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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اإلدارة العامة للوازم العامة
 لجنة العطاءات المركزية

 2020/ 66عطاء رقم 
 

 لصـال  وزارة بريـةيخيـما  تمريـ   حكـمي  طـر  عطـاء تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عـن     
 تبعًا للشروط والمماصفات الممضحة ف  كراسة ووثائق العطاء.االقتصا  المطن  

فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا وترغب فـ  المشـاركة فـ   ـلا العطـاء يرازعـة وزارة الماليـة / 
ف  غزة خالل أوقات ال وام الرسـم  يـن أزـل تل الهما بجمار يحطة فارس للبترول اإل ارة العاية للمازم العاية ـ 
( شـيكل غرـر يسـتر ة تـمر  خلـى خزينـة 033ت ووثائق العطاء يقابل  فع يبلغ )الحصمل على كراسة المماصفا

 وزارة المالية.
ــاإل ارة العايــة ــالفر  المختــمم فــ  صــن و  العطــاءات ب ــمازم / وزارة  آخــر يمعــ  لقبــمل عــرو  الســعار ب الل

م وتفــت  المفــاري   30/30/0303الممافــق  الخمـي يــمم  ن صــبا  يـ العاشــرة الماليـة فــ  غـــزة  ـم الســاعة
 بحضمر يمثل  المتناقصرن ف  نف  الزيان والمكان .

 لجنة العطاءات المركزية
 

 مالحظة:ـ
 . أزرة اإلعالن ف  الصحف على ين يرسم عليه العطاء.1
أو سـن   فـع صـا ر يـن بنـك البريـ   أو بنك االنتاج ين البنك المطن أو شيك بنك  كفالة بنكية يجب خرفا  . 0

 .صالحة لم ة ثالثة شهمر ين ازمال  العطاء %5بقيمة ( عطاء  )كتأيرن  خمل
 .. تق م السعار بالشيكل وتشمل زميع أنماع الرسمم والضرائب0
 السعار.. لجنة العطاءات غرر يلزية بقبمل أقل 4
 . www.mof.gov.ps. لإلطالع على الكراسة يرزى يرازعة يمقع المزارة 5
 0000301. للمرازعة واالستفسار  اتف رقم : 0
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 الشروط العامة 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

والنماذج والمثائق المرفقة ب عمة العطاء بعـ  أن يقـرأ  ـله المثـائق  يع  المناقص عرضه وأسعاره على الج اول .1
ويــتفهم زميــع يــا ور  فرهــا ويخــتم ويمقــع كافــة وثــائق  عــمة العطــاء ويقــ يها ضــمن العــر  كايلــة علــى أن 

 يتحمل كافة النتائج المترتبة على ع م قيايه بالت قرق واالستكمال بصمرة صحيحة.

لى أن يشمل السعر رسمم الجمـار  وأزـمر التحـزيم والتفليـ  ويصـاري  النقـل ع بالشيكلتكتب أسعار العطاء  .2
 .والتحمرل والتنزيل والتأيرن وزميع الرسمم والمصاري  الخرى 

يع  المناقص عرضه يطبمعًا أو يكتمبـًا بـالحبر الزر  أو السـم  فقـح ويحفـر المحـم أو التعـ يل أو الشـطب  .3
ويعـا  كتابـة  را القبرل يمضع عليـه خطـرن يتـمازيرن بـالحبر الحمـأو اإلضافة ف  العر  وكل تصحي  ين  ل

 الصماب بالحبر الزر  أو السم  ويمقع بجانبه ين قبل ين أزرى التصميب.

يقـ م المنـاقص عرضـه يرفقـًا بـه المثـائق المطلمبـة يـع تـأيرن  خـمل العطـاء فـ  يفلـف يفلـق ب حكـام ويكتــب  .4
وكــللك اســمه  66/2222للمناقصــة رقــم  يخبريــة لصــال  وزارة االقتصــا  الــمطن  يــما  تمريــ   عطــاء  عليــه

وعنمانــه بالكايــل ورقــم الهــاتف والفــاك  ورقــم صــن و  البريــ  الخاصــرن بــه لترســل خليــه المكاتبــات المتعلقــة 
نــه وعليــه أن بالعطـــاء وعليــه تبلرــــغ اإل ارة العايــة للــمازم / وزارة الماليــة خطيــًا بــأ  تفررــر أو تعــ يل فــ  عنما

يكتب أيضًا اسـم الـ ائرة التـ  طرحـع العطـاء وعنمانهـا وبخـال  ذلـك يحـق للجنـة العطـاءات أن تهمـل العـر  
 المق م ينه.

