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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 7102/ 65  عطاء رقم
 ةوزار  طبية   مىمات توريدلعطاء حكومي زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية     

 .ت الموضحة في كراسة ووثائق العطاءتبعًا لمشروط والمواصفاالصحة 
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 / 
ن أجل الحصول عما كراسة المواصفات ووثائق العطاء مبابـل دفـ  صالل أوقات الدوام الرسمي م في ازة
 .صزينة وزارة الماليةإلا اير مستردة تورد  شيكل( 033مبمغ )

وزارة المــوازم  العامـة دارةاإلآصـر موعـد لببـول عـروض األســعار بـالظرو المصتـوم فـي صــندوق العطـاءات بـ
وتفــــت    11/37/7317الموافـــق  لثالثــــاءايـــوم  صـــباحمــــن  الحاديــــة عشـــرالســـاعة 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
ي مــن أي بنــ  يعمــل فــباســم مجمــ  الشــفاء الطبــي  كفالــة بنكيــة أو شــي  بنكــي صــادرين يجــة إرفــاق  .7

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  .0
 لجنة العطاءات اير ممزمة بببول أقل األسعار. .4

 . www.mof.gov.psلوزارة . لإلطالع عما الكراسة يرجا مراجعة موق  ا5
 .7874068-7876993. لممراجعة وااستفسار واتو رقم : 6
 
 

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

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

بعــد أن يبــرأ وــذج يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفبــة بــدعوة العطــاء  .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.

لمضـافة وأجـور التحـزيم عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـار  والضـريبة ا بالشـيكلتكتة أسـعار العطـاء  .7
 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 .0
متــوازيين بـــالحبر  الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحي  مـــن وــذا الببيــل يوضــ  عميــه صطــين

 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
وكـذل  اسـمه   7317/ 65 لممناقصـة رقـم الصـحة ةلصـال  وزار   طبيـة مىماتتوريد ويكتة عميه عطاء 

وعنوانه بالكامل ورقم الىـاتو والفـاكس ورقـم صـندوق البريـد الصاصـين بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعمبـة 
تعديل في عنوانـه وعميـه أن  لموازم / وزارة المالية صطيًا بمي تغيير أو العامة ةاإلدار بالعطـاء وعميه تبميــغ 

طــاء وعنوانىــا وبصــالو ذلــ  يحــق لمجنــة العطــاءات أن تىمــل يكتــة أيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــت الع
 العرض 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 

 عاد إلا مصدرج مغمبًا .ا ينظر فيه وي

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

ت والوثـائق المطموبـة منـه ووـي يرفق المناقص م  عرضه ) صاصة إذا كان يشار  ألول مرة ( الشـىادا  .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 

أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرو  عما المناقص أن يرفق بعرضه النسـصة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات .7
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.

ائق أو معمومـــات يراـــة ب ضــــافتىا ويـــرى أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــي  يحـــق لممنـــاقص أن يضــــيو أيـــة وثــــ .0
 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  ينية فــي اــزة وموافبــة وزارة الماليــة عمــا ذلــ شــي  بنكــي صــادر مــن بنــ  يتعامــل مــ  الســمطة الفمســط

شىور مـن تـاريخ فـت  المظـاريو وا  0ساري 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  حـــال عمـــيىم العطـــاءمبـــدميىا مـــن المناقصـــين الـــذي لـــم ي
 العروض، وكذل  لمن أحيل عميىم العطاء بعد أن يبوموا بتبديم تممين حسن التنفيذ.

 تأمين حسن التنفيذ :  .7

يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بمي جزء من بنودج بتبديم تممين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه ببيمـة 
صادر باسم مجم  الشـفاء الطبـي أو عمـا  معتمد سند دف % من إجمالي قيمة العطاء وذل  عما شكل 13

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

 لية(.إصدار شي  ببيمة الكفالة من وزارة الما
 
يتم و  من قيمته كما 30334عند 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  30334تحصيل نسبة 
صصم من فاتورة المورد ا أن تمن قيمة العبد أو ااتفاق عم 30338الجىة المنفذة ليصب  مجموع المحصل 

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

 -اإلجراءات التالية: المناقصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاذ
إثبات عدد المظاريو في محضر فت  المظاريو وكـل عطـاء يفـت  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

م العطــاء واألســعار وقيمــة التــممين اابتــدائي المبــدم مــن كــل منــاقص وذلــ  بحضــور قــراءة اســم مبــد  - 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.

