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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 77/2027 عطاء رقى
 

 ةلرالح وزار  ميسات شبيةتػريج لتعلغ وزارة السالية / لجشة العصــاءات السخكــدية عغ شخح عصاء حكػمي        
 للذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء.تبعًا  الرحة

فعلى الذخكات ذات االختراص والسدجلة رسسيًا وتخغب فـي السذـاركة فـي ىـحا العصـاء مخازعـة وزارة الساليـة / 
في غدة خالل أوقات الجوام الخسـسي مـغ أزـل  تل اليػا بجػار محصة فارس للبتخولاإلدارة العامة للػازم العامة ـ 

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

وزارة الساليـة اللـػازم  آخخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختػم في صـشجوق العصـاءات بـاإلدارة العامـة
وتفـتح السطـاريب بحزـػر مس لـي  77/07/2027 السػافـق االثشـرغيـػم  صباحمغ  الداعة العاشخةفي غـدة ىػ 

 .الدمان والسكانالستشاقررغ في نفذ 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 يالحظت:ـ
 . أزخة اإلعالن في الرحف على مغ يخسػ عليو العصاء.7
يجب إرفاق كفالة بشكية أو شيظ بشكي مغ البشظ الػششي أو بشظ االنتـاج أو بشـظ البخيـج وفـي حـال تعـحر ذلـظ  .2

الساليـة فـي وزارة الرـحة أو االدارة العامـة  إحزار تعيج والتدام بالخرـع مـغ السدـتحقات معتسـج مـغ الـجائخةيتع 
يػمـًا مـغ  تدـعرغمغ إزسالي العصاء " كتأمرغ دخـػل " سـارا السفعـػل لسـجة  %5 للخديشة بػزارة السالية بقيسة
 آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

 ػاع الخسػم والزخائب.تذسل زسيع أن. تقجم األسعار بالذيكل و 3
 . لجشة العصاءات غرخ ملدمة بقبػل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلشالع على الكخاسة يخزى مخازعة مػقع الػزارة 5
 .0598967679. للسخازعة واالستفدار ىاتف رقع : 6
 

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

 وض ين قبم املتناقصني:زأوالً: إعذاد وتقذيى انع
يعج السشاقز عخضو وأسعاره على الججاول والشساذج والػثائق السخفقة بجعػة العصاء بعـج أن يقـخأ ىـحه الػثـائق  .7

ويــتفيع زسيــع مــا ورد فريــا ويخــتع ويػقــع كافــة وثــائق دعــػة العصــاء ويقــجميا ضــسغ العــخض كاملــة علــى أن 
 التجقرق واالستكسال برػرة صحيحة.يتحسل كافة الشتائج الستختبة على عجم قيامو ب

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

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

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

فلـف مفلـق بكحكـام ويكتــب يقـجم السشـاقز عخضـو مخفقـًا بـو الػثـائق السصلػبـة مـع تـأمرغ دخـػل العصـاء فـي م .4
وكـحلظ اسـسو وعشػانـو بالكامـل ورقـع  77/2021للسشاقرـة رقـع  الرحة ةلرالح وزار  ميسات شبيةعليو عصاء 

ـــ   اليــاتف والفــارذ ورقــع صــشجوق البخيــج الخاصــرغ بــو لتخســل إليــو السكاتبــات الستعلقــة بالعصـــاء وعليــو تبلرـ
أا تفررـخ أو تعـجيل فـي عشػانـو وعليـو أن يكتـب أيزـًا اسـع الـجائخة اإلدارة العامة للػازم / وزارة الساليـة خصيـًا بـ

 التي شخحت العصاء وعشػانيا وبخالف ذلظ يحق للجشة العصاءات أن تيسل العخض السقجم مشو.

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

 ويعاد إلى مرجره مفلقًا .

