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 الشــروط الفنيــة: أول ا

I – Technical Conditions
1- Manufacturers of vaccines that have obtained
WHO QUALIFICATION shall be invited to bid
in the tender.

والتي حصررل على

 يتم دعوة الشررات المصررة للق ح.1
WHO QUALIFICATION

2- Supplied goods shall conform to the
specifications of the tender and match with the
original samples sent by the supplier with its bid
as accepted by the Committee.

 يجب أن تتط بق البض ر الموردة م مواصررت المة قصر.2
وتذلك ال ية األصرررررلي الماسرررررل من قبل الشرررررات م
عاوضه المقبول من اللجة

3- The shelf life of bacterial vaccines shall not be
less than (24) months and the shelf life of viral
vaccines shall be no less than twelve (12)
months.

)24(  يجب أن ال تقل مدة صرررر حي اللق ح البكتياي عن.3
شررهاا و مدة ص ر حي اللق ح التياوسرري عن اثةي عشررا
.) شهاا12(

4- In case the vaccine or serum product contained a
solvent, the shelf life for such solvent shall be no
less than that of the active substance.

 في ح ل احتواء المصررررل او اللق ح على م دة مذيب يجب ان.4
تكون فتاة الصرررررر حيرر للمرر دة المررذيبرر ال تقررل عن فتاة
. ص حي الم دة الت ل

5- Upon emergence of global or local reports of
adverse reactions or technical problems in a
product, each Member State shall have the right
to reduce or cancel the remaining quantity of this
product, provided that such State or participating
sector shall be compensated for the remaining
amount of the quantity supplied.

 عةد صرررررردور تق ريا ع لمي أو محلي تتيد حدوث تت ع.5
 فيكون لكل دول الحق في تختيض، فةي
عكسي أو مشك
أو إلغ ء الكمي المتبقي من هذا الصررررة م ت ويض الدول
أو القطرر المشرررررررر ر قيمرر مرر تبقى من الكميرر التي تم
. توريده

6- Shipment documents related to each shipment
shall include the following:

 يجب أن تتضررمن مسررتةدا الشررحن الخ ص ر بكل شررحة م.6
:يلي
أ) شه دة تحليل لكل تشغيل مت ضمة الموا صت الك مل
للبةد وأحدث طاق التحليل حسررررررب انظم هيئ الغذاء
.)SFDA( والدواء الس ودي
 ويجب أن، Certificate of Origin ب) شرره دة المةشرر
تت ضمن تذلك االسم الك مل وال ةوان الخ ص ب لشات
المصررررة إضرررر ف إلى رقم التشررررغيل وت ريخ الصررررة
.وت ريخ االنته ء
ج) في ح ل تغييا بلد المةشرررر يجب أخذ الموافق المسرررربق
.)SFDA( من هيئ الغذاء والدواء الس ودي

A) Analysis certificate for each batch to include
the full specifications for an item, and the
latest methods of analysis according to the
regulations of the SFDA;
B) Certificate of origin; such certificate shall
contain the full name and address of
manufacturer, in addition to the batch no.,
manufacture date and expiry date;
C) If the country of origin is to be changed, then
the prior approval of the SFDA must be
obtained.
D) The ordering party may reject to receive an
item if the abovementioned documents were
not submitted

البةد في ح ل عد

د) يجوز للجه الط لب رفض اسررررررت
.تقديم المستةدا المذتورة أع ه

7- All leaflets for the concerned item shall be
submitted, provided that the number of item must
be indicated and arranged according to the item
numbers in the tender documents.

 يجب إرف ق جمي الةشاا للبةود التي يتم التقد عليه على.7
أن يكتب رقم البةد وتكون ماتب حسرررب البةود المذتورة في
. الكااس

8- Supplier shall submit the certificate of freedom
including the product composition of active and

 يلتز المورد بإحضررررر ر شررررره دة حاي بي شررررر مل ال تاا.8
والتاتيب من المواد الت ل والغيا ف ل م نسررررررب التاتيز
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inactive substances, concentrations, size of the
pack as registered and used in the country of
origin, as well as a copy of the certificate of
registration with the FDA shall be submitted.
These documents shall be arranged according to
the items of the tender documents..