 

 

 -:لعروضلجنة دراسة وتقييم ا -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:
 ر معزز بتممين دصول العطاء.ا ينظر في أي عرض اي  - 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.

المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومبدرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء  يؤصذ بعين ااعتبار كفاءة  - ت
وسمعته التجارية والتسىيالت التـي يبـدمىا أو الصدمـة التـي يوفروـا وقطـ  الغيـار وورش الصـيانة و كـذل  
كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاقص الـذي ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض 

 ذج المتطمبات.و

 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
لمصـنو الواحـد بـالرام  أرصص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد

 من اصتالو األسعار.
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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 

 استبعاد العروض األرصص بشكل واض .

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

 األقل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 مورد :ـخامسا :ـ التزامات المتعهد أو ال
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 .7

آصـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العبـد دون الحصـول عمـا  إذن ا يجوز لممتعىد أن يتنازل ألي شـصص  .0
 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
ا مبـدم أقـل في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المبدمـة إليىـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـ

 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.

 
 المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـ:ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد سادسا

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 توريـدوا 1عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ا تبـل عـن )

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

 التوريد أو منعته من ذل  وتبديم ما يثبت ذل .
ن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي إذا نكل المتعىد ع : الشراء عمى حساب المتعهد .7

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 والنفبــات اإلضــافية و  أيــة 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 .0
جــراءات الالزمــة بحــق المتعىــد بمــا فــي ذلــ  مصــادرة قيمــة التــممين المبــدم مــن التــي أحالــت العطــاء اتصــاذ اإل

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

ذمـــة المنـــاقص أو وفــي جميـــ  األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوال المســـتحبة لىـــا فـــي  .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

 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــا حــل حــول أي صــالو يتعمــق  03كن الطرفــان صــالل إذا لــم يــتم - ة
بالعبـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الصـــالو بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطبيـــق البـــوانين واألنظمـــة 

 المعمول بىا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بىذا الشمن.

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

المنــاقص الغــش أو التالعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو قــام بنفســه أو بواســطة ا اســتعمل ذإ .1
ايرج بطريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه 
إضـــرارًا بالمصـــمحة يمغـــي عبـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــممين مـــ  عـــدم اإلصـــالل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 

ويضات المترتبة عما ذل  فضاًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المناقصـين وا يسـم  لـه بالـدصول فـي بالتع
 مناقصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية وذا فضاًل عن اتصاذ اإلجراءات البضائية ضدج عند ااقتضاء.

ل  إذا أفمـــس المنـــاقص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إلغـــاء التعاقـــد معـــه دون المجـــوء لمبضـــاء وكـــذ .7
 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  .0
 بذل  دون الحاجة إلا استصدار حكم قضائي يبضي بذل  م  رد مبمغ التممين في وذج الحالة.
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 الشـــروط الخاصـــة
 

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. 7
 عمــا أن يــتم نبــل المــواد واألصــناو المطموبــة بطريبــة تضــمن ســالمتىا ،صطــاتــاريخ اســتالمه أمــر التوريــد ال

 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 . 0
 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 ــــة اإلجماليــــة دون30الحــــق بزي  % 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  الماليـةلـوزارة أو يعرض مصالحىا لمضرر يحـق  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 13 إليىاسعار مضافًا التعاقد معه ودف  فروق األ
المطالبة بمية تعويضات  فيعرقل عمميات التوريد الحق  أوتصمو عن  أوشرط من شروط التعاقد  أيصالو 

تمـ  المـواد أو المطالبة بفروق األسـعار إذا تمكنـت الـوزارة مـن تـوفير  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 

  51)ة صـالل يكون الدف  لممورد لباء ما قام بتوريدج من مواد طببًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقص . 8
ــوم  مــن تــاريخ تبــديم الفــواتير واألوراق الدالــة عمــا تمــام وحســن التوريــد طببــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة  ي

  .صحيفة الشروط والمواصفاتب

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

يتم تبديم مسجل بوزارة الصحة الفمسطينية و يشترط أن  )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. 
التوريد: يتم التوريد لكامل الكمية المطموبة في اضون مدج ا تزيد عن أسبوعين من صدور أوامر . 12

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

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

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

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

  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
 الشراء التي تصدر لممورد بعد الترسية . 

