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 دولة فلسطين

 الماليةوزارة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          للوازم العامة العامة دارةاإل

 لجنة العطاءات المركزية
 2019/ 30 عطاء رقم

لصالح وزارة  بريةمخمواد توريد  عطاء حكوميطرح  زية عنــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية
 .تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاءاالقتصاد الوطني 

فعلــا الشــركات اات االصتصــاس والمســجلة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــرا العطــاء مرا عــة وزارة 
صـل  ووقـات الـدوا   فـي اـزةمحطـة فـارل للبتـرو  تـ  الوـوا وجـوار ــ  للـواز  العامـةاإلدارة العامة المالية / 

ايــر  شـيك ( 300ت ووثـائق العطـاء مبا ـ  دفـل مبلـ   الرسـمي مـن و ـ  الحصـو  علـا كراسـة المواصــفا
 .صزينة وزارة الماليةإلا مستردة تورد 

اللـواز  / وزارة  العامـة دارةاإلآصر موعد لببو  عروض األسعار والظرف المختو  في صندوق العطـاءات وـ
وتفـــتح    09/04/2019الموافـــق  الثلثـــاءيـــو   ن صـــباح مـــ الحاديـــة عشـــر وـــو الســـاعة زةـالماليـــة فـــي اـــ

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالمظاريف وحضور ممثلي الم
 
 لجنة العطاءات المركزية

 
 مالحظة:ـ

 علا من يرسو عليه العطاء. و رة اإلعلن في الصحف .1
( عطـاء  كفالة  نكية من البنك الوطني وو سند دفل صادر من  نـك البريـد  أتـنمين دصـو يجة إرفاق  .2

 .صالحة لمدة ثلثة شوور علا األق  عن ك  عطاء  % من ا مالي العطاء5وبيمة 
 .واستثناء  ض. ق.  ( وتشم   ميل ونواع الرسو  والضرائة والشيك تبد  األسعار  .3
 لجنة العطاءات اير ملزمة وببو  وق  األسعار. .4
 . www.mof.gov.ps. لإلطلع علا الكراسة ير ا مرا عة موقل الوزارة 5
 2832761. للمرا عة واالستفسار واتف رقم : 6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقض عرضــه ووســعارج علــا الجــداو  والنمــاار والوثــائق المرفبــة  ــدعوة العطــاء وعــد ون يبــرو وــرج  .1
الوثائق ويتفوم  ميـل مـا ورد فيوـا ويخـتم ويوقـل كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويبـدموا ضـمن العـرض كاملـة 

 ة صحيحة.علا ون يتحم  كافة النتائج المترتبة علا عد  قيامه والتدقيق واالستكما  وصور 

علا ون يشم  السعر رسو  الجمارك وو ـور التحـزيم والتيليـف ومصـاريف  والشيك تكتة وسعار العطاء  .2
 .واستثناء  ض.ق.  ( النب  والتحمي  والتنزي  والتنمين و ميل الرسو  والمصاريف األصرى 

و التعــدي  وو و يعــد المنــاقض عرضــه مطبوعــًا وو مكتوبــًا وــالحبر األزرق وو األســود فبــ  ويحظــر المحــو .3
الشــطة وو اإلضــافة فــي العــرض وكــ  تصــحيح مـــن وــرا الببيــ  يوضــل عليــه صطــين متــوازيين وـــالحبر 

 ويعاد كتاوة الصواب والحبر األزرق وو األسود ويوقل وجانبه من قب  من و رى التصوية. راألحم

يلــق وكحكـــا  يبــد  المنــاقض عرضـــه مرفبــًا وــه الوثـــائق المطلوبــة مــل تـــنمين دصــو  العطــاء فـــي ميلــف م .4
 30/2019 رقــم  للمناقصــة مخبريــة لصــالح وزارة االقتصــاد الــوطني مــواد توريــد  عطــاء  ويكتــة عليــه

وكـــرلك اســـمه وعنوانـــه والكامـــ  ورقـــم الوـــاتف والفـــاأس ورقـــم صـــندوق البريـــد الخاصـــين وـــه لترســـ  إليـــه 
تعـدي   للـواز  / وزارة الماليـة صطيـًا وـني تيييـر وو العامـة ةاإلدار المكاتبات المتعلبـة والعطــاء وعليـه تبليـــ  

