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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 40/2019  عطاء رقم
 ةلصالح وزار  أدويةتوريد لعطاء حكومي زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية       
 .تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء الصحة

فعلــا الشــركات اات ااصتصــاس والمســجلة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــرا العطــاء مرا عــة وزارة 
صـل  أواـات الـدوا   فـي اـزة تـ  الوـوا وجـوار محطـة فـارت للبتـرو ــ  للـواز  العامـةاإلدارة العامة المالية / 

ايــر  شـيك ( 300الحصـو  علـا كراسـة المواصــفات ووثـائق العطـاء معامـ  دفـ  مبلـ    الرسـمي مـن أ ـ 
 .صزينة وزارة الماليةإلا مستردة تورد 

وزارة اللــواز   العامـة دارةاإلآصـر موعـد لعبـو  عـروس ارســعار وـالخرو الم تـو  فـي صــندوب العطـاءات وـ
وتفــــتح   28/05/2019الموافـــق  اءالثلثــــيـــو   صـــباحمــــن  عشـــر الحاديــــةالســـاعة وـــو  زةـالماليـــة فـــي اــــ

 الزمان والمكان .نفس نااصين في تالمخاريف وحضور ممثلي الم
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 علا من يرسو عليه العطاء. أ رة اإلعلن في الصحف .1
تعرر  يجة إرفاب كفالة منكية أو شيك منكي من البنك الوطني أو منك اانتاج أو منك البريد وفي حا  .2

الماليـــة فـــي وزارة الصـــحة أو  الــك يـــتا إحضـــار تعوـــد والتــزا  وال صـــا مـــن المســـتحعات معتمـــد مــن الـــدائرة
" كتـممين دصـو  " سـارل المفعـو  لمـدة  من إ مالي العطاء %5 اادارة العامة لل زينة موزارة المالية وعيمة

 يومًا من آصر موعد لتعديا العروس. تسعين
 تشم   مي  أنواع الرسو  والضرائة.و  والشيك تعد  ارسعار  .3
 لجنة العطاءات اير ملزمة وعبو  أا  ارسعار. .4

 . www.mof.gov.ps. لإلطلع علا الكراسة ير ا مرا عة موا  الوزارة 5
 .0598967679. للمرا عة وااستفسار واتف راا : 6
 

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

 
 إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ أوالً:

يعــد المنــااض عرضــه وأســعارج علــا الجــداو  والنمــااج والوثــائق المرفعــة مــدعوة العطــاء وعــد أن يعــرأ وــرج  .1
الوثائق ويتفوا  ميـ  مـا ورد فيوـا وي ـتا ويواـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويعـدموا ضـمن العـرس كاملـة 

 بة علا عد  ايامه والتدايق وااستكما  وصورة صحيحة.علا أن يتحم  كافة النتائج المترت

علا أن يشم  السعر رسو  الجمارك وأ ـور التحـزيا والتيليـف ومصـاريف  والشيك تكتة أسعار العطاء  .2
 .اير شام   س.ب. (و  النع  والتحمي  والتنزي  والتممين و مي  الرسو  والمصاريف ارصرى 

أو التعــدي  أو  وــالحبر ارزرب أو ارســود فعــر ويحخــر المحــويعــد المنــااض عرضــه مطبوعــًا أو مكتو ــًا  .3
الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرس وكــ  تصــحيح مـــن وــرا العبيــ  يوضــ  عليــه صطــين متــوازيين وـــالحبر 

 ويعاد كتاوة الصواب والحبر ارزرب أو ارسود ويوا  وجانبه من اب  من أ رى التصوية. رارحم

ق المطلو ــة مــ  تـــممين دصــو  العطــاء فـــي ميلــف ميلــق و حكـــا  يعــد  المنــااض عرضـــه مرفعــًا وــه الوثـــائ .4
وكــرلك اســمه وعنوانــه  40/2019 للمنااصــة راــا الصــحة ةلصــالح وزار  أدويــةتوريــد ويكتــة عليــه عطــاء 

والكام  وراا الواتف والفاكس وراا صندوب البريـد ال اصـين وـه لترسـ  إليـه المكاتبـات المتعلعـة والعطــاء 
تعـدي  فــي عنوانـه وعليــه أن يكتــة  للــواز  / وزارة الماليـة صطيــًا وـمل تيييــر أو العامـة ةاإلدار وعليـه تبليــــ  

أيضـًا اســا الـدائرة التــي طرحـء العطــاء وعنوانوــا و  ـلو الــك يحـق للجنــة العطـاءات أن تومــ  العــرس 
 المعد  منه.

ابـ   امـةالع ةاإلدار يودع العرس من اب  المنااض في صندوب العطاءات الم صض لورا اليـرس لـدى  .5
في صندوب العطاءات اب  آصر موعـد لتعـديا العـروس  انتواء المدة المحددة لرلك وك  عرس ا يودع 

 ا ينخر فيه ويعاد إلا مصدرج ميلعًا .

