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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 3129/ 32  عطاء رقم
 ةوزار   لصالح مواد مخبرية توريدلعطاء حكومي زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / المالية تعمن وزارة     

 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاءالصحة 
فعمــا الشــركات ذات ااختصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي ىــذا العطــاء مراجعــة وزارة 

خـل  أواـات الـدوام الرسـمي  فـي اـزة تـ  اليـوا بجـوار محطـة فـارســ  لموازم العامـةلعامة اإلدارة االمالية / 
ايــر مســتردة  شــيك ( 033مــن أجــ  الحصــو  عمــا كراســة المواصــفات ووثــائق العطــاء م ابــ  دفــ  مبمــ   

 .خزينة وزارة الماليةإلا تورد 
وزارة المــوازم  العامـة دارةاإلآخـر موعـد ل بـو  عـروض ارســعار بـالظرو المختـوم فـي صــندوق العطـاءات بـ

وتفــــتح   92/30/9302الموافـــق  الثلثــــاءيـــوم  صـــباحمــــن  الحاديــــة عشـــرالســـاعة ىـــو  زةـالماليـــة فـــي اــــ
 الزمان والمكان .نفس نااصين في تالمظاريو بحضور ممثمي الم

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 عما من يرسو عميو العطاء. أجرة اإلعلن في الصحو .0
مــن أي بنــ  يعمــ  فــي باســم مجمــ  الشــفاء الطبــي  كفالــة بنكيــة أو شــي  بنكــي صــادرين جــة إرفــاق ي .9

يومـًا مـن آخـر  تسـعين" كتـممين دخـو  " سـاري المفعـو  لمـدة  مـن إجمـالي العطـاء %0ب يمة  اطاع ازة 
 موعد لت ديم العروض.

 وتشم  جمي  أنواع الرسوم والضرائة. بالشيك ت دم ارسعار  .0
 العطاءات اير ممزمة ب بو  أا  ارسعار. لجنة .4

 . www.mof.gov.ps. لإلطلع عما الكراسة يرجا مراجعة موا  الوزارة 0
 .9209360. لممراجعة وااستفسار ىاتو رام : 6
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الوثـائق يعد  .2
ويــهميم جميــ  مــا ورد فييــا ويعــهم ويوقــ  كافــة وثــائق دعــوة العطــاء ويقــدميا ضــمن العــرض كاممــة عمــى أن 

 يحة.يهحمل كافة النهائج المهرهبة عمى عدم قيامو بالهدقيق واالسهكمال بصورة صح

عمـــى أن يشــمل الســـعر رســوم الجمـــارك والضــريبة المضـــافة وأجــور الهحـــزيم  بالشــيكلهكهــأ أســعار العطـــاء  .3
 والهغميف ومصاريف النقل والهحميل والهنزيل والهأمين وجمي  الرسوم والمصاريف األعرى.

عـديل أو الشـطأ يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكهوبـًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقـط ويحظـر المحـو أو اله .4
ويعـاد كهابـة  رأو اإلضافة في العرض وكل هصحيح من ىذا القبيل يوض  عميو عطـين مهـوازيين بـالحبر األحمـ

 الصواأ بالحبر األزرق أو األسود ويوق  بجانبو من قبل من أجرى الهصويأ.

إحكـام ويكهـأ يقدم المنـاقص عرضـو مرفقـًا بـو الوثـائق المطموبـة مـ  هـأمين دعـول العطـاء فـي مغمـف مغمـق ب .5
ــد عميــو عطــاء  ــةهوري ــو   3128/ 85لممناقصــة رقــم  الصــحة ةلصــالح وزار   مــواد معبري وكــذلك اســمو وعنوان

بالكامــل ورقــم اليــاهف والمــاكس ورقــم صــندوق البريــد العاصــين بــو لهرســل إليــو المكاهبــات المهعمقــة بالعطـــاء 
أي هغييـر أو هعـديل فـي عنوانـو وعميـو أن يكهـأ أيضـًا وعميو هبميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية عطيًا بـ

 اسم الدائرة الهي طرحت العطاء وعنوانيا وبعالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن هيمل العرض المقدم منو.

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المعصص ليذا الغرض لدى اإلدارة العامـة قبـل انهيـاء  .6
عرض ال يودع  في صندوق العطاءات قبل آعر موعـد لهقـديم العـروض ال ينظـر فيـو  المدة المحددة لذلك وكل
 ويعاد إلى مصدره مغمقًا .

يومـا مـن  سـهونيمهزم المناقص بـأن يبقـى العـرض المقـدم منـو نافـذ الممعـول وال يجـوز لـو الرجـوع عنـو لمـدة  .7
 هاريخ آعر موعد لهقديم العروض.

 

 المطموبة:ـ ثانيًا: الشيادات والمسهندات الرسمية
يرفق المناقص م  عرضو ) عاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشـيادات والوثـائق المطموبـة منـو وىـي عمـى   .2

 النحو الهالي:
 .صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك السيرة الذاهية لمشركة 
 .السجل الهجاري أو الصناعي لمشركة 

 القيمة المضافة. شيادة عمو طرف من دائرة ضريبة الدعل وضريبة 
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عمى المناقص أن يرفق بعرضو النسعة األصمية من أية كهالوجات أو نشرات أو معمومات فنيـة هعـرف بـالموازم  .3
ذا كانت همك العينات غير قابمـة لمنقـل  المعروضة وكذلك يقدم م  عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء وا 

ال يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.فعميو أن يحدد مكانيا والوقت الذي يمكن رؤيهيا   فيو وا 

 يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرغأ بإضافهيا ويرى أنيا ضرورية  لهوضيح عرضو. .4

 

  ثالثًا :  هأمينات وضمانات العطاء :
 هأمين الدعول في العطاء : .2

أو عمـى شـكل كمالـة أو شـيك اء الطبـي باسـم مجمـ  الشـميمهزم المناقص أن يرفق بعرضو سند دف  معهمد صادر 
مــن  %6بقيمــة بنكــي صــادر مــن بنــك يهعامــل مــ  الســمطة الممســطينية فــي غــزة وموافقــة وزارة الماليــة عمــى ذلــك 

شيور مـن هـاريخ فـهح المظـاريف وال ينظـر فـي أي  4إجمالي قيمة العطاء " كهأمين دعول " ساري الممعول لمدة 
، عمى أن هعاد هأمينات الدعول فـي العطـاء إلـى مقـدمييا مـن المناقصـين عرض غير معزز بهأمين دعول العطاء 

الذي لم يحال عمييم العطاء بعد مدة أسبوعين مـن هـاريخ آعـر موعـد لهقـديم العـروض، وكـذلك لمـن أحيـل عمـييم 
 العطاء بعد أن يقوموا بهقديم هأمين حسن الهنميذ.

 هأمين حسن الهنميذ :  .3

ء أو بــأي جــزء مـن بنــوده بهقــديم هـأمين حســن الهنميــذ لمعطـاء المحــال عميــو بقيمــة يمهـزم المهنــاقص المــائز بالعطـا
سند دف  معهمد صادر باسم مجم  الشـماء الطبـي أو عمـى شـكل % من إجمالي قيمة العطاء وذلك عمى شكل 21

عـالل لـك كمالة أو شيك بنكي صادر من بنك يهعامل م  السمطة الممسطينية في غزة وموافقة وزارة الماليـة عمـى ذ
يوم من هاريخ هبميغـو بقـرار إحالـة العطـاء عميـو مـن قبـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـى أن يكـون سـاري الممعـول  26

، ويعاد هأمين حسن الهنميذ إلى المهعيد بعد هنميذ كافـة االلهزامـات المهرهبـة عميـو بموجـأ طمـأ  أشيرلمدة ثالثة 
لموازم باإلفراج عن الهأمين )حيث يهم إصدار شـيك بقيمـة الكمالـة مـن عطي هقدمو الدائرة المسهميدة لإلدارة العامة 

 وزارة المالية(.
من قيمهو كما و يهم هحصيل  10115عند العقد أو االهماق  بنسبة  .يهم هحصيل رسوم طواب  إيرادات دمغة4

ة عمى الجية المنمذة عن نمس العقد أو االهماق كرسوم طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الهرسي 10115نسبة 
 من قيمة العقد أو االهماق عمى أن هعصم من فاهورة المورد عند السداد. 10119ليصبح مجموع المحصل 

 
 رابعًا: فهح العطاءات وهقييميا:

 -:لجنة فهح المظاريف -2
المناقصـين يشكل مدير عام الموازم العامة لجنة فهح مظاريف العطاء وهقوم ىذه المجنة بمهح العطـاءات بحضـور  

 -أو ممثمييم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اهعاذ اإلجراءات الهالية:
إثبات عدد المظاريف في محضر فهح المظاريف وكل عطاء يمهح مظروفـو يضـ  رئـيس المجنـة عميـو وعمـى  - أ

 ت الواردة.مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئة كسر اعهيادي بسطو رقم العطاء ومقامو عدد العطاءا

ثبات عددىا.  - أ  هرقيم األوراق المرفقة م  العطاء وا 
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قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة الهأمين االبهدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور المناقصـين   - ت
 أو ممثمييم.

الهوقي  من رئيس المجنة وجمي  األعضاء الحاضـرين عمـى العطـاء ومظروفـو وكـل ورقـة مـن أوراقـو وكـذلك  - ث
 عمى محضر المجنة بعد هدوين كافة العطوات السابقة.

