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 دٔنت فهسطني
 ٔسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهٕاسو انعايت
 جلُت انعطاءاث املزكشيت

 82/2021 عطاء رقى
 

طبية لرالح الخدمات  مدتمزماتتؾريد أدوية و لتعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي        
 تبعًا لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء.الظبية العدكرية 

فعمــا الذــركات ذات ااصترــاص والسدــجمة رســسيًا وتراــة فــي السذــاركة فــي ىــرا العظــاء مرادعــة وزارة الساليــة / ا دارة 
زة صـلل أواـات الـدوام الرسـسي مـؽ أدـل الحرـؾل عمـا في اـ تل اليؾا بجؾار محظة فارس لمبترول .العامة لمؾازم العامة

 ( شيكل اير مدتردة تؾرد إلا صزيشة وزارة السالية.200كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل دفع مبمغ )
وزارة الساليـة فـي اــزة المـؾازم  آصر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختـؾم فـي صـشدوق العظـاءات بـا دارة العامـة

وتفـتح السغـاريب بحزـؾر مس مـي الستشاارـيؽ  27/09/2021السؾافـق  ااثشـيؽيؾم  صباحمؽ الحادية عذر اعة الدىؾ 
 .الزمان والسكانفي نفس 

 جلُت انعطاءاث املزكشيت
 

 يالحظت:ـ
 . أدرة ا علن في الرحف عما مؽ يرسؾ عميو العظاء.1
شــػ اانتــاج أو بشــػ البريــد وفــي حــال تعــرر ذلــػ يــتؼ يجــة إرفــاق كفالــة بش يــة أو شــيػ بش ــي مــؽ البشــػ الــؾطشي أو ب .2

أو اادارة العامـة لمخزيشـة بـؾزارة  وزارة الداصميـةالسالية في  إحزار تعيد والتزام بالخرؼ مؽ السدتحقات معتسد مؽ الدائرة
ديؼ يؾمــًا مــؽ آصــر مؾعــد لتقــ تدــعيؽمــؽ إدســالي العظــاء ي كتــلميؽ دصــؾل ي ســارد السفعــؾل لســدة  %5 الساليــة بكيســة

 العروض.
 تذسل دسيع أنؾاع الرسؾم والزرائة.. تقدم األسعار بالذيكل و 3
 . لجشة العظاءات اير ممزمة بقبؾل أال األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطلع عما ال راسة يردا مرادعة مؾاع الؾزارة 5
 .0598967679: . لمسرادعة وااستفدار ىاتف راؼ6
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزٔط انعايت 

 ٔض يٍ قبم املتُاقصني:أٔالً: إعذاد ٔتقذيى انعز
يعد السشااص عرضو وأسعاره عما الجداول والشساذج والؾثـائق السرفقـة بـدعؾة العظـاء بعـد أن يقـرأ ىـره الؾثـائق ويـتفيؼ دسيـع مـا  .1

مـا أن يتحسـل كافـة الشتـائم السترتبـة عمـا عـدم ورد فييا ويختؼ ويؾاع كافة وثائق دعـؾة العظـاء ويقـدميا ضـسؽ العـرض كاممـة ع
 قيامو بالتدايق وااست سال برؾرة صحيحة.

عما أن يذسل الدعر رسـؾم الجسـارك وأدـؾر التحـزيؼ والت ميـب ومرـاريب الشقـل والتحسيـل والتشزيـل  بالذيكلت تة أسعار العظاء  .2
 .والتلميؽ ودسيع الرسؾم والسراريب األصرى 

أو مكتؾبــًا بــالحبر األزرق أو األســؾد فقــا ويحغــر السحــؾ أو التعــديل أو الذــظة أو ا ضــافة فــي  يعــد السشــااص عرضــو مظبؾعــاً  .3
ويعـاد كتابـة الرـؾاا بـالحبر األزرق أو األسـؾد  رالعرض وكل ترحيح مؽ ىرا القبيل يؾضع عميو صظيؽ متؾازييؽ بـالحبر األحسـ

 ويؾاع بجانبو مؽ ابل مؽ أدرى الترؾية.

