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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 اءات المركزيةـلجنة العط
 7105/ 57  عطاء رقم

توريد قطع غيار االجهزة الطبية لصالح وزارة  عطاء حكوميزية عن طرح ــلجنة العطاءات المرك / تعمن وزارة المالية
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء الصحة 

فعمــا الشــركات اات االصتصــاص والمســجمة رســـميًا وترغــ  فــي المشــاركة فـــي اــاا العطــاء مراجعــة وزارة الماليـــة / 
ــ  لمــوازم العامــةاإلدارة العامــة  صــ ل  فــي غــزة الرمــال بــرج الوليــد الطــابق اقرضــي بــال ر  مــن إشــارة مــرور الطيــرانـ

غير  شيكل( 333وثائق العطاء م ابل دفع مبمغ )أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عما كراسة المواصفات و 
 .صزينة وزارة الماليةإلا مستردة تورد 

وزارة الماليـة فـي  العامـة المـوازم  دارةاإلآصر موعد ل بول عروض اقسعار بالظرف المصتوم في صندوق العطاءات ب
وتفـتح المظـاريف بحضـور ممثمـي   15/38/2317الموافـق  الث ثـاء يـوم صـباحمـن عشـرة  الحاديـةاـو السـاعة  زةـغ
 الزمان والمكان .نفس ناقصين في تالم
 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلع ن في الصحف .1
" كتـممين دصـول " سـاري  %5ب يمـة باسـم مجمـع الشـفاء الطبـي كفالة بنكية أو شيك بنكي صـادرين يج  إرفاق  .2

 من آصر موعد لت ديم العروض. ث ثة شهورالمفعول لمدة 
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائ . دوالربالت دم اقسعار  .3
 لجنة العطاءات غير ممزمة ب بول أقل اقسعار. .4
 . اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أي مبمغ ن دي يرفق مع العطاء.5
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــااج والوثــائق المرف ــة بــدعوة العطــاء بعــد أن ي ــرأ اــاج الوثــائق  .1
يتحمل كافة ويتفهم جميع ما ورد فيها ويصتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطاء وي دمها ضمن العرض كاممة عما أن 

 النتائج المترتبة عما عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

عمــا أن يشــمل الســعر رســوم الجمــارك والضــريبة المضــافة وأجــور التحــزيم والت ميــف  دوالربالــتكتــ  أســعار العطــاء  .2
 ومصاريف الن ل والتحميل والتنزيل والتممين وجميع الرسوم والمصاريف اقصرى.

أو التعـديل أو الشــط  أو  عرضـه مطبوعــًا أو مكتوبـًا بـالحبر اقزرق أو اقسـود ف ــط ويحظـر المحـو يعـد المنـاقص .3
اإلضـــافة فـــي العـــرض وكـــل تصـــحيح مـــن اـــاا ال بيـــل يوضـــع عميـــه صطـــين متـــوازيين بـــالحبر اقحمـــر ويعـــاد كتابـــة 

 الصوا  بالحبر اقزرق أو اقسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصوي .

 ء  مف م مق بإحكام ويكت  عميه عطااقص عرضه مرف ًا به الوثائق المطموبة مع تممين دصول العطاء في مي دم المن .4
وكالك اسمه وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس  2317/ 75رقم توريد قطع غيار االجهزة الطبية لصالح وزارة الصحة 

عم ة بالعطـاء وعميه تبميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية ورقم صندوق البريد الصاصين به لترسل إليه المكاتبات المت
صطيًا بمي ت يير أو تعديل في عنوانه وعميه أن يكت  أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبص ف الك يحق 

 لمجنة العطاءات أن تهمل العرض الم دم منه.

لمــوازم قبــل  العامــة ةاإلدار ات المصصــص لهــاا ال ــرض لــدى يــودع العــرض مــن قبــل المنــاقص فــي صــندوق العطــاء .5
في صـندوق العطـاءات قبـل آصـر موعـد لت ـديم العـروض ال ينظـر  انتهاء المدة المحددة لالك وكل عرض ال يودع 

 فيه ويعاد إلا مصدرج م م ًا .

من تاريخ آصـر  ستين يوما يمتزم المناقص بمن يب ا العرض الم دم منه نافا المفعول وال يجوز له الرجوع عنه لمدة .6
 موعد لت ديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفــق المنــاقص مــع عرضــه ) صاصــة إاا كــان يشــارك قول مــرة ( الشــهادات والوثــائق المطموبــة منــه واــي عمــا   .1
 النحو التالي:

  لمشركة.صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكالك السيرة الااتية 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شهادة صمو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة ال يمة المضافة 
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عمــا المنــاقص أن يرفــق بعرضــه النســصة اقصــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات فنيــة تعــرف بــالموازم  .2
اا كانــت تمـك العينـات غيــر قابمـة لمن ــل المعروضـة وكـالك ي ــدم مـع عرضـه العينــات المطموبـة فــي دعـوة العطـاء  وا 

ال يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.  فعميه أن يحدد مكانها والوقت الاي يمكن رؤيتها فيه وا 

 يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرغ  بإضافتها ويرى أنها ضرورية  لتوضيح عرضه. .3

 

 
 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :

 ين الدخول في العطاء :تأم .0
وال كتــممين دصــول "  %5باســم مجمــع الشــفاء الطبــي ب يمــة صــادر  معتمــد يمتــزم المنــاقص أن يرفــق بعرضــه ســند دفــع

ينظر في أي عرض غير معزز بتـممين دصـول العطـاء ل عمـا أن تعـاد تممينـات الـدصول فـي العطـاء إلـا م ـدميها مـن 
مـدة أسـبوعين مـن تـاريخ آصـر موعـد لت ـديم العـروضل وكـالك لمـن أحيـل بعـد  المناقصين الاي لم يحال عمـيهم العطـاء

 عميهم العطاء بعد أن ي وموا بت ديم تممين حسن التنفيا.
 تأمين حسن التنفيذ :  .7

% 13يمتــزم المتنــاقص الفــائز بالعطــاء أو بــمي جــزء مــن بنــودج بت ــديم تــممين حســن التنفيــا لمعطــاء المحــال عميــه ب يمــة 
يــوم مــن تــاريخ تبمي ــه ب ــرار إحالـة العطــاء عميــه مــن قبــل اإلدارة العامــة  15صـ ل  فاء الطبــي صـادر باســم مجمــع الشــ

ل ويعـــاد تـــممين حســـن التنفيـــا إلـــا المتعهـــد بعـــد تنفيـــا كافـــة  مـــدة ســـريان الع ـــدلمـــوازم عمـــا أن يكـــون ســـاري المفعـــول 
العامـة لمـوازم بـاإلفراج عـن التـممين )حيـث  االلتزامات المترتبة عميه بموج  طم  صطي ت دمه الدائرة المستفيدة لـددارة

 يتم إصدار شيك ب يمة الكفالة من وزارة المالية(.
يتم تحصيل نسبة و  من قيمته كما 3.334عند الع د أو االتفاق  بنسبة .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة 3   

اإلحالة أو الترسية عما الجهة المنفاة ليصبح عن نفس الع د أو االتفاق كرسوم طوابع إيرادات أيضًا عند  3.334
 صصم من فاتورة المورد عند السداد.من قيمة الع د أو االتفاق عما أن ت 3.338مجموع المحصل 

 رابعاً: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -0
مدير عام الموازم العامة لجنـة فـتح مظـاريف العطـاء وت ـوم اـاج المجنـة بفـتح العطـاءات بحضـور المناقصـين أو  يدعو 

 -ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاا اإلجراءات التالية:
ميــه وعمــا إثبــات عــدد المظــاريف فــي محضــر فــتح المظــاريف وكــل عطــاء يفــتح مظروفــه يضــع رئــيس المجنــة ع - أ

 مظروفه رقمًا مسمسً  عما ايئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء وم امه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عدداا.  - ب  ترقيم اقوراق المرف ة مع العطاء وا 

قراءة اسم م دم العطاء واقسعار وقيمة التممين االبتـدائي الم ـدم مـن كـل منـاقص والـك بحضـور المناقصـين أو   - ت
 ممثميهم.

التوقيع من رئيس المجنة وجميع اقعضاء الحاضـرين عمـا العطـاء ومظروفـه وكـل ورقـة مـن أوراقـه وكـالك عمـا  - ث
 محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات الساب ة.
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 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -7

بدراسـة العـروض مـن  يحدد مدير عام الموازم العامة اقشصاص أو الجهات الـاين تتكـون مـنهم المجنـة الفنيـة التـي ت ـوم
النــواحي الفنيــة والماليــة وال انونيــة وت ــدم توصــياتها المناســبة لمجنــة العطــاءات المركزيــة بعــد أصــا المعــايير التاليــة فــي 

 -االعتبار:
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتممين دصول العطاء.  - أ

صـفات المـوازم المطموبـة عمـا جـدول يعـد تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعـايير الفنيـة وف ـًا لموا   - ب
لهــاج ال ايــةل وتصضــع كافــة العــروض لــنفس المعــايير مــن حيــث التــزام المنــاقص بعرضــه بمواصــفات وشــروط دعــوة 

 العطاء.

يؤصا بعين االعتبار كفاءة المناقص مـن النـاحيتين الماليـة والفنيـة وم درتـه عمـا الوفـاء بالتزامـات العطـاء وسـمعته   - ت
هي ت التي ي دمها أو الصدمة التي يوفراا وقطع ال يار وورش الصيانة و كالك كونه وكيل أو مـوزع التجارية والتس

 لوكيل أو تاجرل ولمجنة استبعاد عرض المناقص الاي ال تتوفر فيه كل أو بعض ااج المتطمبات.

