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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 78/0202 عطاء رقى
 

لرالح الجم  أصشاف مػاد فحز غازاتتػريج لتعمغ وزارة السالية / لجشة العصــاءات السخكــدية عغ شخح عصاء حكػمي        
 تبعًا لمذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء. الرحة ةوزار 

فعمــا الذــخكات ذات ااصترــاص والسدــجمة رســسيًا وتخغــة فــي السذــاركة فــي ىــحا العصــاء مخادعــة وزارة الساليــة / ا دارة 
ت الـجوام الخسـسي مـغ أدـل الحرـػل عمـا في غـدة صـ ل أو ـا تل اليػا بجػار محصة فارس لمبتخول .العامة لمػازم العامة

 ( شيكل غيخ مدتخدة تػرد إلا صديشة وزارة السالية.322كخاسة السػاصفات ووثائق العصاء مقابل دفع مبمغ )
وزارة الساليـة فـي غــدة المـػازم  آصخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختـػم فـي صـشجوق العصـاءات بـا دارة العامـة

وتفـتح السطـاريب بحزـػر مس مـي الستشا رـيغ  32/28/0202 فـقالسػا ااثشـيغيػم  صباحمغ  عذخالحادية الداعة ىػ 
 .الدمان والسكانفي نفذ 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 

 يالحظت:ـ
 . أدخة ا ع ن في الرحف عما مغ يخسػ عميو العصاء.2
و بشــظ البخيــج وفــي حــال تعــحر ذلــظ يــتع يجــة إرفــاق كفالــة بش يــة أو شــيظ بش ــي مــغ البشــظ الــػششي أو بشــظ اانتــاج أ .0

الساليـة فـي وزارة الرـحة أو اادارة العامـة لمخديشـة بـػزارة  إحزار تعيج والتدام بالخرع مغ السدتحقات معتسج مغ الـجائخة
يػمــًا مــغ آصــخ مػعــج لتقــجيع  تدــعيغمــغ إدســالي العصــاء ي كتــلميغ دصــػل ي ســارد السفعــػل لســجة  %5 الساليــة بكيســة

 العخوض.
 تذسل دسيع أنػاع الخسػم والزخائة.تقجم األسعار بالذيكل و . 3
 . لجشة العصاءات غيخ ممدمة بقبػل أ ل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلش ع عما ال خاسة يخدا مخادعة مػ ع الػزارة 5
 .2598967679ر ع :  دػال. لمسخادعة وااستفدار 6

 

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

يعج السشا ز عخضو وأسعاره عما الججاول والشساذج والػثـائق السخفقـة بـجعػة العصـاء بعـج أن يقـخأ ىـحه الػثـائق ويـتفيع دسيـع مـا  .2
الشتـائ  الستختبـة عمـا عـجم  ورد فييا ويختع ويػ ع كافة وثائق دعـػة العصـاء ويقـجميا ضـسغ العـخض كاممـة عمـا أن يتحسـل كافـة

 قيامو بالتج يق وااست سال برػرة صحيحة.

عما أن يذسل الدعخ رسـػم الجسـارك وأدـػر التحـديع والت ميـب ومرـاريب الشقـل والتحسيـل والتشديـل  بالذيكلت تة أسعار العصاء  .0
 .والتلميغ ودسيع الخسػم والسراريب األصخى 

حبخ األزرق أو األســػد فقــح ويحطــخ السحــػ أو التعــجيل أو الذــصة أو ا ضــافة فــي يعــج السشــا ز عخضــو مصبػعــًا أو مكتػ ــًا بــال .3
ويعـاد كتابـة الرـػاا بـالحبخ األزرق أو األسـػد  خالعخض وكل ترحيح مغ ىحا القبيل يػضع عميو صصيغ متػازييغ بـالحبخ األحسـ

 ويػ ع بجانبو مغ  بل مغ أدخى الترػية.