تؾريـد لقًا بـو الؾثـائق السظمؾبـة مـع تـلميؽ دصـؾل العظـاء فـي م مـف م مـق ببحكـام ويكتـة عميـو عظـاء يقدم السشااص عرضو مرف .4
وكـرلػ اسـسو وعشؾانـو بال امـل وراـؼ اليـاتف  82/2021لمسشاارة راـؼ طبية لرالح الخدمات الظبية العدكرية  مدتمزماتأدوية و 

الستعمقــة بالعظـــاء وعميــو تبميــــغ ا دارة العامــة لمــؾازم / وزارة  والفــاكس وراــؼ صــشدوق البريــد الخاصــيؽ بــو لترســل إليــو السكاتبــات
السالية صظيًا بلد ت يير أو تعديل في عشؾانو وعميو أن يكتة أيزًا اسؼ الـدائرة التـي طرحـل العظـاء وعشؾانيـا وبخـلف ذلـػ يحـق 

 لمجشة العظاءات أن تيسل العرض السقدم مشو.

لعظاءات السخرص ليرا ال رض لدى ا دارة العامة ابل انتياء السدة السحددة لـرلػ يؾدع العرض مؽ ابل السشااص في صشدوق ا .5
 وكل عرض ا يؾدع  في صشدوق العظاءات ابل آصر مؾعد لتقديؼ العروض ا يشغر فيو ويعاد إلا مردره م مقًا .

يؾما مؽ تاريخ آصر مؾعد لتقـديؼ  تؾن سيمتزم السشااص بلن يبقا العرض السقدم مشو نافر السفعؾل وا يجؾز لو الردؾع عشو لسدة  .6
 العروض.

 .% وفق تقدير لجشة العظاءات السركزية يحق لؾزارة السالية انياء التعااد أو إعادة الشغر في األسعار15في حال انخفاض ااسعار أك ر مؽ  .7
 ثاَيًا: انشٓاداث ٔاملستُذاث انزمسيت املطهٕبت:ـ

 رك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عما الشحؾ التالي:يرفق السشااص مع عرضو ) صاصة إذا كان يذا  .1
 .صؾرة مرداة عؽ شيادة مزاولة السيشة وكرلػ الديرة الراتية لمذركة 
 .الدجل التجارد أو الرشاعي لمذركة 

 .شيادة صمؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدصل وضريبة الكيسة السزافة 

صمية مؽ أية كتالؾدات أو نذرات أو معمؾمات فشيـة تعـرف بـالمؾازم السعروضـة وكـرلػ عما السشااص أن يرفق بعرضو الشدخة األ .2
 يقدم مع عرضو العيشات السظمؾبة في دعؾة العظاء وإذا كانل تمػ العيشات اير اابمة لمشقل 

 فعميو أن يحدد مكانيا والؾال الرد يسكؽ رؤيتيا فيو وإا يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 لتؾضيح عرضو. يراة ببضافتيا ويرى أنيا ضرورية لمسشااص أن يزيب أية وثائق أو معمؾماتيحق  .3
  :ثانثًا: تأييُاث ٔضًاَاث انعطاء

يمتزم السشااص أن يرفق بعرضـو سـشد دفـع معتسـد أو عمـا شـكل كفالـة أو شـيػ بش ـي صـادر مـؽ بشـػ  :تلميؽ الدصؾل في العظاء .1
مـؽ إدسـالي قيسـة العظـاء ي  %5بكيسـة فـي اـزة  د بحجـز مبمـغ مـؽ السدـتحقاتيـأو تع اجالبريد أو البشـػ الـؾطشي أو بشـػ اانتـ

عــرض ايــر معــزز بتــلميؽ دصــؾل شــيؾر مــؽ تــاريخ فــتح السغــاريب وا يشغــر فــي أد  3كتــلميؽ دصــؾل ي ســارد السفعــؾل لســدة 
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مـؽ تـاريخ آصـر مؾعـد لتقـديؼ  يؾمـاً  60عما أن تعاد تلميشات الدصؾل في العظاء الـرد لـؼ يحـال عمـييؼ العظـاء بعـد مـدة  العظاء
 .العروض

يمتزم الستشااص الفائز بالعظاء أو بلد دزء مؽ بشؾده بتقديؼ تلميؽ حدؽ التشفير لمعظاء السحال عميو بكيسة : تلميؽ حدؽ التشفير .2
يـد أو سـشد دفـع معتسـد أو عمـا شـكل كفالـة أو شـيػ بش ـي صـادر مـؽ بشـػ البر % مؽ إدسالي قيسة العظاء وذلػ عما شـكل 10