 دمة.تبدأ الدراسة بالعرض الاي قدم أرصص اقسعار ثم الاي يميه حتا تتم دراسة العروض الم   - ث

إاا تـــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشـــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنـــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا م ـــدم أرصـــص  - ج
اقســعار و مــن حــق المجنــة الفنيــة أن توصــي بالترســية عمــا أكثــر مــن مــورد لمصــنف الواحــد بــالرغم مــن اصــت ف 

 اقسعار.

اقســعار تنت ـل الدراسـة إلــا العـرض الـاي يميــه فـي حالـة عـدم تــوافر المتطمبـات فـي العــرض الـاي يتضـمن أرصـص  - ح
بالســعر إلــا أن تصــل إلــا العــرض الــاي تتــوافر فيــه المتطمبــات لدحالــة عمــا أن تبــين أســبا  اســتبعاد العــروض 

 اقرصص بشكل واضح.

إاا تساوت المواصفات واقسعار والشروط والجودة المطموبة يفضل المناقص الاي يتضمن عرضه ميـزات إضـافية  - خ
م ــدم لممنتجــات المحميــةل ثــم المنــاقص الم ــيم بفمســطين بصــورة دائمــةل ثــم مــدة التســميم اققــل إاا كانــت ســرعة ثــم ال

 التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
تفاقيـة ومـا يمح هـا عما المتعهد الاي أحيل عميه العطاء استكمال إجراءات الع د الصـاص ب ـرار اإلحالـة وتوقيـع اال .1

 من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
 .يوم من تاريخ است م امر التوريد 63ص ل يمتزم المتعهد بالتوريد  .2

ال يجوز لممتعهد أن يتنازل قي شصص آصر عن كل أو أي جـزء مـن الع ـد دون الحصـول عمـا  إان صطـي مـن  .3
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بمي صسارة أو ضـرر ناشـع عـن ت ـديم عرضـه فـي حالـة ال يحق  .4
إاا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض الم دمة إليها أو إاا لم تحل العطـاء عمـا م ـدم أقـل اقسـعار أو إاا أل ـت 

 لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون اكر اقسبا .
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يمتـــزم المـــورد بتســـميم المـــوازم وف ـــًا لممواصـــفات والشـــروط المتفـــق عميهـــا والـــواردة فـــي قـــرار اإلحالـــة وكـــالك العينـــات  .5
 المعتمدة والماكورة فيه.

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

ما التزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي الع ـد يحـق لمـدير عـام دائـرة  إاا تمصر المتعهد عن توريد:  فرض غرامة مالية .1
%( من قيمة الموازم التي تمصر في توريداا عن كـل أسـبوع تـمصير 1الموازم العامة أن يفرض غرامة مالية ال ت ل عن )

عار صطـي وفـوري إال إاا تبين أن التمصير في التوريد ناجم عن قوة قاارة ل وفي جميع اقحوال عمـا المتعهـد ت ـديم إشـ
 إلا الجهة المصتصة بالظروف واقسبا  التي أدت إلا التمصير في التوريد أو منعته من الك وت ديم ما يثبت الك.

إاا نكـل المتعهـد عـن تنفيـا التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي الـك أو  : الشراء عمى حسـا  المتعهـد .2
امــــة إصــــدار ال ــــرار بشــــراء المــــوازم الممتــــزم بهــــا المتعهــــد بــــنفس الصصــــائص تــــمصر يحــــق لمــــدير عــــام دائــــرة المــــوازم الع

والمواصفات من أي مصدر آصر عما حسا  ااا المتعهد ونف تـه مـع تحميمـه فـروق اقسـعار والنف ـات اإلضـافية وأيـة 
أي إنـاار وال  صسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـا

 يحق لممتعهد االعتراض عما الك.
: وانـا يحـق لمجنـة العطـاءات التـي أحالـت استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معـه .3

العطاء اتصاا اإلجراءات ال زمة بحق المتعهد بما فـي الـك مصـادرة قيمـة التـممين الم ـدم مـن المتعهـد أو أي جـزء منـه 
 يتناس  مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبمغ في ااج الحالة إيرادًا لمصزينة العامة.بشكل 

وفــي جميــع اقحــوال يحــق لــدائرة المــوازم العامــة تحصــيل اقمــوال المســتح ة لهــا فــي امــة المنــاقص أو المــورد مــن  .4
 الحكومية أو من كفاالتهم. اقموال المستح ة لالك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات

 
 

 -حل الخالفات:سابعًا: 
 في حال حدوث أي ص ف ينشم عن تفسير أي بند من البنود الساب ة أو من بنود الع د فيتم حمه وديًا بالتفاوض.  - أ

يومًا من بـدء مفاوضـتهما لموصـول إلـا حـل حـول أي صـ ف يتعمـق بالع ـد يحـق  33إاا لم يتمكن الطرفان ص ل  - ب
الطــرفين حــل الصــ ف بــالمجوء إلــا المحكمــة المصتصــة وتطبيــق ال ــوانين واقنظمــة المعمــول بهــا فــي منــاطق قي مــن 

 السمطة الوطنية الفمسطينية بهاا الشمن.

