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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 46/7102  عطاء رقم
 ةلصالح وزار  أدويةتوريد لعطاء حكومي زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية       
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء الصحة

فعمــا الشــركات ذات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
 الرمال برج الوليد الطابق األرضـي بـالبرة مـن إشـارة مـرور الطيـرانـ  لموازم العامةاإلدارة العامة المالية / 
ل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عما كراسة المواصفات ووثائق العطاء مبابـل دفـ  صال في ازة
 .صزينة وزارة الماليةإلا اير مستردة تورد  شيكل( 300مبمغ )

وزارة المــوازم  العامـة دارةاإلآصـر موعـد لببـول عـروض األســعار بـالظرو المصتـوم فـي صــندوق العطـاءات بـ
وتفــــتح   11/07/2017الموافـــق  الثالثــــاءيـــوم  صـــباحمــــن  حاديــــة عشـــرالالســـاعة وـــو  زةـالماليـــة فـــي اــــ

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالمظاريو بحضور ممثمي الم
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالن في الصحو .1
مــن أي بنــ  يعمــل فــي الطبــي  باســم مجمــ  الشــفاء كفالــة بنكيــة أو شــي  بنكــي صــادرين يجــة إرفــاق  .2

يومـًا مـن آصـر  تسـعين" كتـممين دصـول " سـاري المفعـول لمـدة  مـن إجمـالي العطـاء %5ببيمة  قطاع ازة 
 موعد لتبديم العروض.

 وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائة. بالشيكلتبدم األسعار  .3
 لجنة العطاءات اير ممزمة بببول أقل األسعار. .4

 . www.mof.gov.psراسة يرجا مراجعة موق  الوزارة . لإلطالع عما الك5
 .2824368-2826990. لممراجعة وااستفسار واتو رقم : 6
 
 

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

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

ق المرفبــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يبــرأ وــذج يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــاذج والوثــائ .1
الوثائق ويتفىم جميـ  مـا ورد فيىـا ويصـتم ويوقـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويبـدمىا ضـمن العـرض كاممـة 

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم قيامه بالتدقيق وااستكمال بصورة صحيحة.

رسـوم الجمـار  والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم عمـا أن يشـمل السـعر  بالشـيكلتكتة أسـعار العطـاء  .2
 والتغميو ومصاريو النبل والتحميل والتنزيل والتممين وجمي  الرسوم والمصاريو األصرى.

أو التعــديل أو  يعــد المنــاقص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فبــط ويحظــر المحــو .3
ا الببيــل يوضــ  عميــه صطــين متــوازيين بـــالحبر الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن وــذ

 ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويوق  بجانبه من قبل من أجرى التصوية. راألحم

يبــدم المنــاقص عرضـــه مرفبــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــ  تـــممين دصــول العطــاء فـــي مغمــو مغمــق ب حكـــام  .4
وكــذل  اســمه وعنوانــه  64/2017 لممناقصــة رقــم حةالصــ ةلصــالح وزار  أدويــةتوريــد ويكتــة عميــه عطــاء 

بالكامل ورقم الىاتو والفاكس ورقم صندوق البريـد الصاصـين بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعمبـة بالعطــاء 
تعـديل فــي عنوانـه وعميــه أن يكتــة  لمــوازم / وزارة الماليـة صطيــًا بـمي تغييــر أو العامـة ةاإلدار وعميـه تبميــــغ 

ة التــي طرحـت العطــاء وعنوانىــا وبصـالو ذلــ  يحـق لمجنــة العطـاءات أن تىمــل العــرض أيضـًا اســم الـدائر 
 المبدم منه.

قبـل  العامـة ةاإلدار يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المصصص لىذا الغـرض لـدى  .5
 في صندوق العطاءات قبل آصر موعـد لتبـديم العـروض انتىاء المدة المحددة لذل  وكل عرض ا يودع 

 ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مغمبًا .

مـن  يومـا سـتونيمتزم المناقص بمن يببا العرض المبدم منه نافذ المفعول وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لتبديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

ل مرة ( الشـىادات والوثـائق المطموبـة منـه ووـي يرفق المناقص م  عرضه ) صاصة إذا كان يشار  ألو   .1
 عما النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شىادة مزاولة المىنة وكذل  السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 
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 .شىادة صمو طرو من دائرة ضريبة الدصل وضريبة البيمة المضافة 

مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرو عما المناقص أن يرفق بعرضه النسـصة األصـمية  .2
ذا كانـت تمـ  العينـات  بالموازم المعروضة وكذل  يبدم م  عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان
ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم  اير قابمة لمنبل فعميه أن يحدد مكانىا والوقـت الـذي يمكـن رؤيتىـا فيـه وان

 النظر بالعرض.