رة الصــحة الحــق المطمــق فــي اصتيــار عينــات عشــوائية مــن كــل تشــغيمة مــن أي مستحضــر أو دواء لــوزا. 15
رســالىا لمتحميــل فــي أي مركــز مصــتص ومعتمــد تصتــارج الــوزارة وذلــ  عمــا حســاة المــورد الــذي يمتــزم بــدورج  وان

ة الفحـص بتعويض الوزارة بمـا يسـاوى كميـة العينـات التـي أرسـمت لمفحـص وا يجـوز لممـورد الطعـن فـي نتيجـ
 (.أمريكي$ دوار  2000يستثنا من ذل  التشغيمة التي تبل قيمة المورد منىا لوزارة الصحة عن )

  ( يومًا من تاريخ إتمام التوريد عما أن يرفق م  الفاتورة 60يكون الدف  لباء األدوية الموردة صالل ). 16  
 محضر ااستالم والتبارير الفنية الالزمة.

الحق في إلغاء المناقصة بصورة كمية أو بعض أصنافىا وبدون إبداء األسباة ودون  لوزارة الصحة . 17
 أن يكون لمبدم العطاء الحق في المطالبة بمي تعويض.

لوزارة الصحة صالل فترة سريان العبد الحق في زيادة الكميات المطموبة أو تصفيضىا كميًا أو جزئيًا . 18
ة المطموبة وبنفس األسعار التي تبدم بىا وبدون اعتراض من % من الكمي30نسبة ا تزيد أو تبل عن 

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

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

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

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

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

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

 .المستودعات
 
 
 
 
 
 
 



 

 7107/ 65 الصحت ىريد مهماث  طبيت لصالح وزارةت

                                                     

 صفحت                                                                                                                                                     

  بالمهماتدول األسعار الخاص ج
 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
 بمد المنشأ المصنعة

مدة 
 التوريد

 مالحظة

1 
ENDOTRACHEALTUBE ORAL/ NASAL 

PLAIN  4  INTERNAL DIAMETER 
PIECE 500         

2 

 ENDOTRACHEAL  PREFORMED 

ORALTRACHEAL TUBE WITH CUFF RAE 

TYPE SIZE 5 INTERNAL DIAMETER 

PIECE 50         

3 

 ENDOTRACHEAL  PREFORMED 

ORALTRACHEAL TUBE WITH CUFF RAE 

TYPE SIZE 5.5 INTERNAL DIAMETER 

PIECE 30         

4 

 ENDOTRACHEAL  PREFORMED 

ORALTRACHEAL TUBE WITH CUFF RAE 

TYPE SIZE 6 INTERNAL DIAMETER 

PIECE 50         

5 
 ENDOTRACHEALTUBE  with cuff # 6.5 

INTERNAL DIAMETER  
PIECE 1000         

6 

TRACHEOSTOMY TUBE SIZE 3.5 MM 

INTERNAL DIAMETER   WITH  OR WITH 

OUT CUFF 

PIECE 20         

7 
TRACHEOSTOMY TUBE SIZE 5 MM 

INTERNAL DIAMETER  WITH  CUFF 
PIECE 30         

8 
TRACHEOSTOMY TUBE SIZE7 MM 

NTERNAL DIAMETER WITH CUFF 
PIECE 40         

9 
TRACHEOSTOMY TUBE SIZE 8 MM 

NTERNAL DIAMETER WITH CUFF 
PIECE 20         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 07صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 الرقم

10 ANATOMICAL FACE MASK SIZE  #  1 PIECE 30         

11 

LARYNGEAL MASK AIRWAY-

FLEXIBLEWITH FLEXIBLE AIRWAY TUBE 

(THE LMA IS A RE -USABLEDEVICE), SIZE3 

SET 10         

12 

LARYNGEAL MASK AIRWAY-

FLEXIBLEWITH FLEXIBLE AIRWAY TUBE 

(THE LMA IS A RE -USABLEDEVICE), SIZE4 

SET 10         

13 

BALECTRODE PACEMAKER/BAL 11KBE2   

5FR, 110cm LENGTH BIPOLAR TIP BALLON, 

VENTED SYRING 16 GA NEEDLE 

ASSEMBLY , 5MM- LONG 1CM SPACE WITH 

.J. TIP GUIDE WIRE . 

