
 

 40/9409ت لصالح وزارة الصح مواد مخبريت وريذ ت

                                                     

 صفحت                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
 دولة ف لسطين

 
 وزارة المالية

 
 للوازم العامة  العامة  دارةاإل

 لجنة العطاءات المركزية
 

 
 2019/ 40عطاء رقم  

 
 

 الصحة    ةلصالح وزار  مواد مخبريةتوريد  
 

 



 

 40/9409عطاء رقم   لصالح وزارة الصحت  مواد مخبريتتوريذ 

 9صفحت  
 

 
 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 9402/ 40  عطاء رقم
  لصالح أصناف مختبرات توريدلعطاء حكومي زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / المالية تعمن وزارة     
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاءالصحة  ةوزار 

فعمــا الشــركات ذات ااختصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــذا العطــاء مراجعــة وزارة 
خـلل أواـات الـدوام الرسـمي مـن أجـل تل الىوا بجـوار محطـة فـارس ـ  لموازم العامةالعامة  اإلدارةالمالية / 

إلــا ايــر مسـتردة تــورد  شــيكل( 033الحصـول عمــا كراسـة المواصــفات ووثــائق العطـاء ممابــل دفــ  مبمـ   
 .خزينة وزارة المالية

وزارة المــوازم  العامـة رةدااإلآخـر موعـد لمبـول عـروض ارســعار بـالظرف المختـوم فـي صــندوق العطـاءات بـ
وتفـتح المظـاريف   88/88/8388الموافـق  ااحـديوم  صباحمن  عشر الثانيةالساعة وو  زةـالمالية في ا

 الزمان والمكان .نفس نااصين في تبحضور ممثمي الم
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعلن في الصحف .8
مــن أي بنــك يعمــل فــي باســم مجمــ  الشــفاء الطبــي  كفالــة بنكيــة أو شــيك بنكــي صــادرين  يجــة إرفــاق .8

يومـًا مـن آخـر  تسـعين" كتـممين دخـول " سـاري المفعـول لمـدة  مـن إجمـالي العطـاء %5بميمة  اطاع ازة 
 موعد لتمديم العروض.

 وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائة. بالشيكلتمدم ارسعار  .0
 ت اير ممزمة بمبول أال ارسعار.لجنة العطاءا .4

 . www.mof.gov.ps. لإلطلع عما الكراسة يرجا مراجعة موا  الوزارة 5
 .8808768. لممراجعة وااستفسار واتف رام : 6
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

ضــه وأســعارى عمــا الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفمــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يمــرأ وــذى يعــد المنــااص عر  .8
الوثائق ويتفىم جميـ  مـا ورد فيىـا ويخـتم ويواـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويمـدمىا ضـمن العـرض كاممـة 

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم ايامه بالتدايق وااستكمال بصورة صحيحة.

عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم  بالشـيكلأسـعار العطـاء تكتة  .8
 والتغميف ومصاريف النمل والتحميل والتنزيل والتممين وجمي  الرسوم والمصاريف ارخرى.

أو التعــديل أو  يعــد المنــااص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر ارزرق أو ارســود فمــط ويحظــر المحــو .0
شــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن وــذا المبيــل يوضــ  عميــه خطــين متــوازيين بـــالحبر ال

 ويعاد كتابة الصواة بالحبر ارزرق أو ارسود ويوا  بجانبه من ابل من أجرى التصوية. رارحم

يمــدم المنــااص عرضـــه مرفمــًا بــه الوثـــائق المطموبــة مــ  تـــممين دخــول العطــاء فـــي مغمــف مغمــق ب حكـــام  .4
وكـذلك اسـمه   8389/ 34 لممنااصـة راـم الصـحة ةلصـالح وزار   مـواد مخبريـةتوريـد ة عميه عطـاء ويكت

وعنوانه بالكامل ورام الىـاتف والفـاكس وراـم صـندوق البريـد الخاصـين بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعممـة 
تعديل في عنوانـه وعميـه أن  ولموازم / وزارة المالية خطيًا بمي تغيير أ العامة ةاإلدار بالعطـاء وعميه تبميــ  

يكتــة أيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنوانىــا وبخــلف ذلــك يحــق لمجنــة العطــاءات أن تىمــل 
 العرض الممدم منه.

