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دولة فلسطین
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

97/2017المناقصة رقم اإلعالن عن 
لوزارة الصحةأدویة تورید الخاصة ب

لوزارة الصحة أدویة بتورید الخاصة الصحة الفلسطینیة عن طرح عطاء بالظرف المختوم تعلن وزارة 
والعامة والمواصفات الفنیة الواردة للمشتركین في المناقصة وطبقًا وفقًا لكراسة الشروط الخاصة 

.لشروط وزارة الصحة لشراء األدویة 
الحصول على صحیفة الشروط والمواصفات من دائرة المشتریات بوزارة الصحة من یمكن

خالل العنوان التالي :
)  شــیكل غیــر 100اء مبلــغ (الطــابق األول وذلــك لقــ–المبنــى اإلداري-غــزة :  شــارع الوحــدة 

مستردة .
الحادیــة الســاعة 28/9/2017لموافــقاخمــیسالعلمــًا بــأن آخــر موعــد لتقــدیم العــروض هــو یــوم

في صندوق العطاءات ولن یلتفت ألي عروض ترد بعد هذا  الموعد . عشر صباحاً 
مالحظات : 

أجرة اإلعالن في الصحف على من یرسو علیه العطاء .)1
إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادر من أي بنك یعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالح ) یجب2

أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا (مجمع الشفاء الطبي)  
فعول لمدة من إجمالي قیمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمین دخول ساري الم%5المعلومات بنسبة 

ثالثة شهور من آخر موعد لتقدیم العروض .   
وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب بالشیكل اإلسرائیلي) تقدیم األسعار 3
یجب ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة ) 4

ي لدیها مشتغل مرخص من الضفة الغربیة في قطاع غزة قبل صرف الفواتیر (بخصوص الشركات الت
).%1وضریبة دخل بنسبة %2.5یتوجب علیها دفع ضریبة القیمة المضافة بنسبة 

) لجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار5
2827634فاكس –2829774لالستفسار یرجى االتصال بقسم المناقصات على هاتف رقم 

وزارة الصحة
دائرة المشتریات
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دولة فلسطین
المشتریاتدائرةوزارة الصحة ـ 

97/2017المناقصة رقم اإلعالن عن 

لوزارة الصحةادویةتورید الخاصة ب
صحیفة الشـــروط العامة

أدویةبتورید یع القیامویستطلكل من هو مؤهل تتوجه وزارة الصحة الفلسطینیة 
التالیة:هذه المناقصة حسب الشروط فيأن یبادر للمشاركة لوزارة الصحة 

ذلك.مشتغال مرخصا وأن یرفق لعطائه شهادة تثبت لدیه أن یكون - 1
عنها.رخصة تخوله مزاولة المهنة وأن یرفق لعطائه صوره لدیهأن یكون - 2
ات أدویـة أو مصـانع أدویـة العاملـة أو شـركأدویـة،على المشارك سواء كان مسـتودعات - 3

على رخصـة مـن قبـل وزارة الصـحة الفلسـطینیة حاصلكون یفي محافظات فلسطین أن 
عنها.ساریة المفعول وأن یرفق لعطائه صورة 

ارفــاق شــهادة خلــو ضــریبي أو صــورة عنهــا أو شــهادة خصــم ضــریبي صــادرة عــن یجــب - 4
(بخصــوص الشــركات التــي لــدیها الــدوائر الضــریبیة فــي قطــاع غــزة قبــل صــرف الفــواتیر 

مشــتغل مــرخص مــن الضــفة الغربیــة یتوجــب علیهــا دفــع ضــریبة القیمــة المضــافة بنســبة 
).%1وضریبة دخل بنسبة 2.5%

علـــى المشـــارك أن یقـــدم ســـعره علـــى النمـــوذج الخـــاص فقـــط والمرفـــق بهـــذه الشـــروط وأن - 5
ء مـن توریــد كامــل یتـوخى الدقــة فـي تقــدیم عــرض سـعره حیــث أنـه ملزمــًا لــه حتـى االنتهــا

الكمیة وال یجوز االعتراض بأنه قد اخطأ في تحدید السعر ألي من البنود التي تقدم لها 
إذابعرض سعر مـن منطلـق انـه كانـت لدیـه الفرصـة الكافیـة للتـدقیق والمراجعـة كمـا انـه 

