
 لوزارة الصحة أدويةالخاصة بتوريد  81/2017 مناقصة رقم

 1 

 

 دولة فلسطين 
 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 81/2017المناقصة رقم إلعالن عن ا
 لوزارة الصحةأدوية الخاصة بتوريد 

(Arginine 500mg Caps) 

 
 

وفقًا  لوزارة الصحةأدوية خاصة بتوريد الصحة الفلسطينية عن طرح عطاء بالظرف المختوم تعلن وزارة     
 .ة والمواصفات الفنية الواردة للمشتركين في المناقصةلكراسة الشروط الخاصة والعام

 
 الحصول على صحيفة الشروط والمواصفات من دائرة المشتريات بوزارة الصحة من خالل العنوان التالي: يمكن

 (  شيكل غير مستردة.100الطابق األول وذلك لقاء مبلغ ) –عيادة الرمال –المبنى اإلداري -غزة : شارع الوحدة 
     
 والرباا  الحاديااة عشاارالساااعة  27/07/2017 لموافااقا الخمااي   مااًا بااخن مخاار موعااد لتقااديم العاارو   ااو يااومعل

 في صندوق العطاءات ولن يلتفت ألي عرو  ترد بعد  ذا  الموعد .  صباحاً 
 

 مالحظات: 
 .ي الصحف على من يرسو عليه العطاءأجرة اإلعالن ف (1
)مجمع الشفاء صادر من أي بنك يعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالح ( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي 2

% من 5أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بنسبة الطبي(  
د لتقديم إجمالي قيمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موع

 العروض .   
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب  بالشيكل اإلسرائيلي( تقديم األسعار 3
يجب ارفاق شهادة خلو ضريبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة ( 4

ربية يتوجب عليها دفع ضريبة القيمة قبل صرف الفواتير )بخصوص الشركات التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغ
 % (.1% وضريبة دخل بنسبة  2.5المضافة بنسبة 

 ( لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار5
                                                                2827634فاكس  – 2829774لالستفسار يرجى االتصال بقسم المناقصات على هاتف رقم 

 وزارة الصحة              
 دائرة المشتريات
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 دولة فلسطين

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 
 81/2017المناقصة رقم إلعالن عن ا

 أدوية  الخاصة بتوريد
(Arginine 500mg Caps) 

 
 صحيفة الشـــروط العامة

أن يبادر  وزارة الصحةأدوية بتوريد  ويستطي  القياملكل من  و مؤ ل تتوجه لفلسطينية وزارة الصحة ا
 التالية: ذه المناقصة حسب الشروط  فيللمشاركة 

 ذلك.مشتغال مرخصا وأن يرفق لعطائه شهادة تثبت لديه أن يكون  -1
 عنها.رخصة تخوله مزاولة المهنة وأن يرفق لعطائه صوره  لديهأن يكون  -2
أو شااااركات أدويااااة أو مصااااان  أدويااااة العاملااااة فااااي  أدويااااة ارك سااااواء كااااان مسااااتودعات علااااى المشاااا -3

علاى رخصاة مان قبال وزارة الصاحة الفلساطينية ساارية المفعاول  حاصالكون يمحافظات فلسطين أن 
 عنها.وأن يرفق لعطائه صورة 

ارفااااق شااااهادة خلاااو واااريبي أو صااااورة عنهاااا أو شااااهادة خصااام واااريبي صااااادرة عااان الاااادوائر يجاااب  -4
ريبية فااي قطاااع غاازة قباال صاارف الفااواتير )بخصااو  الشااركات التااي لااديها مشااتغل ماارخ  ماان الواا

 (.%1% ووريبة دخل بنسبة  2.5بنسبة الوفة الغربية يتوجب عليها دف  وريبة القيمة الموافة 

على المشارك أن يقدم سعره على النموذج الخا  فقط والمرفق بهاذه الشاروط وأن يتاوخى الدقاة فاي  -5
سعره حيث أنه ملزمًا له حتى االنتهاء من توريد كامل الكمية وال يجوز االعترا  بخناه تقديم عر  

قااد اخطااخ فااي تحديااد السااعر ألي ماان البنااود التااي تقاادم لهااا بعاار  سااعر ماان منطلااق انااه كاناات لديااه 
لاانف   اإلجماااليوجااد فرقااًا بااين سااعر الوحاادة والسااعر  إذاالفرصااة الكافيااة للتاادقيق والمراجعااة كمااا انااه 

تساتبعد عاار  ساعر الشااركة لااذلك  أنيحااق لاوزارة الصااحة فإنااه ياتم اعتماااد ساعر الوحاادة كماا وحادة ال
 الصنف.