ابـل  العامـة ةاإلدار يودع العرض من ابل المنااص في صندوق العطاءات المخصص لىذا الغـرض لـدى  .5
في صندوق العطاءات ابل آخر موعـد لتمـديم العـروض  دع انتىاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ا يو 

 ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرى مغممًا .

مـن  يومـا سـتونيمتزم المنااص بمن يبما العرض الممدم منه نافذ المفعول وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتمديم العروض.

 
 ـثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموبة:

يرفق المنااص م  عرضه   خاصة إذا كان يشارك رول مرة ( الشـىادات والوثـائق المطموبـة منـه ووـي   .8
 عما النحو التالي:

 .صورة مصداة عن شىادة مزاولة المىنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 مضافة.شىادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة الميمة ال 
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عما المنااص أن يرفق بعرضه النسـخة ارصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف  .8
ذا كانـت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكذلك يمدم م  عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان

ا ي كـون لمجنـة العطـاءات عـدم اير اابمة لمنمل فعميه أن يحدد مكانىا والواـت الـذي يمكـن رؤيتىـا فيـه وان
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــااص أن يضــــيف أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يراـــة ب ضــــافتىا ويـــرى أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .0
 عرضه.

 

  ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

و عمـا شـكل كفالـة أو أباسـم مجمـ  الشـفاء الطبـي صـادر  معتمـد يمتزم المنااص أن يرفق بعرضه سـند دفـ 
بميمــة  شــيك بنكــي صــادر مــن بنــك يتعامــل مــ  الســمطة الفمســطينية فــي اــزة وموافمــة وزارة الماليــة عمــا ذلــك

شىور مـن تـاريخ فـتح المظـاريف وا  0ساري المفعول لمدة " كتممين دخول "  من إجمالي ايمة العطاء 5%
عــاد تممينــات الــدخول فــي العطــاء إلــا ، عمــا أن تينظــر فــي أي عــرض ايــر معــزز بتــممين دخــول العطــاء 
بعـــد مـــدة أســـبوعين مـــن تـــاريخ آخـــر موعـــد لتمـــديم  ممـــدميىا مـــن المنااصـــين الـــذي لـــم يحـــال عمـــيىم العطـــاء

 العروض، وكذلك لمن أحيل عميىم العطاء بعد أن يموموا بتمديم تممين حسن التنفيذ.
 تأمين حسن التنفيذ :  .9

زء من بنودى بتمديم تممين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه بميمـة يمتزم المتنااص الفائز بالعطاء أو بمي ج
صادر باسم مجم  الشـفاء الطبـي أو عمـا  معتمد سند دف % من إجمالي ايمة العطاء وذلك عما شكل 83

شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل م  السمطة الفمسطينية في اـزة وموافمـة وزارة الماليـة عمـا 
يوم مـن تـاريخ تبميغـه بمـرار إحالـة العطـاء عميـه مـن ابـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـا أن يكـون  85خلل  ذلك

، ويعاد تممين حسن التنفيذ إلا المتعىـد بعـد تنفيـذ كافـة االتزامـات المترتبـة  أشىرثلثة مدة ساري المفعول ل
فراج عـــن التــممين  حيـــث يـــتم عميــه بموجـــة طمــة خطـــي تمدمـــه الــدائرة المســـتفيدة لــإلدارة العامـــة لمـــوازم بــاإل

 إصدار شيك بميمة الكفالة من وزارة المالية(.
 
يتم و  من ايمته كما 30334عند العمد أو ااتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 3

عن نفس العمد أو ااتفاق كرسوم طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما  30334تحصيل نسبة 
خصم من فاتورة المورد من ايمة العمد أو ااتفاق عما أن ت 30338ىة المنفذة ليصبح مجموع المحصل الج

 عند السداد.
 رابعًا : األسعار غير شاممة ضريبة القيمة المضافة )معفاة من الضريبة(.
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ة % وفـق تقـدير لجنـة العطـاءات المركزيـة يحـق لـوزار 01خامسـًا : فـي حـال انخفـاض ارسـعار مكثـر مـن 
 المالية انياء التعاقد مو إعادة النظر في األسعار

 
 

 ًا: فتح العطاءات وتقييميا:سادس
 -:لجنة فتح المظاريف -0
يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتمــوم وــذى المجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور  

 -اء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:المنااصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العط
إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه  - أ

وعمـــا مظروفـــه رامـــًا مسمســـًل عمـــا ويئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه راـــم العطـــاء وممامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثبات عددوا.  - ة  ترايم اروراق المرفمة م  العطاء وان

راءة اســم ممــدم العطــاء وارســعار وايمــة التــممين اابتــدائي الممــدم مــن كــل منــااص وذلــك بحضــور اــ  - ت
 المنااصين أو ممثميىم.

التوايــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  ارعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل وراــة مــن أورااــه  - ث
 وكذلك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابمة.

 

 

 -:اسة وتقييم العروضلجنة در  -9
ــذين تتكــون مــنىم المجنــة الفنيــة التــي تمــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة ارشــخاص أو الجىــات ال
العروض من النواحي الفنية والمالية والمانونية وتمدم توصـياتىا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أخـذ 

 -المعايير التالية في ااعتبار:
 في أي عرض اير معزز بتممين دخول العطاء.ا ينظر   - أ

تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفمـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا    - ة
جـــدول يعـــد لىـــذى الغايـــة، وتخضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــااص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

عتبار كفاءة المنااص من الناحيتين المالية والفنية وممدرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء يؤخذ بعين اا  - ت
وسمعته التجارية والتسىيلت التـي يمـدمىا أو الخدمـة التـي يوفروـا واطـ  الغيـار وورش الصـيانة و كـذلك 

كـل أو بعـض  كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـااص الـذي ا تتـوفر فيـه
 وذى المتطمبات.
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 تبدأ الدراسة بالعرض الذي ادم أرخص ارسعار ثم الذي يميه حتا تتم دراسة العروض الممدمة.  - ث

إذا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا ممـــدم  - ج
أكثر من مورد لمصـنف الواحـد بـالرام أرخص ارسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما 

 من اختلف ارسعار.

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرخــص ارســعار تنتمــل الدراســة إلــا العــرض  - ح
الذي يميـه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـا أن تبـين أسـباة 

 ضح.استبعاد العروض اررخص بشكل وا

إذا تســـاوت المواصـــفات وارســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــااص الـــذي يتضـــمن عرضـــه  - خ
ميزات إضافية ثم الممدم لممنتجات المحميـة، ثـم المنـااص الممـيم بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم 

 ارال إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 لمتعيد مو المورد :ـا :ـ التزامات اسابع
عما المتعىـد الـذي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العمـد الخـاص بمـرار اإلحالـة وتوايـ  ااتفاايـة  .8

 وما يمحمىا من أوراق ومستندات بما فيىا  أوامر الشراء(.
 من تاريخ استلمه رمر التوريد. أسبوعين يمتزم المتعىد بالتوريد خلل .8

ازل ري شـخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العمـد دون الحصـول عمـا  إذن ا يجوز لممتعىد أن يتن .0
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحق لممنااص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بمي خسارة أو ضرر ناشئ عـن تمـديم عرضـه  .4
حـل العطـاء عمـا ممـدم أاـل في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض الممدمـة إليىـا أو إذا لـم ت

 ارسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وات أو أي مرحمة دون ذكر ارسباة.

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي اــرار اإلحالــة وكــذلك  .5 يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفم
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 لتي تتخذ ضد المتعيد في حالة التأخير في التنفيذ مو عدم قيامو بو:ـ:ـ اإلجراءات ااثامن

إذا تمخر المتعىد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العمـد يحـق لمـدير :  فرض غرامة مالية .8
%( مـن ايمـة المـوازم التـي تـمخر فـي توريـدوا 8عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ا تمـل عـن  

كــل أســبوع تــمخير إا إذا تبــين أن التــمخير فــي التوريــد نــاجم عــن اــوة اــاورة ، وفــي جميــ  ارحــوال عمــا  عــن
المتعىــد تمــديم إشــعار خطــي وفــوري إلــا الجىــة المختصــة بــالظروف وارســباة التــي أدت إلــا التــمخير فــي 

 التوريد أو منعته من ذلك وتمديم ما يثبت ذلك.
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كل المتعىد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو اصـر فـي إذا ن : الشراء عمى حساب المتعيد .8
ذلــك أو تــمخر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار المــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بىــا المتعىــد بــنفس 
الخصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آخـر عمــا حسـاة وــذا المتعىـد ونفمتــه مـ  تحميمــه فـروق ارســعار 

ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم والنفمــا ت اإلضــافية وأيــة خســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال
 العامة دون الحاجة إلا أي إنذار وا يحق لممتعىد ااعتراض عما ذلك.

