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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 55/2021 عطاء رقى
 

شبية  تػريج أدوية ومدتيمكاتلتعمغ وزارة السالية / لجشة العصــاءات السخكــدية عغ شخح عصاء حكػمي        
 تبعًا لمذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء.لرالح الخجمات الصبية العدكخية 

فعمى الذخكات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وتخغب فـي السذـاركة فـي ىـحا العصـاء مخازعـة وزارة الساليـة / 
دة خالل أوقات الـجوام الخسـسي مـغ أزـل في غ تل اليػا بجػار محصة فارس لمبتخول .اإلدارة العامة لمػازم العامة

( شـيكل غرـخ مدـتخدة تـػرد إلـى خديشـة 300الحرػل عمى كخاسة السػاصفات ووثائق العصاء مقابل دفع مبمـ   
 وزارة السالية.

وزارة الساليـة المـػازم  آخخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختػم في صـشجوق العصـاءات بـاإلدارة العامـة
وتفـتح السطـاريب بحزـػر  10/05/2021السػافـق  االثشـرغيـػم  صـباحمـغ الحاديـة عذـخ اعة الدفي غـدة ىػ 

 .الدمان والسكانمسثمي الستشاقررغ في نفذ 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 يالحظت:ـ
 . أزخة اإلعالن في الرحف عمى مغ يخسػ عميو العصاء.1
ظ االنتـاج أو بشـظ البخيـج وفـي حـال تعـحر ذلـظ يجب إرفاق كفالة بشكية أو شيظ بشكي مغ البشظ الػششي أو بش .2

أو االدارة العامـة  وزارة الجاخميـةالساليـة فـي  يتع إحزار تعيج والتدام بالخرع مغ السدتحقات معتسـج مـغ الـجائخة
يػمـًا مـغ  تدـعرغمغ إزسالي العصاء " كتأمرغ دخـػل " سـارا السفعـػل لسـجة  %5 لمخديشة بػزارة السالية بكيسة

 يع العخوض.آخخ مػعج لتقج
 تذسل زسيع أنػاع الخسػم والزخائب.. تقجم األسعار بالذيكل و 3
 . لجشة العصاءات غرخ ممدمة بقبػل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلشالع عمى الكخاسة يخزى مخازعة مػقع الػزارة 5
 .0598967679: . لمسخازعة واالستفدار ىاتف رقع6
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 وض ين قبم املتناقصني:أوالً: إعذاد وتقذيى انعز

يعج السشاقز عخضو وأسعاره عمى الججاول والشساذج والػثائق السخفقة بجعػة العصاء بعـج أن يقـخأ ىـحه الػثـائق  .1
أن  ويــتفيع زسيــع مــا ورد فريــا ويخــتع ويػقــع كافــة وثــائق دعــػة العصــاء ويقــجميا ضــسغ العــخض كاممــة عمــى

 يتحسل كافة الشتائج الستختبة عمى عجم قيامو بالتجقرق واالستكسال برػرة صحيحة.

عمى أن يذسل الدعخ رسػم الجسـارك وأزـػر التحـديع والتفميـب ومرـاريب الشقـل  بالذيكلتكتب أسعار العصاء  .2
 .والتحسرل والتشديل والتأمرغ وزسيع الخسػم والسراريب األخخى 

أو مكتػبـًا بـالحبخ األزرق أو األسـػد فقـح ويحطـخ السحـػ أو التعـجيل أو الذـصب يعج السشاقز عخضو مصبػعًا  .3
ويعـاد كتابـة  خأو اإلضافة في العخض وكل ترحيح مغ ىحا القبرل يػضع عميـو خصـرغ متـػازيرغ بـالحبخ األحسـ

 الرػاب بالحبخ األزرق أو األسػد ويػقع بجانبو مغ قبل مغ أزخى الترػيب.