تػريـج لسصمػ ـة مـع تـلميغ دصـػل العصـاء فـي م مـف م مـق بكحكـام ويكتـة عميـو عصـاء يقجم السشا ز عخضـو مخفقـًا بـو الػثـائق ا .4
وكــحلظ اســسو وعشػانــو بال امــل ور ــع اليــاتف  78/2021لمسشا رــة ر ــع  الرــحة ةلرــالح وزار  أصــشاف مــػاد فحــز غــازات الــجم

تبميـــغ ا دارة العامــة لمــػازم / وزارة  والفـاكذ ور ــع صــشجوق البخيـج الخاصــيغ بــو لتخسـل إليــو السكاتبــات الستعمقـة بالعصـــاء وعميــو
السالية صصيًا بلد ت ييخ أو تعجيل في عشػانو وعميو أن يكتة أيزًا اسع الجائخة التي شخحت العصـاء وعشػانيـا و خـ ف ذلـظ يحـق 

 لمجشة العصاءات أن تيسل العخض السقجم مشو.

ض لجى ا دارة العامة  بل انتياء السجة السحجدة لـحلظ يػدع العخض مغ  بل السشا ز في صشجوق العصاءات السخرز ليحا ال خ  .5
 وكل عخض ا يػدع  في صشجوق العصاءات  بل آصخ مػعج لتقجيع العخوض ا يشطخ فيو ويعاد إلا مرجره م مقًا .

عج لتقـجيع يػما مغ تاريخ آصخ مػ  ستػن يمتدم السشا ز بلن يبقا العخض السقجم مشو نافح السفعػل وا يجػز لو الخدػع عشو لسجة  .6
 العخوض.

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
 يخفق السشا ز مع عخضو ) صاصة إذا كان يذارك ألول مخة ( الذيادات والػثائق السصمػ ة مشو وىي عما الشحػ التالي:  .2

 .صػرة مرج ة عغ شيادة مداولة السيشة وكحلظ الديخة الحاتية لمذخكة 
 اعي لمذخكة.الدجل التجارد أو الرش 

 .شيادة صمػ شخف مغ دائخة ضخيبة الجصل وضخيبة الكيسة السزافة 

عما السشا ز أن يخفق بعخضو الشدخة األصمية مغ أية كتالػدات أو نذخات أو معمػمات فشيـة تعـخف بـالمػازم السعخوضـة وكـحلظ  .0
ة لمشقـل فعميـو أن يحـجد مكانيـا والػ ـت الـحد يقجم مع عخضو العيشات السصمػ ة في دعػة العصاء وإذا كانت تمظ العيشات غيخ  ابم

 يسكغ رؤيتيا فيو وإا يكػن لمجشة العصاءات عجم الشطخ بالعخض.

 لتػضيح عخضو. يخغة بكضافتيا ويخى أنيا ضخورية يحق لمسشا ز أن يزيب أية وثائق أو معمػمات .3

  :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
أو عما شكل كفالـة باسع مجسع الذفاء الصبي أن يخفق بعخضو سشج دفع معتسج صادر يمتدم السشا ز  :تلميغ الجصػل في العصاء .2

فـي غـدة ومػافقـة وزارة الساليـة عمـا  ج بحجد مبمغ مغ السدتحقاتيأو تع ا نتاج أو البشظ الػششيأو شيظ بش ي صادر مغ بشظ 
شيػر مغ تاريخ فتح السطاريب وا يشطخ في  3مغ إدسالي قيسة العصاء ي كتلميغ دصػل ي سارد السفعػل لسجة  %5بكيسة ذلظ 
عما أن تعاد تلميشات الجصػل في العصاء إلا مقجمييا مغ السشا ريغ الحد لـع يحـال  عخض غيخ معدز بتلميغ دصػل العصاءأد 

 .مغ تاريخ آصخ مػعج لتقجيع العخوض شيخيغعمييع العصاء بعج مجة 
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ء أو بلد ددء مغ بشػده بتقجيع تلميغ حدغ التشفيح لمعصاء السحال عميو بكيسة يمتدم الستشا ز الفائد بالعصا: تلميغ حدغ التشفيح .0
سشج دفع معتسج صادر باسع مجسع الذفاء الصبي أو عما شـكل كفالـة أو شـيظ % مغ إدسالي قيسة العصاء وذلظ عما شكل 22