على المشارك أن يكاون علاى علام باخن ماا يقدماه مان عار  ساعر ملزماًا لاه حتاى االنتهااء مان التورياد كلياًا  -6
 شامالا بالشيكل ه سعر أن يقدم عر   حسب الشروط والمواصفات الواردة بهذه الصحيفة و األصنافلكامل 

% ثمانياة 0.8%  و يلتزم المورد بتسديد وريبة الرسوم والطواب  والبالغ قيمتها 16لوريبة القيمة الموافة 
 في األلف   وانه ملزمًا له حتى االنتهاء من التوريد طبقًا للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة .

  المناقصة.ى كل صفحه من صفحات على المشارك أن يوق  ويو  ختم الشركة عل -7
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ال يجوز الكشط أو المحي في جدول األصناف وكال تصاحيف فاي األساعار يجاب إعاادة كتابتاه رقماًا وكتاباة  -8
 كتابة.والتوقي  عليه وفى حال اختالف المطلوب عما  و لدى الشركة يتوجب على الشركة توويف ذلك 

% من إجمالي قيمة األصناف المتقدمة لها 5نسبة يجب على مقدم العطاء أن يقدم ومان دخول عطاء ب -9
 :بإحدى الطريقتين التاليتين

كفالة بنكية أو شيك بنكي من أي بنك يعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالف )مجم  الشفاء  -
 الطبي( سارية المفعول لمدة ثالثة شهور من تاريخ إغالق الصندوق .

ياد التااب  لاوزارة االتصااالت وتكنولوجياا المعلوماات ياتم اساتالم أو إيصال دف  معتمد صادر من بناك البر  -
 .بوزارة الصحة ( –اإليصال من دائرة المشتريات 

المشااترك الاااذي يرسااو علياااه صاانف أو أصاااناف مااان المناقصااة علياااه أن يحواار كفالاااة بنكيااه جديااادة بمبلاااغ -10
طة أن تكااون تلااك الكفالااة سااارية % ماان قيمااة األصااناف التااي رساات عليااه قباال توقيعااه علااى عقااد التوريااد شااري10

 المفعول لحين االنتهاء من توريد كامل األصناف التي رست عليه ويلتزم بتوريد ا حسب شروط المناقصة. 
مان المناقصاة علياه أن يوقا  عقادًا ما  وزارة الصاحة الفلساطينية  أكثار أوالمشترك الاذي يرساو علياه صانفًا  -11

 المناقصة.خالل أسبوع من إبالغه رسميًا بنتيجة 
ماان  )أســبوع(علااى المشااترك الااذي يرسااو عليااه أصااناف ماان المناقصااة أن يكااون علااى علاام بااخن ماادة التوريااد -12

ذا كان المورد ال يستطي  التوريد خالل الفترة المحددة علياه أن يوواف فاي عار   تاريخ إبالغ الشركة بالتوريد وا 
 سعره المدة التي يمكنه خاللها التوريد خطيًا.