أن يضــــيو أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يراـــة ب ضــــافتىا ويـــرى أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  يحـــق لممنـــاقص .3
 عرضه.

 

  ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

أو عمـا شـكل كفالـة أو باسـم مجمـ  الشـفاء الطبـي صـادر  معتمـد يمتزم المناقص أن يرفق بعرضه سـند دفـ 
ببيمــة    الســمطة الفمســطينية فــي اــزة وموافبــة وزارة الماليــة عمــا ذلــ شــي  بنكــي صــادر مــن بنــ  يتعامــل مــ

شىور مـن تـاريخ فـتح المظـاريو وا  3ساري المفعول لمدة " كتممين دصول "  من إجمالي قيمة العطاء 5%
، عمــا أن تعــاد تممينــات الــدصول فــي العطــاء إلــا ينظــر فــي أي عــرض ايــر معــزز بتــممين دصــول العطــاء 

بعـــد مـــدة أســـبوعين مـــن تـــاريخ آصـــر موعـــد لتبـــديم  اقصـــين الـــذي لـــم يحـــال عمـــيىم العطـــاءمبـــدميىا مـــن المن
 العروض، وكذل  لمن أحيل عميىم العطاء بعد أن يبوموا بتبديم تممين حسن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .7

ال عميـه ببيمـة يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بمي جزء من بنودج بتبديم تممين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـ
صادر باسم مجم  الشـفاء الطبـي أو عمـا  معتمد سند دف % من إجمالي قيمة العطاء وذل  عما شكل 10

شكل كفالة أو شي  بنكي صادر من بن  يتعامل م  السمطة الفمسطينية في اـزة وموافبـة وزارة الماليـة عمـا 
قبـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـا أن يكـون يوم مـن تـاريخ تبميغـه ببـرار إحالـة العطـاء عميـه مـن  15صالل  ذل 

، ويعاد تممين حسن التنفيذ إلا المتعىـد بعـد تنفيـذ كافـة االتزامـات المترتبـة  أشىرثالثة مدة ساري المفعول ل
عميــه بموجـــة طمــة صطـــي تبدمـــه الــدائرة المســـتفيدة لــإلدارة العامـــة لمـــوازم بــاإلفراج عـــن التــممين )حيـــث يـــتم 

 ة من وزارة المالية(.إصدار شي  ببيمة الكفال
 
يتم و  من قيمته كما 00004عند العبد أو ااتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 3

عن نفس العبد أو ااتفاق كرسوم طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما  00004تحصيل نسبة 
صصم من فاتورة المورد د أو ااتفاق عما أن تمن قيمة العب 00008الجىة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 

 عند السداد.
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 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -0
يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريو العطــاء وتبــوم وــذج المجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور  

 -لعطاء بعد اتصاذ اإلجراءات التالية:المناقصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة ا
إثبات عدد المظاريو في محضر فتح المظاريو وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه  - أ

وعمـــا مظروفـــه رقمـــًا مسمســـاًل عمـــا ويئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه رقـــم العطـــاء ومبامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثبات عددوا.  - ة  ترقيم األوراق المرفبة م  العطاء وان

قــراءة اســم مبــدم العطــاء واألســعار وقيمــة التــممين اابتــدائي المبــدم مــن كــل منــاقص وذلــ  بحضــور   - ت
 المناقصين أو ممثميىم.

التوقيــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورقــة مــن أوراقــه  - ث
 وكذل  عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات الساببة.

 

 

 -:دراسة وتقييم العروض لجنة -7
ــذين تتكــون مــنىم المجنــة الفنيــة التــي تبــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــصاص أو الجىــات ال
العروض من النواحي الفنية والمالية والبانونية وتبدم توصـياتىا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـذ 

 -المعايير التالية في ااعتبار:
 ظر في أي عرض اير معزز بتممين دصول العطاء.ا ين  - أ

تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفبـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا    - ة
جـــدول يعـــد لىـــذج الغايـــة، وتصضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــاقص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

ااعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومبدرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء  يؤصذ بعين  - ت
وسمعته التجارية والتسىيالت التـي يبـدمىا أو الصدمـة التـي يوفروـا وقطـ  الغيـار وورش الصـيانة و كـذل  

فيـه كـل أو بعـض كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاقص الـذي ا تتـوفر 
 وذج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرصص األسعار ثم الذي يميه حتا تتم دراسة العروض المبدمة.  - ث

إذا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مبـــدم  - ج
ما أكثر من مورد لمصـنو الواحـد بـالرام أرصص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية ع

 من اصتالو األسعار.



