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 السمطة الوطنية الفمسطينية                        
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 17/1076المناقصة رقم اإلعالن عن 
 لوزارة الصحة  Bicartالخاصة بتوريد دواء غسيل كمى 

 

الخاصة بتوريد دواء غسيؿ كمى الصحة الفمسطينية عف طرح عطاء بالظرؼ المختوـ تعمن وزارة   
Bicart  وفقًا لكراسة الشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية الواردة لممشتركيف  وزارة الصحةل

 في المناقصة وطبقًا لشروط وزارة الصحة لشراء األدوية 

الحصوؿ عمى صحيفة الشروط والمواصفات مف دائرة المشتريات بوزارة الصحة مف  يمكف
 خالؿ العنواف التالي :
(  011الطابؽ األوؿ وذلؾ لقاء مبمغ )    –عيادة الرماؿ  –مبنى اإلداري ال  -غزة :  شارع الوحدة 
 شيكؿ غير مستردة .

حاديػػة الالسػػاعة  07/3/6106 لموافػػؽا خمػػيسال عممػػًا بػػخف مخػػر موعػػد لتقػػديـ العػػروض ىػػو يػػوـ    
 في صندوؽ العطاءات ولف يمتفت ألي عروض ترد بعد ىذا  الموعد . عشر صباحًا 
 مالحظات : 

 جرة اإلعالن في الصحف عمى من يرسو عميه العطاء .أ (7
( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من أي بنك يعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالح 1

أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا )مجمع الشفاء الطبي(  
قيمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة  % من إجمالي5المعمومات بنسبة 

 ثالثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض .   
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب  بالشيكل اإلسرائيمي( تقديم األسعار 3
ريبية يجب ارفاق شهادة خمو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الض( 4

في قطاع غزة قبل صرف الفواتير )بخصوص الشركات التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغربية 
 % (.7% وضريبة دخل بنسبة  1.5يتوجب عميها دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 ( لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار5
                                                                1817634فاكس  – 1819774 لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات عمى هاتف رقم

 وزارة الصحة   
 دائرة المشتريات
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 السمطة الوطنية الفمسطينية
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 17/1076المناقصة رقم اإلعالن عن 
 لوزارة الصحة  Bicartكمى الخاصة بتوريد دواء غسيل 

 

 صحيفة الشـــروط العامة
دواء بتوريد  ويستطيع القياـلكؿ مف ىو مؤىؿ تتوجو وزارة الصحة الفمسطينية           

ىذه المناقصة حسب الشروط  فيأف يبادر لممشاركة  لوزارة الصحة  Bicartغسيؿ كمى 
 التالية:

 ذلؾ.شيادة تثبت مشتغال مرخصا وأف يرفؽ لعطائو لديو أف يكوف  -0
 عنيا.رخصة تخولو مزاولة المينة وأف يرفؽ لعطائو صوره  لديوأف يكوف  -6
أو شػركات أدويػة أو مصػانع أدويػة العاممػة  أدويػة عمى المشارؾ سواء كاف مسػتودعات  -3

عمى رخصػة مػف قبػؿ وزارة الصػحة الفمسػطينية  حاصؿكوف يفي محافظات فمسطيف أف 
 عنيا.صورة سارية المفعوؿ وأف يرفؽ لعطائو 

ــدوائر يجــب  -4 ــو ضــريبي أو صــورة عنهــا أو شــهادة خصــم ضــريبي صــادرة عــن ال ــاق شــهادة خم ارف
الضريبية في قطاع غزة قبـل صـرف الفـواتير )بخصـوص الشـركات التـي لـديها مشـتغل مـرخص مـن 

% وضــريبة دخــل بنســبة  1.5الضــفة الغربيــة يتوجــب عميهــا دفــع ضــريبة القيمــة المضــافة بنســبة 
7.) % 