يم ع العر  ين قبل المناقص ف  صن و  العطاءات المخصص لهـلا الفـر  لـ ى اإل ارة العايـة للـمازم قبـل  .5
ن و  العطـاءات قبـل آخـر يمعـ  لتقـ يم العـرو  ال انتهاء الم ة المحـ  ة لـللك وكـل عـر  ال يـم ع  فـ  صـ

 ينفر فيه ويعا  خلى يص ره يفلقًا .

يميـا يـن  سـتمن يلتزم المناقص بـأن يبقـى العـر  المقـ م ينـه نافـل المفعـمل وال يجـمز لـه الرزـمع عنـه لمـ ة  .6
 تاريخ آخر يمع  لتق يم العرو .

العطــاءات المركزيــة يحــق لــمزارة الماليــة انهــاء وفــق تقــ ير لجنــة  %15فــ  حــال انخفــا  االســعار أكثــر يــن  .7
 .التعاق  أو خعا ة النفر ف  السعار

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ
يرفق المناقص يع عرضه ) خاصة خذا كان يشار  لول يرة ( الشـها ات والمثـائق المطلمبـة ينـه و ـ  علـى   .1

 النحم التال :
  لة المهنة وكللك السررة اللاتية للشركة.صمرة يص قة عن شها ة يزاو 
 .السجل التجار  أو الصناع  للشركة 

 .شها ة خلم طر  ين  ائرة ضريبة ال خل وضريبة القيمة المضافة 

على المناقص أن يرفق بعرضه النسخة الصلية ين أية كتالمزات أو نشرات أو يعلميات فنيـة تعـر  بـاللمازم  .2
عرنات المطلمبة ف   عمة العطاء وإذا كانع تلك العرنات غرر قابلـة للنقـل المعروضة وكللك يق م يع عرضه ال

 فعليه أن يح   يكانها والمقع الل  يمكن رؤيتها فيه وإال يكمن للجنة العطاءات ع م النفر بالعر .
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 يحق للمناقص أن يضي  أية وثائق أو يعلميات يرغب ب ضافتها ويرى أنها ضرورية  لتمضي  عرضه. .3

 

 :أمينات وضمانات العطاءثالثًا: ت
أو علـى يلتزم المناقص أن يرفق بعرضه سـن   فـع يعتمـ  صـا ر يـن بنـك البريـ  : تأيرن ال خمل ف  العطاء .1

يـن خزمـال  قيمـة  %5بقيمـة علـى ذلـك البنـك الـمطن  أو بنـك االنتـاج شكل كفالة أو شيك بنك  صـا ر يـن 
علــى أن تعــا  تأيرنــات  بتــأيرن  خــمل العطــاءر  غرــر يعــزز العطــاء ك كتــأيرن  خــمل ك وال ينفــر فــ  أ  عــ

ين تـاريخ آخـر  شهرينال خمل ف  العطاء خلى يق يرها ين المناقصرن الل  لم يحال علرهم العطاء بع  ي ة 
 .يمع  لتق يم العرو 

يلتــزم المتنــاقص الفــائز بالعطــاء أو بــأ  زــزء يــن بنــم ه بتقــ يم تــأيرن حســن التنفرــل : تــأيرن حســن التنفرــل .2
او كفالـة بنكيـة او  وذلك على شكل سن   فع يعتم  صا ر ين بنـك البريـ   %12للعطاء المحال عليه بقيمة 
يـمم يـن تـاريخ تبليفـه بقـرار  15حسـب الصـمل خـالل  البنـك الـمطن  أو بنـك االنتـاجشيك بنكـ  صـا رة يـن 

 .خحالة العطاء عليه ين قبل اإل ارة العاية للمازم على أن يكمن سار  المفعمل ي ة سريان العق 
 

 ًا: فتح العطاءات وتقييمها:رابع
اللجنـة بفـت  يشكل ي ير عـام اللـمازم العايـة لجنـة فـت  يفـاري  العطـاء وتقـمم  ـله  :لجنة فت  المفاري  -1