ة العصـاء عميـو مـغ  بـل ا دارة العامـة يـػم مـغ تـاريخ تبمي ـو بقـخار إحالـ 25ص ل  ا نتاج أو البشظ الػششيبش ي صادر مغ بشظ 
، ويعاد تلميغ حدغ التشفيح إلا الستعيج بعج تشفيح كافة االتدامـات الستختبـة أشيخلمػازم عما أن يكػن سارد السفعػل لسجة ث ثة 

  .عميو بسػدة شمة صصي تقجمو الجائخة السدتفيجة لإلدارة العامة لمػازم با فخاج عغ التلميغ

% وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيت حيق نىسارة املانيت انهـاء انتعاقـذ أو 25ل اخنفاض االسعار أكثز ين : يف حارابعاً 
 إعادة اننظز يف األسعار

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 
بحزــػر  يذــكل مــجيخ عــام المــػازم العامــة لجشــة فــتح مطــاريب العصــاء وتقــػم ىــحه المجشــة بفــتح العصــاءات :لجشــة فــتح السطــاريب .2

 -السشا ريغ أو مس مييع في الدمان والسكان السحجديغ في دعػة العصاء بعج اتخاذ ا دخاءات التالية:
إثبــات عــجد السطــاريب فــي محزــخ فــتح السطــاريب وكــل عصــاء يفــتح مطخوفــو يزــع رئــيذ المجشــة عميــو وعمــا مطخوفــو ر ســًا  - أ

 العصاءات الػاردة.مدمدً  عما ىيئة كدخ اعتيادد بدصو ر ع العصاء ومقامو عجد 

 تخقيع األوراق السخفقة مع العصاء وإثبات عجدىا.  - ا

  خاءة اسع مقجم العصاء واألسعار وقيسة التلميغ اابتجائي السقجم مغ كل مشا ز وذلظ بحزػر السشا ريغ أو مس مييع.  - ت

وكـحلظ عمـا محزـخ المجشـة  التػقيع مغ رئيذ المجشة ودسيع األعزاء الحاضخيغ عما العصاء ومطخوفو وكل ور ة مغ أورا ـو - ث
 بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

يحجد مجيخ عام المػازم العامة األشخاص أو الجيات الحيغ تت ػن مشيع المجشة الفشية التي تقـػم بجراسـة  لجشة دراسة وتقييع العخوض: .0
 -عصاءات السخكدية بعج أصح السعاييخ التالية في ااعتبار:العخوض مغ الشػاحي الفشية والسالية والقانػنية وتقجم تػصياتيا السشاسبة لمجشة ال

 ا يشطخ في أد عخض غيخ معدز بتلميغ دصػل العصاء.  - أ

تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحيث تحجد السعـاييخ الفشيـة وفقـًا لسػاصـفات المـػازم السصمػ ـة عمـا دـجول يعـج ليـحه ال ايـة،    - ا
 ث التدام السشا ز بعخضو بسػاصفات وشخوط دعػة العصاء.وتخزع كافة العخوض لشفذ السعاييخ مغ حي

يؤصــح بعــيغ ااعتبــار كفــاءة السشــا ز مــغ الشــاحيتيغ الساليــة والفشيــة ومقجرتــو عمــا الػفــاء بالتدامــات العصــاء وســسعتو التجاريــة   - ت
مــػزع لػكيــل أو تــادخ، والتدــيي ت التــي يقــجميا أو الخجمــة التــي يػفخىــا و صــع الايــار وورش الرــيانة و كــحلظ كػنــو وكيــل أو 

 ولمجشة استبعاد عخض السشا ز الحد ا تتػفخ فيو كل أو بعس ىحه الستصمبات.

 تبجأ الجراسة بالعخض الحد  جم أرصز األسعار ثع الحد يميو حتا تتع دراسة العخوض السقجمة.  - ث

مـغ حـق مـا مقـجم أرصـز األسـعار و ا حالـة عإذا تػافخت في العـخض كافـة الذـخوط والسػاصـفات والجـػدة تػصـي المجشـة الفشيـة ب - ج
 المجشة الفشية أن تػصي بالتخسية عما أك خ مغ مػرد لمرشف الػاحج بالخغع مغ اصت ف األسعار.