 

 46/7102عطاء رقم  توريد أدوية لصالح وزارة الصحة 

 4صفحة  
 

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرصــص األســعار تنتبــل الدراســة إلــا العــرض  - ح
الذي يميـه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـا أن تبـين أسـباة 

 واضح. استبعاد العروض األرصص بشكل

إذا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــاقص الـــذي يتضـــمن عرضـــه  - خ
ميزات إضافية ثم المبدم لممنتجات المحميـة، ثـم المنـاقص المبـيم بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم 

 األقل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 ت المتعهد أو المورد :ـخامسا :ـ التزاما
عما المتعىـد الـذي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العبـد الصـاص ببـرار اإلحالـة وتوقيـ  ااتفاقيـة  .1

 وما يمحبىا من أوراق ومستندات بما فيىا )أوامر الشراء(.
 من تاريخ استالمه ألمر التوريد. أسبوعين يمتزم المتعىد بالتوريد صالل .2

يتنازل ألي شـصص آصـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العبـد دون الحصـول عمـا  إذن ا يجوز لممتعىد أن  .3
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بمي صسارة أو ضرر ناشئ عـن تبـديم عرضـه  .4
م تحـل العطـاء عمـا مبـدم أقـل في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المبدمـة إليىـا أو إذا لـ

 األسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباة.

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــذل   .5 يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفب
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 ت التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـ:ـ اإلجراءاسادسا

إذا تمصر المتعىد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العبـد يحـق لمـدير :  فرض غرامة مالية .1
 %( مـن قيمـة المـوازم التـي تـمصر فـي توريـدوا1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ا تبـل عـن )

عــن كــل أســبوع تــمصير إا إذا تبــين أن التــمصير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة قــاورة ، وفــي جميــ  األحــوال عمــا 
المتعىــد تبــديم إشــعار صطــي وفــوري إلــا الجىــة المصتصــة بــالظروو واألســباة التــي أدت إلــا التــمصير فــي 

 التوريد أو منعته من ذل  وتبديم ما يثبت ذل .
ا نكل المتعىد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي إذ : الشراء عمى حساب المتعهد .2

ذلــ  أو تــمصر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار البــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بىــا المتعىــد بــنفس 
الصصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آصـر عمــا حسـاة وــذا المتعىـد ونفبتــه مـ  تحميمــه فـروق األســعار 

ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم والن فبــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو مصــاريو أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال
 العامة دون الحاجة إلا أي إنذار وا يحق لممتعىد ااعتراض عما ذل .
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: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .3
العطــاء اتصــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق المتعىــد بمــا فــي ذلــ  مصــادرة قيمــة التــممين المبــدم مــن التــي أحالــت 

المتعىــد أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســة مــ  قيمــة المــوازم ايــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي وــذج الحالــة إيــرادًا 
 لمصزينة العامة.

لمســـتحبة لىـــا فـــي ذمـــة المنـــاقص أو وفــي جميـــ  األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوال ا .4
المورد من األموال المستحبة لذل  المناقص أو المورد لدى الـوزارات والىيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن 

 كفااتىم.

 -حل الخالفات:سابعًا: 
في حال حدوث أي صالو ينشم عن تفسير أي بند من البنود الساببة أو من بنود العبـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ

 اوض.بالتف

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــا حــل حــول أي صــالو يتعمــق  30إذا لــم يــتمكن الطرفــان صــالل  - ة
بالعبـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الصـــالو بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطبيـــق البـــوانين واألنظمـــة 

 المعمول بىا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بىذا الشمن.

  
 ة:ـشروط متفرق :ثامنا

ا اســتعمل المنــاقص الغــش أو التالعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو قــام بنفســه أو بواســطة ذإ .1
ايرج بطريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه 

المطالبـــة  إضـــرارًا بالمصـــمحة يمغـــي عبـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــممين مـــ  عـــدم اإلصـــالل بحـــق الـــوزارة
بالتعويضات المترتبة عما ذل  فضاًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المناقصـين وا يسـمح لـه بالـدصول فـي 
 مناقصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية وذا فضاًل عن اتصاذ اإلجراءات البضائية ضدج عند ااقتضاء.

مجـــوء لمبضـــاء وكـــذل  إذا أفمـــس المنـــاقص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إلغـــاء التعاقـــد معـــه دون ال .2
 مصادرة مبمغ التممين ك يراد عام لمصزينة العامة.

إذا تـوفا المنــاقص أو المــورد جــاز إلغــاء العبـد  المبــرم معــه أو مــا تببــا منـه  بتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد  .3
 بذل  دون الحاجة إلا استصدار حكم قضائي يبضي بذل  م  رد مبمغ التممين في وذج الحالة.
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 الخاصـــة الشـــروط
 

التــي يبــدمىا المــورد المســتمزمات  والجىــة المســتفيدة إجــراء التفتــيش أو ااصتيــار عمــا الصــحةيحــق لــوزارة . 1
 عما حسابه الصاص دون الحق بااعتراض.