فإنـه یـتم اعتمـاد سـعر الوحـدة لـنفس الوحـدة اإلجماليوجد فرقًا بین سعر الوحدة والسعر 
تستبعد عرض سعر الشركة لذلك الصنف.أنیحق لوزارة الصحة ا كم

على المشارك أن یكون على علم بأن مـا یقدمـه مـن عـرض سـعر ملزمـًا لـه حتـى االنتهـاء مـن - 6
أن یقــدم حســب الشــروط والمواصــفات الــواردة بهــذه الصــحیفة واألصــنافالتوریــد كلیــًا لكامــل 

و یلتـــزم المـــورد %16القیمـــة المضـــافة لضـــریبةشـــامالً بالشـــیكل اإلســـرائیليســـعره عـــرض 
ثمانیـة فـي األلـف ، وانـه ملزمـًا لـه حتـى %0.8بتسدید ضریبة الرسوم والطوابـع والبـالغ قیمتهـا 

االنتهاء من التورید طبقًا للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة .
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اقصة.المنعلى المشارك أن یوقع ویضع ختم الشركة على كل صفحه من صفحات - 7
ال یجوز الكشط أو المحي في جدول األصناف وكل تصحیح في األسعار یجـب إعـادة كتابتـه - 8

رقمــًا وكتابــة والتوقیــع علیــه وفــى حــال اخــتالف المطلــوب عمــا هــو لــدى الشــركة یتوجــب علــى 
كتابة.الشركة توضیح ذلك 

من إجمالي قیمة %5یجب على مقدم العطاء أن یقدم ضمان دخول عطاء بنسبة - 9
األصناف المتقدمة لها بإحدى الطریقتین التالیتین :_

كفالة بنكیة أو شیك بنكي من أي بنك یعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالح (مجمع - 
الشفاء الطبي ) ساریة المفعول لمدة ثالثة شهور من تاریخ إغالق الصندوق .

صـاالت وتكنولوجیـا المعلومـات یـتم أو إیصال دفع معتمد صادر مـن بنـك البریـد التـابع لـوزارة االت-
.بوزارة الصحة )–استالم اإلیصال من دائرة المشتریات 

المشـــترك الـــذي یرســـو علیـــه صـــنف أو أصـــناف مـــن المناقصـــة علیـــه أن یحضـــر كفالـــة بنكیـــه -10
مـن قیمـة األصـناف التـي رسـت علیـه قبـل توقیعـه علـى عقـد التوریـد شـریطة أن %10جدیدة بمبلغ 

ة ساریة المفعول لحین االنتهاء مـن توریـد كامـل األصـناف التـي رسـت علیـه ویلتـزم تكون تلك الكفال
بتوریدها حسب شروط المناقصة. 

مـن المناقصـة علیـه أن یوقـع عقـدًا مـع وزارة الصـحة أكثـرأوالمشترك الذي یرسو علیه صنفًا -11
المناقصة.الفلسطینیة خالل أسبوع من إبالغه رسمیًا بنتیجة 

ــــى المشــــت-12 رك الــــذي یرســــو علیــــه أصــــناف مــــن المناقصــــة أن یكــــون علــــى علــــم بــــأن مــــدة عل
مــن تــاریخ إبــالغ الشــركة بالتوریــد وٕاذا كــان المــورد ال یســتطیع التوریــد خــالل الفتــرة (أســبوع)التوریــد

المحددة علیه أن یوضح في عرض سعره المدة التي یمكنه خاللها التورید خطیًا.
لتناســبها مــع األدویــةیح المفتوحــة فقــط عنــد توریــد كمیــات یجــب علــى المــورد اســتعمال المشــاط-13

المركزیة.األدویةالموجودة بمستودعات الشوكةالرافعة 
التورید:التأخیر في -14

ــة)أ للتوریــد فــان تخلــف بعــد تلــك المهلــة توقــع علیــه غرامــة بنســبة یعطــى المــورد أســبوعین مهل
المهلــة مــن قیمــة الكمیــة أســبوعيعــن كــل أســبوع تــأخیر أو جــزء مــن األســبوع بمــا فیهــا 0.5%