يـؾم مـؽ  15صـلل عمـا ذلـػ  البشػ الؾطشي أو بشػ اانتاج أو تعيد بحجز مبمغ مـؽ السدـتحقات فـي اـزة ومؾافقـة وزارة الساليـة
 .م عما أن يكؾن سارد السفعؾل حتا انتياء العقدتاريخ تبمي و بقرار إحالة العظاء عميو مؽ ابل ا دارة العامة لمؾاز 

 : فتح انعطاءاث ٔتقييًٓا:رابعاً 
يذــكل مــدير عــام المــؾازم العامــة لجشــة فــتح مغــاريب العظــاء وتقــؾم ىــره المجشــة بفــتح العظــاءات بحزــؾر  :لجشــة فــتح السغــاريب .1

 -السشااريؽ أو مس مييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاذ ا دراءات التالية:
تح مغروفــو يزــع رئــيس المجشــة عميــو وعمــا مغروفــو راســًا إثبــات عــدد السغــاريب فــي محزــر فــتح السغــاريب وكــل عظــاء يفــ - أ

 مدمدًل عما ىيئة كدر اعتيادد بدظو راؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 ترقيؼ األوراق السرفقة مع العظاء وإثبات عددىا.  - ا

 السشااريؽ أو مس مييؼ.اراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار وقيسة التلميؽ اابتدائي السقدم مؽ كل مشااص وذلػ بحزؾر   - ت

التؾقيع مؽ رئيس المجشة ودسيع األعزاء الحاضريؽ عما العظاء ومغروفو وكل وراة مؽ أورااـو وكـرلػ عمـا محزـر المجشـة  - ث
 بعد تدويؽ كافة الخظؾات الدابقة.

جشـة الفشيـة التـي تقـؾم يحدد مدير عـام المـؾازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـريؽ تت ـؾن مـشيؼ الم لجشة دراسة وتقييؼ العروض: .2
بدراسة العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاسبة لمجشة العظـاءات السركزيـة بعـد أصـر السعـايير التاليـة 

 -في ااعتبار:
 ا يشغر في أد عرض اير معزز بتلميؽ دصؾل العظاء.  - أ

ير الفشيـة وفقـًا لسؾاصـفات المـؾازم السظمؾبـة عمـا دـدول يعـد ليـره ال ايـة  تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحيث تحدد السعـاي   - ا
 وتخزع كافة العروض لشفس السعايير مؽ حيث التزام السشااص بعرضو بسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.

ســسعتو التجاريــة يؤصــر بعــيؽ ااعتبــار كفــاءة السشــااص مــؽ الشــاحيتيؽ الساليــة والفشيــة ومقدرتــو عمــا الؾفــاء بالتزامــات العظــاء و   - ت
والتدــييلت التــي يقــدميا أو الخدمــة التــي يؾفرىــا واظــع الايــار وورش الرــيانة و كــرلػ كؾنــو وكيــل أو مــؾزع لؾكيــل أو تــادر  

 ولمجشة استبعاد عرض السشااص الرد ا تتؾفر فيو كل أو بعض ىره الستظمبات.

 تؼ دراسة العروض السقدمة.تبدأ الدراسة بالعرض الرد ادم أرصص األسعار ثؼ الرد يميو حتا ت  - ث

مـؽ حـق ا حالـة عمـا مقـدم أرصـص األسـعار و إذا تؾافرت في العـرض كافـة الذـروط والسؾاصـفات والجـؾدة تؾصـي المجشـة الفشيـة ب - ج
 المجشة الفشية أن تؾصي بالترسية عما أك ر مؽ مؾرد لمرشف الؾاحد بالراؼ مؽ اصتلف األسعار.

الـرد يتزـسؽ أرصـص األسـعار تشتقـل الدراسـة إلـا العـرض الـرد يميـو بالدـعر إلـا أن  في حالة عدم تؾافر الستظمبات في العـرض - ح
 ترل إلا العرض الرد تتؾافر فيو الستظمبات لإلحالة عما أن تبيؽ أسباا استبعاد العروض األرصص بذكل واضح.