بـو الػثـائق السصمػبـة مـع تـأمرغ دخـػل العصـاء فـي مفمـف مفمـق ببحكـام ويكتــب  يقـجم السشـاقز عخضـو مخفقـاً  .4
ــة العدــكخية لعميــو عصــاء  ــة لرــالح الخــجمات الصبي ــة ومدــتيمكات شبي ــج أدوي  55/2021لمسشاقرــة رقــع تػري

وكحلظ اسسو وعشػانو بالكامل ورقع الياتف والفاكذ ورقع صـشجوق البخيـج الخاصـرغ بـو لتخسـل إليـو السكاتبـات 
ـــ  اإلدارة العامــة لمــػازم / وزارة الساليــة خصيــًا بــأا تفررــخ أو تعــجيل فــي عشػانــو ا لستعمقــة بالعصـــاء وعميــو تبمرـ

وعميو أن يكتب أيزًا اسع الجائخة التي شخحت العصـاء وعشػانيـا وبخـالف ذلـظ يحـق لمجشـة العصـاءات أن تيسـل 
 العخض السقجم مشو.

صاءات السخرز ليحا الفخض لجى اإلدارة العامـة قبـل انتيـاء يػدع العخض مغ قبل السشاقز في صشجوق الع .5
السجة السحجدة لحلظ وكل عخض ال يػدع  في صشجوق العصاءات قبل آخخ مػعـج لتقـجيع العـخوض ال يشطـخ  يـو 

 ويعاد إلى مرجره مفمقًا .

يػمـا مـغ  ن سـتػيمتدم السشاقز بـأن يبقـى العـخض السقـجم مشـو نافـح السفعـػل وال يجـػز لـو الخزـػع عشـو لسـجة  .6
 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

% وفــق تقــجيخ لجشــة العصــاءات السخكديــة يحــق لــػزارة الساليــة انيــاء 15فــي حــال انخفــاض االســعار أكثــخ مــغ  .7
 .التعاقج أو إعادة الشطخ في األسعار

 

 

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
رك ألول مخة ( الذـيادات والػثـائق السصمػبـة مشـو وىـي عمـى يخفق السشاقز مع عخضو   خاصة إذا كان يذا  .1

 الشحػ التالي:
 .صػرة مرجقة عغ شيادة مداولة السيشة وكحلظ الدرخة الحاتية لمذخكة 
 .الدجل التجارا أو الرشاعي لمذخكة 

 .شيادة خمػ شخف مغ دائخة ضخيبة الجخل وضخيبة الكيسة السزافة 

صمية مغ أية كتالػزات أو نذخات أو معمػمات فشيـة تعـخف بـالمػازم عمى السشاقز أن يخفق بعخضو الشدخة األ .2
 السعخوضة وكحلظ يقجم مع عخضو العرشات السصمػبة في دعػة العصاء وإذا كانت تمظ العرشات غرخ قابمة لمشقل 
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 فعميو أن يحجد مكانيا والػقت الحا يسكغ رؤيتيا  يو وإال يكػن لمجشة العصاءات عجم الشطخ بالعخض.

 لتػضيح عخضو. يخغب ببضافتيا ويخى أنيا ضخورية لمسشاقز أن يزيب أية وثائق أو معمػماتيحق  .3

 

  :: تأييناث وضًاناث انعطاءثانثاً 
يمتــدم السشــاقز أن يخفــق بعخضــو ســشج دفــع معتســج أو عمــى شــكل كفالــة أو شــيظ  :تــأمرغ الــجخػل فــي العصــاء .1

فـي غـدة  ج بحجـد مبمـ  مـغ السدـتحقاتيـأو تع تـاجالبخيـج أو البشـظ الـػششي أو بشـظ االنبشكي صادر مغ بشـظ 
مغ إزسـالي قيسـة العصـاء " كتـأمرغ دخـػل " سـارا السفعـػل لسـجة  %5بكيسة ومػافقة وزارة السالية عمى ذلظ 

عمـى أن تعـاد  عـخض غرـخ معـدز بتـأمرغ دخـػل العصـاءشيػر مغ تاريخ فتح السطـاريب وال يشطـخ فـي أا  3
مـغ  شـيخيغجمريا مغ السشاقرـرغ الـحا لـع يحـال عمـريع العصـاء بعـج مـجة تأمرشات الجخػل في العصاء إلى مق
 .تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض

يمتدم الستشاقز الفائد بالعصاء أو بأا زدء مغ بشػده بتقجيع تأمرغ حدـغ التشفرـح لمعصـاء : تأمرغ حدغ التشفرح .2
ع معتسـج أو عمـى شـكل كفالـة أو سشج دف% مغ إزسالي قيسة العصاء وذلظ عمى شكل 10السحال عميو بكيسة 

أو تعيـج بحجـد مبمـ  مـغ السدـتحقات فـي  البخيج أو البشـظ الـػششي أو بشـظ االنتـاجشيظ بشكي صادر مغ بشظ 
يػم مغ تاريخ تبميفو بقـخار إحالـة العصـاء عميـو مـغ قبـل اإلدارة  15خالل عمى ذلظ  غدة ومػافقة وزارة السالية

 .فعػل حتى انتياء العقجم عمى أن يكػن سارا السالعامة لمػاز 
 

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:رابعاً 
يذـكل مـجيخ عـام المـػازم العامـة لجشـة فـتح مطـاريب العصـاء وتقـػم ىـحه المجشـة بفـتح  :لجشة فتح السطاريب .1

العصاءات بحزػر السشاقررغ أو مسثمـريع فـي الدمـان والسكـان السحـجديغ فـي دعـػة العصـاء بعـج اتخـاذ اإلزـخاءات 
 -:التالية

إثبات عجد السطاريب في محزخ فتح السطاريب وكل عصاء يفتح مطخوفـو يزـع رئـيذ المجشـة عميـو وعمـى  - أ
 مطخوفو رقسًا مدمداًل عمى ىرئة كدخ اعتيادا بدصو رقع العصاء ومقامو عجد العصاءات الػاردة.

 تخقيع األوراق السخفقة مع العصاء وإثبات عجدىا.  - ب

وقيســـة التـــأمرغ االبتـــجائي السقـــجم مـــغ كـــل مشـــاقز وذلـــظ بحزـــػر قـــخاءة اســـع مقـــجم العصـــاء واألســـعار   - ت
 السشاقررغ أو مسثمريع.

التػقيع مغ رئيذ المجشة وزسيع األعزاء الحاضـخيغ عمـى العصـاء ومطخوفـو وكـل ورقـة مـغ أوراقـو وكـحلظ  - ث
 عمى محزخ المجشة بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

المــػازم العامــة األشــخاص أو الجيــات الــحيغ تتكــػن مــشيع  يحــجد مــجيخ عــام لجشــة دراســة وتقرــيع العــخوض: .2
المجشة الفشية التي تقػم بجراسة العخوض مغ الشـػاحي الفشيـة والساليـة والقانػنيـة وتقـجم تػصـياتيا السشاسـبة لمجشـة 

 -العصاءات السخكدية بعج أخح السعايرخ التالية في االعتبار:
 عصاء.ال يشطخ في أا عخض غرخ معدز بتأمرغ دخػل ال  - أ
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تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحرث تحجد السعايرخ الفشية وفقًا لسػاصـفات المـػازم السصمػبـة عمـى زـجول    - ب
يعج ليحه الفاية، وتخزع كافة العخوض لشفذ السعايرخ مغ حرـث التـدام السشـاقز بعخضـو بسػاصـفات وشـخوط 

 دعػة العصاء.

الساليــة والفشيــة ومقجرتــو عمــى الػفــاء بالتدامــات العصــاء  يؤخــح بعــرغ االعتبــار كفــاءة السشــاقز مــغ الشــاحرترغ  - ت
وسسعتو التجارية والتدييالت التي يقجميا أو الخجمة التي يػفخىا وقصع الغيـار وورش الرـيانة و كـحلظ كػنـو 
وكرــل أو مــػزع لػكرــل أو تــازخ، ولمجشــة اســتبعاد عــخض السشــاقز الــحا ال تتــػفخ  يــو كــل أو بعــس ىــحه 

 الستصمبات.