في حالة عجم تػافخ الستصمبات في العـخض الـحد يتزـسغ أرصـز األسـعار تشتقـل الجراسـة إلـا العـخض الـحد يميـو بالدـعخ إلـا أن  - ح
 ستصمبات لإلحالة عما أن تبيغ أسباا استبعاد العخوض األرصز بذكل واضح.ترل إلا العخض الحد تتػافخ فيو ال

إذا تدــاوت السػاصــفات واألســعار والذــخوط والجــػدة السصمػ ــة يفزــل السشــا ز الــحد يتزــسغ عخضــو ميــدات إضــافية ثــع السقــجم  - خ
انـت سـخعة التدـميع لسرـمحة الـجائخة لمسشتجات السحمية، ثع السشا ز السكيع بفمدـصيغ برـػرة دائسـة، ثـع مـجة التدـميع األ ـل إذا ك

 السدتفيجة.

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـسادساً 
عما الستعيـج الـحد أحيـل عميـو العصـاء اسـت سال إدـخاءات العقـج الخـاص بقـخار ا حالـة وتػقيـع ااتفاقيـة ومـا يمحقيـا مـغ أوراق  .2

 ومدتشجات بسا فييا )أوامخ الذخاء(.
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 مغ تاريخ است مو ألمخ التػريج. أسبػعيغ يمتدم الستعيج بالتػريج ص ل .0

ا يجػز لمستعيج أن يتشازل ألد شخز آصخ عغ كل أو أد ددء مغ العقج دون الحرػل عمـا  إذن صصـي مـغ لجشـة العصـاءات  .3
 التي أحالت العصاء.

إذا مـا رفزـت  ا يحق لمسشا ز أو السػرد الخدػع عما لجشة العصاءات بلد صدارة أو ضخر ناشـ  عـغ تقـجيع عخضـو فـي حالـة .4
لجشة العصاءات كل العخوض السقجمة إلييا أو إذا لع تحل العصاء عمـا مقـجم أ ـل األسـعار أو إذا أل ـت لجشـة العصـاءات دعـػة العصـاء 

 في أد و ت أو أد مخحمة دون ذكخ األسباا.

 الة وكحلظ العيشات السعتسجة والسحكػرة فيو.يمتدم السػرد بتدميع المػازم وفقًا لمسػاصفات والذخوط الستفق عمييا والػاردة في  خار ا ح .5

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسابعاً 
إذا تلصخ الستعيج عغ تػريج ما التدم بو في السػعج السحجد في العقج يحق لسجيخ عام دائخة المـػازم العامـة أن  :فخض غخامة مالية .2

%( مـغ قيسـة المـػازم التـي تـلصخ فـي تػريـجىا عـغ كـل أسـبػع تـلصيخ إا إذا تبـيغ أن التـلصيخ فـي 2ماليـة ا تقـل عـغ ) يفخض غخامة
التػريج نادع عغ  ػة  اىخة ، وفي دسيع األحػال عما الستعيج تقـجيع إشـعار صصـي وفـػرد إلـا الجيـة السخترـة بـالطخوف واألسـباا 

 تو مغ ذلظ وتقجيع ما ي بت ذلظ.التي أدت إلا التلصيخ في التػريج أو مشع
الذخاء عما حداا الستعيج : إذا ن ل الستعيج عغ تشفيح التداماتو بسا فيو التدامو بالتػريج أو  رخ في ذلظ أو تلصخ يحق لسـجيخ  .0

صـخ عمـا عام دائـخة المـػازم العامـة إصـجار القـخار بذـخاء المـػازم السمتـدم بيـا الستعيـج بـشفذ الخرـائز والسػاصـفات مـغ أد مرـجر آ
حداا ىحا الستعيج ونفقتو مع تحسيمو فخوق األسعار والشفقات ا ضافية وأيـة صدـائخ أو مرـاريب أو عصـل أو ضـخر يمحـق بالـجائخة 

 السدتفيجة أو دائخة المػازم العامة دون الحادة إلا أد إنحار وا يحق لمستعيج ااعتخاض عما ذلظ.
ل ـاء العقـج السبـخم معـو: وىشـا يحـق لمجشـة العصـاءات التـي أحالـت العصـاء اتخـاذ استبعاد عخض السػرد الـحد يخـل بالتداماتـو أو إ .3

ا دـخاءات ال زمـة بحـق الستعيـج بسـا فـي ذلـظ مرـادرة قيسـة التــلميغ السقـجم مـغ الستعيـج أو أد دـدء مشـو بذـكل يتشاسـة مـع قيســة 
 المػازم غيخ السػردة ويعتبخ السبمغ في ىحه الحالة إيخادًا لمخديشة العامة.

