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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 55/5252 عطاء رقى
 

 لدمدواء خاص لعالج أمراض التؾريد تعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي        
 تبعًا لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء.لرالح وزارة الرحة 

/  فعمى الذركات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وترغب فـي السذـاركة فـي ىـلا العظـاء مرازعـة وزارة الساليـة
الـدوام الرسـسي مـؽ أزـل في غزة خـالل أواـات  تل اليؾا بجؾار محظة فارس لمبترولـ اإلدارة العامة لمؾازم العامة

( شـيكل غرـر مدـتردة تـؾرد إلـى خزيشـة 322الحرؾل عمى كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل دفع مبمـ   
 وزارة السالية.

وزارة الساليـة المـؾازم  آخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختؾم في صـشدوق العظـاءات بـاإلدارة العامـة
وتفـتح السغـاريب بحزـؾر مس مـي  22/25/5252 السؾافـق االثشـرؽيـؾم  صباح مؽ العاشرةالداعة في غـزة ىؾ 

 .الزمان والسكانالستشااررؽ في نفس 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 يالحظت:ـ
 . أزرة اإلعالن في الرحف عمى مؽ يرسؾ عميو العظاء.2
لبريـد وفـي حـال تعـلر ذلـػ يجب إرفاق كفالة بشكية أو شيػ بشكي مؽ البشػ الؾطشي أو بشػ االنتـاج أو بشـػ ا .5

الساليـة فـي وزارة الرـحة أو االدارة العامـة  يتؼ إحزار تعيد والتزام بالخرـؼ مـؽ السدـتحقات معتسـد مـؽ الـدائرة
يؾمـًا مـؽ  تدـعرؽمؽ إزسالي العظاء " كتأمرؽ دخـؾل " سـارا السفعـؾل لسـدة  %5 لمخزيشة بؾزارة السالية بكيسة
 آخر مؾعد لتقديؼ العروض.

 تذسل زسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب.سعار بالذيكل و . تقدم األ3
 . لجشة العظاءات غرر ممزمة بقبؾل أال األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى الكراسة يرزى مرازعة مؾاع الؾزارة 5
 .2598967679. لمسرازعة واالستفدار ىاتف راؼ : 6
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 يت انشزوط انعا
 وض ين قبم املتناقصني:أوالً: إعذاد وتقذيى انعز

يعد السشااص عرضو وأسعاره عمى الجداول والشساذج والؾثائق السرفقة بدعؾة العظاء بعـد أن يقـرأ ىـله الؾثـائق  .2
ويــتفيؼ زسيــع مــا ورد فريــا ويخــتؼ ويؾاــع كافــة وثــائق دعــؾة العظــاء ويقــدميا ضــسؽ العــرض كاممــة عمــى أن 

 ئج السترتبة عمى عدم قيامو بالتدارق واالستكسال برؾرة صحيحة.يتحسل كافة الشتا

عمى أن يذسل الدعر رسؾم الجسـارك وأزـؾر التحـزيؼ والتفميـب ومرـاريب الشقـل  بالذيكلتكتب أسعار العظاء  .5
 .والتحسرل والتشزيل والتأمرؽ وزسيع الرسؾم والسراريب األخرى 

زرق أو األسـؾد فقـي ويحغـر السحـؾ أو التعـديل أو الذـظب يعد السشااص عرضو مظبؾعًا أو مكتؾبـًا بـالحبر األ  .3
ويعـاد كتابـة  رأو اإلضافة في العرض وكل ترحيح مؽ ىلا القبرل يؾضع عميـو خظـرؽ متـؾازيرؽ بـالحبر األحسـ

 الرؾاب بالحبر األزرق أو األسؾد ويؾاع بجانبو مؽ ابل مؽ أزرى الترؾيب.