مشػػػارؾ أف يقػػػدـ سػػػعره عمػػػى النمػػػوذج الخػػػاص فقػػػط والمرفػػػؽ بيػػػذه الشػػػروط وأف عمػػػى ال -5
يتػوخى الدقػػة فػي تقػػديـ عػػرض سػعره حيػػث أنػو ممزمػػًا لػػو حتػى اانتيػػاء مػف توريػػد كامػػؿ 
الكمية وا يجوز ااعتراض بخنو قد اخطخ في تحديد السعر ألي مف البنود التي تقدـ ليا 

 إذارصػة الكافيػة لمتػدقيؽ والمراجعػة كمػا انػو بعرض سعر مػف منطمػؽ انػو كانػت لديػو الف
فإنػو يػتـ اعتمػاد سػعر الوحػدة لػنفس الوحػدة  اإلجماليوجد فرقًا بيف سعر الوحدة والسعر 

 تستبعد عرض سعر الشركة لذلؾ الصنؼ. أفيحؽ لوزارة الصحة كما 

ف عمى المشارؾ أف يكوف عمى عمـ بخف مػا يقدمػو مػف عػرض سػعر ممزمػًا لػو حتػى اانتيػاء مػ -6
أف يقػػدـ  حسػػب الشػػروط والمواصػػفات الػػواردة بيػػذه الصػػحيفة و األصػػناؼالتوريػػد كميػػًا لكامػػؿ 

%  و يمتػػػـز المػػػورد 06لضػػػريبة القيمػػػة المضػػػافة  شـــامالا  بالشـــيكل اإلســـرائيميســـعر  عػػػرض 
% ثمانيػة فػي األلػؼ   وانػو ممزمػًا لػو حتػى 1.8بتسديد ضريبة الرسـو والطوابػع والبػالغ قيمتيػا 

 ف التوريد طبقًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة .اانتياء م
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  المناقصة.عمى المشارؾ أف يوقع ويضع ختـ الشركة عمى كؿ صفحو مف صفحات  -7
ا يجوز الكشط أو المحي في جدوؿ األصناؼ وكؿ تصحيح في األسعار يجػب إعػادة كتابتػو  -8

ب عمػػا ىػػو لػػدك الشػػركة يتوجػػب عمػػى رقمػػًا وكتابػػة والتوقيػػع عميػػو وفػػى حػػاؿ اخػػتالؼ المطمػػو 
 كتابة.الشركة توضيح ذلؾ 

% مف إجمالي قيمة 5يجب عمى مقدـ العطاء أف يقدـ ضماف دخوؿ عطاء بنسبة  -9
 األصناؼ المتقدمة ليا بإحدك الطريقتيف التاليتيف :_

كفالة بنكية أو شيؾ بنكي مف أي بنؾ يعمؿ في قطاع غزة وتكوف الكفالة لصالح )مجمع  -
 فاء الطبي ( سارية المفعوؿ لمدة ثالثة شيور مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .الش

أو إيصاؿ دفع معتمد صادر مػف بنػؾ البريػد التػابع لػوزارة ااتصػاات وتكنولوجيػا المعمومػات يػتـ -
 .بوزارة الصحة ( –استالـ اإليصاؿ مف دائرة المشتريات 

ة عميػػػو أف يحضػػػر كفالػػػة بنكيػػػو المشػػػترؾ الػػػذي يرسػػػو عميػػػو صػػػنؼ أو أصػػػناؼ مػػػف المناقصػػػ-01
% مػف قيمػة األصػناؼ التػي رسػت عميػو قبػؿ توقيعػو عمػى عقػد التوريػد شػريطة أف 01جديدة بمبمغ 

تكوف تمؾ الكفالة سارية المفعوؿ لحيف اانتياء مػف توريػد كامػؿ األصػناؼ التػي رسػت عميػو ويمتػـز 
 بتوريدىا حسب شروط المناقصة. 