العطاءات بحضمر المناقصرن أو يمثلـرهم فـ  الزيـان والمكـان المحـ  ين فـ   عـمة العطـاء بعـ  اتخـاذ اإلزـراءات 
 -التالية:

ــه  -أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               خثبــات عــ   المفــاري  فــ  يحضــر فــت  المفــاري  وكــل عطــاء يفــت  يفروفــه يضــع رئــي  اللجنــة علي
 عتيا   بسطه رقم العطاء ويقايه ع   العطاءات المار ة.وعلى يفروفه رقمًا يسلساًل على  رئة كسر ا

 ترقيم الورا  المرفقة يع العطاء وإثبات ع   ا.  -ب

قراءة اسم يق م العطاء والسعار وقيمة التأيرن االبت ائ  المق م ين كل يناقص وذلك بحضمر المناقصـرن   -ت
 أو يمثلرهم.

العطـاء ويفروفـه وكـل ورقـة يـن أوراقـه وكـللك  التمقيع ين رئي  اللجنة وزميع العضاء الحاضـرين علـى -ث
 على يحضر اللجنة بع  ت وين كافة الخطمات السابقة.

يحــ   يـ ير عــام اللــمازم العايــة الشـخاص أو الجهــات الــلين تتكــمن يــنهم : لجنـة  راســة وتقرــيم العــرو  -2
ة وتقـ م تمصـياتها المناسـبة للجنـة اللجنة الفنية الت  تقمم ب راسة العرو  ين النـماح  الفنيـة والماليـة والقانمنيـ

 -العطاءات المركزية بع  أخل المعايرر التالية ف  االعتبار:
 ال ينفر ف  أ  عر  غرر يعزز بتأيرن  خمل العطاء.  -أ

ت رس العرو  ين الناحية الفنية بحرث تح   المعايرر الفنية وفقًا لمماصـفات اللـمازم المطلمبـة علـى زـ ول    -ب
يع  لهله الفاية، وتخضع كافة العرو  لنف  المعايرر ين حرـث التـزام المنـاقص بعرضـه بمماصـفات وشـروط 

  عمة العطاء.

يــة والفنيــة ويق رتــه علــى المفــاء بالتزايــات العطــاء يؤخــل بعــرن االعتبــار كفــاءة المنــاقص يــن النــاحرترن المال  -ت
وسمعته التجارية والتسهرالت الت  يق يها أو الخ ية الت  يمفر ا وقطع الغيـار وور  الصـيانة و كـللك كمنـه 
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وكرــل أو يــمزع لمكرــل أو تــازر، وللجنــة اســتبعا  عــر  المنــاقص الــل  ال تتــمفر فيــه كــل أو بعــ   ــله 
 المتطلبات.

 بالعر  الل  ق م أرخص السعار ثم الل  يليه حتى تتم  راسة العرو  المق ية. تب أ ال راسة  -ث

اإلحالـة علـى يقـ م أرخـص خذا تمافرت فـ  العـر  كافـة الشـروط والمماصـفات والجـم ة تمصـ  اللجنـة الفنيـة ب -ج
  ين حق اللجنة الفنية أن تمص  بالترسـية علـى أكثـر يـن يـمر  للصـنف الماحـ  بـالرغم يـن اخـتالالسعار و 
 السعار.

ف  حالة ع م تمافر المتطلبات ف  العر  الل  يتضمن أرخص السعار تنتقل ال راسة خلى العـر  الـل  يليـه  - 
بالسعر خلى أن تصل خلى العر  الل  تتمافر فيه المتطلبـات لإلحالـة علـى أن تبـرن أسـباب اسـتبعا  العـرو  

 الرخص بشكل واض .

والجــم ة المطلمبــة يفضــل المنــاقص الــل  يتضــمن عرضــه يرــزات  خذا تســاوت المماصــفات والســعار والشــروط -خ
خضافية ثم المق م للمنتجات المحلية، ثـم المنـاقص المقـيم بفلسـطرن بصـمرة  ائمـة، ثـم يـ ة التسـليم القـل خذا 

 كانع سرعة التسليم لمصلحة ال ائرة المستفر ة.
 