ة مـع تـأمرؽ دخـؾل العظـاء فـي مفمـف مفمـق بيحكـام ويكتــب يقـدم السشـااص عرضـو مرفقـًا بـو الؾثـائق السظمؾبـ .4
وكــللػ  55/2152لمسشاارــة راــؼ   لرــالح وزارة الرــحة دواء خــاص لعــالج أمــراض الــدملتؾريــد عميــو عظــاء 

اسسو وعشؾانو بالكامل وراؼ الياتف والفاكس وراؼ صشدوق البريد الخاصرؽ بو لترسل إليو السكاتبـات الستعمقـة 
رــــ  اإلدارة العامــة لمــؾازم / وزارة الساليــة خظيــًا بــأا تفررــر أو تعــديل فــي عشؾانــو وعميــو أن بالعظـــاء وعميــو تبم

يكتب أيزًا اسـؼ الـدائرة التـي طرحـع العظـاء وعشؾانيـا وبخـالف ذلـػ يحـق لمجشـة العظـاءات أن تيسـل العـرض 
 السقدم مشو.

ى اإلدارة العامـة ابـل انتيـاء يؾدع العرض مؽ ابل السشااص في صشدوق العظاءات السخرص ليلا الفرض لد .5
السدة السحددة لللػ وكل عرض ال يؾدع  في صشدوق العظاءات ابل آخر مؾعـد لتقـديؼ العـروض ال يشغـر  يـو 

 ويعاد إلى مردره مفمقًا .

يؾمـا مـؽ  سـتؾن يمتزم السشااص بـأن يبقـى العـرض السقـدم مشـو نافـل السفعـؾل وال يجـؾز لـو الرزـؾع عشـو لسـدة  .6
 تقديؼ العروض.تاريخ آخر مؾعد ل

 

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
يرفق السشااص مع عرضو   خاصة إذا كان يذارك ألول مرة ( الذـيادات والؾثـائق السظمؾبـة مشـو وىـي عمـى   .2

 الشحؾ التالي:
 .صؾرة مرداة عؽ شيادة مزاولة السيشة وكللػ الدررة اللاتية لمذركة 
 لمذركة. الدجل التجارا أو الرشاعي 

 .شيادة خمؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدخل وضريبة الكيسة السزافة 

عمى السشااص أن يرفق بعرضو الشدخة األصمية مؽ أية كتالؾزات أو نذرات أو معمؾمات فشيـة تعـرف بـالمؾازم  .5
مشقـل السعروضة وكللػ يقدم مع عرضو العرشات السظمؾبة في دعؾة العظاء وإذا كانع تمػ العرشات غرر اابمـة ل

 فعميو أن يحدد مكانيا والؾاع اللا يسكؽ رؤيتيا  يو وإال يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 لتؾضيح عرضو. يرغب بيضافتيا ويرى أنيا ضرورية يحق لمسشااص أن يزيب أية وثائق أو معمؾمات .3
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  :: تأييناث وضًاناث انعطاءثانثاً 
باسؼ مجسـع الذـفاء الظبـي يرفق بعرضو سشد دفع معتسد صادر يمتزم السشااص أن  :تأمرؽ الدخؾل في العظاء .2

د بحجـز مبمـ  مـؽ يـأو تع أو عمى شكل كفالة أو شيػ بشكي صـادر مـؽ بشـػ يتعامـل مـع الدـمظة الفمدـظرشية
مـؽ إزسـالي قيسـة العظـاء " كتـأمرؽ دخـؾل "  %5بكيسـة في غزة ومؾافقة وزارة السالية عمى ذلـػ  السدتحقات

عـرض غرـر معـزز بتـأمرؽ دخـؾل شـيؾر مـؽ تـاريخ فـتح السغـاريب وال يشغـر فـي أا  3سارا السفعؾل لسدة 
عمى أن تعاد تأمرشات الدخؾل في العظاء إلـى مقـدمريا مـؽ السشاارـرؽ الـلا لـؼ يحـال عمـريؼ العظـاء  العظاء

بعـد مــدة أســبؾعرؽ مـؽ تــاريخ آخــر مؾعـد لتقــديؼ العــروضل وكـللػ لســؽ أحرــل عمـريؼ العظــاء بعــد أن يقؾمــؾا 
 قديؼ تأمرؽ حدؽ التشفرل.بت