وفي دسيع األحػال يحق لجائخة المػازم العامة تحريل األمػال السدتحقة ليا في ذمة السشـا ز أو السـػرد مـغ األمـػال السدـتحقة  .4
 لحلظ السشا ز أو السػرد لجى الػزارات والييئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفااتيع.

 -: حم اخلالفاث:ثايناً 
 ج مغ البشػد الدابقة أو مغ بشػد العقج فيتع حمو وديًا بالتفاوض.في حال حجوث أد ص ف يشذل عغ تفديخ أد بش - أ

يػمًا مغ بجء مفاوضتيسا لمػصػل إلا حل حػل أد ص ف يتعمـق بالعقـج يحـق ألد مـغ الصـخفيغ حـل  32إذا لع يتسكغ الصخفان ص ل  - ا
 الدمصة الػششية الفمدصيشية بيحا الذلن.الخ ف بالمجػء إلا السحكسة السخترة وتصبيق القػانيغ واألنطسة السعسػل بيا في مشاشق 

 شزوط يتفزقت:ـ :تاسعاً 

إذا استعسل السشا ز ال ر أو الت عة فـي معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـخع أو  ـام بشفدـو أو بػاسـصة غيـخه بصخيـق مباشـخ أو  .2
غيخ مباشخ عما رشػة أحج مػضفي أو مدتخجمي الدمصة أو عما التػاشؤ معو إضخارًا بالسرمحة يم ي عقجه في الحـال ويرـادر 

صالبة بالتعػيزات الستختبـة عمـا ذلـظ فزـً  عـغ شـصة اسـسو مـغ بـيغ السشا رـيغ وا التلميغ مع عجم ا ص ل بحق الػزارة الس
 يدسح لو بالجصػل في مشا رات لمدمصة الػششية الفمدصيشية ىحا فزً  عغ اتخاذ ا دخاءات القزائية ضجه عشج اا تزاء.

لمقزـاء وكـحلظ مرـادرة مبمـغ التـلميغ كـكيخاد  إذا أفمذ السشا ز أو السػرد يحق لمجشة العصاءات إل اء التعا ج معـو دون المجـػء .0
 عام لمخديشة العامة.

إذا تػفا السشا ز أو السػرد داز إل اء العقـج  السبـخم معـو أو مـا تبقـا مشـو  بتػديـو كتـاا لمػرثـة يفيـج بـحلظ دون الحادـة إلـا  .3
 استرجار حكع  زائي يقزي بحلظ مع رد مبمغ التلميغ في ىحه الحالة.
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 ـتانشـــزوط اخلاصــ
 

التي يقجميا السػرد عما حدابو الخاص دون السدتمدمات  والجية السدتفيجة إدخاء التفتير أو ااصتيار عما الرحةيحق لػزارة . 1
 الحق بااعتخاض.

ػريج مغ تاريخ است مو أمخ الت أسبػعيغ( )متدم الستعيج الكيام بالتػريج ال سيات التي تصمة مشو في السكان والدمان السحجد ص لي. 2
ويكػن مدئػا عشيا حتا وصػليا إلي مػا ع  وعجم تمفيا عما أن يتع نقل السػاد واألصشاف السصمػ ة بصخيقة تزسغ س متيا ،الخصا

 في غدة. الرحةالعسل ومخازن وزارة 
 .اصفاتط العامة أو الخاصة أو السػ مغ حق لجشة ااست م رفس أية كسية أو الرشف بكاممو إذا ودج مخالفة في الذخو . 3
أد مػاد يقػم السػرد بتػريجىا يجة أن ت ػن مصابقة لمسػاصفات والسقاييذ الفمدصيشية ويحق لمجية السدتفيجة التلكج مغ ذلظ . 4

