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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 2019/ 20  عطاء رقم
 ةوزار  طبية   مهمات توريدلعطاء حكومي زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية     

 .ت الموضحة في كراسة ووثائق العطاءتبعًا للشروط والمواصفاالصحة 
فعلــا الشــركات اات ااصتصــاس والمســجلة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــرا العطــاء مرا عــة وزارة 

 الرمال برج الوليد الطابق األرضي بالقرب من إشارة مـرور الطيـرا ـ  للوازم العامةالعامة   اإلدارةالمالية / 
من أ ل الحصول علا كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابـل دفـ  صالل أوقات الدوام الرسمي  في ازة
 .صزينة وزارة الماليةإلا اير مستردة تورد  شيكل( 300مبلغ )

وزارة اللــوازم  العامـة دارةاإلآصـر موعـد لقبـول عـروس األســعار بـالخرو الم تـوم فـي صــندوب العطـاءات بـ
وتفــــت    05/03/2019الموافــــق  الثالثــــاءيــــوم  صــــباحمــــن  عشــــر الثانيــــة الســــاعةوــــو  زةـالماليــــة فــــي اــــ

 الزما  والمكا  .نفس ناقصين في تالمخاريف بحضور ممثلي الم
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 علا من يرسو عليه العطاء. أ رة اإلعال  في الصحف .1
في حال تعرر . يجة إرفاب كفالة بنكية أو شيك بنكي من البنك الوطني أو بنك اانتاج أو بنك البريد و 2

الــك يـــتا إحضـــار تعهـــد والتــزام بال صـــا مـــن المســـتحقات معتمـــد مــن الـــدائرة الماليـــة فـــي وزارة الصـــحة أو 
" كتـممين دصـول " سـارل المفعـول لمـدة  % من إ مالي العطاء5 اادارة العامة لل زينة بوزارة المالية بقيمة

 يومًا من آصر موعد لتقديا العروس. تسعين
 .باستثناء )س.ب.م( وتشمل  مي  أنواع الرسوم والضرائة الشيكلبتقدم األسعار  .3
 لجنة العطاءات اير ملزمة بقبول أقل األسعار. .4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع علا الكراسة ير ا مرا عة موق  الوزارة 5
 0598967679. للمرا عة وااستفسار واتف رقا : 6
 

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


 

 20/2019عطاء رقم   طبية  لصالح وزارة الصحةتوريد مهمات 

 3صفحة  
 

 
 

 
 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقض عرضــه وأســعارج علــا الجــداول والنمــااج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أ  يقــرأ وــرج  .1
الوثائق ويتفها  ميـ  مـا ورد فيهـا وي ـتا ويوقـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدمها ضـمن العـرس كاملـة 

 مل كافة النتائج المترتبة علا عدم قيامه بالتدقيق وااستكمال بصورة صحيحة.علا أ  يتح

علا أ  يشمل السعر رسوم الجمارك وأ ـور التحـزيا والتيليـف ومصـاريف  بالشيكلتكتة أسعار العطاء  .2
 .واير شامل )س.ب.م( النقل والتحميل والتنزيل والتممين و مي  الرسوم والمصاريف األصرى 

أو التعــديل أو  ضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرب أو األســود فقــو ويحخــر المحــويعــد المنــاقض عر  .3
الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرس وكــل تصــحي  مـــن وــرا القبيــل يوضــ  عليــه صطــين متــوازيين بـــالحبر 

 ويعاد كتابة الصواب بالحبر األزرب أو األسود ويوق  بجانبه من قبل من أ رى التصوية. راألحم

عرضـــه مرفقــًا بــه الوثـــائق المطلوبــة مــ  تـــممين دصــول العطــاء فـــي ميلــف ميلــق ب حكـــام  يقــدم المنــاقض .4
وكـرلك اسـمه   2019/ 20 للمناقصـة رقـا الصـحة ةلصـال  وزار   طبيـة مهماتتوريد ويكتة عليه عطاء 

وعنوانه بالكامل ورقا الهـاتف والفـا س ورقـا صـندوب البريـد ال اصـين بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعلقـة 
تعديل في عنوانـه وعليـه أ   للوازم / وزارة المالية صطيًا بمل تييير أو العامة ةاإلدار العطـاء وعليه تبليــغ ب

يكتــة أيضــًا اســا الــدائرة التــي طرحــو العطــاء وعنوانهــا وب ــالو الــك يحــق للجنــة العطــاءات أ  تهمــل 
 العرس المقدم منه.