 لجراسة بالعخض الحا قجم أرخز األسعار ثع الحا يميو حتى تتع دراسة العخوض السقجمة.تبجأ ا  - ث

اإلحالـة عمـى مقـجم أرخـز إذا تػافخت فـي العـخض كافـة الذـخوط والسػاصـفات والجـػدة تػصـي المجشـة الفشيـة ب - ج
غ اخـتالف مغ حق المجشة الفشية أن تػصي بالتخسـية عمـى أكثـخ مـغ مـػرد لمرـشف الػاحـج بـالخغع مـاألسعار و 
 األسعار.

في حالة عجم تػافخ الستصمبات في العخض الحا يتزسغ أرخز األسعار تشتقل الجراسة إلى العـخض الـحا يميـو  - ح
بالدعخ إلى أن ترل إلى العخض الحا تتػافخ  يو الستصمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـرغ أسـباب اسـتبعاد العـخوض 

 األرخز بذكل واضح.

الذــخوط والجــػدة السصمػبــة يفزــل السشــاقز الــحا يتزــسغ عخضــو مرــدات إذا تدــاوت السػاصــفات واألســعار و  - خ
إضا ية ثع السقجم لمسشتجات السحمية، ثـع السشـاقز السكـيع بفمدـصرغ برـػرة دائسـة، ثـع مـجة التدـميع األقـل إذا 

 كانت سخعة التدميع لسرمحة الجائخة السدتفرجة.
 

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـساً خاي
حا أحرـل عميـو العصـاء اسـتكسال إزـخاءات العقـج الخـاص بقـخار اإلحالـة وتػقيـع االتفاقيـة ومـا عمى الستعيج الـ .1

 يمحقيا مغ أوراق ومدتشجات بسا فريا  أوامخ الذخاء(.
 مغ تاريخ استالمو ألمخ التػريج. أسبػعرغ يمتدم الستعيج بالتػريج خالل .2

العقـج دون الحرـػل عمـى  إذن خصـي  ال يجػز لمستعيج أن يتشازل ألا شخز آخخ عغ كـل أو أا زـدء مـغ .3
 مغ لجشة العصاءات التي أحالت العصاء.

ال يحق لمسشاقز أو السػرد الخزػع عمى لجشة العصـاءات بـأا خدـارة أو ضـخر ناشـت عـغ تقـجيع عخضـو فـي  .4
حالة إذا ما رفزت لجشة العصاءات كل العخوض السقجمة إلريـا أو إذا لـع تحـل العصـاء عمـى مقـجم أقـل األسـعار أو 

 إذا ألفت لجشة العصاءات دعػة العصاء في أا وقت أو أا مخحمة دون ذكخ األسباب.

يمتدم السػرد بتدميع المػازم وفقًا لمسػاصفات والذخوط الستفق عمريـا والـػاردة فـي قـخار اإلحالـة وكـحلظ العرشـات  .5
 السعتسجة والسحكػرة  يو.

 

 ري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخاً سادس
إذا تأخخ الستعيج عغ تػريـج مـا التـدم بـو فـي السػعـج السحـجد فـي العقـج يحـق لسـجيخ عـام  :فخض غخامة مالية .1

%( مـغ قيسـة المـػازم التـي تـأخخ فـي تػريـجىا عـغ كـل 1دائخة المػازم العامة أن يفـخض غخامـة ماليـة ال تقـل عـغ  
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تـأخرخ فـي التػريـج نـازع عـغ قـػة قـاىخة ، وفـي زسيـع األحـػال عمـى الستعيـج تقـجيع أسبػع تأخرخ إال إذا تبرغ أن ال
إشعار خصـي وفـػرا إلـى الجيـة السخترـة بـالطخوف واألسـباب التـي أدت إلـى التـأخرخ فـي التػريـج أو مشعتـو مـغ 

 ذلظ وتقجيع ما يثبت ذلظ.
 يـو التدامـو بالتػريـج أو قرـخ فـي ذلـظ الذخاء عمى حداب الستعيج : إذا نكل الستعيج عغ تشفرح التداماتو بسـا  .2

أو تأخخ يحق لسجيخ عام دائخة المـػازم العامـة إصـجار القـخار بذـخاء المـػازم السمتـدم بيـا الستعيـج بـشفذ الخرـائز 
والسػاصفات مغ أا مرجر آخخ عمى حداب ىحا الستعيـج ونفقتـو مـع تحسرمـو فـخوق األسـعار والشفقـات اإلضـا ية 

عصل أو ضخر يمحق بالجائخة السدتفرجة أو دائـخة المـػازم العامـة دون الحازـة إلـى أا  وأية خدائخ أو مراريب أو
 إنحار وال يحق لمستعيج االعتخاض عمى ذلظ.