 التزامات المتعهد أو المورد :ـ خامسًا:
عليـه العطـاء اسـتكمال خزـراءات العقـ  الخـاص بقـرار اإلحالـة وتمقيـع االتفاقيـة ويـا  على المتعه  الـل  أحرـل .1

 يلحقها ين أورا  ويستن ات بما فرها )أواير الشراء(.
 ين تاريخ استاليه لير التمري . شهريلتزم المتعه  بالتمري  خالل  .2

الحصـمل علـى  خذن خطـ  ال يجمز للمتعه  أن يتنازل ل  شخص آخر عن كـل أو أ  زـزء يـن العقـ   ون  .3
 ين لجنة العطاءات الت  أحالع العطاء.

ال يحق للمناقص أو الممر  الرزمع على لجنة العطـاءات بـأ  خسـارة أو ضـرر ناشـت عـن تقـ يم عرضـه فـ   .4
حالة خذا يا رفضع لجنة العطاءات كل العرو  المق ية خلرهـا أو خذا لـم تحـل العطـاء علـى يقـ م أقـل السـعار أو 

 نة العطاءات  عمة العطاء ف  أ  وقع أو أ  يرحلة  ون ذكر السباب.خذا ألفع لج

يلتزم الممر  بتسليم اللمازم وفقًا للمماصفات والشروط المتفق علرهـا والـمار ة فـ  قـرار اإلحالـة وكـللك العرنـات  .5
 المعتم ة والملكمرة فيه.

 
 ذ أو عدم قيامه به:ـاإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفي سادسًا:

خذا تأخر المتعه  عن تمري  يا التزم به فـ  الممعـ  المحـ   فـ  العقـ  يحـق لمـ ير عـام  :فر  غراية يالية .1
( يـن قيمـة اللـمازم التـ  تـأخر فـ  تمريـ  ا عـن كـل %1 ائرة اللمازم العاية أن يفـر  غرايـة ياليـة ال تقـل عـن )

حـمال علـى المتعهـ  تقـ يم أسبمع تأخرر خال خذا تبرن أن التـأخرر فـ  التمريـ  نـازم عـن قـمة قـا رة ، وفـ  زميـع ال
خشعار خطـ  وفـمر  خلـى الجهـة المختصـة بـالفرو  والسـباب التـ  أ ت خلـى التـأخرر فـ  التمريـ  أو ينعتـه يـن 

 ذلك وتق يم يا يثبع ذلك.
خذا نكل المتعه  عن تنفرل التزاياته بما فيه التزايه بالتمري  أو قصـر فـ  ذلـك  :الشراء على حساب المتعه  .2

 ير عام  ائرة اللـمازم العايـة خصـ ار القـرار بشـراء اللـمازم الملتـزم بهـا المتعهـ  بـنف  الخصـائص أو تأخر يحق لم
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والمماصفات ين أ  يص ر آخر على حساب  لا المتعهـ  ونفقتـه يـع تحمرلـه فـرو  السـعار والنفقـات اإلضـافية 
ازم العايـة  ون الحازـة خلـى أ  وأية خسائر أو يصاري  أو عطل أو ضرر يلحق بال ائرة المستفر ة أو  ائـرة اللـم 

 خنلار وال يحق للمتعه  االعترا  على ذلك.
و نا يحق للجنة العطـاءات التـ  : استبعا  عر  الممر  الل  يخل بالتزاياته أو خلفاء العق  المبرم يعه .3

متعهـ  أو أحالع العطاء اتخاذ اإلزراءات الالزيـة بحـق المتعهـ  بمـا فـ  ذلـك يصـا رة قيمـة التـأيرن المقـ م يـن ال
 أ  ززء ينه بشكل يتناسب يع قيمة اللمازم غرر الممر ة ويعتبر المبلغ ف   له الحالة خيرا ًا للخزينة العاية.

وف  زميع الحمال يحق ل ائرة اللمازم العاية تحصرل اليمال المستحقة لها ف  ذية المنـاقص أو المـمر  يـن  .4
 .المزارات والهرئات والمؤسسات الحكميية أو ين كفاالتهماليمال المستحقة لللك المناقص أو الممر  ل ى 

 
 -: حل الخالفات:سابعاً 

فـ  حــال حـ وث أ  خــال  ينشــأ عـن تفســرر أ  بنــ  يـن البنــم  الســابقة أو يـن بنــم  العقــ  فرـتم حلــه و يــًا   -أ
 بالتفاو .