مـن  يومـا سـتون يلتز  المنااض ومن يبعا العرس المعد  منه نافر المفعو  وا يجوز له الر وع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لتعديا العروس.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

يرفق المنااض م  عرضه   صاصة إاا كان يشارك رو  مرة ( الشـوادات والوثـائق المطلو ـة منـه ووـي   .1
 علا النحو التالي:

 .صورة مصداة عن شوادة مزاولة المونة وكرلك السيرة الراتية للشركة 
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 .السج  التجارل أو الصناعي للشركة 

 ة صلو طرو من دائرة ضريبة الدص  وضريبة العيمة المضافة.شواد 

علا المنااض أن يرفق وعرضه النسـ ة ارصـلية مـن أيـة كتالو ـات أو نشـرات أو معلومـات فنيـة تعـرو  .2
واللواز  المعروضة وكرلك يعد  م  عرضـه العينـات المطلو ـة فـي دعـوة العطـاء وناا كانـء تلـك العينـات 

يحدد مكانوا والواـء الـرل يمكـن رهيتوـا فيـه ونا يكـون للجنـة العطـاءات عـد   اير ااملة للنع  فعليه أن
 النخر والعرس.

يحـــق للمنـــااض أن يضــــيف أيـــة وثــــائق أو معلومـــات يراـــة و ضــــافتوا ويـــرى أنوــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .3
 عرضه.

 

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

أو علـا شـك  كفالـة أو واسـا مجمـ  الشـفاء الطبـي صـادر  معتمـد رضه سـند دفـ يلتز  المنااض أن يرفق وع
فــي اــزة  د وحجــز مبلــ  مــن المســتحعاتوــأو تع شــيك منكــي صــادر مــن منــك يتعامــ  مــ  الســلطة الفلســطينية

 3سارل المفعو  لمدة " كتممين دصو  "  من إ مالي ايمة العطاء %5وعيمة  وموافعة وزارة المالية علا الك
، علـا أن تعـاد ن تاريخ فتح المخاريف وا ينخر في أل عرس ايـر معـزز متـممين دصـو  العطـاء شوور م

وعد مـدة أسـبوعين مـن  تممينات الدصو  في العطاء إلا معدميوا من المنااصين الرل لا يحا  عليوا العطاء
تـــممين حســـن تـــاريخ آصـــر موعـــد لتعـــديا العـــروس، وكـــرلك لمـــن أحيـــ  علـــيوا العطـــاء وعـــد أن يعومـــوا متعـــديا 

 التنفير.
 تأمين حسن التنفيذ :  .2

يلتز  المتنااض الفائز والعطاء أو ومل  زء من منودج متعديا تممين حسن التنفيـر للعطـاء المحـا  عليـه وعيمـة 
صادر واسا مجم  الشـفاء الطبـي أو علـا  معتمد سند دف % من إ مالي ايمة العطاء والك علا شك  10

ن منك يتعام  م  السلطة الفلسطينية في اـزة وموافعـة وزارة الماليـة علـا شك  كفالة أو شيك منكي صادر م
يو  مـن تـاريخ تبلييـه وعـرار إحالـة العطـاء عليـه مـن ابـ  اإلدارة العامـة للـواز  علـا أن يكـون  15صل   الك

المترتبـة  ، ويعاد تممين حسن التنفير إلا المتعوـد وعـد تنفيـر كافـة االتزامـات أشورثلثة مدة سارل المفعو  ل
عليــه ومو ـــة طلــة صطـــي تعدمـــه الــدائرة المســـتفيدة لــإلدارة العامـــة للـــواز  وــاإلفراج عـــن التــممين  حيـــ  يـــتا 

 إصدار شيك وعيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 
 

% وفـ  تدـد ر لجنــة العطـاءات المركزيـة زاـ  لــوزارة 15خامسـًا : فـي حـال انضفـاس ارســعار ن ثـر مـن 
 د نو إعادة النظر في األسعارالمالية انهاء التعاق
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 ًا: فتح العطاءات وتدييمها:سادس
 -:لجنة فتح المظاريف -1
يشــك  مــدير عــا  اللــواز  العامــة لجنــة فــتح مخــاريف العطــاء وتعــو  وــرج اللجنــة وفــتح العطــاءات وحضــور  

 -التالية: المنااصين أو ممثليوا في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء وعد ات اا اإل راءات
إثبات عدد المخاريف في محضر فتح المخاريف وك  عطـاء يفـتح مخروفـه يضـ  رئـيس اللجنـة عليـه  - أ

وعلـــا مخروفـــه رامـــًا مسلســـًل علـــا ويبـــة كســـر اعتيـــادل وســـطه راـــا العطـــاء ومعامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

 ترايا اروراب المرفعة م  العطاء ونثبات عددوا.  - ب

ارســعار وايمــة التــممين اامتــدائي المعــد  مــن كــ  منــااض والــك وحضــور اــراءة اســا معــد  العطــاء و   - ت
 المنااصين أو ممثليوا.

