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 0صفحت  
 

 
 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 41/2021 عطاء رقى
 

عًا تب الرحة ةلرالح وزار  مؾاد مختبراتتؾريد لتعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي        
 لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء.

/ اإلدارة  فعمى الذـركات ذات اختترـاص والسدـجمة رسـسيًا وتريـا فـي السذـاركة فـي ىـ ا العظـاء مرااعـة وزارة الساليـة
رـؾل عمـى في يزة تالل أوقـات الـدوام الرسـسي مـؽ أاـل الح تل اليؾا بجؾار محظة فارس لمبترولـ العامة لمؾازم العامة

 ( شيكل يير مدتردة تؾرد إلى تزيشة وزارة السالية.300كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل دفع مبمغ )
وزارة الساليـة فـي يــزة المـؾازم  آتر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات بـاإلدارة العامـة

وتفـتح السغـاريب بحزـؾر مس مـي الستشاقرـيؽ فـي  03/2021/ 29 قالسؾافـ اخثشيؽيؾم  صباحمؽ  الداعة العاشرةىؾ 
 .الزمان والسكاننفس 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 . أارة اإلعالن في الرحف عمى مؽ يرسؾ عميو العظاء.1
يــتؼ يجــا إرفــاق كفالــة بش يــة أو شــيػ بش ــي مــؽ البشــػ الــؾطشي أو بشــػ اخنتــاج أو بشــػ البريــد وفــي حــال تعــ ر ذلــػ  .2

السالية في وزارة الرحة أو اخدارة العامـة لمخزيشـة بـؾزارة  إحزار تعيد والتزام بالخرؼ مؽ السدتحقات معتسد مؽ الدائرة
يؾمــًا مــؽ آتــر مؾعــد لتقــديؼ  تدــعيؽمــؽ إاســالي العظــاء ي كتــلميؽ دتــؾل ي ســارد السفعــؾل لســدة  %5 الساليــة بكيســة

 العروض.
 ع أنؾاع الرسؾم والزرائا.تذسل اسي. تقدم األسعار بالذيكل و 3
 . لجشة العظاءات يير ممزمة بقبؾل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى ال راسة يراى مرااعة مؾقع الؾزارة 5
 .0598967679: . لمسرااعة واخستفدار ىاتف رقؼ6
 
 
 

 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 وض ين قبم املتناقصني:ى انعزأوالً: إعذاد وتقذي

يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والشساذج والؾثائق السرفقة بدعؾة العظاء بعد أن يقـرأ ىـ ه الؾثـائق ويـتفيؼ اسيـع مـا  .1
ورد فييا ويختؼ ويؾقع كافة وثائق دعؾة العظاء ويقدميا ضسؽ العرض كاممـة عمـى أن يتحسـل كافـة الشتـائت السترتبـة عمـى عـدم 

 امو بالتدقيق واخست سال برؾرة صحيحة.قي

عمى أن يذسل الدعر رسؾم الجسارك وأاؾر التحزيؼ والتغميـب ومرـاريب الشقـل والتحسيـل والتشزيـل  بالذيكلت تا أسعار العظاء  .2
 .والتلميؽ واسيع الرسؾم والسراريب األترى 

غـر السحـؾ أو التعـديل أو الذـظا أو اإلضـافة فــي يعـد السشـاقص عرضـو مظبؾعـًا أو مكتؾبـًا بـالحبر األزرق أو األسـؾد فقـ  ويح .3
ويعاد كتابة الرـؾا  بـالحبر األزرق أو األسـؾد  رالعرض وكل ترحيح مؽ ى ا القبيل يؾضع عميو تظيؽ متؾازييؽ بالحبر األحس

 ويؾقع بجانبو مؽ قبل مؽ أارى الترؾيا.