يتعلـق بالعقـ  يميـًا يـن بـ ء يفاوضـتهما للمصـمل خلـى حـل حـمل أ  خـال   32خذا لم يتمكن الطرفـان خـالل  -ب
يحق ل  ين الطرفرن حل الخال  باللجمء خلـى المحكمـة المختصـة وتطبرـق القـمانرن والنفمـة المعمـمل بهـا فـ  

 يناطق السلطة المطنية الفلسطرنية بهلا الشأن.

  
 شروط متفرقة:: ثامناً 

أو بماسـطة غرـره خذا استعمل المناقص الفش أو التالعب ف  يعايلتـه أو ثبـع عليـه أنـه شـرع أو قـام بنفسـه  .1
بطريـق يباشــر أو غرــر يباشـر علــى رشــمة أحــ  يـميف  أو يســتخ ي  الســلطة أو علـى التماطــؤ يعــه خضــرارًا 
ــة بالتعميضــات  ــمزارة المطالب ــأيرن يــع عــ م اإلخــالل بحــق ال ــ  الحــال ويصــا ر الت ــ ه ف بالمصــلحة يلفــ  عق

ه بالـ خمل فـ  يناقصـات للسـلطة المترتبة على ذلك فضاًل عن شطب اسمه ين بـرن المناقصـرن وال يسـم  لـ
 المطنية الفلسطرنية  لا فضاًل عن اتخاذ اإلزراءات القضائية ض ه عن  االقتضاء.

خذا أفل  المناقص أو الممر  يحـق للجنـة العطـاءات خلفـاء التعاقـ  يعـه  ون اللجـمء للقضـاء وكـللك يصـا رة  .0
 يبلغ التأيرن ك يرا  عام للخزينة العاية.

و الممر  زاز خلفاء العق   المبرم يعه أو يـا تبقـى ينـه  بتمزيـه كتـاب للمرثـة يفرـ  بـللك خذا تمفى المناقص أ .0
  ون الحازة خلى استص ار حكم قضائ  يقض  بللك يع ر  يبلغ التأيرن ف   له الحالة.
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 الشـــروط الخاصـــة 
 

 الت  تم االتفا  علرها.رف  أ  يا ة كايلة أو أ  ززء ينها ف  حال يخالفتها للمماصفات  للمزارةيحق  .1
يــتم اســتالم المــما  المــمر ة يــن قبــل لجنــة االســتالم يختصــة ويشــكلة لهــلا الفــر  وفقــًا للمماصــفات والشــروط  .2

ــتم  ــات المعتمــ ة والتــ  ي ــ  والعرن ــة وأيــر التمري ــرار اإلحال ــمار ة فــ   عــمة العطــاء وق العايــة والخاصــة للتعاقــ  ال
لتـ  تحـ   ا الجهـة المسـتفر ة أو لجنـة االسـتالم بممزـب لجـان فنيــة فحصـها وإزـراء التجـارب علرهـا بالطريقـة ا

تشكل لهلا الفر  لمعرفة ي   يطابقتها للمماصفات المطلمبة ويجب كللك خرفا  الشها ات الصحية والمخبريـة 
فــ  اللــف حســب المــا ة المــمر ة وبنــاء علــ  طلــب يــن  2-1الالزيــة يــن قبــل المــمر  وتؤخــل العرنــات بنســبة 

 عن  كل تمري .المختبر 

يــن تــاريخ اغــال   يجــب علــ  المــمر  العلــم بــأن يــا يق يــه يــن عــر  ســعر ســار  المفعــمل لمــ ة ســترن يميــاً  .3
 المناقصة.

بفـزة او الجهـة التـ  تحـ   ا الـمزارة طبقـا  كهربائيـة لصـال  وزارات السـلطة بتمريـ  أزهـزة  الممر  االلتـزام  ىعل .4
يتضمنا النقل والتحمرل والتنزيل ويا يترتب عل  عمليـات التمريـ  يـن للشروط والمماصفات المار ة ف  المناقصة 

 نفقات بالفة يا بلفع او يصاري  عل  نفقته الخاصة.