التوايــ  مــن رئــيس اللجنــة و ميــ  ارعضــاء الحاضــرين علــا العطــاء ومخروفــه وكــ  وراــة مــن أورااــه  - ث
 وكرلك علا محضر اللجنة وعد تدوين كافة ال طوات الساوعة.

 

 

 -:لجنة دراسة وتدييم العروس -2
دد مــدير عــا  اللــواز  العامــة ارشــ اس أو الجوــات الــرين تتكــون مــنوا اللجنــة الفنيــة التــي تعــو  مدراســة يحــ

العروس من النواحي الفنية والمالية والعانونية وتعد  توصـياتوا المناسـبة للجنـة العطـاءات المركزيـة وعـد أصـر 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 مين دصو  العطاء.ا ينخر في أل عرس اير معزز متم  - أ

تدرت العـروس مـن الناحيـة الفنيـة وحيـ  تحـدد المعـايير الفنيـة وفعـًا لمواصـفات اللـواز  المطلو ـة علـا    - ب
 ـــدو  يعـــد لوـــرج اليايـــة، وت ضـــ  كافـــة العـــروس لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــ  التـــزا  المنـــااض وعرضـــه 

 ومواصفات وشروط دعوة العطاء.

ن الناحيتين المالية والفنية ومعدرته علا الوفـاء والتزامـات العطـاء يؤصر وعين ااعتبار كفاءة المنااض م  - ت
وسمعته التجارية والتسويلت التـي يعـدموا أو ال دمـة التـي يوفروـا واطـ  الييـار وورن الصـيانة و كـرلك 
كونه وكي  أو موزع لوكي  أو تا ر، وللجنـة اسـتبعاد عـرس المنـااض الـرل ا تتـوفر فيـه كـ  أو وعـ  

 ات.ورج المتطلب

 تبدأ الدراسة والعرس الرل اد  أرصض ارسعار ثا الرل يليه حتا تتا دراسة العروس المعدمة.  - ث
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إاا تــوافرت فـــي العـــرس كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي اللجنــة الفنيـــة واإلحالـــة علـــا معـــد   - ج
احـد وـالراا أرصض ارسعار و من حق اللجنة الفنية أن توصي والترسية علا أكثر من مورد للصـنف الو 

 من اصتلو ارسعار.

فــي حالــة عــد  تــوافر المتطلبــات فــي العــرس الــرل يتضــمن أرصــض ارســعار تنتعــ  الدراســة إلــا العــرس  - ح
الرل يليـه والسـعر إلـا أن تصـ  إلـا العـرس الـرل تتـوافر فيـه المتطلبـات لإلحالـة علـا أن تبـين أسـباب 

 استبعاد العروس اررصض وشك  واضح.

ت وارســـعار والشـــروط والجـــودة المطلو ـــة يفضـــ  المنـــااض الـــرل يتضـــمن عرضـــه إاا تســـاوت المواصـــفا - خ
ميزات إضافية ثا المعد  للمنتجات المحليـة، ثـا المنـااض المعـيا وفلسـطين وصـورة دائمـة، ثـا مـدة التسـليا 

 ارا  إاا كانء سرعة التسليا لمصلحة الدائرة المستفيدة.
 

 ا :ـ التزامات المتعهد نو المورد :ـسابع
ا المتعوـد الـرل أحيـ  عليـه العطـاء اسـتكما  إ ـراءات الععـد ال ـاس وعـرار اإلحالـة وتوايـ  ااتفاايـة عل .1

 وما يلحعوا من أوراب ومستندات وما فيوا  أوامر الشراء(.
 من تاريخ استلمه رمر التوريد. أسبوعين يلتز  المتعود والتوريد صل  .2

أو أل  ـزء مـن الععـد دون الحصـو  علـا  إان ا يجوز للمتعود أن يتناز  رل شـ ض آصـر عـن كـ   .3
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالء العطاء.

ا يحق للمنااض أو المورد الر وع علا لجنة العطاءات ومل صسارة أو ضرر ناشئ عـن تعـديا عرضـه  .4
 في حالـة إاا مـا رفضـء لجنـة العطـاءات كـ  العـروس المعدمـة إليوـا أو إاا لـا تحـ  العطـاء علـا معـد  أاـ 

 ارسعار أو إاا أليء لجنة العطاءات دعوة العطاء في أل واء أو أل مرحلة دون اكر ارسباب.

ــًا للمواصــفات والشــروط المتفــق عليوــا والــواردة فــي اــرار اإلحالــة وكــرلك  .5 يلتــز  المــورد متســليا اللــواز  وفع
 العينات المعتمدة والمركورة فيه.