 الشاوكةلتناسبها ما  الرافعاة  األدويةلى المورد استعمال المشاطيف المفتوحة فقط عند توريد كميات يجب ع -13
 المركزية. األدويةالموجودة بمستودعات 

 التوريد:التخخير في -14
% عان كال 0.5للتورياد فاان تخلاف بعاد تلاك المهلاة توقا  علياه غراماة بنسابة  يعطى المورد أسبوعين مهلـة (أ

المهلاة مان قيماة الكمياة التاي يكاون الماورد قاد تاخخر فاي  أسابوعيجزء من األسبوع بما فيها أسبوع تخخير أو 
توريد ا والسلطة ليست مسئولة عن أسباب التاخخير فاي التورياد ماا عادا األساباب القهرياة كاالكوارث الطبيعياة 

 ذلك. وما شابه 

ة التوريااد المشااار إليهااا بااالفقرة )أ( يحااق لااوزارة الصااحة بمجاارد التااخخير عاان مااد :المــوردالشــراء علــى حســاب ب( 
شااراء األصااناف التااي تااخخر فااي توريااد ا ماان غيااره علااى حسااابه بالطريقااة التااي تواامن بهااا الحصااول علااى 

محليااة أو عامااة أو ماان المااورد الااذي يليااه فااي السااعر ومااا يناات  عاان  تعطاااءابالصاانف سااواء بالممارسااة أو 
ومااا يسااتحق ماان غرامااة عاان ماادة التااخخير فااي التوريااد  % مصاااريف إداريااة10زيااادة فااي الااثمن موااافًا إليهااا 

ويتم خصمها من الكفالة البنكية المقدمة منه أو مان أي مباالغ مساتحقة للماورد لادى الاوزارة وال يكاون للماورد 
الحااق فااي االعتاارا  علااى المبااالغ التااي تاام خصاامها وفااى حالااة الشااراء بخقاال ماان األسااعار التااي تقاادم بهااا ال 

 روق األسعار.يجوز له المطالبة بف
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إلغااء العقاد ومصاادرة الكفالاة البنكياة ما  إخطاار  يحاق لاوزارة الصاحة  أسبوعين:إذا زادت مدة التأخير عن ج( 
تعوي  نظيار األوارار الناتجاة عان عجاز  بخيالمورد بذلك بخطاب دون اإلخالل بحق الوزارة في المطالبة 

وات الالزمة بخصمها من مساتحقات الماورد عان الحصول على التعوي فيالمورد في تنفيذ العقد ولها الحق 
 الصحة.أصناف قام بتوريد ا لوزارة 

ساابب ماان  ألي ااذه الصااحيفة  فاايحااق ماان حقوقهااا المنصااو  عليهااا  أليعاادم ممارسااة وزارة الصااحة  أن-15
 شاءت.ال يعنى تنازلها عن ممارسة ذلك الحق وقتما  األسباب

 غزة. المركزية فيعلى المورد أن يكون على علم بخن التوريد سيكون للمستودعات -16
إحواااار قائماااة بخساااماء األدوياااة وكمياتهاااا التاااي قاااام باساااتيراد ا مااان الخاااارج  الصااانفيلتااازم مااان يرساااو علياااه -17

 الصحة.مختومة من الجمارك بالمعابر و ذا ال يشمل الصناعات الدوائية الوطنية المسجلة بوزارة 
و يشااترط أن يااتم تقااديم المسااتندات التااي  بااوزارة الصااحة الفلسااطينية مسااجل الصاانف المااوردكااون ييجااب أن -18 

إلى أراوى السلطة الوطنية الفلسطينية عبر المنافاذ الرسامية وباالطرق القانونياة وتحدياد  صنفتدل على عبور ال
 للبوائ  المستوردة.  ءمصدر الشرا

مان صادور أوامار التورياد  ينلكمية المطلوبة في غوون مده ال تزيد عان أسابوعالتوريد: يتم التوريد لكامل ا-19
يجب أن ال تقل صالحية األصناف الموردة عن سنتين عند التوريد أما األصناف التي تكون المدة بين إنتاجهاا و 

(  shelf lifeفيجااب أال تقاال صااالحيتها عاان ثلثااي ماادة حياااة الصاانف)وتاااريخ الصااالحية لهااا اقاال ماان ساانتين 
 الخا  بها.