SET 50         

14 

VOLUSET FOR SOLUTION 150CC . 60 DROPS 

/ ML ,CHAMBER WITH FILTER SIZE15- 20M 

L ,WITH INJECTION PORT 

PIECE 60000         

15 CATHETER  EMBOLECTOMY3FR /80 CM PIECE 30         

16 CATHETER  EMBOLECTOMY 4FR /80 CM PIECE 30         

17 CATHETER  EMBOLECTOMy5FR /80 CM PIECE 30         

18 I.V. CANNULA  WITH INJECTION  PORT 14G PIECE 1000         

19 I.V. CANNULA  WITH INJECTION  PORT 16G PIECE 2000         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 03صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 الرقم

20 I.V. CANNULA  WITH INJECTION  PORT 18G PIECE 100000         

21 I.V. CANNULA  WITH INJECTION  PORT 20G PIECE 200000         

22 I.V. CANNULA WITH INJECTION  PORT  22G PIECE 100000         

23 I.V. CANNULA  WITH INJECTION  PORT 24G PIECE 200000         

24 SCALP VEIN 23G STERILE PIECE 8000         

25 

UMBILICAL ARTERIAL AND VENOUS 

CATHETER BLUNT END WITH SIDE HOLES 

WITH RADIO OPAQUELINE SIZE 3.5-6 Fr-

REF-127003 

PIECE 100         

26 
AUTO CLAVE INDICATOR TAPE FOR 

STEAM STERILIZATION 3/4 inch×  60 YD 
ROLL 1500         

27 
SPLINT KRAMER 8/40CM      ( STAINLESS  

METAL )  
PIECE 200         

28 
SPLINT KRAMER 8/60CM      ( STAINLESS  

METAL ) 
PIECE 500         

29 
SPLINT KRAMER  10/100 CM      ( STAINLESS  

METAL ) 
PIECE 500         

30 
TONQUE DEPRESSOR SPATULA WOODEN 

ADULT 
PIECE 200000         

31 UMBILICAL CORD CLAMP ( PACK /100) PIECE 30000         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 04صفحت  
 

 الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
سعر 
 الوحدة

 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

مدة  بمد المنشأ الشركة المصنعة
 التوريد

 الرقم

32 
 ELECTRODE  CHEST 'PREJELLD FOR  ECG 

ADULT AG/AGCL TYPE 
PIECE 100000         

33 
GLOVES STERILE POLYTAGE 

EXAMAMINATION ( LARGE AND MEDIAM ) 
PIECE 50000         

34 GLOVE LATEX  SURGICAL #7.5  ( STERILE ) PAIR 150000         

35 GLOVE LATEX  SURGICAL #8 ( STERILE ) PAIR 150000         

36 GLOVE LATEX  SURGICAL #8.5  ( STERILE ) PAIR 30000         

37 

BONE MARROW BIOPSY ASPIRATION  J 

TYPE/NEEDLE #15- 16G  ADJUSTABLE 

LENGTH12.5MM--47MM 

PIECE 50         

38 NEEDLE  HYPODERMIC DISP. 18G PIECE 100000         

39 NEEDLE  HYPODERMIC DISP. 20G PIECE 100000         

40 NEEDLE HYPODERMIC DISP. 21G PIECE 500000         

41 NEEDLE HYPODERMIC DISP. 23G PIECE 1000000         

42 NEEDLE HYPODERMIC DISP. 25G PIECE 500000         

43 NEEDLE SPINAL 25G x90mm PIECE 500         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 05صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 الرقم