وتشرررمل حجم ال بوة المسرررجل والمسرررتخدم في بلد المةشررر
وصورة من شه دة تسجيل الهيئ ال م للغذاء والدواء (إن
. وجد ) وتكون ماتب حسب البةود المذتورة في الكااس

For each of the requested items of vaccines and
serums, the supplier shall submit two samples,
and each sample shall be associated with a
scientific leaflet that shows the composition,
appropriate dosage, usage precautions, duration
for use, and clearance period, noting that the bids
not associated with samples and leaflets will be
overlooked.

 يلتز المورد بإرف ق عية من األصررررررة المطلوب من.9
 عية ) ب إلض ف إلى نشاة علمي واضح2( اللق ح عدد
مبين بهرر التاتيررب ال لمي والجاعرر المةرر سرررررربرر ألنوا
الحيوان ومح ذيا االسررررررتخدا ومدة االسررررررت م ل وفتاة
 م ال لم أ نه لن يتم االلت ت لل اوض التي ت قد، التحايم
. بدون إرف ق ال ية والةشاا

10- 20- At the time of supplying, the manufacturer /
local agent shall print or place non-removable
label stating "NOT FOR SALE" along with the
logo of the GCC Health Council on each
supplied bottle or internal/external container.

 الوتيل المحلي بطب ع/  عةد التوريد تلتز الشات الص ن.10
او وض ر ملصررق آمن غيا ق بل لإلزال يحمل عب رة " غيا
مخ صص للبي " ب إل ض ف الى ش ر مجلس ال صح بدول
مجلس الت ون على تل عبوة أو زج ج داخلي او خ رجي
. يتم توريده

11- The internal and external packaging of an item,
including the leaflets, export cartoons, the
external packaging and the proforma invoices,
all shall contain information related to the
storage method, batch number, date of
manufacture, date of expiry, scientific and
commercial name, pharmaceutical form,
concentration and method of administration.
These information must be printed in a nonremovable manner.

 يجررب أن تحمررل ال بوا الررداخليرر والخرر رجيرر بمرر فيهرر.11
الشرررراا للصررررة وتذلك تااتين التصررررديا وال بـررررررررروا
الخ رجيـررررررررررر والتواتيا المبد ي ت ف الم لوم الخ صررررر
بطايق التخـررزين ورقـررم التشغيله وت ريخ التصةيـ ر وانته ء
 والشرررركل، الصرررر حي واالسررررم ال لمي والتج ري واضررررح
الصرررريدالني والتاتيز وطايق اإلعط ء وأن تكون مطبوع
. بطايق غيا ق بل لإلزال

12- An item shall be supplied subject to the
following terms:
1. The production date shall not exceed one
quarter of the shelf life.
2. The remaining shelf life shall not be less than
75% of the total age of an item.

:  يجب ن يتم توريد البةد ب لشاوط الت لي.12
 أن ال يكون قررد مضررررررى على تر ريخ االنتر ج رب مرردة.أ
. الص حي
 من ال ما%75  ب ن ال تقل مدة الص حي المتبقي عن.ب
.الكلي للبةد

13- A product violating the clause no. (12) may be
received upon an undertaking by the supplier to
replace any quantities which expire in the
inventory, subject to approval by the concerned
state. Conditions provided for in Articles 6, 7 of
VI of the General Conditions (fines) shall apply
to rejected items.

) بخط ب ت هد13(  يجوز اسررررررت البةد المخ ل للبةد رقم.13
الستبدال أي تمي تةتهي ص حيته في المخزون في ح ل
موافقرر الرردولرر الم ةيرر ويطبق عليرره الشرررررراوط ال رر مرر
) من سررر دسررر في7 ، 6( المةصررروص عليه في البةدين رقم
.  الغاام ب لةسب للمواد المافوض- الشاوط ال م

14- Production date, expiry date, and batch number
as issued by the manufacturer shall be printed on
each pack, along with a leaflet that indicates all
information related to storage method, scientific
composition, commercial name, vaccine
concentration and method of administration.

 أن يكون مطبوع على تل عبوة ت ريخ اإلنت ج وت ريخ.14
انته ء الص حي م طب ع رقم التشغيلي الذي يصدر من
قبل الشات المصة وتوفيا نشاة م تل عبوة تحتوي

9-
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ت ف الم لوم الخ ص بطايق التخزين والتاتيب ال لمي
. واالسم التج ري وتاتيز اللق ح وطايق االستخدا
15- In their bids, manufacturers shall indicate the
details of products which contain ingredients of
from an animal source, and must provide proof
that they are free from mad cows and sheep
disease.