 

 -:لجنة دراسة وهقييم العروض -3
يحدد مدير عام الموازم العامة األشعاص أو الجيات الذين ههكون منيم المجنة المنية الهـي هقـوم بدراسـة العـروض 

ت المركزيــة بعــد أعــذ المعــايير مــن النــواحي المنيــة والماليــة والقانونيــة وهقــدم هوصــياهيا المناســبة لمجنــة العطــاءا
 -الهالية في االعهبار:

 ال ينظر في أي عرض غير معزز بهأمين دعول العطاء.  - أ

هدرس العروض من الناحية المنية بحيث هحدد المعايير المنية وفقًا لمواصـمات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول    - ة
زام المنـاقص بعرضـو بمواصـمات وشـروط يعد ليذه الغاية، وهعض  كافة العروض لنمس المعايير من حيـث الهـ

 دعوة العطاء.

يؤعــذ بعــين االعهبــار كمــاءة المنــاقص مــن النــاحيهين الماليــة والمنيــة ومقدرهــو عمــى الوفــاء بالهزامــات العطــاء   - ت
وسمعهو الهجارية والهسييالت الهي يقدميا أو العدمة الهي يوفرىا وقط  الغيـار وورش الصـيانة و كـذلك كونـو 

لوكيــل أو هــاجر، ولمجنــة اســهبعاد عــرض المنــاقص الــذي ال ههــوفر فيــو كــل أو بعــض ىــذه وكيــل أو مــوزع 
 المهطمبات.

 هبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرعص األسعار ثم الذي يميو حهى ههم دراسة العروض المقدمة.  - ث

دم أرعـص إذا هوافرت فـي العـرض كافـة الشـروط والمواصـمات والجـودة هوصـي المجنـة المنيـة باإلحالـة عمـى مقـ - ج
األسعار و من حق المجنة المنية أن هوصي بالهرسية عمى أكثر مـن مـورد لمصـنف الواحـد بـالرغم مـن اعـهالف 

 األسعار.

في حالة عدم هوافر المهطمبات في العرض الذي يهضمن أرعص األسعار هنهقل الدراسة إلى العـرض الـذي يميـو  - ح
بـات لإلحالـة عمـى أن هبـين أسـباأ اسـهبعاد العـروض بالسعر إلى أن هصل إلى العرض الذي ههوافر فيـو المهطم

 األرعص بشكل واضح.

إذا هســاوت المواصــمات واألســعار والشــروط والجــودة المطموبــة يمضــل المنــاقص الــذي يهضــمن عرضــو ميــزات  - خ
إضافية ثم المقدم لممنهجات المحميـة، ثـم المنـاقص المقـيم بممسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة الهسـميم األقـل إذا 

 سرعة الهسميم لمصمحة الدائرة المسهميدة.كانت 
 

 عامسا :ـ الهزامات المهعيد أو المورد :ـ
عمى المهعيد الـذي أحيـل عميـو العطـاء اسـهكمال إجـراءات العقـد العـاص بقـرار اإلحالـة وهوقيـ  االهماقيـة ومـا  .2

 يمحقيا من أوراق ومسهندات بما فييا )أوامر الشراء(.
 من هاريخ اسهالمو ألمر الهوريد. بوعينأس يمهزم المهعيد بالهوريد عالل .3
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ال يجوز لممهعيد أن يهنازل ألي شعص آعر عن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  إذن عطـي  .4
 من لجنة العطاءات الهي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطـاءات بـأي عسـارة أو ضـرر ناشـت عـن هقـديم عرضـو فـي  .5
ا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إلييـا أو إذا لـم هحـل العطـاء عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو حالة إذ

 إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباأ.

وكـذلك العينـات  يمهزم المورد بهسميم الموازم وفقًا لممواصمات والشروط المهمق عمييـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة .6
 المعهمدة والمذكورة فيو.

 
 :ـ اإلجراءات الهي ههعذ ضد المهعيد في حالة الهأعير في الهنميذ أو عدم قيامو بو:ـسادسا

:  إذا هأعر المهعيد عن هوريد ما الهزم بو في الموعد المحدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام فرض غرامة مالية .0
%( مـن قيمـة المـوازم الهـي هـأعر فـي هوريـدىا عـن كـل 2اليـة ال هقـل عـن )دائرة الموازم العامة أن يمـرض غرامـة م

أسبوع هأعير إال إذا هبين أن الهأعير فـي الهوريـد نـاجم عـن قـوة قـاىرة ، وفـي جميـ  األحـوال عمـى المهعيـد هقـديم 
مـن  إشعار عطـي وفـوري إلـى الجيـة المعهصـة بـالظروف واألسـباأ الهـي أدت إلـى الهـأعير فـي الهوريـد أو منعهـو

 ذلك وهقديم ما يثبت ذلك.
إذا نكـل المهعيـد عـن هنميـذ الهزاماهـو بمـا فيـو الهزامـو بالهوريـد أو قصـر فـي  : الشراء عمى حساأ المهعيـد .9

ذلــك أو هــأعر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممهــزم بيــا المهعيــد بــنمس 
عمى حساأ ىذا المهعيد ونمقهو م  هحميمو فروق األسـعار والنمقـات  العصائص والمواصمات من أي مصدر آعر

اإلضــافية وأيــة عســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق بالــدائرة المســهميدة أو دائــرة المــوازم العامــة دون 
 الحاجة إلى أي إنذار وال يحق لممهعيد االعهراض عمى ذلك.

: وىنا يحق لمجنـة العطـاءات الهـي اء العقد المبرم معواسهبعاد عرض المورد الذي يعل بالهزاماهو أو إلغ .4
أحالت العطاء اهعاذ اإلجراءات الالزمة بحق المهعيد بما في ذلك مصادرة قيمة الهأمين المقدم مـن المهعيـد أو أي 

 جزء منو بشكل يهناسأ م  قيمة الموازم غير الموردة ويعهبر المبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمعزينة العامة.
ي جمي  األحوال يحق لدائرة الموازم العامة هحصيل األموال المسهحقة ليا في ذمة المنـاقص أو المـورد مـن وف .5

 األموال المسهحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو من كماالهيم.

 
 -حل العالفات:سابعًا: 

د من البنود الساب ة أو من بنود الع ـد فيـتم حمـو وديـًا في حا  حدوث أي خلو ينشم عن تفسير أي بن  - أ
 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتيما لموصــو  إلــا حــ  حــو  أي خــلو يتعمــق  03إذا لــم يــتمكن الطرفــان خــل   - ة
بالع ـــد يحـــق ري مـــن الطـــرفين حـــ  الخـــلو بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق ال ـــوانين وارنظمـــة 

 السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشمن.المعمو  بيا في مناطق 
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 شروط مهمرقة:ـ :ثامنا

ا اســتعم  المنــااص الوــش أو التلعــة فــي معاممتــو أو ثبــت عميــو أنــو شــرع أو اــام بنفســو أو بواســطة ذإ .0
ايره بطريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـو 

ي ع ـــده فـــي الحـــا  ويصـــادر التـــممين مـــ  عـــدم اإلخـــل  بحـــق الـــوزارة المطالبـــة إضـــرارًا بالمصـــمحة يموـــ
بالتعويضات المترتبة عما ذل  فضًل عن شـطة اسـمو مـن بـين المنااصـين وا يسـمح لـو بالـدخو  فـي 
 منااصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية ىذا فضًل عن اتخاذ اإلجراءات ال ضائية ضده عند اااتضاء.

ااص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إلوـــاء التعااـــد معـــو دون المجـــوء لم ضـــاء وكـــذل  إذا أفمـــس المنـــ .9
 مصادرة مبم  التممين كإيراد عام لمخزينة العامة.

إذا تـوفا المنــااص أو المــورد جــاز إلوــاء الع ـد  المبــرم معــو أو مــا تب ــا منـو  بتوجيــو كتــاة لمورثــة يفيــد  .0
  ضي بذل  م  رد مبم  التممين في ىذه الحالة.بذل  دون الحاجة إلا استصدار حكم اضائي ي
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 الشـــروط العاصـــة
 

التــي ي ــدميا المــورد المســتمزمات  والجيــة المســتفيدة إجــراء التفتــيش أو ااختيــار عمــا الصــحةيحــق لــوزارة . 0
 عما حسابو الخاص دون الحق بااعتراض.

مـن  أسـبوعين( )متعيد ال يام بالتوريد الكميـات التـي تطمـة منـو فـي المكـان والزمـان المحـدد خـل متزم الي. 9
 عمــا أن يــتم ن ــ  المــواد وارصــناو المطموبــة بطري ــة تضــمن ســلمتيا ،تــاريا اســتلمو أمــر التوريــد الخطــا

 ي ازة.ف الصحةويكون مسئوا عنيا حتا وصوليا إلي مواا  العم  ومخازن وزارة  وعدم تمفيا

من حق لجنة ااستلم رفض أية كمية أو الصنو بكاممو إذا وجد مخالفة في الشروط العامة أو الخاصة . 0
 أو المواصفات .