44 
SYRINGE 2ML DISPOSABLE WITH OUT 

NEEDLE 
PIECE 1000000         

45 
SYRINGE 5MLDISPOSABLE WITH OUT  

NEEDLE 
PIECE 2000000         

46 

SYRINGE 10MLDISPOSABLE WITH OUT 

NEEDLE 3 PARTS &SUITABLE FOR ELECTRIC 

SYRING PUMP 

PIECE 1000000         

47 
SYRINGE TUBERCULIN 1ML DISPOSABLE 

WITH NEEDLE 27G  
PIECE 50000         

48 NASO GASTRIC TUBE 8 CH  PIECE 1200         

49 
MEDICAL GRADE SILICONE TUBING 9*13 MM 

REF 201090130 (15MT EACH) 
METER 1000         

50 

TUBE SHEPERD ,  EAR  VENTILATION TUBE 

WITH WIRE, FLUOROPLASTIC 1mm  ( 

GROMMET ) 

PIECE 500         

51 
URINE BAG FOR ADULT 2000CC WITH   

OUTLET VALVE 
PIECE 150000         

52 
 COLOSTOMY 'DRAINABLE POUCH 57MM                    

  ً Conformant To ISO-8670 Standards    ً   
BOX/10 2000         

53 
 COLOSTOMY 'DRAINABLE POUCH 70MM                        

  ً Conformant To ISO-8670 Standards    ً   
BOX/10 2000         

54 

 COLOSTOMY 'DRAINABLE POUCH+flang 32-64 

MM CAT.NO3470 CLOSED POUCH                                    

  ً Conformant To ISO-8670 Standards    ً   

BOX/10 2000         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 06صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

55 

 COLOSTOMY 'STOMAHESIVE FLANGE 

57MM                 ً Conformant To ISO-8670 

Standards    ً   

BOX/10 2000         

56 

 COLOSTOMY 'STOMAHESIVE FLANGE 

70MM                   ً Conformant To ISO-8670 

Standards    ً   

BOX/10 2000         

57 

CATHETER  FOLLEY 2WAY BALLON 

'CATHETER (LATEX SILICONIZED) 

,VOLUM 5-15ML, SIZE20 CH  , 

CATHETER  LENGTH 40CM  

PIECE 3000         

58 

CATHETER  FOLLEY 2WAY BALLON 

'CATHETER (LATEX SILICONIZED) 

,VOLUM 5-15ML, SIZE22CH  , CATHETER  

LENGTH 40CM  

PIECE 3000         

59 CATHETER  URETHRIC #3 PIECE 30         

60 CATHETER URETHRIC #4 PIECE 30         

61 CATHETER  URETHRIC #5 PIECE 50         

62 CATHETER  URETHRIC #6-7 PIECE 15         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 07صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

63 

  DOUBLE J-URITHRIC CATHETER 

STENT SIZE 4-- 6Fr length 16---

30Cm.(COMPLET SET CONTAIN 

CATHETER,GUID WIRE,CLAMP FOR 

FIXATION,CLOSING CAPS,SLIDING 

TUBE AND PATIENT CATHETER  

CORD.) 

SET 100         

64 

CATHETER  NELATON SIZE 10, 

LENGTH 40CM ( CLOSED ROUND TIP 

,2 LATERAL EYES) 

PIECE 4000         

65 

PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY 

SET 6 CH  (COMPLET SET C0NTAIN 

CATHETER, PUNCTURE NEEDLE 

3PARTS,GUIDE 

WIRE.9*900MM,DILATORS,PLASTIC 

SHEATH,RULER,SCALPEL,DOUBLE 

PACK STERILAND LOCK 

SYRING10CM) 

SET 50         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 08صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

ركة الش
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

66 

PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY # 

8Ch (COMPLET SET C0NTAIN 

CATHETER, PUNCTURE NEEDLE 

3PARTS,GUIDE 

WIRE.9*900MM,DILATORS,PLASTIC 

SHEATH,RULER,SCALPEL,DOUBLE 

PACK STERILAND LOCK 

SYRING10CM)) 