قبـل  العامـة ةاإلدار  صض لهرا اليـرس لـدى يودع العرس من قبل المناقض في صندوب العطاءات الم .5
في صندوب العطاءات قبل آصر موعـد لتقـديا العـروس  انتهاء المدة المحددة لرلك وكل عرس ا يودع 

 ا ينخر فيه ويعاد إلا مصدرج ميلقًا .

 مـن يومـا سـتو  يلتزم المناقض بم  يبقا العرس المقدم منه نافر المفعول وا يجوز له الر وع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لتقديا العروس.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

يرفق المناقض م  عرضه ) صاصة إاا كا  يشارك ألول مرة ( الشـهادات والوثـائق المطلوبـة منـه ووـي   .1
 علا النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكرلك السيرة الراتية للشركة 
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 لتجارل أو الصناعي للشركة.السجل ا 

 .شهادة صلو طرو من دائرة ضريبة الدصل وضريبة القيمة المضافة 

علا المناقض أ  يرفق بعرضه النسـ ة األصـلية مـن أيـة كتالو ـات أو نشـرات أو معلومـات فنيـة تعـرو  .2
عينـات باللوازم المعروضة وكرلك يقدم م  عرضـه العينـات المطلوبـة فـي دعـوة العطـاء وناا كانـو تلـك ال

اير قابلة للنقل فعليه أ  يحدد مكانها والوقـو الـرل يمكـن رهيتهـا فيـه ونا يكـو  للجنـة العطـاءات عـدم 
 النخر بالعرس.

يحـــق للمنـــاقض أ  يضــــيف أيـــة وثــــائق أو معلومـــات يراـــة ب ضــــافتها ويـــرى أنهــــا ضـــرورية  لتوضــــي   .3
 عرضه.

 

  ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 طاء :تأمين الدخول في الع .1

أو علـا شـكل كفالـة أو باسـا مجمـ  الشـفاء الطبـي صـادر  معتمـد يلتزم المناقض أ  يرفق بعرضه سـند دفـ 
بقيمــة  شــيك بنكــي صــادر مــن بنــك يتعامــل مــ  الســلطة الفلســطينية فــي اــزة وموافقــة وزارة الماليــة علــا الــك

تـاريخ فـت  المخـاريف وا  شهور مـن 3سارل المفعول لمدة " كتممين دصول "  من إ مالي قيمة العطاء 5%
، علــا أ  تعــاد تممينــات الــدصول فــي العطــاء إلــا ينخــر فــي أل عــرس ايــر معــزز بتــممين دصــول العطــاء 
بعـــد مـــدة أســـبوعين مـــن تـــاريخ آصـــر موعـــد لتقـــديا  مقـــدميها مـــن المناقصـــين الـــرل لـــا يحـــال علـــيها العطـــاء

 ممين حسن التنفير.العروس، وكرلك لمن أحيل عليها العطاء بعد أ  يقوموا بتقديا ت
 تأمين حسن التنفيذ :  .2

يلتزم المتناقض الفائز بالعطاء أو بمل  زء من بنودج بتقديا تممين حسن التنفيـر للعطـاء المحـال عليـه بقيمـة 
صادر باسا مجم  الشـفاء الطبـي أو علـا  معتمد سند دف % من إ مالي قيمة العطاء والك علا شكل 10

بنك يتعامل م  السلطة الفلسطينية في اـزة وموافقـة وزارة الماليـة علـا  شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من
يوم مـن تـاريخ تبلييـه بقـرار إحالـة العطـاء عليـه مـن قبـل اإلدارة العامـة للـوازم علـا أ  يكـو   15صالل  الك

المترتبـة ، ويعاد تممين حسن التنفير إلا المتعهـد بعـد تنفيـر كافـة االتزامـات  أشهرثالثة مدة سارل المفعول ل
عليــه بمو ـــة طلــة صطـــي تقدمـــه الــدائرة المســـتفيدة لــإلدارة العامـــة للـــوازم بــاإلفراج عـــن التــممين )حيـــ  يـــتا 

 إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 

 رابعًا : األسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة )معفاة من الضريبة(.
 