: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذي يخـل بالتزاماتـو مو إلغـاء العقـد المبـرم معـو .0
التــي أحالــت العطــاء اتخــاذ اإلجــراءات اللزمــة بحــق المتعىــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة ايمــة التــممين الممــدم مــن 
المتعىــد أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســة مــ  ايمــة المــوازم ايــر المــوردة ويعتبــر المبمــ  فــي وــذى الحالــة إيــرادًا 

 لمخزينة العامة.
لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل ارمـــوال المســـتحمة لىـــا فـــي ذمـــة المنـــااص أو وفــي جميـــ  ارحـــوال يحـــق  .4

المورد من ارموال المستحمة لذلك المنااص أو المورد لدى الـوزارات والىيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن 
 كفااتىم.

 -حل الخالفات:ًا: تاسع
أو من بنود العمـد فيـتم حمـه وديـًا في حال حدوث أي خلف ينشم عن تفسير أي بند من البنود السابمة   - أ

 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــا حــل حــول أي خــلف يتعمــق  03إذا لــم يــتمكن الطرفــان خــلل  - ة
بالعمـــد يحـــق ري مـــن الطـــرفين حـــل الخـــلف بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق المـــوانين وارنظمـــة 

 طينية بىذا الشمن.المعمول بىا في مناطق السمطة الوطنية الفمس

  
 شروط متفرقة:ـ :اعاشر 

ا اســتعمل المنــااص الغــش أو التلعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو اــام بنفســه أو بواســطة ذإ .8
ايرى بطريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه 

در التـــممين مـــ  عـــدم اإلخـــلل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة إضـــرارًا بالمصـــمحة يمغـــي عمـــدى فـــي الحـــال ويصـــا
بالتعويضات المترتبة عما ذلك فضًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المنااصـين وا يسـمح لـه بالـدخول فـي 
 منااصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية وذا فضًل عن اتخاذ اإلجراءات المضائية ضدى عند اااتضاء.

جنـــة العطـــاءات إلغـــاء التعااـــد معـــه دون المجـــوء لممضـــاء وكـــذلك إذا أفمـــس المنـــااص أو المـــورد يحـــق لم .8
 مصادرة مبم  التممين ك يراد عام لمخزينة العامة.

إذا تـوفا المنــااص أو المــورد جــاز إلغــاء العمـد  المبــرم معــه أو مــا تبمــا منـه  بتوجيــه كتــاة لمورثــة يفيــد  .0
 التممين في وذى الحالة.بذلك دون الحاجة إلا استصدار حكم اضائي يمضي بذلك م  رد مبم  
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 الشـــروط الخاصـــة
 

التي يقدميا المورد عمى المستمزمات  والجية المستفيدة إجراء التفتيش مو ارختيار عمى الصحةيحق لوزارة . 1
 حسابو الخاص دون الحق بارعتراض.

من تاريخ  مسبوعين( )دد خاللمتزم المتعيد القيام بالتوريد الكميات التي تطمب منو في المكان والزمان المحي. 2
ويكون  وعدم تمفيا عمى من يتم نقل المواد واألصناف المطموبة بطريقة تضمن سالمتيا ،استالمو ممر التوريد الخطى

 في غزة. الصحةمسئور عنيا حتى وصوليا إلي مواقع العمل ومخازن وزارة 
مخالفة في الشروط العامة مو الخاصة مو  من حق لجنة ارستالم رفض مية كمية مو الصنف بكاممو إذا وجد. 3

 المواصفات .
مي مواد يقوم المورد بتوريدىا يجب من تكون مطابقة لممواصفات والمقاييس الفمسطينية ويحق لمجية المستفيدة . 4

 التأكد من ذلك بالطرق التي تراىا مناسبة وعمى حساب نفقة المورد .
% من الكمية اإلجمالية دون ارعتراض من 30قاصيا بنسبة ر تتجاوز الحق بزيادة الكمية مو إن الصحةوزارة . ل5