مـن  أسـبوعين  )متزم المتعىد البيام بالتوريد الكميـات التـي تطمـة منـه فـي المكـان والزمـان المحـدد صـاللي. 2
 عمــا أن يــتم نبــل المــواد واألصــناو المطموبــة بطريبــة تضــمن ســالمتىا ،أمــر التوريــد الصطــا تــاريخ اســتالمه

 في ازة. الصحةويكون مسئوا عنىا حتا وصولىا إلي مواق  العمل ومصازن وزارة  وعدم تمفىا

 من حق لجنة ااستالم رفض أية كمية أو الصنو بكاممه إذا وجد مصالفة في الشروط العامة أو الصاصة. 3
 أو المواصفات .

أي مــواد يبــوم المــورد بتوريــدوا يجــة أن تكــون مطاببــة لممواصــفات والمبــاييس الفمســطينية ويحــق لمجىــة . 4
 المستفيدة التمكد من ذل  بالطرق التي تراوا مناسبة وعما حساة نفبة المورد .

ــــ5 ــــادة الكميــــة أو إنباصــــىا بنســــبة ا تتجــــاوز  الصــــحةوزارة . ل ــــ30الحــــق بزي ة اإلجماليــــة دون % مــــن الكمي
  .ااعتراض من قبل الموردين

وشــاممة لمضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــص صــالو  بالشــيكلجميــ  األحــوال تكــون عــروض األســعار  يفــ. 6
 ذل .

و عرقمتــه لمتوريــد بمــا يمــس أحــال امتناعــه  يحــال مصالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعاقــد أو فــ يفــ. 7
والرجـوع  كفالـة حسـن التنفيـذمصـادرة  الماليـةلحىا لمضرر يحـق لـوزارة أو يعرض مصا الصحةبمصمحة وزارة 

الحصـول عمـا المـواد التـي يتصمـو  فـيعميه بالتعويض عن كل عطل أو ضـرر لحـق بىـا كمـا أن لىـا الحـق 
لغــاء  يالشــراء بــالطرق التــ أوالســعر  فــيالمــورد عــن توفيروــا مــن المــورد الــذي يميــه  تراوــا محببــة لمصــمحتىا وان

من ضمانته البنكية وليس لممورد الـذي  إدارية% مصاريو 10 إليىاعه ودف  فروق األسعار مضافًا التعاقد م
المطالبة بمية تعويضات  فيعرقل عمميات التوريد الحق  أوتصمو عن  أوشرط من شروط التعاقد  أيصالو 

وزارة مـن تـوفير تمـ  المـواد أو المطالبة بفروق األسـعار إذا تمكنـت الـ كفالة حسن التنفيذأو المطالبة باسترداد 
 األسـعارتم التعاقد بموجبه وفا حال عدم كفايـة الضـمانة لتغطيـة فـروق  الذيبسعر اقل من سعر المناقصة 

 مبالغ تتببا من مستحباته لديىا.أي صصم  فيالحق  الماليةلوزارة 

   لــواردة بالمناقصــة صــالليكــون الــدف  لممــورد لبــاء مــا قــام بتوريــدج مــن مــواد طببــًا لمشــروط والمواصــفات ا . 8
مــن تــاريخ تبـــديم الفــواتير واألوراق الدالــة عمــا تمــام وحســـن التوريــد طببــا لمشــروط والمواصـــفات  يــوم   41)

  .صحيفة الشروط والمواصفاتبالواردة 

لمجنـة العطـاءات المركزيـة الحــق بتجزئـة األصـناو أو كمياتىــا بـين أكثـر مـن متعىــد ، وذلـ  بمـا يتناســة . 9
 حة العامة.م  المصم
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يمتزم من يرسو عميه الصنو إحضار قائمة بمسماء األدوية وكمياتىا التي قام باستيرادوا من الصارج . 10
 مصتومة من الجمار  بالمعابر ووذا ا يشمل الصناعات الدوائية الوطنية المسجمة بوزارة الصحة.