مـؾاد فـي مغمـف مغمـق باحكـام ويكتـا عميـو عظـاء  يقدم السشاقص عرضو مرفقـًا بـو الؾثـائق السظمؾبـة مـع تـلميؽ دتـؾل العظـاء .4
وكـ لػ اسـسو وعشؾانـو بال امـل ورقـؼ اليـاتف والفـاكس ورقـؼ صـشدوق  41/2021لمسشاقرـة رقـؼ  الرـحة ةلرـالح وزار  مختبرات

تظيـًا بـلد تغييـر البريد الخاصيؽ بو لترسل إليو السكاتبات الستعمقة بالعظــاء وعميـو تبميـــغ اإلدارة العامـة لمـؾازم / وزارة الساليـة 
أو تعديل في عشؾانو وعميو أن يكتـا أيزـًا اسـؼ الـدائرة التـي طرحـا العظـاء وعشؾانيـا وبخـالف ذلـػ يحـق لمجشـة العظـاءات أن 

 تيسل العرض السقدم مشو.

يؾدع العرض مؽ قبل السشاقص فـي صـشدوق العظـاءات السخرـص ليـ ا الغـرض لـدى اإلدارة العامـة قبـل انتيـاء السـدة السحـددة  .5
 .يشغر فيو ويعاد إلى مردره مغمقاً  لػ وكل عرض خ يؾدع  في صشدوق العظاءات قبل آتر مؾعد لتقديؼ العروض خ ل

يؾمـا مـؽ تـاريخ آتـر مؾعـد  سـتؾن يمتزم السشاقص بلن يبقى العـرض السقـدم مشـو نافـ  السفعـؾل وخ يجـؾز لـو الراـؾع عشـو لسـدة  .6
 لتقديؼ العروض.

 زمسيت املطهىبت:ـثانيًا: انشهاداث واملستنذاث ان
 يرفق السشاقص مع عرضو ) تاصة إذا كان يذارك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمى الشحؾ التالي:  .1

 .صؾرة مردقة عؽ شيادة مزاولة السيشة وك لػ الديرة ال اتية لمذركة 
 .الدجل التجارد أو الرشاعي لمذركة 

  ضريبة الكيسة السزافة.شيادة تمؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدتل و 

عمى السشاقص أن يرفق بعرضو الشدخة األصمية مؽ أية كتالؾاات أو نذرات أو معمؾمات فشية تعرف بالمؾازم السعروضة وكـ لػ  .2
يقدم مع عرضو العيشات السظمؾبة في دعؾة العظاء وإذا كانا تمػ العيشات يير قابمة لمشقل فعميو أن يحدد مكانيا والؾقـا الـ د 

 يتيا فيو وإخ يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.يسكؽ رؤ 

 لتؾضيح عرضو. يريا باضافتيا ويرى أنيا ضرورية يحق لمسشاقص أن يزيب أية وثائق أو معمؾمات .3

  :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
أو عمـى شـكل ء الظبـي باسـؼ مجسـع الذـفايمتـزم السشـاقص أن يرفـق بعرضـو سـشد دفـع معتسـد صـادر  :تلميؽ الدتؾل في العظاء .1

في يزة ومؾافقـة وزارة الساليـة عمـى  د بحجز مبمغ مؽ السدتحقاتيأو تع اخنتاج أو البشػ الؾطشيكفالة أو شيػ بش ي مؽ بشػ 
شـيؾر مـؽ تـاريخ فـتح السغـاريب وخ يشغـر  3مؽ إاسالي قيسة العظاء ي كتلميؽ دتؾل ي سارد السفعؾل لسـدة  %5بكيسة ذلػ 

عمى أن تعاد تلميشات الدتؾل في العظاء إلى مقدمييا مؽ السشاقرـيؽ الـ د لـؼ  ز بتلميؽ دتؾل العظاءعرض يير معز في أد 
 .مؽ تاريخ آتر مؾعد لتقديؼ العروض شيريؽيحال عمييؼ العظاء بعد مدة 
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السحـال عميـو  يمتـزم الستشـاقص الفـائز بالعظـاء أو بـلد اـزء مـؽ بشـؾده بتقـديؼ تـلميؽ حدـؽ التشفيـ  لمعظـاء: تلميؽ حدؽ التشفي  .2
سشد دفع معتسد صادر باسؼ مجسع الذـفاء الظبـي أو عمـى شـكل كفالـة % مؽ إاسالي قيسة العظاء وذلػ عمى شكل 10بكيسة 