SET 100         

67 

PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY  #11,Ch  

(COMPLET SET C0NTAIN CATHETER, 

PUNCTURE NEEDLE 3PARTS,GUIDE 

WIRE.9*900MM,DILATORS,PLASTIC 

SHEATH,RULER,SCALPEL,DOUBLE PACK 

STERILAND LOCK SYRING10CM) 

SET 100         

68 

PERCUTANEOUS NEPHROSTOMY  # 14Ch  

(COMPLET SET C0NTAIN CATHETER, 

PUNCTURE NEEDLE 3PARTS,GUIDE 

WIRE.9*900MM,DILATORS,PLASTIC 

SHEATH,RULER,SCALPEL,DOUBLE PACK 

STERILAND LOCK SYRING10CM) 

SET 50         

69 

Y- TYPE TUR /BLADER IRRIGATION SET -

2.1M  LONG ,CAT.NO. 2C4041 (REGULATING 

CLAMP) 

PIECE 20         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 09صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة نفاسم الص الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

70 

BLOOD LINE INLET / OUTLET ADULT FOR   

FRESENIUS MACHENE4008S-(V.LINE- 

SMALL CHAMBER 22ML) 

SET 15000         

71 
BLOOD LINES  INLET/ OUTLET ADULT FOR 

GAMPRO AK- 200 
SET 10000         

72 
(  DIALYZER) CAPILLARY  POLYSULFONE 

DIALYSER SURFACE AREA 1.1mm ( F5 ) 
PIECE 15000         

73 
(  DIALYZER) CAPILLARY  POLYSULFONE 

DIALYSER SURFACE AREA 1.3mm  ( F6 ) 
PIECE 10000         

74 

FISTULA NEEDLE WITH BACK EYE 16 G  

WITH LEUR ADAPTER AND CLAMP ( 

ARTERIEL ) 

PIECE 30000         

75 

FISTULA NEEDLE WITH BACK EYE 17 G  

WITH LEUR ADAPTER AND CLAMP ( 

ARTERIEL ) 

PIECE 10000         

76 

TOW LUMEN HEMODIALYSIS 

CATHETERIZATION  SET 12FRX20CM 

RADIOPAQUE POLYURETHANE WITH 

BLUE FLEX TIP AND SPRING  - WIRE GUIDE 

.035"/INTRODUCER NEEDLE , PRESSURE 

TRANSDUCION PROBE 20GA *8CM , DRAPE 

24"*36". SCALPLE #11 , VESSEL DILATOR ( 

FOR HIGH VOLUME INFUSI 

SET 300         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 71صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

77 
DIALYST FILTER (DIASALE PLUS) FOR 

FRESENIUS MACHINE AK-4008  
PIECE 20         

78 

LONG TERM DOUBLE LUMEN 

HEMODILYSIS CATH 7 FR/  10 CM WITH 

CUFF 

SET 10         

79 

LONG TERM DOUBLE LUMEN 

HEMODILYSIS CATH 8 FR/  18 CM WITH 

CUFF 

SET 10         

80 

LONG TERM DOUBLE LUMEN 

HEMODILYSIS CATH 10 FR/  18 CM WITH 

CUFF 

SET 10         

81 

LONG TERM DOUBLE LUMEN 

HEMODILYSIS CATH 10 FR/  28 CM WITH 

CUFF 

SET 10         

82 
SHORT TERM DOUBLE LUMEN 

HEMODIALYSIS CATH 6.5 FR / 10 CM 
SET 10         

83 
SHORT TERM DOUBLE LUMEN 

HEMODIALYSIS CATH 7 FR / 12.5 CM 
SET 10         

84 
SHORT TERM DOUBLE LUMEN 

HEMODIALYSIS CATH 8 FR / 12.5 CM 
SET 10         

85 
SHORT TERM DOUBLE LUMEN 

HEMODIALYSIS CATH 8 FR / 15 CM 
SET 10         

86 
SHORT TERM DOUBLE LUMEN 

HEMODIALYSIS CATH 10 FR / 15 CM 
SET 10         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 70صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

