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 فلسطيندولة 

 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 2019/ 94 عطاء رقم
توريد وشراء مستلزمات عيادات  عطاء حكوميطرح  زية عنــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية

 .تبعاً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاءاألسنان لصالح وزارة التربية والتعليم 
فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسمياً وترغب في المشاركة فيي ذي ا العطياء مرا عية وزارة 

خيلل ووقيات اليدوام  في غزةا بجوار محطة فارس للبترول تل الهوـ  للوازم العامةاإلدارة العامة المالية / 

غيير  شييكل( 011ت ووثيائق العطياء مبابيل دفيل مبلي   الرسمي من و ل الحصول على كراسة المواصفا

 .خزينة وزارة الماليةإلى مستردة تورد 

م / الليواز العامية دارةاإلآخر موعيد لببيول عيروأل األسيعار بياللرخ المفتيوم فيي صيندوا العطياءات بي

وتفيتح م  90/10/9104الموافيق  الثلثياءيوم  ن صباح م عشر الثانية ذو الساعة زةـوزارة المالية في غ

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالملاريف بحضور ممثلي الم

 لجنة العطاءات المركزية

 

 مالحظة:ـ

 على من يرسو عليه العطاء. و رة اإلعلن في الصحف .0

( عطياء  بنكية من البنك الوطني وو سند دفيل صيادر مين بنيك البرييد  كتيخمين دخيولكفالة يجب إرفاا  .9

 .صالحة لمدة ثلثة شهور على األقل عن كل عطاء  من ا مالي العطاء %5ببيمة 

 . وتشمل  ميل ونواع الرسوم والضرائب بالشيكلتبدم األسعار  .0

 لجنة العطاءات غير ملزمة بببول وقل األسعار. .9

 . www.mof.gov.ps. لإلطلع على الكراسة ير ى مرا عة موقل الوزارة 5

 9609060. للمرا عة واالستفسار ذاتف رقم : 6

 
 

 

 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ
والوثائق المرفبة بيدعوة العطياء بعيد ون يبيرو ذي ه  يعد المناقص عرضه ووسعاره على الجداول والنماذج .0

الوثائق ويتفهم  ميل ما ورد فيها ويفتم ويوقل كافة وثائق دعيوة العطياء ويبيدمها ضيمن العيرأل كاملية 

 على ون يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

ل السعر رسوم الجمارك وو ور التحزيم والتغليف ومصاريف على ون يشم بالشيكلتكتب وسعار العطاء  .9

 . النبل والتحميل والتنزيل والتخمين و ميل الرسوم والمصاريف األخرى

وو التعييديل وو  يعييد المنيياقص عرضييه مطبوعيياً وو مكتوبيياً بييالحبر األزرا وو األسييود فبيي  ويحليير المحييو .0

يوضييل عليييه خطييين متييوازيين بييالحبر  الشييطب وو اإلضييافة فييي العييرأل وكييل تصييحيح ميين ذيي ا الببيييل

 ويعاد كتابة الصواب بالحبر األزرا وو األسود ويوقل بجانبه من قبل من و رى التصويب. راألحم

يبدم المناقص عرضه مرفباً به الوثائق المطلوبة مل تخمين دخول العطاء في مغلف مغلق بإحكام ويكتب .9

http://www.mof.gov.ps/
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رقم   للمناقصة نان لصالح وزارة التربية والتعليموشراء مستلزمات عيادات األستوريد  عطاء  عليه

وك لك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندوا البريد الفاصين به لترسل  94/9104

إليه المكاتبات المتعلبة بالعطـاء وعليه تبليــ  اإلدارة العامة للوازم / وزارة المالية خطياً بخي تغيير وو 

وعليه ون يكتب ويضاً اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبفلخ ذلك يحق للجنة  تعديل في عنوانه

 العطاءات ون تهمل العرأل المبدم منه.
 العاميية ةاإلداريييودع العييرأل ميين قبييل المنيياقص فييي صييندوا العطيياءات المفصييص لهيي ا الغييرأل لييدى  .9

وا العطاءات قبل آخر موعيد لتبيديم في صند للوازم قبل انتهاء المدة المحددة ل لك وكل عرأل ال يودع 

 العروأل ال ينلر فيه ويعاد إلى مصدره مغلباً .

