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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطـاءاث املزكشيت

 02/2021 عطاء رقى
 

تبعًا  صحةلا ةوزار مطبوعات لصالح  تعمن وزارة المالية / لجنة العطاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي لتوريد     
 لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة 
في غزة خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى  تل الهوا بجوار محطة فارسالعامة لموازم العامة ـ 

 كل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.( شي300كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )
آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة الموازم  وزارة المالية في 

وتفتح المظاريف بحضور ممثمي المتناقصين  28/12/2020الموافق  االثنين يوم العاشرة صباحاً غـزة هو الساعة 
 .الزمان والمكانفي نفس 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 . أجرة اإلعالن في الصحف عمى من يرسو عميه العطاء.1
أو  . يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى وزارة المالية بغزة البنـك الـوطني اإلسـالمي2

" كتــيمين دخــول " ســاري المفعــول لمــدة  دوالر 1000أو ســند دفــع معتمــد صــادر مــن بنــك البريــد بمبمــغ بنــك اإلنتــاج 
 يومًا من آخر موعد لتقديم العروض. تسعون

 . تقدم األسعار بالشيكل وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.3
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار.4
 ير مسئولة عن أي مبمغ نقدي يرفق مع العطاء.. اإلدارة العامة لموازم غ5
 
 

 
 
 



 

 

 

 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــى الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ هــذج الوثــائق  .1
دعـوة العطـاء ويقـدمها ضـمن العـرض كاممـة عمـى أن يتحمـل  ويتفهم جميـع مـا ورد فيهـا ويخـتم ويوقـع كافـة وثـائق

 كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

تكتــب أســعار العطــاء بالشــيكل عمــى أن يشــمل الســعر رســوم الجمــارك والضــريبة المضــافة وأجــور التحــزيم والتغميــف  .2
 وجميع الرسوم والمصاريف األخرى. ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتيمين

يعــد المنــاقص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر األزرق أو األســود فقــط ويحظــر المحــو أو التعــديل أو الشــطب أو  .3
اإلضافة في العرض وكل تصحيح من هذا القبيل يوضع عميه خطين متـوازيين بـالحبر األحمـر ويعـاد كتابـة الصـواب 

 ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.بالحبر األزرق أو األسود 

يقدم المناقص عرضـه مرفقـًا بـه الوثـائق المطموبـة مـع تـيمين دخـول العطـاء فـي مغمـف مغمـق بعحكـام ويكتـب عميـه  .4
وكـذلك اسـمه وعنوانـه بالكامـل ورقـم الهـاتف  02/2021لممناقصة رقـم  صحةال ةوزار عطاء توريد مطبوعات لصالح 
يـن بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعمقـة بالعطــاء وعميـه تبميـــغ اإلدارة العامـة  الخـاص والفاكس ورقم صـندوق البريـد

لموازم / وزارة المالية خطيًا بيي تغيير أو تعـديل فـي عنوانـه وعميـه أن يكتـب أيضـًا اسـم الـدائرة التـي طرحـت العطـاء 
 وعنوانها وبخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.

ع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لهذا الغرض لدى اإلدارة العامة لموازم قبل انتهـاء يود .5
المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع  في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديم العـروض ال ينظـر فيـه ويعـاد 

 إلى مصدرج مغمقًا .

نافـذ المفعـول وال يجـوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة سـتين يومـا مـن تـاري  يمتزم المناقص بين يبقى العـرض المقـدم منـه  .6
 آخر موعد لتقديم العروض.

 
 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ

يرفق المناقص مع عرضه ) خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشهادات والوثائق المطموبة منـه وهـي عمـى النحـو   .1
 التالي:

 دة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة.صورة مصدقة عن شها 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شهادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

عمــى المنــاقص أن يرفــق بعرضــه النســخة األصــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات فنيــة تعــرف بــالموازم  .2
ذا كانــت تمــك العينــات غيــر قابمــة لمنقــل المعروضــة وكــذلك يقــدم مــع  عرضــه العينــات المطموبــة فــي دعــوة العطــاء وا 

ال يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.  فعميه أن يحدد مكانها والوقت الذي يمكن رؤيتها فيه وا 

 يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرغب بعضافتها ويرى أنها ضرورية  لتوضيح عرضه. .3

 



 

 

 
 

 :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
يمتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد أو عمـى شـكل : تيمين الدخول في العطاء .1