أي مــواد ي ــوم المــورد بتوريــدىا يجــة أن تكــون مطاب ــة لممواصــفات والم ــاييس الفمســطينية ويحــق لمجيــة . 4
 ة وعما حساة نف ة المورد .المستفيدة التمكد من ذل  بالطرق التي تراىا مناسب

ــــ0 ــــادة الكميــــة أو إن اصــــيا بنســــبة ا تتجــــاوز  الصــــحةوزارة . ل ــــة اإلجماليــــة دون 30الحــــق بزي % مــــن الكمي
  .ااعتراض من اب  الموردين

وشــاممة لمضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــص خــلو  بالشــيك جميــ  ارحــوا  تكــون عــروض ارســعار  يفــ. 6
 ذل .

و عرامتــو لمتوريــد بمــا يمــس أحــا  امتناعــو  يد لكــ  أو بعــض شــروط التعااــد أو فــحــا  مخالفــة المــور  يفــ. 3
والرجـوع  كفالـة حسـن التنفيـذمصـادرة  الماليـةأو يعرض مصالحيا لمضرر يحـق لـوزارة  الصحةبمصمحة وزارة 

الحصـو  عمـا المـواد التـي يتخمـو  فـيعميو بالتعويض عن ك  عط  أو ضـرر لحـق بيـا كمـا أن ليـا الحـق 
لوــاء  يالشــراء بــالطرق التــ أوالســعر  فــيعــن توفيرىــا مــن المــورد الــذي يميــو  المــورد تراىــا مح  ــة لمصــمحتيا وا 

من ضمانتو البنكية وليس لممورد الـذي  إدارية% مصاريو 03 إليياالتعااد معو ودف  فروق ارسعار مضافًا 
المطالبة بمية تعويضات  فيعرا  عمميات التوريد الحق  أوتخمو عن  أوشرط من شروط التعااد  أيخالو 

أو المطالبة بفروق ارسـعار إذا تمكنـت الـوزارة مـن تـوفير تمـ  المـواد  كفالة حسن التنفيذأو المطالبة باسترداد 
 ارسـعارتم التعااد بموجبو وفا حا  عدم كفايـة الضـمانة لتوطيـة فـروق  الذيبسعر اا  من سعر المنااصة 

 تتب ا من مستح اتو لدييا.مبال  أي خصم  فيالحق  الماليةلوزارة 

  71)يكون الدف  لممورد ل اء ما اام بتوريده من مواد طب ًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمنااصة خـل   . 2
ــوم( مــن تــاريا ت ــديم الفــواتير واروراق الدالــة عمــا تمــام وحســن التوريــد طب ــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة  ي

  .صحيفة الشروط والمواصفاتب

مجنـة العطـاءات المركزيـة الحــق بتجزئـة ارصـناو أو كمياتيــا بـين أكثـر مـن متعيــد ، وذلـ  بمـا يتناســة ل. 2
 م  المصمحة العامة.
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يمتزم من يرسو عميو الصنو إحضار اائمة بمسماء اردوية وكمياتيا التي اام باستيرادىا من الخارج . 10
 وائية الوطنية المسجمة بوزارة الصحة.مختومة من الجمار  بالمعابر وىذا ا يشم  الصناعات الد

مسج  بوزارة الصحة الفمسطينية و يشترط أن يتم ت ديم   الدواء(  يجة أن يكون الصنو المورد. 11
السمطة الوطنية الفمسطينية عبر المنافذ الرسمية  أراضيالمستندات التي تد  عما عبور الصنو إلا 
 ائ  المستوردة. وبالطرق ال انونية وتحديد مصدر الشراء لمبض

التوريد: يتم التوريد لكام  الكمية المطموبة في اضون مده ا تزيد عن أسبوعين من صدور أوامر . 12
التوريد و يجة أن ا ت   صلحية ارصناو الموردة عن سنتين عند التوريد أما ارصناو التي تكون المدة 

 ت   صلحيتيا عن ثمثي مدة حياة الصنو بين إنتاجيا وتاريا الصلحية ليا اا  من سنتين فيجة أا
 shelf life .الخاص بيا ) 

بخصوص اردوية المستعممة من مشت ات الدم يجة أن يكون المستحضر اد مر بعممية تع يم مزدوج . 13
  Double inactivation  ويرفق م  عرض السعر شيادات الراابة النوعية لو مصحوبة بشيادات خموه )

وان تكون الشيادات مصداة  2، 1ومن ارجسام المضادة لفيروس اإليدز  B, Cالكبد  من فيروس التياة
من الجيات الصحية في بمد المنشم وليس من الشركة المصنعة ف ط،  كما يجة إرفاق نتائج التحمي  لممنتج 

من .كما يجة إرفاق  إفادة  ويطبق نظم التحمي  الجيد حسة متطمباتياWHOصادرة عن مركز معتمد من 
الشركة المصنعة بمن نفس التشويمو المصدرة إلا فمسطين مستعممة في بمد المنشم أو تم تصديرىا 

 واستخداميا في بمدان أخري. 
      ينطبق الشرط السابق عما ك  ارصناو التي توصو بكونيا أصنافا حساسة واد ا تتوفر لدى الوزارة. 14     

  في أوامر و دة زمنية طويمة وتحدد ىذه ارصناالتي اد يستورق تحميميا ماإلمكانيات الفنية لتحميميا محميا أو 
 الشراء التي تصدر لممورد بعد الترسية . 

لــوزارة الصــحة الحــق المطمــق فــي اختيــار عينــات عشــوائية مــن كــ  تشــويمة مــن أي مستحضــر أو دواء . 15
رســاليا لمتحميــ  فــي أي مركــز مخــتص ومعتمــد تختــاره الــوزارة وذلــ  عمــ ا حســاة المــورد الــذي يمتــزم بــدوره وا 

بتعويض الوزارة بمـا يسـاوى كميـة العينـات التـي أرسـمت لمفحـص وا يجـوز لممـورد الطعـن فـي نتيجـة الفحـص 
 (.أمريكي$ دوار  2000يستثنا من ذل  التشويمة التي ت   ايمة المورد منيا لوزارة الصحة عن  

  ( يومًا من تاريا إتمام التوريد عما أن يرفق م  الفاتورة 60يكون الدف  ل اء اردوية الموردة خل   . 16  
 محضر ااستلم والت ارير الفنية اللزمة.

لوزارة الصحة الحق في إلواء المنااصة بصورة كمية أو بعض أصنافيا وبدون إبداء ارسباة ودون  . 17
 أن يكون لم دم العطاء الحق في المطالبة بمي تعويض.

خل  فترة سريان الع د الحق في زيادة الكميات المطموبة أو تخفيضيا كميًا أو جزئيًا لوزارة الصحة . 18
% من الكمية المطموبة وبنفس ارسعار التي ت دم بيا وبدون اعتراض من 30نسبة ا تزيد أو ت   عن 

 المورد .
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  بعد الموعد لن ينظر ري عطاء اير مستوفا لمشروط ال انونية ولن ي ب  أي عطاء يتم إحضاره . 19
 المحدد .

 . ( عما جمي  العبوات.MOHعما المورد طباعة عبارة  مباعة لوزارة الصحة الفمسطينية . 20
 يجة االتزام بمن تكون اراراص والكبسوات في عبوات عما ىيئة أشرطة  نمطية(.. 21
زجاجة  100تون عن يجة االتزام بان ا تزيد الكمية من زجاجات اردوية الموجودة داخ  ك  كر . 22

 ف ط. 
 يجة االتزام بمن تكون جمي  العبوات لمصنو الواحد متساوية الكمية.. 23

عند توريد أي كمية من اردوية يجة التنسيق مسب ًا م  مستودعات اردوية المركزية في ازة وأن . 24
ا يخص محالي  الديمزة يكون التوريد خل  ساعات الدوام الرسمي مصحوبًا باإلرسالية أو الفاتورة وفيم

 والمحالي  ذات الحجم الكبير والتي تحتاج اماكن تخزين كبيرة يتم توريدىا حسة الطمة.
يجة عما المشتر  تحديد اسم الشركة المصنعة وبمد المنشم لمصنو الذي يت دم بو في المنااصة . 25

رفاق الكتالوجات الخاصة بالصنو وذل  عند تحدي  د السعر .وتحديد رام الكتالوج وا 
جة أن تسمم اردوية من اب  مندوبين معتمدين من اب  الموردين ألي لجنة ااستلم في ي. 26

 .المستودعات
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 األسعار الكميات و جدول 
 الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم

سعر الوحدة 
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 يدالهور 

 مالحظة

Biochemistry 

1 Ammonia 

Ammonia reagent for determination of Ammonia in 

blood  ,Enzymatic,UV NADPH, method (Kinetic), 

storage temp. 2-8 °C   ,  FS 

Kit/60 ml 30       

2 
Alkaline 

Phosphatase(ALP) 

Alkaline Phosphatase reagent for determination of 

AlkalinePhosphatase in blood and other body fluids 

,PNP,DGKC , method (Kinetic), storage temp.  2-8 

°C,  FS 

Kit /500 

ml 
70       

3 

Alanine 

aminotransferase 

(ALT ) 

ALT reagent for determination of ALT in blood 

,[Lactate dehydrogenase] ,IFCC,DGKC,(Kinatic), 

storage temp. 

( 2-8 °C),FS 

Kit /500 

ml 
30       

4 

Aspartate 

aminotransferase 

(AST ) 

AST reagent for determination of AST in blood 

a,[Malate dehydrogenase], IFCC,DGKC,(Kinatic), 

storage temp. 

