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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 22/2222 عطاء رقم
 

 الصحة ةلصالح وزار  أدويةتوريد لتعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي        
 واصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.تبعًا لمشروط والم

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب فـي المشـاركة فـي ىـذا العطـاء مراجعـة وزارة الماليـة / 
في غزة خالل أوقات الـدوام الرسـمي مـن أجـل  تل اليوا بجوار محطة فارس لمبترول .اإلدارة العامة لموازم العامة

( شـيكل غيـر مسـتردة تـورد إلـى خزينـة 322لمواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمـ   الحصول عمى كراسة ا
 وزارة المالية.

وزارة الماليـة المـوازم  آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صـندوق العطـاءات بـاإلدارة العامـة
تفـتح المظـاريف بحضـور ممثمـي و  28/20/2222الموافـق  الثالثاءيوم  صباحمن  الساعة العاشرةفي غـزة ىو 

 .الزمان والمكانالمتناقصين في نفس 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 يالحظت:ـ
 . أجرة اإلعالن في الصحف عمى من يرسو عميو العطاء.0
يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي من البنك الوطني أو بنك االنتـاج أو بنـك البريـد وفـي حـال تعـذر ذلـك  .2

الماليـة فـي وزارة الصـحة أو االدارة العامـة  والتزام بالخصـم مـن المسـتحقات معتمـد مـن الـدائرةيتم إحضار تعيد 
يومـًا مـن  تسـعينمن إجمالي العطاء " كتأمين دخـول " سـاري المفعـول لمـدة  %5 لمخزينة بوزارة المالية بقيمة
 آخر موعد لتقديم العروض.

 والضرائب.تشمل جميع أنواع الرسوم . تقدم األسعار بالشيكل و 3
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة 5
 .2598967679. لممراجعة واالستفسار ىاتف رقم : 6
 
 

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

 املتناقصني: وض ين قبمأوالً: إعذاد وتقذيى انعز
يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الوثـائق  .0

ويــتفيم جميــع مــا ورد فييــا ويخــتم ويوقــع كافــة وثــائق دعــوة العطــاء ويقــدميا ضــمن العــرض كاممــة عمــى أن 
 الستكمال بصورة صحيحة.يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق وا

عمى أن يشمل السعر رسوم الجمـارك وأجـور التحـزيم والتفميـف ومصـاريف النقـل  بالشيكلتكتب أسعار العطاء  .2
 .والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى

عـديل أو الشـطب يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبـًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقـط ويحظـر المحـو أو الت .3
ويعـاد كتابـة  رأو اإلضافة في العرض وكل تصحيح من ىذا القبيل يوضع عميو خطـين متـوازيين بـالحبر األحمـ

 الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبو من قبل من أجرى التصويب.

إحكـام ويكتـب يقدم المنـاقص عرضـو مرفقـًا بـو الوثـائق المطموبـة مـع تـأمين دخـول العطـاء فـي مفمـف مفمـق ب .4
وكـذلك اسـمو وعنوانـو بالكامـل ورقـم  22/2020لممناقصـة رقـم  الصـحة ةلصـالح وزار  أدويـةتوريد عميو عطاء 

ـــ   اليــاتف والفــاكس ورقــم صــندوق البريــد الخاصــين بــو لترســل إليــو المكاتبــات المتعمقــة بالعطـــاء وعميــو تبميـ
أو تعـديل فـي عنوانـو وعميـو أن يكتـب أيضـًا اسـم الـدائرة اإلدارة العامة لموازم / وزارة الماليـة خطيـًا بـأي تفييـر 

 التي طرحت العطاء وعنوانيا وبخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تيمل العرض المقدم منو.

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص ليذا الفرض لدى اإلدارة العامـة قبـل انتيـاء  .5
ودع  في صندوق العطاءات قبل آخر موعـد لتقـديم العـروض ال ينظـر فيـو المدة المحددة لذلك وكل عرض ال ي

 ويعاد إلى مصدره مفمقًا .