يــزات إضــافية ثــؼ السقــدم إذا تدــاوت السؾاصــفات واألســعار والذــروط والجــؾدة السظمؾبــة يفزــل السشــااص الــرد يتزــسؽ عرضــو م - خ
لمسشتجات السحمية  ثؼ السشااص السكيؼ بفمدـظيؽ برـؾرة دائسـة  ثـؼ مـدة التدـميؼ األاـل إذا كانـل سـرعة التدـميؼ لسرـمحة الـدائرة 

 السدتفيدة.
 :ـ انتشاياث املتعٓذ أٔ املٕرد :ـساً خاي

 حالـة وتؾقيـع ااتفاقيـة ومـا يمحقيـا مـؽ أوراق عما الستعيـد الـرد أحيـل عميـو العظـاء اسـت سال إدـراءات العقـد الخـاص بقـرار ا .1
 ومدتشدات بسا فييا )أوامر الذراء(.
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 مؽ تاريخ استلمو ألمر التؾريد. أسبؾعيؽ يمتزم الستعيد بالتؾريد صلل .2

ا يجؾز لمستعيد أن يتشازل ألد شخص آصر عؽ كل أو أد دزء مؽ العقد دون الحرؾل عمـا  إذن صظـي مـؽ لجشـة العظـاءات  .3
 الل العظاء.التي أح

ا يحق لمسشااص أو السؾرد الردؾع عما لجشة العظاءات بلد صدارة أو ضرر ناشـ  عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي حالـة إذا مـا رفزـل  .4
لجشة العظاءات كل العروض السقدمة إلييا أو إذا لؼ تحل العظاء عمـا مقـدم أاـل األسـعار أو إذا أل ـل لجشـة العظـاءات دعـؾة العظـاء 

 ة دون ذكر األسباا.في أد وال أو أد مرحم

يمتزم السؾرد بتدميؼ المؾازم وفقًا لمسؾاصفات والذروط الستفق عمييا والؾاردة في اـرار ا حالـة وكـرلػ العيشـات السعتسـدة والسـركؾرة  .5
 فيو.

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعٓذ يف حانت انتأخري يف انتُفيذ أٔ عذو قيايّ بّ:ـاً سادس
ر الستعيد عؽ تؾريد ما التزم بو في السؾعد السحدد في العقد يحق لسدير عام دائرة المـؾازم العامـة أن إذا تلص :فرض ارامة مالية .1

%( مـؽ قيسـة المـؾازم التـي تـلصر فـي تؾريـدىا عـؽ كـل أسـبؾع تـلصير إا إذا تبـيؽ أن التـلصير فـي 1يفرض ارامة ماليـة ا تقـل عـؽ )
ا الستعيد تقـديؼ إشـعار صظـي وفـؾرد إلـا الجيـة السخترـة بـالغروف واألسـباا التؾريد نادؼ عؽ اؾة ااىرة   وفي دسيع األحؾال عم

 التي أدت إلا التلصير في التؾريد أو مشعتو مؽ ذلػ وتقديؼ ما ي بل ذلػ.
الذراء عما حداا الستعيد : إذا ن ل الستعيد عؽ تشفير التزاماتو بسا فيو التزامو بالتؾريد أو ارر في ذلػ أو تلصر يحق لسـدير  .2

دائـرة المـؾازم العامـة إصـدار القـرار بذـراء المـؾازم السمتـزم بيـا الستعيـد بـشفس الخرـائص والسؾاصـفات مـؽ أد مرـدر آصـر عمـا  عام
عظـل أو ضـرر يمحـق بالـدائرة  حداا ىرا الستعيد ونفقتو مع تحسيمو فروق األسعار والشفقات ا ضافية وأيـة صدـائر أو مرـاريب أو

 السدتفيدة أو دائرة المؾازم العامة دون الحادة إلا أد إنرار وا يحق لمستعيد ااعتراض عما ذلػ.
استبعاد عرض السؾرد الـرد يخـل بالتزاماتـو أو إل ـاء العقـد السبـرم معـو: وىشـا يحـق لمجشـة العظـاءات التـي أحالـل العظـاء اتخـاذ  .3

ستعيـد بسـا فـي ذلـػ مرـادرة قيسـة التــلميؽ السقـدم مـؽ الستعيـد أو أد دـزء مشـو بذـكل يتشاسـة مـع قيســة ا دـراءات اللزمـة بحـق ال
 المؾازم اير السؾردة ويعتبر السبمغ في ىره الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.