 على الشررررررات المصررررررة أن تذتا ب ل اوض تت صرررررريل.15
األصرررة التي يدخل في تاتيبه مواد من مصررردر حيواني
. وتقديم م يثب خلوه من ماض جةون األبق ر واألغة

16- The leaflet attached to the medicine package
shall be in both Arabic and English, and all the
required information must be clarified and
identical to those being circulated in the country
of origin.

 يجب أن تكون الةشرراة المافق ب بوة الدواء ب للغتين ال ابي.16
واإلنجليزي وموضرررررر به ت ف الم لوم المطلوب وأن
تكون هده الم لوم مط بق للةشراة التي يتم تداوله في بلد
. المةش

17- If a change occurred to the refrigerant monitor
during shipping and supplying process, the
supplied shipment shall not be accepted.

 عةد حدوث تغيا في راصررررد التبايد أثة ء الشررررحن والتوريد.17
.فلن تقبل الشحة الموردة

18- Packaging:
A) All vaccines and serums shall be shipped in
thermally insulated containers that include
ice cooling bags, with refrigeration monitor
card inside carton.
B) The outer surface of the vaccines shipment
containers shall be white in color with the
label stating: (a vaccine required to be stored,
transported and shipped at the temperature of
….. for each vaccine or serum and it needs
immediate shipping) on the outside of a
carton.
C) Supplier companies shall include a Vaccine
Vial Monitor with every ampoule or vial,
with respect to all serums and vaccines as
recommended by WHO.

: التعبئـــة.18
أ) يجب شررررررحن جمي األمصرررررر ل واللق ح في عبوا
م زو ل حاار ي ب ه أت ي س التبا يد الثلج ي م وجود
.البط ق الااصدة للتبايد بداخل تل تاتون
ب) يجرررب أن يكون السررررررط الخررر رجي ل بوا شررررررحن
األمصررررر ل واللق ح أبيض اللون م إلصررررر ق بط ق
(لق ح مطلوب حتظه ونقله وشررررحةه في درج الحاارة
الخ ص بكل لق ح أو مصل وشحةه فورا) على السط
.الخ رجي لكل تاتون
ج) على الشرررررراتررر الموردة إدراج المااقرررب الرررذاتي
) م تل وحدةVACCINE VIAL MONITOR(
) في جمي االمصررررررررر لAmp. Or vial( تط يم
. واللق ح حسب توصي مةظم الصح ال لمي

19- Shipping Method:
A) All vaccines and serums shall be shipped on
direct air flights whenever possible.
B) Shipping operations shall be scheduled so
that shipments arrive at the warehouses in
official working hours.
C) An electronic temperature monitor shall be
attached to each pallet when shipping. This
applies to each vaccination unit (Amp. or
vial) in all serums and vaccines as
recommended by the WHO.
( Q-Tag / Temp.-Tale should accompany all
Vaccine shipments).

: طريقـة الشحـن.19
أ) يجب شرررررحن جمي األمصررررر ل واللق ح على خطوط
.طياان مب شاة تلم أمكن ذلك
ب) يجررب جرردول ر مواعيررد الشررررررحن بحي ر تصررررررررل إلى
. المستودع في أوق ال مل الاسمي
) اضررررر ف راصرررررد درج حاارة الكتاوني م تل طبلي
Q-Tag/Temp.-Tale should عررةرررد الشررررررررحررن
 م تل.accompany all Vaccine shipments
) في جمي االمصررررر لAmp. Or vial( وحدة تط يم
. واللق ح حسب توصي مةظم الصح ال لمي

20- Each company shall provide a safe and globally
adopted scientific method to destroy each class
of products so that no harm is caused to
environment.

 على تل شررات تقديم الطايق ال لمي اآلمة الم تمدة ع لمي.20
. تل صة
وغيا مضاة ب لبيئ ألت
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21- If it is noted that the supplied vaccines and
serums are in violation of any of the technical
conditions, did not pass the laboratory tests, or
were withdrawn at the request of the company or
on the basis of reliable information on the
existence of defect or damage in such vaccines,
then the supplier company shall bear all the
expenses and consequences resulting from the
destruction, based on instructions from the
concerned Ministry.