 و للـمزارةسم  يتم ترسية أصنا  المناقصة بالتجزئة عل  أساس أقل السـعار والمطـابق للمماصـفات المطلمبـة  .5
يــن خزمــال  الكميــة المتعاقــ  علرهــا لمجــر   %25ســبة الحــق فــ  زيــا ة الكميــات المتعاقــ  علرهــا أو خفضــها بن

ــ  لكــل أو بعــ   ــمار ة فــ  العق ــ  ال ــنف  شــروط ويماصــفات وأســعار التمري ــك وب خشــعار المــمر  برغبتهــا فــ  ذل
 الصنا  خالل فترة التعاق .

  شايلة للضريبة المضافة يا لـم يـر  نـص خـالغرر ف  زميع الحمال تكمن عرو  السعار بالشيكل الج ي  و  .6
 ذلك.

ف  حال يخالفة الممر  لكل أو بع  شروط التعاق  أو ف  حال ايتناعه أو عرقلتـه للتمريـ  بمـا يمـ  بمصـلحة  .7
أو يعر  يصالحها للضرر يحق لمزارة المالية يصا رة كفالة حسن التنفرل والرزمع عليه بـالتعمي  عـن  المزارة

مـما  التـ  يتخلـف المـمر  عـن تمفرر ـا يـن كل عطل أو ضرر لحق بهـا كمـا أن لهـا الحـق فـ  الحصـمل علـ  ال
المـمر  الــل  يليـه فــ  السـعر او الشــراء بـالطر  التــ  ترا ــا يحققـة لمصــلحتها وإلفـاء التعاقــ  يـع و فــع فــرو  

يصاري  خ ارية ين ضمانته البنكية ولي  للممر  الل  خالف أ  شرط يـن شـروط  %12السعار يضافًا خلرها 
مليـات التمريـ  الحـق فـ  المطالبـة بأيـة تعميضـات أو المطالبـة باسـتر ا  كفالـة التعاق  أو تخلف عن أو عرقل ع

حسن التنفرل أو المطالبة بفرو  السعار خذا تمكنع المزارة ين تمفرر تلك المما  بسعر أقـل يـن سـعر المناقصـة 
الحـق فـ  خصـم أ  الل  تم التعاق  بممزبه وف  حال ع م كفاية الضمانة لتفطية فرو  السعار لمزارة الماليـة 

 يبالغ تتبق  ين يستحقاته ل يها.

يكمن ال فع الممر  لقـاء يـا قـام بتمريـ ه يـن يـما  طبقـًا للشـروط والمماصـفات الـمار ة بالمناقصـة خـالل ثالثـمن  .8
ــمار ة  ــ  طبقــًا للشــروط والمماصــفات ال يميــًا يــن تــاريخ تقــ يم الفــماترر والورا  ال الــة علــ  تمــام وحســن التمري

 روط والمماصفات .بصحيفة الش

 .يحق للجنة العطاءات تم ي  العطاء عن الم ة المح  ة له بما يتناسب والمصلحة العاية .9
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 الخاص بالمواد المخبرية جدول األسعار والكميات
 

 يالحفات السعر االزمال  بالشيكل سعر المح ة بالشيكل الكمية المح ة اســـــــــم الصنـــــــــف الرقم

1 Parafilm Roll 5    

2 Crucible tongs 200mm Pcs 6    

3 
Butyrometer for condensed milk, cream and ice cream 

Gerber 
Pcs 5   0-00 % 

4 Butyrometer for milk Gerber Pcs 5   0-10 % 

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

6 Butyrometer for cheese Gerber Pcs 5   0-40 % 

0 Butyrometer for butter Gerber Pcs 5   0-00 % 

8 Butyrometer for dry milk Gerber Pcs 5   0-35 % 

0 Plastic dropper 3ml Box 8   500 PCS/ box 

10 Laboratory cleaning brushes kit different purposes & size Box 10    

11 
Disposable aluminum dish 20 ml capacity-(70*40*20mm) 

for Moisture balance Box 3   50 PCS/ box 

12 Kjeldahl digestion tube for Vapodest 20S ( Gerhardt) Pcs 4   250ml 

13 electrode Hanna  211 PH meter Pcs 1    

14 Bottle-dropping 130ml Pcs 10    

15 Bottle reagent amber wide mouth with stopper 250ml Pcs 10    

16 Polypropylene Water Jet Pump Pcs 4    
10 Laboratory draining board Pcs 5    
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 يالحفات السعر االزمال  بالشيكل سعر المح ة بالشيكل الكمية المح ة اســـــــــم الصنـــــــــف الرقم