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

 

 املطهىبت:ـ ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت
يخفق السشاقز مع عخضو   خاصة إذا كان يذارك ألول مخة ( الذـيادات والػثـائق السصلػبـة مشـو وىـي علـى   .7

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

 القيسة السزافة. شيادة خلػ شخف مغ دائخة ضخيبة الجخل وضخيبة 

على السشاقز أن يخفق بعخضو الشدخة األصلية مغ أية كتالػزات أو نذخات أو معلػمات فشيـة تعـخف بـاللػازم  .2
السعخوضة وكحلظ يقجم مع عخضو العرشات السصلػبة في دعػة العصاء وإذا كانت تلظ العرشات غرخ قابلـة للشقـل 

  يو وإال يكػن للجشة العصاءات عجم الشطخ بالعخض.فعليو أن يحجد مكانيا والػقت الحا يسكغ رؤيتيا 

 لتػضيح عخضو. يخغب بكضافتيا ويخى أنيا ضخورية يحق للسشاقز أن يزيب أية وثائق أو معلػمات .3
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  :: تأييناث وضًاناث انعطاءثانثاً 
باســع مجســع الذــفاء يلتــدم السشــاقز أن يخفــق بعخضــو سـشج دفــع معتســج صــادر  :تـأمرغ الــجخػل فــي العصــاء .7

ج بحجــد مبلــ  مــغ يــأو تع االنتــاج أو البشــظ الــػششيأو علــى شــكل كفالــة أو شــيظ بشكــي مــغ بشــظ صبــي ال
مـغ إزسـالي قيسـة العصـاء " كتـأمرغ دخـػل "  %5بقيسـة في غدة ومػافقة وزارة السالية على ذلـظ  السدتحقات

أمرغ دخـػل عـخض غرـخ معـدز بتـشـيػر مـغ تـاريخ فـتح السطـاريب وال يشطـخ فـي أا  3سارا السفعػل لسجة 
على أن تعاد تأمرشات الجخػل في العصاء إلـى مقـجمريا مـغ السشاقرـرغ الـحا لـع يحـال علـريع العصـاء  العصاء

 .مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض شيخيغبعج مجة 
يلتــدم الستشــاقز الفــائد بالعصــاء أو بــأا زــدء مــغ بشــػده بتقــجيع تــأمرغ حدــغ التشفرــح : تــأمرغ حدــغ التشفرــح .2

سـشج دفـع معتسـج صـادر باسـع % مـغ إزسـالي قيسـة العصـاء وذلـظ علـى شـكل 70حال عليو بقيسـة للعصاء الس
يـػم مـغ  75خـالل  االنتـاج أو البشـظ الـػششيشيظ بشكي مغ بشظ مجسع الذفاء الصبي أو على شكل كفالة أو 

سفعـػل لسـجة ثالثـة تاريخ تبليفو بقخار إحالة العصاء عليو مغ قبل اإلدارة العامة للػازم على أن يكـػن سـارا ال
، ويعاد تأمرغ حدغ التشفرح إلـى الستعيـج بعـج تشفرـح كافـة االلتدامـات الستختبـة عليـو بسػزـب شلـب خصـي أشيخ

 .تقجمو الجائخة السدتفرجة لإلدارة العامة للػازم باإلفخاج عغ التأمرغ 
 

حيق نىسارة  % وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيت75: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين رابعاً 
 املانيت انهاء انتعاقذ أو إعادة اننظز يف األسعار

 
 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 

يذـكل مـجيخ عـام اللـػازم العامـة لجشـة فـتح مطـاريب العصـاء وتقـػم ىـحه اللجشـة بفـتح  :لجشة فتح السطاريب .7
ػة العصـاء بعـج اتخـاذ اإلزـخاءات العصاءات بحزػر السشاقررغ أو مس لـريع فـي الدمـان والسكـان السحـجديغ فـي دعـ

 -التالية:
إثبات عجد السطاريب في محزخ فتح السطاريب وكل عصاء يفتح مطخوفـو يزـع رئـيذ اللجشـة عليـو وعلـى  - أ

 مطخوفو رقسًا مدلداًل على ىرئة كدخ اعتيادا بدصو رقع العصاء ومقامو عجد العصاءات الػاردة.