87 
BLADE STRILE SURGICAL  SIZE 11   

(STAINLESS)  
PIECE 10000         

88 
BLADE STRILE SURGICAL  SIZE 12   

(STAINLESS) 
PIECE 10000         

89 
BLADE STRILE SURGICAL  SIZE 15   

(STAINLESS) 
PIECE 10000         

90 
BLADE STRILE SURGICAL  SIZE 20  

(STAINLESS) 
PIECE 5000         

91 
BLADE STRILE SURGICAL  SIZE 21   

(STAINLESS) 
PIECE 10000         

92 
BLADE STRILE SURGICAL  SIZE 22   

(STAINLESS) 
PIECE 10000         

93 
BLADE STRILE SURGICAL SIZE 23   

(STAINLESS) 
PIECE 15000         

94 CHEST TUBE WITH TROCAR 10 CH PIECE 50         

95 

DISPOSABLE  ENDO- SCOPIC ROTATING 

MULTIPLE CLIP APPLIER WITH TITANIUM 

CLIPS ML  ER - 320 ( ENDO CLIP  II  

ML176657 ) 

SET 300         

96 

PREMIUM PLUS  CEEA STAPLER # 28 CODE 

NO.111987 (FOR ALIMINTERY TRACT 

ENDOSCOPIC SURGERY. ) 

PIECE 5         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 77صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 لسعر اإلجماليا
 بالشيكل

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

97 

PREMIUM PLUS  CEEA STAPLER #31 

CODE NO.111989(FOR ALIMINTERY 

TRACT ENDOSCOPIC SURGERY. ) 

PIECE 5         

98 STAPLE EXTRACTOR  PIECE 50         

99 

PREMIUM PLUS  CEEA STAPLER #33 

CODE.NO.111991(FOR ALIMINTERY 

TRACT ENDOSCOPIC SURGERY. ) 

PIECE 5         

100 

V.P. SHUNT COMPLETE SMALL 

MEDIUM  PRESSURE . UNISHUNT CATH. 

WITH RESERVOIR KIT. DISP. BLUNT TIP 

NEEDLE 17GA. DISP. MALLEABLE CATH 

PASSER SHORT.2-RESERVOIR CLIP, 

RESERVOIR-INTRODUCER. MARKING 

PEN STERILE , MEASURING TAPE 

LENGTH 78 cm CAT.NO 82-8522 

SET 20         

101 DISPOSABLE SHEET 80cm*180cm PIECE 20000         

102 

 VASCCULAR GRAFT. COnstructed of one 

or both Reniforced expanded  

polytetrafluoroethylene , Fluorinated ethylene 

propylene . size : 6MM/ 80CM  

PIECE 5         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 73صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

103 

 VASCCULAR GRAFT. Constructed of one or 

both Reniforced expanded  

polytetrafluoroethylene , Fluorinated ethylene 

propylene. size: 8MM/ 80CM 

SET 5         

104 AIR WAY DISPOSABLE SIZE 3 PIECE 1000         

105 
OXYGEN MASK ADULT WITH 

CONNECTION TUBE . 
PIECE 3000         

106 
NEBULIZER COMPLETE ( AEROSOL, 

THEARAPY KIT ADULT ) WITH  MASK . 
SET 5000         

107 
CATHETER SUCTION WITH VALVE SIZE 

6CH 
PIECE 10000         

108 
CATHETER SUCTION WITH VALVE SIZE 

10CH 
PIECE 15000         

109 

NYLON  1 W 2797 CUTTING NEEDLE 90MM 

50 CM  2 SUTURE PER PACK AND 2 40MM 

VINYL TUBING  

DOZ OF 

12 
50         

110 
NYLON 5/0 W 526    CURVED CUTTING 

NEEDLE  15 MM  , LENGTH 45 CM 

DOZ OF 

12 
500         

111 
VICRYL 0 W9154   1/2 CIRCLE  ROUND 

NEEDLE 40MM ,LENGTH 75 CM 

DOZ OF 

12 
500         

112 

VICRYL 1 W9231 1/2 CIRCLE  ROUND 

BODIED NEEDLE40 MM LENGTH 75 CM  

VIOLET 

DOZ OF 

12 
1200         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 74صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

