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 دولة فلسطين 

 المشتريات دائرةوزارة الصحة ـ 

 85/2017المناقصة رقم إلعالن عن ا
 لوزارة الصحة دواء الخاصة بتوريد 

Atracurium Besylate 10mg/ml AMPs 
 

 دواءالخاصة بتوريد الصحة الفلسطينية عن طرح عطاء بالظرف المختوم تعلن وزارة 

Atracurium Besylate 10mg/ml AMPs وفقاً لكراسة على حساب وزارة الماليةوذلك  الصحة لوزارة 

لصحة ارة االشروط الخاصة والعامة والمواصفات الفنية الواردة للمشتركين في المناقصة وطبقاً لشروط وز

 .لشراء األدوية

 

ان الحصول على صحيفة الشروط والمواصفات من دائرة المشتريات بوزارة الصحة من خالل العنو يمكن

 التالي:

 ير مستردة.(  شيكل غ100الطابق األول وذلك لقاء مبلغ ) –عيادة الرمال –المبنى اإلداري-زة : شارع الوحدة غ

     

 ة عشةروخمسة الحاديةة عشةرالساعة  31/07/2017 لموافقا االثنين علماً بأن آخر موعد لتقديم العروض هو يوم

ً ( 11:15) دقيقة  روض ترد بعد هذا  الموعد. في صندوق العطاءات ولن يلتفت ألي ع  صباحا

 

  :مالحظات
 أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. (1

اإلنتاج  و بنك البنك الوطني اإلسالمي)( يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من أي بنك يعمل في قطاع غزة 2

% من 5 ت بنسبةالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماأو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة ا(  الفلسطيني

يم العروض لتقد إجمالي قيمة العطاء المتقدمة لها الشركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد

   . 

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب  بالشيكل اإلسرائيلي( تقديم األسعار 3

ة طاع غزورة عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قيجب ارفاق شهادة خلو ضريبي أو ص( 4

يمة ة الققبل صرف الفواتير )بخصوص الشركات التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب عليها دفع ضريب

 % (.1% وضريبة دخل بنسبة  2.5المضافة بنسبة 

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

 وزارة الصحة              

                                                        دائرة المشتريات

 دولة فلسطين

 المشتريات دائرةـ وزارة الصحة 

 85/2017المناقصة رقم إلعالن عن ا
 Atracurium Besylate 10mg/ml AMPs  دواءالخاصة بتوريد 

 
 

 صحيفة الشـــروط العامة

 
 Atracurium بتوريد دواء ويستطيع القياملكل من هو مؤهل تتوجه وزارة الصحة الفلسطينية 

Besylate 10mg/ml AMPs هذه المناقصة حسب الشروط  فيلمشاركة أن يبادر ل لوزارة الصحة

 التالية:

 ذلك.مشتغال مرخصا وأن يرفق لعطائه شهادة تثبت لديه أن يكون  -1
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 عنها.رخصة تخوله مزاولة المهنة وأن يرفق لعطائه صوره  لديهأن يكون  -2

افظات أو شركات أدوية أو مصانع أدوية العاملة في مح أدوية،على المشارك سواء كان مستودعات  -3

ق على رخصة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية سارية المفعول وأن يرفة حاصلكون يطين أن فلس

 عنها.لعطائه صورة 

ارفةةاق شةةهادة خلةةو أةةريبي أو صةةورة عنهةةا أو شةةهادة خصةةم أةةريبي صةةادرة عةةن الةةدوائر يجةةب  -4

الضريبية في قطاع غزة قبل صرف الفواتير )بخصوص الشركات التةي لةديها مشةتغل مةرخ  مةن 

 (.%1% وأريبة دخل بنسبة  2.5بنسبة الغربية يتوجب عليها دفع أريبة القيمة المضافة الضفة 
قة في على المشارك أن يقدم سعره على النموذج الخاص فقط والمرفق بهذه الشروط وأن يتوخى الد -5

تةراض تقديم عرض سعره حيث أنه ملزماً له حتى االنتهةاء مةن توريةد كامةل الكميةة وال يجةوز االع

نةت لديةه د اخطأ في تحديد السعر ألي من البنود التي تقدم لها بعةرض سةعر مةن منطلةق انةه كابأنه ق