مػف المناقصػة عميػو أف يوقػع عقػدًا مػع وزارة الصػحة  أكثػر أو المشترؾ الذي يرسو عميو صنفاً -00
 المناقصة.الفمسطينية خالؿ أسبوع مف إبالغو رسميًا بنتيجة 

عمػػػػى المشػػػػترؾ الػػػػذي يرسػػػػو عميػػػػو أصػػػػناؼ مػػػػف المناقصػػػػة أف يكػػػػوف عمػػػػى عمػػػػـ بػػػػخف مػػػػدة -06
ذا كػػاف المػػورد ا يسػػتطيع  )أســبوع(التوريػػد التوريػػد خػػالؿ الفتػػرة مػػف تػػاريخ إبػػالغ الشػػركة بالتوريػػد وام

 المحددة عميو أف يوضح في عرض سعره المدة التي يمكنو خالليا التوريد خطيًا.
لتناسػػبيا مػػع  األدويػػةيجػػب عمػػى المػػورد اسػػتعماؿ المشػػاطيح المفتوحػػة فقػػط عنػػد توريػػد كميػػات -03

 المركزية. األدويةالموجودة بمستودعات  الشوكةالرافعة 
 التوريد:التخخير في -04

ــةيعطــى  ( أ لمتوريػػد فػػاف تخمػػؼ بعػػد تمػػؾ الميمػػة توقػػع عميػػو غرامػػة بنسػػبة  المــورد أســبوعين مهم
الميمػػة مػػف قيمػػة الكميػػة  أسػػبوعي% عػػف كػػؿ أسػػبوع تػػخخير أو جػػزء مػػف األسػػبوع بمػػا فييػػا 1.5

التي يكوف المورد قد تخخر في توريدىا والسمطة ليسػت مسػئولة عػف أسػباب التػخخير فػي التوريػد 
 ذلؾ. رية كالكوارث الطبيعية وما شابو ما عدا األسباب القي
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يحػؽ لػوزارة الصػحة بمجػرد التػخخير عػف مػدة التوريػد المشػار إلييػا  :الموردالشراء عمى حساب ب( 
بالفقرة )أ( شراء األصناؼ التي تخخر في توريدىا مف غيره عمى حسابو بالطريقػة التػي تضػمف 

يػة أو عامػة أو مػف المػورد الػذي محم تعطػاءاببيا الحصوؿ عمى الصنؼ سواء بالممارسة أو 
% مصاريؼ إدارية وما يسػتحؽ 01يميو في السعر وما ينتج عف زيادة في الثمف مضافًا إلييا 

مف غرامػة عػف مػدة التػخخير فػي التوريػد ويػتـ خصػميا مػف الكفالػة البنكيػة المقدمػة منػو أو مػف 
عتػراض عمػى المبػالغ التػي أي مبالغ مستحقة لممورد لدك الوزارة وا يكػوف لممػورد الحػؽ فػي اا

تػػـ خصػػميا وفػػى حالػػة الشػػراء بخقػػؿ مػػف األسػػعار التػػي تقػػدـ بيػػا ا يجػػوز لػػو المطالبػػة بفػػروؽ 
 األسعار.

إلغػاء العقػد ومصػادرة الكفالػة البنكيػة  يحؽ لوزارة الصحة  أسبوعين:إذا زادت مدة التأخير عن ج( 
تعػػويض نظيػػر  بػػخيالمطالبػػة  مػع إخطػػار المػػورد بػػذلؾ بخطػاب دوف اإلخػػالؿ بحػػؽ الػػوزارة فػي
الحصػوؿ عمػى التعويضػات  فػياألضرار الناتجة عف عجػز المػورد فػي تنفيػذ العقػد وليػا الحػؽ 

 الصحة.الالزمة بخصميا مف مستحقات المورد عف أصناؼ قاـ بتوريدىا لوزارة 
 أليىػذه الصػحيفة  فػيحؽ مف حقوقيا المنصػوص عمييػا  أليعدـ ممارسة وزارة الصحة  أف-05

 شاءت.ا يعنى تنازليا عف ممارسة ذلؾ الحؽ وقتما  األسبابسبب مف 
 غزة. المركزية فيعمى المورد أف يكوف عمى عمـ بخف التوريد سيكوف لممستودعات -06
إحضار قائمة بخسماء األدويػة وكمياتيػا التػي قػاـ باسػتيرادىا مػف  الصنؼيمتـز مف يرسو عميو -07

ابر وىػػذا ا يشػػمؿ الصػػناعات الدوائيػػة الوطنيػػة المسػػجمة بػػوزارة الخػػارج مختومػػة مػػف الجمػػارؾ بالمعػػ
 الصحة.