% وفـ  تقـد ر لجنــة العطـاءات المركزيـة زاـ  لــوزارة 51خامسـًا : فـي حـال انضفـاس ارســعار ن ثـر مـن 
 المالية انهاء التعاقد نو إعادة النظر في األسعار
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 ًا: فتح العطاءات وتقييمها:سادس

 -:لجنة فتح المظاريف -1
يشــكل مــدير عــام اللــوازم العامــة لجنــة فــت  مخــاريف العطــاء وتقــوم وــرج اللجنــة بفــت  العطــاءات بحضــور  

 -ثليها في الزما  والمكا  المحددين في دعوة العطاء بعد ات اا اإل راءات التالية:المناقصين أو مم
إثبات عدد المخاريف في محضر فت  المخاريف وكل عطـاء يفـت  مخروفـه يضـ  رئـيس اللجنـة عليـه  - أ

وعلـــا مخروفـــه رقمـــًا مسلســـاًل علـــا ويبـــة كســـر اعتيـــادل بســـطه رقـــا العطـــاء ومقامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

 يا األوراب المرفقة م  العطاء ونثبات عددوا.ترق  - ب

قــراءة اســا مقــدم العطــاء واألســعار وقيمــة التــممين اابتــدائي المقــدم مــن كــل منــاقض والــك بحضــور   - ت
 المناقصين أو ممثليها.

التوقيــ  مــن رئــيس اللجنــة و ميــ  األعضــاء الحاضــرين علــا العطــاء ومخروفــه وكــل ورقــة مــن أوراقــه  - ث
 بعد تدوين كافة ال طوات السابقة. وكرلك علا محضر اللجنة

 

 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروس -2
يحــدد مــدير عــام اللــوازم العامــة األشــ اس أو الجهــات الــرين تتكــو  مــنها اللجنــة الفنيــة التــي تقــوم بدراســة 

أصـر  العروس من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصـياتها المناسـبة للجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينخر في أل عرس اير معزز بتممين دصول العطاء.  - أ

تدرس العـروس مـن الناحيـة الفنيـة بحيـ  تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات اللـوازم المطلوبـة علـا    - ب
رضـــه  ـــدول يعـــد لهـــرج اليايـــة، وت ضـــ  كافـــة العـــروس لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــ  التـــزام المنـــاقض بع

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤصر بعين ااعتبار كفاءة المناقض من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته علا الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
وسمعته التجارية والتسهيالت التـي يقـدمها أو ال دمـة التـي يوفروـا وقطـ  الييـار وورن الصـيانة و كـرلك 

وللجنـة اسـتبعاد عـرس المنـاقض الـرل ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـ    ونه وكيل أو موزع لوكيل أو تا ر،
 ورج المتطلبات.

 تبدأ الدراسة بالعرس الرل قدم أرصض األسعار ثا الرل يليه حتا تتا دراسة العروس المقدمة.  - ث
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إاا تــوافرت فـــي العـــرس كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي اللجنــة الفنيـــة باإلحالـــة علـــا مقـــدم  - ج
ر و من حق اللجنة الفنية أ  توصي بالترسية علا أ ثر من مورد للصـنف الواحـد بـالراا أرصض األسعا

 من اصتالو األسعار.

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطلبــات فــي العــرس الــرل يتضــمن أرصــض األســعار تنتقــل الدراســة إلــا العــرس  - ح
ا أ  تبـين أسـباب الرل يليـه بالسـعر إلـا أ  تصـل إلـا العـرس الـرل تتـوافر فيـه المتطلبـات لإلحالـة علـ

 استبعاد العروس األرصض بشكل واض .

إاا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطلوبـــة يفضـــل المنـــاقض الـــرل يتضـــمن عرضـــه  - خ
ميزات إضافية ثا المقدم للمنتجات المحليـة، ثـا المنـاقض المقـيا بفلسـطين بصـورة دائمـة، ثـا مـدة التسـليا 

 مصلحة الدائرة المستفيدة.األقل إاا كانو سرعة التسليا ل
 

 ا :ـ التزامات المتعهد نو المورد :ـسابع
علا المتعهـد الـرل أحيـل عليـه العطـاء اسـتكمال إ ـراءات العقـد ال ـاس بقـرار اإلحالـة وتوقيـ  ااتفاقيـة  .1

 وما يلحقها من أوراب ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
 استالمه ألمر التوريد. من تاريخ أسبوعين يلتزم المتعهد بالتوريد صالل .2

ا يجوز للمتعهد أ  يتنازل ألل شـ ض آصـر عـن كـل أو أل  ـزء مـن العقـد دو  الحصـول علـا  إا   .3
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالو العطاء.