لةنف   مةالياإلجوجد فرقةاً بةين سةعر الوحةدة والسةعر  إذاالفرصة الكافية للتدقيق والمراجعة كما انه 

ك ذللةتسةتبعد عةرض سةعر الشةركة  أنيحق لوزارة الصحة فإنه يتم اعتماد سعر الوحدة كما الوحدة 

 الصنف.
كليةاً  على المشارك أن يكون على علم بةأن مةا يقدمةه مةن عةرض سةعر ملزمةاً لةه حتةى االنتهةاء مةن التوريةد -6

بالشععيكل سعععر  أن يقةةدم عةةرض  حسةةب الشةةروط والمواصةةفات الةةواردة بهةةذه الصةةحيفة و األصةةنافلكامةةل 

قيمتهةةا  لطوابةةع والبةةالغ%  و يلتةةزم المةةورد بتسةةديد أةةريبة الرسةةوم وا16لضةةريبة القيمةةة المضةةافة  شععامالا 

الةةواردة  % ثمانيةةة فةةي األلةةف ، وانةةه ملزمةةاً لةةه حتةةى االنتهةةاء مةةن التوريةةد طبقةةاً للشةةروط والمواصةةفات0.8

 بالمناقصة المذكورة .

  المناقصة.على المشارك أن يوقع ويضع ختم الشركة على كل صفحه من صفحات  -7

تابةة األسةعار يجةب إعةادة كتابتةه رقمةاً وك ال يجوز الكشط أو المحي في جدول األصةناف وكةل تصةحيي فةي -8

 ة.كتابوالتوقيع عليه وفى حال اختالف المطلوب عما هو لدى الشركة يتوجب على الشركة توأيي ذلك 

قدمة لها % من إجمالي قيمة األصناف المت5يجب على مقدم العطاء أن يقدم أمان دخول عطاء بنسبة  -9

 :بإحدى الطريقتين التاليتين

لطبي( اشفاء كية أو شيك بنكي من أي بنك يعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالي )مجمع الكفالة بن -

 سارية المفعول لمدة ثالثة شهور من تاريخ إغالق الصندوق .

تم اسةتالم يةأو إيصال دفع معتمد صادر من بنك البريد التةابع لةوزارة االتصةاالت وتكنولوجيةا المعلومةات  -

 .بوزارة الصحة( –ريات اإليصال من دائرة المشت

% 10المشترك الذي يرسو عليه صنف أو أصناف من المناقصةة عليةه أن يحضةر كفالةة بنكيةه جديةدة بمبلةغ -10

المفعةول  من قيمة األصناف التي رست عليه قبل توقيعه علةى عقةد التوريةد شةريطة أن تكةون تلةك الكفالةة سةارية

 عليه ويلتزم بتوريدها حسب شروط المناقصة. لحين االنتهاء من توريد كامل األصناف التي رست 

فلسةطينية مةن المناقصةة عليةه أن يوقةع عقةداً مةع وزارة الصةحة ال أكثةر أوالمشترك الةذي يرسةو عليةه صةنفاً -11

 المناقصة.خالل أسبوع من إبالغه رسمياً بنتيجة 

تاريخ  من )أسبوع(لتوريدعلى المشترك الذي يرسو عليه أصناف من المناقصة أن يكون على علم بأن مدة ا-12

فةي عةةرض  إبةال  الشةركة بالتوريةةد وإذا كةان المةةورد ال يسةتطيع التوريةةد خةالل الفتةرة المحةةددة عليةه أن يوأةةي

 سعره المدة التي يمكنه خاللها التوريد خطياً.