و يشػػػترط أف يػػػتـ تقػػػديـ  بػػػوزارة الصػػػحة الفمسػػػطينية مسػػػجؿ الصػػػنؼ المػػػوردكػػػوف ييجػػػب أف -08 
إلػػػى أراضػػػى السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية عبػػػر المنافػػػذ  صػػػنؼالمسػػػتندات التػػػي تػػػدؿ عمػػػى عبػػػور ال

 لمبضائع المستوردة.  ءيد مصدر الشراالرسمية وبالطرؽ القانونية وتحد

مػف صػدور  يفالتوريد: يتـ التوريد لكامؿ الكمية المطموبة في غضػوف مػده ا تزيػد عػف أسػبوع-09
يجب أف ا تقؿ صالحية األصناؼ الموردة عػف سػنتيف عنػد التوريػد أمػا األصػناؼ أوامر التوريد و 

فيجػب أا تقػؿ صػالحيتيا عػف ؿ مػف سػنتيف التي تكوف المدة بيف إنتاجيػا وتػاريخ الصػالحية ليػا اقػ
 ( الخاص بيا. shelf lifeثمثي مدة حياة الصنؼ )
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يكػػوف المستحضػػر قػػد مػػر بعمميػػة  أفالمسػػتعممة مػػف مشػػتقات الػػدـ يجػػب  األدويػػةبخصػػوص -61
( ويرفؽ مػع عػرض السػعر شػيادات الرقابػة النوعيػة لػو  Double inactivationتعقيـ مزدوج ) 

 اإليػدزالمضػادة لفيػروس  األجسػاـومػف  B, Cخمػوه مػف فيػروس التيػاب الكبػد مصػحوبة بشػيادات 
بمد المنشخ وليس مف الشركة المصنعة  فيواف تكوف الشيادات مصدقة مف الجيات الصحية  1 ،7

ويطبػػؽ نظػػـ WHOإرفػػاؽ نتػػائج التحميػػؿ لممنػػتج صػػادرة عػػف مركػػز معتمػػد مػػف يجػػب  كمػػا  فقػػط 
س التشػػغيمو ف نفػػبػػخمػػف الشػػركة المصػػنعة إفػػادة  ا يجػػب إرفػػاؽ التحميػػؿ الجيػػد حسػػب متطمباتيا.كمػػ

 المنشخ أو تـ تصديرىا واستخداميا في بمداف أخري. بمد  فيفمسطيف مستعممة  إلىالمصدرة 

ينطبؽ الشرط السػابؽ عمػى كػؿ األصػناؼ التػي توصػؼ بكونيػا أصػنافا حساسػة وقػد ا تتػوفر -60
حميػػا أو التػي قػد يسػػتغرؽ تحميميػا مػدة زمنيػػة طويمػة وتحػػدد لػدك الػوزارة اإلمكانيػػات الفنيػة لتحميميػا م

 ىذه األصناؼ في أوامر الشراء التي تصدر لممورد بعد الترسية . 
 أومستحضػر  أيلوزارة الصحة الحؽ المطمؽ في اختيار عينات عشوائية مف كؿ تشغيمة مػف -66

رسػػاليا لمتحميػػؿ فػػي أي مركػػز مخػػتص ومعتمػػد تختػػاره الػػوزارة وذ لػػؾ عمػػى حسػػاب المػػورد وا دواء وام
األدويــة التــي يقــل ثمنهــا )ثمــن الكميــة يســتثنى مــن ذلــك يجػوز لممػػورد الطعػػف فػي نتيجػػة الفحػػص 

عمــى أن يــتم إرفــاق شــهادات تحميــل   (أمريكــي$ دوالر  0001عــن )المــوردة لمصــنف الواحــد ( 
 الت التي يتم توريدها من هذا الصنف .يمعتمدة من الشركة المصنعة لجميع التشغ