مين  يوما ستونيلتزم المناقص بخن يببى العرأل المبدم منه ناف  المفعول وال يجوز له الر وع عنه لمدة  .5

 تاريخ آخر موعد لتبديم العروأل.

 ثانياً: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

المناقص مل عرضه   خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشهادات والوثائق المطلوبة منه وذيي يرفق   .0

 على النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وك لك السيرة ال اتية للشركة 

 .السجل التجاري وو الصناعي للشركة 

 .شهادة خلو طرخ من دائرة ضريبة الدخل وضريبة البيمة المضافة 

لى المناقص ون يرفق بعرضه النسفة األصلية من وية كتالو يات وو نشيرات وو معلوميات فنيية تعيرخ ع .9

باللوازم المعروضة وك لك يبدم مل عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطياء وإذا كانيت تليك العينيات 

ة العطياءات عيدم غير قابلة للنبل فعليه ون يحدد مكانها والوقيت الي ي يمكين رهيتهيا فييه وإال يكيون للجني

 النلر بالعرأل.

يحييق للمنيياقص ون يضيييف وييية وثييائق وو معلومييات يرغييب بإضييافتها ويييرى ونهييا ضييرورية  لتوضيييح  .0

 عرضه.

 

 ثالثاً :  تأمينات وضمانات العطاء :

 تأمين الدخول في العطاء : .1

صادر من بنك البريد التابل لوزارة االتصاالت وتكنولو يا  معتمد يلتزم المناقص ون يرفق بعرضه سند دفل

وو على شكل كفالة وو شيك بنكي صادر من بنك يتعامل مل السلطة الفلسطينية في غيزة وموافبية  المعلومات

وال ينلر في وي عرأل غيير " كتخمين دخول "  من إ مالي قيمة العطاء %5ببيمة  وزارة المالية على ذلك

ل العطاء ، على ون تعاد تخمينات الدخول في العطاء إلى مبيدميها مين المناقصيين الي ي ليم معزز بتخمين دخو

بعد مدة وسبوعين من تاريخ آخر موعد لتبديم العروأل، وك لك لمن وحيل عليهم العطاء  يحال عليهم العطاء

 بعد ون يبوموا بتبديم تخمين حسن التنفي .

 تأمين حسن التنفيذ :  .2

ئز بالعطاء وو بخي  زء من بنوده بتبديم تيخمين حسين التنفيي  للعطياء المحيال علييه ببيمية يلتزم المتناقص الفا

او كفالة بنكية او شيك بنكيي صيادرة مين بنيك  صادر من بنك البريد معتمد وذلك على شكل سند دفل  01%

العطاء علييه يوم من تاريخ تبليغه ببرار إحالة  05حسب األصول خلل  يتعامل مل السلطة الفلسطينية بغزة

، ويعاد تخمين حسن التنفي  إليى  مدة سريان العبدمن قبل اإلدارة العامة للوازم على ون يكون ساري المفعول 

المتعهد بعد تنفي  كافة االلتزامات المترتبة عليه بمو ب طلب خطي تبدميه اليدائرة المسيتفيدة ليإلدارة العامية 

 من وزارة المالية(. السنديك ببيمة للوازم باإلفراج عن التخمين  حيث يتم إصدار ش

 

وفا  تدادير لجناة العطااءات المركزياة يزا  لاوزارة  %11خامسا : في حال انخفاا  اسساعار ثكثار مان 

 المالية انهاء التعاقد ثو إعادة النظر في األسعار
 

 اً: فتح العطاءات وتدييمها:خامس

 -:لجنة فتح المظاريف -1

يشييكل مييدير عييام اللييوازم العاميية لجنيية فييتح مليياريف العطيياء وتبييوم ذيي ه اللجنيية بفييتح العطيياءات بحضييور  
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 -المناقصين وو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتفاذ اإل راءات التالية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إثبات عدد الملاريف في محضر فتح الملاريف وكل عطاء يفيتح ملروفيه يضيل رئييس اللجنية علييه  -و

وعلييى ملروفييه رقميياً مسلسييلً علييى ذيييية كسيير اعتيييادي بسييطه رقييم العطيياء ومبامييه عييدد العطيياءات 

 الواردة.