يؾم مؽ تاريخ تبميغو بقرار إحالة العظاء عميو مؽ قبل اإلدارة العامـة  15تالل شيػ بش ي مؽ بشػ اخنتاج أو البشػ الؾطشي أو 
، ويعــاد تــلميؽ حدــؽ التشفيــ  إلــى الستعيــد بعــد تشفيــ  كافــة اخلتزامــات أشــيرد السفعــؾل لســدة ثالثــة لمــؾازم عمــى أن يكــؾن ســار 

 .السترتبة عميو بسؾاا طما تظي تقدمو الدائرة السدتفيدة لإلدارة العامة لمؾازم باإلفراج عؽ التلميؽ 
شيت حيق نىسارة املانيت انهاء انتعاقـذ أو % وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزك15: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين رابعاً 

 إعادة اننظز يف األسعار
 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 

يذكل مدير عام المؾازم العامة لجشة فتح مغاريب العظاء وتقؾم ى ه المجشة بفتح العظاءات بحزؾر السشاقريؽ أو  :لجشة فتح السغاريب .1
 -دعؾة العظاء بعد اتخاذ اإلاراءات التالية:مس مييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في 

إثبات عدد السغاريب في محزر فتح السغاريب وكل عظاء يفتح مغروفو يزع رئيس المجشـة عميـو وعمـى مغروفـو رقسـًا مدمدـاًل عمـى  - أ
 ىيئة كدر اعتيادد بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 عددىا.ترقيؼ األوراق السرفقة مع العظاء وإثبات   -  

 قراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار وقيسة التلميؽ اخبتدائي السقدم مؽ كل مشاقص وذلػ بحزؾر السشاقريؽ أو مس مييؼ.  - ت

التؾقيع مؽ رئيس المجشة واسيع األعزاء الحاضريؽ عمى العظاء ومغروفو وكل ورقة مؽ أوراقو وك لػ عمى محزر المجشة بعد تدويؽ  - ث
 كافة الخظؾات الدابقة.

يحدد مدير عام المؾازم العامة األشـخاص أو الجيـات الـ يؽ تت ـؾن مـشيؼ المجشـة الفشيـة التـي تقـؾم بدراسـة  لجشة دراسة وتقييؼ العروض: .2
 -تبار:العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاسبة لمجشة العظاءات السركزية بعد أت  السعايير التالية في اخع

 يشغر في أد عرض يير معزز بتلميؽ دتؾل العظاء. خ  - أ

تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحيث تحدد السعـايير الفشيـة وفقـًا لسؾاصـفات المـؾازم السظمؾبـة عمـى اـدول يعـد ليـ ه الغايـة، وتخزـع    -  
 كافة العروض لشفس السعايير مؽ حيث التزام السشاقص بعرضو بسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.

عيؽ اخعتبار كفاءة السشاقص مؽ الشاحيتيؽ الساليـة والفشيـة ومقدرتـو عمـى الؾفـاء بالتزامـات العظـاء وسـسعتو التجاريـة والتدـييالت يؤت  ب  - ت
التي يقدميا أو الخدمـة التـي يؾفرىـا وقظـع ال يـار وورش الرـيانة و كـ لػ كؾنـو وكيـل أو مـؾزع لؾكيـل أو تـاار، ولمجشـة اسـتبعاد عـرض 

 فر فيو كل أو بعض ى ه الستظمبات.السشاقص ال د خ تتؾ 

 تبدأ الدراسة بالعرض ال د قدم أرتص األسعار ثؼ ال د يميو حتى تتؼ دراسة العروض السقدمة.  - ث

مؽ حق المجشـة الفشيـة اإلحالة عمى مقدم أرتص األسعار و إذا تؾافرت في العرض كافة الذروط والسؾاصفات والجؾدة تؾصي المجشة الفشية ب - ج
 عمى أك ر مؽ مؾرد لمرشف الؾاحد بالريؼ مؽ اتتالف األسعار. أن تؾصي بالترسية

في حالة عدم تؾافر الستظمبات في العرض ال د يتزسؽ أرتص األسعار تشتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـ د يميـو بالدـعر إلـى أن ترـل إلـى  - ح
 كل واضح.العرض ال د تتؾافر فيو الستظمبات لإلحالة عمى أن تبيؽ أسبا  استبعاد العروض األرتص بذ

إذا تدـاوت السؾاصــفات واألسـعار والذــروط والجـؾدة السظمؾبــة يفزـل السشــاقص الـ د يتزــسؽ عرضـو ميــزات إضـافية ثــؼ السقـدم لمسشتجــات  - خ
 السحمية، ثؼ السشاقص السكيؼ بفمدظيؽ برؾرة دائسة، ثؼ مدة التدميؼ األقل إذا كانا سرعة التدميؼ لسرمحة الدائرة السدتفيدة.