يمتـز المورد بتعويض الوزارة عف كمية العينات التػي ترسػؿ لمفحػص بتسػميـ كميػة مسػاوية ليػا  -63
عنػػػد توريػػػد الصػػػنؼ لمػػػوزارة وفػػػي حػػػاؿ عػػػدـ التػػػزاـ المػػػورد بتعػػػويض الػػػوزارة عػػػف العينػػػات المرسػػػمة 

سػػحب عينػػات مػػف الكميػػة المػػوردة عمػػى أف يػػتـ خصػػـ قيمػػة ىػػذه العينػػات مػػف يحػػؽ لمػػوزارة لمفحػػص 
 ستحقات المالية لممورد عمى وزارة المالية .الم
يرفػؽ مػع  أف عمػى وريػدالت إتمػاـمػف تػاريخ ( يومػًا 61يكوف الدفع لقاء األدويػة المػوردة خػالؿ )-64

 الالزمة.الفاتورة محضر ااستالـ والتقارير الفنية 
ء األسباب وبدوف إبدا أصنافيالوزارة الصحة الحؽ في إلغاء المناقصة بصورة كمية أو بعض  -65

 تعويض. بخيودوف أف يكوف لمقدـ العطاء الحؽ في المطالبة 
 أولوزارة الصحة خالؿ فترة سرياف العقػد الحػؽ فػي زيػادة الكميػات المطموبػة أو تخفيضػيا كميػًا -66

% مػف الكميػة المطموبػة وبػنفس األسػعار التػي تقػدـ بيػا وبػدوف 31تقؿ عف  أوجزئيًا بنسبة ا تزيد 
 د .اعتراض مف المور 
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لػػف ينظػػر ألي عطػػاء غيػػر مسػػتوفى لمشػػروط القانونيػػة ولػػف يقبػػؿ أي عطػػاء يػػتـ إحضػػاره بعػػد -67
 الموعد المحدد .

 العبوات.( عمى جميع .MOHلوزارة الصحة الفمسطينية  ةمباععمى المورد طباعة عبارة )-68
 ة(.يجب االتزاـ بخف تكوف األقراص والكبسوات في عبوات عمى ىيئة أشرطة )نمطي-69
 011عػػف  كرتػػوفيجػب االتػػزاـ بػػاف ا تزيػػد الكميػة مػػف زجاجػػات األدويػػة الموجػودة داخػػؿ كػػؿ -31

  فقط.زجاجة 
 الكمية.يجب االتزاـ بخف تكوف جميع العبوات لمصنؼ الواحد متساوية -30
عند توريد أي كمية مف األدوية يجب التنسيؽ مسبقًا مع مستودعات األدوية المركزية في غػزة -36
يكوف التوريد خالؿ ساعات الدواـ الرسمي مصحوبًا باإلرسالية أو الفاتورة وفيما يخص محاليؿ  وأف

 تحتاج اماكف تخزيف كبيرة يتـ توريدىا حسب الطمب. والتيالديمزة والمحاليؿ ذات الحجـ الكبير 
يجػػب عمػػػى المشػػػترؾ تحديػػػد اسػػػـ الشػػػركة المصػػػنعة وبمػػد المنشػػػخ لمصػػػنؼ الػػػذي يتقػػػدـ بػػػو فػػػي -33

رفاؽ الكتالوجات الخاصة بالصنؼ وذلؾ عند تحديد السعرا  . لمناقصة وتحديد رقـ الكتالوج وام

يجػػب أف تسػػمـ األدويػػة مػػف قبػػؿ منػػدوبيف معتمػػديف مػػف قبػػؿ المػػورديف ألػػي لجنػػة ااسػػتالـ فػػي -34
 المستودعات.

 ( يـو مف تاريخ إغالؽ الصندوؽ .45يكوف صالحية السعر لمدة ) -35
الوطنيػػة أولويػػػة فػػي الشػػػراء حتػػى لػػػو كانػػت قيمتيػػػا تزيػػد عمػػػى مثيالتيػػا مػػػف  تعطػػى المنتجػػػات -36

% وعمى المورد احضار شػيادة مػف وزارة ااقتصػاد الػوطني بمػا يفيػد أف 5المنتجات األجنبية بنسبة 
 المنتج وطني.