" كتـيمين دخـول " وال  دوالر 1000( بمبمـغ أو بنك اإلنتـاج )البنك الوطني اإلسالمي منكفالة أو شيك بنكي صادر 
عمـى أن تعـاد تيمينـات الـدخول فـي العطـاء إلـى مقـدميها مـن  العطاءينظر في أي عرض غير معزز بتيمين دخول 

 .من تاري  آخر موعد لتقديم العروض شهرينالمناقصين الذي لم يحال عميهم العطاء بعد مدة 
زء مـن بنـودج بتقـديم تـيمين حسـن التنفيـذ لمعطـاء يمتـزم المتنـاقص الفـائز بالعطـاء أو بـيي جـ: تيمين حسن التنفيذ .2

كفالـة أو  وذلك عمـى شـكل سـند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد أو عمـى شـكلدوالر  1000المحال عميه بقيمة 
يوم من تاري  تبميغه بقرار إحالـة العطـاء  15خالل ( أو بنك اإلنتاج )البنك الوطني اإلسالمي منشيك بنكي صادر 

اإلدارة العامة لموازم عمى أن يكون ساري المفعول مدة سريان العقد ، ويعاد تيمين حسن التنفيـذ إلـى عميه من قبل 
 .ذ كافة االلتزامات المترتبة عميهالمتعهد بعد تنفي

 
% وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيت حيق نىسارة املانيت 15: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين  رابعاً 

 عادة اننظز يف األسعارانهاء انتعاقذ أو إ
 

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 
ــتح المظــاريف -1 ــة ف ــتح  :لجن ــة بف ــوم هــذج المجن ــتح مظــاريف العطــاء وتق ــة ف ــوازم العامــة لجن ــدعو مــدير عــام الم ي

العطــاءات بحضــور المناقصــين أو ممثمــيهم فــي الزمــان والمكــان المحــددين فــي دعــوة العطــاء بعــد اتخــاذ اإلجــراءات 
 -التالية:

إثبــات عــدد المظــاريف فــي محضــر فــتح المظــاريف وكــل عطــاء يفــتح مظروفــه يضــع رئــيس المجنــة عميــه وعمــى  - أ
 مظروفه رقمًا مسمساًل عمى هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددها.  - ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 

ألسعار وقيمة التيمين االبتـدائي المقـدم مـن كـل منـاقص وذلـك بحضـور المناقصـين أو قراءة اسم مقدم العطاء وا  - ت
 ممثميهم.

التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضـرين عمـى العطـاء ومظروفـه وكـل ورقـة مـن أوراقـه وكـذلك عمـى  - ث
 محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

دير عـام المـوازم العامـة األشـخاص أو الجهـات الـذين تتكـون مـنهم المجنـة يحـدد مـ :لجنة دراسة وتقييم العروض -2
الفنية التـي تقـوم بدراسـة العـروض مـن النـواحي الفنيـة والماليـة والقانونيـة وتقـدم توصـياتها المناسـبة لمجنـة العطـاءات 

 -المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار:
 دخول العطاء.ال ينظر في أي عرض غير معزز بتيمين   -أ



 

 

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول يعـد    -ب
لهــذج الغايــة، وتخضــع كافــة العــروض لــنفس المعــايير مــن حيــث التــزام المنــاقص بعرضــه بمواصــفات وشــروط دعــوة 

 العطاء.

يؤخذ بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنيـة ومقدرتـه عمـى الوفـاء بالتزامـات العطـاء وسـمعته   -ت
كونـه وكيـل أو مـوزع كـذلك فرها وقطع الغيـار وورش الصـيانة و التجارية والتسهيالت التي يقدمها أو الخدمة التي يو 

  تتوفر فيه كل أو بعض هذج المتطمبات.ولمجنة استبعاد عرض المناقص الذي ال لوكيل أو تاجر

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يميه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  -ث

اإلحالة عمـى مقـدم أرخـص األسـعار إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي المجنة الفنية ب -ج
 بالترسية عمى أكثر من مورد لمصنف الواحد بالرغم من اختالف األسعار.من حق المجنة الفنية أن توصي و 

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرخــص األســعار تنتقــل الدراســة إلــى العــرض الــذي يميــه  -ح
بالســعر إلــى أن تصــل إلــى العــرض الــذي تتــوافر فيــه المتطمبــات لأحالــة عمــى أن تبــين أســباب اســتبعاد العــروض 