 اث املتعهذ أو املىرد :ـ:ـ انتشايسادساً 
 عمى الستعيد ال د أحيل عميو العظاء است سال إاراءات العقد الخاص بقرار اإلحالة وتؾقيع اختفاقية وما يمحقيا مؽ أوراق ومدتشدات بسا .1

 فييا )أوامر الذراء(.
 مؽ تاريخ استالمو ألمر التؾريد. أسبؾعيؽ يمتزم الستعيد بالتؾريد تالل .2

يتشـازل ألد شـخص آتـر عـؽ كـل أو أد اـزء مـؽ العقـد دون الحرـؾل عمـى  إذن تظـي مـؽ لجشـة العظـاءات التــي  خ يجـؾز لمستعيـد أن .3
 أحالا العظاء.
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خ يحق لمسشـاقص أو السـؾرد الراـؾع عمـى لجشـة العظـاءات بـلد تدـارة أو ضـرر ناشـ  عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي حالـة إذا مـا رفزـا لجشـة  .4
لؼ تحل العظاء عمى مقدم أقل األسعار أو إذا ألغا لجشـة العظـاءات دعـؾة العظـاء فـي أد وقـا أو العظاءات كل العروض السقدمة إلييا أو إذا 

 أد مرحمة دون ذكر األسبا .

 و.يمتزم السؾرد بتدميؼ المؾازم وفقًا لمسؾاصفات والذروط الستفق عمييا والؾاردة في قرار اإلحالة وك لػ العيشات السعتسدة والس كؾرة في .5

 اث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ اإلجزاءسابعاً 
إذا تلتر الستعيد عؽ تؾريد ما التزم بو في السؾعد السحدد في العقـد يحـق لسـدير عـام دائـرة المـؾازم العامـة  :فرض يرامة مالية .1

عؽ كل أسبؾع تلتير إخ إذا تبـيؽ أن التـلتير فـي  %( مؽ قيسة المؾازم التي تلتر في تؾريدىا1أن يفرض يرامة مالية خ تقل عؽ )
التؾريد نااؼ عؽ قؾة قاىرة ، وفي اسيع األحؾال عمى الستعيد تقديؼ إشعار تظي وفؾرد إلـى الجيـة السخترـة بـالغروف واألسـبا  

 التي أدت إلى التلتير في التؾريد أو مشعتو مؽ ذلػ وتقديؼ ما ي با ذلػ.
ن ل الستعيد عؽ تشفي  التزاماتو بسا فيو التزامو بالتؾريد أو قرر في ذلػ أو تلتر يحق لسدير  إذا الذراء عمى حدا  الستعيد: .2

عام دائرة المؾازم العامة إصدار القـرار بذـراء المـؾازم السمتـزم بيـا الستعيـد بـشفس الخرـائص والسؾاصـفات مـؽ أد مرـدر آتـر عمـى 
قات اإلضافية وأية تدائر أو مراريب أو عظل أو ضرر يمحـق بالـدائرة حدا  ى ا الستعيد ونفقتو مع تحسيمو فروق األسعار والشف

 السدتفيدة أو دائرة المؾازم العامة دون الحااة إلى أد إن ار وخ يحق لمستعيد اخعتراض عمى ذلػ.
لعظـاء اتخـاذ وىشـا يحـق لمجشـة العظـاءات التـي أحالـا ا استبعاد عرض السؾرد ال د يخل بالتزاماتو أو إلغاء العقـد السبـرم معـو: .3

اإلاراءات الالزمة بحق الستعيد بسا فـي ذلـػ مرـادرة قيسـة التـلميؽ السقـدم مـؽ الستعيـد أو أد اـزء مشـو بذـكل يتشاسـا مـع قيسـة 
 المؾازم يير السؾردة ويعتبر السبمغ في ى ه الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.