 لشةوكةافعةة لتناسةبها مةع الرا األدويةةيجب على المورد استعمال المشاطيي المفتوحة فقط عند توريد كميةات -13

 المركزية. األدويةالموجودة بمستودعات 

 التوريد:التأخير في -14

كةل  % عةن0.5للتوريد فان تخلف بعةد تلةك المهلةة توقةع عليةه غرامةة بنسةبة  يعطى المورد أسبوعين مهلة (أ

د تةأخر فةي المهلة من قيمة الكميةة التةي يكةون المةورد قة أسبوعيأسبوع تأخير أو جزء من األسبوع بما فيها 

ة ث الطبيعيةدها والسلطة ليست مسئولة عن أسباب التأخير في التوريد ما عدا األسةباب القهريةة كةالكوارتوري

 ذلك. وما شابه 
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لفقرة )أ( يحق لوزارة الصةحة بمجةرد التةأخير عةن مةدة التوريةد المشةار إليهةا بةا :الموردالشراء على حساب ب( 

 ه بالطريقةة التةي تضةمن بهةا الحصةول علةىشراء األصةناف التةي تةأخر فةي توريةدها مةن غيةره علةى حسةاب

ج عن زيادة محلية أو عامة أو من المورد الذي يليه في السعر وما ينت تعطاءابالصنف سواء بالممارسة أو 

يةتم و% مصةاريف إداريةة ومةا يسةتحق مةن غرامةة عةن مةدة التةأخير فةي التوريةد 10في الثمن مضافاً إليهةا 

لحق ن للمورد انه أو من أي مبالغ مستحقة للمورد لدى الوزارة وال يكوخصمها من الكفالة البنكية المقدمة م

 يجةوز لةه في االعتراض على المبالغ التي تم خصمها وفى حالة الشراء بأقةل مةن األسةعار التةي تقةدم بهةا ال

 المطالبة بفروق األسعار.

ة مةع إخطةار ة الكفالةة البنكيةإلغاء العقد ومصةادر يحق لوزارة الصحة  أسبوعين:إذا زادت مدة التأخير عن ج( 

ن عجةز تعويض نظير األأرار الناتجة عة بأيالمورد بذلك بخطاب دون اإلخالل بحق الوزارة في المطالبة 

رد عةن الحصول على التعويضات الالزمة بخصمها من مسةتحقات المةو فيالمورد في تنفيذ العقد ولها الحق 

 الصحة.أصناف قام بتوريدها لوزارة 

سةةبب مةةن  أليهةةذه الصةةحيفة  فةةيحةةق مةةن حقوقهةةا المنصةةوص عليهةةا  أليعةةدم ممارسةةة وزارة الصةةحة  أن-15

 شاءت.ال يعنى تنازلها عن ممارسة ذلك الحق وقتما  األسباب

 غزة. المركزية فيعلى المورد أن يكون على علم بأن التوريد سيكون للمستودعات -16

لخةةارج اء األدويةةة وكمياتهةةا التةةي قةةام باسةةتيرادها مةةن اإحضةةار قائمةةة بأسةةم الصةةنفيلتةةزم مةةن يرسةةو عليةةه -17

 الصحة.مختومة من الجمارك بالمعابر وهذا ال يشمل الصناعات الدوائية الوطنية المسجلة بوزارة 

التي تدل  و يشترط أن يتم تقديم المستندات بوزارة الصحة الفلسطينية مسجل الصنف الموردكون ييجب أن -18 

وتحديةةد  راأةى السةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطينية عبةةر المنافةذ الرسةةمية وبةةالطرق القانونيةةةإلةةى أ صةةنفعلةى عبةةور ال

 للبضائع المستوردة.  ءمصدر الشرا

 مةر التوريةدمن صةدور أوا ينالتوريد: يتم التوريد لكامل الكمية المطلوبة في غضون مده ال تزيد عن أسبوع-19

 ين إنتاجهةاد التوريد أما األصناف التةي تكةون المةدة بةيجب أن ال تقل صالحية األصناف الموردة عن سنتين عنو

الخةاص  ( shelf lifeفيجب أال تقل صالحيتها عن ثلثي مدة حيةاة الصةنف)وتاريخ الصالحية لها اقل من سنتين 

 بها.