فــي عنوانــه وعليــه ون يكتــة ويضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــو العطــاء وعنوانوــا وبخــلف الــك يحــق للجنــة 
 العطاءات ون توم  العرض المبد  منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن قبــ  المنــاقض فــي صــندوق العطــاءات المخصــض لوــرا اليــرض لــدى  .5
ــ ــرلك وكــ  عــرض ال يــودع لل فــي صــندوق العطــاءات قبــ  آصــر موعــد  واز  قبــ  انتوــاء المــدة المحــددة ل

 لتبديم العروض ال ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج ميلبًا .

مـن  يومـا سـتون يلتز  المناقض ونن يببا العرض المبد  منه نافر المفعو  وال يجوز له الر وع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لتبديم العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ
يرفق المناقض مل عرضه   صاصة إاا كان يشارك ألو  مرة ( الشـوادات والوثـائق المطلوبـة منـه ووـي   .1

 علا النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شوادة مزاولة المونة وكرلك السيرة الراتية للشركة 
  التجاري وو الصناعي للشركة. السج 

 .شوادة صلو طرف من دائرة ضريبة الدص  وضريبة البيمة المضافة 

علا المناقض ون يرفق وعرضه النسـخة األصـلية مـن ويـة كتالو ـات وو نشـرات وو معلومـات فنيـة تعـرف  .2
العينـات واللواز  المعروضة وكرلك يبد  مل عرضـه العينـات المطلوبـة فـي دعـوة العطـاء وناا كانـو تلـك 
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اير قا لة للنب  فعليه ون يحدد مكانوا والوقـو الـري يمكـن رهيتوـا فيـه ونال يكـون للجنـة العطـاءات عـد  
 النظر والعرض.

يحـــق للمنـــاقض ون يضــــيف ويـــة وثــــائق وو معلومـــات يراـــة وكضــــافتوا ويـــرى ونوــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .3
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 العطاء :تأمين الدخول في  .1

صـادر مـن  نـك البريـد التـاول لـوزارة االتصـاالت وتكنولو يـا  معتمد يلتز  المناقض ون يرفق وعرضه سند دفل
وو علـــا شـــك  كفالـــة وو شـــيك  نكـــي صـــادر مـــن  نـــك يتعامـــ  مـــل الســـلطة الفلســـطينية فـــي اـــزة  المعلومـــات

وال ينظــر فــي وي نمين دصــو  " " كتــ مــن إ مــالي قيمــة العطــاء %5وبيمــة  وموافبــة وزارة الماليــة علــا الــك
عــرض ايــر معــزز  تــنمين دصــو  العطــاء د علــا ون تعــاد تنمينــات الــدصو  فــي العطــاء إلــا مبــدميوا مــن 

وعــد مـدة وسـبوعين مــن تـاريخ آصــر موعـد لتبــديم العـروضد وكــرلك  المناقصـين الـري لــم يحـا  علــيوم العطـاء
 التنفير. لمن وحي  عليوم العطاء وعد ون يبوموا  تبديم تنمين حسن

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

يلتز  المتناقض الفائز والعطاء وو وني  زء من  نودج  تبديم تنمين حسن التنفيـر للعطـاء المحـا  عليـه وبيمـة 
او كفالــة  نكيــة او شـيك  نكــي صــادرة مــن  صــادر مــن  نـك البريــد معتمــد والـك علــا شــك  ســند دفـل % 10

يو  من تاريخ تبلييه وبرار إحالـة العطـاء  15حسة األصو  صل    نك يتعام  مل السلطة الفلسطينية ويزة
د ويعــاد تــنمين حســن  مــدة ســريان العبــدعليــه مــن قبــ  اإلدارة العامــة للــواز  علــا ون يكــون ســاري المفعــو  

التنفيــر إلــا المتعوــد وعــد تنفيــر كافــة االلتزامــات المترتبــة عليــه ومو ــة طلــة صطــي تبدمــه الــدائرة المســتفيدة 
 من وزارة المالية(. السندة العامة للواز  واإلفرار عن التنمين  حيث يتم إصدار شيك وبيمة لإلدار 
 