يكاون المستحواار قااد ماار بعمليااة تعقاايم ماازدوج )  أنالمسااتعملة ماان مشااتقات الاادم يجااب  األدويااةبخصاو  -20
Double inactivation  ويرفق م  عر  السعر شهادات الرقابة النوعية له مصحوبة بشاهادات خلاوه مان )

وان تكااون الشااهادات مصاادقة ماان  2 ،1 اإلياادزالموااادة لفياارو   األجساااموماان  B, Cفياارو  التهاااب الكبااد 
إرفاق نتاائ  التحليال للمنات  صاادرة يجب  كما  فقط بلد المنشخ ولي  من الشركة المصنعة  فيالجهات الصحية 

ماان الشااركة إفااادة  ويطبااق نظاام التحلياال الجيااد حسااب متطلباتها.كمااا يجااب إرفاااق WHOعاان مركااز معتمااد ماان 
المنشخ أو تم تصدير ا واستخدامها في بلادان بلد  فين مستعملة فلسطي إلىالمصدرة   التشغيله ن نفبخالمصنعة 
 أخري. 

ينطبااق الشاارط السااابق علااى كاال األصااناف التااي توصااف بكونهااا أصاانافا حساسااة وقااد ال تتااوفر لاادى الااوزارة -21
مار اإلمكانيات الفنية لتحليلها محلياا أو التاي قاد يساتغرق تحليلهاا مادة زمنياة طويلاة وتحادد  اذه األصاناف فاي أوا

 الشراء التي تصدر للمورد بعد الترسية . 
رسالها  أومستحور  أيمن  تشغيلهلوزارة الصحة الحق المطلق في اختيار عينات عشوائية من كل -22 دواء وا 

للتحليل في أي مركز مخت  ومعتمد تختاره الوزارة وذلك على حساب المورد وال يجوز للمورد الطعن فاي نتيجاة 
$ دوالر  0002عـن )ألدوية التي يقل ثمنها )ثمن الكمية الموردة للصنف الواحد ( ايستثنى من ذلك الفحا  
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الت التي يتم توريدها يعلى أن يتم إرفاق شهادات تحليل معتمدة من الشركة المصنعة لجميع التشغ  (أمريكي
 من هذا الصنف .

كميااة مساااوية لهااا عنااد توريااد  يلتاازم المااورد بتعااوي  الااوزارة عاان كميااة العينااات التااي ترساال للفحاا  بتسااليم -23
سااحب يحااق للااوزارة الصاانف للااوزارة وفااي حااال عاادم التاازام المااورد بتعااوي  الااوزارة عاان العينااات المرساالة للفحاا  

 للمورد على وزارة المالية. عينات من الكمية الموردة على أن يتم خصم قيمة  ذه العينات من المستحقات المالية
يرفق م  الفاتورة محور  أن على وريدالت إتماممن تاريخ ( يومًا 60وردة خالل )يكون الدف  لقاء األدوية الم-24

 الالزمة.االستالم والتقارير الفنية 
وبدون إباداء األساباب ودون أن  أصنافهاالحق في إلغاء المناقصة بصورة كلية أو بع  لها وزارة الصحة  -25

 تعوي . بخييكون لمقدم العطاء الحق في المطالبة 
جزئياًا بنسابة  أوزارة الصحة خالل فترة سريان العقاد الحاق فاي زياادة الكمياات المطلوباة أو تخفيواها كلياًا لو -26

 .تقدم بها وبدون اعترا  من المورد% من الكمية المطلوبة وبنف  األسعار التي 30تقل عن  أوال تزيد 
 تم إحواره بعد الموعد المحدد.لن ينظر ألي عطاء غير مستوفى للشروط القانونية ولن يقبل أي عطاء ي-27
 العبوات.( على جمي  .MOHلوزارة الصحة الفلسطينية  ةمباععلى المورد طباعة عبارة )-28
 يجب االلتزام بخن تكون األقرا  والكبسوالت في عبوات على  يئة أشرطة )نمطية(.-29
  فقط.زجاجة  100عن  كرتون  يجب االلتزام بان ال تزيد الكمية من زجاجات األدوية الموجودة داخل كل-30
 الكمية.يجب االلتزام بخن تكون جمي  العبوات للصنف الواحد متساوية -31
عند تورياد أي كمياة مان األدوياة يجاب التنسايق مسابقًا ما  مساتودعات األدوياة المركزياة فاي غازة وأن يكاون -32