يمتزم الستشااص الفائز بالعظاء أو بأا ززء مؽ بشؾده بتقديؼ تأمرؽ حدـؽ التشفرـل لمعظـاء : تأمرؽ حدؽ التشفرل .5
سـشد دفـع معتسـد صـادر باسـؼ مجسـع % مـؽ إزسـالي قيسـة العظـاء وذلـػ عمـى شـكل 22السحال عميـو بكيسـة 

ر مــؽ بشــػ يتعامــل مــع الدــمظة الفمدــظرشية فــي غــزة الذــفاء الظبــي أو عمــى شــكل كفالــة أو شــيػ بشكــي صــاد
يــؾم مــؽ تــاريخ تبميفــو بقــرار إحالــة العظــاء عميــو مــؽ ابــل اإلدارة  25خــالل ومؾافقــة وزارة الساليــة عمــى ذلــػ 

ل ويعـاد تـأمرؽ حدـؽ التشفرـل إلـى الستعيـد بعـد أشـيرالعامة لمؾازم عمى أن يكـؾن سـارا السفعـؾل لسـدة ثالثـة 
ات السترتبة عميو بسؾزب طمب خظي تقدمو الدائرة السدتفردة لـإلدارة العامـة لمـؾازم بـاإلفراج تشفرل كافة االلتزام

 عؽ التأمرؽ  حرث يتؼ إصدار شيػ بكيسة الكفالة مؽ وزارة السالية(.
 

% وفق تقذيز جلنت انعطاءاث املزكشيت حيق نىسارة 25: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين رابعاً 
 ذ أو إعادة اننظز يف األسعاراملانيت انهاء انتعاق

 
 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 

يذـكل مـدير عـام المـؾازم العامـة لجشـة فـتح مغـاريب العظـاء وتقـؾم ىـله المجشـة بفـتح  :لجشة فتح السغاريب .2
العظاءات بحزؾر السشااررؽ أو مس مـريؼ فـي الزمـان والسكـان السحـدديؽ فـي دعـؾة العظـاء بعـد اتخـاذ اإلزـراءات 

 -تالية:ال
إثبات عدد السغاريب في محزر فتح السغاريب وكل عظاء يفتح مغروفـو يزـع رئـيس المجشـة عميـو وعمـى  - أ

 مغروفو راسًا مدمداًل عمى ىرئة كدر اعتيادا بدظو راؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 ترقيؼ األوراق السرفقة مع العظاء وإثبات عددىا.  - ب

ســـعار وقيســـة التـــأمرؽ االبتـــدائي السقـــدم مـــؽ كـــل مشـــااص وذلـــػ بحزـــؾر اـــراءة اســـؼ مقـــدم العظـــاء واأل  - ت
 السشااررؽ أو مس مريؼ.

التؾقيع مؽ رئيس المجشة وزسيع األعزاء الحاضـريؽ عمـى العظـاء ومغروفـو وكـل وراـة مـؽ أورااـو وكـللػ  - ث
 عمى محزر المجشة بعد تدويؽ كافة الخظؾات الدابقة.

 
 



 

 25/2021 دواء خاص لعالج أمراض الدم لصالح وزارة الصحةتوريد 

 5صفحة  
 

دير عــام المــؾازم العامــة األشــخاص أو الجيــات الــليؽ تتكــؾن مــشيؼ يحــدد مــ لجشــة دراســة وتقرــيؼ العــروض: .5
المجشة الفشية التي تقؾم بدراسة العروض مؽ الشـؾاحي الفشيـة والساليـة والقانؾنيـة وتقـدم تؾصـياتيا السشاسـبة لمجشـة 

 -العظاءات السركزية بعد أخل السعايرر التالية في االعتبار:
 دخؾل العظاء.ال يشغر في أا عرض غرر معزز بتأمرؽ   - أ

تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحرث تحدد السعايرر الفشية وفقًا لسؾاصـفات المـؾازم السظمؾبـة عمـى زـدول    - ب
يعد ليله الفايةل وتخزع كافة العروض لشفس السعايرر مؽ حرـث التـزام السشـااص بعرضـو بسؾاصـفات وشـروط 

 دعؾة العظاء.