  .قبل الموردين
 وشاممة لمضريبة المضافة ما لم يرد نص خالف ذلك. بالشيكلفي جميع األحوال تكون عروض األسعار . 6
يمس بمصمحة في حال مخالفة المورد لكل مو بعض شروط التعاقد مو في حال امتناعو مو عرقمتو لمتوريد بما . 7

والرجوع عميو بالتعويض عن  كفالة حسن التنفيذمصادرة  الماليةمو يعرض مصالحيا لمضرر يحق لوزارة  الصحةوزارة 
كل عطل مو ضرر لحق بيا كما من ليا الحق في الحصول عمى المواد التي يتخمف المورد عن توفيرىا من المورد 

لغاء التعاقد معو ودفع فروق األسعار مضافًا الذي يميو في السعر مو الشراء بالطرق التي ترا ىا محققة لمصمحتيا وا 
% مصاريف إدارية من ضمانتو البنكية وليس لممورد الذي خالف مي شرط من شروط التعاقد مو تخمف عن 10إلييا 

لمطالبة مو ا كفالة حسن التنفيذمو عرقل عمميات التوريد الحق في المطالبة بأية تعويضات مو المطالبة باسترداد 
بفروق األسعار إذا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر اقل من سعر المناقصة الذي تم التعاقد بموجبو وفى 

 الحق في خصم مي مبالغ تتبقى من مستحقاتو لدييا. الماليةحال عدم كفاية الضمانة لتغطية فروق األسعار لوزارة 
 يوم(  60)من مواد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة خالل  يكون الدفع لممورد لقاء ما قام بتوريده . 8

صحيفة الشروط بمن تاريخ تقديم الفواتير واألوراق الدالة عمى تمام وحسن التوريد طبقا لمشروط والمواصفات الواردة 
 والمواصفات. 

متعيد ، وذلك بما يتناسب مع المصمحة لمجنة العطاءات المركزية الحق بتجزئة األصناف مو كمياتيا بين مكثر من . 9
 العامة.
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يمتزم من يرسو عميو الصنف إحضار قائمة بأسماء األدوية وكمياتيا التي قام باستيرادىا من الخارج مختومة . 10
 من الجمارك بالمعابر وىذا ر يشمل الصناعات الدوائية الوطنية المسجمة بوزارة الصحة.

مسجل بوزارة الصحة الفمسطينية و يشترط من يتم تقديم المستندات  الدواء( ) يجب من يكون الصنف المورد. 11
السمطة الوطنية الفمسطينية عبر المنافذ الرسمية وبالطرق القانونية وتحديد  مراضيالتي تدل عمى عبور الصنف إلى 
 مصدر الشراء لمبضائع المستوردة. 

غضون مده ر تزيد عن مسبوعين من صدور موامر التوريد و التوريد: يتم التوريد لكامل الكمية المطموبة في . 12
يجب من ر تقل صالحية األصناف الموردة عن سنتين عند التوريد مما األصناف التي تكون المدة بين إنتاجيا وتاريخ 

 ( الخاص بيا. shelf lifeالصالحية ليا اقل من سنتين فيجب مر تقل صالحيتيا عن ثمثي مدة حياة الصنف )
بخصوص األدوية المستعممة من مشتقات الدم يجب من يكون المستحضر قد مر بعممية تعقيم مزدوج )  .13

Double inactivation  ويرفق مع عرض السعر شيادات الرقابة النوعية لو مصحوبة بشيادات خموه من )
ات مصدقة من الجيات وان تكون الشياد 2، 1ومن األجسام المضادة لفيروس اإليدز  B, Cفيروس التياب الكبد 

الصحية في بمد المنشأ وليس من الشركة المصنعة فقط،  كما يجب إرفاق نتائج التحميل لممنتج صادرة عن مركز 
.كما يجب إرفاق  إفادة من الشركة المصنعة بأن نفس  ويطبق نظم التحميل الجيد حسب متطمباتياWHOمعتمد من 

 مد المنشأ مو تم تصديرىا واستخداميا في بمدان مخري. التشغيمو المصدرة إلى فمسطين مستعممة في ب
اإلمكانيات   ةا حساسة وقد ر تتوفر لدى الوزار ينطبق الشرط السابق عمى كل األصناف التي توصف بكونيا مصناف. 14