يومـا مـن  سـتونيمتزم المناقص بـأن يبقـى العـرض المقـدم منـو نافـذ المفعـول وال يجـوز لـو الرجـوع عنـو لمـدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 

 :ـثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت
يرفق المناقص مع عرضو   خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشـيادات والوثـائق المطموبـة منـو وىـي عمـى   .0

 النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 لمضافة.شيادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة ا 

عمى المناقص أن يرفق بعرضو النسخة األصمية من أية كتالوجات أو نشرات أو معمومات فنيـة تعـرف بـالموازم  .2
ذا كانت تمك العينات غير قابمـة لمنقـل  المعروضة وكذلك يقدم مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء وا 

ال   يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.فعميو أن يحدد مكانيا والوقت الذي يمكن رؤيتيا فيو وا 

 لتوضيح عرضو. يرغب بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات .3
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  :: تأييناث وضًاناث انعطاءثانثاً 
باسم مجمـع الشـفاء الطبـي يمتزم المناقص أن يرفق بعرضو سند دفع معتمد صادر  :تأمين الدخول في العطاء .0

د بحجـز مبمـ  مـن يـأو تع ى شكل كفالة أو شيك بنكي صـادر مـن بنـك يتعامـل مـع السـمطة الفمسـطينيةأو عم
مـن إجمـالي قيمـة العطـاء " كتـأمين دخـول "  %5بقيمـة في غزة وموافقة وزارة المالية عمـى ذلـك  المستحقات

أمين دخـول عـرض غيـر معـزز بتـشـيور مـن تـاريخ فـتح المظـاريف وال ينظـر فـي أي  3ساري المفعول لمدة 
عمى أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلـى مقـدمييا مـن المناقصـين الـذي لـم يحـال عمـييم العطـاء  العطاء

بعـد مـدة أســبوعين مـن تــاريخ آخـر موعــد لتقـديم العـروضأ وكــذلك لمـن أحيــل عمـييم العطــاء بعـد أن يقومــوا 
 بتقديم تأمين حسن التنفيذ.

الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقديم تأمين حسـن التنفيـذ لمعطـاء يمتزم المتناقص : تأمين حسن التنفيذ .2
سـند دفــع معتمـد صــادر باسـم مجمــع % مــن إجمـالي قيمــة العطـاء وذلــك عمـى شــكل 02المحـال عميــو بقيمـة 

الشــفاء الطبــي أو عمــى شــكل كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن بنــك يتعامــل مــع الســمطة الفمســطينية فــي غــزة 
يــوم مــن تــاريخ تبميفــو بقــرار إحالــة العطــاء عميــو مــن قبــل اإلدارة  05خــالل الماليــة عمــى ذلــك وموافقــة وزارة 

أ ويعـاد تـأمين حسـن التنفيـذ إلـى المتعيـد بعـد أشـيرالعامة لموازم عمى أن يكـون سـاري المفعـول لمـدة ثالثـة 
دارة العامـة لمـوازم بـاإلفراج تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عميو بموجب طمب خطي تقدمو الدائرة المستفيدة لـإل

 عن التأمين  حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 

% وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيت حيق نىسارة 05: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين رابعاً 
 املانيت انهاء انتعاقذ أو إعادة اننظز يف األسعار

 
 :: فتح انعطاءاث وتقييًهاخايساً 

يشـكل مـدير عـام المـوازم العامـة لجنـة فـتح مظـاريف العطـاء وتقـوم ىـذه المجنـة بفـتح  :لجنة فتح المظاريف .0
العطاءات بحضور المناقصين أو ممثمـييم فـي الزمـان والمكـان المحـددين فـي دعـوة العطـاء بعـد اتخـاذ اإلجـراءات 

 -التالية:
فتح مظروفـو يضـع رئـيس المجنـة عميـو وعمـى إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء ي - أ

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

ثبات عددىا.  - ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 

المناقصـين  قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور  - ت
 أو ممثمييم.

التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضـرين عمـى العطـاء ومظروفـو وكـل ورقـة مـن أوراقـو وكـذلك  - ث
 عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.
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يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــخاص أو الجيــات الــذين تتكــون مــنيم  لجنــة دراســة وتقيــيم العــروض: .2
المجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النـواحي الفنيـة والماليـة والقانونيـة وتقـدم توصـياتيا المناسـبة لمجنـة 

 -العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار:
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.  - أ

عايير الفنية وفقًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد الم   - ب
يعد ليذه الفايةأ وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيـث التـزام المنـاقص بعرضـو بمواصـفات وشـروط 

 دعوة العطاء.

ء يؤخــذ بعــين االعتبــار كفــاءة المنــاقص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــو عمــى الوفــاء بالتزامــات العطــا  - ت
وسمعتو التجارية والتسييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يوفرىا وقطع الفيـار وورش الصـيانة و كـذلك كونـو 
وكيــل أو مــوزع لوكيــل أو تــاجرأ ولمجنــة اســتبعاد عــرض المنــاقص الــذي ال تتــوفر فيــو كــل أو بعــض ىــذه 

 المتطمبات.