ينية و يشترط أن يتم تبديم مسجل بوزارة الصحة الفمسط )الدواء( يجة أن يكون الصنو المورد. 11
السمطة الوطنية الفمسطينية عبر المنافذ الرسمية  أراضيالمستندات التي تدل عما عبور الصنو إلا 

 وبالطرق البانونية وتحديد مصدر الشراء لمبضائ  المستوردة. 
ور أوامر التوريد: يتم التوريد لكامل الكمية المطموبة في اضون مدج ا تزيد عن أسبوعين من صد. 12

التوريد و يجة أن ا تبل صالحية األصناو الموردة عن سنتين عند التوريد أما األصناو التي تكون المدة 
بين إنتاجىا وتاريخ الصالحية لىا اقل من سنتين فيجة أا تبل صالحيتىا عن ثمثي مدة حياة الصنو 

(shelf life .الصاص بىا ) 
ت الدم يجة أن يكون المستحضر قد مر بعممية تعبيم مزدوج بصصوص األدوية المستعممة من مشتبا. 13
 (Double inactivation  ويرفق م  عرض السعر شىادات الرقابة النوعية له مصحوبة بشىادات صموج )

ت مصدقة وان تكون الشىادا 2، 1ومن األجسام المضادة لفيروس اإليدز  B, Cمن فيروس التىاة الكبد 
من الجىات الصحية في بمد المنشم وليس من الشركة المصنعة فبط،  كما يجة إرفاق نتائج التحميل لممنتج 

.كما يجة إرفاق  إفادة من  ويطبق نظم التحميل الجيد حسة متطمباتىاWHO صادرة عن مركز معتمد من 
مد المنشم أو تم تصديروا الشركة المصنعة بمن نفس التشغيمه المصدرة إلا فمسطين مستعممة في ب

 واستصدامىا في بمدان أصري. 
 ينطبق الشرط السابق عما كل األصناو التي توصو بكونىا أصنافا حساسة وقد ا تتوفر لدى الوزارة. 14     

في أوامر و دة زمنية طويمة وتحدد وذج األصنااإلمكانيات الفنية لتحميمىا محميا أو التي قد يستغرق تحميمىا م
 ء التي تصدر لممورد بعد الترسية . الشرا

 +أ. 15
 2000بصصوص أصـناو األدويـة والمىمـات الطبيـة يـتم تحميـل األصـناو المـوردة التـي تزيـد قيمتىـا عـن  -

دوار لكــل صــنو وذلــ  عمــا حســاة المــورد مــ  التــزام المــورد بتعــويض الــوزارة عــن عــدد العينــات المرســمة 
 لمفحص والتحميل .

فـــاق شـــىادات التحميـــل المعتمـــدة مـــن الشـــركة المصـــنعة لكافـــة التشـــغيالت المـــوردة عنـــد يمتـــزم المـــورد بار  -ة
 التوريد.

 يحق لموزارة تحميل أي صنو تش  بمصالفته لمواصفات الفنية وذل  عما حساة المورد. -ج
  فاتورة ( يومًا من تاريخ إتمام التوريد عما أن يرفق م  ال60يكون الدف  لباء األدوية الموردة صالل ). 16  

 محضر ااستالم والتبارير الفنية الالزمة.
لوزارة الصحة الحق في إلغاء المناقصة بصورة كمية أو بعض أصنافىا وبدون إبداء األسباة ودون  . 17

 أن يكون لمبدم العطاء الحق في المطالبة بمي تعويض.
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وبة أو تصفيضىا كميًا أو جزئيًا لوزارة الصحة صالل فترة سريان العبد الحق في زيادة الكميات المطم. 18
% من الكمية المطموبة وبنفس األسعار التي تبدم بىا وبدون اعتراض من 30نسبة ا تزيد أو تبل عن 

 المورد .
  لن ينظر ألي عطاء اير مستوفا لمشروط البانونية ولن يببل أي عطاء يتم إحضارج بعد الموعد . 19

 المحدد .
 . ( عما جمي  العبوات.MOH)مباعة لوزارة الصحة الفمسطينية عما المورد طباعة عبارة . 20
 يجة االتزام بمن تكون األقراص والكبسوات في عبوات عما ويئة أشرطة )نمطية(.. 21
زجاجة  100يجة االتزام بان ا تزيد الكمية من زجاجات األدوية الموجودة داصل كل كرتون عن . 22

 فبط. 
 جمي  العبوات لمصنو الواحد متساوية الكمية.يجة االتزام بمن تكون . 23

عند توريد أي كمية من األدوية يجة التنسيق مسببًا م  مستودعات األدوية المركزية في ازة وأن .  24
يكون التوريد صالل ساعات الدوام الرسمي مصحوبًا باإلرسالية أو الفاتورة وفيما يصص محاليل الديمزة 

 والتي تحتاج اماكن تصزين كبيرة يتم توريدوا حسة الطمة.والمحاليل ذات الحجم الكبير 
يجة عما المشتر  تحديد اسم الشركة المصنعة وبمد المنشم لمصنو الذي يتبدم به في المناقصة . 25

رفاق الكتالوجات الصاصة بالصنو وذل  عند تحديد السعر .  وتحديد رقم الكتالوج وان
معتمدين من قبل الموردين ألي لجنة ااستالم في  جة أن تسمم األدوية من قبل مندوبيني. 26

 .المستودعات
 مالحظة : شروط خاصة اضافية خاصة بكشف الخدمات الطبية العسكرية :

 بحالة جيدة ومغمفة جيدا ومكتوة عميىا بصط واضح ومبروء. ةيجة أن تكون الكرتون .1
 حميل والتنزيل.يكون التوريد لممصازن المركزية في ازة )مستودع الزيتون (شامل الت .2

عما المشتر  طباعة رقم التسجيل بوزارة الصحة عما العبوات وطباعة عبارة ) مباع لمصدمات  .3
( عما العبوات  أو وضعىا عما ممصق  صاص يمصق عما الزجاجة أو  M.M.Sليس لمبي  ) -الطبية

 الشريط أيضا .