 دىا.تخقيع األوراق السخفقة مع العصاء وإثبات عج  - ب

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

التػقيع مغ رئيذ اللجشة وزسيع األعزاء الحاضـخيغ علـى العصـاء ومطخوفـو وكـل ورقـة مـغ أوراقـو وكـحلظ  - ث
 على محزخ اللجشة بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

يحــجد مــجيخ عــام اللــػازم العامــة األشــخاص أو الجيــات الــحيغ تتكــػن مــشيع  شــة دراســة وتقرــيع العــخوض:لج .2
اللجشة الفشية التي تقػم بجراسة العخوض مغ الشـػاحي الفشيـة والساليـة والقانػنيـة وتقـجم تػصـياتيا السشاسـبة للجشـة 

 -العصاءات السخكدية بعج أخح السعايرخ التالية في االعتبار:
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 شطخ في أا عخض غرخ معدز بتأمرغ دخػل العصاء.ال ي  - أ

تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحرث تحجد السعايرخ الفشية وفقًا لسػاصـفات اللـػازم السصلػبـة علـى زـجول    - ب
يعج ليحه الفاية، وتخزع كافة العخوض لشفذ السعايرخ مغ حرـث التـدام السشـاقز بعخضـو بسػاصـفات وشـخوط 

 دعػة العصاء.

غ االعتبــار كفــاءة السشــاقز مــغ الشــاحرترغ الساليــة والفشيــة ومقجرتــو علــى الػفــاء بالتدامــات العصــاء يؤخــح بعــر  - ت
وسسعتو التجارية والتدييالت التي يقجميا أو الخجمة التي يػفخىا وقصع الغيـار وورش الرـيانة و كـحلظ كػنـو 

 يــو كــل أو بعــس ىــحه  وكرــل أو مــػزع لػكرــل أو تــازخ، وللجشــة اســتبعاد عــخض السشــاقز الــحا ال تتــػفخ
 الستصلبات.

 تبجأ الجراسة بالعخض الحا قجم أرخز األسعار ثع الحا يليو حتى تتع دراسة العخوض السقجمة.  - ث

اإلحالـة علـى مقـجم أرخـز إذا تػافخت فـي العـخض كافـة الذـخوط والسػاصـفات والجـػدة تػصـي اللجشـة الفشيـة ب - ج
لـى أر ـخ مـغ مـػرد للرـشف الػاحـج بـالخغع مـغ اخـتالف مغ حق اللجشة الفشية أن تػصي بالتخسـية عاألسعار و 
 األسعار.

في حالة عجم تػافخ الستصلبات في العخض الحا يتزسغ أرخز األسعار تشتقل الجراسة إلى العـخض الـحا يليـو  - ح
بالدعخ إلى أن ترل إلى العخض الحا تتػافخ  يو الستصلبـات لإلحالـة علـى أن تبـرغ أسـباب اسـتبعاد العـخوض 

 واضح. األرخز بذكل

إذا تدــاوت السػاصــفات واألســعار والذــخوط والجــػدة السصلػبــة يفزــل السشــاقز الــحا يتزــسغ عخضــو مرــدات  - خ
إضا ية ثع السقجم للسشتجات السحلية، ثـع السشـاقز السقـيع بفلدـصرغ برـػرة دائسـة، ثـع مـجة التدـليع األقـل إذا 

 رانت سخعة التدليع لسرلحة الجائخة السدتفرجة.

 املتعهذ أو املىرد :ـ :ـ انتشاياثسادساً 
على الستعيج الـحا أحرـل عليـو العصـاء اسـتكسال إزـخاءات العقـج الخـاص بقـخار اإلحالـة وتػقيـع االتفاقيـة ومـا  .7

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

تشازل ألا شخز آخخ عغ كـل أو أا زـدء مـغ العقـج دون الحرـػل علـى  إذن خصـي ال يجػز للستعيج أن ي .3
 مغ لجشة العصاءات التي أحالت العصاء.

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

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

يلتدم السػرد بتدليع اللػازم وفقًا للسػاصفات والذخوط الستفق علريـا والـػاردة فـي قـخار اإلحالـة وكـحلظ العرشـات  .5
 السعتسجة والسحكػرة  يو.

 انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ :ـ اإلجزاءاثسابعاً 
إذا تأخخ الستعيج عغ تػريـج مـا التـدم بـو فـي السػعـج السحـجد فـي العقـج يحـق لسـجيخ عـام  :فخض غخامة مالية .7

غ كـل %( مـغ قيسـة اللـػازم التـي تـأخخ فـي تػريـجىا عـ7دائخة اللػازم العامة أن يفـخض غخامـة ماليـة ال تقـل عـغ  
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أسبػع تأخرخ إال إذا تبرغ أن التـأخرخ فـي التػريـج نـازع عـغ قـػة قـاىخة ، وفـي زسيـع األحـػال علـى الستعيـج تقـجيع 
إشعار خصـي وفـػرا إلـى الجيـة السخترـة بـالطخوف واألسـباب التـي أدت إلـى التـأخرخ فـي التػريـج أو مشعتـو مـغ 

 ذلظ وتقجيع ما ي بت ذلظ.
كل الستعيج عـغ تشفرـح التداماتـو بسـا  يـو التدامـو بالتػريـج أو قرـخ فـي ذلـظ إذا ن الذخاء على حداب الستعيج: .2

أو تأخخ يحق لسجيخ عام دائخة اللـػازم العامـة إصـجار القـخار بذـخاء اللـػازم السلتـدم بيـا الستعيـج بـشفذ الخرـائز 
ت اإلضـا ية والسػاصفات مغ أا مرجر آخخ على حداب ىحا الستعيـج ونفقتـو مـع تحسرلـو فـخوق األسـعار والشفقـا

وأية خدائخ أو مراريب أو عصل أو ضخر يلحق بالجائخة السدتفرجة أو دائـخة اللـػازم العامـة دون الحازـة إلـى أا 
 إنحار وال يحق للستعيج االعتخاض على ذلظ.

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

 أا زدء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة اللػازم غرخ السػردة ويعتبخ السبل  في ىحه الحالة إيخادًا للخديشة العامة.
تحقة ليا في ذمة السشـاقز أو السـػرد مـغ وفي زسيع األحػال يحق لجائخة اللػازم العامة تحررل األمػال السد .4

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

 
 -اخلالفاث: : حمثايناً 

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

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

 مشاشق الدلصة الػششية الفلدصرشية بيحا الذأن.
 

 : شزوط يتفزقت:ـتاسعاً 

إذا استعسل السشاقز الفر أو التالعب في معاملتـو أو ثبـت عليـو أنـو شـخع أو قـام بشفدـو أو بػاسـصة غرـخه  .7
أو علـى التػاشــؤ معــو إضــخارًا  بصخيـق مباشــخ أو غرــخ مباشـخ علــى رشــػة أحــج مـػضفي أو مدــتخجمي الدــلصة

ــة بالتعػيزــات  ــػزارة السصالب ــأمرغ مــع عــجم اإلخــالل بحــق ال ــي الحــال ويرــادر الت ــجه ف بالسرــلحة يلفــي عق
الستختبة على ذلظ فزاًل عغ شصب اسسو مغ بـرغ السشاقرـرغ وال يدـسح لـو بالـجخػل فـي مشاقرـات للدـلصة 

 القزائية ضجه عشج االقتزاء.الػششية الفلدصرشية ىحا فزاًل عغ اتخاذ اإلزخاءات 
إذا أفلذ السشاقز أو السػرد يحـق للجشـة العصـاءات إلفـاء التعاقـج معـو دون اللجـػء للقزـاء وكـحلظ مرـادرة  .2

 مبل  التأمرغ ككيخاد عام للخديشة العامة.
بـحلظ  إذا تػفى السشاقز أو السػرد زاز إلفاء العقج  السبخم معو أو مـا تبقـى مشـو  بتػزيـو كتـاب للػرثـة يفرـج .3

 دون الحازة إلى استرجار حكع قزائي يقزي بحلظ مع رد مبل  التأمرغ في ىحه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
التي يقجميا السػرد على حدابو السدتلدمات  والجية السدتفرجة إزخاء التفتير أو االختيار على الرحةيحق لػزارة . 1