 ى تتم دراسة العروض المقدمة.تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يميو حت  - ث

اإلحالـة عمـى مقـدم أرخـص إذا توافرت فـي العـرض كافـة الشـروط والمواصـفات والجـودة توصـي المجنـة الفنيـة ب - ج
من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسـية عمـى أكثـر مـن مـورد لمصـنف الواحـد بـالرغم مـن اخـتالف األسعار و 
 األسعار.

عرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العـرض الـذي يميـو في حالة عدم توافر المتطمبات في ال - ح
بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيـو المتطمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـين أسـباب اسـتبعاد العـروض 

 األرخص بشكل واضح.

و ميــزات إذا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطموبــة يفضــل المنــاقص الــذي يتضــمن عرضــ - خ
إضافية ثم المقدم لممنتجات المحميـةأ ثـم المنـاقص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـةأ ثـم مـدة التسـميم األقـل إذا 

 كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـسادساً 
ر اإلحالـة وتوقيـع االتفاقيـة ومـا عمى المتعيد الـذي أحيـل عميـو العطـاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرا .0

 يمحقيا من أوراق ومستندات بما فييا  أوامر الشراء(.
 من تاريخ استالمو ألمر التوريد. أسبوعين يمتزم المتعيد بالتوريد خالل .2

ال يجوز لممتعيد أن يتنازل ألي شخص آخر عن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  إذن خطـي  .3
 أحالت العطاء. من لجنة العطاءات التي

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

 رحمة دون ذكر األسباب.إذا ألفت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي م

يمتزم المورد بتسميم الموازم وفقًا لممواصفات والشروط المتفق عمييـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة وكـذلك العينـات  .5
 المعتمدة والمذكورة فيو.
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 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسابعاً 
تأخر المتعيد عن توريـد مـا التـزم بـو فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام إذا  :فرض غرامة مالية .0

%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـأخر فـي توريـدىا عـن كـل 0دائرة الموازم العامة أن يفـرض غرامـة ماليـة ال تقـل عـن  
عمـى المتعيـد تقـديم  أسبوع تأخير إال إذا تبين أن التأخير فـي التوريـد نـاجم عـن قـوة قـاىرة أ وفـي جميـع األحـوال

إشعار خطـي وفـوري إلـى الجيـة المختصـة بـالظروف واألسـباب التـي أدت إلـى التـأخير فـي التوريـد أو منعتـو مـن 
 ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.

الشراء عمى حساب المتعيد : إذا نكل المتعيد عن تنفيذ التزاماتو بمـا فيـو التزامـو بالتوريـد أو قصـر فـي ذلـك  .2
عام دائرة المـوازم العامـة إصـدار القـرار بشـراء المـوازم الممتـزم بيـا المتعيـد بـنفس الخصـائص أو تأخر يحق لمدير 

والمواصفات من أي مصدر آخر عمى حساب ىذا المتعيـد ونفقتـو مـع تحميمـو فـروق األسـعار والنفقـات اإلضـافية 
العامـة دون الحاجـة إلـى أي وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائـرة المـوازم 

 إنذار وال يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.
اســتبعاد عــرض المــورد الــذي يخــل بالتزاماتــو أو إلفــاء العقــد المبــرم معــو: وىنــا يحــق لمجنــة العطــاءات التــي  .3

د أو أي أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعيد بما في ذلك مصادرة قيمة التأمين المقدم مـن المتعيـ
 جزء منو بشكل يتناسب مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبم  في ىذه الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.

وفي جميع األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل األموال المستحقة ليا في ذمة المنـاقص أو المـورد مـن  .4
 ات والييئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتيم.األموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزار 

 -: حم اخلالفاث:ثايناً 
فـي حــال حـدوث أي خــالف ينشــأ عـن تفســير أي بنــد مـن البنــود الســابقة أو مـن بنــود العقــد فيـتم حمــو وديــًا   - أ

 بالتفاوض.