لمسائل زجاجة  60صل كل كرتونة عن يجة االتزام بمن ا تزيد الكمية من زجاجات األدوية الموجودة دا .4
 .لمبودرة100و فبط
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  الخاص باألدويةجدول األسعار 
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

1 
5 - Aminosalisylic acid 500 mg 

Tablet 

THOU-

SAND 
300         

2 5-Flourouracil 1 g Vial 
SIN-

GLE 
2,000         

3 Acetazolamide 500 mg Tablet 
THOU-

SAND 
30          

4 
Acetylcholine chloride 20 mg  

(Intraocular) Vial 

SIN-

GLE 
150         

5 Adefovir Dipivoxil 10 mg Tablet 
THOU-

SAND 
6         

6 Alfacalcidol 0.25 mcg S.G.Capsule 
THOU-

SAND 
200         

7 
Alfacalcidol 1 mcg S.G.Capsule 

Capsule 

THOU-

SAND 
200         

8 Allopurinol 100 mg Tablet 
THOU-

SAND 
200         

9 Amlodipine 5 mg Tablet 
THOU-

SAND 
800         

10 

Amphotricin B 50 mg  I.V (The 

reconstituted solution should be 

stable up to 7 dayes at 2-8C) Vial 

SIN-

GLE 
100         
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

11 

Anti snakes venom serum 5 ml 

(polyvalent vipers venom antise-

rum liquid).  each 1 ml neutralize 

150 - 200 LD50 of vipra palestina 

venom Vial 

SIN-

GLE 
50          

12 
Antitetanus immunoglobulin se-

rum (human) 250 IU Vial 

SIN-

GLE 
50          

13 L-Asparaginase 10 000 IU Vial 
SIN-

GLE 
30          

14 Atropine 1%, 15 mL Eye Drops 
SIN-

GLE 
800          

15 Azathioprine 50 mg Tablet 
THOU-

SAND 
200          

16 Baclofen 25 mg Tablet 
THOU-

SAND 
80          

17 
Barium sulphate 92.5% (x-ray 

grade) Powder 
KG 150          

18 
Benzyl Benzoate 25% 100ml Lo-

tion 

SIN-

GLE 
5,000          

19 Betahistine 16 mg Tablet 
THOU-

SAND 
50          

20 Bicalutamide 50 mg  Tablet 
THOU-

SAND 
6          
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

21 Bisacodyl 5 mg Tablet 
THOU-

SAND 
150          

22 Bisoprolol 5 mg Tablet 
THOU-

SAND 
300          

23 Bleomycin 15 I.U Vial 
SIN-

GLE 
300          

24 Calcium folinate 50 mg Vial 
SIN-

GLE 
5,000          

25 
Calfactant (phospholipids 35 

mg/ml protein 0.65 mg/ml) 6 ml 

Vial 

SIN-

GLE 
100          

26 Carbamazepine 200 mg Tablet 
THOU-

SAND 
1,000          

72 Carboplatin 10 mg/ml, 45 mL Vial 
SIN-

GLE 
150          

72 Cefuroxime sodium 750 mg VIAL 
SIN-

GLE 
30,000          

72 Clopidogrel 75 mg Tablet 
THOU-

SAND 
100          

03 

Concentrate Developer Solution 

for Fast X-Ray Films  Automatic 

Processing Machines ( 2 Box of 5L 

to Make 40 L or Alike ) Solution 

1 DI-

LUTED 

LITER 

3,000          
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

03 

Concentrate Fixer Solution for 

Fast X-Ray Films  Automatic Pro-

cessing Machines ( 2 Box of 5 L to 

make 40 L or Alike ) Solution 

1 DI-

LUTED 

LITER 

3,000          

07 Cyclosporine 50 mg Capsule 
THOU-

SAND 
60          

00 Cysteamine 0.55% 5 ml Eye Drops 
SIN-

GLE 
100          

03 Dexamethasone 2 mg Tablet 
THOU-

SAND 
60          

03 
Dextrose 5% Bag of 500 ml In-

jectable solution 

SIN-

GLE 
50,000          

03 
Dextrose 5% + Saline 0.9% 5Bag 

of 500 ml Injectable solution 

SIN-

GLE 
40,000          

02 Dinoprostone 3 mg Vaginal Tablet 
PACK 

/4TAB 
400          

02 Docetaxel 80 mg Vial 
SIN-

GLE 
1,000          

02 Doxurobucine 50 mg Vial 
SIN-

GLE 
1,500          

33 
Enoxaparin prefilled syringes 40 

mg/ml Prefilled Syringes 

SIN-

GLE 
10,000          

33 
Enoxaparin prefilled syringes 60 

mg/ml Prefilled Syringes 

SIN-

GLE 
10,000          



 