 
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

ا استعمل المناقص ال ش أو الت ع  في معاممته أو ثبت عميه أنه شرع أو قام بنفسـه أو بواسـطة غيـرج بطريـق اإ .1
ر أو غيــر مباشــر عمــا رشــوة أحــد مــوظفي أو مســتصدمي الســمطة أو عمــا التواطــؤ معــه إضــرارًا بالمصــمحة مباشــ

يم ــي ع ــدج فــي الحــال ويصــادر التــممين مــع عــدم اإلصــ ل بحــق الــوزارة المطالبــة بالتعويضــات المترتبــة عمــا الــك 



7 

 

طة الوطنيـة الفمسـطينية اـاا فضً  عن شط  اسمه من بين المناقصين وال يسمح له بالـدصول فـي مناقصـات لمسـم
 فضً  عن اتصاا اإلجراءات ال ضائية ضدج عند االقتضاء.

إاا أفمـس المنـاقص أو المـورد يحـق لمجنـة العطـاءات إل ـاء التعاقـد معـه دون المجـوء لم ضـاء وكـالك مصـادرة مبمـغ  .2
 التممين كإيراد عام لمصزينة العامة.

المبـرم معـه أو مـا تب ـا منـه  بتوجيـه كتـا  لمورثـة يفيـد بـالك دون  إاا توفا المناقص أو المـورد جـاز إل ـاء الع ـد  .3
 الحاجة إلا استصدار حكم قضائي ي ضي بالك مع رد مبمغ التممين في ااج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال

 

 رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منها في حال مصالفتها لممواصفات التي تم االتفاق عميها. الصحة لوزارةيحق  .1

% وصاليــة مــن أي عيــو  فــي المصــنعية أو فــي المــادة 133يمتــزم المنــاقص أن تكــون المــواد المــوردة جديــدة بنســبة  .2
 وتبعًا لممواصفات الماكورة في الكراسة.

اســت م مصتصــة ومشــكمة لهــاا ال ــرض وف ــًا لممواصــفات والشــروط العامــة يــتم اســت م المــواد المــوردة مــن قبــل لجنــة  .3
جـراء  والصاصة لمتعاقد الواردة في دعـوة العطـاء وقـرار اإلحالـة وأمـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم فحصـها وا 

ل لهــاا ال ــرض التجــار  عميهــا بالطري ــة التــي تحــدداا الجهــة المســتفيدة أو لجنــة االســت م بموجــ  لجــان فنيــة تشــك
 .لمعرفة مدى مطاب تها لممواصفات المطموبة 

 يج  عما المورد العمم بمن ما ي دمه من عرض سعر ساري المفعول لمدة ستون يومًا من تاريخ إغ ق المناقصة. .4

لمشـروط  طب ـاً  أو الجهـة التـي تحـدداا الـوزارة ب ـزة الصـحةوزارة فـي عما المورد االلتـزام بتوريـد المـواد المتعاقـد عميهـا  .5
المناقصة متضمنا الن ل والتحميل والتنزيل وما يترت  عما عمميات التوريـد مـن نف ـات بال ـة  يوالمواصفات الواردة ف

 مصاريف عما نف ته الصاصة. أوما بم ت 
الحـق  لصـحةلـوزارة اسوف يتم ترسية أصناف المناقصـة عمـا أسـاس أقـل اقسـعار والمطـابق لممواصـفات المطموبـة و  .6

المــورد  إشــعارالكميــة المتعاقـد عميهــا لمجـرد  إجمــالي% مـن 33صفضـها بنســبة  أوزيــادة الكميـات المتعاقــد عميهــا  فـي
صــ ل فتــرة  اقصــنافبعــض  أوالع ــد لكــل  فــيالتوريــد الــواردة  وأســعارالــك وبــنفس شــروط ومواصــفات  فــيبرغبتهــا 
 التعاقد .

 لمضريبة المضافة ما لم يرد نص ص ف الك.وشاممة  دوالربالجميع اقحوال تكون عروض اقسعار  يف .7
وزارة و عرقمتـه لمتوريـد بمـا يمـس بمصـمحة أحال امتناعه  يحال مصالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو ف يف .8

والرجــوع عميـه بــالتعويض عــن  كفالـة حســن التنفيـامصــادرة  الماليـةلمضــرر يحـق لــوزارة ا أو يعــرض مصـالحه الصـحة
الحصول عما المواد التي يتصمف المـورد عـن توفيراـا مـن المـورد  فيبها كما أن لها الحق كل عطل أو ضرر لحق 

ل اء التعاقـد معـه ودفـع فـروق اقسـعار مضـافًا  يالشراء بالطرق الت أوالسعر  فيالاي يميه  ترااا مح  ة لمصمحتها وا 
تصمــف  أومــن شــروط التعاقــد  شــرط أيمــن ضــمانته البنكيــة ولــيس لممــورد الــاي صــالف  إداريــة% مصــاريف 13 إليهــا
أو المطالبة  كفالة حسن التنفياالمطالبة بمية تعويضات أو المطالبة باسترداد  فيعرقل عمميات التوريد الحق  أوعن 