 .ىا مشاسبة وعما حداا نفقة السػردبالصخق التي تخا
  .ة دون ااعتخاض مغ  بل السػرديغ% مغ ال سية ا دسالي30الحق بديادة ال سية أو إنقاصيا بشدبة ا تتجاوز  الرحةػزارة . ل5
 وشاممة لمزخيبة السزافة ما لع يخد نز ص ف ذلظ. بالذيكلفي دسيع األحػال ت ػن عخوض األسعار . 6
أو  الرحةفي حال مخالفة السػرد ل ل أو بعس شخوط التعا ج أو في حال امتشاعو أو عخ متو لمتػريج بسا يسذ بسرمحة وزارة . 7

والخدػع عميو بالتعػيس عغ كل عصل أو ضخر لحق بيا كسا  كفالة حدغ التشفيحمرادرة  الساليةيحق لػزارة  يعخض مرالحيا لمزخر
أن ليا الحق في الحرػل عما السػاد التي يتخمف السػرد عغ تػفيخىا مغ السػرد الحد يميو في الدعخ أو الذخاء بالصخق التي تخاىا 

% مراريب إدارية مغ ضسانتو البش ية وليذ لمسػرد 10وق األسعار مزافًا إلييا محققة لسرمحتيا وإل اء التعا ج معو ودفع فخ 
الحد صالف أد شخط مغ شخوط التعا ج أو تخمف عغ أو عخ ل عسميات التػريج الحق في السصالبة بلية تعػيزات أو السصالبة 

ػفيخ تمظ السػاد بدعخ ا ل مغ سعخ السشا رة الحد أو السصالبة بفخوق األسعار إذا تسكشت الػزارة مغ ت كفالة حدغ التشفيحباستخداد 
الحق في صرع أد مبالغ تتبقا مغ مدتحقاتو  الساليةتع التعا ج بسػدبو وفا حال عجم كفاية الزسانة لت صية فخوق األسعار لػزارة 

 لجييا.
مغ تاريخ تقجيع  يػم( 60)   شا رة ص ليكػن الجفع لمسػرد لقاء ما  ام بتػريجه مغ مػاد شبقًا لمذخوط والسػاصفات الػاردة بالس .8

 رحيفة الذخوط والسػاصفات. بالفػاتيخ واألوراق الجالة عما تسام وحدغ التػريج شبقا لمذخوط والسػاصفات الػاردة 
 لمجشة العصاءات السخكدية الحق بتجدئة األصشاف أو كسياتيا بيغ أك خ مغ متعيج ، وذلظ بسا يتشاسة مع السرمحة العامة.. 9

يمتدم مغ يخسػ عميو الرشف إحزار  ائسة بلسساء األدوية وكسياتيا التي  ام باستيخادىا مغ الخارج مختػمة مغ الجسارك . 10
 .ية الػششية السدجمة بػزارة الرحةبالسعابخ وىحا ا يذسل الرشاعات الجوائ

 السػرد بالتالي:يمتدم  .11
 .إرفاق شيادة الترشيع الجيج لمذخكة السرشعة 
  شيادة تجاول السدتحزخ في بمج السشذل.إرفاق 
  إرفاق شيادة تحميل إحجى التذاي ت لمسدتحزخ با ضافة إلا بيان تخكيبة السدتحزخ كاممة مغ السػاد الفعالة وال يخ

 فعالة.
ن ا تقل يجة أأسبػعيغ مغ صجور أوامخ التػريج و التػريج: يتع التػريج ل امل ال سية السصمػ ة في غزػن مجه ا تديج عغ . 12

ص حية األصشاف السػردة عغ سشتيغ عشج التػريج أما األصشاف التي ت ػن السجة بيغ إنتاديا وتاريخ الر حية ليا ا ل مغ سشتيغ 
 الخاص بيا. (shelf life) فيجة أا تقل ص حيتيا عغ ثم ي مجة حياة الرشف
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 Double)زخ  ج مخ بعسمية تعكيع مددوج بخرػص األدوية السدتعسمة مغ مذتقات الجم يجة أن يكػن السدتح. 13

inactivation ) ويخفق مع عخض الدعخ شيادات الخ ابة الشػعية لو مرحػ ة بذيادات صمػه مغ فيخوس التياا ال بجB C  ومغ
ة وان ت ػن الذيادات مرج ة مغ الجيات الرحية في بمج السشذل وليذ مغ الذخكة السرشع 2، 1األددام السزادة لفيخوس ا يجز 