 الخاص دون الحق باالعتخاض.
مغ تاريخ استالمو  أسبػعرغ(  يام بالتػريج الكسيات التي تصلب مشو في السكان والدمان السحجد خالللتدم الستعيج القي. 2

ويكػن مدئػال عشيا  وعجم تلفيا أمخ التػريج الخصى على أن يتع نقل السػاد واألصشاف السصلػبة بصخيقة تزسغ سالمتيا
 في غدة. الرحةحتى وصػليا إلي مػاقع العسل ومخازن وزارة 

ط العامة أو الخاصة أو مغ حق لجشة االستالم رفس أية كسية أو الرشف بكاملو إذا وزج مخالفة في الذخو . 3
 .السػاصفات

أا مػاد يقػم السػرد بتػريجىا يجب أن تكػن مصابقة للسػاصفات والسقاييذ الفلدصرشية ويحق للجية السدتفرجة التأرج . 4
 .نفقة السػرد ىا مشاسبة وعلى حدابمغ ذلظ بالصخق التي تخا

% مغ الكسية اإلزسالية دون االعتخاض مغ قبل 30الحق بديادة الكسية أو إنقاصيا بشدبة ال تتجاوز  الرحةػزارة . ل5
  .السػرديغ

 شاملة للزخيبة السزافة ما لع يخد نز خالف ذلظ. و بالذيكلفي زسيع األحػال تكػن عخوض األسعار . 6
س شخوط التعاقج أو في حال امتشاعو أو عخقلتو للتػريج بسا يسذ بسرلحة وزارة في حال مخالفة السػرد لكل أو بع. 7

والخزػع عليو بالتعػيس عغ كل عصل  كفالة حدغ التشفرحمرادرة  الساليةأو يعخض مرالحيا للزخر يحق لػزارة  الرحة
مغ السػرد الحا يليو في  أو ضخر لحق بيا كسا أن ليا الحق في الحرػل على السػاد التي يتخلف السػرد عغ تػفرخىا

% 10الدعخ أو الذخاء بالصخق التي تخاىا محققة لسرلحتيا وإلفاء التعاقج معو ودفع فخوق األسعار مزافًا إلريا 
مراريب إدارية مغ ضسانتو البشكية وليذ للسػرد الحا خالف أا شخط مغ شخوط التعاقج أو تخلف عغ أو عخقل عسليات 

أو السصالبة بفخوق األسعار إذا تسكشت  كفالة حدغ التشفرحأية تعػيزات أو السصالبة باستخداد التػريج الحق في السصالبة ب
الػزارة مغ تػفرخ تلظ السػاد بدعخ اقل مغ سعخ السشاقرة الحا تع التعاقج بسػزبو وفى حال عجم كفاية الزسانة لتفصية 

 تحقاتو لجييا.الحق في خرع أا مبال  تتبقى مغ مد الساليةفخوق األسعار لػزارة 
مغ  يػم(  60    يكػن الجفع للسػرد لقاء ما قام بتػريجه مغ مػاد شبقًا للذخوط والسػاصفات الػاردة بالسشاقرة خالل . 8

رحيفة الذخوط بتاريخ تقجيع الفػاترخ واألوراق الجالة على تسام وحدغ التػريج شبقا للذخوط والسػاصفات الػاردة 
 والسػاصفات. 

اءات السخكدية الحق بتجدئة األصشاف أو كسياتيا برغ أر خ مغ متعيج ، وذلظ بسا يتشاسب مع السرلحة للجشة العص. 9
 العامة.

يلتدم مغ يخسػ عليو الرشف إحزار قائسة بأسساء األدوية وكسياتيا التي قام باسترخادىا مغ الخارج مختػمة مغ . 10
 ششية السدجلة بػزارة الرحة.الجسارك بالسعابخ وىحا ال يذسل الرشاعات الجوائية الػ 

مدجل بػزارة الرحة الفلدصرشية و يذتخط أن يتع تقجيع السدتشجات التي تجل   الجواء( يجب أن يكػن الرشف السػرد. 11
الدلصة الػششية الفلدصرشية عبخ السشافح الخسسية وبالصخق القانػنية وتحجيج مرجر الذخاء  أراضيعلى عبػر الرشف إلى 