التي یكون المورد قد تأخر في توریدها والسلطة لیسـت مسـئولة عـن أسـباب التـأخیر فـي التوریـد 
ذلك. ما عدا األسباب القهریة كالكوارث الطبیعیة وما شابه 
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یحـق لـوزارة الصـحة بمجـرد التـأخیر عـن مـدة التوریـد المشـار إلیهـا :الموردالشراء على حساب ب) 
الفقرة (أ) شراء األصناف التي تأخر في توریدها من غیره على حسابه بالطریقـة التـي تضـمن ب

محلیـة أو عامـة أو مـن المـورد الـذي تعطـاءاببها الحصول على الصنف سواء بالممارسة أو 
مصاریف إداریة وما یسـتحق %10یلیه في السعر وما ینتج عن زیادة في الثمن مضافًا إلیها 

دة التـأخیر فـي التوریـد ویـتم خصـمها مـن الكفالـة البنكیـة المقدمـة منـه أو مـن من غرامـة عـن مـ
أي مبالغ مستحقة للمورد لدى الوزارة وال یكـون للمـورد الحـق فـي االعتـراض علـى المبـالغ التـي 
تــم خصــمها وفــى حالــة الشــراء بأقــل مــن األســعار التــي تقــدم بهــا ال یجــوز لــه المطالبــة بفــروق 

األسعار.
إلغـاء العقـد ومصـادرة الكفالـة البنكیـة یحق لوزارة الصحة أسبوعین:مدة التأخیر عن إذا زادتج) 

تعــویض نظیــر بــأيمـع إخطــار المــورد بــذلك بخطـاب دون اإلخــالل بحــق الــوزارة فـي المطالبــة 
الحصـول علـى التعویضـات فـياألضرار الناتجة عن عجـز المـورد فـي تنفیـذ العقـد ولهـا الحـق 

الصحة.تحقات المورد عن أصناف قام بتوریدها لوزارة الالزمة بخصمها من مس
أليهـذه الصـحیفة فـيحق من حقوقها المنصـوص علیهـا أليعدم ممارسة وزارة الصحة أن-15

شاءت.ال یعنى تنازلها عن ممارسة ذلك الحق وقتما األسبابسبب من 
غزة.المركزیة فيعلى المورد أن یكون على علم بأن التورید سیكون للمستودعات -16
إحضار قائمة بأسماء األدویـة وكمیاتهـا التـي قـام باسـتیرادها مـن الصنفیلتزم من یرسو علیه -17

الخــارج مختومــة مــن الجمــارك بالمعــابر وهــذا ال یشــمل الصــناعات الدوائیــة الوطنیــة المســجلة بــوزارة 
الصحة.

و یشـــترط أن یـــتم تقـــدیم بـــوزارة الصـــحة الفلســـطینیةمســـجلالصـــنف المـــوردكـــون ییجـــب أن -18
إلـــى أراضـــى الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة عبـــر المنافـــذ صـــنفالمســـتندات التـــي تـــدل علـــى عبـــور ال

للبضائع المستوردة. ءالرسمیة وبالطرق القانونیة وتحدید مصدر الشرا
مـن صـدور ینالتورید: یتم التورید لكامل الكمیة المطلوبة في غضـون مـده ال تزیـد عـن أسـبوع-19
یجب أن ال تقل صالحیة األصناف الموردة عـن سـنتین عنـد التوریـد أمـا األصـناف امر التورید و أو 

فیجـب أال تقـل صـالحیتها عـن التي تكون المدة بین إنتاجهـا وتـاریخ الصـالحیة لهـا اقـل مـن سـنتین 
) الخاص بها.shelf lifeثلثي مدة حیاة الصنف (
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یكــون المستحضــر قــد مــر بعملیــة أنلــدم یجــب المســتعملة مــن مشــتقات ااألدویــةبخصــوص -20
) ویرفق مـع عـرض السـعر شـهادات الرقابـة النوعیـة لـه Double inactivationتعقیم مزدوج ( 

اإلیـدزالمضـادة لفیـروس األجسـامومـن B, Cمصـحوبة بشـهادات خلـوه مـن فیـروس التهـاب الكبـد 
نشأ ولیس من الشركة المصنعة بلد المفيوان تكون الشهادات مصدقة من الجهات الصحیة 1،2