 ألرخص بشكل واضح.ا

إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجـودة المطموبـة يفضـل المنـاقص الـذي يتضـمن عرضـه ميـزات إضـافية  -خ
ثم المقدم لممنتجـات المحميـة، ثـم المنـاقص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم األقـل إذا كانـت سـرعة 

 التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ :سادساً 
عمى المتعهد الذي أحيل عميه العطاء استكمال إجراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوقيـع االتفاقيـة ومـا يمحقهـا  .1

 من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
 من تاري  استالمه ألمر التوريد. حسب الطمبيمتزم المتعهد بالتوريد  .2

لممتعهد أن يتنازل ألي شـخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  إذن خطـي مـن ال يجوز  .3
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطـاءات بـيي خسـارة أو ضـرر ناشـت عـن تقـديم عرضـه فـي حالـة  .4
هـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو إذا ألغـت إذا ما رفضت لجنة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة إلي

 لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباب.

يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفقــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميهــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــذلك العينــات  .5
 المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ :سابعاً 

إذا تيخر المتعهد عن توريد ما التزم به في الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام دائـرة  :فرض غرامة مالية .1
تيخر فـي توريـدها عـن كـل أسـبوع تـيخير %( من قيمة الموازم التي 1الموازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال تقل عن )

إال إذا تبين أن التيخير في التوريد ناجم عن قوة قاهرة ، وفي جميـع األحـوال عمـى المتعهـد تقـديم إشـعار خطـي وفـوري 
 إلى الجهة المختصة بالظروف واألسباب التي أدت إلى التيخير في التوريد أو منعته من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.



 

 

إذا نكل المتعهد عـن تنفيـذ التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي ذلـك أو  :اب المتعهدالشراء عمى حس .2
تـــيخر يحـــق لمـــدير عـــام دائـــرة المـــوازم العامـــة إصـــدار القـــرار بشـــراء المـــوازم الممتـــزم بهـــا المتعهـــد بـــنفس الخصـــائص 

ق األسـعار والنفقـات اإلضـافية وأيـة والمواصفات من أي مصدر آخر عمى حساب هـذا المتعهـد ونفقتـه مـع تحميمـه فـرو
خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحـق بالـدائرة المسـتفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـى أي إنـذار وال 

 يحق لممتعهد االعتراض عمى ذلك.
ات التــي : وهنــا يحــق لمجنــة العطــاءاســتبعاد عــرض المــورد الــذي يخــل بالتزاماتــه أو إلغــاء العقــد المبــرم معــه .3

أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمة التيمين المقـدم مـن المتعهـد أو أي جـزء 
 منه بشكل يتناسب مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبمغ في هذج الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.

حصــيل األمــوال المســتحقة لهــا فــي ذمــة المنــاقص أو المــورد مــن وفــي جميــع األحــوال يحــق لــدائرة المــوازم العامــة ت .4
 األموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتهم.

 
 -: حم اخلالفاث:ثايناً 

فــي حــال حــدوث أي خــالف ينشــي عــن تفســير أي بنــد مــن البنــود الســابقة أو مــن بنــود العقــد فيــتم حمــه وديــًا   - أ
 بالتفاوض.

يومـًا مـن بـدء مفاوضـتهما لموصـول إلـى حـل حـول أي خـالف يتعمـق بالعقـد يحـق  30إذا لم يتمكن الطرفـان خـالل  - ب
القــوانين واألنظمــة المعمــول بهــا فــي منــاطق  ألي مــن الطــرفين حــل الخــالف بــالمجوء إلــى المحكمــة المختصــة وتطبيــق

 السمطة الوطنية الفمسطينية بهذا الشين.
 

 : شزوط يتفزقت:ـتاسعاً 

إذا استعمل المناقص الغش أو التالعب في معاممته أو ثبت عميه أنه شرع أو قام بنفسه أو بواسـطة غيـرج بطريـق  .1
أو عمى التواطؤ معـه إضـرارًا بالمصـمحة يمغـي  مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة

عقدج في الحال ويصادر التيمين مع عدم اإلخالل بحق الوزارة المطالبة بالتعويضات المترتبـة عمـى ذلـك فضـاًل عـن 
شطب اسمه من بين المناقصين وال يسمح له بالدخول في مناقصـات لمسـمطة الوطنيـة الفمسـطينية هـذا فضـاًل عـن 

 القضائية ضدج عند االقتضاء.اتخاذ اإلجراءات 
إذا أفمس المناقص أو المورد يحق لمجنـة العطـاءات إلغـاء التعاقـد معـه دون المجـوء لمقضـاء وكـذلك مصـادرة مبمـغ  .2