 ترقيم األوراا المرفبة مل العطاء وإثبات عددذا.  -ب

ء واألسييعار وقيميية التييخمين االبتييدائي المبييدم ميين كييل منيياقص وذلييك بحضييور قييراءة اسييم مبييدم العطييا  -ت

 المناقصين وو ممثليهم.

التوقيل من رئيس اللجنة و ميل األعضاء الحاضرين عليى العطياء وملروفيه وكيل ورقية مين ووراقيه  -ث

 وك لك على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الفطوات الساببة.

 -:لجنة دراسة وتدييم العرو  -2

يحييدد مييدير عييام اللييوازم العاميية األشييفاص وو الجهييات اليي ين تتكييون ميينهم اللجنيية الفنييية التييي تبييوم بدراسيية 

العروأل من النواحي الفنية والمالية والبانونية وتبدم توصياتها المناسبة للجنة العطاءات المركزية بعد وخي  

 -المعايير التالية في االعتبار:

 تخمين دخول العطاء.ال ينلر في وي عرأل غير معزز ب  -و

تدرس العروأل من الناحية الفنية بحيث تحدد المعيايير الفنيية وفبياً لمواصيفات الليوازم المطلوبية عليى    -ب

 ييدول يعييد لهيي ه الغاييية، وتفضييل كافيية العييروأل ليينفس المعييايير ميين حيييث التييزام المنيياقص بعرضييه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخ  بعين االعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومبدرته على الوفياء بالتزاميات العطياء   -ت

وسمعته التجارية والتسهيلت التي يبدمها وو الفدمة التي يوفرذا وقطل الغييار وور  الصييانة و كي لك 

ال تتيوفر فييه كيل وو بعي   كونه وكيل وو موزع لوكيل وو تا ر، وللجنة استبعاد عيرأل المنياقص الي ي

 ذ ه المتطلبات.

 تبدو الدراسة بالعرأل ال ي قدم ورخص األسعار ثم ال ي يليه حتى تتم دراسة العروأل المبدمة.  -ث

إذا توافرت في العيرأل كافية الشيروط والمواصيفات والجيودة توصيي اللجنية الفنيية باإلحالية عليى مبيدم  -ج

بالترسية على وكثر من مورد للصنف الواحد بيالرغم ورخص األسعار و من حق اللجنة الفنية ون توصي 

 من اختلخ األسعار.

في حالة عدم توافر المتطلبات في العيرأل الي ي يتضيمن ورخيص األسيعار تنتبيل الدراسية إليى العيرأل  -ح

ال ي يليه بالسيعر إليى ون تصيل إليى العيرأل الي ي تتيوافر فييه المتطلبيات لإلحالية عليى ون تبيين وسيباب 

 ألرخص بشكل واضح.استبعاد العروأل ا

إذا تساوت المواصيفات واألسيعار والشيروط والجيودة المطلوبية يفضيل المنياقص الي ي يتضيمن عرضيه  -خ

ميزات إضافية ثم المبدم للمنتجات المحلية، ثم المنياقص المبييم بفلسيطين بصيورة دائمية، ثيم ميدة التسيليم 

 األقل إذا كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.
 

 

 

 

 

 

 ا :ـ التزامات المتعهد ثو المورد :ـسادس

على المتعهد ال ي وحيل عليه العطياء اسيتكمال إ يراءات العبيد الفياص ببيرار اإلحالية وتوقييل االتفاقيية  .0

 وما يلحبها من ووراا ومستندات بما فيها  ووامر الشراء(.