سدتحقة ليا في ذمة السشاقص أو السؾرد مؽ األمؾال السدـتحقة وفي اسيع األحؾال يحق لدائرة المؾازم العامة تحريل األمؾال ال .4
 ل لػ السشاقص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاختيؼ.

 -: حم اخلالفاث:ثايناً 
 ض.في حال حدوث أد تالف يشذل عؽ تفدير أد بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حمو وديًا بالتفاو  - أ

يؾمــًا مــؽ بــدء مفاوضــتيسا لمؾصــؾل إلــى حــل حــؾل أد تــالف يتعمــق بالعقــد يحــق ألد مــؽ  30إذا لــؼ يــتسكؽ الظرفــان تــالل  -  
الظــرفيؽ حــل الخــالف بــالمجؾء إلــى السحكســـة السخترــة وتظبيــق القــؾانيؽ واألنغســة السعســـؾل بيــا فــي مشــاطق الدــمظة الؾطشيـــة 

 الفمدظيشية بي ا الذلن.
 : شزوط يتفزقت:ـتاسعاً 

إذا استعسل السشاقص الغش أو التالعا في معاممتو أو ثبا عميو أنو شـرع أو قـام بشفدـو أو بؾاسـظة ييـره بظريـق مباشـر أو  .1
ييــر مباشــر عمــى رشــؾة أحــد مــؾعفي أو مدــتخدمي الدــمظة أو عمــى التؾاطــؤ معــو إضــرارًا بالسرــمحة يمغــي عقــده فــي الحــال 

سظالبــة بالتعؾيزــات السترتبــة عمــى ذلــػ فزــاًل عــؽ شــظا اســسو مــؽ بــيؽ ويرــادر التــلميؽ مــع عــدم اإلتــالل بحــق الــؾزارة ال
السشاقريؽ وخ يدسح لو بالدتؾل في مشاقرـات لمدـمظة الؾطشيـة الفمدـظيشية ىـ ا فزـاًل عـؽ اتخـاذ اإلاـراءات القزـائية ضـده 

 عشد اخقتزاء.
ء لمقزاء وك لػ مرـادرة مبمـغ التـلميؽ كـايراد إذا أفمس السشاقص أو السؾرد يحق لمجشة العظاءات إلغاء التعاقد معو دون المجؾ  .2

 عام لمخزيشة العامة.
إذا تؾفى السشاقص أو السؾرد ااز إلغاء العقد  السبرم معو أو ما تبقى مشـو  بتؾايـو كتـا  لمؾرثـة يفيـد بـ لػ دون الحااـة إلـى  .3

 استردار حكؼ قزائي يقزي ب لػ مع رد مبمغ التلميؽ في ى ه الحالة.
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 ـــتانشـــزوط اخلاص
 

التي يقدميا السؾرد عمى حدابو الخاص السدتمزمات  والجية السدتفيدة إاراء التفتيش أو اختتيار عمى الرحةيحق لؾزارة . 1
 دون الحق باخعتراض.

مؽ تاريخ استالمو أمر  أسبؾعيؽ( )متزم الستعيد الكيام بالتؾريد ال سيات التي تظما مشو في السكان والزمان السحدد تاللي. 2
ويكؾن مدئؾخ عشيا حتى وصؾليا  وعدم تمفيا لتؾريد الخظى عمى أن يتؼ نقل السؾاد واألصشاف السظمؾبة بظريقة تزسؽ سالمتياا

 في يزة. الرحةإلي مؾاقع العسل ومخازن وزارة 
 .ؾاصفاتط العامة أو الخاصة أو السمؽ حق لجشة اخستالم رفض أية كسية أو الرشف بكاممو إذا واد مخالفة في الذرو . 3
أد مؾاد يقؾم السؾرد بتؾريدىا يجا أن ت ؾن مظابقة لمسؾاصفات والسقاييس الفمدظيشية ويحق لمجية السدتفيدة التلكد مؽ ذلػ . 4