2-8°C,FS 

Kit /500 

ml 
30       

5 Amylase( Amy ) 

Amylase reagent for determination of Amylase in 

blood and other body fluids, maltohepatoside 

[PNPG], Benzylidene PNPG8,Kinatic method, storage 

temp.   2-8°C ,  FS 

Kit /100 

ml 
60       

6 
Bilirubin (Bili ) 

Total,Direct 

Bilirubin reagent for determination of total & 

direct Bilirubin in blood  ,Diazo 

Jendrassik,DCA, method , storage temp.   

Room temp. or 2-8 °C , FS 

Kit /1000 

ml 
30       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 23صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

7 Calcium (Ca) 

Calcium reagent for determination of Calcium in 

blood  ,Arsenazo III or CPC/AMP method , storage 

temp.   Room temp. or 2-8 °C, FS 

Kit /500 

ml 
15       

8 Cholesterol ( Chol ) 

Cholesterol reagent for determination of total 

Cholesterol in blood and otherbody fluids 

,[CHE,CHO,PAD] Enzymatic colorimetric method, 

storage temp. 2-8 °C, FS 

Kit /1000 

ml 
30       

9 CK-MB 

CK-MB reagent for determination of CK-MB  in 

blood   ,[Immunoinhebition] DGKC,IFCC, Kinetic 

method, storage temp.   2-8 °C  , FS 

Kit /100 

ml 
20       

10 
Creatine phospho 

kinase (CK ) 

CPK reagent for determination of CPK  in blood   

,[Hexokinase,G6PD],DGKC,IFCC, Kinetic method, 

storage temp.  2-8 °C , FS 

Kit /500 

ml 
30       

11 Creatinine ( Crea  ) 

Creatinine reagent for determination of Creatinine 

in blood and other body fluids ,Alkaline picrate 

( Jaffe) ] Kinetic  method , storage temp.   Room 

temp.  , FS 

Kit /1000 

ml 
60       

12 Glucose(GLU) 

Glucose reagent for determination of Glucose in 

blood and other body fluids  ,[GOD,POD] 

Enzymatic colorimetric method, storagetemp.  2-8 

°C  , FS 

Kit /1000 

ml 
80       

13 

High Density 

Lipoprotein  

(HDL-C) 

HDL-C reagent for determination of HDL-C  in 

blood   ,[Pricipitation] Phosphotungistic 

acid,Dextran sulfate,Mg  method, Direct enzymatic 

method for automation storage temp.   Room 

Temp., FS 

Kit /200 

ml 
20       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 24صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 الشيكلب

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

14 Iron(Fe +++) 

Iron reagent for determination of Iron  in blood   

,[Ferrene S ,cholorimetric]  method, storage temp.   

2-8 °C.  , FS 

Kit /500 

ml 
10       

15 
Lactate Dehydrogenase 

(LDH) 

LDH reagent for determination of LDH-L in blood 

and other body fluids  ,[LDH-L] Enzymatic ,SCE, 

kinetic method, storage temp.  2-8 °C  , FS 

Kit /500 

ml 
40       

16 Magnesium (Mg++ ) 

Magnesium reagent for determination of 

Magnesium in blood  ,[xylidyl blue, or Arsenazo] 

colorimetric  method, storage temp.   2-8 °C  , FS 

Kit /6*100 

ml 
15       

17 
Microalbumin Protein 

for Urine and CSF 

To quantitate microalbum in human urine and 

body fluid,complete kit including STD and control. 

Kit/ 50 

ML 
15       

18 Phosphorus(ph) 

Phosphorus reagent for determination of 

Phosphorus in blood & body fluids 

,[phosphomolypdate] kinetic  method, storage 

temp.   2-8 °C  , FS 

Kit/500 20       

19 Triglyceride(TG ) 

Triglyceride reagent for determination of 

totalTriglyceride in blood   ,[GK,LPL, GPO,PAD] 

Enzymatic colorimetric method, storage temp.   2-8 

°C , FS 

Kit /500 

ml 
40       

20 Urea UV 

Urea reagent for determination of Urea in blood 

and other body fluids   

,[Urease,GLDH ] Enzymatic kinetic 

method,storage temp. 2-8 °C , FS 

Kit /500 

ml 
80       

21 Uric Acid ( U.A ) 

Uric acid  reagent for determination of Uric acid in 

blood and other body fluids   

,[Uricase, ] Enzymatic colorimetric method, storage 

temp.  2-8 °C  , FS 

Kit /500 

ml 
50       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 25صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية حدةالو  هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

22 
Alpha FetoProtein 

(AFP) 

(AFP) Alfa - Fetoprotein Reagent for the 

quantitative measerment of (AFP) in blood and 

amniotic fluid by (Axsym - Architect) instrument. ( 

MEIA ) method, complete kit with calibrator (0-

350 ng/ml)  and 3 levels of control, storage temp.   

2-8 °C  , FS 

Kit /100 

Test 
4       

23 CA 15-3 

(CA 15-3) Cancer antigen (15-3) Reagent for the 

quantitative measerment of (CA15-) in blood by 

Axsym or Architect    instrument. ( MEIA ) 

method, complete kit with calibrator (0-250 U/ml)  

and 2 levels of control storage temp.   2-8 °C , FS 

Kit /100 

Test 
4       

24 CA 19-9 

(CA 19-9) Cancer antigen 19-9 Reagent for the 

quantitative measerment of CA-19-9 in blood by 

(Axsym -Architect) instrument.  ( MEIA ) method 

complete kit with calibrator(0-500 U/ml)  and 3 

levels of control storage temp.   2-8 °C  , FS 

Kit /100 

Test 
4       

25 CEA 

(CEA) Carcinoembryonic antigenfor for the 

quantitative measerment of  CEA antigen in blood 

by ( Axsym - Architect) instrument. ( MEIA ) 

method, complete kit with calibrator (0-500ng/ml) 

and 3 levels of control  storage temp. 2-8 °C, FS 

Kit /100 

Test 
8       

26 PSA 

(PSA) Prostate Specific Antigen Reagent for the 

quantitative measerment of (PSA) in blood by ( 

Axsym - Architect) instrument  

.( MEIA ) method, complete kit with calibrator (0-

100 ng/ml)  and 3 levels of control ,storage temp.   

2-8 °C  , FS 

Kit /100 

Test 
6       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 26صفحت  
 

 سعر الوحدة الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

27 
Cyclosporine 

(  Architect) 

Cyclosporine Reagent for the quantitative 

measerment of Cyclosporine in whole blood by , 

 ( FPIA ) method, complete kit with accessory kit 

and PPT kit, calibrator  (0-1000 ng/ml) and 3 

levels of control ,storage temp.  ( 2-8 °C ) , (FS) 

Kit /100 

Test 
2       

28 
Tacrolimaswith new 

instrument ( Architect) 

Tacrolimas II (Prograff) reagent for Quantitative 

measurement of Tacrolimus and some 

metabolites, the immuno suppressive drug in 

human whole blood as an aid in the management 

of allograft patient by New instrument 

instrument, (MEIA) method, Complete kit with 

calibrator (0-30 ng/ml), 3 level of control, storage 

temp. (2-8    ْ C)                                    

                                              

                               -     C) 

Kit /100 

Test 
3       

29 
Valproic Acid 

(Depakine) 

Valproic Acid ( Depakine) Reagent for the 

quantitative measurment of Valproic Acid in 

blood by ( Axsym - Architect) instrument, ( FPIA 

) method ,complete kit with calibrator (0-150 

ug/ml)  and 3levels of control , storage temp. ( 2-8 

°C ) , (FS) 

Kit /100 

Test 
6       

30 VMA 

Venyl mandilic acid  reagent for determination of 

Venyl membilic acid in urine, colum method, 

storage temp.  Room temp. 

kit/20 T 6       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 27صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

31 PKU test 

Enzymatc colorimetric assay for quantitative 

determination of phenylalanin in dried spot sample 

for neonatal screening programs, kit cmponant: 

enzyme- diluent buffer- co enzyme color reagent - 

standard or calibrator (4 set x5 level range (0.0-20 

mg/dl) -2 level control - "U" bottom shape 

microplate (Elution plate) 25 plate- Flate bottom 

shape microplate (assay plate) 25 plate- suitable 

blood collection 

Kit/2400 

Test 
10       

32 Glucostix(Blood) Glucose stick for determination of glucose  in Blood 
Box /50 

strip 
500       

33 
Glucostix(Blood) For 

Pediatric 

Glucose stick for determination of glucose  in 

Pediatric Blood 

Box /50 

strip 
300       

34 Multistix 9SG 

stick for determination of (glucose,PH,S.G,Protein 

,Nitrate, Bilirobin,Blood,Kitones,Urobilinogen) in 

urine 

Box /100 

strip 
1000       

35 Occult Blood  Box /100 T 15       

36 
CBC Control  

(Universal) 

For CBC machines ( Celldyn,Emerald,ruby 

,ABX,Sysmex) Tri level Low, Medium, High 

Box / 12 x 

2.5ml 
20       

Blood Bank 

37 Anti- Human globulin 

Anti bodies produced by animals in response to 

deliberated immunization with purefied human 

immunoglobulin or complement ( poly specific IgG 

and /or C3d used to perform a direct anti-globulin 

test and /or complements bounded to human 

erythrocytes antigen 

Vial /10 ml 50       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 28صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 منشأال

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

38 Bovine albumin 22% 

Serological albumin prepared from a mixture of 

bovine serum albumin and buffered saline used as 

a potentiator of certain antigen antibodies 

interaction. Colour ( Transparent ). 