شــاحرترؽ الساليــة والفشيــة ومقدرتــو عمــى الؾفــاء بالتزامــات العظــاء يؤخــل بعــرؽ االعتبــار كفــاءة السشــااص مــؽ ال  - ت
وسسعتو التجارية والتدييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يؾفرىا واظع الغيـار وورش الرـيانة و كـللػ كؾنـو 
وكرــل أو مــؾزع لؾكرــل أو تــازرل ولمجشــة اســتبعاد عــرض السشــااص الــلا ال تتــؾفر  يــو كــل أو بعــض ىــله 

 الستظمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض اللا ادم أرخص األسعار ثؼ اللا يميو حتى تتؼ دراسة العروض السقدمة.  - ث

اإلحالـة عمـى مقـدم أرخـص إذا تؾافرت فـي العـرض كافـة الذـروط والسؾاصـفات والجـؾدة تؾصـي المجشـة الفشيـة ب - ج
الرغؼ مـؽ اخـتالف مؽ حق المجشة الفشية أن تؾصي بالترسـية عمـى أك ـر مـؽ مـؾرد لمرـشف الؾاحـد بـاألسعار و 
 األسعار.

في حالة عدم تؾافر الستظمبات في العرض اللا يتزسؽ أرخص األسعار تشتقل الدراسة إلى العـرض الـلا يميـو  - ح
بالدعر إلى أن ترل إلى العرض اللا تتؾافر  يو الستظمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـرؽ أسـباب اسـتبعاد العـروض 

 األرخص بذكل واضح.

ســعار والذــروط والجــؾدة السظمؾبــة يفزــل السشــااص الــلا يتزــسؽ عرضــو مرــزات إذا تدــاوت السؾاصــفات واأل - خ
إضا ية ثؼ السقدم لمسشتجات السحميةل ثـؼ السشـااص السكـيؼ بفمدـظرؽ برـؾرة دائسـةل ثـؼ مـدة التدـميؼ األاـل إذا 

 كانع سرعة التدميؼ لسرمحة الدائرة السدتفردة.

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـسادساً 
عيد الـلا أحرـل عميـو العظـاء اسـتكسال إزـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتؾقيـع االتفاقيـة ومـا عمى الست .2

 يمحقيا مؽ أوراق ومدتشدات بسا فريا  أوامر الذراء(.
 مؽ تاريخ استالمو ألمر التؾريد. أسبؾعرؽ يمتزم الستعيد بالتؾريد خالل .5

زـزء مـؽ العقـد دون الحرـؾل عمـى  إذن خظـي ال يجؾز لمستعيد أن يتشازل ألا شخص آخر عؽ كـل أو أا  .3
 مؽ لجشة العظاءات التي أحالع العظاء.

ال يحق لمسشااص أو السؾرد الرزؾع عمى لجشة العظـاءات بـأا خدـارة أو ضـرر ناشـت عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي  .4
ار أو حالة إذا ما رفزع لجشة العظاءات كل العروض السقدمة إلريـا أو إذا لـؼ تحـل العظـاء عمـى مقـدم أاـل األسـع

 إذا ألفع لجشة العظاءات دعؾة العظاء في أا واع أو أا مرحمة دون ذكر األسباب.

يمتزم السؾرد بتدميؼ المؾازم وفقًا لمسؾاصفات والذروط الستفق عمريـا والـؾاردة فـي اـرار اإلحالـة وكـللػ العرشـات  .5
 السعتسدة والسلكؾرة  يو.
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 انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت سابعاً 
إذا تأخر الستعيد عؽ تؾريـد مـا التـزم بـو فـي السؾعـد السحـدد فـي العقـد يحـق لسـدير عـام  :فرض غرامة مالية .2

%( مـؽ قيسـة المـؾازم التـي تـأخر فـي تؾريـدىا عـؽ كـل 2دائرة المؾازم العامة أن يفـرض غرامـة ماليـة ال تقـل عـؽ  
أن التـأخرر فـي التؾريـد نـازؼ عـؽ اـؾة اـاىرة ل وفـي زسيـع األحـؾال عمـى الستعيـد تقـديؼ أسبؾع تأخرر إال إذا تبرؽ 

إشعار خظـي وفـؾرا إلـى الجيـة السخترـة بـالغروف واألسـباب التـي أدت إلـى التـأخرر فـي التؾريـد أو مشعتـو مـؽ 
 ذلػ وتقديؼ ما ي بع ذلػ.