ا يحق للمناقض أو المورد الر وع علا لجنة العطاءات بمل صسارة أو ضرر ناشئ عـن تقـديا عرضـه  .4
العطـاءات كـل العـروس المقدمـة إليهـا أو إاا لـا تحـل العطـاء علـا مقـدم أقـل  في حالـة إاا مـا رفضـو لجنـة

 األسعار أو إاا أليو لجنة العطاءات دعوة العطاء في أل وقو أو أل مرحلة دو  اكر األسباب.

ــًا للمواصــفات والشــروط المتفــق عليهــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــرلك  .5 يلتــزم المــورد بتســليا اللــوازم وفق
 المعتمدة والمركورة فيه. العينات

 
 :ـ اإلجراءات التي تتضذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ نو عدم قيامه به:ـاثامن

إاا تمصر المتعهد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير :  فرس غرامة مالية .1
%( مـن قيمـة اللـوازم التـي تـمصر فـي توريـدوا 1) عام دائرة اللوازم العامة أ  يفرس ارامـة ماليـة ا تقـل عـن

عــن كــل أســبوع تــمصير إا إاا تبــين أ  التــمصير فــي التوريــد نــا ا عــن قــوة قــاورة ، وفــي  ميــ  األحــوال علــا 
المتعهــد تقــديا إشــعار صطــي وفــورل إلــا الجهــة الم تصــة بــالخروو واألســباب التــي أدت إلــا التــمصير فــي 

 ما يثبو الك. التوريد أو منعته من الك وتقديا
إاا نكل المتعهد عن تنفير التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي  : الشراء على حساب المتعهد .2

الــك أو تــمصر يحــق لمــدير عــام دائــرة اللــوازم العامــة إصــدار القــرار بشــراء اللــوازم الملتــزم بهــا المتعهــد بــنفس 
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المتعهـد ونفقتــه مـ  تحميلــه فـروب األســعار ال صـائض والمواصــفات مـن أل مصــدر آصـر علــا حسـاب وــرا 
والنفقــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يلحــق بالــدائرة المســتفيدة أو دائــرة اللــوازم 

 العامة دو  الحا ة إلا أل إنرار وا يحق للمتعهد ااعتراس علا الك.
: وونـا يحـق للجنـة العطـاءات م معـهاستبعاد عـرس المـورد الـذخ زضـل بالتزاماتـه نو إللـاء العقـد المبـر  .3

التــي أحالــو العطــاء ات ــاا اإل ــراءات الالزمــة بحــق المتعهــد بمــا فــي الــك مصــادرة قيمــة التــممين المقــدم مــن 
المتعهــد أو أل  ــزء منــه بشــكل يتناســة مــ  قيمــة اللــوازم ايــر المــوردة ويعتبــر المبلــغ فــي وــرج الحالــة إيــرادًا 

 لل زينة العامة.
يحـــق لـــدائرة اللـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوال المســـتحقة لهـــا فـــي امـــة المنـــاقض أو  وفــي  ميـــ  األحـــوال .4

المورد من األموال المستحقة لرلك المناقض أو المورد لدى الـوزارات والهيبـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن 
  فااتها.

 -حل الضالفات:ًا: تاسع
ابقة أو من بنود العقـد فيـتا حلـه وديـًا في حال حدوث أل صالو ينشم عن تفسير أل بند من البنود الس  - أ

 بالتفاوس.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما للوصــول إلــا حــل حــول أل صــالو يتعلــق  30إاا لــا يــتمكن الطرفــا  صــالل  - ب
بالعقـــد يحـــق ألل مـــن الطـــرفين حـــل ال ـــالو بـــاللجوء إلـــا المحكمـــة الم تصـــة وتطبيـــق القـــوانين واألنخمـــة 

 الفلسطينية بهرا الشم .المعمول بها في مناطق السلطة الوطنية 

  
 شروط متفرقة:ـ :اعاشر 

ا اســتعمل المنــاقض اليــل أو التالعــة فــي معاملتــه أو ثبــو عليــه أنــه شــرع أو قــام بنفســه أو بواســطة اإ .1
ايرج بطريق مباشر أو اير مباشر علا رشوة أحد موظفي أو مست دمي السلطة أو علـا التواطـؤ معـه 

ويصـــادر التـــممين مـــ  عـــدم اإلصـــالل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة  إضـــرارًا بالمصـــلحة يليـــي عقـــدج فـــي الحـــال
بالتعويضات المترتبة علا الك فضاًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المناقصـين وا يسـم  لـه بالـدصول فـي 
 مناقصات للسلطة الوطنية الفلسطينية ورا فضاًل عن ات اا اإل راءات القضائية ضدج عند ااقتضاء.