Vial /10 ml 50       

39 Cooms control IgG 
Sensitized RBCs 

used for Q.C 

10 ml 

 (100 test) 
6       

40 Diacell I-II-III 

Three-cell screening for patient 

Tow RhD positive cells (CCDee, Cw, ccDEE) and 

one cell RhD negative (cc.dde) 

Box /3 

Vials x 10 

ml each. 

(200 test) 

6       

41 
Resolve panel  ( Gel 

system) 

Fixed Rh phenotype pattent 

Assured presence of possessing double-dose 

antigens throughout 

Five cc.ee cells carefully selected to assure double- 

dose of significant blood group antigen 

Tested by serology for HLA class I antigen 

Box /11 

Vials x 4 

ml each. 

(80 test) 

6       

42 Double Bag 

An elastic sterile , Non-Pyrogenic plastic  container 

conteining a chemical formula solution of ( CPDA-

1 ) to collect and preserve 450 ml of human blood, 

with  additional empty bag ( satillite ) with 

acollection tube attached with a 16 bevial and 

sharp ne 

bag. 3000       

43 Transfer Bag 150 ml 
An elastic , sterile , Non-Pyrogenic empty plastic 

 bag to transfer 150 ml of human blood or plasma. 
bag. 1000       

44 Transfer Bag 300 ml 
An elastic , sterile , Non-Pyrogenic empty plastic 

 bag to transfer 150 ml of human blood or plasma. 
bag. 1000       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 29صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

45 Leucostop Set 

An addministration set to transfuse humen blood 

leukocytes reduced RBCs , consists of PVC parts 

,spike ,pilot tube with multi - clamps , leukocytes 

reduces filter bade , dripping chamber and luer 

end without needle , sterile and non-pyrogenic set 

Set 1000       

46 Acid fast Stain 

Bacteriologic  stain: Contain TB carbol- Fuchsin 

solution, T.B Malachit Green Solution or T.B 

Methylene blue and T.B decolorizer 

Kit 15       

47 Giemsa stain 

Bacteriologic  stain: Contain . carbol- Fuchsin 

solution, T.B Malachit Green Solution or T.B 

Methylene blue and T.B decolorizer 

Btl/250 ml 12       

48 Leishmania stain 
USE FOR BLOOD FILM  TO DIAGNOSE 

LEISHMANIA.READY TO USE 
Kit/200 ml 3       

49 Toluene  L 40       

50 
Ethyl alcohol Absolute 

{C2H5OH} 
Reagent Alcohol Absolute L 100       

51 
Ethyl alcohol  

{C2H5OH} 
Reagent Alcohol 96% L 100       

52 
Formaldehyde 40% 

 {CH2O} 
ACS reagent ( 36.5 - 38 % ) L 100       

53 Acetone 
Molecular Formula CH3H6O,Molecular weight 

58.8 analytical reagent 
L 5       

54 Acetic acid Glacial 99+% L 12       

55 
Phosphate buffer Saline 

(Wash Buffer) 
For immunohistochemistry 

Btl/1000 

ml 
3       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 :2صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

56 Sulfo salicylic acid  KG 2       

57 Sodium hydroxide  
Btl/500 

gm 
2       

58 Nitric acid 
Molecular Formula HNO3,Molecular weight 63 

analytical reagent 
L 5       

59 Formic acid 98%  L 6       

60 Petrolium ether 
Bioling range 40-60 C, Weight per Ml about 0.64 

gram. 
L 4       

61 Glycerine  L 4       

62 Chloroform 
Molecular Formula CHCL3,Molecular weight 

119.4 analytical reagent 
L 6       

63 Hydrochloric acid 
Molecular Formula HCL,Molecular weight 36.5 

analytical reagent 
L 6       

64 Immertion oil  Btl/100ml 5       

65 Heamatoxilin harriss For immunohistochemistry 
Btl/1000 

ml 
6       

66 Heomatoxylin mayers For immunohistochemistry 
Btl/1000 

ml 
1       

67 Acetic anhydride  L 1       

68 Boric acid  500 gm 1       

69 Bromo cresol green  Gram 100       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 31صفحت  
 

سعر الوحدة  لكميةا الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

70 Bromo thymol blue  Gram 100       

71 Cupper sulphate  Kg 0.5       

72 Diethyl Ether  L 3       

73 
Erichrome black 

indicator 
 Kg 0.1       

74 
Ethyl acetate for crom 

HPLC 
 L 1       

75 Ferrous chloride  Kg 0.25       

76 
Formazine STD 4000 

NTU Hach comp 
 L 1       

77 Isopropyl alcohol M.W 160.1 L 1       

78 Lead acetate basic  Kg 0.25       

79 
Magnesium oxide high  

pure 
 Kg 0.25       

80 
Ammonium iron III 

sulf. 
 gm 100       

81 
Magnesium sulfate 

hexahydrate 
 kg 0.5       

82 N-Butanol  L 1       

83 Potassium sorbate C6H7O2K gm 100       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 32صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

84 Stannous chloride  kg 0.1       

85 Zinc acetate dehydrate C4H6O4Zn2H2o kg 0.5       

86 
Hydroxylamine 

Hydrochloride 
 Kg 0.5       

87 Methyl Yellow  Kg 0.1       

88 n-Heptane 99.5 %  AR  L 1       

89 
Magnissium 

perchlorate hydrate 
clo4/2.h2o Kg 0.5       

90 N-hexane  L 1       

91 
PH 4.01 buffer solution-

500ML 
 BTL 1       

92 
PH 7.01 buffer solution-

500ML 
 BTL 1       

93 
PH 10.01 buffer 

solution-500ML 
 BTL 1       

94 
Phenophtalene 

anhydrous 
 KG 0.1       

95 
Potassium chromat 

hydros 
 KG 0.25       

96 Potassium iodide  KG 0.5       

97 Potassium Nitrate A.R  KG 0.25       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 33صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

98 
potasium sodium 

tartarate hydroxide 
 KG 0.5       

99 Sodium chloride  KG 1       

100 Sulforic acid 
Molecular Formula H2SO4,Molecular weight 98 

analytical reagent 
L 2       

Disposable And Glass Ware 

101 
Cover counting 

chamber 
(haemactometer) 20x26x0.6 mm Pcs 50       

102 Cover Glass(24*50) 24*50 mm Box /100 100       

103 Cover Glass(24*32) 24*32 mm Box /100 60       

104 Cover Glass(20*20) 20*20 mm Box/100 5000       

105 Cup(100ml) Sterile 
(100ml) 

Srerile Urine plastic  Cups with cover 
No 

2000

0 
      

106 ESR system 
sedi - Rate system allows a rapid execution of the 

test, with a fibre Cap 
No 

4000

0 
      

107 Histo Cassettes 
Acetal resin, with removable lid. They resist to 

all  decalcifying solution an to solvents 
Th 15       

108 Paper (.45µ) Membrane size 0.45 µ TH 5       

109 Paper Thermal (11cm) Thermal Width 11 cm Roll 1000       

110 Paper Thermal (3.5cm) Thermal Width 3.5 cm Roll 100       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 34صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

111 Paper (5.6cm) Thermal Width 5.6 cm Roll 2000       

112 

Paper card 

 DBS - Card  

Dry Blood Spot - Card 

PKU  (card) size 89*105 mm art no. 10.539.755 

attached sample for printing 
Th. 30       

113 
Petri dishes 

(90mm,2sectors) 
sterile, plastic, size 90mm with 2 sectors Th 25       

114 Petri dishes (90mm) sterile, plastic, size 90mm Th 40       

115 Dropper (3 ml) 
3.0 ml  

Plastic , graduation, nonsterile 
Th 150       

116 slides 
Thikness approximatly 1 mm   whitselected 

 glass quality non -corrosive preclean 
Box/50 2500       

117 slides (Forsted) 
Thikness approximatly 1 mm  half whitselected 

 glass quality non -corrosive 
Box /50 800       

118 Counting Champer 

Haemacytometer champer, with 2 optically plane 

cover glasses, Tolerance ±2% for 0.1 mm, depth of 

champer in transparent plastic box. 

No 10       

119 Loops (10 µ ) 10 µ Sterile polystyrene 10 µ Loops, large Volume Th 30       

120 Loops (1 µ ) 1 µ Sterile polystyrene 1 µ Loops small , Volume Th 30       

121 
Tubes Plastic 

(Polystyrene round) 

Centrifuge polystyrene round Bottom test tube 

with label 10 ml (16X100mm) 
Th 200       

122 
Tubes Plastic 

(d12/h150mm) 

sterile swab with transport medium in 

polypropylene test tubes (d12/h150mm) 
Th 10       

123 
Tubes Plastic 

(d12/h150mm with lable) 

Sterile swab in polystyrene Tube with label( d 

12/h150mm) 
Th 15       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 35صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

جمالي السعر اال
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

124 
Tubes Vacutainer 

(Citrate 2ml)Vac.PT 

Vacutainer with anticoagulant Na. Citrate 

3.8%(0.2 ml. total volume 2 ml) 6 ml 
No 20000       

125 
polystyrene cuvette  

(1.6 ml) 
for spectrophotometer  1.6 ml(0.5-2 ml) Box /100 250       

126 
Wooden Applicator 

(without cotton) 
without Cotton size 10-15 Cm Th 350       

Endocrinology 

127 Testosterone Total 
MEIA ( Architect) complete kit. Calibrator rang10 

-1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
3       

128 
Parathyroid Hormone 

(PTH) 
MEIA (Axsym, Architect) complete kit. 