 من تاريخ استلمه ألمر التوريد. شهريلتزم المتعهد بالتوريد خلل  .9

للمتعهد ون يتنيازل ألي شيفص آخير عين كيل وو وي  يزء مين العبيد دون الحصيول عليى  إذن  ال يجوز .0

 خطي من لجنة العطاءات التي وحالت العطاء.

ال يحق للمناقص وو المورد الر وع على لجنة العطاءات بخي خسارة وو ضرر ناشئ عن تبديم عرضيه  .9
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يهيا وو إذا ليم تحيل العطياء عليى مبيدم وقيل في حالية إذا ميا رفضيت لجنية العطياءات كيل العيروأل المبدمية إل

 األسعار وو إذا ولغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في وي وقت وو وي مرحلة دون ذكر األسباب.

يلتزم المورد بتسليم اللوازم وفباً للمواصفات والشروط المتفق عليها والواردة فيي قيرار اإلحالية وكي لك  .5

 العينات المعتمدة والم كورة فيه.

 

 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ ثو عدم قيامه به:ـاسابع

إذا تخخر المتعهد عن توريد ما التزم به فيي الموعيد المحيدد فيي العبيد يحيق لميدير :  فر  غرامة مالية .0

ر فيي تورييدذا ( من قيمة اللوازم التي تخخ%0عام دائرة اللوازم العامة ون يفرأل غرامة مالية ال تبل عن  

عن كل وسبوع تخخير إال إذا تبين ون التيخخير فيي التورييد نيا م عين قيوة قياذرة ، وفيي  مييل األحيوال عليى 

المتعهيد تبييديم إشيعار خطييي وفيوري إلييى الجهية المفتصيية بياللروخ واألسييباب التيي ودت إلييى التيخخير فييي 

 التوريد وو منعته من ذلك وتبديم ما يثبت ذلك.

إذا نكل المتعهد عن تنفي  التزاماته بما فيه التزاميه بالتورييد وو قصير فيي  : المتعهدالشراء على حساب  .9

ذلك وو تخخر يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامية إصيدار البيرار بشيراء الليوازم الملتيزم بهيا المتعهيد بينفس 

األسيعار الفصائص والمواصفات من وي مصيدر آخير عليى حسياب ذي ا المتعهيد ونفبتيه ميل تحميليه فيروا 

والنفبات اإلضافية ووية خسيائر وو مصياريف وو عطيل وو ضيرر يلحيق باليدائرة المسيتفيدة وو دائيرة الليوازم 

 العامة دون الحا ة إلى وي إن ار وال يحق للمتعهد االعتراأل على ذلك.

التي  : وذنا يحق للجنة العطاءاتاستبعاد عر  المورد الذي يخل بالتزاماته ثو إلغاء العدد المبرم معه .0

وحالت العطاء اتفاذ اإل راءات اللزمة بحق المتعهد بما في ذلك مصادرة قيمية التيخمين المبيدم مين المتعهيد 

وو وي  زء منه بشكل يتناسب مل قيمة الليوازم غيير الميوردة ويعتبير المبلي  فيي ذي ه الحالية إييراداً للفزينية 

 العامة.

يل األمييوال المسييتحبة لهييا فييي ذميية المنيياقص وو وفييي  ميييل األحييوال يحييق لييدائرة اللييوازم العاميية تحصيي .9

المورد من األموال المستحبة ل لك المناقص وو الميورد ليدى اليوزارات والهيييات والمؤسسيات الحكوميية وو 

 من كفاالتهم.

 

 -حل الخالفات:اً: ثامن

في حال حدوث وي خلخ ينشخ عن تفسير وي بنيد مين البنيود السياببة وو مين بنيود العبيد فييتم حليه وديياً   -و

 بالتفاوأل.

يوماً من بدء مفاوضتهما للوصول إلى حل حول وي خلخ يتعلق بالعبد  01إذا لم يتمكن الطرفان خلل  -ب

البوانين واألنلمة المعميول بهيا  يحق ألي من الطرفين حل الفلخ باللجوء إلى المحكمة المفتصة وتطبيق

 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية به ا الشخن.

