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دولة فلسطین
المشتریاتدائرة- وزارة الصحة

94/2017مناقصة رقم عن اعالن 
ةــــــــــلوزارة الصحةــــــــــأدوید ــــة بتوریــــالخاص

علـى وذلـك لـوزارة الصـحةأدویـة الخاصـة بتوریـد الصحة الفلسطینیة عن طرح عطاء بالظرف المختوم تعلن وزارة 
لكراســة الشــروط الخاصــة والعامــة والمواصــفات الفنیــة الــواردة للمشــتركین فــي المناقصــة وفقــًا حســاب وزارة المالیــة

.وطبقًا لشروط وزارة الصحة لشراء األدویة

الحصول على صحیفة الشروط والمواصفات من دائرة المشتریات بوزارة الصحة من خالل العنوان التالي:یمكن
)  شیكل غیر مستردة.100الطابق األول وذلك لقاء مبلغ (–لصحةلوزارة االمبنى اإلداري-غزة : شارع الوحدة 

والربــعالحادیــة عشــرالســاعة 11/09/2017لموافــقااالثنــینعلمــًا بــأن آخــر موعــد لتقــدیم العــروض هــو یــوم
في صندوق العطاءات ولن یلتفت ألي عروض ترد بعد هذا الموعد. صباحاً ) 11:15(

:مالحظات
في الصحف على من یرسو علیه العطاء.أجرة اإلعالن)1
(مجمع الشفاء وتكون الكفالة لصالح ) یجب إرفاق كفالة بنكیة أو شیك بنكي صادر من أي بنك یعمل في قطاع غزة 2

من إجمالي %5أو سند دفع معتمد صادر من بنك البرید التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بنسبة الطبي)
المتقدمة لها الشركة كتأمین دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقدیم العروض .   قیمة العطاء 

وتشمل جمیع أنواع الرسوم والضرائب بالشیكل اإلسرائیلي) تقدیم األسعار 3
غزة یجب ارفاق شهادة خلو ضریبي أو صورة عنها أو شهادة خصم ضریبي صادرة عن الدوائر الضریبیة في قطاع) 4

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

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

وزارة الصحة
دائرة المشتریات
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دولة فلسطین
المشتریاتدائرة- وزارة الصحة

94/2017مناقصة رقم عن اعالن 
ةــــــــــلوزارة الصحأدویــــــــــة د ــــریة بتو ــــالخاص

صحیفة الشـــروط العامة

أن یبادر لوزارة الصحةأدویةبتوریدویستطیع القیاملكل من هو مؤهل تتوجه وزارة الصحة الفلسطینیة 
التالیة:هذه المناقصة حسب الشروط فيللمشاركة 

ذلك.ادة تثبت مشتغال مرخصا وأن یرفق لعطائه شهلدیه أن یكون - 1
عنها.رخصة تخوله مزاولة المهنة وأن یرفق لعطائه صوره لدیهأن یكون - 2
أو شــــركات أدویــــة أو مصــــانع أدویــــة العاملــــة فــــي أدویــــة،علــــى المشــــارك ســــواء كــــان مســــتودعات - 3

علـى رخصـة مـن قبـل وزارة الصـحة الفلسـطینیة سـاریة المفعـول حاصـلكون یمحافظات فلسطین أن 
عنها.رة وأن یرفق لعطائه صو 

ارفـــاق شــــهادة خلـــو ضـــریبي أو صــــورة عنهـــا أو شــــهادة خصـــم ضـــریبي صــــادرة عـــن الــــدوائر یجـــب - 4
الضــریبیة فــي قطــاع غــزة قبــل صــرف الفــواتیر (بخصــوص الشــركات التــي لــدیها مشــتغل مــرخص مــن 

).%1وضریبة دخل بنسبة %2.5بنسبة الضفة الغربیة یتوجب علیها دفع ضریبة القیمة المضافة 
رك أن یقدم سعره على النموذج الخاص فقط والمرفق بهـذه الشـروط وأن یتـوخى الدقـة فـي على المشا- 5