 )يكةون المستحضةةر قةد مةر بعمليةةة تعقةيم مةةزدوج  أنالمسةةتعملة مةن مشةتقات الةةدم يجةب  األدويةةبخصةوص -20

Double inactivation ن ( ويرفق مع عرض السعر شهادات الرقابة النوعية له مصحوبة بشةهادات خلةوه مة

ن وان تكةةون الشةةهادات مصةةدقة مةة 2 ،1 اإليةةدزالمضةةادة لفيةةروا  األجسةةامومةةن  B, Cفيةةروا التهةةاب الكبةةد 

ج صةادرة نةتإرفةاق نتةائج التحليةل للميجةب  كمةا  فقط،بلد المنشأ ولي  من الشركة المصنعة  فيالجهات الصحية 

مةةن الشةةركة إفةةادة  ويطبةةق نظةةم التحليةةل الجيةةد حسةةب متطلباتها.كمةةا يجةةب إرفةةاق WHOعةةن مركةةز معتمةةد مةةن 

ها فةي بلةدان المنشأ أو تةم تصةديرها واسةتخدامبلد  فيفلسطين مستعملة  إلىالمصدرة   التشغيله ن نفبأالمصنعة 

 أخري. 

ارة ا أصةنافا حساسةة وقةد ال تتةوفر لةدى الةوزينطبق الشرط السةابق علةى كةل األصةناف التةي توصةف بكونهة-21

امةر صةناف فةي أواإلمكانيات الفنية لتحليلها محليا أو التةي قةد يسةتغرق تحليلهةا مةدة زمنيةة طويلةة وتحةدد هةذه األ

 الشراء التي تصدر للمورد بعد الترسية . 

سةالها دواء وإر أوضر مستح أيمن  تشغيلهلوزارة الصحة الحق المطلق في اختيار عينات عشوائية من كل -22

فةي  للتحليل في أي مركز مخت  ومعتمد تختةاره الةوزارة وذلةك علةى حسةاب المةورد وال يجةوز للمةورد الطعةن

$  0002ععن )األدوية التي يقعل ثمنهعا )ثمعن الكميعة المعوردة للصعنف الواحعد ( يستثنى من ذلك نتيجة الفح  

ي يعتم الت التعيدة معن الشعركة المصعنعة لجميعع التشعغعلى أن يتم إرفعاق شعهادات تحليعل معتمع  (أمريكيدوالر 

 توريدها من هذا الصنف .

نةد توريةد يلتزم المورد بتعويض الوزارة عن كمية العينات التةي ترسةل للفحة  بتسةليم كميةة مسةاوية لهةا ع -23

ة ريحةةق للةةوزاالصةنف للةةوزارة وفةي حةةال عةةدم التةزام المةةورد بتعةويض الةةوزارة عةةن العينةات المرسةةلة للفحة  

لةى وزارة للمةورد ع سحب عينات من الكمية الموردة على أن يتم خصم قيمة هذه العينات من المسةتحقات الماليةة

 المالية.

لفةةاتورة ايرفةةق مةةع  أن علةةى وريةةدالت إتمةةاممةةن تةةاريخ ( يومةةاً 60يكةةون الةةدفع لقةةاء األدويةةة المةةوردة خةةالل )-24

 الالزمة.محضر االستالم والتقارير الفنية 
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ون أن وبةدون إبةداء األسةباب ود أصةنافهاة الصحة الحةق فةي إلغةاء المناقصةة بصةورة كليةة أو بعةض لوزار -25

 تعويض. بأييكون لمقدم العطاء الحق في المطالبة 

ة زئيةاً بنسةبج أولوزارة الصحة خالل فترة سريان العقد الحق في زيادة الكميةات المطلوبةة أو تخفيضةها كليةاً -26

 ورد .ن الكمية المطلوبة وبنف  األسعار التي تقدم بها وبدون اعتراض من الم% م30تقل عن  أوال تزيد 

 لمحدد .لن ينظر ألي عطاء غير مستوفى للشروط القانونية ولن يقبل أي عطاء يتم إحضاره بعد الموعد ا-27

 العبوات.( على جميع .MOHلوزارة الصحة الفلسطينية  ةمباععلى المورد طباعة عبارة )-28

 اللتزام بأن تكون األقراص والكبسوالت في عبوات على هيئة أشرطة )نمطية(.يجب ا-29

  فقط. زجاجة 100عن  كرتونيجب االلتزام بان ال تزيد الكمية من زجاجات األدوية الموجودة داخل كل -30

 الكمية.يجب االلتزام بأن تكون جميع العبوات للصنف الواحد متساوية -31

أن يكةون ألدوية يجب التنسةيق مسةبقاً مةع مسةتودعات األدويةة المركزيةة فةي غةزة وعند توريد أي كمية من ا-32