  

 شروط متفرقة:ـ :اتاسع
ا استعمل المناقص الغش وو التلعب في معاملته وو ثبت عليه ونه شرع وو قام بنفسه وو بواسطة غيره ذإ .0

وو علييى التواطييؤ معييه  بطريييق مباشيير وو غييير مباشيير علييى رشييوة وحييد مييولفي وو مسييتفدمي السييلطة

إضييراراً بالمصييلحة يلغييي عبييده فييي الحييال ويصييادر التييخمين مييل عييدم اإلخييلل بحييق الييوزارة المطالبيية 

بالتعويضات المترتبة على ذلك فضلً عن شطب اسيمه مين بيين المناقصيين وال يسيمح ليه باليدخول فيي 

 البضائية ضده عند االقتضاء.مناقصات للسلطة الوطنية الفلسطينية ذ ا فضلً عن اتفاذ اإل راءات 

إذا وفلييس المنيياقص وو المييورد يحييق للجنيية العطيياءات إلغيياء التعاقييد معييه دون اللجييوء للبضيياء وكيي لك  .9

 مصادرة مبل  التخمين كإيراد عام للفزينة العامة.

 إذا توفى المناقص وو المورد  از إلغياء العبيد  المبيرم معيه وو ميا تببيى منيه  بتو ييه كتياب للورثية يفييد .0

 ب لك دون الحا ة إلى استصدار حكم قضائي يبضي ب لك مل رد مبل  التخمين في ذ ه الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

 رف  وي مادة كاملة وو وي  زء منها في حال مفالفتها للمواصفات التي تم االتفاا عليها. للوزارةيحق  .0

االستلم مفتصة ومشكلة له ا الغرأل وفباً للمواصفات والشيروط يتم استلم المواد الموردة من قبل لجنة  .9

العامة والفاصة للتعاقد الواردة في دعوة العطاء وقرار اإلحالة وومر التوريد والعينات المعتمدة والتيي ييتم 

فحصها وإ راء التجارب عليها بالطريبة التي تحددذا الجهة المستفيدة وو لجنة االستلم بمو ب لجان فنية 

شكل له ا الغرأل لمعرفية ميدي مطاببتهيا للمواصيفات المطلوبية ويجيب كي لك إرفياا الشيهادات الصيحية ت

في األلف حسب الميادة الميوردة وبنياء عليي  9-0والمفبرية اللزمة من قبل المورد وتؤخ  العينات بنسبة 

 طلب من المفتبر عند كل توريد.

ً يجب علي المورد العلم بخن ما يبدمه من عرأل سعر سيا .0 مين تياريخ اغيلا  ري المفعيول لميدة سيتين يوميا

 المناقصة.

بغزة او الجهة التي تحددذا الوزارة طببا للشيروط والمواصيفات   المستلزماتبتوريد علي المورد االلتزام  .9

الواردة في المناقصة متضمنا النبل والتحميل والتنزيل وما يترتب علي عمليات التوريد من نفبات بالغة ما 

 اريف علي نفبته الفاصة.بلغت او مص

و سوخ يتم ترسية وصناخ المناقصة بالتجزئة علي وسياس وقيل األسيعار والمطيابق للمواصيفات المطلوبية  .5

مين إ ميالي الكميية المتعاقيد عليهيا  %95الحق في زيادة الكميات المتعاقد عليها وو خفضها بنسبة  للوزارة

اصفات ووسعار التوريد الواردة في العبد لكل وو لمجرد إشعار المورد برغبتها في ذلك وبنفس شروط ومو

 بع  األصناخ خلل فترة التعاقد.

للضريبة المضافة ما لم يرد نص خلخ  شاملوفي  ميل األحوال تكون عروأل األسعار بالشيكل الجديد  .6

 ذلك.