 رابعا : األسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة )معفاة من الضريبة(.
% وفـ  تقـد ر لجنــة العطـاءات المركزيـة زاـ  لــوزارة 15خامسـا : فـي حـال انضفـاس ارســعار ن ثـر مـن 

 تعاقد نو إعادة النظر في األسعارالمالية انهاء ال
 

 ًا: فتح العطاءات وتقييمها:خامس
 -:لجنة فتح المظاريف -1
يشــك  مــدير عــا  اللــواز  العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتبــو  وــرج اللجنــة وفــتح العطــاءات وحضــور  

 -المناقصين وو ممثليوم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء وعد اتخاا اإل راءات التالية:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              جنـة عليـه إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وك  عطـاء يفـتح مظروفـه يضـل رئـيس الل - و

وعلـــا مظروفـــه رقمـــًا مسلســـًل علـــا ويبـــة كســـر اعتيـــادي وســـطه رقـــم العطـــاء ومبامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.
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 ترقيم األوراق المرفبة مل العطاء ونثبات عددوا.  - ب

قــراءة اســم مبــد  العطــاء واألســعار وقيمــة التــنمين اال تــدائي المبــد  مــن كــ  منــاقض والــك وحضــور   - ت
 ن وو ممثليوم.المناقصي

التوقيــل مــن رئــيس اللجنــة و ميــل األعضــاء الحاضــرين علــا العطــاء ومظروفــه وكــ  ورقــة مــن ووراقــه  - ث
 وكرلك علا محضر اللجنة وعد تدوين كافة الخطوات الساوبة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروس -2
الفنيــة التــي تبــو   دراســة يحــدد مــدير عــا  اللــواز  العامــة األشــخاس وو الجوــات الــرين تتكــون مــنوم اللجنــة 

العروض من النواحي الفنية والمالية والبانونية وتبد  توصـياتوا المناسـبة للجنـة العطـاءات المركزيـة وعـد وصـر 
 -المعايير التالية في االعتبار:

 ال ينظر في وي عرض اير معزز  تنمين دصو  العطاء.  - و

تدرل العـروض مـن الناحيـة الفنيـة وحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفبـًا لمواصـفات اللـواز  المطلوبـة علـا    - ب
 ـــدو  يعـــد لوـــرج اليايـــةد وتخضـــل كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزا  المنـــاقض وعرضـــه 

 ومواصفات وشروط دعوة العطاء.

ية والفنية ومبدرته علا الوفـاء والتزامـات العطـاء يؤصر وعين االعتبار كفاءة المناقض من الناحيتين المال  - ت
وسمعته التجارية والتسويلت التـي يبـدموا وو الخدمـة التـي يوفروـا وقطـل الييـار وورن الصـيانة و كـرلك 
أونه وكي  وو موزع لوكي  وو تا رد وللجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاقض الـري ال تتـوفر فيـه كـ  وو وعـ  

 ورج المتطلبات.

 والعرض الري قد  ورصض األسعار ثم الري يليه حتا تتم دراسة العروض المبدمة. تبدو الدراسة  - ث

إاا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي اللجنــة الفنيـــة واإلحالـــة علـــا مبـــد   - ر
ورصض األسعار و من حق اللجنة الفنية ون توصي والترسية علا وأثر من مورد للصـنف الواحـد وـالرام 

 لف األسعار.من اصت

فــي حالــة عــد  تــوافر المتطلبــات فــي العــرض الــري يتضــمن ورصــض األســعار تنتبــ  الدراســة إلــا العــرض  - ح
الري يليـه والسـعر إلـا ون تصـ  إلـا العـرض الـري تتـوافر فيـه المتطلبـات لإلحالـة علـا ون تبـين وسـباب 

 استبعاد العروض األرصض وشك  واضح.