تقدیم عرض سعره حیث أنه ملزمًا له حتى االنتهاء من تورید كامل الكمیة وال یجوز االعتراض بأنـه 
قــد اخطــأ فــي تحدیــد الســعر ألي مــن البنــود التــي تقــدم لهــا بعــرض ســعر مــن منطلــق انــه كانــت لدیــه 

لــنفس اإلجمــاليوجــد فرقــًا بــین ســعر الوحــدة والســعر إذاالكافیــة للتــدقیق والمراجعــة كمــا انــه الفرصــة
تسـتبعد عـرض سـعر الشـركة لـذلك أنیحـق لـوزارة الصـحة فإنـه یـتم اعتمـاد سـعر الوحـدة كمـا الوحدة 

الصنف.
لتوریـد كلیـًا على المشارك أن یكـون علـى علـم بـأن مـا یقدمـه مـن عـرض سـعر ملزمـًا لـه حتـى االنتهـاء مـن ا- 6

شامالً بالشیكل سعره أن یقدم عرض حسب الشروط والمواصفات الواردة بهذه الصحیفة واألصنافلكامل 
ثمانیـة %0.8یلتزم المورد بتسدید ضـریبة الرسـوم والطوابـع والبـالغ قیمتهـا و %16لضریبة القیمة المضافة 

للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة المذكورة .في األلف ، وانه ملزمًا له حتى االنتهاء من التورید طبقاً 
المناقصة.على المشارك أن یوقع ویضع ختم الشركة على كل صفحه من صفحات - 7
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ال یجوز الكشط أو المحي في جدول األصناف وكل تصـحیح فـي األسـعار یجـب إعـادة كتابتـه رقمـًا وكتابـة - 8
كتابة.شركة یتوجب على الشركة توضیح ذلك والتوقیع علیه وفى حال اختالف المطلوب عما هو لدى ال

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

كفالة بنكیة أو شیك بنكي من أي بنك یعمل في قطاع غزة وتكون الكفالة لصالح (مجمع الشفاء - 
.ثة شهور من تاریخ إغالق الصندوقالمفعول لمدة ثالالطبي) ساریة 

أو إیصال دفع معتمد صادر من بنـك البریـد التـابع لـوزارة االتصـاالت وتكنولوجیـا المعلومـات یـتم اسـتالم -
.بوزارة الصحة)–اإلیصال من دائرة المشتریات 

ة بنكیــه جدیـــدة بمبلـــغ المشــترك الـــذي یرســو علیـــه صــنف أو أصـــناف مـــن المناقصــة علیـــه أن یحضــر كفالـــ-10
مــن قیمــة األصــناف التــي رســت علیــه قبــل توقیعــه علــى عقــد التوریــد شــریطة أن تكــون تلــك الكفالــة ســاریة 10%

المفعول لحین االنتهاء من تورید كامل األصناف التي رست علیه ویلتزم بتوریدها حسب شروط المناقصة. 
صــة علیــه أن یوقــع عقــدًا مــع وزارة الصــحة الفلســطینیة مــن المناقأكثــرأوالمشــترك الــذي یرســو علیــه صــنفًا -11

المناقصة.خالل أسبوع من إبالغه رسمیًا بنتیجة 
مــن (أســبوع)علــى المشــترك الــذي یرســو علیــه أصــناف مــن المناقصــة أن یكــون علــى علــم بــأن مــدة التوریــد-12

ة المحددة علیـه أن یوضـح فـي عـرض تاریخ إبالغ الشركة بالتورید وٕاذا كان المورد ال یستطیع التورید خالل الفتر 
سعره المدة التي یمكنه خاللها التورید خطیًا.

الشـوكةلتناسـبها مـع الرافعـة األدویـةیجب على المورد استعمال المشاطیح المفتوحة فقط عنـد توریـد كمیـات -13
المركزیة.األدویةالموجودة بمستودعات 

التورید:التأخیر في -14
عـن كـل %0.5للتوریـد فـان تخلـف بعـد تلـك المهلـة توقـع علیـه غرامـة بنسـبة ةیعطى المورد أسبوعین مهلـ)أ