فييي حييال مفالفيية المييورد لكييل وو بعيي  شييروط التعاقييد وو فييي حييال امتناعييه وو عرقلتييه للتوريييد بمييا يمييس  .0

وو يعرأل مصالحها للضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالية حسين التنفيي  والر يوع  الوزارةبمصلحة 

تيي يتفليف عليه بالتعوي  عن كل عطل وو ضرر لحق بها كما ون لها الحيق فيي الحصيول عليي الميواد ال

المورد عن توفيرذا من المورد ال ي يليه في السعر او الشراء بالطرا التي تراذا محببة لمصلحتها وإلغاء 

مصياريف إداريية مين ضيمانته البنكيية ولييس للميورد  %01التعاقد مل ودفل فروا األسيعار مضيافاً إليهيا 

لتورييد الحيق فيي المطالبية بخيية ال ي خالف وي شرط من شروط التعاقد وو تفليف عين وو عرقيل عملييات ا

تعويضيات وو المطالبيية باسييترداد كفاليية حسين التنفييي  وو المطالبيية بفييروا األسيعار إذا تمكنييت الييوزارة ميين 

توفير تليك الميواد بسيعر وقيل مين سيعر المناقصية الي ي تيم التعاقيد بمو بيه وفيي حيال عيدم كفايية الضيمانة 

 خصم وي مبال  تتببي من مستحباته لديها. لتغطية فروا األسعار لوزارة المالية الحق في
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يكون اليدفل الميورد لبياء ميا قيام بتورييده مين ميواد طببياً للشيروط والمواصيفات اليواردة بالمناقصية خيلل  .6

ثلثون يوماً من تاريخ تبديم الفواتير واألوراا الدالة علي تمام وحسن التوريد طبباً للشروط والمواصفات 

 والمواصفات .الواردة بصحيفة الشروط 

 .يحق للجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما يتناسب والمصلحة العامة .4
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  األسعار والكمياتجدول 

 

 الكمية الوحدة اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 مالحظات

1.  k-file (15-40)box 1 علبه   

2.  h-file (15-40) box 0 علبه   

3.  k-file (45-80)box 0 علبه   

9.  h-file (45-80) box 0 علبه   

1.  
(root canal sealer (endomethazon 

cortisomol 
   0 علبه

6.  polishing brushes 0 عدد   

7.  finishing amalgam kit 0 علبه   

8.  self seal pouch  959*000مباس    200pcs 0 لفه   

4.  ca (oh)2 powder 0 مرطبان ذندي   

11.  
round mouth mirror size (4&5) plane 

 ولماني
   0 لفه

11.  cotton roll box 0 علبه   

12.  
exmination gloves box 100قطعة  

 comfort نوعية
   0 علبه

13.  face masks box 50pcs 0 علبه   

19.  
turbine lubricant oil 

500mle 
   0 علبة

11.  
dental aneasthesia without adrenalin box 

1.8ml*50 
   0 علبه

16.  amalgan cap . class 11 0 علبه   

17.  
light cure composite kit 

 A1 A2 A3 قطل3
   0 طبم

18.  boun    ding stacrefill 5ml 0 عدد   
14.  flssured diamond burs 3ml 0 عدد   

21.  round diamond burs 0 عدد   

21.  inverted cone diamond burs 0 عدد   

22.  
finishing stone burs with different shspe 

 قطل10
   0 علبة

23.  low speed round bur (different size &shape) 0 لفه   
29.  cellulaid strips 0 علبه   
21.  temporary filling(provis 40g) 0 علبة   
26.  theracal calcium silicate 0 عبوه   
27.  alcohol 70% 0 لتر   
28.  guze 0 كيلو  رام   
24.  cotton 0 كيلو  رام   
31.  plastic syringe (5ml+10ml) 1000 علبه قطعة   
31.  (needle 25g*5/8" (for irrigation100 0 علبه قطعة   
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32.  mirror handleولمالي hahnekratt 0 عدد   
33.  matrix retainer ولمالي hahnekratt 0 عدد   