لتي تصدر اء االشر   في موامردة زمنية طويمة وتحدد ىذه األصناف الفنية لتحميميا محميا مو التي قد يستغرق تحميميا م
 .لممورد بعد الترسية

رساليا . 15 لوزارة الصحة الحق المطمق في اختيار عينات عشوائية من كل تشغيمة من مي مستحضر مو دواء وا 
لمتحميل في مي مركز مختص ومعتمد تختاره الوزارة وذلك عمى حساب المورد الذي يمتزم بدوره بتعويض الوزارة بما 

ت لمفحص ور يجوز لممورد الطعن في نتيجة الفحص يستثنى من ذلك التشغيمة التي يساوى كمية العينات التي مرسم
 (.ممريكي$ دورر  2000تقل قيمة المورد منيا لوزارة الصحة عن )

محضر   ( يومًا من تاريخ إتمام التوريد عمى من يرفق مع الفاتورة 60يكون الدفع لقاء األدوية الموردة خالل ). 16  
 رير الفنية الالزمة.ارستالم والتقا

لوزارة الصحة الحق في إلغاء المناقصة بصورة كمية مو بعض مصنافيا وبدون إبداء األسباب ودون من يكون  . 17
 لمقدم العطاء الحق في المطالبة بأي تعويض.

نسبة ر تزيد  لوزارة الصحة خالل فترة سريان العقد الحق في زيادة الكميات المطموبة مو تخفيضيا كميًا مو جزئياً . 18
 % من الكمية المطموبة وبنفس األسعار التي تقدم بيا وبدون اعتراض من المورد .30مو تقل عن 

 المحدد .  لن ينظر ألي عطاء غير مستوفى لمشروط القانونية ولن يقبل مي عطاء يتم إحضاره بعد الموعد . 19
 . ( عمى جميع العبوات.MOHة عمى المورد طباعة عبارة )مباعة لوزارة الصحة الفمسطيني. 20
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 يجب ارلتزام بأن تكون األقراص والكبسورت في عبوات عمى ىيئة مشرطة )نمطية(.. 21
 زجاجة فقط.  100يجب ارلتزام بان ر تزيد الكمية من زجاجات األدوية الموجودة داخل كل كرتون عن . 22
 اوية الكمية.يجب ارلتزام بأن تكون جميع العبوات لمصنف الواحد متس. 23
عند توريد مي كمية من األدوية يجب التنسيق مسبقًا مع مستودعات األدوية المركزية في غزة ومن يكون التوريد . 24

خالل ساعات الدوام الرسمي مصحوبًا باإلرسالية مو الفاتورة وفيما يخص محاليل الديمزة والمحاليل ذات الحجم الكبير 
 يتم توريدىا حسب الطمب. والتي تحتاج رماكن تخزين كبيرة

يجب عمى المشترك تحديد اسم الشركة المصنعة وبمد المنشأ لمصنف الذي يتقدم بو في المناقصة وتحديد رقم . 25
رفاق الكتالوجات الخاصة بالصنف وذلك عند تحديد السعر .  الكتالوج وا 

 جنة ارستالم في المستودعات.جب من تسمم األدوية من قبل مندوبين معتمدين من قبل الموردين ملي لي. 26
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 األسعار الكميات و جدول 
 سعر الوحدة الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 بالشيكل

 السعر اإلجمالي
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

مدة  بمد المنشأ
 التوريد

 مالحظة

1 Diluent 1700,3700 Kit/20L 320         

2 Detergent 1700,3700 Kit/20L 130         

3 Lytic A gent 1700 Kit/3.8Lit 60         
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام
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ــًا بتمــك الشــروط  8389/ 34العطــاء المطــروح راــم   .   بــمنني اــرأت وتفىمــت كافــة مــا ورد بوثــائق8 مــن شــروط عامــة وخاصــة ومواصــفات وألتــزم التزامــا اانوني

 والمواصفات .
 .   كما ألتزم بمن يبما العرض الممدم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستين يوما من تاريخ آخر موعد لتمديم العروض.8
توايـ   وذلـًك مـن تـاريخخـلل ثلثـين يومـا  وزارة الصـحةمن ابل   طمبىا يتم رصناف المحالة عما بموجة العطاء المذكور أعلى والتيوكذلك ألتزم بتوريد ا.  0
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