 .ىا مشاسبة وعمى حدا  نفقة السؾردبالظرق التي ترا
  .ية دون اخعتراض مؽ قبل السؾرديؽ% مؽ ال سية اإلاسال30الحق بزيادة ال سية أو إنقاصيا بشدبة خ تتجاوز  الرحةؾزارة . ل5
 شاممة لمزريبة السزافة ما لؼ يرد نص تالف ذلػ. و بالذيكلفي اسيع األحؾال ت ؾن عروض األسعار . 6
أو  الرحةفي حال مخالفة السؾرد ل ل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتشاعو أو عرقمتو لمتؾريد بسا يسس بسرمحة وزارة . 7

والراؾع عميو بالتعؾيض عؽ كل عظل أو ضرر لحق بيا  كفالة حدؽ التشفي مرادرة  الساليةرر يحق لؾزارة يعرض مرالحيا لمز
كسا أن ليا الحق في الحرؾل عمى السؾاد التي يتخمف السؾرد عؽ تؾفيرىا مؽ السؾرد ال د يميو في الدعر أو الذراء بالظرق التي 

% مراريب إدارية مؽ ضسانتو البش ية وليس 10فروق األسعار مزافًا إلييا تراىا محققة لسرمحتيا وإلغاء التعاقد معو ودفع 
لمسؾرد ال د تالف أد شرط مؽ شروط التعاقد أو تخمف عؽ أو عرقل عسميات التؾريد الحق في السظالبة بلية تعؾيزات أو 

تؾفير تمػ السؾاد بدعر اقل مؽ سعر  أو السظالبة بفروق األسعار إذا تسكشا الؾزارة مؽ كفالة حدؽ التشفي السظالبة باسترداد 
الحق في ترؼ أد مبالغ  الساليةالسشاقرة ال د تؼ التعاقد بسؾابو وفى حال عدم كفاية الزسانة لتغظية فروق األسعار لؾزارة 

 تتبقى مؽ مدتحقاتو لدييا.
مؽ تاريخ  يؾم(  60)السشاقرة تالل يكؾن الدفع لمسؾرد لقاء ما قام بتؾريده مؽ مؾاد طبقًا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة ب . 8

 رحيفة الذروط والسؾاصفات. بتقديؼ الفؾاتير واألوراق الدالة عمى تسام وحدؽ التؾريد طبقا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة 
 لمجشة العظاءات السركزية الحق بتجزئة األصشاف أو كسياتيا بيؽ أك ر مؽ متعيد ، وذلػ بسا يتشاسا مع السرمحة العامة.. 9

يمتزم مؽ يرسؾ عميو الرشف إحزار قائسة بلسساء األدوية وكسياتيا التي قام باستيرادىا مؽ الخارج مختؾمة مؽ الجسارك . 10
 بالسعابر وى ا خ يذسل الرشاعات الدوائية الؾطشية السدجمة بؾزارة الرحة.

ط أن يتؼ تقديؼ السدتشدات التي تدل عمى يذتر مدجل بؾزارة الرحة الفمدظيشية و  )الدواء( يجا أن يكؾن الرشف السؾرد. 11
الدمظة الؾطشية الفمدظيشية عبر السشاف  الرسسية وبالظرق القانؾنية وتحديد مردر الذراء لمبزائع  أراضيعبؾر الرشف إلى 

 السدتؾردة. 
يجا أن خ تقل تؾريد و أسبؾعيؽ مؽ صدور أوامر الالتؾريد: يتؼ التؾريد ل امل ال سية السظمؾبة في يزؾن مده خ تزيد عؽ . 12

صالحية األصشاف السؾردة عؽ سشتيؽ عشد التؾريد أما األصشاف التي ت ؾن السدة بيؽ إنتاايا وتاريخ الرالحية ليا اقل مؽ سشتيؽ 
 الخاص بيا. (shelf life) فيجا أخ تقل صالحيتيا عؽ ثم ي مدة حياة الرشف

 Double)يكؾن السدتحزر قد مر بعسمية تعكيؼ مزدوج  بخرؾص األدوية السدتعسمة مؽ مذتقات الدم يجا أن. 13
inactivation ) ويرفق مع عرض الدعر شيادات الرقابة الشؾعية لو مرحؾبة بذيادات تمؾه مؽ فيروس التيا  ال بدB C  ومؽ