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

إاا تمصر المتعود عن توريد مـا التـز  وـه فـي الموعـد المحـدد فـي الععـد يحـق لمـدير :  فرس غرامة مالية .1
%( مـن ايمـة اللـواز  التـي تـمصر فـي توريـدوا 1عا  دائرة اللواز  العامة أن يفرس ارامـة ماليـة ا تعـ  عـن  

ا تبــين أن التــمصير فــي التوريــد نــا ا عــن اــوة اــاورة ، وفــي  ميــ  ارحــوا  علــا عــن كــ  أســبوع تــمصير إا إا
المتعوــد تعــديا إشــعار صطــي وفــورل إلــا الجوــة الم تصــة وــالخروو وارســباب التــي أدت إلــا التــمصير فــي 

 التوريد أو منعته من الك وتعديا ما يثبء الك.
تزاماته وما فيـه التزامـه والتوريـد أو اصـر فـي إاا نك  المتعود عن تنفير ال : الشراء على حساب المتعهد .2

الــك أو تــمصر يحــق لمــدير عــا  دائــرة اللــواز  العامــة إصــدار العــرار وشــراء اللــواز  الملتــز  موــا المتعوــد مــنفس 
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ال صـائض والمواصــفات مـن أل مصــدر آصـر علــا حسـاب وــرا المتعوـد ونفعتــه مـ  تحميلــه فـروب ارســعار 
أو مصــاريف أو عطــ  أو ضــرر يلحــق والــدائرة المســتفيدة أو دائــرة اللــواز  والنفعــات اإلضــافية وأيــة صســائر 

 العامة دون الحا ة إلا أل إنرار وا يحق للمتعود ااعتراس علا الك.
: وونـا يحـق للجنـة العطـاءات استبعاد عـرس المـورد الـذخ زضـل بالتزاماتـه نو إللـاء العدـد المبـرم معـه .3

لزمــة وحــق المتعوــد ومــا فــي الــك مصــادرة ايمــة التــممين المعــد  مــن التــي أحالــء العطــاء ات ــاا اإل ــراءات ال
المتعوــد أو أل  ــزء منــه وشــك  يتناســة مــ  ايمــة اللــواز  ايــر المــوردة ويعتبــر المبلــ  فــي وــرج الحالــة إيــرادًا 

 لل زينة العامة.
ض أو وفــي  ميـــ  ارحـــوا  يحـــق لـــدائرة اللـــواز  العامـــة تحصــي  ارمـــوا  المســـتحعة لوـــا فـــي امـــة المنـــاا .4

المورد من ارموا  المستحعة لرلك المنااض أو المورد لدى الـوزارات والويبـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن 
 كفااتوا.

 -حل الضالفات:ًا: تاسع
في حا  حدوث أل صلو ينشم عن تفسير أل مند من البنود الساوعة أو من منود الععـد فيـتا حلـه وديـًا   - أ

 والتفاوس.

يومــًا مــن مــدء مفاوضــتوما للوصــو  إلــا حــ  حــو  أل صــلو يتعلــق  30صــل   إاا لــا يــتمكن الطرفــان - ب
والععـــد يحـــق رل مـــن الطـــرفين حـــ  ال ـــلو وـــاللجوء إلـــا المحكمـــة الم تصـــة وتطبيـــق العـــوانين وارنخمـــة 

 المعمو  موا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مورا الشمن.

  
 شروط متفرقة:ـ :اعاشر 

يــأ أو التلعــة فــي معاملتــه أو ثبــء عليــه أنــه شــرع أو اــا  منفســه أو مواســطة ا اســتعم  المنــااض الاإ .1
ايرج وطريق مباشر أو اير مباشر علا رشوة أحد موظفي أو مست دمي السلطة أو علـا التواطـؤ معـه 
إضـــرارًا والمصـــلحة يليـــي ععـــدج فـــي الحـــا  ويصـــادر التـــممين مـــ  عـــد  اإلصـــل  وحـــق الـــوزارة المطالبـــة 

رتبة علا الك فضًل عن شـطة اسـمه مـن مـين المنااصـين وا يسـمح لـه والـدصو  فـي والتعويضات المت
 منااصات للسلطة الوطنية الفلسطينية ورا فضًل عن ات اا اإل راءات العضائية ضدج عند اااتضاء.

إاا أفلـــس المنـــااض أو المـــورد يحـــق للجنـــة العطـــاءات إليـــاء التعااـــد معـــه دون اللجـــوء للعضـــاء وكـــرلك  .2
 مبل  التممين ك يراد عا  لل زينة العامة.مصادرة 

إاا تـوفا المنــااض أو المــورد  ــاز إليــاء الععـد  المبــر  معــه أو مــا تبعــا منـه  متو يــه كتــاب للورثــة يفيــد  .3
 مرلك دون الحا ة إلا استصدار حكا اضائي يعضي مرلك م  رد مبل  التممين في ورج الحالة.
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 الشـــروط الضاصـــة
 

التــي يعــدموا المــورد المســتلزمات  والجوــة المســتفيدة إ ــراء التفتــيأ أو ااصتيــار علــا الصــحة يحــق لــوزارة. 1
 علا حساوه ال اس دون الحق وااعتراس.