بسـا  يـو التزامـو بالتؾريـد أو ارـر فـي ذلـػ إذا نكل الستعيد عـؽ تشفرـل التزاماتـو  الذراء عمى حداب الستعيد: .5
أو تأخر يحق لسدير عام دائرة المـؾازم العامـة إصـدار القـرار بذـراء المـؾازم السمتـزم بيـا الستعيـد بـشفس الخرـائص 
والسؾاصفات مؽ أا مردر آخر عمى حداب ىلا الستعيـد ونفقتـو مـع تحسرمـو فـروق األسـعار والشفقـات اإلضـا ية 

ب أو عظل أو ضرر يمحق بالدائرة السدتفردة أو دائـرة المـؾازم العامـة دون الحازـة إلـى أا وأية خدائر أو مراري
 إنلار وال يحق لمستعيد االعتراض عمى ذلػ.

وىشــا يحــق لمجشــة العظــاءات التــي  اســتبعاد عــرض الســؾرد الــلا يخــل بالتزاماتــو أو إلفــاء العقــد السبــرم معــو: .3
لالزمـة بحـق الستعيـد بسـا فـي ذلـػ مرـادرة قيسـة التـأمرؽ السقـدم مـؽ الستعيـد أو أحالع العظاء اتخاذ اإلزراءات ا

 أا ززء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة المؾازم غرر السؾردة ويعتبر السبم  في ىله الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.
اص أو السـؾرد مـؽ وفي زسيع األحؾال يحق لدائرة المؾازم العامة تحررل األمؾال السدتحقة ليا في ذمة السشـا .4

 األمؾال السدتحقة لللػ السشااص أو السؾرد لدى الؾزارات واليرئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفاالتيؼ.

 -اخلالفاث: : حمثايناً 
فـي حــال حـدوث أا خــالف يشذــأ عـؽ تفدــرر أا بشــد مـؽ البشــؾد الدــابقة أو مـؽ بشــؾد العقــد فرـتؼ حمــو وديــًا   - أ

 بالتفاوض.

يؾمـًا مـؽ بـدء مفاوضـتيسا لمؾصـؾل إلـى حـل حـؾل أا خـالف يتعمـق بالعقـد  32ن خـالل إذا لؼ يتسكؽ الظرفـا - ب
يحق ألا مؽ الظرفرؽ حل الخالف بالمجؾء إلـى السحكسـة السخترـة وتظبرـق القـؾانرؽ واألنغسـة السعسـؾل بيـا فـي 

 مشاطق الدمظة الؾطشية الفمدظرشية بيلا الذأن.
 : شزوط يتفزقت:ـتاسعاً 

فش أو التالعب في معاممتـو أو ثبـع عميـو أنـو شـرع أو اـام بشفدـو أو بؾاسـظة غرـره إذا استعسل السشااص ال .2
بظريـق مباشــر أو غرــر مباشـر عمــى رشــؾة أحــد مـؾعفي أو مدــتخدمي الدــمظة أو عمـى التؾاطــؤ معــو إضــرارًا 
ــة بالتعؾيزــات  ــؾزارة السظالب ــأمرؽ مــع عــدم اإلخــالل بحــق ال ــي الحــال ويرــادر الت ــده ف بالسرــمحة يمفــي عق

رتبة عمى ذلػ فزاًل عؽ شظب اسسو مؽ بـرؽ السشاارـرؽ وال يدـسح لـو بالـدخؾل فـي مشاارـات لمدـمظة الست
 الؾطشية الفمدظرشية ىلا فزاًل عؽ اتخاذ اإلزراءات القزائية ضده عشد االاتزاء.

إذا أفمس السشااص أو السؾرد يحـق لمجشـة العظـاءات إلفـاء التعااـد معـو دون المجـؾء لمقزـاء وكـللػ مرـادرة  .5
 مبم  التأمرؽ كييراد عام لمخزيشة العامة.