 46/7102عطاء رقم  توريد أدوية لصالح وزارة الصحة 

 05صفحة  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

37 
Enoxaparin prefilled syringes 80 

mg/ml Prefilled Syringes 

SIN-

GLE 
15,000          

30 
Erythropiotin 2000 I.U or alike 

Prefilled Syringes 

SIN-

GLE 
30,000          

33 Etoposide 100 mg /5 ml Vial 
SIN-

GLE 
400          

33 Factor IX 500 I.U./ Vial I.U. 100,000          

33 Factor VIII 500 I.U./ Vial I.U. 500,000          

32 
Fentanyl 0.05 mg/ml  2ml Am-

poule 

SIN-

GLE 
20,000          

32 Filgrastim 300 mcg/ml. Vial 
SIN-

GLE 
2,000          

32 
Fluconazole 2 mg/ml 50 ml for I.V. 

Infusion Vial 

SIN-

GLE 
200          

33 Furosemide 40 mg Tablet 
THOU-

SAND 
600          

33 Gemcitabine 1 g Vial 
SIN-

GLE 
600          

37 
Goserelin Acetate 3.6 mg or 

ALIKE Prefilled Syringes 

SIN-

GLE 
800          

30 
Glutaraldhyde 2% solution with 

activator for 28 days Solution 

1 LI-

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

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

33 
Glycin for irrigation 1.5%  3000 

ml Solution 

3LITER

S 
1,000          

33 
Hemodialysis bicarbonate powder 

for B.Braun or Gambro machine 

760 g Powder 

SIN-

GLE 
10,000          

33 
Hemodialysis bicarbonate powder 

650g for Fresinius machine 

(BIBAG) 5008 Powder 

SIN-

GLE 
10,000          

32 
Heparin sodium 5000 IU/ml 5 ml. 

Vial 

SIN-

GLE 
25,000          

32 Hydrocortisone 10 mg Tablet 
THOU-

SAND 
100          

32 Hydroxyurea 500 mg Capsule 
THOU-

SAND 
40          

33 
Immunoglobulin Human Anti-D 

250 mcg Vial 

SIN-

GLE 
1,500          

33 Ifosfamide 2 g Vial 
SIN-

GLE 
300          

37 
Iopromide 0.769 gm\ml- 100 ml or 

alike Vial 

SIN-

GLE 
3,000          

30 Lactulose 670 mg/ml 300 ml Syrup 
SIN-

GLE 
4,000          

33 Lamivudine  100mg Tablet 
THOU-

SAND 
50          



 

 46/7102عطاء رقم  توريد أدوية لصالح وزارة الصحة 

 02صفحة  
 

 ةسعر الوحد الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
 المصنعة

مدة  بمد المنشأ
 التوريد

 مالحظة

33 Letrozole 2.5 mg Tablet 
THOU-

SAND 
50          

33 
Levodopa 250 mg+ Carbidopa 25 

mg Tablet 

THOU-

SAND 
100          

32 Lithium carbonate 300 mg Tablet 
THOU-

SAND 
50          

32 Mercaptopurine 50 mg Tablet 
THOU-

SAND 
6          

32 Meropenem 1 gm Vial 
SIN-

GLE 
6,000          

23 Methylene Blue 1% 5 ml Ampoule 
SIN-

GLE 
200          

23 Metoclopramide 10 mg Tablet 
THOU-

SAND 
50          

27 
Metoclopramide HCl 10 mg/ml in 

2‐ml I.V,I.M Ampoule 

SIN-

GLE 
50,000          

20 
Milk Formula, Phenylalanine-Free 

Milk Formula  for Child  450g 

(over 1 years) Powder 

TIN 1,000          

23 
Milk Formula, Phenylalanine-Free 

Milk Formula  for Infant 450g  

(< 1 years) Powder 

TIN 600          
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 سعر الوحدة الكمية حدةالو  اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

23 

Milk Formula, Hydrolysed Cow 

Milk Formula without M.C.T. 425 

g (Nutramigen 1 or alike)  

(0 - 6 Months Age) Powder 

TIN 500          

23 

Milk Formula, Hydrolysed Cow 

Milk Formula without M.C.T. 425 

g (Nutramigen 2 or alike)  