حـــق للجنـــة العطـــاءات إليـــاء التعاقـــد معـــه دو  اللجـــوء للقضـــاء وكـــرلك إاا أفلـــس المنـــاقض أو المـــورد ي .2
 مصادرة مبلغ التممين ك يراد عام لل زينة العامة.

إاا تـوفا المنــاقض أو المــورد  ــاز إليــاء العقـد  المبــرم معــه أو مــا تبقــا منـه  بتو يــه كتــاب للورثــة يفيــد  .3
 مبلغ التممين في ورج الحالة.برلك دو  الحا ة إلا استصدار حكا قضائي يقضي برلك م  رد 
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 الشـــروط الضاصـــة
 

التــي يقــدمها المــورد المســتلزمات  والجهــة المســتفيدة إ ــراء التفتــيل أو ااصتيــار علــا الصــحةيحــق لــوزارة . 1
 علا حسابه ال اس دو  الحق بااعتراس.

مـن  نسـبوعين( )مـا  المحـدد صـالللتزم المتعهد القيام بالتوريد الكميـات التـي تطلـة منـه فـي المكـا  والز ي. 2
 علــا أ  يــتا نقــل المــواد واألصــناو المطلوبــة بطريقــة تضــمن ســالمتها ،تــاريخ اســتالمه أمــر التوريــد ال طــا

 في ازة. الصحةويكو  مسبوا عنها حتا وصولها إلي مواق  العمل وم از  وزارة  وعدم تلفها

إاا و د م الفة في الشروط العامة أو ال اصة  من حق لجنة ااستالم رف  أية كمية أو الصنف بكامله. 3
 أو المواصفات .

أل مــواد يقــوم المــورد بتوريــدوا يجــة أ  تكــو  مطابقــة للمواصــفات والمقــاييس الفلســطينية ويحــق للجهــة . 4
 المستفيدة التم د من الك بالطرب التي تراوا مناسبة وعلا حساب نفقة المورد .

ــــ5 ــــادة الكميــــة أو إنقاصــــها بنســــبة ا تتجــــاوز  الصــــحةوزارة . ل ــــة اإل ماليــــة دو  30الحــــق بزي % مــــن الكمي
  .ااعتراس من قبل الموردين

شاملة للضريبة المضافة ما لا يرد نض صالو واير  بالشيكل مي  األحوال تكو  عروس األسعار  يف. 6
 الك.

و عرقلتــه للتوريــد بمــا يمــس أمتناعــه حــال ا يحــال م الفــة المــورد لكــل أو بعــ  شــروط التعاقــد أو فــ يفــ. 7
والر ـوع  كفالـة حسـن التنفيـرمصـادرة  الماليـةأو يعرس مصالحها للضرر يحـق لـوزارة  الصحةبمصلحة وزارة 

الحصـول علـا المـواد التـي يت لـف  فـيعليه بالتعوي  عن كل عطل أو ضـرر لحـق بهـا كمـا أ  لهـا الحـق 
تراوــا محققــة لمصــلحتها ونليــاء  يالشــراء بــالطرب التــ أوســعر ال فــيالمــورد عــن توفيروــا مــن المــورد الــرل يليــه 
من ضمانته البنكية وليس للمورد الـرل  إدارية% مصاريف 10 إليهاالتعاقد معه ودف  فروب األسعار مضافًا 

المطالبة بمية تعويضات  فيعرقل عمليات التوريد الحق  أوت لف عن  أوشرط من شروط التعاقد  ألصالف 
أو المطالبة بفروب األسـعار إاا تمكنـو الـوزارة مـن تـوفير تلـك المـواد  كفالة حسن التنفيرسترداد أو المطالبة با

 األسـعارتا التعاقد بمو به وفا حال عدم كفايـة الضـمانة لتيطيـة فـروب  الرلبسعر اقل من سعر المناقصة 
 مبالغ تتبقا من مستحقاته لديها.أل صصا  فيالحق  الماليةلوزارة 

  60)ف  للمورد لقاء ما قام بتوريدج من مواد طبقًا للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة صـالل يكو  الد . 8
ــوم( مــن تــاريخ تقــديا الفــواتير واألوراب الدالــة علــا تمــام وحســن التوريــد طبقــا للشــروط والمواصــفات الــواردة   

  .صحيفة الشروط والمواصفاتب
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صـناو أو كمياتهــا بـين أ ثـر مـن متعهــد ، والـك بمـا يتناســة للجنـة العطـاءات المركزيـة الحــق بتجزئـة األ. 9
 م  المصلحة العامة.