ط والجـــودة المطلوبـــة يفضـــ  المنـــاقض الـــري يتضـــمن عرضـــه إاا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــرو  - خ
ميزات إضافية ثم المبد  للمنتجات المحليـةد ثـم المنـاقض المبـيم وفلسـطين وصـورة دائمـةد ثـم مـدة التسـليم 

 األق  إاا كانو سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.
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 ا :ـ التزامات المتعهد نو المورد :ـسادس
وحيـ  عليـه العطـاء اسـتكما  إ ـراءات العبـد الخـاس وبـرار اإلحالـة وتوقيـل االتفاقيـة  علا المتعوـد الـري .1

 وما يلحبوا من ووراق ومستندات وما فيوا  ووامر الشراء(.
 من تاريخ استلمه ألمر التوريد. شوريلتز  المتعود والتوريد صل   .2

دون الحصـو  علـا  إان  ال يجوز للمتعود ون يتناز  ألي شـخض آصـر عـن كـ  وو وي  ـزء مـن العبـد .3
 صطي من لجنة العطاءات التي وحالو العطاء.

ال يحق للمناقض وو المورد الر وع علا لجنة العطاءات وني صسارة وو ضرر ناشئ عـن تبـديم عرضـه  .4
في حالـة إاا مـا رفضـو لجنـة العطـاءات كـ  العـروض المبدمـة إليوـا وو إاا لـم تحـ  العطـاء علـا مبـد  وقـ  

 يو لجنة العطاءات دعوة العطاء في وي وقو وو وي مرحلة دون اكر األسباب.األسعار وو إاا ول

ــًا للمواصــفات والشــروط المتفــق عليوــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــرلك  .5 يلتــز  المــورد  تســليم اللــواز  وفب
 العينات المعتمدة والمركورة فيه.

 
 لتنفيذ نو عدم قيامه به:ـ:ـ اإلجراءات التي تتضذ ضد المتعهد في حالة التأخير في ااسابع

إاا تنصر المتعود عن توريد مـا التـز  وـه فـي الموعـد المحـدد فـي العبـد يحـق لمـدير :  فرس غرامة مالية .1
%( مـن قيمـة اللـواز  التـي تـنصر فـي توريـدوا 1عا  دائرة اللواز  العامة ون يفرض ارامـة ماليـة ال تبـ  عـن  

فــي التوريــد نــا م عــن قــوة قــاورة د وفــي  ميــل األحــوا  علــا عــن كــ  وســبوع تــنصير إال إاا تبــين ون التــنصير 
المتعوــد تبــديم إشــعار صطــي وفــوري إلــا الجوــة المختصــة وــالظروف واألســباب التــي ودت إلــا التــنصير فــي 

 التوريد وو منعته من الك وتبديم ما يثبو الك.
تزامـه والتوريـد وو قصـر فـي إاا نك  المتعود عن تنفير التزاماته وما فيـه ال : الشراء على حساب المتعهد .2

الــك وو تــنصر يحــق لمــدير عــا  دائــرة اللــواز  العامــة إصــدار البــرار وشــراء اللــواز  الملتــز   وــا المتعوــد  ــنفس 
الخصـائض والمواصــفات مـن وي مصــدر آصـر علــا حسـاب وــرا المتعوـد ونفبتــه مـل تحميلــه فـروق األســعار 

و ضــرر يلحــق والــدائرة المســتفيدة وو دائــرة اللــواز  والنفبــات اإلضــافية وويــة صســائر وو مصــاريف وو عطــ  و
 العامة دون الحا ة إلا وي إنرار وال يحق للمتعود االعتراض علا الك.

: وونـا يحـق للجنـة العطـاءات استبعاد عـرس المـورد الـذخ زضـل بالتزاماتـه نو إللـاء العقـد المبـرم معـه .3
ومــا فــي الــك مصــادرة قيمــة التــنمين المبــد  مــن التــي وحالــو العطــاء اتخــاا اإل ــراءات اللزمــة وحــق المتعوــد 

المتعوــد وو وي  ــزء منــه وشــك  يتناســة مــل قيمــة اللــواز  ايــر المــوردة ويعتبــر المبلــ  فــي وــرج الحالــة إيــرادًا 
 للخزينة العامة.