مـؽ األمـؾال السدـتحقة وفي دسيع األحؾال يحق لدائرة المؾازم العامة تحريل األمؾال السدتحقة ليا في ذمة السشـااص أو السـؾرد  .4
 لرلػ السشااص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفااتيؼ.

 -: حم اخلالفاث:سابعاً 
 في حال حدوث أد صلف يشذل عؽ تفدير أد بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حمو وديًا بالتفاوض.  - أ

ًا مؽ بدء مفاوضتيسا لمؾصؾل إلا حل حؾل أد صلف يتعمق بالعقد يحـق ألد مـؽ الظـرفيؽ يؾم 30إذا لؼ يتسكؽ الظرفان صلل  - ا
حل الخلف بالمجؾء إلا السحكسة السخترـة وتظبيـق القـؾانيؽ واألنغسـة السعسـؾل بيـا فـي مشـاطق الدـمظة الؾطشيـة الفمدـظيشية بيـرا 

 الذلن.
 شزٔط يتفزقت:ـ :اً ثايُ

فـي معاممتـو أو ثبـل عميـو أنـو شـرع أو اـام بشفدـو أو بؾاسـظة ايـره بظريـق مباشـر أو  إذا استعسل السشااص ال ش أو التلعة .1
اير مباشر عما رشؾة أحد مؾعفي أو مدتخدمي الدمظة أو عما التؾاطؤ معو إضرارًا بالسرمحة يم ي عقده في الحـال ويرـادر 

فزـًل عـؽ شـظة اسـسو مـؽ بـيؽ السشاارـيؽ وا التلميؽ مع عدم ا صلل بحق الؾزارة السظالبة بالتعؾيزات السترتبـة عمـا ذلـػ 
 يدسح لو بالدصؾل في مشاارات لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية ىرا فزًل عؽ اتخاذ ا دراءات القزائية ضده عشد اااتزاء.

كـبيراد إذا أفمس السشااص أو السؾرد يحق لمجشة العظاءات إل اء التعااد معـو دون المجـؾء لمقزـاء وكـرلػ مرـادرة مبمـغ التـلميؽ  .2
 عام لمخزيشة العامة.
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إذا تؾفا السشااص أو السؾرد داز إل اء العقـد  السبـرم معـو أو مـا تبقـا مشـو  بتؾديـو كتـاا لمؾرثـة يفيـد بـرلػ دون الحادـة إلـا  .3
 استردار حكؼ ازائي يقزي برلػ مع رد مبمغ التلميؽ في ىره الحالة.

 انشـــزٔط اخلاصـــت
 

التي يقدميا السؾرد عما حدابو الخاص السدتمزمات  لسدتفيدة إدراء التفتيش أو ااصتيار عماوالجية ا ؾزارة الداصميةيحق ل .1
 دون الحق بااعتراض.

متزم الستعيد الكيام بالتؾريد ال سيات التي تظمة مشو في السكان والزمان السحدد مؽ تاريخ استلمو أمر التؾريد الخظا عما ي. 2
ويكؾن مدئؾا عشيا حتا وصؾليا إلي مؾااع العسل  وعدم تمفيا ؾبة بظريقة تزسؽ سلمتياأن يتؼ نقل السؾاد واألصشاف السظم

 في ازة. وزارة الداصميةومخازن 
 .ط العامة أو الخاصة أو السؾاصفاتمؽ حق لجشة ااستلم رفض أية كسية أو الرشف بكاممو إذا ودد مخالفة في الذرو . 3
ت ؾن مظابقة لمسؾاصفات والسقاييس الفمدظيشية ويحق لمجية السدتفيدة التلكد مؽ  أد مؾاد يقؾم السؾرد بتؾريدىا يجة أن. 4

 .ىا مشاسبة وعما حداا نفقة السؾردذلػ بالظرق التي ترا
 وشاممة لمزريبة السزافة ما لؼ يرد نص صلف ذلػ. بالذيكلفي دسيع األحؾال ت ؾن عروض األسعار . 5
 وزارة الداصميةط التعااد أو في حال امتشاعو أو عرامتو لمتؾريد بسا يسس بسرمحة في حال مخالفة السؾرد ل ل أو بعض شرو . 6