.كسا  ويصبق نطع التحميل الجيج حدة متصمباتياWHO فقح،  كسا يجة إرفاق نتائ  التحميل لمسشت  صادرة عغ مخكد معتسج مغ 
يجة إرفاق  إفادة مغ الذخكة السرشعة بلن نفذ التذ يمو السرجرة إلا فمدصيغ مدتعسمة في بمج السشذل أو تع ترجيخىا واستخجاميا 

 في بمجان أصخد. 
ا مكانيات الفشية لتحميميا  يشصبق الذخط الدابق عما كل األصشاف التي تػصف بكػنيا أصشافا حداسة و ج ا تتػفخ لجى الػزارة. 14     

 في أوامخ الذخاء التي ترجر لمسػرد بعج التخسية . جة زمشية شػيمة وتحجد ىحه األصشاف محميا أو التي  ج يدت خق تحميميا م
دوار ل ل صشف  2000والسيسات الصبية يتع تحميل األصشاف السػردة التي تديج قيستيا عغ  بخرػص أصشاف األدوية -أ. 15

 العيشات السخسمة لمفحز والتحميل وذلظ عما حداا السػرد مع التدام السػرد بتعػيس الػزارة عغ عجد
 سػردة عشج التػريج.يمتدم السػرد بارفاق شيادات التحميل السعتسجة مغ الذخكة السرشعة ل افة التذاي ت ال -ا
 يحق لمػزارة تحميل أد صشف تذظ بسخالفتو لمػاصفات الفشية وذلظ عما حداا السػرد. -ج
محزخ ااست م   ( يػمًا مغ تاريخ إتسام التػريج عما أن يخفق مع الفاتػرة 60يكػن الجفع لقاء األدوية السػردة ص ل ). 16  

 والتقاريخ الفشية ال زمة.
حة الحق في إل اء السشا رة برػرة كمية أو بعس أصشافيا و جون إبجاء األسباا ودون أن يكػن لسقجم العصاء لػزارة الر . 17

 الحق في السصالبة بلد تعػيس.
لػزارة الرحة ص ل فتخة سخيان العقج الحق في زيادة ال سيات السصمػ ة أو تخفيزيا كميًا أو ددئيًا ندبة ا تديج أو تقل عغ . 18
 سية السصمػ ة و شفذ األسعار التي تقجم بيا و جون اعتخاض مغ السػرد .% مغ ال 30
 السحجد .  لغ يشطخ ألد عصاء غيخ مدتػفا لمذخوط القانػنية ولغ يقبل أد عصاء يتع إحزاره بعج السػعج . 19
 . ( عما دسيع العبػات.MOHعما السػرد شباعة عبارة )مباعة لػزارة الرحة الفمدصيشية . 20
 االتدام بلن ت ػن األ خاص وال بدػات في عبػات عما ىيئة أشخشة )نسصية(.يجة . 21
 زدادة فقح.  100يجة االتدام بان ا تديج ال سية مغ زدادات األدوية السػدػدة داصل كل كختػن عغ . 22
 يجة االتدام بلن ت ػن دسيع العبػات لمرشف الػاحج متداوية ال سية.. 23
مغ األدوية يجة التشديق مدبقًا مع مدتػدعات األدوية السخكدية في غدة وأن يكػن التػريج ص ل ساعات عشج تػريج أد كسية . 24

الحجع ال بيخ والتي تحتاج اماكغ تخديغ  خز محاليل الجيمدة والسحاليل ذاتالجوام الخسسي مرحػ ًا با رسالية أو الفاتػرة وفيسا ي
 كبيخة يتع تػريجىا حدة الصمة.