وفــي  ميـــل األحـــوا  يحـــق لـــدائرة اللـــواز  العامـــة تحصــي  األمـــوا  المســـتحبة لوـــا فـــي امـــة المنـــاقض وو  .4
موا  المستحبة لرلك المناقض وو المورد لدى الـوزارات والويبـات والمؤسسـات الحكوميـة وو مـن المورد من األ
 أفاالتوم.
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 -حل الضالفات:ًا: ثامن
في حا  حدوث وي صلف ينشن عن تفسير وي  ند من البنود الساوبة وو من  نود العبـد فيـتم حلـه وديـًا   - و

 والتفاوض.

 ــدء مفاوضــتوما للوصــو  إلــا حــ  حــو  وي صــلف يتعلــق  يومــًا مــن 30إاا لــم يــتمكن الطرفــان صــل   - ب
والعبـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــ  الخـــلف وـــاللجوء إلـــا المحكمـــة المختصـــة وتطبيـــق البـــوانين واألنظمـــة 

 المعمو   وا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  ورا الشنن.

  
 شروط متفرقة:ـ :اتاسع

معاملتــه وو ثبــو عليــه ونــه شــرع وو قــا   نفســه وو  واســطة ا اســتعم  المنــاقض اليــل وو التلعــة فــي اإ .1
ايرج وطريق مباشر وو اير مباشر علا رشوة وحد موظفي وو مستخدمي السلطة وو علـا التواطـؤ معـه 
إضـــرارًا والمصـــلحة يليـــي عبـــدج فـــي الحـــا  ويصـــادر التـــنمين مـــل عـــد  اإلصـــل  وحـــق الـــوزارة المطالبـــة 

عن شـطة اسـمه مـن  ـين المناقصـين وال يسـمح لـه والـدصو  فـي  والتعويضات المترتبة علا الك فضلً 
 مناقصات للسلطة الوطنية الفلسطينية ورا فضًل عن اتخاا اإل راءات البضائية ضدج عند االقتضاء.

إاا وفلـــس المنـــاقض وو المـــورد يحـــق للجنـــة العطـــاءات إليـــاء التعاقـــد معـــه دون اللجـــوء للبضـــاء وكـــرلك  .2
 اد عا  للخزينة العامة.مصادرة مبل  التنمين ككير 

إاا تـوفا المنــاقض وو المــورد  ــاز إليــاء العبـد  المبــر  معــه وو مــا تببــا منـه   تو يــه كتــاب للورثــة يفيــد  .3
  رلك دون الحا ة إلا استصدار حكم قضائي يبضي  رلك مل رد مبل  التنمين في ورج الحالة.
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 ة ـــروط الضاصـــشال

 

 مادة كاملة وو وي  زء منوا في حا  مخالفتوا للمواصفات التي تم االتفاق عليوا.رف  وي  للوزارةيحق  .1
يتم استل  المواد الموردة من قب  لجنة االستل  مختصة ومشـكلة لوـرا اليـرض وفبـًا للمواصـفات والشـروط  .2

تمـدة والتـي يـتم العامة والخاصة للتعاقـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء وقـرار اإلحالـة وومـر التوريـد والعينـات المع
فحصوا ون راء التجارب عليوا والطريبة التي تحددوا الجوة المستفيدة وو لجنة االستل  ومو ة لجان فنية 
تشــك  لوــرا اليــرض لمعرفــة مــدي مطاوبتوــا للمواصــفات المطلوبــة ويجــة كــرلك إرفــاق الشــوادات الصــحية 

ي األلـف حسـة المـادة المـوردة وبنـاء علـي فـ 2-1والمخبرية اللزمة من قب  المورد وتؤصر العينـات  نسـبة 
 طلة من المختبر عند ك  توريد.

مـن تـاريخ ااـلق  يجة علي المورد العلم وـنن مـا يبدمـه مـن عـرض سـعر سـاري المفعـو  لمـدة سـتين يومـاً  .3
 المناقصة.

الــوزارة ويــزة او الجوــة التــي تحــددوا  كوربائيــة لصــالح وزارات الســلطة  توريــد و وــزة  علــي المــورد االلتــزا   .4
طببا للشروط والمواصفات الواردة في المناقصة متضمنا النب  والتحمي  والتنزي  وما يترتـة علـي عمليـات 

 التوريد من نفبات والية ما  ليو او مصاريف علي نفبته الخاصة.