تـم التعاقـد بموجبـه وفـا  الـايبفروق اقسعار إاا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسـعر اقـل مـن سـعر المناقصـة 
 مبالغ تتب ا من مستح اته لديها.أي صصم  فيالحق  الماليةلوزارة  اقسعارحال عدم كفاية الضمانة لت طية فروق 

يومـًا مـن  سـتينيكون الدفع لممورد ل اء ما قام بتوريـدج مـن مـواد طب ـًا لمشـروط والمواصـفات الـواردة بالمناقصـة صـ ل  .9
قوراق الدالــة عمــا تمــام وحســن التوريــد طب ــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة بصــحيفة الشــروط تــاريخ ت ــديم الفــواتير وا

  .ويكون التوريد إلا مصازن الهندسة والصيانة الرئيسية بوزارة الصحة والمواصفات
أي أسـبا  مـا دام الـك عروض اقسعار أو أي عرض سعر أصـر ودون إبـداء  مرصصلجنة العطاءات غير ممزمة ب .11

 محتهيح ق مص
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 واألسعار الكمياتجدول 
 مالحظة $Equipment Manufactur Model Spare parts Part number Uint U.P$ T.P الرقم

1 

Electrolytes analyzer 

Nova 

Nova 10 

(Expired 

Date 2019 ) 

Mixer 14712 6    

2 Referance electrode 14244 9    

3 cl electrode 14062 9    

4 K electrode 14713 15    

5 ca electrode 15279 14    

6 pump tube 13198 12    

7 Na electrode 14714 14    

8 Sample Needle  2    

9 

Tubing Harness 

Without  Dilutor- 

Electrolyte Analyzer - 

14618 11    

10 air detector 13049 8    

11 SPR Electrode  1    

12 Lithium Electrode  3    

13 

Roche AVL 9180 

K electrode BP0359 6    

14 Na electrode BP0413 6    

15 
TUBE SET 

PERISTALTIC PUMP 
BP5027 5    

16 Ca electrode  6    

17 Referance electrode BP5026 6    

18 referance housing BP5019 6    
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electrode 

19 

 

Chem 

WELL 
Chem WELL Photometer Lamp 112007 12    

20 

Mindray BS-200 

Lamp with Cable  4    

21 
Sample Probe with 

detection board 
 2    

22 Sample syringe  1    

23 Water filter 
BA31-30-

56750 
6    

24 

Erba 

XL200 
Photometer Lamp 

Assay 
182195 2    

25 

XL300 

Lamp Assembly 182220 6    

26 R1PT PROBE ASSY. 182575 6    

72 R2PT PROBE ASSY. 182576 6    

72 CUVETTE 100279 3    

72 
ASSEMBLY 500 uL 

SYRINGE 
104838 2    

03 
ASSEMBLY 100 uL 

SYRINGE 
104839 2    

03 

ASSEMBLY LEVEL 

SENSOR FOR 20 LIT 

WASTE CAN 

103998 2    

07 

ASSEMBLY LEVEL 

SENSOR FOR 10 LTR 

BIO-HAZARDOUS 

SOLUTION CAN 

5420 2    
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00 

ASSEMBLY LEVEL 

SENSOR FOR 10 LIT 

CLEANING 

SOLUTION CAN 

105416 2    

03 

ASSEMBLY LEVEL 

SENSOR FOR 20 LTR 

DI WATER CAN 

105413 2    

03 
R1PT CKD VALVE 

ASSY. 
182498 2    

03 
SPT/R2PT CKD 

VALVE ASSY. 
182499 2    

02 
STIRRER CKD 

VALVE ASSY. 
182500 2    

02 
WATER CKD VALVE 

ASSY. 
182501 2    

02 SPT PROBE ASSY. 182574 6    

33 

Mindray BS300 

Halogen Lamp 50W - 

Autochemistry Analyzer 
 3    

33 Sample syringe 
801-BA34-

00002-00 
1    

37 Reagent syringe 
801-BA23-

00025-00 
1    

30 Waste tube  1    

33 washer tube  1    

33 Hitachi 902 Lamp  1    

33 

Hematology( CBC) Sysmex KX21N 

RBC transducer 903-2291-2 2    

32 WBC transducer 973-2831-0 3    

32 
Chamber . Aperture 80 

Micro m 
FAK003A 3    
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32 
Chamber . Aperture 50 

Micro m 
FAK001A 2    

33 Pipett no.57 441-1634-7 2    

33 Fitting no.9 442-3460-8 2    

37 
SRV Fixed Valve no.28-

R Assy 
973-2813-2 1    

30 MICROSCOPE OLYMPUS 
CH 20 

BIMF200 
Lamp 6v/10w  11    

33 

Spectrophotometer 

Biosystem BTS 310 Lamp 6v, 10w  52    

33 

Mindray BA-88A 

Flow cell M90-000168 1    

33 Lamp Assembly 
BA89-30-

86998 
4    

32 Pump tube M6G-020052 1    

32 

Blood Gas Analyzer 
Radiomete

r 
ABL 5 

Liquid Ssensor  2    

32 PO2 Electrode 945375 2    

33 PH Electrode 945383 3    

33 membrane PCO2  3    

37 membrane PO2  3    

30 Pump for blood gas  1    

33 pump tubing RD-842194D 7    

33 
Membrance for 

Referance Electrode 
 3    

33 Measuring Chamber 842194 1    
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32 
Electrolyte&Blood 

Gas analyzer 

Radiomete

r 
ABL800 Sensor Casset / month  3    

32 

Coagulomatoer LaBitec 
Colab 1000 

 

display with touch 
103-93-300-

00 
1    

32 Pump DI water 
103-93-220-

00 
1    

23 
Halogen Lamp 

photometer 

103-93-170-

00 
1    

23 Tubing valve-pipeter 
103-93-090-

00 
1    

27 Syringe 250 micro 
103-93-070-

00 
1    

20 Valve V1 
103-93-210-

00 
1    

23 Valve V2 
103-93-210-

01 
1    

23 
Tubing valve-DI water 

Pump 

103-93-080-

00 
1    

23 Pipeter V10x 
103-93-120-

00 
1    

22 Pump waste water 
103-93-230-

00 
1    

22 Motor X 
103-93-330-

00 
1    

22 Motor Y&Z 
103-93-340-

00 
1    

23 Tubing analyzer 
103-93-100-

00 
1    

23 
Refrigerated 

Centrifuge 48 Tube 
Hetich 

ROTANTA 

460R 

Piston  4    

27 Main Board 
E1893-31 / 

03-2341 b 
1    
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20 CO2 incubator Tuttnauer 12950XL 
CO2 Sensor for 

incubator 

THE004-

0001 
1    

23 

Patient Monitor 

Space Lab 
Ultraview 

91369 

ECG Extension Cable 5 

Leads 
 2    

23 IBP Trasducer Cable  5    

23 
Cardio 

Line 
Vsign100 NIBP Module  3    

22 

Philips 

MP20 NIBP Pump Assymbly 43000-60002 2    

22 

MP60 

NIBP Pump Assymbly 43000-60002 7    

22 
ECG Cable 3leads for 

neonatel 
 5    

23 
Spo2 Sensor with Cable 

for neonatal 
 5    

23 IBP Cable  5    

27 Cuff for neonatal  5    

20 Snap ECG leads5  5    

23 

Dynascope 
Fukuda 

Denshi 

Spo2 Probe Pediatric  2    

23 Spo2 Extention  2    

23 

Nihon 

Khoden 
BSM-9101K 

Finger probe TL201T 10    

22 
Cable Length 80cm for 

Spo2 
TL-061s 3    

22 19 inch touch monitor 
NKD-ELO 

19C approx 
1    

22 GE P-650 ECG Cable 3Leads  3    
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333 Spo2 Sensor with cable  3    

333 NIBP Cable  1    

337 

Draeger infinity XL 

Multi-Module  1    

330 
Adult SPo2 sensor with 

extintion cable 
 5    

333 
Nihon 

Khoden 
BSM-6701-k 

Adult Complete Spo2 

Sensor  with Extension 

Cable 

 5    

333 
Nihon 

Khoden 
BSM-6701-k 3 Lead ECG Cable  5    

333 Draeger 
Infinity Vista 

XL 
Leads ECG Snaps 5  5    

332 

Mindray 

Bene View 

T5 

SPo2 sensor with 

extintion cable neonatal 
 5    

332 Lead ECG Cable  0  5    

332 

Bene View 

T8 

Reusable  masimo 

neonate SPO2 sensor 

with extension cable 

 5    

333 

Reusable MPM neonate 

SPO2 sensor  with 

extension cable 

 5    

333 DST DS5000 Adult Spo2  sensor  3    

337 

Draeger Infinity Vista 

NIBP-Hose  5    

330 
Complete Pediatric 

SPO2 Sensor 
 5    

333 
Complete 5 Lead ECG 

Cable 
 5    
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333 
Complete IBP 

Transducer 
 5    

333 
Finger SPO2 Sensor 

complete 

Model: 

AF059 
7    

332 

Mindray 

PM-9000 
Finger Adult SPO2 

Sensor complete 
 5    

332 VS-800 
Finger Adult SPO2 

Sensor complete 
 10    

332 

mec1000 

spo2 sensor complete  2    

373 ECG cable  2    

373 Nihon 

Kohden 
BSM 2301K 

Pediatric SpO2 sensor  30    

377 Adult SpO2 Sensor  51    

370 All ALL Battery 12V, 2.3Ah PS-1223 10    

373 

Schiller Elite-A8 

SPO2 SENSOR Nellcor 

3M ( ADULT) 
15-100-0013 3    

373 
NIBP REUSABLE 

CUFFs ( adult) 
15-100-0019 5    

373 

GE Datex -

ohmeda 
F- FM - 00 

ECG cable  2    

372 Main Board  1    

372 Power Supply Board  1    

372 
(7,3m  )Complete Adult 

Finger SPO2 Sensor 
 3    

303 NIBP adapter cable  1    

303 
MED 

Choice 

MMED-

6000DP 

Reusable Complete 

Adult SpO2 Sensor 
 7    
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307 Contec 

Medical 

Sys. 

CMS 9000 B 

SPO2 Sensor complete 

(5 Pins) 
 2    

300 5 Lead ECG Cable  2    

303 

Ventilator 

Newport E360 

OXYGEN SENSOR  37    

303 Flow SENSOR BOX  10    

303 ALL ALL Battery 12V, 3.4Ah 
PS-1230 or 

PS-1232 
10    

302 Viasys evea Oxygen Sensor PSr-11-917 4    

302 Weinmann 
MEDUMAT 

STANDARD 
Lithium Bttery 3.6 V  7    

302 

Anesthesio machine 

Penlon Prima 460 OXYGEN SENSOR  10    

333 

GE Aespiro 7900 

Vaporizer port o-ring 
1102-3016-

000 
10    

333 O2 Cell 6050004110 1    

337 Flow sensor 
1503-3856-

000 
2    

330 

Draeger Fabius Plus 

ligth barrier sensor for 

ventilator 
 4    

333 Oxygen Sensor  5    

333 ECG All ALL 

Adult Limb Clamp 

Electrode( BOX of 

Four) 

 20    

333 ECG Schiller AT-2 Plus 
Battery 12.0V,2.5A 

Rechargeable 
 5    
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332 

 

ECG 

Nihon 

KOHDEN 

CARDIO 

FAXs 
ECG Cable BJ-90ID 

70 

   

Schiller AT-2 Plus ECG Cable     

Econet 
Cardio-M 

Plus 
10 Leads ECG Cabel     

Nihon 

Kohden 

ECG-9620L 

cardiofax 
ECG Cable     

BURDICK EK10 ECG Cable 012-0700-01    

Kenz Cardico 302 ECG Cable BJ-801E    

Schiller AT-101 ECG Cable     

332 

DC-Shock 

Primedic DeFI B Battery 12v /1.4AH  4    

332 

Nihon 

kohden 

Tec 7621 
Battery 12 V N.K 2800 

mA 

N.K 2800 

mA 
10    

333 TEC-5521K UR Board 

UR-0313 

(6190-

26652H) S1 

1    

333 

Infusion Pump 

ARGUS 707v 

Display Board 600968 1    

337 Main Board 601226 1    

330 Door Handle  2    

333 Door  4    

333 TOP TOP3300 Complete Door  22    
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333 

Syringe Pump 

Top Top 5300 Clamp Unit  9    

332 ALL 
Battery Size 

Code: E 

BATTERY,  2.0V 

2.5AH  (Rechargeable) 
0810-0004 10    

332 Argus Argus S600 
Rechargeable Battery 

6V,1.4AH 
PS-612 15    

332 

light Source 

Olympus CLV-E Xenon Lamp 300W  6    

333 Storz 
20131520 -

KI10090 
Xenon Lamp 175W  4    

333 

Laryngoscope All ALL 

Lamp size0 /1/2  40    

337 large  size ( 3+4)  90    

330 

Pulse Oximeter 

Nonin Avant 9700 SPO2 ADULT FINGER 3278-003 1    

333 Jerry Jerry 
CPU PCB For Jerry 

Pulse Oximeter 
 1    

333 
General 

Lamps&Batteries 
All All 

Lamp 24V/150W  5    

333 
Lamp with Reflector 

/15v/150w 
 5    

332 

Fetal Monitor CTG 

TOITU MT-516 Printer Board  3    

332 Philips 
AFalon FM 

30 

US-Transducer  SN: 

DE53107610 
PN: M2703A 3    

332 

Medical 

Econet 
Smart 3 

US-Probe  1    

323 

Shield between  Main 

board and LCD 

Monitor 

 1    

323 Bistos BT-350 LCD Monitor Screen  2    
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327 

Infant WARMER 

Air Shield Air Shield 

Heater (600 W)  with  

Connector Assembly in 

Hood 

AIH097 

(OEM Part 

#81 202 70) 

8    

320 Fanem Ampla 2085 Heater 220V/560W OT: 1198403 8    

323 

Infant Incubator 

Ohmeda 
Ohio care 

Plus 
Blower fan 

6600-0141-

400 
4    

323 

Fanem Ampla 

Patient Probe 

(Temperature) 
092.059.600 7    

323 Key PCB  2    

322 
Rubber Buttonsfor Key 

PCB 
 2    

322 Ultrasounnic Chattanoga 2776 U/s Head 1-3.5 MHz  1    

322 Operating Table MIZUHO 
MOS 1101 

NE 
Remote Controll 

S.N.: 

01230101 
2    

323 ECG Holter Spacelabs lifecard CF Holter Cover  10    

323 Shortwave 
Enraf-

Nonius 
Curapuls 970 Electrode cable 1462416 4    

327 Saw Stryker 
Precision 

Saw 

Rechargeable Battery 

9.6V 

Ref.-Nr.: 

6125-110 
2    

320 Capnogram Drager Vamos Water Trap  20    

323 Slit lamp Zeiss Ziess sl120 
Hieght control of head 

rest For Ziess/ SL120 

T4UR18650 

F-2-4644 
1    

323 Slit Lmp Topcon SL-7F Lamp /6v/30w  5    

323 Hand held spo2 PM10 
Nelleor 

covidien 

Pulse Oximeter 

Complete 
 2    
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322 Electro surgical unit s.p.a 
SURTRON 

120 
Earth plate with jac  5    

322 ophtalmoscope welch allyn  recycle  battery 72200 3    

322 Audiometer 
interacoust

ics 
At235U Diagnostic Probe 8011167 1    

323 Hysteroscope ELCON  Scope 30 degree 
230-56-

030(B3889) 
1    

323 

X-ray Film Processor 

Protec Compact2 

New Main Motor drive 2001-9-0006 6    

327 Circulation Pump 2002-1-0011 2    

320 Power PCB 0190-0-0900 2    

323 Controller PCB 1.101E+10 1    

323 
Heating element 

2KW/230V (dryer) 
0190-0-1300 4    

323 

Agfa Classic E.S.O 

TEMP. Limiter 63°C 
CM+9042664

520 
4    

322 Radiator (400W) 
CM+9522063

102 
6    

322 Microstep DFM50.1203 5    

322 STEPPER motor 
CM+9043083

030 
4    

733 
Control Board Compact 

With Eprom 
/ 1    

733 

Basic X-RAY Siemens Multix-Pro 

Front cover 7007045 1    

737 Leaf spring 1292619 1    

730 Pointer left 07007052 1    
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733 Pointer right 7007060 1    

733 Flat magnetic break 01292627 1    

733 Bucky Tray Tray 5    

732 

X-Ray Tube 

Opti150/40/80HC-100 ( 

one Year Warranty ) 

03345209 1    

732 

Shimadzu UD150-40E 

Front  Panel sheet 500-64112-11 2    

732 Console CPU PCB 
511_64112_1

3 
2    

733 
Console cpu connection 

cable 3 set 

511_64112_1

4 
2    

733 Electromagnetic 503_45389 1    

737 Collimator wire right NA 5    

730 IGBT Unit Assay  16    

733 Fuse 600 FH-100  10    

733 Collimator wire Left NA 5    

733 

Fluroscopy Siemens 
Axiom 

Iconos R200 

SPECI Res 400R 35W 03090032 2    

732 DVD writer M450 10143619 1    

732 Cath.lab Siemens 
MEMSCAP

E 844 

pressure trancducer  

844 
4529954 1    

732 Digital  Mobile X-Ray 
Carestrea

m 
DRX-R lithium Battery SP6H7200 3    

773 
Pressure transducer 

for cath. lab 

MEMSCA

PE 

844 

Transducer 

Press Dome F.sensor 

840 50pcs 
4529954 2    
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773 

Ultrasounnic 

Mindray 

DP-8500 

Convex transduser 35C50EA 2    

777 
Track Ball Assembly 

Boared 
 2    

770 
HONDA 

HS2500 
Convex Probe 3.5 MHz  1    

773 
Samsung - 

Medison 
SonoAce X6 Control Panel Board 

MI92-

01361A 
1    

773 

Mobile X-ray Siemens 
Poly Mobile 

III PLUS 

inverter board ( D962)  1    

773 charging board ( 952 )  2    

772 U2 board  2    

772 Power board D927  1    

772 Shaver Wolf 

2304 

Powerdrive 

ART1 

Shaver hand piece 
(89955.0003)(

1100114298) 
1    

703 Aesculap / Air Drill Aesculap 
Aesculap 

Small 
Air Hose  5.0 m GA507R 2    

703 
Laparoscope 

Endoscopy 
Storz 

Telecam 

Camera 
Camera  Head 20212030 1    

  السعر االجمالي بالدوالر 

 

 هالحظة :
 1793573937للوراحعة واالستفسار يرجى هراجعة م. حازم القصاص جوال رقن 
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــسام

 

 لي:ـــ بالتــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثً  عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اوية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناج ــــــ 
 من شروط عامة وصاصة ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات . 75/2317بمنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم  . 1
 د لت ديم العروض.كما ألتزم بمن يب ا العرض الم دم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستون يوما من تاريخ آصر موع. 2
اسـت م توقيـع الع ـد و  مـن تـاريخ صـ ل شـهر والـك وزارة الداصميـةمـن قبـل  طمبهـا يـتم وكالك ألتزم بتوريد اقصـناف المحالـة عمـا بموجـ  العطـاء المـاكور أعـ ج والتـي.  3

 يها في ااا العطاء.التوريد عما أن تكون تمك اقصناف الموردة من قبمي وف ًا لممواصفات والشروط المنصوص عم أوامر
 وااا إقرار وتعهد مني بالك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ض ط أو إكراج .     

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــ                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الجوال : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــ                                 
 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــــ                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــ                                 
                          