السذتخك تحجيج اسع الذخكة السرشعة و مج السشذل لمرشف الحد يتقجم بو في السشا رة وتحجيج ر ع ال تالػج وإرفاق  يجة عما. 25
 .اصة بالرشف وذلظ عشج تحجيج الدعخال تالػدات الخ

 لجشة ااست م في السدتػدعات. إلاجة أن تدمع األدوية مغ  بل مشجو يغ معتسجيغ مغ  بل السػرديغ ي. 26
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  كًياث واألسعارانجذول 
 

 م حطة
مجة 
 التػريج

بمج 
 السشذل

الذخكة 
 السرشعة

 ا دسالي
 بالذيكل

سعخ الػحجة 
 .Qty. Unit Description product name No بالذيكل

      12 
Cas-

sette/300 
sample 

ABL 80(SC80 300/30 Full-OX,noGlu, noQC3). Sensor  
cassette /300 samples onboard 30 days, shelf life 

upon delivery 2-3 months. Part # 945-728 . 

Sensor Cassette 
ABL 80 CO-OX 

1 

      24 
Pack/300 

sample 

ABL 80 (Flex Solution Pack Co-OX). Shelf life Upon 
Delivery 2 Monthes Onboard up to 30 days Max 

part No 944-252 

Solution pack CO-
OX 

2 

      24 
Cassette/

300 
sample 

Part#945-779 
Sensor Cassette 

ABL 80  basic 
3 

      24 
Pack/300 

sample 
part # 944-309 

Solution pack-
ABL80 Basic 

4 

      4 
Cassette/

300 
sample 

part # 946-005 330 sample/30 days 
Sensor Cassette 

ABL  90 
5 

      8 
Pack/300 

sample 
Part#944-157 

Solution pack 
ABL 90 

6 

      5 
kit/100 

test 

Immunochromatographic, qualitative detection of 
troponin 1 in patients serum, positive and negative 

control included . (Axsym, Architect) complet kit 
Troponin I 7 
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مجة  م حطة
 التػريج

بمج 
 السشذل

الذخكة 
 ةالسرشع

 ا دسالي
 بالذيكل

سعخ الػحجة 
 .Qty. Unit Description product name No بالذيكل

      10 
Kit/100 

test 

Point of care testing.. Determine the content of D-
Dimer in human blood , and specific reagent for 

specific immunoassay POCT analyzer.. For Immu-
noassay POCT Analyzer>>> Nephelometry immu-

noassay method with control 

D-Dimer 8 

      12 
Kit /100 

Test 
MEIA (Axsym, Architect) complete kit. Calibrator 

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 
Ferritin 9 

      100 
Kit/8*5 

ml 
 PT manual 10 

      12 
Kit/6*1 

ml 
control normal plasma for PT, APTT, Fibrinogen, 

Thrombin 
Control normal 

for PT,PTT 
11 

      12 
Kit/6*1 

ml 
control abnormal plasma for PT, APTT, Fibrinogen, 

Thrombin 
Control Abnor-
mal for PT,PTT 

12 

 الدعخ اادسالي بالذيكل 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو
 

 

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

مـــن شـــر   عامـــة  87/0201 ا  رد بهثـــاال الء ـــار الم ـــر   رقـــم.  بـــينقي قـــرأم  كفيمـــ  كا ـــة مـــ1
 صفام . خاصة  مهاصفام  ألتزم التزاما قانهنيًا بتمك الشر    المها

 .  كما ألتزم بين يبقى الءرض المقدم مقي ساري المفءهل  ال يجهز لي الرجهع عقو لمـد  سـت ن يهمـاً 0
 من كاريخ آخر مهعد لتقديم الءر ض.

مــن المــلكهر أعـاله  التـي يــتم  م يـا  .   كـللك ألتـزم بتهريــد افصـقاح المحالـة عمــى بمهجـ  الء ـار3
مـن كـاريخ كهعيـع الءقـد  اسـتالم أ امـر التهريـد عمـى أن ك ـهن  ذلـك   يهمـاً  11خـالل  المءقيةهزار  الق ل 

 كمك افصقاح المهرد  من ق مي   قًا لممهاصفام  الشر   المقصهص عم يا  ي ىلا الء ار.
  ىلا إقرار  كءيد مقي بللك أقر  ألتزم بكل ما  رد بو د ن أي ضغط أ  إكراه .     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسشــا ــز :ــــــــــ اسـع                                 
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