اســتبعاد عــخض الســػرد الــحا يخــل بالتداماتــو أو إلفــاء العقــج السبــخم معــو: وىشــا يحــق لمجشــة العصــاءات التــي  .3
ستعيـج بسـا فـي ذلـظ مرـادرة قيسـة التـأمرغ السقـجم مـغ الستعيـج أو أحالت العصاء اتخاذ اإلزخاءات الالزمـة بحـق ال

 أا زدء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة المػازم غرخ السػردة ويعتبخ السبم  في ىحه الحالة إيخادًا لمخديشة العامة.
مـغ وفي زسيع األحػال يحق لجائخة المػازم العامة تحررل األمػال السدتحقة ليا في ذمة السشـاقز أو السـػرد  .4

 األمػال السدتحقة لحلظ السشاقز أو السػرد لجى الػزارات واليرئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفاالتيع.

 
 -: حم اخلالفاث:سابعاً 

فـي حــال حـجوث أا خــالف يشذــأ عـغ تفدــرخ أا بشــج مـغ البشــػد الدــابقة أو مـغ بشــػد العقــج فرـتع حمــو وديــًا   - أ
 بالتفاوض.

يػمـًا مـغ بـجء مفاوضـتيسا لمػصـػل إلـى حـل حـػل أا خـالف يتعمـق بالعقـج  30إذا لع يتسكغ الصخفـان خـالل  - ب
يحق ألا مغ الصخفرغ حل الخالف بالمجػء إلـى السحكسـة السخترـة وتصبرـق القـػانرغ واألنطسـة السعسـػل بيـا فـي 

 مشاشق الدمصة الػششية الفمدصرشية بيحا الذأن.
 

 شزوط يتفزقت:ـ :اً ثاين

ذا استعسل السشاقز الفر أو التالعب في معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـخع أو قـام بشفدـو أو بػاسـصة غرـخه إ .1
بصخيـق مباشــخ أو غرــخ مباشـخ عمــى رشــػة أحــج مـػضفي أو مدــتخجمي الدــمصة أو عمـى التػاشــؤ معــو إضــخارًا 

ــػزارة السص ــأمرغ مــع عــجم اإلخــالل بحــق ال ــي الحــال ويرــادر الت ــجه ف ــة بالتعػيزــات بالسرــمحة يمفــي عق الب
الستختبة عمى ذلظ فزاًل عغ شصب اسسو مغ بـرغ السشاقرـرغ وال يدـسح لـو بالـجخػل فـي مشاقرـات لمدـمصة 

 الػششية الفمدصرشية ىحا فزاًل عغ اتخاذ اإلزخاءات القزائية ضجه عشج االقتزاء.
لمقزـاء وكـحلظ مرـادرة إذا أفمذ السشاقز أو السػرد يحـق لمجشـة العصـاءات إلفـاء التعاقـج معـو دون المجـػء  .2

 مبم  التأمرغ كبيخاد عام لمخديشة العامة.
إذا تػفى السشاقز أو السػرد زاز إلفاء العقج  السبخم معو أو مـا تبقـى مشـو  بتػزيـو كتـاب لمػرثـة يفرـج بـحلظ  .3

 دون الحازة إلى استرجار حكع قزائي يقزي بحلظ مع رد مبم  التأمرغ في ىحه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 

التي يقجميا السػرد السدتمدمات  والجية السدتفرجة إزخاء التفتير أو االختيار عمى ػزارة الجاخميةيحق ل. 1
 عمى حدابو الخاص دون الحق باالعتخاض.