إذا تؾفى السشااص أو السؾرد زاز إلفاء العقد  السبرم معو أو مـا تبقـى مشـو  بتؾزيـو كتـاب لمؾرثـة يفرـد بـللػ  .3
 دون الحازة إلى استردار حكؼ ازائي يقزي بللػ مع رد مبم  التأمرؽ في ىله الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 

التي يقدميا السؾرد عمى السدتمزمات  والجية السدتفردة إزراء التفتيش أو االختيار عمى ةالرحيحق لؾزارة . 1
 حدابو الخاص دون الحق باالعتراض.

مؽ تاريخ  أسبؾعرؽ(  متزم الستعيد الكيام بالتؾريد الكسيات التي تظمب مشو في السكان والزمان السحدد خاللي. 2
 وعدم تمفيا نقل السؾاد واألصشاف السظمؾبة بظريقة تزسؽ سالمتيااستالمو أمر التؾريد الخظى عمى أن يتؼ 

 في غزة. الرحةويكؾن مدئؾال عشيا حتى وصؾليا إلي مؾااع العسل ومخازن وزارة 
ط العامة أو الخاصة أو مؽ حق لجشة االستالم رفض أية كسية أو الرشف بكاممو إذا وزد مخالفة في الذرو . 3

 .السؾاصفات
السؾرد بتؾريدىا يجب أن تكؾن مظابقة لمسؾاصفات والسقاييس الفمدظرشية ويحق لمجية أا مؾاد يقؾم . 4

 .ىا مشاسبة وعمى حداب نفقة السؾردالسدتفردة التأكد مؽ ذلػ بالظرق التي ترا
% مؽ الكسية اإلزسالية دون االعتراض 30الحق بزيادة الكسية أو إنقاصيا بشدبة ال تتجاوز  الرحةؾزارة . ل5

  .لسؾرديؽمؽ ابل ا
 شاممة لمزريبة السزافة ما لؼ يرد نص خالف ذلػ. و بالذيكلفي زسيع األحؾال تكؾن عروض األسعار . 6
في حال مخالفة السؾرد لكل أو بعض شروط التعااد أو في حال امتشاعو أو عرامتو لمتؾريد بسا يسس بسرمحة . 7

والرزؾع عميو بالتعؾيض  كفالة حدؽ التشفرلادرة مر الساليةأو يعرض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة  الرحةوزارة 
عؽ كل عظل أو ضرر لحق بيا كسا أن ليا الحق في الحرؾل عمى السؾاد التي يتخمف السؾرد عؽ تؾفررىا مؽ 
السؾرد اللا يميو في الدعر أو الذراء بالظرق التي تراىا محققة لسرمحتيا وإلفاء التعااد معو ودفع فروق 

% مراريب إدارية مؽ ضسانتو البشكية وليس لمسؾرد اللا خالف أا شرط مؽ شروط 10ا األسعار مزافًا إلري
كفالة التعااد أو تخمف عؽ أو عرال عسميات التؾريد الحق في السظالبة بأية تعؾيزات أو السظالبة باسترداد 

ال مؽ سعر السشاارة أو السظالبة بفروق األسعار إذا تسكشع الؾزارة مؽ تؾفرر تمػ السؾاد بدعر ا حدؽ التشفرل
الحق في خرؼ أا  الساليةاللا تؼ التعااد بسؾزبو وفى حال عدم كفاية الزسانة لتفظية فروق األسعار لؾزارة 

 مبال  تتبقى مؽ مدتحقاتو لدييا.
  60  يكؾن الدفع لمسؾرد لقاء ما اام بتؾريده مؽ مؾاد طبقًا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة بالسشاارة خالل . 8

رحيفة بمؽ تاريخ تقديؼ الفؾاترر واألوراق الدالة عمى تسام وحدؽ التؾريد طبقا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة  يؾم(
 الذروط والسؾاصفات. 

لمجشة العظاءات السركزية الحق بتجزئة األصشاف أو كسياتيا برؽ أك ر مؽ متعيد ل وذلػ بسا يتشاسب مع . 9
 السرمحة العامة.