ویطبــق نظــم WHOإرفــاق نتــائج التحلیــل للمنــتج صــادرة عــن مركــز معتمــد مــن یجــب كمــافقــط،
س التشــغیله ن نفــبــأمــن الشــركة المصــنعة إفــادة التحلیــل الجیــد حســب متطلباتها.كمــا یجــب إرفــاق 

بلدان أخري. المنشأ أو تم تصدیرها واستخدامها فيبلد فيفلسطین مستعملة إلىالمصدرة 
ینطبق الشرط السـابق علـى كـل األصـناف التـي توصـف بكونهـا أصـنافا حساسـة وقـد ال تتـوفر -21

لـدى الـوزارة اإلمكانیــات الفنیـة لتحلیلهـا محلیــا أو التـي قـد یســتغرق تحلیلهـا مـدة زمنیــة طویلـة وتحــدد 
هذه األصناف في أوامر الشراء التي تصدر للمورد بعد الترسیة . 

أومستحضـر أيالصحة الحق المطلق في اختیار عینات عشوائیة من كل تشغیلة مـن لوزارة-22
دواء وٕارســالها للتحلیــل فــي أي مركــز مخــتص ومعتمــد تختــاره الــوزارة وذلــك علــى حســاب المــورد وال 

األدویــة التــي یقــل ثمنهــا (ثمــن الكمیــة یســتثنى مــن ذلــك یجـوز للمــورد الطعــن فـي نتیجــة الفحــص 
علــى أن یــتم إرفــاق شــهادات تحلیــل )أمریكــيدوالر $0002عــن (احــد ) المــوردة للصــنف الو 

الت التي یتم توریدها من هذا الصنف .یمعتمدة من الشركة المصنعة لجمیع التشغ
یلتزم المورد بتعویض الوزارة عن كمیة العینات التـي ترسـل للفحـص بتسـلیم كمیـة مسـاویة لهـا -23

م التـــزام المـــورد بتعـــویض الـــوزارة عـــن العینـــات المرســـلة عنـــد توریـــد الصـــنف للـــوزارة وفـــي حـــال عـــد
ســحب عینــات مــن الكمیــة المــوردة علــى أن یــتم خصــم قیمــة هــذه العینــات مــن یحــق للــوزارة للفحــص 

المستحقات المالیة للمورد على وزارة المالیة .
یرفـق مـع أنعلـىوریـدالتإتمـاممـن تـاریخ ) یومـًا 60یكون الدفع لقاء األدویـة المـوردة خـالل (-24

الالزمة.الفاتورة محضر االستالم والتقاریر الفنیة 
وبدون إبداء األسباب أصنافهالوزارة الصحة الحق في إلغاء المناقصة بصورة كلیة أو بعض -25

تعویض.بأيودون أن یكون لمقدم العطاء الحق في المطالبة 
أوت المطلوبـة أو تخفیضـها كلیـًا لوزارة الصحة خالل فترة سریان العقـد الحـق فـي زیـادة الكمیـا-26

مـن الكمیـة المطلوبـة وبـنفس األسـعار التـي تقـدم بهـا وبـدون %30تقل عن أوجزئیًا بنسبة ال تزید 
اعتراض من المورد .
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لــن ینظــر ألي عطــاء غیــر مســتوفى للشــروط القانونیــة ولــن یقبــل أي عطــاء یــتم إحضــاره بعــد -27
الموعد المحدد .

العبوات.) على جمیع .MOHلوزارة الصحة الفلسطینیة ةمباععبارة (على المورد طباعة -28
یجب االلتزام بأن تكون األقراص والكبسوالت في عبوات على هیئة أشرطة (نمطیة).-29
100عــن كرتــونیجـب االلتــزام بــان ال تزیــد الكمیـة مــن زجاجــات األدویــة الموجـودة داخــل كــل -30

فقط.زجاجة 
الكمیة.ن جمیع العبوات للصنف الواحد متساویة یجب االلتزام بأن تكو -31
عند تورید أي كمیة من األدویة یجب التنسیق مسبقًا مع مستودعات األدویة المركزیة في غـزة -32

وأن یكون التورید خالل ساعات الدوام الرسمي مصحوبًا باإلرسالیة أو الفاتورة وفیما یخص محالیل 
تحتاج الماكن تخزین كبیرة یتم توریدها حسب الطلب.والتيالدیلزة والمحالیل ذات الحجم الكبیر 

یجــب علـــى المشـــترك تحدیـــد اســـم الشـــركة المصـــنعة وبلــد المنشـــأ للصـــنف الـــذي یتقـــدم بـــه فـــي -33
.المناقصة وتحدید رقم الكتالوج وٕارفاق الكتالوجات الخاصة بالصنف وذلك عند تحدید السعر

عتمــدین مــن قبــل المــوردین ألــي لجنــة االســتالم فــي یجــب أن تســلم األدویــة مــن قبــل منــدوبین م-34
المستودعات.