يلتزم من يرسو عليه الصنف إحضار قائمة بمسماء األدوية وكمياتها التي قام باستيرادوا من ال ارج . 10
 م تومة من الجمارك بالمعابر وورا ا يشمل الصناعات الدوائية الوطنية المسجلة بوزارة الصحة.

مسجل بوزارة الصحة الفلسطينية و يشترط أ  يتا تقديا  )الدواء(  يجة أ  يكو  الصنف المورد. 11
السلطة الوطنية الفلسطينية عبر المنافر الرسمية  أراضيالمستندات التي تدل علا عبور الصنف إلا 

 وبالطرب القانونية وتحديد مصدر الشراء للبضائ  المستوردة. 
ريد لكامل الكمية المطلوبة في اضو  مدج ا تزيد عن أسبوعين من صدور أوامر التوريد: يتا التو . 12

التوريد و يجة أ  ا تقل صالحية األصناو الموردة عن سنتين عند التوريد أما األصناو التي تكو  المدة 
 بين إنتا ها وتاريخ الصالحية لها اقل من سنتين فيجة أا تقل صالحيتها عن ثلثي مدة حياة الصنف

(shelf life .ال اس بها ) 
ب صوس األدوية المستعملة من مشتقات الدم يجة أ  يكو  المستحضر قد مر بعملية تعقيا مزدوج . 13
 (Double inactivation  ويرفق م  عرس السعر شهادات الرقابة النوعية له مصحوبة بشهادات صلوج )

وا  تكو  الشهادات مصدقة  2، 1س اإليدز ومن األ سام المضادة لفيرو  B, Cمن فيروس التهاب الكبد 
من الجهات الصحية في بلد المنشم وليس من الشركة المصنعة فقو،  كما يجة إرفاب نتائج التحليل للمنتج 

. ما يجة إرفاب  إفادة من  ويطبق نخا التحليل الجيد حسة متطلباتهاWHOصادرة عن مركز معتمد من 
مصدرة إلا فلسطين مستعملة في بلد المنشم أو تا تصديروا الشركة المصنعة بم  نفس التشييله ال

 واست دامها في بلدا  أصرل. 
      ينطبق الشرط السابق علا كل األصناو التي توصف بكونها أصنافا حساسة وقد ا تتوفر لدى الوزارة. 14     

  في أوامر و ة وتحدد ورج األصنادة زمنية طويلاإلمكانيات الفنية لتحليلها محليا أو التي قد يستيرب تحليلها م
 الشراء التي تصدر للمورد بعد الترسية . 

لــوزارة الصــحة الحــق المطلــق فــي اصتيــار عينــات عشــوائية مــن كــل تشــييلة مــن أل مستحضــر أو دواء . 15
ونرســالها للتحليــل فــي أل مركــز م ــتض ومعتمــد ت تــارج الــوزارة والــك علــا حســاب المــورد الــرل يلتــزم بــدورج 

الوزارة بمـا يسـاوى كميـة العينـات التـي أرسـلو للفحـض وا يجـوز للمـورد الطعـن فـي نتيجـة الفحـض  بتعوي 
 (.أمريكي$ دوار  2000يستثنا من الك التشييلة التي تقل قيمة المورد منها لوزارة الصحة عن )

    يرفق م  الفاتورة ( يومًا من تاريخ إتمام التوريد علا أ60يكو  الدف  لقاء األدوية الموردة صالل ). 16  
 محضر ااستالم والتقارير الفنية الالزمة.

لوزارة الصحة الحق في إلياء المناقصة بصورة كلية أو بع  أصنافها وبدو  إبداء األسباب ودو   . 17
 أ  يكو  لمقدم العطاء الحق في المطالبة بمل تعوي .
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لكميات المطلوبة أو ت فيضها كليًا أو  زئيًا لوزارة الصحة صالل فترة سريا  العقد الحق في زيادة ا. 18
% من الكمية المطلوبة وبنفس األسعار التي تقدم بها وبدو  اعتراس من 30نسبة ا تزيد أو تقل عن 

 المورد .
  لن ينخر ألل عطاء اير مستوفا للشروط القانونية ولن يقبل أل عطاء يتا إحضارج بعد الموعد . 19