المهلـة مـن قیمـة الكمیـة التـي یكـون المـورد قـد تـأخر فـي أسـبوعيأسبوع تأخیر أو جزء من األسبوع بما فیها 
عیـة توریدها والسلطة لیست مسئولة عن أسباب التـأخیر فـي التوریـد مـا عـدا األسـباب القهریـة كـالكوارث الطبی

ذلك. وما شابه 
یحــق لــوزارة الصــحة بمجــرد التــأخیر عــن مــدة التوریــد المشــار إلیهــا بــالفقرة (أ) :المــوردالشــراء علــى حســاب ب) 

شــراء األصــناف التــي تــأخر فــي توریــدها مــن غیــره علــى حســابه بالطریقــة التــي تضــمن بهــا الحصــول علــى 
لمــورد الــذي یلیــه فــي الســعر ومــا ینــتج عــن محلیــة أو عامــة أو مــن اتعطــاءابالصــنف ســواء بالممارســة أو 
مصــاریف إداریــة ومــا یســتحق مــن غرامــة عــن مــدة التــأخیر فــي التوریــد %10زیــادة فــي الــثمن مضــافًا إلیهــا 

ویتم خصمها من الكفالة البنكیة المقدمة منه أو مـن أي مبـالغ مسـتحقة للمـورد لـدى الـوزارة وال یكـون للمـورد 
التــي تــم خصــمها وفــى حالــة الشــراء بأقــل مــن األســعار التــي تقــدم بهــا ال الحــق فــي االعتــراض علــى المبــالغ 
یجوز له المطالبة بفروق األسعار.
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إلغـاء العقـد ومصـادرة الكفالـة البنكیـة مـع إخطـار یحـق لـوزارة الصـحةأسـبوعین:إذا زادت مدة التأخیر عـن ج) 
نظیـر األضـرار الناتجـة عـن عجـز تعویضبأيالمورد بذلك بخطاب دون اإلخالل بحق الوزارة في المطالبة 

الحصول على التعویضات الالزمة بخصمها من مسـتحقات المـورد عـن فيالمورد في تنفیذ العقد ولها الحق 
الصحة.أصناف قام بتوریدها لوزارة 

ســبب مــن أليهــذه الصــحیفة فــيحــق مــن حقوقهــا المنصــوص علیهــا أليعــدم ممارســة وزارة الصــحة أن-15
شاءت.ال یعنى تنازلها عن ممارسة ذلك الحق وقتما األسباب

غزة.المركزیة فيعلى المورد أن یكون على علم بأن التورید سیكون للمستودعات -16
إحضـــار قائمـــة بأســـماء األدویـــة وكمیاتهـــا التـــي قـــام باســـتیرادها مـــن الخـــارج الصـــنفیلتـــزم مـــن یرســـو علیـــه -17

الصحة.ل الصناعات الدوائیة الوطنیة المسجلة بوزارة مختومة من الجمارك بالمعابر وهذا ال یشم
یشترط أن یتم تقدیم المستندات التي تـدل و بوزارة الصحة الفلسطینیةمسجلالصنف الموردكون ییجب أن -18

إلــى أراضــى الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة عبــر المنافــذ الرســمیة وبــالطرق القانونیــة وتحدیــد صــنفعلــى عبــور ال
لبضائع المستوردة. لءمصدر الشرا

مـن صـدور أوامـر التوریـد ینالتورید: یتم التورید لكامل الكمیة المطلوبة في غضون مده ال تزید عـن أسـبوع-19
ال تقل صالحیة األصناف الموردة عن سنتین عند التورید أما األصناف التي تكون المدة بین إنتاجهـا یجب أنو 

) shelf life(ال تقــل صــالحیتها عــن ثلثــي مــدة حیــاة الصــنففیجــب أوتــاریخ الصــالحیة لهــا اقــل مــن ســنتین 
الخاص بها.