إذا اسػػػتعمؿ المػػػػورد الغػػػش أو التالعػػػػب فػػػي معاممتػػػػو يمغػػػى العقػػػػد ويصػػػادر التػػػػخميف مػػػع عػػػػدـ -37
المطالبػػة بالتعويضػػات المترتبػػة عمػػى ذلػػؾ وشػػطب اسػػـ المػػورد مػػف  فػػيبحػػؽ وزارة الصػػحة اإلخػػالؿ 

بػػػيف المػػػورديف وا يسػػػمح لػػػو بالػػػدخوؿ فػػػي مناقصػػػات لمسػػػمطة فضػػػال عػػػف إبػػػالغ أمػػػره لمنيابػػػة عنػػػد 
 ااقتضاء.

إذا ثبػػت عمػػى المػػورد انػػو شػػرع أو أقػػدـ بنفسػػو أو بواسػػطة غيػػره بطريػػؽ مباشػػر أو غيػػر مباشػػر -38
شوة أحد موظفي أو مستخدمي السػمطة أو عمػى التواطػؤ معػو إضػرارًا بالمصػمحة العامػة يمغػى عمى ر 

التعاقد معو في الحاؿ ويصادر التخميف فضال عف شطب اسمو مف بيف المػورديف واتخػاذ اإلجػراءات 
 ضده.القضائية 

راءات إذا أفمػػس المػػورد أو أعسػػر فيمغػػى التعاقػػد معػػو بخطػػاب موصػػى عميػػو دوف اتخػػاذ أي إجػػ-39
 التخميف.قضائية ويصادر 
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إذا توفى المورد جاز إلغاء العقد أو ما تبقى منو مع رد التاميف إذا لـ تكف ىناؾ مطالبات لدك -41
المورد أو السماح لمورثة بااستمرار في إتمػاـ العقػد بشػرط أف يعينػوا عػنيـ وكػيال رسػميًا يوافػؽ عميػو 

ذا كػػػػاف العقػػػػد مبرمػػػػًا  مػػػػف مػػػػورد واحػػػػد وتػػػػوفى أحػػػػدىـ فممجيػػػػة  أكثػػػػرمػػػػع رئػػػػيس الجيػػػػة المختصػػػػة وام
التوريػد إلػى بػاقي المػورديف ويحصػؿ اإللغػاء  إسػناد أوالمختصة الحؽ في إلغاء العقد مع رد التاميف 

فػػي الحػػالتيف بموجػػب خطػػاب موصػػى عميػػو بػػدوف حاجػػة إلػػى اتخػػاذ إجػػراءات قانونيػػة أو رسػػمية أو 
 بذلؾ.االتجاء إلى القضاء لمحصوؿ عمى حكـ 

الحاديػػة أخػػر موعػػد لتقػػديـ عػػروض األسػػعار بصػػندوؽ المناقصػػات بػػدائرة المشػػتريات السػػاعة  -40
ولػػػػف يػػػػتـ قبػػػػوؿ أي عػػػػرض يصػػػػؿ إلػػػػى دائػػػػرة  07/3/6106 الموافػػػػؽ خمػػػػيسلا يػػػػوـ عشػػػػر صػػػػباحاً 

 .المشتريات بعد ىذا الموعد 
                          

 
 وزارة الصحـــة                                                                         

المشتريات دائرة                        
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 ف المطموباصنباألجدول األسعار الخاصة 
 

 
 

 من تاريخ تبميغ المورد باألصناف المرساة عميه وعمى كل مورد توضيح المدة التي يستطيع التوريد من خاللها  هي) أسبوع( مدة التوريد -مالحظة:
 

 السعر اإلجمالي سعر الوحدة بالشيكل الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

 بالشيكل 

الشركة 
 المصنعة

مدة  بمد المنشأ
 التوريد

 مالحظة

7 HEMODIALYSIS POWDER  -  

BICARBONATE POWDER 720 

gm ( BICART 720 ) 
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