 التيمين كعيراد عام لمخزينة العامة.
بـذلك دون  إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلغاء العقد  المبرم معـه أو مـا تبقـى منـه  بتوجيـه كتـاب لمورثـة يفيـد .3

 الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبمغ التيمين في هذج الحالة.
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 انشـــزوط اخلاصـــت
 

 يمتزم المناقص بتقديم مطبوعات ذات جودة عالية.  .1

 االلتزام بالتوريد بالنوعيات والكميات واألسعار خالل مدة المناقصة.  .2

كـل عينـة اسـم الشـركة ورقـم  ى، بحيـث يكتـب عمـيجب أن يمتزم المناقص بتقديم عينات لكل صنف مطموب لـه عينـة  .3
 الصنف في كراسة العطاء ولن تقبل العينات إذا لم تكن معرفة.

 السعر بالشيكل ويشمل النقل والتوصيل وكافة أنواع الرسوم والضرائب. .4
 مواصفات والمقاييس الفمسطينية.يجب أن تكون المطبوعات المقدمة مطابقة لم .5

ــاييس الفمســطينية  .6 ــي التيكــد مــن مطابقــة المــواد لممواصــفات والمق ــة الحــق ف ــوازم العامــة/وزارة المالي ــأدارة العامــة لم ل
 بالطرق التي تراها مناسبة وان تكون إجراءات تمك الفحوصات وما يتبعها عمي حساب ونفقة المورد.

 كاممة أو أي جزء منها في حال مخالفتها لممواصفات التي تم االتفاق عميها.رفض أي مادة  الماليةيحق لوزارة  .7
بغـزة أو الجهـة التـي تحـددها  المورد االلتزام بتوريد المواد المتقاعد عميهـا فـي الخـدمات المسـاندة بـوزارة الصـحة ىعم .8

عمميــات  ىوالتنزيــل ومــا يترتــب عمــلتحميــل الــوزارة طبقــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة فــي المناقصــة متضــمنًا النقــل وا
 التوريد من نفقات بالغة ما بمغت أو مصاريف عمي نفقته الخاصة.

 الماليـةسوف يتم ترسية أصناف المناقصة بالتجزئة عمي أساس أقل األسعار والمطـابق لممواصـفات المطموبـة ولـوزارة  .9
% مـن إجمـالي الكميـة المتعاقـد عميهـا لمجـرد إشــعار 25الحـق فـي زيـادة الكميـات المتعاقـد عميهـا أو خفضـها بنسـبة 

المورد برغبتها في ذلك وبنفس شروط ومواصفات وأسعار التوريد الواردة في العقد لكل أو بعض األصناف خـالل فتـرة 
 التعاقد.

د أو في حال امتناعه أو عرقمتـه لمتوريـد بمـا يمـس بمصـمحة وزارة في حال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاق .10
أو يعرض مصالحها لمضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيذ والرجوع عميـه بـالتعويض عـن كـل  صحةال

ذي عطل أو ضرر لحق بها كما أن لها الحق في الحصول عمي المواد التي يتخمف المورد عن توفيرهـا مـن المـورد الـ
لغـاء التعاقـد مـع ودفـع فـروق األسـعار مضـافًا إليهـا  يميه في السعر او الشراء بالطرق التي تراها محققة لمصمحتها وا 

% مصاريف إدارية من ضمانته البنكية وليس لممورد الـذي خـالف أي شـرط مـن شـروط التعاقـد أو تخمـف عـن أو 10
ــة تعويضــات أو ــة بيي ــد الحــق فــي المطالب ــات التوري ــة  عرقــل عممي ــذ أو المطالب ــة حســن التنفي ــة باســترداد كفال المطالب

بفروق األسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسـعر أقـل مـن سـعر المناقصـة الـذي تـم التعاقـد بموجبـه وفـي 
 حال عدم كفاية الضمانة لتغطية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في خصم أي مبالغ تتبقي من مستحقاته لديها.

يومـًا مـن  سـتونيكون الدفع المورد لقاء ما قام بتوريدج من مواد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصـة خـالل  .11
تاري  تقـديم الفـواتير واألوراق الدالـة عمـي تمـام وحسـن التوريـد طبقـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بصـحيفة الشـروط 

 والمواصفات .