ماا يخا  محاليال الاديلزة والمحاليال ذات التوريد خالل ساعات الدوام الرسمي مصحوبًا باإلرساالية أو الفااتورة وفي
 تحتاج الماكن تخزين كبيرة يتم توريد ا حسب الطلب. والتيالحجم الكبير 

يجب على المشترك تحديد اسم الشركة المصنعة وبلد المنشخ للصنف الذي يتقدم به فاي المناقصاة وتحدياد  -33
رفاق الكتالوجات الخاصة بالصنف وذلك عند تحد  .يد السعررقم الكتالوج وا 

 المستودعات.يجب أن تسلم األدوية من قبل مندوبين معتمدين من قبل الموردين ألي لجنة االستالم في  -34
 ( يوم من تاريخ إغالق الصندوق.45يكون صالحية السعر لمدة ) -35
ت األجنبياة تعطى المنتجات الوطنية أولوية في الشراء حتى لو كانت قيمتها تزيد على مثيالتها من المنتجاا -36

 % وعلى المورد احوار شهادة من وزارة االقتصاد الوطني بما يفيد أن المنت  وطني.5بنسبة 
إذا استعمل المورد الغش أو التالعب في معاملته يلغى العقاد ويصاادر التاخمين ما  عادم اإلخاالل بحاق وزارة -37

ن باين الماوردين وال يسامف لاه بالادخول المطالبة بالتعويوات المترتبة على ذلك وشطب اسم المورد م فيالصحة 
 االقتواء.في مناقصات للسلطة فوال عن إبالغ أمره للنيابة عند 
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إذا ثبت على المورد انه شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطرياق مباشار أو غيار مباشار علاى رشاوة أحاد -38
ة يلغاااى التعاقاااد معاااه فاااي الحاااال ماااوظفي أو مساااتخدمي السااالطة أو علاااى التواطاااؤ معاااه إوااارارًا بالمصااالحة العامااا

 وده.ويصادر التخمين فوال عن شطب اسمه من بين الموردين واتخاذ اإلجراءات القوائية 
إذا أفل  المورد أو أعسر فيلغى التعاقد معه بخطاب موصى عليه دون اتخاذ أي إجراءات قوائية ويصادر -39

 التخمين.
ى مناه ما  رد التاامين إذا لام تكان  نااك مطالباات لادى الماورد أو إذا توفى المورد جااز إلغااء العقاد أو ماا تبقا-40

السماح للورثة باالستمرار في إتمام العقد بشرط أن يعيناوا عانهم وكايال رساميًا يوافاق علياه رئاي  الجهاة المختصاة 
ذا كان العقد مبرمًا م   التامين  من مورد واحد وتوفى أحد م فللجهة المختصة الحق في إلغاء العقد م  رد أكثروا 

التوريد إلى باقي الموردين ويحصل اإللغاء في الحاالتين بموجاب خطااب موصاى علياه بادون حاجاة إلاى  إسناد أو
 بذلك.اتخاذ إجراءات قانونية أو رسمية أو االلتجاء إلى القواء للحصول على حكم 

ــــوم أخاااار موعااااد لتقااااديم عاااارو  األسااااعار بصااااندوق المناقصااااات باااادائرة المشااااتريات  -41 ــــيي ــــ   سالخم المواف
ولان ياتم قباول أي عار  يصال إلاى دائارة المشاتريات بعاد  صـباحاا والربع  الحادية عشرالساعة  27/07/2017

 . ذا الموعد
                          

 
 وزارة الصحـــة                                                                                   

 المشتريات دائرة                                 
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 المطلوب بالصنفجدول األسعار الخاصة 

 
 
 

 
 من تاريخ تبليغ المورد باألصناف المرساة عليه وعلى كل مورد توضيح المدة التي يستطيع التوريد من خاللها  هي) أسبوع( دمدة التوري -مالحظة:

 
 
 
 
 
 
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

 السعر اإلجمالي

 بالشيكل 

 اتمالحظ مدة التوريد بلد المنشأ الشركة المصنعة

1 Arginine 500mg Caps 
 

TH 18 
        