18 Sterile stomacher bags Box 5    

10 
Graduated cylinders 100ml 

with PP Stopper 
Pcs 12   

with solid glass 

base 
20 

Extraction chamber for soxhelt with NS (29/32 and 

45/40) 250 ml 
Pcs 2    

21 Filter paper d=150 mm Pcs 8    
22 Filter paper d=180 mm Pcs 3    
23 Laboratory stainless steel test tube rack Pcs 5   42  holes 

24 Wooden forceps long Pcs 12    
25 Transparent  tip for automated pipette Bag 4   5222 μL 
26 Yellow tip for automated pipette Bag 4   (2-222 µ) 
20 blue tip for automated pipette Bag 4   (2-1222 µ) 
28 Suction pipettes (red 25ml) Pcs 3    

20 Spoon spatula stainless steel Pcs 22   
180 mm & 300 

mm 
30 Hand lenses glass  d=10cm Pcs 4    
31 Square Bunsen Burner Ceramic Net Pcs 5    

32 Nitrile gloves powder free size M Box 2   122   pieces by 

weight 
33 Nitrile gloves powder free size L Box 5   122   pieces by 

weight 
34 Petri dishes sterile 90mm Box 32   500 PCS/Box 
35 Cup with cover 100 ml Box 12    
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 يالحفات السعر االزمال  بالشيكل سعر المح ة بالشيكل الكمية المح ة اســـــــــم الصنـــــــــف الرقم

36 Sterile cups 100ml Box 12   250 PCS/Box 
30 Rubber Stopper drilled Pcs 10   24/26 -29/32NS 

38 
Buchner Funnel with side tube 250  ml 

 
Pcs 2   

With 10mm side 

tube Coarse C 

sintered disc.     

24/26 joint 
30 Separatory funnel 250ml conical shape Pcs 5   

with (Teflon) 

stopcock 
40 Reagent bottle with blue screw cap Pcs 6   252 ml 

41 Watch glass 60mm Pcs 10    
42 Beakers glass 500ml Pcs 10    

43 Bunsen Burner Pcs 3    
44 Syringe sterile 10 ml Box 2    
45 Syringe sterile 5ml Box 5    
46 Syringe sterile 1ml Box 10    

40 Blue loops  10µ Box 10    

48 Non-Sterile Hydrophobic Syringe Filters Pcs 12   
0.45 Micron Pore 

Sizes 
40 Conical funnel glass 100mm Pcs 10    
50 Conical funnel glass 70mm Pcs 10    
51 Mortars and pestles glazed Pcs 4    
52 Crucible for muffle furnace 30-50 ml Pcs 20    
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 يالحفات السعر االزمال  بالشيكل سعر المح ة بالشيكل الكمية المح ة اســـــــــم الصنـــــــــف الرقم

53 Membrane filter  D=45mm Sterile, gridded Box 3   µm0.45 Pore size  
54 Analytical Profile Index Api 20E Kit 1    

55 Lab coat size  XL & XXL Pcs 6    
56 Lab coat size  S & M&L Pcs 6    
50 Boiling Stones, 4-6 Mesh Pumice 500 g 1    
58 Food Allergen Rapid Gluten Test kit Kit 1    
50 Support   for  micropipettes with 2 container for tips Pcs 3    
60 Micropipette 1000-5000ul Pcs 3   Automated 
61 Micropipette - 100-1000μL Pcs 3   Automated 

62 Micropipette - 0-200μL Pcs 3   Automated 
63 Kjeldahel distillation trap Pcs 3   Connecting Bulbs 

64 Electronic Laboratory Pipette Filler Pcs 2   
Volume range 0.1-

100ml 

65 Glycerin Liter 1    

66 Ethyl  alcohol  99% Liter 40    

60 Baird  Parker Agar base 500 g 5    

68 Cooked  meat medium 500 g 1    

60 EMB Agar 500 g 2    

00 Enrichment listeria broth 500 g 1    
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 يالحفات السعر االزمال  بالشيكل سعر المح ة بالشيكل الكمية المح ة اســـــــــم الصنـــــــــف الرقم