والردؾع عميو بالتعؾيض عؽ كل عظل أو ضرر لحق  كفالة حدؽ التشفيرمرادرة  الساليةأو يعرض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة 
ؽ السؾرد الرد يميو في الدعر أو الذراء بيا كسا أن ليا الحق في الحرؾل عما السؾاد التي يتخمف السؾرد عؽ تؾفيرىا م

% مراريب إدارية مؽ ضسانتو 10بالظرق التي تراىا محققة لسرمحتيا وإل اء التعااد معو ودفع فروق األسعار مزافًا إلييا 
ة البش ية وليس لمسؾرد الرد صالف أد شرط مؽ شروط التعااد أو تخمف عؽ أو عرال عسميات التؾريد الحق في السظالبة بلي

ال أأو السظالبة بفروق األسعار إذا تسكشل الؾزارة مؽ تؾفير تمػ السؾاد بدعر  كفالة حدؽ التشفيرتعؾيزات أو السظالبة باسترداد 
الحق في صرؼ  الساليةمؽ سعر السشاارة الرد تؼ التعااد بسؾدبو وفا حال عدم كفاية الزسانة لت ظية فروق األسعار لؾزارة 

 قاتو لدييا.أد مبالغ تتبقا مؽ مدتح
مؽ تاريخ  يؾم( 60)  يكؾن الدفع لمسؾرد لقاء ما اام بتؾريده مؽ مؾاد طبقًا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة بالسشاارة صلل. 7

 رحيفة الذروط والسؾاصفات. بتقديؼ الفؾاتير واألوراق الدالة عما تسام وحدؽ التؾريد طبقا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة 
 السركزية الحق بتجزئة األصشاف أو كسياتيا بيؽ أك ر مؽ متعيد   وذلػ بسا يتشاسة مع السرمحة العامة.لمجشة العظاءات . 8
يمتزم مؽ يرسؾ عميو الرشف إحزار اائسة بلسساء األدوية وكسياتيا التي اام باستيرادىا مؽ الخارج مختؾمة مؽ الجسارك . 9

 الرحة. ؾزارةلسدجمة بية الؾطشية ابالسعابر وىرا ا يذسل الرشاعات الدوائ
 السؾرد بالتالي:يمتزم . 10

 .إرفاق شيادة الترشيع الجيد لمذركة السرشعة 
 .إرفاق شيادة تداول السدتحزر في بمد السشذل 
  إرفاق شيادة تحميل إحدى التذايلت لمسدتحزر با ضافة إلا بيان تركيبة السدتحزر كاممة مؽ السؾاد الفعالة

 وال ير فعالة.
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يجة مؽ صدور أوامر التؾريد و  السدة السحددة في ترسية العظاء: يتؼ التؾريد ل امل ال سية السظمؾبة في ازؾن التؾريد. 11
أن ا تقل صلحية األصشاف السؾردة عؽ سشتيؽ عشد التؾريد أما األصشاف التي ت ؾن السدة بيؽ إنتاديا وتاريخ الرلحية ليا 

 ( الخاص بيا..shelf lifeي مدة حياة الرشف )اال مؽ سشتيؽ فيجة أا تقل صلحيتيا عؽ ثم 
الحق في إل اء السشاارة برؾرة كمية أو بعض أصشافيا وبدون إبداء األسباا ودون أن يكؾن لسقدم  ؾزارة الداصميةل. 12

 العظاء الحق في السظالبة بلد تعؾيض.
ة أو تخفيزيا كميًا أو دزئيًا ندبة ا تزيد أو تقل صلل فترة سريان العقد الحق في زيادة ال سيات السظمؾب ؾزارة الداصميةل. 13
 % مؽ ال سية السظمؾبة وبشفس األسعار التي تقدم بيا وبدون اعتراض مؽ السؾرد .30عؽ 
 لؽ يشغر ألد عظاء اير مدتؾفا لمذروط القانؾنية ولؽ يقبل أد عظاء يتؼ إحزاره بعد السؾعد السحدد .. 14
 الفمدظيشية( عما دسيع العبؾات. ؾزارة الداصميةعة لعما السؾرد طباعة عبارة )مبا. 15
 يجة االتزام بلن ت ؾن األاراص وال بدؾات في عبؾات عما ىيئة أشرطة )نسظية(. .16
 زدادة فقا.  100يجة االتزام بان ا تزيد ال سية مؽ زدادات األدوية السؾدؾدة داصل كل كرتؾن عؽ  .17
 عبؾات لمرشف الؾاحد متداوية ال سية.يجة االتزام بلن ت ؾن دسيع ال. 18
في ازة وأن يكؾن التؾريد صلل الخدمات الظبية العدكرية عشد تؾريد أد كسية مؽ األدوية يجة التشديق مدبقًا مع . 19