و سوف يتم ترسية وصـناف المناقصـة والتجزئـة علـي وسـال وقـ  األسـعار والمطـا ق للمواصـفات المطلوبـة  .5
% مـن إ مـالي الكميـة المتعاقـد عليوـا 25الحق في زيادة الكميات المتعاقد عليوا وو صفضـوا  نسـبة  رةللوزا

لمجرد إشعار المورد  رابتوـا فـي الـك وبـنفس شـروط ومواصـفات ووسـعار التوريـد الـواردة فـي العبـد لكـ  وو 
 وع  األصناف صل  فترة التعاقد.

شاملة للضـريبة المضـافة مـا لـم يـرد نـض اير الجديد و  في  ميل األحوا  تكون عروض األسعار والشيك  .6
 صلف الك.

فــي حــا  مخالفــة المــورد لكــ  وو وعــ  شــروط التعاقــد وو فــي حــا  امتناعــه وو عرقلتــه للتوريــد ومــا يمــس  .7
وو يعرض مصالحوا للضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيـر والر ـوع عليـه  الوزارةومصلحة 

عطــ  وو ضــرر لحــق  وــا كمــا ون لوــا الحــق فــي الحصــو  علــي المــواد التــي يتخلــف وــالتعوي  عــن كــ  
المورد عن توفيروا من المورد الري يليه في السـعر او الشـراء وـالطرق التـي تراوـا محببـة لمصـلحتوا ونليـاء 

% مصــاريف إداريــة مــن ضــمانته البنكيــة ولــيس للمــورد 10التعاقــد مــل ودفــل فــروق األســعار مضــافًا إليوــا 
ري صالف وي شرط مـن شـروط التعاقـد وو تخلـف عـن وو عرقـ  عمليـات التوريـد الحـق فـي المطالبـة ونيـة ال

تعويضــات وو المطالبــة واســترداد كفالــة حســن التنفيــر وو المطالبــة وفــروق األســعار إاا تمكنــو الــوزارة مـــن 
  كفايــة الضــمانة تــوفير تلــك المــواد وســعر وقــ  مــن ســعر المناقصــة الــري تــم التعاقــد ومو بــه وفــي حــا  عــد
 لتيطية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في صصم وي مبال  تتببي من مستحباته لديوا.
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يكون الدفل المورد لباء ما قا   توريدج من مواد طببًا للشروط والمواصفات الواردة والمناقصة صـل  ثلثـون  .8
ن التوريـد طببــًا للشــروط والمواصــفات الــواردة يومـًا مــن تــاريخ تبــديم الفـواتير واألوراق الدالــة علــي تمــا  وحســ

 وصحيفة الشروط والمواصفات .

 .يحق للجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له وما يتناسة والمصلحة العامة .9
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 الخاص بالمواد المخبرية  جدول األسعار والكميات

 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
 مالحظات بالشيكل

1.  Silver nitrate  100 g 2   

2.  Urea Agar base 500 g 1   

3.  Lithium chloride- phenylethanol -

moxalactam (LPM) agar 
500 g 1   

4.  Cotton kg 20   

5.  Chloramphenicol Strip  50   

6.  Nutrient agar  500 g 5   

7.  Listeria oxford medium base 500 g 1   

8.  Special peptone 500 g 2   

9.  S-S agar  500 g 1   

11.  Sodium hydroxide pellets  500 g 10   

11.  Thiosulphate citrate bile salts- 

sucrose Agar (TCBSA) 
500 g 1   

12.  Triple sugar iron Agar 500 g 1   

13.  Acid blue 1 25 g 1   

14.  Manitol salt agar 500 g 1   

15.  Potato dextrose agar  500 g 5   

16.  Calcium chloride fused 500 g 4   

17.  Potassium chromate  500 g 1   

18.  Potassium sulphate  500 g 4   
19.  Sodium chloride AR   500 g 1   

21.  Baird  Parker Agar base  500 g 5   

21.  Beef extract  500 g 1   
22.  Cooked  meat medium  500 g 1   
23.  EMB Agar 500 g 3   
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
 بالشيكل