01 Macconkey Agar 500 g 12    

02 Dettol antiseptic Liter 20    

03 Sabouroud  Dextrose Agar 500 g 12    

04 Peptone water 500 g 12    

05 Plate count Agar 500 g 12    

06 M-FC Agar 500 g 1    

00 M-Endo Agar 500 g 1    

08 Potassium Tellurite hydrate 50g 1    

00 Antibiotic medium 500g 1    

80 Polysorbate 80 (TWEEN 80) 50ml 1    

81 Calcium chloride fused 500 g 4    

82 Sodium oxalate AR 500 g 4    

83 Diethyl ether Liter 10    

84 Acetone Liter 10    

85 Nitric acid 65% Liter 2    

86 Petroleum ether Liter 5    

80 Sulphuric acid 98% Liter 2   
High purity - 

colorless 
88 Chloroform d=1.47 Liter 22    

80 Hexane 95% Liter 5    
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 يالحفات السعر االزمال  بالشيكل سعر المح ة بالشيكل الكمية المح ة اســـــــــم الصنـــــــــف الرقم

00 N-amyl alcohol Liter 3    

01 Dichloromethane DCM Liter 2    

02 Hydrochloric acid  37% Liter 10    

03 Hydrogen peroxide 30% Liter 1    

04 Ammonium hydroxide Liter 1    

05 Glacial acetic acid Liter 5    

06 Silver nitrate 100 g 3    

00 Sodium hydroxide pellets 500 g 15    

08 Condenser liebig removable hose connection Pcs 3   24/29 400mm 

00 metal test tube holder Pcs 8    

100 Potassium sulphate  AR 500 g 4    

101 Clamp flask and test tube  lab Pcs 6    

102 
Distilling links - “adapter with condenser” - 200mm 

length 
Pcs 2   24/20  -32/20NS 

103 
Distilling links  without condenser with two parallel 

cones. 
Pcs 3   NS 24/29 

104 Thermometer adapter  joint 24/40 Pcs 3   
Height is 3.5 

inches 

105 Separatory funnel cylindrical graduated with PTFE plug Pcs 3   25-50 ml 

106 Adapter distilling  105º Pcs 3   24/29 

100 Cerium(IV))(Ceric sulphate  500 g 1    
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 يالحفات السعر االزمال  بالشيكل سعر المح ة بالشيكل الكمية المح ة اســـــــــم الصنـــــــــف الرقم

108 Amaranth redox indicator 122 g 1    
100 Acetonitrile Liter 1    
110 Phosphoric acid Liter 1    
111 Potassium dihydrogen phosphate 522 g 1    

112 Ninhydrin 122 g 1    
113 Nicotine 12 g 1    

114 Volumetric flask 100 ml Pcs 20    
115 Volumetric flask 50 ml Pcs 20    
116 Volumetric flask 25ml Pcs 20    
110 High quality digital timer Pcs 8    
118 Potassium iodide 500 g 2    

110 Sodium citrate 500 g 1    

120 Potassium sodium tartarate tetra-hydrate 500 g 3    

121 Potassium sulphate 500 g 4    
122 Dinitrosalicylic acid 500 g 1    

123 Iodine trichloride 500 g 1    

124 
Conical flask 100 ml Pcs 22    

125 Retot stand boss head clamp Pcs 10    
126 Lanthanum chloride LaCl3 100 g 1    

120 Caesium chloride 100 g 1    
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

  
ـــ بصفتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه ــــ 

 ــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممثاًل عن  شركة 
 0202/ 66 ا ورد بوثائق العطاء المطروح رقم.   بأنني قرأت وتفهمت كافة م1
 .فاتقانونيًا بتلك الشروط والمواصمن شروط عامة وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما  
يوما  ستين.   كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة 0

 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
.  وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة على بموجب العطاء المذكور أعاله والتي يتم طلبها  من 3

وذلًك من تاريخ توقيع العقد واستالم أوامر التوريد على أن تكون تلك  ثالثين يوماخالل  الوزارةقبل 
 األصناف الموردة من قبلي وفقًا للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذا العطاء.

 وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراه .     
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتفل المرخص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــمان :ــــــــــــــــــ
 ـــــــــــرقـم الجمال :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــرقـم الهاتـف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاك  : ــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــ

 
 

 
 
 

 