مـن  نسـبوعين  )لتز  المتعود العيا  والتوريد الكميـات التـي تطلـة منـه فـي المكـان والزمـان المحـدد صـل ي. 2
 ن يــتا نعــ  المــواد وارصــناو المطلو ــة وطريعــة تضــمن ســلمتواعلــا أ ،تــاريخ اســتلمه أمــر التوريــد ال طــا

 في ازة. الصحةويكون مسبوا عنوا حتا وصولوا إلي مواا  العم  وم ازن وزارة  وعد  تلفوا

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

د يعــو  المــورد متوريــدوا يجــة أن تكــون مطاوعــة للمواصــفات والمعــاييس الفلســطينية ويحــق للجوــة أل مــوا. 4
 المستفيدة التمكد من الك والطرب التي تراوا مناسبة وعلا حساب نفعة المورد .

ــــ5 ــــادة الكميــــة أو إنعاصــــوا منســــبة ا تتجــــاوز  الصــــحةوزارة . ل ــــة اإل ماليــــة دون 30الحــــق مزي % مــــن الكمي
  .من اب  الموردينااعتراس 

شاملة للضريبة المضافة ما لا يرد نض صلو اير و  والشيك  مي  ارحوا  تكون عروس ارسعار  يف. 6
 الك.

و عرالتــه للتوريــد ومــا يمــس أحــا  امتناعــه  يحــا  م الفــة المــورد لكــ  أو وعــ  شــروط التعااــد أو فــ يفــ. 7
والر ـوع  كفالـة حسـن التنفيـرمصـادرة  الماليـة أو يعرس مصالحوا للضرر يحـق لـوزارة الصحةومصلحة وزارة 

الحصـو  علـا المـواد التـي يت لـف  فـيعليه والتعوي  عن ك  عط  أو ضـرر لحـق موـا كمـا أن لوـا الحـق 
تراوــا محععــة لمصــلحتوا ونليــاء  يالشــراء وــالطرب التــ أوالســعر  فــيالمــورد عــن توفيروــا مــن المــورد الــرل يليــه 

من ضمانته البنكية وليس للمورد الـرل  إدارية% مصاريف 10 إليوامضافًا التعااد معه ودف  فروب ارسعار 
المطالبة ومية تعويضات  فيعرا  عمليات التوريد الحق  أوت لف عن  أوشرط من شروط التعااد  ألصالف 

مـواد أو المطالبة وفروب ارسـعار إاا تمكنـء الـوزارة مـن تـوفير تلـك ال كفالة حسن التنفيرأو المطالبة واسترداد 
 ارسـعارتا التعااد ومو به وفا حا  عد  كفايـة الضـمانة لتيطيـة فـروب  الرلوسعر اا  من سعر المنااصة 

 مبال  تتبعا من مستحعاته لديوا.أل صصا  فيالحق  الماليةلوزارة 

   يكــون الــدف  للمــورد لعــاء مــا اــا  متوريــدج مــن مــواد طبعــًا للشــروط والمواصــفات الــواردة والمنااصــة صــل  . 8
مــن تــاريخ تعـــديا الفــواتير واروراب الدالــة علــا تمــا  وحســـن التوريــد طبعــا للشــروط والمواصـــفات   ــوم   60)

  .صحيفة الشروط والمواصفاتوالواردة 
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للجنـة العطـاءات المركزيـة الحــق متجزئـة ارصـناو أو كمياتوــا مـين أكثـر مـن متعوــد ، والـك ومـا يتناســة . 9
 م  المصلحة العامة.

من يرسو عليه الصنف إحضار اائمة ومسماء اردوية وكمياتوا التي اا  واستيرادوا من ال ارج يلتز  . 10
 م تومة من الجمارك والمعامر وورا ا يشم  الصناعات الدوائية الوطنية المسجلة موزارة الصحة.

عديا مسج  موزارة الصحة الفلسطينية و يشترط أن يتا ت  الدواء( يجة أن يكون الصنف المورد. 11
السلطة الوطنية الفلسطينية عبر المنافر الرسمية  أراضيالمستندات التي تد  علا عبور الصنف إلا 

 و الطرب العانونية وتحديد مصدر الشراء للبضائ  المستوردة. 
التوريد: يتا التوريد لكام  الكمية المطلو ة في اضون مدج ا تزيد عن أسبوعين من صدور أوامر . 12

ة أن ا تع  صلحية ارصناو الموردة عن سنتين عند التوريد أما ارصناو التي تكون المدة التوريد و يج
مين إنتا وا وتاريخ الصلحية لوا اا  من سنتين فيجة أا تع  صلحيتوا عن ثلثي مدة حياة الصنف 

 shelf life .ال اس موا ) 
مستحضر اد مر وعملية تععيا مزدوج و صوس اردوية المستعملة من مشتعات الد  يجة أن يكون ال. 13
  Double inactivation  ويرفق م  عرس السعر شوادات الرااوة النوعية له مصحو ة وشوادات صلوج )

وان تكون الشوادات مصداة  2، 1ومن ار سا  المضادة لفيروت اإليدز  B, Cمن فيروت التواب الكبد 
المصنعة فعر،  كما يجة إرفاب نتائج التحلي  للمنتج  من الجوات الصحية في ملد المنشم وليس من الشركة