 مالحظات

24.  Enrichment listeria broth 500 g 1   
25.  Macconkey Agar 500 g 10   
26.  Lysine iron Agar 500 g 1   
27.  Potassium sulphate  AR 500 g 3   
28.  Sabouroud  Dextrose Agar 500 g 10   
29.  Peptone water  500 g 10   
31.  Plate count Agar  500 g 5   
31.  Thermo test tube holders  Pcs 5   
32.  Laboratory cleaning brushes kit 

different purposes & size  
Pcs 10   

33.  Nitrile gloves powder free size M Box 2  100   pieces by 

weight 
34.  Nitrile gloves powder free size L Box 5  100   pieces by 

weight 
35.  Hand lenses glass  d=10cm pcs 4   

36.  
Square Bunsen Burner Ceramic 

Net  

 
Pcs 5   

37.   Rubber Stopper drilled  Pcs 10  24/26 -
29/32NS  

38.  

Buchner Funnel with side tube 250  

ml 

 Pcs 4  
With 10mm 

side tube  
Coarse C 

sintered disc.     
24/26 joint 

39.  Petri dishes sterile 90mm Box 30  500 PCS/Box 

41.  
Disposable aluminum dish 20 ml 

capacity-(70*40*20mm) for 

Moisture balance 

 

Box 

 
3  50 PCS/ box 

41.  Glass slides for microscope  Box 3   
42.  Cup with cover 100 ml Box 8   

43.  Separatory funnel 250ml Pcs 
5  with (Teflon) 

stopcock 
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
 بالشيكل

 مالحظات

44.  Kjeldahl digestion tube  
Pcs 

4  
250ml 

Vapodest 20S 

Gerhardt 
45.  Burette 50ml with (Teflon) stopcock Pcs 4   
46.  Buchner flask 250 ml Pcs 4   
47.  Suction pipettes (red 25ml) Pcs 3   
48.  Electrode Hanna  211 PH meter  Pcs 1   
49.  Bottle-dropping-amber-ground in 

pipette 130ml 
Pcs 

4  100 ml 

51.  Bottle reagent amber wide mouth 

with stopper 250ml 
Pcs 5  250 ml 

51.  Spoon spatula stainless steel long 

hand  rod  

Pcs 
15   

52.  Beakers  glass 200ml Pcs 10    

53.  Conical flask 250ml NS 29/32 Pcs 5   

54.  Conical funnel  80 mm Pcs 20   
55.  Watch glass 60mm Pcs 10   
56.  Measuring cylinders glass 50 ml Pcs 10  with PP 

Stopper 

57.  Conical flasks 250-300ml Pcs 30   
58.  Large forceps 25 cm long Pcs 2   

59.  
Funnel holders polypropylene  

(D=25-120mm)  
Pcs 

8  
Single & 

double 

funnel holder 

61.  Burette stand stainless steel rod 

(10mm*600mm high) 

Pcs 
3   

61.  Diethyl ether  Liter 10   
62.  Acetone  Liter 10   
63.  Nitric acid 65% Liter 2   
64.  Petroleum ether Liter 5   
65.  Sulphuric acid 98% Liter 2   
66.  Chloroform d=1.47 Liter 20   
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
 بالشيكل

 مالحظات

67.  Glycerin Liter 2   
68.  Ethyl  alcohol  99% Liter 40   
69.  Hexane 95% Liter 10   
71.  n-amyl alcohol Liter 2   
71.  Dettol antiseptic  Liter 30  Cholorxylenol 

B.P.4.8% 
72.  Ammonia solution 25% Liter  1   
73.  Ammonium hydroxide  Liter  1   
74.  Dichloromethane DCM Liter  1   
75.  Hydrochloric acid  37% Liter  2   
76.  Parafilm Roll 8   
77.  Separatory tab funnel cylindrical 

graduated with PTFE plug  
Pcs 3  25-50 ml 

78.  
Straight distillation head with stock 

phial 

Pcs 

6  
        

 
79.   Suction pumps for tap       

pcs 
2   

81.  Support   for  micropipettes with 2 

container for tips 
pcs 

3  
 

81.  Draining boards (Racks for 

glassware)  

pcs 
حامل جدارخ لألدوات   8

 بعد التنظيف
82.  Magnetic stirrer  Box 3  10 pcs / box 

83.  Syringe sterile 10 ml Box 5   
84.  Syringe sterile 5ml Box 8   
85.  Blue loops  10µ Box 10   
86.  Sterile stomacher bags  Box 3   
87.  Straight Iris Scissors  closed shank 

stainless steel 115mm pcs 5   

88.  Curved Iris Scissors  stainless steel  pcs 2  115mm 
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنـــــــــفاســـــــــم  م.
 بالشيكل