Kit /100 

Test 
3       

129 Ferritin 
MEIA (Axsym, Architect) complete kit. Calibrator 

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
10       

130 Estradiol ( E2 ) 
MEIA(Axsym, Architect) complete kit. Calibrator 

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
1       

131 
Luteinizing Hormone 

 ( LH ) 

MEIA (Axsym, Architect) complete kit. Calibrator 

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
10       

132 Prolactin 
MEIA (Axsym, Architect) complete kit. Calibrator 

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
12       

133 
Human Growth 

Hormone (HGH) 

Elisa kit. Calibrator rang 2 -50 ng/ml with 2 level 

controls . 

Kit /96 

Test 
12       

134 Cortisol MEIA (Axsym, Architect) complete kit. . 
Kit /100 

Test 
3       

135 
ThyroxineTotal 

 (T4 Total) 

MEIA (Axsym, Architect) complete kit. Calibrator 

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
20       



 

 32/3129عطاء رقم   توريذ مواد مخبريت  لصالح وزارة الصحت

 36صفحت  
 

ر الوحدة سع الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

136 
Thyroid-Stimulating 

Hormone ( TSH ) 

MEIA(Axsym, Architect) complete kit. Calibrator 

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
50       

137 Free T4 
MEIA (Axsym, Architect) complete kit. Calibrator 

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
20       

138 TSH Neonatal Elisa complete kit. Calibrator with 3 level controls . 
Kit 

/1920Test 
15       

139 Vitamin D for architect 
MEIA (Axsym, Architect) complete kit. Calibrator 

range 3.4-155.9 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
2       

Immunology 

140 

Anti Mitocondrial 

Antibodies (AMA)+ 

Anti-Smooth Muscle 

Antibodies (ASMA) + 

Anti-Parietal Cell 

Antibodies (APCA) 

"Indirect immunofluorescence assay ( IFA ) 

,Complete kit,(Rat liver , Rat kidney , Rat stomach) 

substrate slides, 4 - 8 wells slides. (Positive, negative  

control) , cover slides ,For detection and semi-

quantitaion of autoantibodies for mitochondria, 

smo 

Kit /48 

Test 
4       

141 

Anti double strand - 

DNA 

 Anti-dsDNA " 

"EIA,complete kit,calibrator,  normal and 

abnormal control .  

For detection and semi-quantitation autoantibodies 

of IgG class against dsDNA " 

Kit /96 

Test 
4       

142 Anti nDNA IFA 
Kit /48 

Test 
1       

143 ENA Elisa Kit/12Test 2       

144 AntiTTG Elisa Kit/96Test 3       

145 
Anti Glidian Antibody 

IgA 
Elisa Kit/96Test 1       
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 37صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

146 

Anti- Thyroid 

Antibodies  

 Anti Thyroglobulin 

Antibodies (TG) 

EIA,complete kit,calibrators range( 0-9000) IU/ml, 

with normal and abnormal control . 

For the quantitative determination of 

autoantibodies againest thyroglobulin . 

Kit /96 

Test 
3       

147 

Anti- Thyroid 

Antibodies  

 Anti-Microsomal 

antibodies Thyroid 

Peroxidase (TPO) " 

"EIA,complete kit,calibrators range( 0-3000 ) 

IU/ml, with normal and a bnormal control . 

For the quantitative determination of 

autoantibodies againest TPO ." 

Kit /96 

Test 
3       

148 Anti-Cardiolipin IgG 

"EIA,complete kit,calibrators range 

( 0-120 ) GPL U/ml, with normal and abnormal 

control . For the quantitative determination of IgG 

- Autoantibodies against cardiolipin ( negatively 

charged phospholipids )" 

Kit /96 

Test 
2       

149 Immunoglobulin IgE. 

"EIA,complete kit,calibrators range( 0-800 ) IU/ml, 

with normal and a bnormal control . 

For measuring the concentration of human 

immunoglobulin ( IgE )." 

Kit /96 

Test 
1       

Laboratory Diagnostic Accessories And Disposable Blood Gases Analyzer - Radiometer 

150 
Quality Control  

( S 2040) ABL 5 
943-661 

30 Vial x 2 

ml 
3       

151 
Quality Control  

(S 2030) ABL 5 
943-660 

30 Vial x 2 

ml 
3       

152 
Quality Control  

(S 2060) ABL 5 
943-689 

30 Vial x 2 

ml 
3       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

153 
Quality Control(S 2050) 

ABL 5 
943-662 

30 Vial x 2 

ml 
3       

154 
S 1545, Calibration 

Solution pH 7.383 ABL5 
943-837 Btl /140 ml 100       

155 
S 1555, Calibration pH 

6.841 ABL5 
943-839 Btl /140 ml 50       

156 
S 4930, Rinse Solution 

ABL5 
944-071 Btl /340 ml 100       

157 
S 5332, Cleaning 

Solution ABL 5 
943-696 Btl /100 ml 10       

158 PO2 Membrane ABL 5  Box/6 pcs 3       

159 PCO2 Membrane ABL 5  Box/6 pcs 3       

160 
Reference  Membrane 

ABL 5 
 Box/6 pcs 3       

Blood gas and Electrolyte Analyzer ABL 800 

161 Cleaning Sol. 944-125 Btl/175 ml 2       

162 Cal. 1 944-128 Btl/200 ml 5       

163 Cal. 2 944-129 Btl/200 ml 5       

164 Rinse sol. 944-132 Btl/600 ml 20       

165 Gaz Cal. 1 962-183 
CYLINDE

R 
2       
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 39صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

166 Gaz Cal. 2 962-184 CYLINDER 1       

Cell Counter – CD Ruby 

167 CD Ruby Diluent/Sheath Code 1H7301 20 Liter 60       

168 CD Ruby WBC Lyse Code 8H5201 3.8 L 18       

169 CD Ruby HGB Lyse Code3H8002 3.8 L 6       

Cell Counter - ABX  Micros ES 60 

170  0906003 Btl/ L 50       

171 Cleaner 0903010 Btl/ L 100       

172 Diluent 0901020 Btl/ 20 L 50       

Chemistry Autoanalyzer - Chem well 

173 Reaction Strip Flat bottom 12 well each part no. 6301 No 12000       

Chemistry Autoanalyzer - Mindary-BS-200 

174 
Cuvette Mindray BS - 

200 
 Box/10 Th 15       

Chemistry Autoanalyzer - ERBA XL 200,300 

175 ERBA XL wash solution 
concentrated wash solution for XL aqueos 

detergent solution 

Kit/4*100

ml 
50       
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 :3صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 الحظةم

Chemistry Autoanalyzer - mindray bs-380 

176 
CD -80 Detergent For bs 

380 
 L 30       

CoaData coagulometer 1000 

177 
Cuvette Ring V2 with 

Mixer- LABiTec 
 

6 Box/10 

ring 
10       

178 PT reagent- LABiTec  Kit/10*2ml 100       

179 PTT reagent- LABiTec  Kit/10*4ml 30       

180 
Calcium Chloride 

reagent LABiTec 
 Kit/10*4ml 30       

181 

Control 

(Normal,Abnormal) 

LABiTec 

 Kit 10       

182 
Washer Solution 

LABiTec 
 

box/5 

btl*15ml 
30       

183 
Cleaning Solution 

LABiTec 
 

box/5 

btl*15ml 
15       

184 
Calibrator pt fibrinogen 

LABiTec 
 KIT 5       

185 Sample Cups LABiTec  box/500 25       

Codata 4000 Series 

186 
Cuvette For codata 4000 

series 
Ref.211-01-090-00 BOX/500 10       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 لبالشيك

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

Erba Coagulometer 

187 

Reaction plate for erba 

mannheim coagulation 

analyzer EAC 

 Plate 100       

Electrophoresis 

188 AA2 Normal control Cat No 5328 According to EXP Date Kit 1       

189 AFSC Heamo Control Cat No 5331 According to EXP Date Kit 1       

190 
AA2 Heamo  Abnormal 

control 
According to EXP Date Kit 1       

191 SPE Normal Control Cat No 3424 / According to EXP Date Kit 1       

192 SPE Abnormal Control Cat No 3425 / According to EXP Date Kit 1       

193 Hemolysate Reagent  Btl/250 ml 3       

194 
Heme Buffer ( Super 

Heme buffer) 
 

PKG/14.6 

g 
4       

195 
HR Buffer ( Electra HR 

buffer) 
 Pack/10 1       

196 Ponceau S  BTL 1       

197 Clearing aid  Btl/250 ml 1       

198 Hb A2  Column  
Kit 

/100test 
2       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

Sweet Analyzer - Wescor 3700 - SYSTEM 

199 

Supply Kit Contains: 

12ea. Pilogel Disc, 6ea. 