.كما يجة إرفاب  إفادة من  ويطبق نخا التحلي  الجيد حسة متطلباتواWHO صادرة عن مركز معتمد من 
الشركة المصنعة ومن نفس التشييله المصدرة إلا فلسطين مستعملة في ملد المنشم أو تا تصديروا 

 واست داموا في ملدان أصرل. 
 ينطبق الشرط السامق علا ك  ارصناو التي توصف وكونوا أصنافا حساسة واد ا تتوفر لدى الوزارة. 14     

في أوامر و دة زمنية طويلة وتحدد ورج ارصنااإلمكانيات الفنية لتحليلوا محليا أو التي اد يستيرب تحليلوا م
 الشراء التي تصدر للمورد وعد الترسية . 

 +أ. 15
 2000و اردويـة والمومـات الطبيـة يـتا تحليـ  ارصـناو المـوردة التـي تزيـد ايمتوـا عـن و صوس أصـنا -

دوار لكــ  صــنف والــك علــا حســاب المــورد مــ  التــزا  المــورد متعــوي  الــوزارة عــن عــدد العينــات المرســلة 
 للفحض والتحلي  .

لتشـــييلت المـــوردة عنـــد يلتـــز  المـــورد وارفـــاب شـــوادات التحليـــ  المعتمـــدة مـــن الشـــركة المصـــنعة لكافـــة ا -ب
 التوريد.

 يحق للوزارة تحلي  أل صنف تشك وم الفته للواصفات الفنية والك علا حساب المورد. -ج
  ( يومًا من تاريخ إتما  التوريد علا أن يرفق م  الفاتورة 60يكون الدف  لعاء اردوية الموردة صل   . 16  

 محضر ااستل  والتعارير الفنية اللزمة.
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لوزارة الصحة الحق في إلياء المنااصة وصورة كلية أو وع  أصنافوا و دون إمداء ارسباب ودون  . 17
 أن يكون لمعد  العطاء الحق في المطالبة ومل تعوي .

لوزارة الصحة صل  فترة سريان الععد الحق في زيادة الكميات المطلو ة أو ت فيضوا كليًا أو  زئيًا . 18
% من الكمية المطلو ة و نفس ارسعار التي تعد  موا و دون اعتراس من 30 نسبة ا تزيد أو تع  عن

 المورد .
  لن ينخر رل عطاء اير مستوفا للشروط العانونية ولن يعب  أل عطاء يتا إحضارج وعد الموعد . 19

 المحدد .
 ت.. ( علا  مي  العبواMOHعلا المورد طباعة عبارة  مباعة لوزارة الصحة الفلسطينية . 20
 يجة االتزا  ومن تكون اراراس والكبسوات في عبوات علا ويبة أشرطة  نمطية(.. 21
ز ا ة  100يجة االتزا  وان ا تزيد الكمية من ز ا ات اردوية المو ودة داص  ك  كرتون عن . 22

 فعر. 
 يجة االتزا  ومن تكون  مي  العبوات للصنف الواحد متساوية الكمية.. 23

ريد أل كمية من اردوية يجة التنسيق مسبعًا م  مستودعات اردوية المركزية في ازة وأن عند تو .  24
يكون التوريد صل  ساعات الدوا  الرسمي مصحو ًا واإلرسالية أو الفاتورة وفيما ي ض محالي  الديلزة 

 والمحالي  اات الحجا الكبير والتي تحتاج اماكن ت زين كبيرة يتا توريدوا حسة الطلة.
يجة علا المشترك تحديد اسا الشركة المصنعة و لد المنشم للصنف الرل يتعد  وه في المنااصة . 25

 وتحديد راا الكتالوج ونرفاب الكتالو ات ال اصة والصنف والك عند تحديد السعر .
جة أن تسلا اردوية من اب  مندو ين معتمدين من اب  الموردين ألي لجنة ااستل  في ي. 26

 .عاتالمستود
 مالحظة : شروط خاصة اضافية خاصة بكشف الضدمات الطبية العسكرية :

 وحالة  يدة وميلفة  يدا ومكتوب عليوا و ر واضح ومعروء. ةيجة أن تكون الكرتون .1
 يكون التوريد للم ازن المركزية في ازة  مستودع الزيتون (شام  التحمي  والتنزي . .2

لصحة علا العبوات وطباعة عبارة   مباع لل دمات علا المشترك طباعة راا التسجي  موزارة ا .3
( علا العبوات  أو وضعوا علا ملصق  صاس يلصق علا الز ا ة أو  M.M.Sليس للبي    -الطبية

 الشرير أيضا .

