتتتتتتتاءات الم افقتتتتتتتة علتتتتتتتى   صتتتتتتتية اللجنتتتتتتتة الفنيتتتتتتتة ب ل تتتتتتتاء البنتتتتتتت (33)ستتتتتتتبة للبنتتتتتتتد رقتتتتتتتم بالن -
 الر فاع األسعار. عروض أسعار من خالل وزارة الصحة نظرا  

-     
 

 ،،،  وأنهن اللجنة أعمالها بالت قيع على المحضر 
 رئيسا                 عض ا                    عض ا               عض ا           عض ا  مراقب                
 عزما محمد عايش       راما أب  س يرح        أيمن الخالدي       فضل بره         يسإيهاب الر                 

         

               
                                                                                    

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