 المحدد .
 . ( علا  مي  العبوات.MOHطباعة عبارة )مباعة لوزارة الصحة الفلسطينية علا المورد . 20
 يجة االتزام بم  تكو  األقراس والكبسوات في عبوات علا ويبة أشرطة )نمطية(.. 21
ز ا ة  100يجة االتزام با  ا تزيد الكمية من ز ا ات األدوية المو ودة داصل كل كرتو  عن . 22

 فقو. 
 ام بم  تكو   مي  العبوات للصنف الواحد متساوية الكمية.يجة االتز . 23

عند توريد أل كمية من األدوية يجة التنسيق مسبقًا م  مستودعات األدوية المركزية في ازة وأ  . 24
يكو  التوريد صالل ساعات الدوام الرسمي مصحوبًا باإلرسالية أو الفاتورة وفيما ي ض محاليل الديلزة 

 حجا الكبير والتي تحتاج اما ن ت زين كبيرة يتا توريدوا حسة الطلة.والمحاليل اات ال
يجة علا المشترك تحديد اسا الشركة المصنعة وبلد المنشم للصنف الرل يتقدم به في المناقصة . 25

 وتحديد رقا الكتالوج ونرفاب الكتالو ات ال اصة بالصنف والك عند تحديد السعر .
قبل مندوبين معتمدين من قبل الموردين ألي لجنة ااستالم في جة أ  تسلا األدوية من ي. 26

 .المستودعات
 
 
 
 
 
 
 



 

 2019/ 20 الصحة وريد مهمات  طبية لصالح وزارةت

                                                     

 صفحة                                                                                                                                                     

  بالمهماتجدول األسعار الضاص 
 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

1 ENDOTRACHEAL TUBEPLAIN 3.0MM ID PCS 1,000         

2 ENDOTRACHEAL TUBE PLAIN 4.5MM ID PCS 1,000         

3 
ENDOTRACHEAL TUBE PREFORMED 
WITH CUFF 3-3.5MM ID ( REA TUBE ) PCS 50         

4 ENDOTRACHEAL TUBE WITH 7.0MM ID PCS 2,000         

5 ENDOTRACHEAL TUBE WITH 7.5MM ID PCS 2,000         

6 

BALECTRODE PACEMAKER/BAL 11KBE2 
5FR, 110cm LENGTH BIPOLAR TIP 
BALLON, VENTED SYRING 16 GA 

NEEDLE ASSEMBLY , 5MM- LONG 1CM 
SPACE WIT.JTIP WIRE GUIDE 

Kit 20         

7 
IV CANNULAE WITH INJECTION PORT 

24G (YELLOW) 
PCS 200,000         

8 
ELECTRODE, CHEST PREJELLED ECG 

PEDIATRIC PCS 25,000         

9 GLOVES LATEX PCS 800,000         

10 
GLOVES POLYSAN (NON STERILE 

LARGE+MEDIUM PCS 300,000         



 

 20/2019عطاء رقم   طبية  لصالح وزارة الصحةتوريد مهمات 

 12صفحة  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
 مالحظة يدمدة التور  بلد المنشأ المصنعة

11 
BONE MARROW ASPIRATION/INFUSION 

NEEDLE DISPOSABLE 15--16GA Set 30         

12 BONE MARROW ASPIRATION/ 18GA Set 30         

13 DISPOSABLE SYRINGE 3 PARTS  2ML PCS 500,000         

14 NASOGASTRIC TUBE 14CH (GREEN) PCS 1,000         

15 NASOGASTRIC TUBE 16CH (ORANGE) PCS 3,000         

16 
SELFSEAL STERILIZATION POUCHES 

90/230 MM PCS 20,000         

17 FOLEY CATHETER 2WAY 5CC 8 CH PCS 2,000         

18 FOLEY CATHETER 2WAY 5CC 18 CH. PCS 5,000         

19 
FOLEY CATHETER 2WAY SILICONE 14 

CH.  PCS 300         

20 FOLEY CATHETER 2WAY SILICONE 20CH PCS 500         

21 FOLEY CATHETER 2WAY SILICONE 22CH PCS 200         

22 NELATON CATHETER 12 CH (WHITE) PCS 20,000         

23 NELATON CATHETER 14 CH (GREEN) PCS 15,000         



 