 والمحاليةةل التوريةد خةالل سةاعات الةدوام الرسةمي مصةحوباً باإلرسةةالية أو الفةاتورة وفيمةا يخة  محاليةل الةديلزة

 تحتاج الماكن تخزين كبيرة يتم توريدها حسب الطلب. والتيذات الحجم الكبير 

تحديد رقم وترك تحديد اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ للصنف الذي يتقدم به في المناقصة يجب على المش-33

 .الكتالوج وإرفاق الكتالوجات الخاصة بالصنف وذلك عند تحديد السعر

 دعات.المستويجب أن تسلم األدوية من قبل مندوبين معتمدين من قبل الموردين ألي لجنة االستالم في -34

 ( يوم من تاريخ إغالق الصندوق.45ة السعر لمدة )يكون صالحي -35

 ات األجنبيةةتعطى المنتجات الوطنية أولوية في الشراء حتى لو كانةت قيمتهةا تزيةد علةى مثيالتهةا مةن المنتجة -36

 % وعلى المورد احضار شهادة من وزارة االقتصاد الوطني بما يفيد أن المنتج وطني.5بنسبة 

حةق وزارة بأو التالعب في معاملته يلغةى العقةد ويصةادر التةأمين مةع عةدم اإلخةالل إذا استعمل المورد الغش -37

بالةدخول  المطالبة بالتعويضات المترتبة على ذلك وشطب اسم المورد من بين الموردين وال يسةمي لةه فيالصحة 

 االقتضاء.في مناقصات للسلطة فضال عن إبال  أمره للنيابة عند 

شةوة أحةد شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غيةر مباشةر علةى رإذا ثبت على المورد انه -38

 حال ويصادرموظفي أو مستخدمي السلطة أو على التواطؤ معه إأراراً بالمصلحة العامة يلغى التعاقد معه في ال

 أده.التأمين فضال عن شطب اسمه من بين الموردين واتخاذ اإلجراءات القضائية 

يصةادر ولمورد أو أعسر فيلغى التعاقد معه بخطاب موصى عليه دون اتخاذ أي إجةراءات قضةائية إذا أفل  ا-39

 التأمين.

و أدى المةورد إذا توفى المةورد جةاز إلغةاء العقةد أو مةا تبقةى منةه مةع رد التةامين إذا لةم تكةن هنةاك مطالبةات لة-40

صةة لجهةة المختايال رسمياً يوافق عليةه رئةي  السماح للورثة باالستمرار في إتمام العقد بشرط أن يعينوا عنهم وك

مين مةع رد التةا من مورد واحد وتوفى أحدهم فللجهة المختصة الحق في إلغاء العقد أكثروإذا كان العقد مبرماً مع 

جةة إلةى التوريد إلى باقي الموردين ويحصل اإللغاء في الحالتين بموجةب خطةاب موصةى عليةه بةدون حا إسناد أو

 بذلك.انونية أو رسمية أو االلتجاء إلى القضاء للحصول على حكم اتخاذ إجراءات ق

 الموافةةةةق يةةةةوم االثنةةةينأخةةةر موعةةةد لتقةةةةديم عةةةروض األسةةةةعار بصةةةندوق المناقصةةةات بةةةةدائرة المشةةةتريات  -41

 ولةن يةتم قبةول أي عةرض يصةل إلةىصةباحاً ( 11:15دقيقة ) وخمسة عشرالحادية عشر الساعة  31/07/2017

 .هذا الموعددائرة المشتريات بعد 

                          

 

 لصحـــةاوزارة                                                                                    

 المشتريات دائرة                                 
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 المطلوب بالصنفجدول األسعار الخاصة 
 
 

 

 

 لها ستطيع التوريد من خالمن تاريخ تبليغ المورد باألصناف المرساة عليه وعلى كل مورد توضيح المدة التي ي هي) أسبوع( مدة التوريد -مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 

 السعر اإلجمالي سعر الوحدة بالشيكل يةالكم الوحدة اسم الصنف الرقم

 بالشيكل 

 اتمالحظ مدة التوريد بلد المنشأ الشركة المصنعة

1 Atracurium Besylate 

10mg/ml AMPs 
 4000 عدد
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