لذركة اوان ت ؾن الذيادات مردقة مؽ الجيات الرحية في بمد السشذل وليس مؽ  2، 1األادام السزادة لفيروس اإليدز 
 نغؼ التحميل الجيد حدا متظمباتيا ويظبقWHO كسا يجا إرفاق نتائت التحميل لمسشتت صادرة عؽ مركز معتسد مؽ  السرشعة فق ،
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.كسا يجا إرفاق  إفادة مؽ الذركة السرشعة بلن نفس التذغيمو السردرة إلى فمدظيؽ مدتعسمة في بمد السشذل أو تؼ ترديرىا 
  واستخداميا في بمدان أترد.

اإلمكانيات الفشية  يشظبق الذرط الدابق عمى كل األصشاف التي تؾصف بكؾنيا أصشافا حداسة وقد خ تتؾفر لدى الؾزارة. 14     
اء التي تردر لمسؾرد بعد في أوامر الذر دة زمشية طؾيمة وتحدد ى ه األصشاف لتحميميا محميا أو التي قد يدتغرق تحميميا م

 . الترسية
يتؼ تحميل األصشاف السؾردة بدحا تذ يالت عددىا يكاف   والسؾاد السخبريةاف األدوية والسيسات الظبية بخرؾص أصش -. أ15

(N+1  )-حيثN  وذلػ عمى حدا  السؾرد مع التزام السؾرد بتعؾيض الؾزارة عؽ ل ل صشف  -ىي عدد التذ يالت السؾردة
 .عدد العيشات السرسمة لمفحص والتحميل

 شيادات التحميل السعتسدة مؽ الذركة السرشعة ل افة التذ يالت السؾردة عشد التؾريد. بارفاقيمتزم السؾرد  - 
 يحق لمؾزارة تحميل أد صشف تذػ بسخالفتو لمؾاصفات الفشية وذلػ عمى حدا  السؾرد. -ج

دوخر ل ل صشف  2000تزيد قيستيا عؽ بخرؾص أصشاف األدوية والسيسات الظبية يتؼ تحميل األصشاف السؾردة التي  -أ. 16
 العيشات السرسمة لمفحص والتحميل وذلػ عمى حدا  السؾرد مع التزام السؾرد بتعؾيض الؾزارة عؽ عدد

 يمتزم السؾرد بارفاق شيادات التحميل السعتسدة مؽ الذركة السرشعة ل افة التذ يالت السؾردة عشد التؾريد. - 
 ذػ بسخالفتو لمؾاصفات الفشية وذلػ عمى حدا  السؾرد.يحق لمؾزارة تحميل أد صشف ت -ج
( يؾمًا مؽ تاريخ إتسام التؾريد عمى أن يرفق مع الفاتؾرة محزر اخستالم 60يكؾن الدفع لقاء األدوية السؾردة تالل ). 17  

 والتقارير الفشية الالزمة.
وبدون إبداء األسبا  ودون أن يكؾن لسقدم العظاء  لؾزارة الرحة الحق في إلغاء السشاقرة برؾرة كمية أو بعض أصشافيا .18

 الحق في السظالبة بلد تعؾيض.
لؾزارة الرحة تالل فترة سريان العقد الحق في زيادة ال سيات السظمؾبة أو تخفيزيا كميًا أو ازئيًا ندبة خ تزيد أو تقل عؽ . 19
 .اض مؽ السؾردتقدم بيا وبدون اعتر % مؽ ال سية السظمؾبة وبشفس األسعار التي 30
 .السحدد ل أد عظاء يتؼ إحزاره بعد السؾعدلؽ يشغر ألد عظاء يير مدتؾفى لمذروط القانؾنية ولؽ يقب. 20
شري  األقراص  -األشكال الريدخنية )العبؾة( عمى اسيع MOHعمى السؾرد طباعة عبارة )مباعة لؾزارة الرحة الفمدظيشية . 12