الرشف إحزار اائسة بأسساء األدوية وكسياتيا التي اام باستررادىا مؽ الخارج يمتزم مؽ يرسؾ عميو . 10
 مختؾمة مؽ الجسارك بالسعابر وىلا ال يذسل الرشاعات الدوائية الؾطشية السدجمة بؾزارة الرحة.
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ت مدجل بؾزارة الرحة الفمدظرشية و يذترط أن يتؼ تقديؼ السدتشدا  الدواء( يجب أن يكؾن الرشف السؾرد. 11
الدمظة الؾطشية الفمدظرشية عبر السشافل الرسسية وبالظرق القانؾنية  أراضيالتي تدل عمى عبؾر الرشف إلى 

 وتحديد مردر الذراء لمبزائع السدتؾردة. 
أسبؾعرؽ مؽ صدور أوامر التؾريد التؾريد: يتؼ التؾريد لكامل الكسية السظمؾبة في غزؾن مده ال تزيد عؽ . 12

حية األصشاف السؾردة عؽ سشترؽ عشد التؾريد أما األصشاف التي تكؾن السدة برؽ إنتازيا يجب أن ال تقل صالو 
( الخاص shelf lifeوتاريخ الرالحية ليا اال مؽ سشترؽ  يجب أال تقل صالحرتيا عؽ ثم ي مدة حياة الرشف  

 بيا.
سمية تعكيؼ مزدوج   بخرؾص األدوية السدتعسمة مؽ مذتقات الدم يجب أن يكؾن السدتحزر اد مر بع. 13

Double inactivation ويرفق مع عرض الدعر شيادات الراابة الشؾعية لو مرحؾبة بذيادات خمؾه مؽ )
وان تكؾن الذيادات مرداة مؽ  2ل 1ومؽ األزدام السزادة لفرروس اإليدز  B Cفرروس التياب الكبد 

ا يجب إرفاق نتائج التحمرل لمسشتج صادرة الجيات الرحية في بمد السشذأ وليس مؽ الذركة السرشعة فقيل  كس
.كسا يجب إرفاق  إفادة مؽ الذركة  ويظبق نغؼ التحمرل الجرد حدب متظمباتياWHO عؽ مركز معتسد مؽ 

السرشعة بأن نفس التذفرمو السردرة إلى فمدظرؽ مدتعسمة في بمد السشذأ أو تؼ ترديرىا واستخداميا في بمدان 
 أخرا. 

 ط الدابق عمى كل األصشاف التي تؾصف بكؾنيا أصشافا حداسة واد ال تتؾفر لدى الؾزارةيشظبق الذر . 14     
في أوامر الذراء دة زمشية طؾيمة وتحدد ىله األصشاف اإلمكانيات الفشية لتحمرميا محميا أو التي اد يدتفرق تحمرميا م

 التي تردر لمسؾرد بعد الترسية . 
 2000الظبية يتؼ تحمرل األصشاف السؾردة التي تزيد قيستيا عؽ بخرؾص أصشاف األدوية والسيسات  -أ. 15

العرشات السرسمة لمفحص  دوالر لكل صشف وذلػ عمى حداب السؾرد مع التزام السؾرد بتعؾيض الؾزارة عؽ عدد
 والتحمرل

 التؾريد.يمتزم السؾرد بارفاق شيادات التحمرل السعتسدة مؽ الذركة السرشعة لكافة التذغيالت السؾردة عشد  -ب
 يحق لمؾزارة تحمرل أا صشف تذػ بسخالفتو لمؾاصفات الفشية وذلػ عمى حداب السؾرد. -ج
  ( يؾمًا مؽ تاريخ إتسام التؾريد عمى أن يرفق مع الفاتؾرة 60يكؾن الدفع لقاء األدوية السؾردة خالل  . 16  

 محزر االستالم والتقارير الفشية الالزمة.
إلفاء السشاارة برؾرة كمية أو بعض أصشافيا وبدون إبداء األسباب ودون أن  لؾزارة الرحة الحق في . 17