یكــون المستحضــر قــد مــر بعملیــة تعقــیم مــزدوج أنالمســتعملة مــن مشــتقات الــدم یجــب األدویــةبخصــوص -20
)Double inactivation ویرفق مع عرض السعر شهادات الرقابة النوعیة له مصحوبة بشـهادات خلـوه مـن (

وان تكــون الشــهادات مصــدقة مــن 1،2اإلیــدزالمضــادة لفیــروس األجســامومــن B, Cكبــد فیــروس التهــاب ال
إرفاق نتـائج التحلیـل للمنـتج صـادرة یجب كمافقط،بلد المنشأ ولیس من الشركة المصنعة فيالجهات الصحیة 

لشــركة مــن اإفــادة ویطبــق نظــم التحلیــل الجیــد حســب متطلباتها.كمــا یجــب إرفــاق WHOعــن مركــز معتمــد مــن 
المنشأ أو تم تصدیرها واستخدامها في بلـدان بلد فيفلسطین مستعملة إلىالمصدرة س التشغیلةن نفبأالمصنعة 

أخري. 
ینطبــق الشــرط الســابق علــى كــل األصــناف التــي توصــف بكونهــا أصــنافا حساســة وقــد ال تتــوفر لــدى الــوزارة -21

تحلیلهـا مـدة زمنیـة طویلـة وتحـدد هـذه األصـناف فـي أوامـر اإلمكانیات الفنیة لتحلیلها محلیـا أو التـي قـد یسـتغرق 
. لمورد بعد الترسیةالشراء التي تصدر ل

دواء وٕارسالها أومستحضر أيمن تشغیلهلوزارة الصحة الحق المطلق في اختیار عینات عشوائیة من كل -22
جوز للمورد الطعن فـي نتیجـة للتحلیل في أي مركز مختص ومعتمد تختاره الوزارة وذلك على حساب المورد وال ی

دوالر $0002عـن (األدویة التي یقل ثمنها (ثمن الكمیة الموردة للصنف الواحـد ) یستثنى من ذلك الفحص 
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ت التي یـتم توریـدها الیعلى أن یتم إرفاق شهادات تحلیل معتمدة من الشركة المصنعة لجمیع التشغ)أمریكي
.من هذا الصنف

لــوزارة عــن كمیــة العینــات التــي ترســل للفحــص بتســلیم كمیــة مســاویة لهــا عنــد توریــد یلتــزم المــورد بتعــویض ا-23
ســحب یحــق للــوزارة الصــنف للــوزارة وفــي حــال عــدم التــزام المــورد بتعــویض الــوزارة عــن العینــات المرســلة للفحــص 

وزارة المالیة.للمورد على عینات من الكمیة الموردة على أن یتم خصم قیمة هذه العینات من المستحقات المالیة
یرفق مع الفاتورة محضر أنعلىوریدالتإتماممن تاریخ ) یومًا 60یكون الدفع لقاء األدویة الموردة خالل (-24

الالزمة.االستالم والتقاریر الفنیة 
وبــدون إبــداء األســباب ودون أن أصــنافهالــوزارة الصــحة الحــق فــي إلغــاء المناقصــة بصــورة كلیــة أو بعــض -25

تعویض.بأيم العطاء الحق في المطالبة یكون لمقد
جزئیـًا بنسـبة أولوزارة الصحة خالل فترة سریان العقـد الحـق فـي زیـادة الكمیـات المطلوبـة أو تخفیضـها كلیـًا -26

.تقدم بها وبدون اعتراض من الموردمن الكمیة المطلوبة وبنفس األسعار التي %30تقل عن أوال تزید 
.محددمستوفى للشروط القانونیة ولن یقبل أي عطاء یتم إحضاره بعد الموعد اللن ینظر ألي عطاء غیر -27
العبوات.) على جمیع .MOHلوزارة الصحة الفلسطینیة ةمباععلى المورد طباعة عبارة (-28
یجب االلتزام بأن تكون األقراص والكبسوالت في عبوات على هیئة أشرطة (نمطیة).-29
فقط.زجاجة 100عن كرتونالكمیة من زجاجات األدویة الموجودة داخل كل یجب االلتزام بان ال تزید-30
الكمیة.یجب االلتزام بأن تكون جمیع العبوات للصنف الواحد متساویة -31
عند توریـد أي كمیـة مـن األدویـة یجـب التنسـیق مسـبقًا مـع مسـتودعات األدویـة المركزیـة فـي غـزة وأن یكـون -32