 في ح ل م حظ أن األمصرررررر ل واللق ح الموردة مخ لت.21
للشررررراوط التةي أو لم تتج وز التحليل المخباي أو سرررررحب
بة ء على طلب الشات أو بة ء على م لوم موثوق بش ن
وجود خلل أو ضررررررار من هذه األمصرررررر ل واللق ح ف لى
الشررررات الموردة أن تتحمل ت ف المصرررر ري واإلجااءا
 وذلررك بة ر ء على ت ليم ر الوزارة، المتاتب ر على إت فه ر
. الم ةي
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 شروط التوريـد: ثانيا ا

II – Supply Terms

1- Ordered vaccines and serums shall be supplied in
 يجب توريد اللق ح المطلوب في تااتين تصرررررررديا ذا-2
high-quality export cartons that endure the جودة ع ر لي ر تتحمررل ظاو الشررررررحن والتتايغ وال تقبررل
shipment and unloading conditions. Vaccines
.اللق ح الموردة ب بوا متادة
supplied in single packs will not be accepted.
3- Supply of all goods shall be within 12 calendar  شررررهاا مي دي من12  التوريد لجمي البضرررر يكون خ ل-4
months from the date of notification of the ت ريخ التبليغ ب لتاسرررررري وليس من ت ريخ توقي ال قد م لم
awarding letter, not from the date of signing the
contract, unless otherwise provided for against :يةص على غيا ذلك أم تل بةد وتقبله اللجة التةي ت لت لي
each item and accepted by the Technical
Committee as follows:
1. Saudi Arabia:
: المملكة العربية السعوديــة-1
Ministry of Environment, Water and Agriculture:
:وزارة البيئة والمياه والزراعة
A. Supply must be in one single batch within
(120 days) from the date of the purchase )  يو120(  يجب أن يكون التوريد دف واحدة خ ل.أ
.من ت ريخ أما الشااء الص در من الوزارة
order issued by the Ministry.
B. The initial delivery shall not be considered  ال ي تبا التسرررررليم األولي اسرررررت ف لي إال ب د التدقيق.ب
an actual receipt unless it has been examined
. عليه من قبل لجة فحص واست اللق ح
by the Vaccine Examination and Receipt
Committee.
2. United Arab Emirates
: دولة االمارات العربية المتحدة-2
Ministry of Climate Change and Environment
وزارة التغير المناخي والبيئة
Supply shall be carried out in the manner stated
in the purchase order issued by the competent يجب ان يكون التوريد حسرررررررب م يذتا في اما الشررررررااء
الص در من الجه المختص
authority.
3. Kingdom of Bahrain:
Ministry of Works and Municipalities and Urban
Planning:
supply shall be in multiple shipments according
to the purchase order. The batches shall be
different in each shipment:
1) Delays in delivery will be calculated until the
date of receipt of supplied products by the
warehouses, according to the conditions and
specifications;
2) Supplier shall not supply the share of the
Kingdom of Bahrain until the it (the supplier)
receives the purchase orders from the
Ministry's Procurement Department.

والتخطي ال مااني
حسررررب م يذتا في اما الشررررااء
: مختلت في تل دف
الت خيا في التوريد حتى ت ريخ
للمواد الموردة طبق للشررررراوط

: مملكة البحرين-3
وزارة االشغ ل والبلدي
يكون التوريد على دف
ويجب ان تكون التشغي
) سيتم احت س ب غاام1
اسرررررت المسرررررتودع
. والمواصت

) على الشررات عد توريد حص ر مملك البحاين إال ب د2
ان تسررتلم الشررات أواما الشررااء من قسررم المشررتاي
.ب لوزارة

4. Oman:
: سلطنة عمان-4
Supply shall be carried out in the manner stated يجب ان يكون التوريد حسرررررررب م يذتا في اما الشررررررااء
in the purchase order issued by the competent
. الص در من الجه المختص
authority.
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: دولة قطر-5
وزارة البلدية والبيئة
أ) يكون التوريد على دف تين متس ر ويتين سررةوي حسررب م
يذتا في اما الشررررررااء وي جب ان تكون التشررررررغي
. مختلت في تل دف
B. Invoices and bills of lading must bear the
ب) يجب أن تحمل التواتيا ومسررتةدا الشررحن اسررم وزارة
name of the Ministry of Municipality and
. البلدي والبيئ وتاسل إلى إدارة الشئون الم لي
Environment and shall be addressed to the

5. State of Qatar:
Ministry of Municipality and Environment
A. The supply shall be in two equal installments
per year as stated in the purchase order. The
batches shall be different in each installment.

Department of Finance.
6. State of Kuwait:
: دولة الكويت-6
Supply shall be carried out in the manner stated يجب ان يكون التوريد حسرررررررب م يذتا في اما الشررررررااء
in the purchase order issued by the competent
. الص در من الجه المختص
authority.
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