 عن المدة المحددة له بما يتناسب والمصمحة العامة. يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء .12

 العينات والمواصفات لممطبوعات يتم طمبها وتحديدها من وزارة الصحة. .13



 

 

 
 

  واألسعار انكًياثجذول 
 

لرق
ا

م
 

 الكمية الوحدة اسم الصنف
 سعر الوحدة
 بالشيكل

االجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

    15,000 عدد 66/42تذكرة مرضى العناية المركزة  1

    500 عدد دفتر تبميغ وفاة 2

    200 عدد طمب تحضير جرعات عالج كيمياوي 3

26/36ظروف مراسالت  4     20,000 عدد 

    400,000 عدد  103رقم ظروف تعقيم  5

    300 عدد سجل أحوال مرضى المستشفى 6

9 ظروف تعقيم رقم 7     200,000 عدد 

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

6 ظروف تعقيم رقم 9     400,000 عدد 

    150,000 عدد ممف طبي لممستشفيات )سري( 10

    2,000 دفتر دفتر إحالة لممرضى 11

    1,500 عدد دفتر شهادات خروج المرضى 12

42/32ظروف مراسالت  13     10,000 عدد 

    5,000 عدد دفتر تحميل خاص بالدم 14

    600 عدد دفتر عمل أشعة 15

 BLOODدفتر طمب تحميل دم  16

TRANSFUSION REQUEST 
    300 عدد

17 
وصفة أدوية مراقبة )قائمة أولى( 
    500 عدد المستشفيات والعيادات الخاصة

    1,000 عدد سجل األدوية المحظورة والمخدرة لمصيدليات 18



 

 

19 
األقسام سجل األدوية المراقبة المصروفة في 

 أو الصيدليات التابعة لممؤسسة الحكومية
    500 عدد

20 
دفتر وصفة حقنة أدوية مراقبة )قائمة أولى( 

    2,000 عدد القطاع الحكومي

لرق
ا

م
 

 الكمية الوحدة اسم الصنف
 سعر الوحدة
 بالشيكل

االجمالي 
 بالشيكل

 مالحظات

21 
سجل األدوية المراقبة المصروفة في األقسام 

 الصيدليات التابعة لممؤسسة الحكوميةأو 
    600 عدد

22 
في مرافق وصفة أدوية مراقبة )قائمة أولى( 

    500 عدد الحكومة

23 
دفتر وصفة حقنة أدوية مراقبة )قائمة أولى( 

    2,000 عدد القطاع الخاص

    30,000 عدد سم 9*5األورام  ليبيل الصق لمحاليل  24

    150,000 عدد  107رقم ظروف تعقيم  25

 CTG  ،ECG احتياجات المطبوعات من

1 Cardioline Ar 2100 view BOOK 300    

2 
Huntleigh – Health care 

Reoder   
No:8400-8003  15*14.5 

BOOK 2,000    

3 
PAPER C.T.G  ROLL/CENT  

150-2.7.90 
BOOK 1,500    

4 
Cardio Line 200S 66010052 
CODE 4000190866   LOT# 

5531018 
BOOK 300    

5 
PAPER E .C. G 6.2  CM FOR 

NIHON KOHDEN   
roll 400    

6 Tempo BOOK 500    

7 Avalon F M 30 BOOK 2,000    

8 
Econet Modicalel Smart 3  

152mm*30m 
    500 لفة

9 
NIHON KOHDEN  Model FQW 
210-10-295 S.N 0102585 12 

CHANNEL 
BOOK 200    



 

 

10 
PAPER E .C. G 6 CHANNEL 210 

MM  DELTA 60 
roll 200    

 

 

 

 

 

 

 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو
 

 
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوية رقم ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناج ــــــ

 ــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبصفتي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــ
مــن شــروط عامــة وخاصــة  02/2021 ا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح رقــمكافــة مــ بــينني قــرأت وتفهمــت. 1

 ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .
مـن  كما ألتزم بين يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجـوع عنـه لمـدة سـتون يومـاً . 2

 تاري  آخر موعد لتقديم العروض.
وزارة ك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عمى بموجب العطاء المذكور أعالج والتي يتم طمبها من قبل .  وكذل3

خالل شهر وذلك من تاري  توقيع العقد واستالم أوامر التوريد عمى أن تكون تمك األصـناف المـوردة  الصحة
 من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميها في هذا العطاء.

 .إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج وهذا     
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــ                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــ الجوالرقـم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــ                                 
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــــ                                    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــ  :ــــــــــ                                 

                          
 
 



 

 

 
 