 20/2019عطاء رقم   طبية  لصالح وزارة الصحةتوريد مهمات 

 13صفحة  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

24 
PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY SET 11 

CH Set 20         

25 
PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY SET 14 

CH Set 20         

26 
BLOOD LINES INLET-OUTLET FOR 

FRESENIUS Set 20,000         

27 
BLOOD LINES INLET-OUTLET FOR 

GAMBRO 
Set 15,000         

28 DIALYZER (F4) CF SURFACE AREA 0.7 M2 PCS 500         

29 DIALYZER (F5) CF SURFACE AREA 1.1 M2 PCS 15,000         

30 DIALYZER CF SURFACE AREA 1.3 M2 (F6) PCS 15,000         

31 FISTULA NEEDLE (ARTERIAL 16G Set 30,000         

32 FISTULA NEEDLE (ARTERIAL 17G Set 10,000         

33 
TWO LUMEN HAEMODIALYSIS 

CATHETER SET 12FRX 20CM Set 300         

34 
TWO LUMEN HAEMODIALYSIS 

CATHETER SET 12FRX16CM Set 200         

35 SURGICAL BLADES STERILE SIZE 10 PCS 20,000         

36 SURGICAL BLADES STERILE SIZE 20 PCS 10,000         



 

 20/2019عطاء رقم   طبية  لصالح وزارة الصحةتوريد مهمات 
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

37 SURGICAL BLADES STERILE SIZE 22 PCS 10,000         

38 SURGICAL BLADES STERILE SIZE 23 PCS 15,000         

39 TROCAR FOR LAPROSCOPY  5MM Set 
60         

40 TROCAR FOR LAPROSCOPY 10MM Set 60         

41 SHEET 80 * 180 CM PCS 20,000         

42 AIRWAY DISPOSABLE SIZE  2 PCS 1,000         

43 AIRWAY DISPOSABLE SIZE  3 PCS 1,000         

44 
SUCTION CATHETER WITH VALVE  8 CH 

(BLUE) 
PCS 10,000         

45 
SUCTION CATHETER WITH VALVE 18 CH 

(RED) PCS 3,000         

46 
NYLON, BLACK 10/0 30CM  6MM SPATULA 

3/8 DOUBLE NEEDLE Dz 30         

47 
BANDAGE PLASTER OF PARIS 2.7M  

4INCH Dz 600         

48 
RADIO-OPAQUE GAUZE PAD (STERILE) 

10CM X 10CM (12PLY PER PACK) Pack/10 60,000         
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 15صفحة  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

49 GAUSE 10×10Cm  12PLY  100/PACK Pk/100 15,000         

50 MICROPORE 2.5CM X 9.14M roll 30,000         

51 CARBON FIBER ROD 300 MM PCS 150         

52 CARBON FIBER ROD 350 MM PCS 150         

53 FEMORAL INTRODUCER SHEATH 6F . PCS 1,000         

54 
PTCA - G.WIRE PTFE -(  J ) CURVE 

0.014*180cm PCS 200         

55 
BLOOD LINE FOR FRESENIUS OR BRAUN 

VOLIUM117cc-6.4/8mm SEGMENT . Set 600         

56 
BLOOD LINES INLET-OUTLET 50cc. 

(PEDIATRIC)  FOR FRESENIUS. 
Set 300         

57 

 Implantable catheter port diameter 1.1*2.8mm 
, length 50cm  ,   consist of : Catheter  silicone 

2.8, Introducer 9F like districath REF 
KP5012800 

Set 50         

58 DISP.UNDERPAD  60X90 CM PCS 20,000         

  السعر االمجايل ابلشيكل
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 ـــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رقا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموق  أدناج ـــــــــــ 
ــًا بتلــك الشــروط  2019/ 20.   بــمنني قــرأت وتفهمــو كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح رقــا  1 مــن شــروط عامــة وصاصــة ومواصــفات وألتــزم التزامــا قانوني

 والمواصفات .
 م مني سارل المفعول وا يجوز لي الر وع عنه لمدة ستين يوما من تاريخ آصر موعد لتقديا العروس..   كما ألتزم بم  يبقا العرس المقد2
توقيـ   والـًك مـن تـاريخصـالل ثالثـين يومـا  وزارة الصـحةمن قبـل   طلبها يتا وكرلك ألتزم بتوريد األصناو المحالة علا بمو ة العطاء المركور أعالج والتي.  3

 توريد علا أ  تكو  تلك األصناو الموردة من قبلي وفقًا للمواصفات والشروط المنصوس عليها في ورا العطاء.ال أوامراستالم العقد و 
 وورا إقرار وتعهد مني برلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دو  أل ضيو أو إ راج .     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقم المشتلل المرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــ                                 
 ـــــــــــــــرقم الجوال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقـم الهاتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقـم الفا س : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 


