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 12/01/2021التاريخ:
 

 صادر عؽ لجشة العظاءات السركزية مبدئيةقرار إحالة 
  20/0202العظاء رقؼ 

 توريد مطبوعاث وزارة الصحتباخلاص 
 

 

 الحادية عذر صباحا  وفي تسام الداعة  23/12/3132 السؾافق الثالثاءيؾم الاجتسعت لجشة العظاءات السركزية 
 بحزؾر كال  مؽ:

 

 رئيدا  ـ لجشة العظاءات السركزية حدؽ الذشظي. الديد / أحسد 2

 عزؾا  ـ لجشة العظاءات السركزية . الديد / جبر حجازي 0

 عزؾا . لجشة العظاءات السركزية . الديد / أيسؽ الخالدي3
 عزؾا  ـ لجشة العظاءات السركزية . الديدة/ فاطسة عؾض4

 دارية والساليةديؾان الرقابة اإل -عزؾ مراقب  . الديد / إيهاب الريس5
  

  
 فيوذلػ في مقر اإلدارة العامة للؾازم بؾزارة السالية في غزة للبت 

  20/0202العظاء رقؼ 
 بتوريد مطبوعاث وزارة الصحتاخلاص 

 
 
 

  ,,,فتح السغاريف ومحزر اللجشة الفشيةتؼ اطالع اللجشة على 
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 :قررت اللجشة ما يلي
   :( وذلػ حدب الجدول التاليأبشاء جسيل حبؾش) بشؾد العظاء على شركة  بعضحالة ا .1

 مالحغات الدعر بالذيكل الكسية الؾحدة الرشف الرقؼ

 BLOODدفتر طلب تحليل دم  16
TRANSFUSION REQUEST 

 األرخص والسظابق 7 300 عدد

 
 

   :( وذلػ حدب الجدول التاليالتجارية )األرقؼ شركةاحالة بعض  بشؾد العظاء على  .2
 مالحغات الدعر بالذيكل الكسية الؾحدة فالرش الرقؼ

 األرخص والسظابق 1.147 150,000 عدد ملف طبي للسدتذفيات )سري( 10

21 
سجل األدوية السراقبة السرروفة في 

األقدام أو الريدليات التابعة للسؤسدة 
 الحكؾمية

 األرخص والسظابق 4.25 600 عدد

دفتر وصفة حقشة أدوية مراقبة )قائسة  23
( القظاع الخاصأولى  

 األرخص والسظابق 4.85 2,000 عدد

 األرخص والسظابق 0.150 150,000 عدد  107عروف تعكيؼ رقؼ  25
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   :وذلػ حدب الجدول التالي )بال بيرج(  شركة  احالة بعض  بشؾد العظاء على .3

 مالحغات الدعر بالذيكل الكسية الؾحدة الرشف الرقؼ

66/42تذكرة مرضى العشاية السركزة  1  األرخص والسظابق 0.17 15,000 عدد 

 األرخص والسظابق 9 500 عدد دفتر تبليغ وفاة 2

 األرخص والسظابق 4.8 200 عدد طلب تحزير جرعات عالج كيسياوي  3
 بعد التخفيض

 األرخص والسظابق 6.5 300 عدد سجل أحؾال مرضى السدتذفى 6

رخص والسظابقاأل  1.15 1,000 عدد 20,5*9,5مذكرة مكتب عادية  8  

 األرخص والسظابق 7 2,000 دفتر دفتر إحالة للسرضى 11

 األرخص والسظابق 4.5 5,000 عدد دفتر تحليل خاص بالدم 14

18 
 سجل األدوية السحغؾرة والسخدرة للريدليات

 األرخص والسظابق 4 1,000 عدد 

سجل األدوية السراقبة السرروفة في األقدام أو الريدليات  19
 األرخص والسظابق 4 500 عدد ة للسؤسدة الحكؾميةالتابع
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   :)ياسر شريؼ(  وذلػ حدب الجدول التاليشركة  احالة بعض  بشؾد العظاء على .4