العقـد يومـًا مـن بـدء مفاوضـتيما لموصـول إلـى حـل حـول أي خـالف يتعمـق ب 32إذا لم يتمكن الطرفـان خـالل  - ب
يحق ألي من الطرفين حل الخالف بالمجوء إلـى المحكمـة المختصـة وتطبيـق القـوانين واألنظمـة المعمـول بيـا فـي 

 مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشأن.
 شزوط يتفزقت:ـ :تاسعاً 

ة غيـره إذا استعمل المناقص الفش أو التالعب في معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـرع أو قـام بنفسـو أو بواسـط .0
بطريـق مباشـر أو غيــر مباشـر عمــى رشـوة أحــد مـوظفي أو مسـتخدمي الســمطة أو عمـى التواطــؤ معـو إضــرارًا 
ــة بالتعويضــات  ــوزارة المطالب ــأمين مــع عــدم اإلخــالل بحــق ال ــي الحــال ويصــادر الت ــده ف بالمصــمحة يمفــي عق

ل فـي مناقصـات لمسـمطة المترتبة عمى ذلك فضاًل عن شطب اسمو من بـين المناقصـين وال يسـمح لـو بالـدخو
 الوطنية الفمسطينية ىذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االقتضاء.

إذا أفمس المناقص أو المورد يحـق لمجنـة العطـاءات إلفـاء التعاقـد معـو دون المجـوء لمقضـاء وكـذلك مصـادرة  .2
 مبم  التأمين كإيراد عام لمخزينة العامة.

جاز إلفاء العقد  المبرم معو أو مـا تبقـى منـو  بتوجيـو كتـاب لمورثـة يفيـد بـذلك  إذا توفى المناقص أو المورد .3
 دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبم  التأمين في ىذه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 

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

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

 في غزة. الصحةمسئوال عنيا حتى وصوليا إلي مواقع العمل ومخازن وزارة  ويكون تمفيا
ط العامة أو الخاصة من حق لجنة االستالم رفض أية كمية أو الصنف بكاممو إذا وجد مخالفة في الشرو . 3

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

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

  .االعتراض من قبل الموردين
 ريبة المضافة ما لم يرد نص خالف ذلك.وشاممة لمض بالشيكلفي جميع األحوال تكون عروض األسعار . 6
في حال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتناعو أو عرقمتو لمتوريد بما يمس . 7

والرجوع  كفالة حسن التنفيذمصادرة  الماليةأو يعرض مصالحيا لمضرر يحق لوزارة  الصحةبمصمحة وزارة 
بيا كما أن ليا الحق في الحصول عمى المواد التي يتخمف عميو بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق 

لفاء  المورد عن توفيرىا من المورد الذي يميو في السعر أو الشراء بالطرق التي تراىا محققة لمصمحتيا وا 
% مصاريف إدارية من ضمانتو البنكية وليس لممورد الذي 10التعاقد معو ودفع فروق األسعار مضافًا إلييا 

من شروط التعاقد أو تخمف عن أو عرقل عمميات التوريد الحق في المطالبة بأية تعويضات  خالف أي شرط
أو المطالبة بفروق األسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد  كفالة حسن التنفيذأو المطالبة باسترداد 

ة لتفطية فروق األسعار بسعر اقل من سعر المناقصة الذي تم التعاقد بموجبو وفى حال عدم كفاية الضمان
 الحق في خصم أي مبال  تتبقى من مستحقاتو لدييا. الماليةلوزارة 

   يكون الدفع لممورد لقاء ما قام بتوريده من مواد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة خالل .8
لمشروط والمواصفات  من تاريخ تقديم الفواتير واألوراق الدالة عمى تمام وحسن التوريد طبقا يوم( 60 

 صحيفة الشروط والمواصفات. بالواردة 
لمجنة العطاءات المركزية الحق بتجزئة األصناف أو كمياتيا بين أكثر من متعيد أ وذلك بما يتناسب مع . 9

 المصمحة العامة.
لخارج يمتزم من يرسو عميو الصنف إحضار قائمة بأسماء األدوية وكمياتيا التي قام باستيرادىا من ا. 10

 .ية الوطنية المسجمة بوزارة الصحةمختومة من الجمارك بالمعابر وىذا ال يشمل الصناعات الدوائ
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 المورد بالتالي:يمتزم  .11
 .إرفاق شيادة التصنيع الجيد لمشركة المصنعة 
 .إرفاق شيادة تداول المستحضر في بمد المنشأ 
  إلى بيان تركيبة المستحضر كاممة من المواد إرفاق شيادة تحميل إحدى التشفيالت لممستحضر باإلضافة

 الفعالة والفير فعالة.
أسبوعين من صدور أوامر التوريد التوريد: يتم التوريد لكامل الكمية المطموبة في غضون مده ال تزيد عن . 12
تاجيا يجب أن ال تقل صالحية األصناف الموردة عن سنتين عند التوريد أما األصناف التي تكون المدة بين إنو 