) یوم من تاریخ إغالق الصندوق .45یكون صالحیة السعر لمدة (-35
تعطــى المنتجـــات الوطنیــة أولویـــة فــي الشـــراء حتــى لـــو كانــت قیمتهـــا تزیــد علـــى مثیالتهــا مـــن -36

ارة االقتصـاد الـوطني بمـا یفیـد أن وعلى المورد احضار شـهادة مـن وز %5المنتجات األجنبیة بنسبة 
المنتج وطني.

إذا اســـتعمل المــــورد الغـــش أو التالعــــب فـــي معاملتــــه یلغـــى العقــــد ویصـــادر التــــأمین مـــع عــــدم -37
المطالبــة بالتعویضــات المترتبــة علــى ذلــك وشــطب اســم المــورد مــن فــياإلخــالل بحــق وزارة الصــحة 

ـــه بالـــدخول فـــي مناقصـــات للســـ لطة فضـــال عـــن إبـــالغ أمـــره للنیابـــة عنـــد بـــین المـــوردین وال یســـمح ل
االقتضاء.

إذا ثبــت علــى المــورد انــه شــرع أو أقــدم بنفســه أو بواســطة غیــره بطریــق مباشــر أو غیــر مباشــر -38
على رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السـلطة أو علـى التواطـؤ معـه إضـرارًا بالمصـلحة العامـة یلغـى 

ن شطب اسمه من بین المـوردین واتخـاذ اإلجـراءات التعاقد معه في الحال ویصادر التأمین فضال ع
ضده.القضائیة 

إذا أفلــس المــورد أو أعســر فیلغــى التعاقــد معــه بخطــاب موصــى علیــه دون اتخــاذ أي إجــراءات -39
التأمین.قضائیة ویصادر 
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إذا توفى المورد جاز إلغاء العقد أو ما تبقى منه مع رد التامین إذا لم تكن هناك مطالبات لدى -40
لمورد أو السماح للورثة باالستمرار في إتمـام العقـد بشـرط أن یعینـوا عـنهم وكـیال رسـمیًا یوافـق علیـه ا

مــــن مــــورد واحــــد وتــــوفى أحــــدهم فللجهــــة أكثــــررئــــیس الجهــــة المختصــــة وٕاذا كــــان العقــــد مبرمــــًا مــــع 
اإللغـاء التوریـد إلـى بـاقي المـوردین ویحصـلإسـنادأوالمختصة الحق في إلغاء العقد مع رد التامین 

فــي الحــالتین بموجــب خطــاب موصــى علیــه بــدون حاجــة إلــى اتخــاذ إجــراءات قانونیــة أو رســمیة أو 
بذلك.االلتجاء إلى القضاء للحصول على حكم 

الحادیــة أخــر موعــد لتقــدیم عــروض األســعار بصــندوق المناقصــات بــدائرة المشــتریات الســاعة -41
یــــتم قبــــول أي عــــرض یصــــل إلــــى دائــــرة ولــــن28/9/2017الموافــــقخمــــیس لایــــومعشــــر صــــباحًا 

.المشتریات بعد هذا الموعد 

وزارة الصحـــة
المشتریاتدائرة
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ف المطلوباصنباألجدول األسعار الخاصة 

ن تاریخ تبلیغ المورد باألصناف المرساة علیه وعلى كل مورد توضیح المدة التي یستطیع التورید من خاللها مهي( أسبوع)مدة التورید-مالحظة:

السعر اإلجماليسعر الوحدة بالشیكلالكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم
بالشیكل

الشركة 
المصنعة

مدة بلد المنشأ
التورید

مالحظة

1MORPHINE 10 mg / 1ml    AMPs3,500عدد

2CYCLOPHOSPHAMIDE   500 mg
Vial

1,000عدد