متدم الستعيج الكيام بالتػريج الكسيات التي تصمب مشو في السكان والدمان السحجد مغ تاريخ استالمو أمخ ي. 2
ويكػن  وعجم تمفيا ى أن يتع نقل السػاد واألصشاف السصمػبة بصخيقة تزسغ سالمتياعم ،التػريج الخصى

 في غدة. وزارة الجاخميةمدئػال عشيا حتى وصػليا إلي مػاقع العسل ومخازن 
ط العامة أو الخاصة مغ حق لجشة االستالم رفس أية كسية أو الرشف بكاممو إذا وزج مخالفة في الذخو . 3

 .أو السػاصفات
ا مػاد يقػم السػرد بتػريجىا يجب أن تكػن مصابقة لمسػاصفات والسقاييذ الفمدصرشية ويحق لمجية أ. 4

 .ىا مشاسبة وعمى حداب نفقة السػردالسدتفرجة التأكج مغ ذلظ بالصخق التي تخا
 وشاممة لمزخيبة السزافة ما لع يخد نز خالف ذلظ. بالذيكلفي زسيع األحػال تكػن عخوض األسعار . 5
ي حال مخالفة السػرد لكل أو بعس شخوط التعاقج أو في حال امتشاعو أو عخقمتو لمتػريج بسا يسذ ف. 6

والخزػع  كفالة حدغ التشفرحمرادرة  الساليةأو يعخض مرالحيا لمزخر يحق لػزارة  وزارة الجاخميةبسرمحة 
ػاد التي يتخمف عميو بالتعػيس عغ كل عصل أو ضخر لحق بيا كسا أن ليا الحق في الحرػل عمى الس

السػرد عغ تػفرخىا مغ السػرد الحا يميو في الدعخ أو الذخاء بالصخق التي تخاىا محققة لسرمحتيا وإلفاء 
% مراريب إدارية مغ ضسانتو البشكية وليذ لمسػرد الحا 10التعاقج معو ودفع فخوق األسعار مزافًا إلريا 

سميات التػريج الحق في السصالبة بأية تعػيزات خالف أا شخط مغ شخوط التعاقج أو تخمف عغ أو عخقل ع
أو السصالبة بفخوق األسعار إذا تسكشت الػزارة مغ تػفرخ تمظ السػاد  كفالة حدغ التشفرحأو السصالبة باستخداد 

قل مغ سعخ السشاقرة الحا تع التعاقج بسػزبو وفى حال عجم كفاية الزسانة لتفصية فخوق األسعار أبدعخ 
 الحق في خرع أا مبال  تتبقى مغ مدتحقاتو لجييا. الساليةلػزارة 

   يكػن الجفع لمسػرد لقاء ما قام بتػريجه مغ مػاد شبقًا لمذخوط والسػاصفات الػاردة بالسشاقرة خالل .7
مغ تاريخ تقجيع الفػاترخ واألوراق الجالة عمى تسام وحدغ التػريج شبقا لمذخوط والسػاصفات  يػم( 60 

 خوط والسػاصفات. رحيفة الذبالػاردة 
لمجشة العصاءات السخكدية الحق بتجدئة األصشاف أو كسياتيا برغ أكثخ مغ متعيج ، وذلظ بسا يتشاسب مع . 8

 السرمحة العامة.
يمتدم مغ يخسػ عميو الرشف إحزار قائسة بأسساء األدوية وكسياتيا التي قام باسترخادىا مغ الخارج . 10

 الرحة. ػزارةية الػششية السدجمة بال يذسل الرشاعات الجوائ مختػمة مغ الجسارك بالسعابخ وىحا
 السػرد بالتالي:يمتدم  .11

 .إرفاق شيادة الترشيع الجرج لمذخكة السرشعة 
 .إرفاق شيادة تجاول السدتحزخ في بمج السشذأ 



 

 55/2021 عطاء رقم الداخليةتوريد أدوية لصالح وزارة 

 8صفحة  
 

  اد إرفاق شيادة تحمرل إحجى التذغيالت لمسدتحزخ باإلضافة إلى بيان تخكربة السدتحزخ كاممة مغ السػ
 الفعالة والفرخ فعالة.