Macroduct Sweat 

Collection, 6ea. Small 

Sealable Containeres 

ss-032 Kit /6 Test 30       

Real Time-PCR 

200 HBV  qPCR 

Applied biosystems 7500 real time PCR system 

HBV Master Mix HBV Quantitation Standard 

(1x101-1x105) HBV Internal Control IVD 

Kit/24 test 2       

201 DNA Isolation Kit 

For 250 viral nucleic acid prep: Rapid isolation of 

high-quality, ready-to-use viral DNA & RNA  

No organic extraction or alcohol precipitation 

Consistent, high yields Complete removal of 

contaminants and inhibitors 250  mini spin 

Columns, proteinase K, Carrier RNA, Collection 

tubes (2 ml), Buffers, Cat No. 53706 

Kit/250 

test 
1       

202 RNA Isolation Kit 

Qiagen For250 RNA preps: 50  Mini Spin 

Columns, Carrier RNA, Collection Tubes (2 ml), 

RNase-free Buffers Qiagen 

Rapid isolation of high-quality, ready-to-use RNA  

No organic extraction or alcohol precipitation 

Consistent, high yields 

Complete removal of contaminants and inhibitors 

Kit/250 

test 
1       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

 بمد
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

203 
Real time-PCR for 

qHCV 

For Applied biosystems 7500 real time PCR system 

  HCV quantitationstandard 10-100000   - 

 HCV Master Mix Control IVD 

Kit/100 

test 
1       

Microbiology 

204 Bacitracin 
Differentiating betweenStrept pyogens and other 

Beta haemolytic streptococci 

Cartidge 

/50 dic 
10       

205 Novobiocin 
Differentiating between Staph. Saprophyticus and 

Staph. epidermidis. 

Cartidge 

/50 dic 
10       

206 Optochin 
Differentiating between Strept. Pneumania and 

Srept. Viridans. 

Cartidge 

/50 dic 
10       

207 Salmonella H antisera 
Confermation of Salmonella H Antigen(polyvalent 

phase1+2) 
vial 5       

208 Salmonella O antisera Confermation of Salmonella O Antigen(polyvalent) vial 5       

209 
Shigella polyvalent 

(A,B,C,D) 
Confermation of Shigella species vial/5 ml 2       

210 

Neisseria meningitis 

monovalent  Anti -Sera 

Group C 

For confirmation of Neisseria menengitis Vail/1 ml 2       

211 

Neisseria meningitids 

monovalent Anti -Sera 

Group A 

For confirmation of Neisseria menengitis Vail/1 ml 2       

212 

Neisseria meningitis 

monovalent Anti -Sera 

Group B 

For confirmation of Neisseria menengitis Vail/1 ml 3       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 ريدالهو 

 مالحظة

213 

Neisseria meningitis 

monovalent Anti -Serua 

Group W135 

For confirmation of Neisseria menengitis Vail/1 ml 2       

214 

Neisseria meningitis 

monovalent Anti -Serum 

Group E-29 

For confirmation of Neisseria menengitis Vail/1 ml 2       

215 

Neisseria meningitis 

monovalent Anti -Serum 

Group X 

For confirmation of Neisseria menengitis Vail/1 ml 2       

216 
Vibro Cholera poly 

valent 
 Vail/2 ml 2       

217 E.coli O157 poly valent  Vail/1 ml 2       

218 
Latex  meningitis 

complete kit 

Latex for identification of pathogenic bacteria in 

CSF 
Kit 3       

219 Amikacin (30mcg) Aminoglycosides 
Cartridge/

50 Disc 
60       

220 Amoxycillin (25mcg) Penicillins B-lactam 
Cartridge/

50 Disc 
60       

221 
Amoxycillin + 

Clavulanic Acid 
 

Cartridge/

50 Disc 
60       

222 Ampicillin  
Cartridge/

50 Disc 
55       

223 Colistin  
Cartridge/

50 Disc 
40       

224 Cefotaxime  
Cartridge/

50 Disc 
75       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 ظةمالح

225 Ceftazidime Third generation Cephalosporins B-lactam 
Cartridge/

50 Disc 
66       

226 Ceftriaxone (30mcg) Third generation Cephalosporins B-lactam 
Cartridge/

50 Disc 
75       

227 Cefuroxime  (30mcg) Second generation Cephalosporins 
Cartridge/

50 Disc 
75       

228 Cefalexin  
Cartridge/

50 Disc 
66       

229 Ceftazolin  (30mcg) First generation Cephalosporins B-lactam 
Cartridge/

50 Disc 
60       

230 
Chloramphenicol  

(30mcg) 
Chlramphenicols 

Cartridge/

50 Disc 
30       

231 Ciprofloxacin (5mcg) Second generation Fluoroquinnolones 
Cartridge/

50 Disc 
90       

232 Clindamycin (2 mcg) Macrolides 
Cartridge/

50 Disc 
45       

233 Cloxacillin  (5mcg) Penicillinase resistant Penicillins B-lactam 
Cartridge/

50 Disc 
45       

234 Doxyccycline (30mcg) Tetracycline 
Cartridge/

50 Disc 
60       

235 Erythromycin  
Cartridge/

50 Disc 
45       

236 Genamicin (10 mcg) Aminoglycosides 
Cartridge/

50 Disc 
85       

237 Metronidazole  
Cartridge/

50 Disc 
24       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

لي السعر االجما
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

238 Naldixic Acid  
Cartridge/

50 Disc 
55       

239 Pincillin G  
Cartridge/

50 Disc 
30       

240 
Piperacillin -

Tazopactam 
 

Cartridge/

50 Disc 
42       

241 
Rifampicin 

(15mcg)(5mcg) 
Complex macrocyclic 

Cartridge/

50 Disc 
42       

242 

Trimethoprim 

sulphamethoxazole 

23,75/1.25 mcg 

Sulpha drug 
Cartridge/

50 Disc 
70       

243 Streptomycin Aminoglycosides 
Cartridge/

50 Disc 
28       

244 Teicoplanin  
Cartridge/

50 Disc 
30       

245 Vancomycine  
Cartridge/

50 Disc 
45       

246 Meropenem (10mcg) Carbapenem 
Cartridge/

50 Disc 
45       

247 Oxidase Testing for oxidase production in bacteria. 
Box/50 

Test 
10       

248 Coagulase test 

Differentiate Staphylococcus aureus from 

coagulase negative Staphylococci. Complete kit 

with control 

Kit/100 

test 
6       

249 APIListeria standarized system for the identification of listeria. 
Box / 10 

strip 
3       
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 47صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 الحظةم

250 Staphurex Confirmation of Staphylococcus aureus. 
Kit /50 

Test 
10       

251 API 20 E 
Confirmation and detection of different types of 

Enterobacteriace 

Box / 100 

strip 
10       

252 Entero Tube Detection of Enterobacteriace Tube 750       

253 Streptococcal grouping For detection & different group of Streptococci 
Kit /50 

Test 
5       

254 Blood Agar Base 
Isolation and cultivation of fastidious micro 

organisms 
500 gm 50       

255 Columbia CNA Agar For detection of gram positive bacteria. 500 gm 2       

256 DRBC Agar 
Selective isolation and enumeration of yeast and 

mould, associated with food spoilage 
500 gm 3       

257 

DRBC Supplement 

(SR78) Oxoid code or 

equivelent 

Selective isolation and enumeration of yeast and 

mould, associated with food spoilage 
Vail/1 ml 190       

258 Listeria Broth Selective isolation of Listeria 500 gm 2       

259 

Listeria Broth 

supplement SR 142 

oxoid code or equivelent 

Selective isolation of Listeria species Vial 100       

260 MacConkey Agar 
Differential isolation of enteric bacilli based on 

lactose fermentation. 
500 gm 50       

261 Manitol salt agar 
Selective isolation and identification of staph 

aureus. 
500 gm 10       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 ةالمصنع

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

262 
Deoxyribonuclease 

(DNASe) 

For differentiating microorganisms based on 

deoxyribonuclease activity. 
500 gm 6       

263 Muller Hinton Agar 
Antimicrobial susceptibility testing of 

microorganisms by agar diffusion methods. 
500 gm 30       

264 Nutrient Agar 
General media for the cultivation of wide variety of 

microorganism 
500 gm 5       

265 
Sabouraud, Dextrose 

Agar 

For cultivation of yeasts and moulds and aciduric 

microorganisms. 
500 gm 2       

266 
Salmonella Shigella 

Agar ( S.S ) 

Selective isolation of Salmonella and Shigella  

species. 
500 gm 4       

267 Urea supplement 40% For detection of urease producing bacteria. kit/10*5ml 10       

268 Pepton water 
miniral medium for cultivation of non fastidious 

organisms for studying carbohydrate fermentation 
500 gm 3       

269 Thioglycolate broth 
Enrechmenet growth of both aerobic and anaerobic 

bacteria 
500 gm 4       

270 
Triple sugar iron (TSI) 

Agar 

Identification of gram negative enteric bacilli based 

on dextrose, lactose and sucrose fermentation and 

hydrogen sulphide production. 

500 gm 3       

271 GN broth Selective cultivation of gram negative organisms 500 gm 3       

272 
Egg yolk Enrichment 50 

% 

Used with MYP agar base for the isolation of 

Bacillus cereus. 
Btl/100ml 25       

273 
Egg yolk tellurite 

Enrichment 

Used with Baird Parker Agar for the isolation of 

coagulase positive Staph. 
Btl/100ml 25       

274 Potato dextrose agar 
For isolation and enumeration of yeast and mould 

from food 
Btl/500gm 4       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة يف الصنفهوص اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

275 Citramide agar 
Selective isolation and identification of 

Pseudomonas aeroginosa 
Btl/500gm 1       

276 Hekton enteric agar 

For selective differential isolation of Salmonella 

and Shigella from other gram negative enteric 

bacilli 

Btl/500gm 5       

277 

Xylose Lysine 

Deoxycholate (XLD) 

Agar 

Selection differentiation for isolation and 

identification of salmonella and shigella species 

from stool. 