ج الحجؼ ال بير والتي تحتا خص محاليل الديمزة والسحاليل ذاتساعات الدوام الرسسي مرحؾبًا با رسالية أو الفاتؾرة وفيسا ي
 اماكؽ تخزيؽ كبيرة يتؼ تؾريدىا حدة الظمة.

يجة عما السذترك تحديد اسؼ الذركة السرشعة وبمد السشذل لمرشف الرد يتقدم بو في السشاارة وتحديد راؼ ال تالؾج . 20
 .اصة بالرشف وذلػ عشد تحديد الدعروإرفاق ال تالؾدات الخ

 ابل السؾرديؽ ألي لجشة ااستلم في السدتؾدعات. جة أن تدمؼ األدوية مؽ ابل مشدوبيؽ معتسديؽ مؽي. 21



 

 82/2021 الداخليةتوريد أدوية لصالح وزارة 

 

 

  انكًياث ٔاألسعارجذٔل 
 

 مالحظة
مدة 

 التوريد

بلد 
 املنشأ

الشركة 
 املصنعة

االمجايل 
 بالشيكل

سعر الوحدة 
 بالشيكل

Qu. Unit Item No 

      50 BOX/1000TAB. METRONIDAZOLE  250MG/ t. 1 

      30 BOX/1000TAB. CIPROFLOXACINE 500MG/ t. 2 

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

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

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

      2000 BOT. METRONIDAZOLE  125MG/ 5ML/ sp. 6 

      2500 BOT. 
AZITHROMYCIN  200MG /5ML/ sp.     

(22.5ml)OR  (15ml) 
7 

      2000 BOT. PARACETAMOL  125MG/5ML/ sp. (100ml) 8 

      2000 BOT. IBUPROFEN 100MG/5ML/ sp. (100ml) 9 

      2000 TUBE 
BETAMETHASONE  VALERATE 0.1%& GEN-

TAMYCIN  /  /OR ALIKE( ANTI BIOTIC & 
CORTICOSTEROIDE   CREAM .) 

10 

 بالشيكل اإلمجايل السعر 
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 إقـــــــزار ٔانتــــــــــــــشاو

 
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية راؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا السؾاع أدناه ـــــــــــ 

 ـــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرفتي مس ًل عؽ  شركة ــــــــــــــــــــــــ
اصة مؽ شروط عامة وص 2021/ 82 ا ورد بؾثائق العظاء السظروح راؼبلنشي ارأت وتفيسل كافة م. 1

 ومؾاصفات وألتزم التزاما اانؾنيًا بتمػ الذروط والسؾاصفات .
مؽ  يؾماً  60كسا ألتزم بلن يبقا العرض السقدم مشي سارد السفعؾل وا يجؾز لي الردؾع عشو لسدة . 2

 تاريخ آصر مؾعد لتقديؼ العروض.
مؽ ابل  تي يتؼ طمبياء السركؾر أعله والوكرلػ ألتزم بتؾريد األصشاف السحالة عما بسؾدة العظا. 3
مؽ تاريخ تؾقيع العقد واستلم أوامر التؾريد عما أن ت ؾن تمػ  وذلػ يؾماً  15صلل  السعشيةؾزارة ال

 األصشاف السؾردة مؽ ابمي وفقًا لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عمييا في ىرا العظاء.
     

 .ط أٔ إكزاِم يا ٔرد بّ دٌٔ أي ضغْٔذا إقزار ٔتعٓذ يُي بذنك أقز ٔأنتشو بك
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـؼ السشــااــص :ــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراؼ السذت ل السرصص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــؾان :                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراؼ الجؾال: ـ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراـؼ الياتـف :ـــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــراـؼ الفاكس : ــــــــ                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــــــــ                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  التؾقيع والختؼ:


