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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 7104/ 47  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 وــذا العطــاء مراجعــة وزارة 

 الرمال برج الوليد الطابق األرضـي بـالبرة مـن إشـارة مـرور الطيـرانـ  لموازم العامةلعامة اإلدارة االمالية / 
خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عما كراسة المواصفات ووثائق العطاء مبابـل دفـ   في ازة
 .خزينة وزارة الماليةإلا اير مستردة تورد  شيكل( 033مبمغ )

وزارة المــوازم  العامـة دارةاإلر بـالظر  المختـوم فـي صــندوق العطـاءات بـآخـر موعـد لببـول عـروض األســعا
وتفــــتح   51/30/7352الموافـــق  الثالثــــاءيـــوم  صـــباحمــــن  الحاديــــة عشـــرالســـاعة وـــو  زةـالماليـــة فـــي اــــ

 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالمظاري  بحضور ممثمي الم
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 عما من يرسو عميه العطاء. الصح  أجرة اإلعالن في .5
مــن أي بنــ  يعمــل فــي باســم مجمــ  الشــفاء الطبــي  كفالــة بنكيــة أو شــي  بنكــي صــادرين يجــة إرفــاق  .7

يومـًا مـن آخـر  تسـعين" كتـممين دخـول " سـاري المفعـول لمـدة  مـن إجمـالي العطـاء %1ببيمة  قطاع ازة 
 موعد لتبديم العروض.

 جمي  أنواع الرسوم والضرائة. وتشمل بالشيكلتبدم األسعار  .0
 لجنة العطاءات اير ممزمة بببول أقل األسعار. .4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عما الكراسة يرجا مراجعة موق  الوزارة 1
 .7074060-7076883. لممراجعة وااستفسار وات  رقم : 6
 
 

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

 إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـأوالً: 

يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفبــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يبــرأ وــذج  .5
الوثائق ويتفىم جميـ  مـا ورد فيىـا ويخـتم ويوقـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويبـدمىا ضـمن العـرض كاممـة 

 ة عما عدم قيامه بالتدقيق وااستكمال بصورة صحيحة.عما أن يتحمل كافة النتائج المترتب

عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـار  والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم  بالشـيكلتكتة أسـعار العطـاء  .7
 والتغمي  ومصاري  النبل والتحميل والتنزيل والتممين وجمي  الرسوم والمصاري  األخرى.

أو التعــديل أو  لحبر األزرق أو األســود فبــط ويحظــر المحــويعــد المنــاقص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــا .0
الشــطة أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن وــذا الببيــل يوضــ  عميــه خطــين متــوازيين بـــالحبر 

 ويعاد كتابة الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويوق  بجانبه من قبل من أجرى التصوية. راألحم

المطموبــة مــ  تـــممين دخــول العطــاء فـــي مغمــ  مغمــق ب حكـــام يبــدم المنــاقص عرضـــه مرفبــًا بــه الوثـــائق  .4
وكـذل  اسـمه   7352/ 24 لممناقصـة رقـم الصـحة ةلصـالح وزار   مـواد مخبريـةتوريـد ويكتة عميه عطـاء 

وعنوانه بالكامل ورقم الىـات  والفـاكس ورقـم صـندوق البريـد الخاصـين بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعمبـة 
تعديل في عنوانـه وعميـه أن  لموازم / وزارة المالية خطيًا بمي تغيير أو العامة ةإلدار ابالعطـاء وعميه تبميــغ 

يكتــة أيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنوانىــا وبخــال  ذلــ  يحــق لمجنــة العطــاءات أن تىمــل 
 العرض المبدم منه.

قبـل  العامـة ةار اإلديودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لىذا الغـرض لـدى  .1
في صندوق العطاءات قبل آخر موعـد لتبـديم العـروض  انتىاء المدة المحددة لذل  وكل عرض ا يودع 

 ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مغمبًا .

مـن  يومـا سـتونيمتزم المناقص بمن يببا العرض المبدم منه نافذ المفعول وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة  .6
 العروض.تاريخ آخر موعد لتبديم 

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفق المناقص م  عرضه ) خاصة إذا كان يشار  ألول مرة ( الشـىادات والوثـائق المطموبـة منـه ووـي   .5
 عما النحو التالي:

 .صورة مصدقة عن شىادة مزاولة المىنة وكذل  السيرة الذاتية لمشركة 
 ة.السجل التجاري أو الصناعي لمشرك 
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 .شىادة خمو طر  من دائرة ضريبة الدخل وضريبة البيمة المضافة 

عما المناقص أن يرفق بعرضه النسـخة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـر   .7
ذا كانـت تمـ  العينـات  بالموازم المعروضة وكذل  يبدم م  عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان

ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم اير قابمة لمنبل ف عميه أن يحدد مكانىا والوقـت الـذي يمكـن رؤيتىـا فيـه وان
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــاقص أن يضــــي  أيـــة وثــــائق أو معمومـــات يراـــة ب ضــــافتىا ويـــرى أنىــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .0
 عرضه.

 

  ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

أو عمـا شـكل كفالـة أو باسـم مجمـ  الشـفاء الطبـي صـادر  معتمـد يرفق بعرضه سـند دفـ يمتزم المناقص أن 
ببيمــة  شــي  بنكــي صــادر مــن بنــ  يتعامــل مــ  الســمطة الفمســطينية فــي اــزة وموافبــة وزارة الماليــة عمــا ذلــ 

 شىور مـن تـاريخ فـتح المظـاري  وا 0ساري المفعول لمدة " كتممين دخول "  من إجمالي قيمة العطاء 1%
، عمــا أن تعــاد تممينــات الــدخول فــي العطــاء إلــا ينظــر فــي أي عــرض ايــر معــزز بتــممين دخــول العطــاء 
بعـــد مـــدة أســـبوعين مـــن تـــاريخ آخـــر موعـــد لتبـــديم  مبـــدميىا مـــن المناقصـــين الـــذي لـــم يحـــال عمـــيىم العطـــاء

 العروض، وكذل  لمن أحيل عميىم العطاء بعد أن يبوموا بتبديم تممين حسن التنفيذ.
 حسن التنفيذ :  تأمين .7

يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بمي جزء من بنودج بتبديم تممين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه ببيمـة 
صادر باسم مجم  الشـفاء الطبـي أو عمـا  معتمد سند دف % من إجمالي قيمة العطاء وذل  عما شكل 53

لفمسطينية في اـزة وموافبـة وزارة الماليـة عمـا شكل كفالة أو شي  بنكي صادر من بن  يتعامل م  السمطة ا
يوم مـن تـاريخ تبميغـه ببـرار إحالـة العطـاء عميـه مـن قبـل اإلدارة العامـة لمـوازم عمـا أن يكـون  51خالل  ذل 

، ويعاد تممين حسن التنفيذ إلا المتعىـد بعـد تنفيـذ كافـة االتزامـات المترتبـة  أشىرثالثة مدة ساري المفعول ل
خطـــي تبدمـــه الــدائرة المســـتفيدة لــإلدارة العامـــة لمـــوازم بــاإلفراج عـــن التــممين )حيـــث يـــتم  عميــه بموجـــة طمــة

 إصدار شي  ببيمة الكفالة من وزارة المالية(.
 
يتم و  من قيمته كما 30334عند العبد أو ااتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 3

سوم طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما عن نفس العبد أو ااتفاق كر  30334تحصيل نسبة 
خصم من فاتورة المورد من قيمة العبد أو ااتفاق عما أن ت 30330الجىة المنفذة ليصبح مجموع المحصل 

 عند السداد.
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 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -0
العطــاء وتبــوم وــذج المجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور  يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاري  

 -المناقصين أو ممثميىم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:
إثبات عدد المظاري  في محضر فتح المظاري  وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه  - أ

ســـر اعتيـــادي بســـطه رقـــم العطـــاء ومبامـــه عـــدد العطـــاءات وعمـــا مظروفـــه رقمـــًا مسمســـاًل عمـــا ويئـــة ك
 الواردة.

ثبات عددوا.  - ة  ترقيم األوراق المرفبة م  العطاء وان

قــراءة اســم مبــدم العطــاء واألســعار وقيمــة التــممين اابتــدائي المبــدم مــن كــل منــاقص وذلــ  بحضــور   - ت
 المناقصين أو ممثميىم.

عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورقــة مــن أوراقــه  التوقيــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين - ث
 وكذل  عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات الساببة.

 

 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -7
ــذين تتكــون مــنىم المجنــة الفنيــة التــي تبــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــخاص أو الجىــات ال

لبانونية وتبدم توصـياتىا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أخـذ العروض من النواحي الفنية والمالية وا
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أي عرض اير معزز بتممين دخول العطاء.  - أ

تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفبـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا    - ة
يـــة، وتخضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــاقص بعرضـــه جـــدول يعـــد لىـــذج الغا

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخذ بعين ااعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية ومبدرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
الغيـار وورش الصـيانة و كـذل   وسمعته التجارية والتسىيالت التـي يبـدمىا أو الخدمـة التـي يوفروـا وقطـ 

كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـاقص الـذي ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض 
 وذج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يميه حتا تتم دراسة العروض المبدمة.  - ث

فات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مبـــدم إذا تــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــ - ج
أرخص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد لمصـن  الواحـد بـالرام 

 من اختال  األسعار.
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فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرخــص األســعار تنتبــل الدراســة إلــا العــرض  - ح
عر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـا أن تبـين أسـباة الذي يميـه بالسـ

 استبعاد العروض األرخص بشكل واضح.

إذا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــاقص الـــذي يتضـــمن عرضـــه  - خ
ين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم ميزات إضافية ثم المبدم لممنتجات المحميـة، ثـم المنـاقص المبـيم بفمسـط

 األقل إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
عما المتعىـد الـذي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العبـد الخـاص ببـرار اإلحالـة وتوقيـ  ااتفاقيـة  .5

 )أوامر الشراء(.وما يمحبىا من أوراق ومستندات بما فيىا 
 من تاريخ استالمه ألمر التوريد. أسبوعين يمتزم المتعىد بالتوريد خالل .7

ا يجوز لممتعىد أن يتنازل ألي شـخص آخـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العبـد دون الحصـول عمـا  إذن  .0
 خطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

بمي خسارة أو ضرر ناشئ عـن تبـديم عرضـه ا يحق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات  .4
في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المبدمـة إليىـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـا مبـدم أقـل 

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

ــًا لممواصــفات .1 والشــروط المتفــق عميىــا والــواردة فــي قــرار اإلحالــة وكــذل   يمتــزم المــورد بتســميم المــوازم وفب
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا

لمـدير إذا تمخر المتعىد عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العبـد يحـق :  فرض غرامة مالية .5
%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـمخر فـي توريـدوا 5عام دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامـة ماليـة ا تبـل عـن )

عــن كــل أســبوع تــمخير إا إذا تبــين أن التــمخير فــي التوريــد نــاجم عــن قــوة قــاورة ، وفــي جميــ  األحــوال عمــا 
ســباة التــي أدت إلــا التــمخير فــي المتعىــد تبــديم إشــعار خطــي وفــوري إلــا الجىــة المختصــة بــالظرو  واأل

 التوريد أو منعته من ذل  وتبديم ما يثبت ذل .
إذا نكل المتعىد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي  : الشراء عمى حساب المتعهد .7

المتعىــد بــنفس ذلــ  أو تــمخر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار البــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بىــا 
الخصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آخـر عمــا حسـاة وــذا المتعىـد ونفبتــه مـ  تحميمــه فـروق األســعار 
ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم  والنفبــات اإلضــافية وأيــة خســائر أو مصــاري  أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال

 العامة دون الحاجة إلا أي إنذار وا يحق لممتعىد ااعتراض عما ذل .
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: وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو إلغـاء العقـد المبـرم معـه .0
التــي أحالــت العطــاء اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بحــق المتعىــد بمــا فــي ذلــ  مصــادرة قيمــة التــممين المبــدم مــن 

لمبمــغ فــي وــذج الحالــة إيــرادًا المتعىــد أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســة مــ  قيمــة المــوازم ايــر المــوردة ويعتبــر ا
 لمخزينة العامة.

وفــي جميـــ  األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوال المســـتحبة لىـــا فـــي ذمـــة المنـــاقص أو  .4
المورد من األموال المستحبة لذل  المناقص أو المورد لدى الـوزارات والىيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو مـن 

 كفااتىم.

 -ات:حل الخالفسابعًا: 
في حال حدوث أي خال  ينشم عن تفسير أي بند من البنود الساببة أو من بنود العبـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ

 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتىما لموصــول إلــا حــل حــول أي خــال  يتعمــق  03إذا لــم يــتمكن الطرفــان خــالل  - ة
تطبيـــق البـــوانين واألنظمـــة بالعبـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الخـــال  بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المختصـــة و 

 المعمول بىا في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بىذا الشمن.

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا اســتعمل المنــاقص الغــش أو التالعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو قــام بنفســه أو بواســطة ذإ .5
لسمطة أو عمـا التواطـؤ معـه ايرج بطريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستخدمي ا

إضـــرارًا بالمصـــمحة يمغـــي عبـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــممين مـــ  عـــدم اإلخـــالل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة عما ذل  فضاًل عن شـطة اسـمه مـن بـين المناقصـين وا يسـمح لـه بالـدخول فـي 

 اءات البضائية ضدج عند ااقتضاء.مناقصات لمسمطة الوطنية الفمسطينية وذا فضاًل عن اتخاذ اإلجر 
إذا أفمـــس المنـــاقص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إلغـــاء التعاقـــد معـــه دون المجـــوء لمبضـــاء وكـــذل   .7

 مصادرة مبمغ التممين ك يراد عام لمخزينة العامة.
يفيــد  إذا تـوفا المنــاقص أو المــورد جــاز إلغــاء العبـد  المبــرم معــه أو مــا تببــا منـه  بتوجيــه كتــاة لمورثــة .0

 بذل  دون الحاجة إلا استصدار حكم قضائي يبضي بذل  م  رد مبمغ التممين في وذج الحالة.
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 الشـــروط الخاصـــة
 

التــي يبــدمىا المــورد المســتمزمات  والجىــة المســتفيدة إجــراء التفتــيش أو ااختيــار عمــا الصــحةيحــق لــوزارة . 5
 عما حسابه الخاص دون الحق بااعتراض.

مـن  أسـبوعين  )المتعىد البيام بالتوريد الكميـات التـي تطمـة منـه فـي المكـان والزمـان المحـدد خـاللمتزم ي. 7
 عمــا أن يــتم نبــل المــواد واألصــنا  المطموبــة بطريبــة تضــمن ســالمتىا ،تــاريخ اســتالمه أمــر التوريــد الخطــا

 في ازة. الصحةويكون مسئوا عنىا حتا وصولىا إلي مواق  العمل ومخازن وزارة  وعدم تمفىا

من حق لجنة ااستالم رفض أية كمية أو الصن  بكاممه إذا وجد مخالفة في الشروط العامة أو الخاصة . 0
 أو المواصفات .

أي مــواد يبــوم المــورد بتوريــدوا يجــة أن تكــون مطاببــة لممواصــفات والمبــاييس الفمســطينية ويحــق لمجىــة . 4
 سبة وعما حساة نفبة المورد .المستفيدة التمكد من ذل  بالطرق التي تراوا منا

ــــ1 ــــادة الكميــــة أو إنباصــــىا بنســــبة ا تتجــــاوز  الصــــحةوزارة . ل ــــة اإلجماليــــة دون 30الحــــق بزي % مــــن الكمي
  .ااعتراض من قبل الموردين

وشــاممة لمضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــص خــال   بالشــيكلجميــ  األحــوال تكــون عــروض األســعار  يفــ. 6
 ذل .

و عرقمتــه لمتوريــد بمــا يمــس أحــال امتناعــه  يورد لكــل أو بعــض شــروط التعاقــد أو فــحــال مخالفــة المــ يفــ. 2
والرجـوع  كفالـة حسـن التنفيـذمصـادرة  الماليـةأو يعرض مصالحىا لمضرر يحـق لـوزارة  الصحةبمصمحة وزارة 

الحصـول عمـا المـواد التـي يتخمـ   فـيعميه بالتعويض عن كل عطل أو ضـرر لحـق بىـا كمـا أن لىـا الحـق 
لغــاء  يالشــراء بــالطرق التــ أوالســعر  فــيرد عــن توفيروــا مــن المــورد الــذي يميــه المــو  تراوــا محببــة لمصــمحتىا وان

من ضمانته البنكية وليس لممورد الـذي  إدارية% مصاري  53 إليىاالتعاقد معه ودف  فروق األسعار مضافًا 
المطالبة بمية تعويضات  فيعرقل عمميات التوريد الحق  أوتخم  عن  أوشرط من شروط التعاقد  أيخال  

أو المطالبة بفروق األسـعار إذا تمكنـت الـوزارة مـن تـوفير تمـ  المـواد  كفالة حسن التنفيذأو المطالبة باسترداد 
 األسـعارتم التعاقد بموجبه وفا حال عدم كفايـة الضـمانة لتغطيـة فـروق  الذيبسعر اقل من سعر المناقصة 

 غ تتببا من مستحباته لديىا.مبالأي خصم  فيالحق  الماليةلوزارة 

  01)يكون الدف  لممورد لباء ما قام بتوريدج من مواد طببًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة خـالل  . 0
ــوم  مــن تــاريخ تبــديم الفــواتير واألوراق الدالــة عمــا تمــام وحســن التوريــد طببــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة  ي

  .صحيفة الشروط والمواصفاتب

لمجنـة العطـاءات المركزيـة الحــق بتجزئـة األصـنا  أو كمياتىــا بـين أكثـر مـن متعىــد ، وذلـ  بمـا يتناســة  .8
 م  المصمحة العامة.
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يمتزم من يرسو عميه الصن  إحضار قائمة بمسماء األدوية وكمياتىا التي قام باستيرادوا من الخارج . 10
 لدوائية الوطنية المسجمة بوزارة الصحة.مختومة من الجمار  بالمعابر ووذا ا يشمل الصناعات ا

مسجل بوزارة الصحة الفمسطينية و يشترط أن يتم تبديم  )الدواء(  يجة أن يكون الصن  المورد. 11
السمطة الوطنية الفمسطينية عبر المنافذ الرسمية  أراضيالمستندات التي تدل عما عبور الصن  إلا 

 بضائ  المستوردة. وبالطرق البانونية وتحديد مصدر الشراء لم
التوريد: يتم التوريد لكامل الكمية المطموبة في اضون مدج ا تزيد عن أسبوعين من صدور أوامر . 12

التوريد و يجة أن ا تبل صالحية األصنا  الموردة عن سنتين عند التوريد أما األصنا  التي تكون المدة 
أا تبل صالحيتىا عن ثمثي مدة حياة الصن  بين إنتاجىا وتاريخ الصالحية لىا اقل من سنتين فيجة 

(shelf life .الخاص بىا ) 
بخصوص األدوية المستعممة من مشتبات الدم يجة أن يكون المستحضر قد مر بعممية تعبيم مزدوج . 13
 (Double inactivation  ويرفق م  عرض السعر شىادات الرقابة النوعية له مصحوبة بشىادات خموج )

وان تكون الشىادات مصدقة  2، 1ومن األجسام المضادة لفيروس اإليدز  B, Cاة الكبد من فيروس التى
من الجىات الصحية في بمد المنشم وليس من الشركة المصنعة فبط،  كما يجة إرفاق نتائج التحميل لممنتج 

ة من .كما يجة إرفاق  إفاد ويطبق نظم التحميل الجيد حسة متطمباتىاWHOصادرة عن مركز معتمد من 
الشركة المصنعة بمن نفس التشغيمه المصدرة إلا فمسطين مستعممة في بمد المنشم أو تم تصديروا 

 واستخدامىا في بمدان أخري. 
      ينطبق الشرط السابق عما كل األصنا  التي توص  بكونىا أصنافا حساسة وقد ا تتوفر لدى الوزارة. 14     

  في أوامر   دة زمنية طويمة وتحدد وذج األصناو التي قد يستغرق تحميمىا ماإلمكانيات الفنية لتحميمىا محميا أ
 الشراء التي تصدر لممورد بعد الترسية . 

لــوزارة الصــحة الحــق المطمــق فــي اختيــار عينــات عشــوائية مــن كــل تشــغيمة مــن أي مستحضــر أو دواء . 15
رســالىا لمتحميــل فــي أي مركــز مخــتص ومعتمــد تختــارج الــوزارة وذلــ   عمــا حســاة المــورد الــذي يمتــزم بــدورج وان

بتعويض الوزارة بمـا يسـاوى كميـة العينـات التـي أرسـمت لمفحـص وا يجـوز لممـورد الطعـن فـي نتيجـة الفحـص 
 (.أمريكي$ دوار  2000يستثنا من ذل  التشغيمة التي تبل قيمة المورد منىا لوزارة الصحة عن )

  ( يومًا من تاريخ إتمام التوريد عما أن يرفق م  الفاتورة 60)يكون الدف  لباء األدوية الموردة خالل . 16  
 محضر ااستالم والتبارير الفنية الالزمة.

لوزارة الصحة الحق في إلغاء المناقصة بصورة كمية أو بعض أصنافىا وبدون إبداء األسباة ودون  . 17
 أن يكون لمبدم العطاء الحق في المطالبة بمي تعويض.

ة خالل فترة سريان العبد الحق في زيادة الكميات المطموبة أو تخفيضىا كميًا أو جزئيًا لوزارة الصح. 18
% من الكمية المطموبة وبنفس األسعار التي تبدم بىا وبدون اعتراض من 30نسبة ا تزيد أو تبل عن 

 المورد .
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  ج بعد الموعد لن ينظر ألي عطاء اير مستوفا لمشروط البانونية ولن يببل أي عطاء يتم إحضار . 19
 المحدد .

 . ( عما جمي  العبوات.MOHعما المورد طباعة عبارة )مباعة لوزارة الصحة الفمسطينية . 20
 يجة االتزام بمن تكون األقراص والكبسوات في عبوات عما ويئة أشرطة )نمطية(.. 21
زجاجة  100كرتون عن يجة االتزام بان ا تزيد الكمية من زجاجات األدوية الموجودة داخل كل . 22

 فبط. 
 يجة االتزام بمن تكون جمي  العبوات لمصن  الواحد متساوية الكمية.. 23

عند توريد أي كمية من األدوية يجة التنسيق مسببًا م  مستودعات األدوية المركزية في ازة وأن . 24
يما يخص محاليل الديمزة يكون التوريد خالل ساعات الدوام الرسمي مصحوبًا باإلرسالية أو الفاتورة وف

 والمحاليل ذات الحجم الكبير والتي تحتاج اماكن تخزين كبيرة يتم توريدوا حسة الطمة.
يجة عما المشتر  تحديد اسم الشركة المصنعة وبمد المنشم لمصن  الذي يتبدم به في المناقصة . 25

رفاق الكتالوجات الخاصة بالصن  وذل  عند تح  ديد السعر .وتحديد رقم الكتالوج وان
جة أن تسمم األدوية من قبل مندوبين معتمدين من قبل الموردين ألي لجنة ااستالم في ي. 26

 .المستودعات
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 صفحت                                                                                                                                                     

 األسعار الكميات و جدول 
 الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم

سعر الوحدة 
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 وريدالت

 مالحظة

Biochemistry 

1 
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 
50       

2 
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 
50       

3 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 
50       

4 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 
25       

5 
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 
20       

6 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 
50       

7 Microalbuminurea 
To quantitate microalbumi in human urine and 

body fluid,complete kit including STD and control. 

Kit/ 50 

ML 
30       
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 07صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

8 Phosphorus(ph) 

Phosphorus reagent for determination of 

Phosphorus in blood & body fluids 

,[phosphomolypdate] kinetic  method, storage temp.   

2-8 °C  , FS 

Kit/500 20       

9 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 
50       

10 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 
50       

11 Urea (Colorimetric) 

Urea reagent for determination of Urea in blood 

and other body fluids  ,[Urease, ] Enzymatic 

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

Kit /500 

ml 
50       

12 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       

13 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 
5       

14 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 
7       
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 03صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

15 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 
5       

16 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 
2       

17 
Methotrexate ( TDX- 

Architect) 

Methotraxate Reagent for the quantitative 

measerment of Methotraxate, an anti neoplastic 

drug in blood by ( FPIA ) method, complete kit with 

calibrator (0-1 umol/L) and 6 levels of control,  

storage temp.  ( 2-8 °C ) , (FS) 

Kit / 

100 Test 
2       

18 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 
3       

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

50 strip 
1000       

20 OCCULT BLOOD   
Box / 

100 T 
4       
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 07صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

21 PT manual   Kit/40 ml 100       

22 PTT manual   Kit/40 ml 50       

23 Control normal for PT,PTT 
control normal plasma for PT, APTT, Fibrinogen, 

Thrombin 

Kit/6*1 

ml 
10       

24 
Control Abnormal for 

PT,PTT 

control abnormal plasma for PT, APTT, 

Fibrinogen, Thrombin 

Kit/6*1 

ml 
10       

Blood Bank 

25 Anti - A 

Blood Group reagent ( Monoclonal IgM ) anti bodies 

diluted in phosphate buffer and bovine albumin for 

slide and tube method to detect human erythrocytes 

corrossponding antigen .( Blue Colour ) 

Vial /10 

ml 
500       

26 Anti - B 

Blood Group reagent ( Monoclonal IgM ) anti 

bodies diluted in phosphate buffer and bovine 

albumin for slide and tube method to detect human 

erythrocytes corrossponding antigen. ( Yellow 

Colour ) 

Vial /10 

ml 
700       

27 

Anti D Blood group 

Reagent (Anti-Rh)  

poyclonal Blend for slide 

and rapid test tube. 

Anti-Sera low protein human monoclonal 

IgM.Monoclonal IgG in NaCl and bovine albumin 

buffer, and macromolecular potientiator , to detect 

the human erythrocytes corrosponding ( D ) 

antigen, including D antigen variants ( weak D ) or  

( Du ) antigens colour  

Vial /10 

ml 
500       

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

 bag to transfer 150 ml of human blood or plasma. 
bag. 1500       
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 05صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

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

 bag to transfer 150 ml of human blood or plasma. 
bag. 1500       

30 Triple Bag 

An elastic steril, Non-pyrogenic plastic container 

containing a chemical formula solution of ( CPDA-1 

) to collect and preserve 450 ml of human blood 

with additional two empty bags ( satillite ) used for 

blood components seperation, with a collection 

tube. 

bag. 5000       

31 Recepient set 

PVC set with an integrat 10 micro meter nylon 

filter with adriping chamber , with 50 cm pilot tube 

length , aspik and luer end without needle , sterile 

and non-pyrogenic set to transfuse human blood or 

plasma and plateles. 

th 10       

 
Chemicals 

 

 
        

32 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/500 

ml 
5       

33 Gram stain 

 Bacteriologic T.B stain for films-contents crystal 

violet solution- Grams Iodine solution- Decolorizer 

solution -safranin O solution. 

Kit/4*25

0 
20       

34 Giemsa stain   
Btl/250 

ml 
6       

35 Reticulocyte stain   
Btl/100 

ml 
10       

36 Leishmania stain 
USE FOR BLOOD FILM  TO DIAGNOSE 

LEISHMANIA.READY TO USE 
LT 5       
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 06صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 يكلبالش

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

37 Parafin parplast  (melting point 56c) Kg 50       

38 
Formaldehyde 40% 

 {CH2O} 
ACS reagent ( 36.5 - 38 % ) L 50       

39 
Methyl alcohol 

{methanol} 
ACS reagent ( 99,9 + % ) L 10       

40 
Methyl alcohol 

{methanol} HPLC 
HPLC L 10       

41 Xyline   L 60       

42 Phosphate buffer solution For immunohistochemistry 
Btl/500 

ml 
8       

43 Formic acid 98\100   L 10       

44 hydrochloric acid ACS reagent L 20       

45 Ammonium chloride   500 gm 0.5       

46 
Ammonium hydroxide 

30\32% 
  L 5       

47 Boric acid   500 gm 1       

Disposable And Glass Ware 

48 Cup(100ml)nonsterile 
(100ml) 

Trasparent Urine plastic  Cups with cover 
Th 50       

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

test, with a fibre Cap 
No 10000       
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 07صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

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

decalcifying solution an to solvents 
Th 10       

51 Paper (5.6cm) Thermal Width 5.6 cm Roll 500       

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

attached sample for printing 
Th. 20       

53 Parafilm (4inch/125ft) size 4 inch /125 ft Roll 100       

54 
Petri dishes 

(90mm,2sectors) 
sterile, plastic, size 90mm with 2 sectors Th 20       

55 Petri dishes (90mm) sterile, plastic, size 90mm Th 25       

56 Dropper (3 ml) 
3.0 ml  

Plastic , graduation, nonsterile 
Th 250       

57  slides  
Thikness approximatly 1 mm   whitselected 

 glass quality non -corrosive preclean 
Box/50 2000       

58 Tip (Blue) blue size 200-1000 µL Th 150       

59 Tip (Yellow) yellow size 0-200 µL Th 200       

60 
Tubes Plastic   

( EDTA 2.5 ml ) 
Plastic tube EDTA K3 ( 2.5 ml ) Th 100       

61 
Tubes Plastic   

( Serum 12/75 mm ) 
serum  test tube  polystyrene 5 ml(12/75mm) Th 100       

62 
Tubes Plastic 

(d12/h150mm) 

sterile swab with transport medium in 

polypropylene test tubes (d12/h150mm) 
Th 15       

63 
Tubes Plastic (d12/h150mm 

with lable) 

Sterile swab in polystyrene Tube with label( d 

12/h150mm) 
Th 25       
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 08صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

64 
Tubes Vacutainer  

(with serum 5 ml) 

Vacutainer plain (with serum separator)  5 ml 

(13/75) 
Th 300       

Endocrinology 

65 Testosterone Total 
MEIA (Axsym, Architect) complete kit. Calibrator 

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
8       

66 
Parathyroid Hormone 

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

Kit /100 

Test 
5       

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

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
2       

68 Folic Acid ( folate ) 
MEIA (Axsym, Architect) complete kit. Calibrator 

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
5       

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

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
18       

70 
Human Growth Hormone 

(HGH) 

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

controls . 

Kit /96 

Test 
12       

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

Test 
4       

72 

Thyroid-Stimulating 

Hormone 

( TSH ) 

MEIA(Axsym, Architect) complete kit. Calibrator 

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
20       

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

rang10 -1000 ng/ml with 3 level controls . 

Kit /100 

Test 
25       

74 TSH Neonatal Elisa complete kit. Calibrator with 3 level controls . 

Kit 

/1920Tes

t 

5       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة لصنفتوصيف ا اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

Immunology 

75 
Anti - endomysial 

antibodies ( EMA ) 

"IFA, complete kit, ( monkey oesophagus )  substrate 

slides, 5-6 well slides , positive , negative control , 

cover slides .  For the qualitative and semi-

quantitative detection of endomysial  antibodies in 

human serum ." 

Kit /48 

Test 
8       

76 

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       

77 
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 
6       

78 

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 
5       

79 

Anti- Thyroid Antibodies  

 Anti-Microsomalantibodies  

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 
5       

80 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 
3       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

81 Anti-Cardiolipin IgM 

"EIA,complete kit,calibrators range( 0-80 ) MPL 

U/ml, with normal and abnormal control .  

For the quantitative determination of IgM - 

Autoantibodies against cardiolipin ( negatively 

charged phospholipids )" 

Kit /96 

Test 
3       

82 

Antinuclear Antibodies  

( ANA )  

ANA FLUORESCENCE. 

"IFA,Complete kit,(HeP-2) substrate slides ,10-12 well  

slides, (Positive , negative control), coverslides ,  For 

detection and semi-quantitation of autoantibodies 

against nuclear antigens . " 

Kit 120 

Test 
4       

83 Anti-CCP 

help diagnose rheumatoid arthritis (RA) and to assess 

the severity and probable course of the disease 

(prognosis). CCP antibody may also be ordered to 

help evaluate the likely development of RA in people 

with undifferentiated arthritis  

KIT / 

100 

TEST  

2       

84 Complement -C 3" 

"Radial Immunodiffusion ( RID ) , complete kit , 3 

calibrators ( high , medium , low ) with control .  

For measuring the concentration of human 

complement C3." 

Kit /14 

Test 
20       

85 Complement -C4 

"RID , complete kit , 3 calibrators ( high , medium , 

low ) with control For measuring the concentration 

of human complement C4." 

Kit /14 

Test 
20       

86 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 
4       

87 
Immunoglobulins(IgM,IgG,

IgA) . 

"RID , complete kit , 3 calibrators ( high , medium , 

low ) with control . THE test For measuring the 

concentration of human immunoglobulins ( IgG , 

IgA , IgM )." 

Kit/12 

test 
60       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

Blood Gases & Electrolyte analyzer - IL GEM 3000 

88 BG/HCT/LYTE 243300-07 
Pack 

/300 Test 
20       

Electrolyte Analyzer - AVL 9180 

89 Snap Back Bp5186 
Kit / 

620 ml 
50       

Cell Counter - Cell Dyne 

90 Detergent 1700,3700 99320-01 
Kit / 

20 Lit. 
100       

91 Diluent 1700,3700 99220-01 
Kit / 

20 Lit. 
250       

92 Lytic Agent 1700 7162012 
Kit / 

3.8 Lit. 
45       

93 Enzymatic Cleaner   Kit/2 Btl 15       

Cell Counter - CD Emerald 

94 CD Emerald Diluent Code (09H4802) 10L 50       

95 CD Emerald Cleaner Code (09H46602) 
BTL/ 

960 ml 
30       

96 CD Emerald HGB Lyse Code (09H4702) 
BTL/ 

960 ml 
12       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

Cell Counter - CD Emerald 

97 Cell Pack K1000, X21 8340011-6 Kit /20 L 100       

98 Stamatolyzer WH KX21 SWH-200A Kit /1.5 l 30       

Cell Counter - ABX  Micros ES 60 

99 miniLyse 0906003 Btl/ L 150       

100 Cleaner 0903010 Btl/ L 300       

101 Diluent  0901020 Btl/ 20 L 150       

Chemistry Autoanalyzer - Chem well 

102 Reaction Strip Flat bottom 12 well each part no. 6301 No 24000       

Chemistry Autoanalyzer - Hitachi 902 

103 sample cups    th 100       

Chemistry Autoanalyzer - ERBA XL 200,300 

104 ERBA XL wash solution 
concentrated wash solution for XL aqueos 

detergent solution 

Kit/4*10

0ml 
50       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

Chemistry Autoanalyzer - mindray bs-380 

105 Detergent bs 380   L 50       

Real Time-PCR 

106 Artus HBV TM PCR 

Applied biosystems 7500 real time PCR system 

HBV Master Mix HBV Quantitation Standard 

(1x101-1x105) HBV Internal Control 

Qiagen Cat. No. 4506163 

Kit/24 

test 
12       

107 
QiaAmp ultrasens. Virus 

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 QIAamp mini spin 

Columns, proteinase K, Carrier RNA, Collection 

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

052 test/ 

kit 
2       

108 
Optical 0.2 PCR tube 

strips: 

Applied biosystems 7500 real time PCR system 

 8 tubes/strip 

Box/125 

strip 
2       

109 Optical 8-Cap strips: 
Applied biosystems 7500 real time PCR system 

Flat optical covers attached in a strip of 8 covers 

Box/300 

strip 
1       

110 DNA ladder 
New England BioLabs cat no. N3231L 

500 gel lanes 
Vial 1       

111 
Sacace HCV REAL - TM 

Quant 

 For Applied biosystems 7500 real time PCR system 

Sacace Cat.No.TV1-48 FRT Ribo-Sorb 

Control HCV Real-TM Quantitative with manual  

Kit/100 

test 
2       
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 77صفحت  
 

سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

Microbiology 

112 API 20 Staph 
Confirmation and detection of different types 

 of Staph. 

Box /  

25 strip 
4       

113 Catalase Test 
Differentiating between Staphylococci and 

Streptococci 

50 

Dispenser 
6       

114 Coagulase test 
Differentiate Staphylococcus aureus from coagulase 

negative Staphylococci. Complete kit with control 

Kit/100 

test 
15       

115 Staphurex Confirmation of Staphylococcus aureus. 
Kit /50 

Test 
10       

116 Entero Tube Detection of Enterobacteriace Tube 50       

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

Test 
10       

118 Blood Agar Base 
Isolation and cultivation of fastidious micro 

organisms 
500 gm 30       

119 DRBC Agar 
Selective isolation and enumeration of yeast and 

mould, associated with food spoilage 
500 gm 6       

120 
DRBC Supplement (SR78) 

Oxoid code or equivelent 

Selective isolation and enumeration of yeast and 

mould, associated with food spoilage 
Vail/1 ml 380       

121 m- enterococcus agar Selective isolation of m- enterococcus species 500 gm 3       

122 MacConkey Agar 
Differential isolation of enteric bacilli based on 

lactose fermentation. 
500 gm 30       

123 
Methyl Red- Voges 

Proskauer(MR-VP) Broth 
Identification of enteric gram negative bacilli 500gm 20       

124 
Motility Indole Ornithine 

(MIO) medium 

Semisolid medium use for identification of members 

of Enterobacteriaceae. 
500 gm 10       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

125 
Deoxyribonuclease 

(DNASe) 

For differentiating microorganisms based on 

deoxyribonuclease activity.  
500 gm 10       

126 Sabouraud, Dextrose Agar 
For cultivation of yeasts and moulds and aciduric 

microorganisms. 
500 gm 10       

127 
Sulfite polymixin B 

sulphadiazine (SPS) Agar 

Selective isolation of Clostridium perfringens in 

food. 
500 gm 2       

128 TCBS Agar 
For selective isolation and cultivation of Vibrio 

cholera and other enteropathogenic vibrios species 
500 gm 2       

129 Violet red agar Selective isolation of coliform bacteria . 
Btl/500g

m 
14       

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

from food 

Btl/500g

m 
2       

131 Citramide agar 
Selective isolation and identification of 

Pseudomonas aeroginosa 

Btl/500g

m 
2       

132 M F C agar 

Use with rosolic acid for detection and enumeration 

of fecal coliforms by the membrane filter technique 

at elevated temperature 

Btl/500g

m 
4       

133 Hekton enteric agar 
For selective differential isolation of Salmonella and 

Shigella from other gram negative enteric bacilli 

Btl/500g

m 
3       

134 Gas pack ( anaerobe ) Anaerobic system 
envolop / 

10 
50       

135 Bile esculin agar 
Differential isolation and presumptive identification 

ofgroup D streptococci.  
Lib 3       

136 Brain heart infusion agar 
Cultivation of fastidious pathogenic bacteria, yeast 

and mould. 

Lib/ 

500 gm 
2       

137 Brain heart infusion broth 
Cultivation of fastidious pathogenic bacteria, yeast 

and mould. 

Lib/500 

gm 
2       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

138 Campylobacter agar   Lib 4       

Serology 

139 
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       

140 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 
6       

141 Toxoplasma IgM ELISA 
Kit /96 

test 
4       

142 Toxoplasma IgG ELISA 
Kit / 

96test 
4       

143 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       

144 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       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

145 Helicobacter -Pylori ın stool   
Kit /20 

Test 
12       

146 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 
120       

Virology 

147 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 
7       

148 
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 
6       

149 
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 
2       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

جمالي السعر اال
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

150 
Hepatitis A Virus (HAV) 

IgM 

 complete Kit ELISA method, positive & negative 

controll , FDA approval or CE-registerated on each kit. 

Kit /96 

Test 
2       

151 
Hepatitis B surface Antigen 

(HbsAg) (Qualitative) 

For qualitative detection of antibody of hepatitis B 

surface antigen in blood,  MEIA (Axsym, Architect), 

calibrator, (Negative  and positive control) , solution & 

accsossires 

Kit /100 

Test  
50       

152 
Hepatitis C virus Antibody 

( Qualitative ) 

For qualitative detection of antibody anti HCV 

antibody in blood, MEIA (Axsym, Architect) 

calibrator, (Negative  and positive control) , solution 

& accsossires 

Kit /100 

Test 
50       

153 
Hepatitis Core Total  

( Anti Hbc Total ) 

For the qualitiative detection of antibody to hepatitis 

B virus core antigen ( Anti -HBc ) in human serum or 

plasma .MEIA (Axsym, Architect) complet kit  include 

index. calibrator  , ( Negative  & positive  control ) , 

solution & accsossires 

Kit /100 

Test 
7       

154 HBC-IgM (Core M) 

For the qualitiative detection of IgM antibody to 

hepatitis B virus core antigen (IgM anti - HBe ) in 

human serum or plasma . MEIA (Axsym, Architect) 

complet kit  include index calibrator , ( Negative & 

positive control ) , solution & accsossires 

Kit /100 

Test 
7       

155 
Human Immuno deficincy 

Virus (HIV) (Qualitative) 

For qualitative detection of Ag-Ab (Combo) of HIV1,2 

in blood, MEIA (Axsym, Architect) calibrator ., 

solution & accsossires 

Kit /100 

Test 
50       

156 
Human Immuno deficincy 

Virus (HIV)  Wastern Blot 

For qualitative detection of antibody for HIV 1,2 in 

blood, ELISA method, positive & negative control 

shelf life 8- 12 months, Blot 1 for anti HIV 1 (gp160, 

gp110/120, p68, p55, p52, gp41, p40, p34, p24/25, p18) 

7 blot 2 for anti HIV 1,2 ( gp160m gp120, p) + 2 tray 

extra for each kit 

Kit /20 

Test 
3       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

157 
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 
9       

158 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 
2       

Pathology 

159 
HRP Cytoscan Avidin 

Biotin detection system 
For detection of the realated antibody 

Kit/ 

2*50ml 
4       

160 DAB+Liquid 110 ml 
To color the complex if  found & serum the 

antibody - antigen  Reaction . 
Kit /560 2       

161 
Citrate Buffer retreival 

solution 
 For retreival of the masked antigen 500 ml 4       

162 Histogrip Adhesive material 
Vial/ 

10 ml 
2       

163 
Poly-lized (Saline) slides for 

immunochemistry 
  

Box/ 

50 slide 
40       

164 Thrombomodulin For vascular tumers 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

165 TTF1 For lung adenocarcinoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

166 P63 For myoepithelial cells 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

167 DOG -1 For GIST 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

168 Glypican-3 For hepatocellular carcinoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

169 Calponin For  myoepithelial cells 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

170 GATA3 For detection of metastatic breast cancer 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

171 C-MYC For Burkitt lymphoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

172 CK-mnf For epithelial tumers 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

173 Cam-5.2 Type of low molecular weight keratins 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

174 CK7 For upper GI and lung adenocarcinoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

175 CK20 For lower GI adenocarcinoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

176 Myogenin For rhabdomyosarcoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

177 SALL4 For seminoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

178 ALK1 Foranaplastic large celllymphoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

179 Ber-EP4 For epithelial adenocarcinoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

180 E-Cadherin 

For differentiation between invasive ductal 

carcinoma and invasive lobular carcinoma of 

breast 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

181 CD31 For vascular tumers 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

182 FLI-1 For ewing sarcoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

183 CD79a For cell lymphomas 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

184 CD 138 For plasmacytoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

185 Collagen IV For basment membrane 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

186 CK5/6 
For mesothelioma and squamous cell 

carcinoma of lung 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

187 CD 68 macrophages 

Anti - Human Macrophage / Monoclonal mouse Ab-

3 ( clone Kp1 ) . Labels human monocytes and 

macrophages 

Vial/7ml 

ready to 

use 

4       

188 Kappa Light chains 

Monoclonal mouse Ab-1 ( B-cell marker , clone 

LICL _ is used in the identification of leukemia 

plasmacytoma & non- Hodgkins lymphoma . 

Vial/7ml 

ready to 

use 

4       

189 Lambda Light chains 

Monoclonal mouse Ab-1 ( B-cell marker , clone 

HP6054 _ is used in the identification of leukemia 

plasmacytoma certain  & non- Hodgkins lymphoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

4       

190 HMB45 

Monoclonal mouse  

Application : identification of melanoma and 

tumors of melanocytic differenatiation 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

191 Chromogranin A 
Rabbit anti human ,excellent marker for carcinoid 

tumors , and neuro -endocrine tumors. 

Vial/7ml 

ready to 

use 

4       

192 Neuro Filament protien 
Monoclonal mouse Anti- Human  

-Clone 2F11 for identification of Neuroblastoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

4       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

193 
Neuronspecific enolase  

( NSE ) 
labeles cells of neuron and neuroendocrine tissue 

Vial/7ml 

ready to 

use 

4       

194 Synaptophysin labeles cells of neuron and neuroendocrine tissue 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

195 Prostate specific PSA 

Monoclonal mouse .React with the glandular 

epithelium at normal hyperplastic prostate & 

carcinoma of prostate and metastatic cells . 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

196 
Anti Actin Smooth  

( Muscle ) 

Used for indantifying tumors arising from smooth 

muscle and myoepithelial cells, clone 1A4 

Vial/7ml 

ready to 

use 

6       

197 
CD34 ( class 1) Endothelial 

cells 

monoclonal mouse stain endothelial cells used to 

measure cytogenesis . 

Vial/7ml 

ready to 

use 

4       

198 Desmin (D33 ) 
React with tumors of smooth as well as striated 

muscles . 

Vial/7ml 

ready to 

use 

6       

199 O13 ( CD99) 
( MTC -2 ) Monoclonal Mouse labeles Ewings 

sarcoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

200 
(CD 45)  LCA leukocyte 

common antigen 

LCA  Anti - Leukocyte common Antigen 

Monoclonal Mouse clone T 24/33  - Located on the 

surface membrane of human white blood cells , 

including lumphoid cells and polymorphs. 

- App. Distinction of neoplasma from the 

hematopiets system from undifferentiaited 

Vial/7ml 

ready to 

use 

8       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 نشأالم

مدة 
 التوريد

 مالحظة

201 G.F.A.P Forglial tumers 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

202 KI 67 For proliferation assessment 

Vial/7ml 

ready to 

use 

4       

203 Cyclin D1 For lymphoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

204 W T1 For Kidney tumer 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

205 CD1A For histocytosis X 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

206 Inhibin For gonadal tumers 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

207 CD5 For lymphoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

208 
Carcinemberionic Antigen 

(CEA)  

It found in malignant tumors tissue such as colon , 

lung , breast and pancreatic cancers . 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

209 
Cytokeratin AE1 low 

molecular weight 
For basal cell carcinoma for epithelial tissue . 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       
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وحدة سعر ال الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

210 
Cytokeratin AE3 High 

molecular weight 

For squamous & ductal cell carcinoma for epithelial 

tissue . 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

211 
Epethelial Membrane 

Antigen (EMA) 

It labels transitional and squamus epthelial 

carcinomas and mesotheliomas 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

212 Alpha- fetoprotein 

Histolyic components of germ cell tumor of the 

testis and it is used to hepato cellular carcinoma of 

liver. 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

213 
CD 15 granulocytes 

Associated antigen 

Monocloal mouse (Granulocyte) predilute Antibody 

Clone My1 . To quantitative read sternberg cells of 

Hodgkins disease 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

214 CD 30 ( Ki-1 antigen ) 
Monoclonal mouse.  ( Anti -Humen Ki -1 Antigen ) 

Clone .Ber -H2 labels .Hodgkin disease 

Vial/7ml 

ready to 

use 

2       

215 Bcl 2 protien 

Anti bcl 2 protien monoclonal   

bcl - 2 & ab -1 ( clone 100 / D5 ) It gives positive in 

follicular lymphomas ,neoplastic germinal center 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

216 CD 20 (B-CELL ) 

( Monoclonal mouse -( B-cells) clone L26  

React to B- cell phenotype in known lymphiod 

tissue 

Vial/7ml 

ready to 

use 

6       

217 CD 3 ( T-CELL ) 

Rabbit Anti -human T-cell  

Is a pan - T marker for detecting normal and 

neoplastic T -cell ( Thymous ) 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

218 cytokeratin AE1/AE3 
Clone AE1/AE3  

 labels keratinized and stratified squemous epithella 

Vial/7ml 

ready to 

use 

8       
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

جمالي السعر اال
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

219 CD 10 For lymphoma 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

220  (CKIT) CD 117  For GIST 

Vial/7ml 

ready to 

use 

3       

221 Hales colloidal iron For detection of chromophbe RCC Kit 2       

222 Elastic stain For detection of the elastic fibers Kit 2       

223 Mucicarmine for mucin Kit/3 btl* 30 ml,50 test product validity 1 year Kit 3       

224 
Silver impregnation for 

reticulum 
Kit/35 test, product validity 1 year Kit 2       

225 Perl,s stain For detection of the iron in the tissue Kit 2       

226 Tolui dine blue For detection of acid mucin kit 2       

227 
 Periodic acid schiff 

(PAS)  
For detection of carbohydrates kit 2       

228 
PAS- Diastase stain 

pathology 
For detection of mucin kit 2       

229 
Alcian blue stain 

pathology 
For detection of adenocarcinoma kit 2       

230 
Masson Trichrome MT 

stain pathology 
For detection of collages kit 2       

231  Crystal violet stain  For detection of  amyloidosis kit 2       
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سعر الوحدة  الكمية دةالوح توصيف الصنف اسم الصنف الرقم
 بالشيكل

السعر االجمالي 
 بالشيكل

الشركة 
 المصنعة

بمد 
 المنشأ

مدة 
 التوريد

 مالحظة

232  Gram stain  For bacteria in tissue kit 2       

233  Ziel-nelsen   For T.B bacteria in tissue kit 2       

234  Geimsa stain  For cytology and mast cell kit 2       

235  Methylene blue  for some micro organism kit 2       

Chemicals 

236 Immertion oil   
Btl/ 

100ml 
20       

237 Heamatoxilin harriss For immunohistochemistry 
Btl/ 

1000 ml 
16       

238 Heomatoxylin mayers For immunohistochemistry 
Btl/ 

1000 ml 
3       

239 Papanicolau EA 50 STAIN FOR PAP SMEAR. 
Btl/ 

500 ml 
10       

240 Papanicolau EA 65 STAIN FOR PAP SMEAR. 
Btl/ 

970 ml 
10       

241 Papanicolau OG6 STAIN FOR PAP SMEAR. 
Btl/ 

970 ml 
10       

  السعر االجمالي بالشيكل
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 ـــــــزامإقـــــــرار والتـــــــ

 

 ـــــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموق  أدناج ـــــــــــ 
ــًا بتمــ  7352/ 24.   بــمنني قــرأت وتفىمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح رقــم  5 الشــروط  مــن شــروط عامــة وخاصــة ومواصــفات وألتــزم التزامــا قانوني

 والمواصفات .
 .   كما ألتزم بمن يببا العرض المبدم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستين يوما من تاريخ آخر موعد لتبديم العروض.7
توقيـ   وذلـً  مـن تـاريخثالثـين يومـا  خـالل وزارة الصـحةمن قبل   طمبىا يتم وكذل  ألتزم بتوريد األصنا  المحالة عما بموجة العطاء المذكور أعالج والتي.  0

 التوريد عما أن تكون تم  األصنا  الموردة من قبمي وفبًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في وذا العطاء. أوامراستالم العبد و 
 ووذا إقرار وتعىد مني بذل  أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .     

 اسـم المنــاقــص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
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