(> 6 Months Age) Powder 

TIN 600          

22 Mitomycin 10 mg Vial 
SIN-

GLE 
400          

22 
Normal Albumin (human serum ) 

20% 50 ml Vial 

SIN-

GLE 
1,500          

22 

Oral Feed  Protein, Fat & Carbo-

hydrate Liqiud Formula with Vit-

amins & Minerals  240 ml  

(Ensure or  alike) Oral Liquid 

SIN-

GLE 
20,000          

23 Oxaliplatin 100 mg/ 20 ml Vial 
SIN-

GLE 
600          

23 
Oxycodone HCL 5 mg + Parace-

tamol 325 mg Tablet 

THOU-

SAND 
60          

27 Paclitaxel 100 mg Vial 
SIN-

GLE 
60          

20 Paclitaxel 300 mg Vial 
SIN-

GLE 
120          
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

23 

Pancreatic Extract 150mg (Equiv-

alent To Not Less Than 10,000 BP 

Units Lipase, 8,000 BP Units Am-

ylase & Protease 600 Ph. Eur. U) 

(Creon /Or Alike) Capsule 

THOU-

SAND 
200          

23 Paracetamol 150 mg Suppository 
THOU-

SAND 
500          

23 Paracetamol 1gm I.V. Vial 
SIN-

GLE 
3,000          

22 Penicillamine 250 mg Capsule 
THOU-

SAND 
20          

22 
Phenylephrine HCL 1% 1 ml, 

S.C., I.M., I.V.  Ampoule 

SIN-

GLE 
400          

22 
Povidone Iodine  10 % W/W 

Ointment 
KG 400          

23 
Povidone Iodine  10 % W/V Solu-

tion 

1 LI-

TRE 
5,000          

23 Prednisolone 20 mg Tablet 
THOU-

SAND 
50          

27 Prednisolone 5mg Tablet 
THOU-

SAND 
500          

20 Propylthiouracil 50 mg Tablet 
THOU-

SAND 
30          
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

23 
Ranitidine (as hydrochloride)  

150 mg Tablet 

THOU-

SAND 
1,000          

23 Saline 23.4%; 30 ml. Vial 
SIN-

GLE 
3,000          

23 Sirolimus 1 mg Capsule 
THOU-

SAND 
2          

22 
Sodalime (Calcium Hydroxide and 

Sodium or Potassium Hydroxide) 

Powder 

LITER 300          

22 
Sodium Polystrene Sulphonate  

454 g Powder   

SIN-

GLE 
250          

22 
Valproic acid (sodium valproate) 

200 mg Tablet 

THOU-

SAND 
400          

333 Spironolactone 100 mg Tablet 
THOU-

SAND 
100          

333 Streptokinase 1.5 Million IU Vial 
SIN-

GLE 
150          

337 Tacrolimus 1mg Capsule 
THOU-

SAND 
100          

330 Tacrolimus 0.5 mg Capsule 
THOU-

SAND 
40          

333 
Timolol (as hydrogen maleate) 

0.5% 5 ml Eye Drops 

SIN-

GLE 
5,000          
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 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 لشيكلبا 

 السعر اإلجمالي
 شيكلبال

ة الشرك
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

333 
Vaccine, Pneumococcal Polyvalent 

(23 valent) Vial 

SIN-

GLE 
80          

333 Vincristine Sulphate 1 mg Vial 
SIN-

GLE 
300          

332 
Warfarin 5 mg (sodium salt) Tab-

let 

THOU-

SAND 
150          

332 Pamidronate 90 mg /10ml Vial  
SIN-

GLE 
800          

  المبلغ االجمالي بالشيكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 46/7102عطاء رقم  توريد أدوية لصالح وزارة الصحة 

 77صفحة  
 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 ـــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموق  أدناج ـــــــــــ 
ــًا بتمــ  الشــروط  2017/ 64د بوثــائق العطــاء المطــروح رقــم  .   بــمنني قــرأت وتفىمــت كافــة مــا ور 1 مــن شــروط عامــة وصاصــة ومواصــفات وألتــزم التزامــا قانوني

 والمواصفات .
 .   كما ألتزم بمن يببا العرض المبدم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستين يوما من تاريخ آصر موعد لتبديم العروض.2
توقيـ   وذلً  مـن تـاريخصالل ثالثين يوما  المعنيةوزارة المن قبل   طمبىا يتم بتوريد األصناو المحالة عما بموجة العطاء المذكور أعالج والتيوكذل  ألتزم .  3

 التوريد عما أن تكون تم  األصناو الموردة من قبمي وفبًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في وذا العطاء. أوامراستالم العبد و 
 ووذا إقرار وتعىد مني بذل  أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .     

 اسـم المنــاقــص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 ـــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقم الجوال: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
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