 مالحظات

89.  Mayo  Scissors  closed shank stainless steel 

140 mm pcs 2   
91.  Lister’s Bandage  Scissor stainless steel 

140 mm 
pcs 2   

91.  Graduated cylinders 100ml 

with PP Stopper 

Pcs 

 

10 

 
 with solid glass 

base 
92.  Sterile cups 100ml Box 20  250 

PIECES/Box 
93.  Conical funnel glass 100mm Pcs 15   
94.  Conical funnel glass 70mm Pcs 10   

95.  Extraction chamber for soxhelt with 
NS (29/32 and 45/40) 250 ml 

Pcs 
2   

96.  Filter paper d=150 mm Pcs 5   
97.  High quality digital timer  Pcs 3   
98.  Chloral hydrate  100 g 1   

99.  Dropping washing bottle 

polyethylene  

Pcs 
10  Capacity 

150ml 
111.   Portable gluten sensor NIMA for 

gluten detection and test capsules  
Pcs 1   

111.  Mortars and pestles glazed Pcs 2   
112.  Crucible for muffle furnace 30-50 ml Pcs 20   
113.  Wooden forceps long Pcs 10   

114.  Yellow tip for automated pipette  Bag 4  (0-200 µ) 
 

115.  blue tip for automated pipette  Bag 4  (0-1000 µ) 
 

116.  Lab coat size  XL & XXL Pcs 6   
117.  Lab coat size  S & M&L Pcs 6   

118.  
Butyrometer for condensed milk, 

cream and ice cream Gerber 

 
Pcs 5  0-70 % 

119.  Butyrometer for milk Gerber Pcs 5  0-10 % 
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
 بالشيكل

 مالحظات

111.  Butyrometer for  skim milk Gerber Pcs 5  0-1 % 

111.  Butyrometer for cheese Gerber Pcs 5  0-40 % 
112.  Butyrometer for butter Gerber Pcs 5  0-90 % 

113.  Butyrometer for dry milk Gerber Pcs 5  0-35 % 

114.  
Rubber Stopper - Size for 250 ml 

conical flask (With 2 Holes) 

Pcs 
4   

115.  Crucible tongs tweezers forceps  Pcs 4   

116.  
Sodium Hypochlorite Chlorine 

Solution Chlorine Liquid 

 

Liter  1   

117.  Stuart Glass capillary tubes Box 1   100 /box  

118.  Glass beaker  25ml Pcs 15   

119.  Distillation extension  (grinding 

24/29) 200mm 
Pcs 

3   

121.  Kjeldahel distillation trap Pcs 3  Connecting 

Bulbs 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـــ وصفتي ممثًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقر ونا الموقل ودناج ــــ 
 ــــــ والتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2019/ 30.   وننني قروت وتفومو كافة ما ورد  وثائق العطاء المطروح رقم  1
 من شروط عامة وصاصة ومواصفات وولتز  التزاما قانونيًا  تلك الشروط والمواصفات . 
يوما  ستين.   كما ولتز  ونن يببا العرض المبد  مني ساري المفعو  وال يجوز لي الر وع عنه لمدة 2

 من تاريخ آصر موعد لتبديم العروض.
مـن   طلبوـا يـتم وكرلك ولتز   توريد األصناف المحالة علـا ومو ـة العطـاء المـركور وعـلج والتـي.  3
التوريـد علـا ون تكـون تلـك  ووامـراسـتل  توقيـل العبـد و  تـاريخوالـًك مـن  ثلثـين يومـاصـل   الـوزارةقب  

 األصناف الموردة من قبلي وفبًا للمواصفات والشروط المنصوس عليوا في ورا العطاء.
 وورا إقرار وتعود مني  رلك وقر وولتز  وك  ما ورد وه دون وي ضي  وو إأراج .     
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتلل المرخص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفا س : ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــ
 
 

 
 
 

 