للسائ  ز ا ة  60يجة االتزا  ومن ا تزيد الكمية من ز ا ات اردوية المو ودة داص  ك  كرتونة عن  .4
 .للبودرة100و فعر
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  الضاص باألدويةل األسعار جدو
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

1 ACETAZOLAMIDE  500 mg   Vial Single 100         

2 ACYCLOVIR  250 mg  VIAL 4,000 عدد         

3 ALFACALCIDOL  0.25 mcg   CAP TH 250         

4 ALPROSTADIL  0.5 mg/ml    1ml     200 عدد         

5 
AMINOACIDS WITH GLUCOSE . 
500 mL OR ALIKE 

500 ml 1,500         

6 AZATHIOPRINE 50 mg CAPs TH 200         

7 

BUPIVACAINE  HCL 5 mg / ml  + 
DEXTRAN 80 mg / ml  
( SPINAL HEAVY ) 

         1,500 عدد

8 

CALFACTANT ( PHOSPHOLIP-
IDS 35 mg / 
ml  PROTIEN 0.65 mg / ml )  6 ml 

vial 150         

9 CARBAMAZEPINE  200 mg  TABs TH 1,000         

10 CEFOTAXIME SOD. 1g   VIAL 20,000 عدد         

11 CEFTAZIDIME 1g   VIAL 15,000 عدد         
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

12 CLONAZEPAM 2 mg   TABs TH 40         

13 

CONCENTRATE DEVELOPER 
SOLUTION FOR FAST X-RAY 
FILMS 
AUTOMATIC PROCESSING 
MACHINES ( 
2 BOX OF 5 LIT TO MAKE 40 LIT 
OR ALIKE ) 

Liter 3,000         

14 

CONCENTRATE FIXER SOLU-
TION FOR FAST X-RAY FILMS 
AUTOMATIC 
PROCESSING MACHINES ( 2 
BOX OF 5 
LIT TO MAKE 40 LIT OR ALIKE ) 

Liter 3,000         

15 
CYCLOSPORINE 25mg                    
(MICROEMULSION )   CAPs 

TH 50         

16 
CYCLOSPORINE 50 mg  ( 
MICROEMULSION )   CAPs 

TH 60         

17 
DESFERRIOXAMINE  MESYL.   
500 mg VIALs 

         20,000 عدد

18 
 DEXTROSE 4.3% + SALINE 
0.18%  BAG OF 500 ml 30,000         
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 يكللشبا 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

19 

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

Liter 5,000         

20 
DOBUTAMINE HCL  250 mg  I.V. 
10ml 

         1,500 عدد

21 
EPINEPHRINE 1 mg / 1 ml  I.V, 
I.M, S.C. AMPs 

         30,000 عدد

22 
ERYTHROPOIETIN  2000 I.U    or 
ALIKE 

         30,000 عدد

23 
ESOMEPRAZOL  40 mg OR 
ALIKE   VIAL 

         6,000 عدد

24 FACTOR IX  Vial  of   500 IU IU 75,000         

25 FACTOR V III ,  500 IU    VIALs IU 500,000         

26 
FERROUS SUCROSE COMPLEX  
100 mg / 5 ml   IV      AMPs 

         10,000 عدد

27 
FILGRASTIM 300 mcg / ml .  1 ml 
PREFILLED SYRINGE 

         2,000 عدد

28 FLUOXETINE 20 mg    CAPs TH 200         

29 GLUTARALDHYDE 2% SOL 
WITH ACTIVATOR 28 DAYS 

Liter 1,500         
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

30 GLYCIN IRRIGATION 1.5%  3000 ml 3 Liters 1,000         

31 
HALOPERIDOL DECANOATE  
100 mg /ml 

         1,000 عدد

32 

HEMODIALYSIS POWDER - 
BICARBONATE POWDER 650 G 
FOR FRESINIUS MACHINES ( 
BIBAG ) NO 5008 

         5,000 عدد

33 

HEMODIALYSIS CONCEN-
TRATE - ACID 
PART ( HEMOSOL  B  ACID 
COMPONANT to be diluted 1:44) 

5 Liters 20,000         

34 
HYOSCINE N-BUTYLBROMIDE  
20 mg/2ml    AMPs 

         50,000 عدد

35 
IMMUN. GLOB.HUMAN ANTI  D 
300 mcg SYRINGE 

         1,500 عدد

36 
IOPROMIDE  769mg /ml 100 ml 
OR ALIKE I.V.    BOTTLES 

         3,000 عدد

37 ISOFLURANE  100 ml  BOTTLE 1,500 عدد         

38 
ISOSORBIDE DINITRATE  1 
mg/ml   10ml 

         1,000 عدد

39 LACTATED RINGER   BAG OF 
500 ml 500 ml 50,000         
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

40 LAMIVUDINE 100 mg  TABs TH 30         

41 
MYCOPHENOLATE MOFETIL  
500 mg TABs  or ALIKE 

TH 200         

42 
NORMAL ALBUMIN ( HUMAN ) 
SERUM 20%  50 ml 

         1,000 عدد

43 

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 ) 