( الخاص shelf lifeوتاريخ الصالحية ليا اقل من سنتين فيجب أال تقل صالحيتيا عن ثمثي مدة حياة الصنف  
 بيا.
بخصوص األدوية المستعممة من مشتقات الدم يجب أن يكون المستحضر قد مر بعممية تعقيم مزدوج   . 13

Double inactivationنوعية لو مصحوبة بشيادات خموه من ( ويرفق مع عرض السعر شيادات الرقابة ال
وان تكون الشيادات مصدقة من  2أ 1ومن األجسام المضادة لفيروس اإليدز  B Cفيروس التياب الكبد 

الجيات الصحية في بمد المنشأ وليس من الشركة المصنعة فقطأ  كما يجب إرفاق نتائج التحميل لممنتج صادرة 
.كما يجب إرفاق  إفادة من الشركة  ل الجيد حسب متطمباتياويطبق نظم التحميWHO عن مركز معتمد من 

المصنعة بأن نفس التشفيمو المصدرة إلى فمسطين مستعممة في بمد المنشأ أو تم تصديرىا واستخداميا في بمدان 
 أخري. 

 رةينطبق الشرط السابق عمى كل األصناف التي توصف بكونيا أصنافا حساسة وقد ال تتوفر لدى الوزا. 14     
في أوامر الشراء دة زمنية طويمة وتحدد ىذه األصناف اإلمكانيات الفنية لتحميميا محميا أو التي قد يستفرق تحميميا م

 التي تصدر لممورد بعد الترسية . 
 2000بخصوص أصناف األدوية والميمات الطبية يتم تحميل األصناف الموردة التي تزيد قيمتيا عن  -أ. 15

العينات المرسمة لمفحص  عمى حساب المورد مع التزام المورد بتعويض الوزارة عن عدد دوالر لكل صنف وذلك
 والتحميل

 يمتزم المورد بارفاق شيادات التحميل المعتمدة من الشركة المصنعة لكافة التشفيالت الموردة عند التوريد. -ب
 ساب المورد.يحق لموزارة تحميل أي صنف تشك بمخالفتو لمواصفات الفنية وذلك عمى ح -ج
  ( يومًا من تاريخ إتمام التوريد عمى أن يرفق مع الفاتورة 60يكون الدفع لقاء األدوية الموردة خالل  . 16  

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

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

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

 خص محاليل الديمزة والمحاليل ذاتل ساعات الدوام الرسمي مصحوبًا باإلرسالية أو الفاتورة وفيما يالتوريد خال 
 الحجم الكبير 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 . 25
رفاق الكتالوجات الخر   .اصة بالصنف وذلك عند تحديد السعرقم الكتالوج وا 

جب أن تسمم األدوية من قبل مندوبين معتمدين من قبل الموردين ألي لجنة االستالم في المستودعات.ي. 26
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  انكًياث واألسعارجذول 
 

الشركة  بمد المنشأ مدة التوريد مالحظة
 المصنعة

االجمالي 
 بالشيكل

دة سعر الوح
 بالشيكل

Qu. Unit Item No. 

      300 TH 5 - AMINOSALICYLIC ACID 500 mg  1 

      20 TH ACETAZOLAMITDAEB s 250 mg TABs 2 

 عدد 200      
ACETYLCHOLINE CHLORIDE 20 mg VIAL 
(INTRA OCULAR) 

3 

      200 TH ALFACALCIDOL 1mcg CAP 4 

      150 TH ALLOPURINOL 100 mg TABs 5 

 عدد 50000      
AMOXICILLIN 400mg + CLAVULANIC ACID 
57mg / 5 ml 100 ml 

6 

      400 TH 
AMOXICILLIN 500mg + CLAVULANIC ACID 
125 

7 

 ATROPINE 1 %. 15 ml EYE DROPs 8 عدد 500      

      80 TH AZITHROMYCIN 500 MG CAP 9 

 عدد 600      
BENOXINATE HCl 0.4% OPHTHALMIC DROP 
15 ml EYE DROPS 

10 

 BENZYLBENZOATE 25% 100 ml EMULSION 11 عدد 6000      

 BETAMETHASONE VAL. 0.1% . 15 g 12 عدد 30000      

      1200 TH CALCIUM CARBONATE 600 mg TABs 03 

 CARBAMAZEPINE 2% 250 ml 04 عدد 1000      

 CEFUROXIMSYE R 750 mg VIAL 05 عدد 15000      

      1200 TH CHLORPHENIRAMINE MALAETE 2 mg TABs 06 
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الشركة  بمد المنشأ مدة التوريد مالحظة
 المصنعة

االجمالي 
 بالشيكل

سعر الوحدة 
 بالشيكل

Qu. Unit Item No. 

 CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% .   25 g 07 عدد 15000      

      100 TH CLOPIDOGREL 75 mg TAB 08 

 DEXAMETHASONE 4 mg/ 1ml I.M.,I.V. 09 عدد 100000      

      100000 
500 
ml 

DEXTROSE 5% + SALINE 0.9% . BAG OF 500 
ml 22 

 EPHEDRINE  HCL  50 mg / ml   1 ml  Amps 20 عدد 2000      

      200 TH ERYTHROMYCIN  250 mg  TABs 22 

 عدد 10000      
FERROUS SUCROSE COMPLEX  100 mg /5 ml   
IV AMPs 23 

      500 vial FLUCONAZOLE 2mg/ml,100 ML 24 

 FUSIDIC ACID 2% 15 gm 25 عدد 5000      

      10000 
720G

M 
HEMODIALYSIS POWDER - BICARBONATE 
POWDER 720 gm (BICART 720 ) 26 

      15000 
5 Li-
ters 

HEMODIALYSIS CONCENTRATE – ACID PART 
( HEMOSOL  B  ACID COMPONANT to be di-
luted 1:44) 

27 

 IBUPROFEN 100 mg / 5 ml   100 ml   SUSP. 28 عدد 40000      

 عدد 3000      
IOPROMIDE  769mg /ml 100 ml OR ALIKE 
I.V.    BOTTLES 29 

 L - CARNITINE  30%   20 ml 32 عدد 1500      

      7 TH MERCAPTOPURINE 50 mg   TABs 30 

      70 TH METHOTREXATE SODIUM    2.5 mg TABs 32 
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الشركة  بمد المنشأ مدة التوريد مالحظة
 المصنعة

االجمالي 
 بالشيكل

سعر الوحدة 
 بالشيكل

Qu. Unit Item No. 

 عدد 30000      
METOCLOPRAMIDE  10 mg/2ml  I.V,I.M 
AMPs 33 

      70 TH MICONAZOLE NITRATE 400 mg VAG.SUPP 34 

      1000 TH PARACETAMOL 150 mg   SUPP. 35 

 PARACETAMOL 1g VIAL 36 عدد 6000      

      1500 TH PARACETAMOL 500 mg    TABs 37 

 PERMETHRINE 1%  100ml  Shampoo 38 عدد 6000      

 SALBUTAMOL SULPHATE 5 mg / ml . 20 ml 39 عدد 10000      

      15000 
500 
ml 

SALINE  0.45%  BAG OF  500 ml 42 

      300 Liter 
SODALIME (CALCIUM HYDROXIDE and SO-
DIUM or POTASSIUM HYDROXIDE) 40 

      100 TH TAMOXIFEN 20 mg  TABs 42 

 عدد 5000      
TIMOLOL MALEATE 0.5%    5 ml   EYE 
DROPS 43 

      50 TH TRANEXAMIC ACID   500 mg  TABs 44 

      300 TH SODIUM VALPROATE 200 mg  TABs 45 

 SODIUM VALPROATE 200 mg/ 5 ml  100 ml 46 عدد 6000      

 



 

 22/2222توريد أدوية لصالح وزارة الصحة 
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مـــن شــروط عامـــة  2222/ 22 ا ورد بوثـــااق الءطــاط المطـــرو  رقــم.  بــننني قـــرأه وتفيمــه كا ـــة مــ1
 وخاصة ومواصفاه وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفاه .

 ي المفءول وال يجوز لي الرجوع عنو لمـد  سـتين يومـاً .  كما ألتزم بنن يبقى الءرض المقدم مني سار 2
 من تاريخ آخر موعد لتقديم الءروض.

.  وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عمى بموجـ  الءطـاط المـذكور أعـاله والتـي يـتم طمبيـا  مـن 3
د عمى أن تكون خالل ثالثين يوما وذلًك من تاريخ توقيع الءقد واستالم أوامر التوري المءنيةوزار  القبل 

 تمك األصناف المورد  من قبمي و قًا لممواصفاه والشروط المنصوص عمييا  ي ىذا الءطاط.
 وىذا إقرار وتءيد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه .     
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