113 

VICRYL 2 W9252 1/2 CIRCLE  ROUND 

BODIED NEEDLE 45MM ,LENGTH 75 CM  

VIOLET 

DOZ OF 

12 
1000         

114 
VICRYL 4/0 W9113   1/2 CIRCLE   ROUND 

NEEDLE 20MM  ,  LENGTH 75 CM VIOLET 

DOZ OF 

12 
100         

115 

VICRYL6/0 W9552  SPATULATED  1/4 

CIRCLE  NEEDLE DIAM 440 MICRONS  8MM 

,  LENGTH 45 CM VIOLET , DOUBLE 

NEEDLE 

DOZ OF 

12 
30         

116 

MERSELINE TAPE RS22   30CM*5MM/65MM-

1/2CIRCLE ROUND BODIED  DOUBLE 

NEEDLE 

DOZ OF 

6 
100         

117 
BANDAGE PLASTER OF PARIS WIDTH 6 

INCH LENGTH 2.7MT 

DOZ OF 

12 
500         

118 
COTTON WEBRIL BANDAGE 15 cm WIDTH.  

2.7Mt LENGTH. 
ROLL 7000         

119 
GAUZE 'BANDAGE 7CM × 2.7 Mt, 17THREAD 

/ SQ.CM (single naylon pack for each roll) 
ROLL 30000         

120 
GAUZE BANDAGE 10CM × 2.7 Mt, 17THREAD 

/ SQ.CM (single naylon pack for each roll) 
ROLL 100000         

121 
COTTON WEBRIL BANDAGE 20 cm WIDTH . 

2.7Mt LENGTH . 
ROLL 5000         

122 
COTTON WOOL MEDICAL  ZIG-ZAG  ( 

PACK OF100GM) 
KG 5000         



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 75صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل 

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
مدة  بمد المنشأ المصنعة

 التوريد
 مالحظة

123 
PARAFFIN GAUZE DRESSING NON 

ADHESIVE BPC 73 10CM ×10CM 
BOX/36 1000         

124 
GAUSE 7.5×7.5Cm STERILE17THREAD / SQ. 

CM 8 PLY (PACK/4) 
PACK/4 60000         

125 

GAUSE 10×10Cm  17THREAD / SQ. CM12PLY  

W X-RAY STERILE DOUBLE BAG  ( 10/PACK 

) 

PACK 30000         

126 

LAPORATOMY SPONGE 45×45 WITH  X- 

RAY DETECTABLE LINE 5 / PACK  

(17*24THREAD /CM) STERILE DOUBLE BAG 

PACK / 5 30000         

127 

MICROPORE ADHESIVE TAPE 2.5CM*9.2MT 

LENGTH ( POURUS PAPER ADHESIVE TAPE 

. ) 

ROLL 20000         

128 
BLOOD LINE FOR   FRESENIUS OR BRUAN 

VOLUME 117CC-6.4/8MM SEGMENT 
Set 1000         

129 
BLOOD LINE INLET-OUTLET FOR   50CC-

FOR FRESINIUS 
Set 500         

130 
MICRO KERATONES FOR CORNEAL 

INCISION 
PCS 1000         

131 CRESENT KNIFE PCS 1000         

132 MVR BLADE PCS 1000         

  السعر االجمالي بالشيكل



 

 65/7107عطاء رقم   تىريد مهماث طبيت  لصالح وزارة الصحت

 76صفحت  
 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 ـــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدناج ـــــــــــأقر أنا الموق   
ــًا بتمــ  الشــروط  7317/ 65.   بــمنني قــرأت وتفىمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح رقــم  1 مــن شــروط عامــة وصاصــة ومواصــفات وألتــزم التزامــا قانوني

 والمواصفات .
 ا ألتزم بمن يببا العرض المبدم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستين يوما من تاريخ آصر موعد لتبديم العروض..   كم7
توقيـ   وذلـً  مـن تـاريخصـالل ثالثـين يومـا  وزارة الصـحةمن قبل   طمبىا يتم وكذل  ألتزم بتوريد األصناو المحالة عما بموجة العطاء المذكور أعالج والتي.  0

 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 .     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :                                 
 رقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 ـــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الجوال: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقـم الهاتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقـم الفاكس : ــــــــــ                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 