 ..ت( وعمى الرشاديق الخارايةالفياخ -أو التحاميل أو ال بدؾخت
 يجا اخلتزام بلن ت ؾن األقراص وال بدؾخت في عبؾات عمى ىيئة أشرطة )نسظية(.. 22
 زاااة فق .  100يجا اخلتزام بان خ تزيد ال سية مؽ زاااات األدوية السؾاؾدة داتل كل كرتؾن عؽ . 23
 داوية ال سية.يجا اخلتزام بلن ت ؾن اسيع العبؾات لمرشف الؾاحد مت. 24
عشد تؾريد أد كسية مؽ األدوية يجا التشديق مدبقًا مع مدتؾدعات األدوية السركزية في يزة وأن يكؾن التؾريد تالل ساعات . 25

الحجؼ ال بير والتي تحتاج خماكؽ تخزيؽ  خص محاليل الديمزة والسحاليل ذاتالدوام الرسسي مرحؾبًا باإلرسالية أو الفاتؾرة وفيسا ي
 ة يتؼ تؾريدىا حدا الظما.كبير 
يجا عمى السذترك تحديد اسؼ الذركة السرشعة وبمد السشذل لمرشف ال د يتقدم بو في السشاقرة وتحديد رقؼ ال تالؾج وإرفاق . 26

 .اصة بالرشف وذلػ عشد تحديد الدعرال تالؾاات الخ
 جشة اخستالم في السدتؾدعات.ل إلىجا أن تدمؼ األدوية مؽ قبل مشدوبيؽ معتسديؽ مؽ قبل السؾرديؽ ي. 27
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 انكًياث واألسعارجذول 
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املنشأ

 املصنعت
مجايل اإل

 بانشيكم
سعز انىحذة 

 بانشيكم
Qu. Unit Item No. 

      6 
Cassette/ 

300 sample 
Sensor Cassette for ABL 90 Blood Gas 1 

      12 
Pack/ 300 

sample 
Flex Solution Pack for ABL 90 Blood 

Gas 
2 

      1000 
Box/ 50 

strip 
Glucostix  (Blood) 3 

      150 
Kit/ 100 

test 
Hepatitis B surface Antigen (HbsAg) 

(Arc) 
4 

      150 
Kit/ 100 

test 
Hepatitis C virus  Antigen (Arc) 5 

      150 
Kit/ 100 

test 
Human Immuno deficincy virus  

(HIV) (Arc) 
6 

      11 Kit 
Mag MAX Viral/Pathogen (MVPII) 

Nucleic Acid Isolation Kit 
7 

      3 Pack/ 100  
96 Tip Comb for DW Magnets for 

King Fisher Flex 
8 

      5 Pack/ 48  
96 Standard-Well Plates for King 

Fisher Flex 200uL 
9 

      26 Pack/ 50  
96 Deep-Well Plates for King Fisher 

Flex  
10 

 Total price in NIS 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــأقــر أنـــا السؾقــع أدنـــاه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾيــة رقـــؼ ــ 
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مـؽ شـروط عامـة وتاصـة  2021/ 41بؾثـائق العظـاء السظـروح رقـؼ  . بلنشي قـرأت وتفيسـا كافـة مـا ورد1
 ومؾاصفات وألتزم التزامًا قانؾنيًا بتمػ الذروط والسؾاصفات.

مـؽ  . كسا ألتزم بلن يبقى العرض السقدم مشي سارد السفعؾل وخ يجـؾز لـي الراـؾع عشـو لسـدة سـتيؽ يؾمـاً 2
 تاريخ آتر مؾعد لتقديؼ العروض.

مــؽ قبــل  ء الســ كؾر أعــاله والتــي يــتؼ طمبيــايــد األصــشاف السحالــة عمــى بسؾاــا العظــا. وكــ لػ ألتــزم بتؾر 3
وذلــػ مــؽ تــاريخ تؾقيــع العقــد واســتالم أوامــر التؾريــد عمــى أن ت ــؾن تمــػ أســبؾعيؽ الــؾزارة السعشيــة تــالل 

 األصشاف السؾردة مؽ قبمي وفقًا لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عمييا في ى ا العظاء.
 .ل ما ورد بو دون أد ضغ  أو إكراهار وتعيد مشي ب لػ أقر وألتزم بكوى ا إقر      
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