 ردة. للبزائع السدتػ 
يجب أن أسبػعرغ مغ صجور أوامخ التػريج و التػريج: يتع التػريج لكامل الكسية السصلػبة في غزػن مجه ال تديج عغ . 12

ال تقل صالحية األصشاف السػردة عغ سشترغ عشج التػريج أما األصشاف التي تكػن السجة برغ إنتازيا وتاريخ الرالحية ليا 
 ( الخاص بيا.shelf lifeتيا عغ ثل ي مجة حياة الرشف  اقل مغ سشترغ  يجب أال تقل صالحر
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 Doubleبخرػص األدوية السدتعسلة مغ مذتقات الجم يجب أن يكػن السدتحزخ قج مخ بعسلية تعقيع مددوج   . 13
inactivation ويخفق مع عخض الدعخ شيادات الخقابة الشػعية لو مرحػبة بذيادات خلػه مغ فرخوس التياب الكبج )

B C وان تكػن الذيادات مرجقة مغ الجيات الرحية في بلج السشذأ وليذ  2، 1غ األزدام السزادة لفرخوس اإليجز وم
ويصبق نطع التحلرل WHO مغ الذخكة السرشعة فقح،  كسا يجب إرفاق نتائج التحلرل للسشتج صادرة عغ مخكد معتسج مغ 

رشعة بأن نفذ التذفرلو السرجرة إلى فلدصرغ مدتعسلة في .رسا يجب إرفاق  إفادة مغ الذخكة الس الجرج حدب متصلباتيا
 بلج السشذأ أو تع ترجيخىا واستخجاميا في بلجان أخخا. 

اإلمكانيات  يشصبق الذخط الدابق على كل األصشاف التي تػصف بكػنيا أصشافا حداسة وقج ال تتػفخ لجى الػزارة. 14     
اء التي ترجر للسػرد في أوامخ الذخ جة زمشية شػيلة وتحجد ىحه األصشاف رليا مالفشية لتحلرليا محليا أو التي قج يدتفخق تحل

 . بعج التخسية
دوالر لكل  2000بخرػص أصشاف األدوية والسيسات الصبية يتع تحلرل األصشاف السػردة التي تديج قيستيا عغ  -أ. 15

 عرشات السخسلة للفحز والتحلرلال صشف وذلظ على حداب السػرد مع التدام السػرد بتعػيس الػزارة عغ عجد
 يلتدم السػرد بارفاق شيادات التحلرل السعتسجة مغ الذخكة السرشعة لكافة التذغيالت السػردة عشج التػريج. -ب
 يحق للػزارة تحلرل أا صشف تذظ بسخالفتو للػاصفات الفشية وذلظ على حداب السػرد. -ج
محزخ   ( يػمًا مغ تاريخ إتسام التػريج على أن يخفق مع الفاتػرة 60يكػن الجفع لقاء األدوية السػردة خالل  . 16  

 االستالم والتقاريخ الفشية الالزمة.
لػزارة الرحة الحق في إلفاء السشاقرة برػرة كلية أو بعس أصشافيا وبجون إبجاء األسباب ودون أن يكػن لسقجم  .17

 العصاء الحق في السصالبة بأا تعػيس.
ل فتخة سخيان العقج الحق في زيادة الكسيات السصلػبة أو تخييزيا كليًا أو زدئيًا ندبة ال تديج أو لػزارة الرحة خال . 18

 % مغ الكسية السصلػبة وبشفذ األسعار التي تقجم بيا وبجون اعتخاض مغ السػرد .30تقل عغ 
 السحجد .  ج السػعج لغ يشطخ ألا عصاء غرخ مدتػفى للذخوط القانػنية ولغ يقبل أا عصاء يتع إحزاره بع. 19
 . ( على زسيع العبػات.MOHعلى السػرد شباعة عبارة  مباعة لػزارة الرحة الفلدصرشية . 20
 يجب االلتدام بأن تكػن األقخاص والكبدػالت في عبػات على ىرئة أشخشة  نسصية(.. 21
 ززازة فقح.  100ن عغ يجب االلتدام بان ال تديج الكسية مغ ززازات األدوية السػزػدة داخل كل كختػ. 22
 يجب االلتدام بأن تكػن زسيع العبػات للرشف الػاحج متداوية الكسية.. 23
عشج تػريج أا كسية مغ األدوية يجب التشدرق مدبقًا مع مدتػدعات األدوية السخكدية في غدة وأن يكػن التػريج . 24