مغ صجور أوامخ  السجة السحجدة في تخسية العصاءالتػريج: يتع التػريج لكامل الكسية السصمػبة في غزػن . 12
يجب أن ال تقل صالحية األصشاف السػردة عغ سشترغ عشج التػريج أما األصشاف التي تكػن السجة برغ التػريج و 

( shelf lifeغ سشترغ  يجب أال تقل صالحرتيا عغ ثمثي مجة حياة الرشف  إنتازيا وتاريخ الرالحية ليا اقل م
 الخاص بيا..

الحق في إلفاء السشاقرة برػرة كمية أو بعس أصشافيا وبجون إبجاء األسباب ودون أن  ػزارة الجاخميةل . 13
 يكػن لسقجم العصاء الحق في السصالبة بأا تعػيس.

ن العقج الحق في زيادة الكسيات السصمػبة أو تخفيزيا كميًا أو زدئيًا ندبة ال خالل فتخة سخيا ػزارة الجاخميةل. 14
 % مغ الكسية السصمػبة وبشفذ األسعار التي تقجم بيا وبجون اعتخاض مغ السػرد .30تديج أو تقل عغ 

 حجد .لغ يشطخ ألا عصاء غرخ مدتػفى لمذخوط القانػنية ولغ يقبل أا عصاء يتع إحزاره بعج السػعج الس. 15
 الفمدصرشية( عمى زسيع العبػات. ػزارة الجاخميةعمى السػرد شباعة عبارة  مباعة ل. 16
 يجب االلتدام بأن تكػن األقخاص والكبدػالت في عبػات عمى ىرئة أشخشة  نسصية(.. 17
 ح. ززازة فق 100يجب االلتدام بان ال تديج الكسية مغ ززازات األدوية السػزػدة داخل كل كختػن عغ . 18
 يجب االلتدام بأن تكػن زسيع العبػات لمرشف الػاحج متداوية الكسية.. 19
في غدة وأن يكػن الخجمات الصبية العدكخية عشج تػريج أا كسية مغ األدوية يجب التشدرق مدبقًا مع . 20

 والسحالرل ذاتخز محالرل الجيمدة التػريج خالل ساعات الجوام الخسسي مرحػبًا باإلرسالية أو الفاتػرة و يسا ي
 الحجع الكبرخ والتي تحتاج الماكغ تخديغ كبرخة يتع تػريجىا حدب الصمب.

يجب عمى السذتخك تحجيج اسع الذخكة السرشعة وبمج السشذأ لمرشف الحا يتقجم بو في السشاقرة وتحجيج . 21
 .اصة بالرشف وذلظ عشج تحجيج الدعخرقع الكتالػج وإرفاق الكتالػزات الخ

دمع األدوية مغ قبل مشجوبرغ معتسجيغ مغ قبل السػرديغ ألي لجشة االستالم في السدتػدعات.جب أن تي. 22
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  انكًياث واألسعارجذول 
 

 مالحظة
مدة 

 التوريد
الشركة  بلد املنشأ

 املصنعة
االمجايل 
 بالشيكل

سعر الوحدة 
 بالشيكل

Qu. Unit Item No 

      30 BOX/1000TAB. AMOXYCILLIN 500MG CAP. 1 

      45 BOX/1000TAB. METRONIDAZOLE  250MG/ t. 2 

      10 BOX/1000CAP. AZITHROMYCIN  500MG/cap. 3 

      16 BOX/1000CAP. AZITHROMYCIN  250MG/cap. 4 

      60 BOX/1000TAB. IBUPROFEN 400MG/ t. 5 

      40 BOX/1000TAB. DICLOFENAC SOD.50MG/t. 6 

      2000 BOT. 

AMOXYCILLIN 250MG + CLAVULANIC AC-
ID 62.5MG /5ML.OR AMOXYCILLIN 

400MG + CLAVULANIC ACID 62.5MG 
/5ML.SUSP. 