 يكؾن لسقدم العظاء الحق في السظالبة بأا تعؾيض.
لؾزارة الرحة خالل فترة سريان العقد الحق في زيادة الكسيات السظمؾبة أو تخفيزيا كميًا أو ززئيًا ندبة ال . 18

 بة وبشفس األسعار التي تقدم بيا وبدون اعتراض مؽ السؾرد .% مؽ الكسية السظمؾ 30تزيد أو تقل عؽ 
 السحدد .  لؽ يشغر ألا عظاء غرر مدتؾفى لمذروط القانؾنية ولؽ يقبل أا عظاء يتؼ إحزاره بعد السؾعد . 19
 . ( عمى زسيع العبؾات.MOHعمى السؾرد طباعة عبارة  مباعة لؾزارة الرحة الفمدظرشية . 20
 أن تكؾن األاراص والكبدؾالت في عبؾات عمى ىرئة أشرطة  نسظية(.يجب االلتزام ب. 21
 ززازة فقي.  100يجب االلتزام بان ال تزيد الكسية مؽ ززازات األدوية السؾزؾدة داخل كل كرتؾن عؽ . 22
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 يجب االلتزام بأن تكؾن زسيع العبؾات لمرشف الؾاحد متداوية الكسية.. 23
ة يجب التشدرق مدبقًا مع مدتؾدعات األدوية السركزية في غزة وأن يكؾن عشد تؾريد أا كسية مؽ األدوي.  24

 خص محالرل الديمزة والسحالرل ذاتالتؾريد خالل ساعات الدوام الرسسي مرحؾبًا باإلرسالية أو الفاتؾرة و يسا ي
 الحجؼ الكبرر والتي تحتاج الماكؽ تخزيؽ كبررة يتؼ تؾريدىا حدب الظمب.

تحديد اسؼ الذركة السرشعة وبمد السشذأ لمرشف اللا يتقدم بو في السشاارة وتحديد يجب عمى السذترك . 25
 راؼ الكتالؾج وإرفاق الكتالؾزات الخاصة بالرشف وذلػ عشد تحديد الدعر .

جب أن تدمؼ األدوية مؽ ابل مشدوبرؽ معتسديؽ مؽ ابل السؾرديؽ ألي لجشة االستالم في السدتؾدعات.ي. 26
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 ألسعارانكًياث واجذول 

 
 

انشزكت  بهذ املنشأ يذة انتىريذ يالحظت
 املصنعت

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No. 

     500,000 IU FACTOR V III, 500 IU VIALs 1 

 الدعر االزسالي بالذيكل 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية راؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا السؾاع أدناه ـــــــــــ 

 ـــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرفتي مس اًل عؽ  شركة ــــــــــــــــــــــــ
مــؽ شــروط عامــة  2021/ 25 ا ورد بؾثــائق العظــاء السظــروح راــؼ.  بــأنشي اــرأت وتفيســع كافــة مــ1

 وخاصة ومؾاصفات وألتزم التزاما اانؾنيًا بتمػ الذروط والسؾاصفات .
سفعؾل وال يجؾز لي الرزؾع عشو لسدة سترؽ يؾمـا .  كسا ألتزم بأن يبقى العرض السقدم مشي سارا ال2

 مؽ تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ العروض.
مـؽ ابـل  ء السلكؾر أعاله والتي يتؼ طمبيا. وكللػ ألتزم بتؾريد األصشاف السحالة عمى بسؾزب العظا3
د عمـى أن وذلًػ مؽ تاريخ تؾقيـع العقـد واسـتالم أوامـر التؾريـ السدة الستفق عمرياخالل  السعشيةؾزارة ال

 تكؾن تمػ األصشاف السؾردة مؽ ابمي وفقًا لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عمريا في ىلا العظاء.
 وىلا إارار وتعيد مشي بللػ أار وألتزم بكل ما ورد بو دون أا ضفي أو إكراه .     

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـؼ السشــااــص :ــــــــــ                                 
 راؼ السذتفل السرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــؾان :                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراؼ الجؾال: ـــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراـؼ الياتـف :ـــــــــــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــراـؼ الفاكس : ــــــــ                                  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــــــــ                                 
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