39.  eugenol oil 30ml 0 عبوه   

31.  form cresol 15 ml 0 عبوه   

36.  barbed brooshes (10-40) sheet 10 pcs 0 فرخ   

37.  (paper point (15-40 0 علبه   

38.  (gutta percha (15-40 0 علبه   

34.  (gutta percha (45-80 0 علبه   

91.  glassionomer filling 0 علبه   

91.  copalvarnich 15ml 0 علبة   

92.  finishing comp kit 0 علبه   

93.  
short dental needle 

c-k ject 100pcs 
 علبه

0 
  

99.  
long dental needle 

c-k ject 100pcs 
   0 علبه

91.  
saliva ejectors 

100pcs (Dochem) 
   0 باكو

96.  
articulating paper box 

12pads/box 
   0 علبه

97.  
wedges 

fixing wooken  100pcs 
   0 علبه

98.  matrix band roll 1 m 0 لفه   

94.  
dental aneasthesia with adrenlln box 

2% 
   0 علبه

11.  acid eatching 0 مرطبان   

11.  calcium hydroxide paste 0 عبوه   

12.  zinc phosphate cement 0 علبه   

13.  (lantula size (25mm 0 علبه   

19.  normal saline 0 مرطبان   

11.  tobical aneasthesia  gel) 0 مرطبان   

16.  
polishing past 

spectra fresh orange 75gm 
   0 مرطبان

17.  file hoders 0 عدد   

18.  diagnostic probe medesy italy 0 عدد   

14.  college tweezers medesy italy 0 عدد   

61.  amalgam condenser medesy italy 0 عدد   
61.  carver ورقة الشجر medesy italy 0 عدد   
62.  cement spatula medesy italy 0 عدد   

63.  
high speed hand pice turbine bush bottel 

enrgylife ضمان لمدة عام 
   0 عدد
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 مواصفات ثجهزة تزتاجها عيادات األسنان

 اسم الجهاز والمواصفات العدد مالحظات

 1 External dental suction :-1 

-Ac 220v – 50 Hz – 12 V.DC. 

-Input power : 44 V.A 

-Max negpressure = > 0.075 MPa. 

-Pumping rate > 15 L/Min. 

-Reservoir volume : 1000 ML 

 1 Amalgamator-2 

-220v . 50Hz 

-40 w 

-4200-5000 R.P.M 

 1 Turbine -3 

high speed handpiece (400.000 

R.P.M)  super air 

-fiber optic-led- 

-push button 

-3 spray 2/4 holes 

Noise-free & stable- 

 1 ray sensor-X-4 

-external dimension (mm) : 32x44 

(size2) 1,5 

-power : usb 2, (54 , 4.25 min) 

-Image transfer time : <3 sec. 

-cable length >2m 

 0 Turbine -5 

low speed air turbine 

Single water spray 

Noise-free & stable 

135 C Autoclavable, suitable for 

both steam and chemical autoclave 

 0 saliva ejector -6 

(24 vdc  10w) 

(gem-b33) 

so) -(gem  

 جهاز كمبريسور هواء -7 1 
No : I   بدون زيت 

توا 651 -  
  يفصل كل دقيبتين ونصف -
  ضمان لمدة سنة ونصف -

 - سعته 91 لتر
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 
ــــــــــ ذوية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقر ونا الموقل ودناه ــــ 

ـــ بصفتي ممثلً عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9104/ 94.   بخنني قروت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم  0

 من شروط عامة وخاصة ومواصفات وولتزم التزاما قانونياً بتلك الشروط والمواصفات . 

 سيتين.   كما ولتزم بخن يببى العرأل المبيدم منيي سياري المفعيول وال يجيوز ليي الر يوع عنيه لميدة 9

 يوما من تاريخ آخر موعد لتبديم العروأل.

مين   طلبهيا ييتم بمو ب العطاء المي كور وعيله والتييوك لك ولتزم بتوريد األصناخ المحالة على .  0

التورييد عليى ون تكيون تليك  ووامراستلم توقيل العبد و وذلًك من تاريخ ثلثين يوماخلل  الوزارةقبل 

 األصناخ الموردة من قبلي وفباً للمواصفات والشروط المنصوص عليها في ذ ا العطاء.

 تزم بكل ما ورد به دون وي ضغ  وو إكراه .وذ ا إقرار وتعهد مني ب لك وقر وول     

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــ

 

 

 
 