الحجع الكبرخ والتي  خز محالرل الجيلدة والسحالرل ذاتيخالل ساعات الجوام الخسسي مرحػبًا باإلرسالية أو الفاتػرة و يسا 
 تحتاج المارغ تخديغ كبرخة يتع تػريجىا حدب الصلب.

يجب على السذتخك تحجيج اسع الذخكة السرشعة وبلج السشذأ للرشف الحا يتقجم بو في السشاقرة وتحجيج رقع . 25
 الدعخ .الكتالػج وإرفاق الكتالػزات الخاصة بالرشف وذلظ عشج تحجيج 

لجشة االستالم في السدتػدعات. إلىجب أن تدلع األدوية مغ قبل مشجوبرغ معتسجيغ مغ قبل السػرديغ ي. 26
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 انكًياث واألسعارجذول 
 

الذخكة  بلج السشذأ مجة التػريج مالحطة
 السرشعة

االزسالي 
 بالذيكل

سعخ الػحجة 
 .Qu. Unit Item No بالذيكل

      50 PCS 
TRACHEOSTOMY TUBE WITH CUFF 
8.5MM ID 1 

      10,000 PCS 

BACTRIA VIRAL FILTER (SINGLE USE) 
(FILTA GUARD BREATING FILTER 
22Fl/22 M / 15 F-/ 1944 

2 

      100 Kit 
Peripherally Inserted Central Catheter  
(PICC) 3 

      500 PCS 

Non – Invasive Ventilation Full Facial 
Mask for CPAP size (medium 3.5 tall , 
3.25 wide) and (large 4.25 tall , 3.25 
wide) 

4 

      300 PCS 
Non – Invasive Ventilation Nasal Mask 
for CPAP size (medium 2 tall , 1.75 
wide) and (large 2.25 tall , 2 wide) 

5 

      50 PCS 
High Flow Nasal Cannula Therapy 
 Device 6 

 Total price in NIS 

 
  5,4بخصوص البندين ( يجب توريد المقاسات حسب التاليLarge 80%, Medium 20%) 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

ـــــــاه ـــــــــــ  ـــــــع أدن ـــــــا السػق ـــــــخ أن ـــــــع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأق ـــــــة رق ــــــــ ىػي ـــــــ اًل عـــــــغ  شـــــــخكة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ برـــــــفتي مس ــــ
 ـــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانػنيــًا بتلــظ الذــخوط  اصــفات وألتــدم التدامــاً مــغ شــخوط عامــة وخاصــة ومػ  2027/ 77 ا ورد بػثــائق العصــاء السصــخوح رقــعبــأنشي قــخأت وتفيســت كافــة مــ. 7
 والسػاصفات.

 رسا ألتدم بأن يبقى العخض السقجم مشي سارا السفعػل وال يجػز لي الخزػع عشو لسجة سترغ يػما مغ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.. 2
مغ تـاريخ تػقيـع  وذلظ يػماً  60خالل  السعشيةػزارة الشلبيا  مغ قبل  . وكحلظ ألتدم بتػريج األصشاف السحالة على بسػزب العصاء السحكػر أعاله والتي يتع3

 العقج واستالم أوامخ التػريج على أن تكػن تلظ األصشاف السػردة مغ قبلي وفقًا للسػاصفات والذخوط السشرػص علريا في ىحا العصاء.
 إرخاه .وىحا إقخار وتعيج مشي بحلظ أقخ وألتدم بكل ما ورد بو دون أا ضفح أو      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـع السشــاقــز :ــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقع السذتفل السخخز :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــػان :                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقع الجػال: ــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـع الياتـف :ـــــــــــــــــــــ                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــالتاريخ                                  
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