TH 200         

44 
PHENYLPHRINE HCl  1%   1 ml 
S.C.,I.M.,I.V.    AMPs 

         600 عدد

45 SALINE 0.9%  BAG OF  500 ml 500 ml 200,000         

46 SALINE  23.4 %   30 ml 1,000 عدد         

47 TACROLIMUS 1 mg   TABs TH 60         
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

48 

ANTI - SCORPION, PURIFIED 
POLYVALENT SERUM, LIQUID 
OR LYPHOLIZED DRY , ONE 
SINGLE DOSE 
FOR I.M. / S.C. / I.V. DRIP. , 
EACH 1 ML 
CONTAIN ANTIBODIES THAT 
NEUTRALZE: 50 LD 50 LERIUS 
QUINQUESTRAITUS VENOM   
25 LD 50 
ANROCTONUS AMOEROUIS 
VENOM 

         200 عدد

49 

ANTI SNAKES VENOM SERUM 5 
ml (POLYVALENT VIPERS 
VENOM 
ANTISERUM LIQUID) .  EACH 1 
ml NEUTRALIZE 150 - 200 LD50 
OF VIPRA PALESTINA VENOM 

         50 عدد

50 CYSTEAMINE   0.55%   5ml   E/D 120 عدد         

51 
CYSTEAMINE  50 mg / ml ORAL 
SOLUTION 100 ml 

         120 عدد

52 DESMOPRESSIN ACETATE 
0.1mg /ml INTRANASAL. 6ml 

         2000 عدد
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 سعر الوحدة الكمية ةالوحد اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

53 DIGOXIN  0.5 mg  / 2ml   AMPs 600 عدد         

54 

HYDROXYCHLOROQUINE 
SULPHATE 
200 mg  OR  CHLOROQUINE 
PHOSPHATE  250 mg   TABs 

TH 50.00         

55 IPRATROPIUM Br 0.25 mg / ml .      
20 ml 2,000 عدد         

56 
ISOSORBIDE 5- MONO-
NITRATE 20 mg TABs 

TH 300         

57 L - CARNITINE  30%   20 ml 1,500 عدد         

58 
LEVODOPA 250 mg + CAR-
BIDOPA 25 mg TABs 

TH 100         

59 LIDOCAINE HCL  2%  .  30 g  GEL 6000 عدد         

60 METHYLDOPA 250 mg    TABs TH 200         
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

61 

MILK  FORMULA ,  FOR 
GALACTOSAEMIA  ( COW'S 
MILK PROTIEN , CARBOHY-
DRATE (FRUCTOSE)  , FAT , 
VITAMINS, MINERALS AND 
TRACE ELEMENTS AND 
MINIMAL LEVELS OF LACTOSE  
GALACTOSE AND  GLUCOSE ) ( 
GALACTOMIN - 19  425 g  OR ALIKE 

         250 عدد

62 

MILK FORMULA , HYDRO-
LYSED COW 
MILK FORMULA WITH M.C.T. 
(PREGESTIMIL 450 g OR ALIKE ) 

         1500 عدد

63 

MILK FORMULA , PHENYLAL-
ANINE - 
FREE MILK FORMULA FOR 
CHILD  450 G 

         600 عدد

64 
NOREPINEPHRINE  1mg /1 ml    
4ML  VIAL 

         2,000 عدد

65 

PROTEIN  , FAT &  CARBOHY-
DRATE  , 
LIQUID FORMULA WITH  VIT-
AMINES and  MINERALS   240 ml  
( ENSURE   

         25,000 عدد
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
 مالحظة مدة التوريد بلد المنشأ المصنعة

66 
PHENOBARBITAL Na 15 mg   
TABs 

TH 120         

67 SIROLIMUS 1 mg   CAPs TH 2         

68 ULTRASOUND GEL Liter 4,000         

69 
VALGANCICLOVIR  450 mg    
TABs 

TH 2         

  املبلغ االمجايل ابلشيكل 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 ـــــــــ والتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وصفتي ممثًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية راا ـــــــــــ وو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا الموا  أدناج ـــــــــــ 
مـــن شـــروط عامـــة وصاصـــة ومواصـــفات وألتـــز  التزامـــا اانونيـــًا متلـــك الشـــروط  2019/ 40 ا ورد موثـــائق العطـــاء المطـــروح راـــا.   وـــمنني اـــرأت وتفومـــء كافـــة مـــ1

 والمواصفات .
 لتعديا العروس. .   كما ألتز  ومن يبعا العرس المعد  مني سارل المفعو  وا يجوز لي الر وع عنه لمدة ستين يوما من تاريخ آصر موعد2
توايـ   والـًك مـن تـاريخصل  ثلثين يومـا  المعنيةوزارة المن اب    طلبوا يتا وكرلك ألتز  متوريد ارصناو المحالة علا ومو ة العطاء المركور أعلج والتي.  3

 المنصوس عليوا في ورا العطاء.التوريد علا أن تكون تلك ارصناو الموردة من ابلي وفعًا للمواصفات والشروط  أوامراستل  الععد و 
 وورا إارار وتعود مني مرلك أار وألتز  وك  ما ورد وه دون أل ضير أو إكراج .     

 اسـم المنــاقــص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقم المشتلل المرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقم الجوال: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــ                                 
 رقـم الفا س : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 