 مالحغات الدعر بالذيكل الكسية الؾحدة الرشف الرقؼ

103عروف تعكيؼ رقؼ  5  األرخص والسظابق 0.0349 400,000 عدد 

9عروف تعكيؼ رقؼ  7  أرخص السظابق 0.053 200,000 عدد 

 األرخص والسظابق 8.9 1000 عدد دفتر شهادات خروج السرضى 12

 األرخص والسظابق 9.1 600 عدد دفتر عسل أشعة 15

1 Cardioline Ar 2100 view BOOK 300 29.5  احتياجات السظبؾعات 
CTG  ،ECG  مؽ  

 
 الؾحيد والدعر مشاسب

2 Huntleigh – Health care Reoder   
No:8400-8003  15*14.5 BOOK 2,000 13.5 

3 
PAPER C.T.G  ROLL/CENT  150-

2.7.90 BOOK 1,500 12.1 
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 مالحغات الدعر بالذيكل الكسية الؾحدة الرشف الرقؼ

4 
Cardio Line 200S 66010052 CODE 

4000190866   LOT# 5531018 BOOK 300 39.15 

 احتياجات السظبؾعات 
CTG  ،ECG  ؽم  

 
 الؾحيد والدعر مشاسب

6 Tempo BOOK 500 7.9 

7 Avalon F M 30 BOOK 2,000 4.7 

8 
Econet Modicalel Smart 3  

152mm*30m 
 13 500 لفة

9 NIHON KOHDEN  Model FQW 210-
10-295 S.N 0102585 12 CHANNEL BOOK 200 37 

10 PAPER E .C. G 6 CHANNEL 210 MM  
DELTA 60 Roll 200 27 

 
 
 
 
 



State Of Palestine 
 

   فلدظيؽ

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee  لجنة العطاءات المركزية 
 

6 
 

   :مكتبة ومظبعة الشهزة(  وذلػ حدب الجدول التاليشركة)   احالة بعض  بشؾد العظاء على .5

 مالحغات الدعر بالذيكل الكسية الؾحدة الرشف الرقؼ

26/36عروف مراسالت  4  األرخص والسظابق 0.23 20,000 عدد 

6عروف تعكيؼ رقؼ  9  األرخص والسظابق 0.044 400,000 عدد 

42/32وف مراسالت عر  13  األرخص والسظابق 0.31 10,000 عدد 

السدتذفيات والعيادات الخاصةوصفة أدوية مراقبة )قائسة أولى(  17  األرخص والسظابق 3.60 500 عدد 

 األرخص والسظابق 7.20 2,000 عدد دفتر وصفة حقشة أدوية مراقبة )قائسة أولى( القظاع الحكؾمي 20

في مرافق الحكؾمةائسة أولى( وصفة أدوية مراقبة )ق 22  األرخص والسظابق 4.90 500 عدد 

األورام  ليبيل الصق لسحاليل  24  األرخص والسظابق 0.015 30,000 عدد سؼ 9*5
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 قرارات اللجشة:
.لعظاءمع ضرورة االلتزام بذروط ا الهقررت لجشة العظاءات السركزية السؾافقة على تؾصية اللجشة الفشية بالترسية على الذركات وذلػ حدب الجدول السبيؽ أع -  
الرتفاع األسعار وذلػ مؽ خالل وزارة الرحة وبسذاركة و ذلػ  احتياجات السظبؾعات "  0مؽ جدول رقؼ  لعرض سعر (5) رقؼ البشد بتحؾيلتؾصي اللجشة  -

.وزارة السالية-مشدوب مؽ اللؾازم العامة      
    .1000الى 1500مؽ  (12بتخفيض كسية البشد رقؼ )اللجشة  تؾصي -

.الترسية على شركة بال بيرج توتسالذركات بعد التداوي بيؽ وذلػ  (3) لبشد رقؼا تؾصي اللجشة بتخفيض -  
-  

 

 

 وأنهت اللجشة أعسالها بالتؾقيع على السحزر,, 
 

 عضوًا                        رئيساً     عضوًا                 عضوًا                         مراقة عضو                               
 إيهاب الريس        فاطمة عوض        أمين اخلالدي     جرب حجازي          أمحد حسن الشنطي                               

     