7 

      2000 BOT. 
AZITHROMYCIN  200MG /5ML/ sp.     

(22.5ml) 
8 

      2000 BOT. METRONIDAZOLE  125MG/ 5ML/ sp. 9 

      2000 BOT. IBUPROFEN 100MG/5ML/ sp.   (100ml) 10 
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 مالحظة
مدة 

 التوريد
الشركة  بلد املنشأ

 املصنعة
اإلمجايل 
 بالشيكل

سعر الوحدة 
 بالشيكل

Qu. Unit Item No 

      2 TUBE 
AZITHROMYCIN (ANTIBIOTIC DISC 

TUBE) 
11 

      2 TUBE CEFADROXIL (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 12 

      3 TUBE 
ERYTHROMYCIN (ANTIBIOTIC DISC 

TUBE) 
13 

      2 TUBE CLINDAMYCIN (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 14 

      2 TUBE 
NUTROFURONTIN (ANTIBIOTIC DISC 

TUBE) 
15 

      2 TUBE AMOXICLAVE (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 16 

      2 TUBE AMIKACIN (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 17 

      2 TUBE CEFALEXIN (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 18 

      2 TUBE CEFUROXIM (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 19 

      2 TUBE 
CIPROFLOXACIN (ANTIBIOTIC DISC 

TUBE) 
20 

      2 TUBE LEVOFLOXACIN (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 21 
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 مالحظة
مدة 

 التوريد
الشركة  بلد املنشأ

 املصنعة
اإلمجايل 
 بالشيكل

سعر الوحدة 
 كلبالشي

Qu. Unit Item No 

      2 TUBE 
CLARITHROMYCIN (ANTIBIOTIC DISC 

TUBE) 
22 

      2 TUBE CEFTRIAXONE (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 23 

      2 TUBE SULPRIM (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 24 

      2 TUBE CEFACLOR (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 25 

      2 TUBE MINOCYCLINE (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 26 

      2 TUBE OFLOXACIN (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 27 

      1 TUBE DOXYCYCLINE (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 28 

      1 TUBE GENTAMYCIN (ANTIBIOTIC DISC TUBE) 29 

      4 BOX/20LITER APACUUSE 380DIATRON DILUENT 30 

      2 BOTTLE APACUUSE 380DIATRON CLEANER 31 

      2 BOTTLE APACUUSE 380DIATRON LYSE 32 

بالذيكل اإلزساليالدعخ    
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

ـــــ بصفتي ممثاًل عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىهية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا المهقع أدناه ـــــــــــ 
 ـــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ــــــــــــــــــــــــ

مـــن شــر ة عامـــة  2021/ 55 ا  رد بهثـــاال الء ــاط الم ـــر   رقــمتفيمــك كا ـــة مــ.  بــنن ي قـــرأ    1
  خاصة  مهاصفا   ألتزم التزاما قانهنيًا بتمك الشر ة  المهاصفا  .

 يهمـاً  00.  كما ألتزم بنن يبقى الءـر  المقـ م م ـي يـارم المفءـهي  ز لجـهل لـي الر ـهد ع ـو لمـ   2
 من تاريخ آخر مهع  لتق لم الءر  .

مــن  ط المــلكهر أعـاله  التـي يــتم  م يـا كـللك ألتـزم بتهريــ  افصـ اح المحالـة عمــى بمه ـ  الء ـا . 3
مـن تـاريخ تهعيـع الءقـ   ايـتالم أ امـر التهريـ  عمـى أن ت ـهن  يهمـا  للـك 15خـالي  المء يةهلار  الق ل 

 اط.تمك افص اح المهرد  من ق مي   قًا لممهاصفا   الشر ة الم صهص عمييا  ي ىلا الء 
  ىلا إقرار  تءي  م ي بللك أقر  ألتزم بكل ما  رد بو د ن أم ضغط أ  إكراه .     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـع السشــاقــز :ــــــــــ                                 
 رقع السذتفل السخخز :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــػان :                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقع الجػال: ـــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـع الياتـف :ـــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــرقـع الفاكذ : ــــــــ                                  
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