الرسمي مصحوبًا باإلرسـالیة أو الفـاتورة وفیمـا یخـص محالیـل الـدیلزة والمحالیـل ذات التورید خالل ساعات الدوام
تحتاج الماكن تخزین كبیرة یتم توریدها حسب الطلب.والتيالحجم الكبیر 

یجب على المشترك تحدید اسم الشركة المصنعة وبلد المنشـأ للصـنف الـذي یتقـدم بـه فـي المناقصـة وتحدیـد -33
.فاق الكتالوجات الخاصة بالصنف وذلك عند تحدید السعررقم الكتالوج وٕار 

المستودعات.یجب أن تسلم األدویة من قبل مندوبین معتمدین من قبل الموردین ألي لجنة االستالم في -34
) یوم من تاریخ إغالق الصندوق.45یكون صالحیة السعر لمدة (-35
كانت قیمتها تزید على مثیالتها من المنتجـات األجنبیـة تعطى المنتجات الوطنیة أولویة في الشراء حتى لو -36

وعلى المورد احضار شهادة من وزارة االقتصاد الوطني بما یفید أن المنتج وطني.%5بنسبة 
إذا استعمل المورد الغش أو التالعب في معاملته یلغى العقـد ویصـادر التـأمین مـع عـدم اإلخـالل بحـق وزارة -37

ویضات المترتبة على ذلك وشطب اسم المورد من بـین المـوردین وال یسـمح لـه بالـدخول المطالبة بالتعفيالصحة 
االقتضاء.في مناقصات للسلطة فضال عن إبالغ أمره للنیابة عند 
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إذا ثبت على المورد انه شرع أو أقدم بنفسه أو بواسطة غیره بطریـق مباشـر أو غیـر مباشـر علـى رشـوة أحـد -38
و علـــى التواطـــؤ معـــه إضـــرارًا بالمصـــلحة العامـــة یلغـــى التعاقـــد معـــه فـــي الحـــال مـــوظفي أو مســـتخدمي الســـلطة أ

ضده.ویصادر التأمین فضال عن شطب اسمه من بین الموردین واتخاذ اإلجراءات القضائیة 
إذا أفلــــس المــــورد أو أعســــر فیلغــــى التعاقــــد معــــه بخطــــاب موصــــى علیــــه دون اتخــــاذ أي إجــــراءات قضــــائیة -39

التأمین.ویصادر 
ذا توفى المورد جـاز إلغـاء العقـد أو مـا تبقـى منـه مـع رد التـامین إذا لـم تكـن هنـاك مطالبـات لـدى المـورد أو إ-40

السماح للورثة باالستمرار في إتمام العقد بشرط أن یعینـوا عـنهم وكـیال رسـمیًا یوافـق علیـه رئـیس الجهـة المختصـة 
فللجهة المختصة الحق في إلغاء العقد مع رد التامین من مورد واحد وتوفى أحدهم أكثروٕاذا كان العقد مبرمًا مع 

التورید إلى باقي الموردین ویحصل اإللغاء في الحـالتین بموجـب خطـاب موصـى علیـه بـدون حاجـة إلـى إسنادأو
بذلك.اتخاذ إجراءات قانونیة أو رسمیة أو االلتجاء إلى القضاء للحصول على حكم 

الموافــــــقاالثنــــــینیــــــوم دوق المناقصــــــات بــــــدائرة المشــــــتریات خـــــر موعــــــد لتقــــــدیم عــــــروض األســــــعار بصــــــنآ-41
دائــــرة ولــــن یـــتم قبــــول أي عــــرض یصـــل إلــــىصــــباحًا ) 11:15(والربـــعالحادیــــة عشــــرالســـاعة 11/09/2017

.المشتریات بعد هذا الموعد

وزارة الصحـــة
المشتریاتدائرة
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المطلوببالصنفجدول األسعار الخاصة 

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

السعر اإلجماليسعر الوحدة بالشیكلالكمیةالوحدةاسم الصنفالرقم
بالشیكل

اتمالحظمدة التوریدبلد المنشأالشركة المصنعة

1CHLORAMBUCIL  2 mg   TABsTH2.5

2CYSTEAMINE  50 mg / ml ORAL
SOLUTION 100 ml

100دعد

3MELPHALAN 2 mg   TABsTH2