Btl/500gm 6       

278 
Violet red bile agar with 

MUG 

Selective isolation and differentiation of coliform 

bacteria . 
Btl/500gm 1       

279 Campylobacter broth 
For selective isolation and cultivation of 

Campylobacter species 
Btl/500gm 2       

280 Gas pack ( anaerobe ) Anaerobic system 
envolop / 

10 
50       

281 Campy back  
envolop / 

10 
5       

282 Aerobic bottle For detection of aerobic bacteria in Blood. Btl 3000       

283 Anaerobic bottle 

Fluid thioglycolate medium. 

Anaerobic( FTm) + Sodium poly anethol 

Sulphate(SPS) for detection of anaerobic bacteria 

un blood 

Btl 1000       

284 MYP Agar base Enumeration of Bacillus cerus Btl/500gm 2       

285 Baired-parker medium  Btl/500gm 4       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

جمالي السعر اال
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

286 
Brain heart infusion 

agar 

Cultivation of fastidious pathogenic bacteria, yeast 

and mould. 

Lib/500 

gm 
1       

287 Campylobacter agar  
Lib/500 

gm 
1       

288 Fraser broth  
Lib/500 

gm 
1       

289 Fraser selective supplem.  Vial 80       

290 M-endo agar less  
Lib/500 

gm 
4       

291 Medium 4  
Lib/500 

gm 
1       

292 Medium 8  
Lib/500 

gm 
1       

293 Medium 11  
Lib/500 

gm 
1       

294 Medium 12  
Lib/500 

gm 
1       

295 
PEPTONE SORBITOL 

BILE BROTH 
 

Lib/500 

gm 
1       

296 
SELENITE CESTINE 

BROTH 
 

Lib/500 

gm 
1       

297 
SELENIT-F-BROTH 

TWO BAG A+B 
 

Lib/500 

gm 
1       

298 SR 141 SUPPLEMENT  Vial 70       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 صنعةالم

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

299 

SR 155-

CAMPYLOBACTER 

BROTH- 

SUPPLEMENT 

 Vial 22       

300 

SR 78 -

CHLORAMPHENICOL

- SUPPLEMENT 

 Vial 100       

301 

SR 84- 

CAMPYLOBACTER 

AGAR- SUPPLEM. 

 Vial 11       

302 
Casein soya beandigest 

agar 
 

Lib/500 

gm 
22       

303 
Fluid thioglyconate 

Medium 
 

Lib/500 

gm 
4       

304 Selenite F broth 
Selective enrichment medium for isolation of 

salmonella from faeces. 

Lib/500 

gm 
1       

305 

Bacillus 

sterothermophilus 

spores ATTC10149 

Detection of antibiotics in food Ampoule 1       

306 
Bacillus cereus spores 

ATTC11778 
Detection of antibiotics in food Ampoule 1       

307 

Staphylococcus 

epidermidus cells ATTC 

12228 

Detection of antibiotics in food Ampoule 1       

308 
Kocuria rhizophila cells 

ATTC 9341a 
Detection of antibiotics in food Ampoule 1       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة هوصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 الهوريد

 مالحظة

309 
Sarcina lutca ATTC 

9341 
Detection of antibiotics in food Ampoule 1       

310 
AFLATOXIN B1 RIDA 

SCREEN 
 kit 1       

Serology 

311 
Anti Streptolycine O 

Titer (A.S.O.T) 

Slide, latex agglutination test qualitative and 

semi quantitative. The ASOT latex test is based 

upon immunological reaction between the anti 

streptolysin (O) and the corresponding anti 

body coated onto latex particles. Negative 

control ,Positive control, 

Kit /100 

Test 
50       

312 
Rheumatoid Factor  

(RF) 

qualitative and semi quantitative mesurement 

of R.F in human serum . The R.F reagent is 

based on an immunological reaction between 

human IgG bound to biologically inert latex 

particles & R.F in the test specimen. 

slide , control Negative , control Positiv 

Kit /100 

Test 
50       

313 Waaler Rose ( W.R ) 

Slide passive haemagglutination test. The(WR) 

reagent is asuspension of stabilized sheep red 

cell sensitized with anti - sheep rabbit IgG. The 

(WR) test reagent sensitivity has been adjusted 

to detects aminimum of 6 Iu/ml of RF. Slide, 

Stick, Control nega 

Kit /100 

Test 
4       
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314 
Brucella 

 ( Rose Bengal ) 

Rabid slide agglutination procedure, 

qualitative and semi quantitative, developed 

for the direct detection of Brucella abortus 

antibodies (IgG & IgM) in human and animals 

serum. Slide, stick, & control positive. All 

reagent stored  at 2-8 °C 

Kit /100 

Test 
10       

315 
C-Reactive Protein 

(C.R P) 

latex reagent set for the qualitative and semi 

quantitative mesurement of C- reactive protein 

in human serum .slide , control Negative , 

control Positive and stick . reagent stored at 2-

8°C 

Kit /100 

Test 
100       

316 Quantitative CRP  
Kit/2*25 

ML 
50       

317 
Quantitative CRP 

Calibrator 
 

Set/5*1 

ML 
6       

318 
Quantitative CRP 

Control I 
 

Kit/2*1 

ML 
18       

319 
Quantitative CRP 

Control II 
 

Kit/2*1 

ML 
18       

320 
Helicobacter -Pylori 

(H.Pylori )  IgG 

Test for the qualitative mesurement of  Anti 

IgG of H.pylori in human serum, Cassette or 

card method, control Negative , control 

Positive . reagent stored at 2-8°C or R.T 

Kit /20 

Test 
8       

321 
Helicobacter -Pylori  

A  ı        
 

Kit /20 

Test 
8       
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322 Pregnancy test 

Rapid and sensitive qualitative test for HCG in 

urine or serum this test is a two sided sandwich 

enzyme linked immunosorbant assay ( ELISA) 

which utilizes specific selected antibodies against 

HCG. Antibody coated microtiter - well strips, 

Positive & negat 

Kit /96 

Test 
50       

Virology 

323 
Anti -hepatitis e (Anti-

Hbe) 

Anti-Hbe is MEIA for the qualitiative detection of 

Hbe antibody to hepatitis B virus in human serum 

or plasma . MEIA (Axsym, Architect) complet kit  

include index calibrator , 

 ( Negative & positive control ), solution & 

accsossires . 

Kit /100 

Test 
3       

324 
Anti Hepatitis S ( 

HBsAb.) (AUSAB ) 

AUSAB ( HBsAb. ) is MEIA for the qualititive 

determanation of antibody of Hepatitis B surface 

antigen ( anti - HBs ) in human serum or plasma 

.MEIA (Axsym, Architect)) complet kit with 

standard calibrators 0-1000 mIu/ml or master 

calibrator , (Negative  and positive control) , 

solution & accsossires 

Kit /100 

Test 
2       

325 
Cyto Megalo virus 

 ( C. M.V. ) IgM 

for the quantitave measurment of IgM antibodis to 

cytomegalovirus in human serum or plasma. MEIA 

(Axsym, Architect) Complete kit with Index  

calibrator , negative  and positive control . Or 

ELISA method, positive & negative control& 

C.O.C. 

Kit /100 

Test 
1       
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326 
Hepatitis A Virus 

(HAV) IgM 

complete Kit ELISA method, positive & negative 

controll , FDA approval or CE-registerated on each 

kit. 

Kit /96 

Test 
1       

327 
Hepatitis e Antigen ( 

HBeAg) 

For the qualitiative detection of hepatitis B surface 

antigen (HBeAg ) in human serum or plasma.  

MEIA (Axsym, Architect) complet kit include 

index calibrator, ( Negative & positive control ) 

solution & accsossires. 

Kit /100 

Test 
5       

328 Rubella IgM 

For the quantitave measurment of IgM antibodis to 

Rubella virus  in human serum or plasma. MEIA 

(Axsym, Architect) Complete kit with Index  

calibrator , negative and positive control ,solution 

& accsossires 

Kit /100 

Test 
1       

329 Measles IgM ELISA 
Kit /96 

Test 
1       

330 Mumps IgM ELISA 
Kit /96 

Test 
1       

  السعر االجمالي بالشيكل
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـــــ بصمهي ممثاًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم ـــــــــــ ىوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموق  أدناه ـــــــــــ 
 ـــــــــ بالهــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـن شـروط عامـة وعاصـة ومواصـمات وألهـزم الهزامـا قانونيـًا بهمـك الشـروط  3129/ 32بأنني قرأت وهميمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطـروح رقـم    . 2
 والمواصمات .

 هقديم العروض..   كما ألهزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري الممعول وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة سهين يوما من هاريخ آعر موعد ل3
ًك مـن هـاريخ .  وكذلك ألهزم بهوريد األصناف المحالة عمى بموجأ العطاء المـذكور أعـاله والهـي يـهم طمبيـا  مـن قبـل وزارة الصـحة عـالل ثالثـين يومـا وذلـ4

 ص عمييا في ىذا العطاء.هوقي  العقد واسهالم أوامر الهوريد عمى أن هكون همك األصناف الموردة من قبمي وفقًا لممواصمات والشروط المنصو 
 وىذا إقرار وهعيد مني بذلك أقر وألهزم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه .     

 اسـم المنــاقــص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقم المشهغل المرعص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 رقم الجوال: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياهـف :ـــــــــــــ                                 

 رقـم الماكس : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــالهاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 


