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 28/86/2822  التاريخ:
 

 

 محزر اجتساع لجشة العطاءات السركزية

 2822/ 78عطاء رقم عطاء مظاريف فتح 

 توريد أصناف مواد فحص غازات الدم 
 لصاحل وزارة الصحة

الحادي الداعة ي تسام وف م 28/86/2822 السهافق الخسيسيهم الجتسعت لجشة العطاءات السركزية ا
 :بحزهر كال  من صباحا   عذر

 

 رئيسًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / أمحد حسه الشنطي1

 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / جرب حجازي2

 عضىًا. جلنح العطاءاخ املركسيح . السيد / أميه اخلالدي3
 عضىًا ـ جلنح العطاءاخ املركسيح فاطمح عىض/ ج. السيد4

 ديىان الرقاتح اإلداريح واملاليح -عضى مراقة  الريس هابإي. السيد / 5
 ج

 .الديد/درويش القههجي                           مشدوب وزارة الرحة6
 وذلك في مقر اإلدارة العامة لمهازم بهزارة السالية في غزة .

  أعسال المجشة :
 ( مظاريف .4تم فتح صشدوق العطاءات بحزهر الذركات الستقدمة لمعطاء ووجد بداخمه عدد )

قامت المجشة بترقيسها وفتحها واثبات حالتها وقراءة األسعار أمام الحزهر، والجدول التالي يهضح أسساء 
 :سة العروض الستقدمة بها وأسعارهاالذركات الستقدمة وقي

 
 

 مالحظات اسم الذركة م.

 شركة ميد اليف 1

 حدب الكذف السرفق 
 اوريشت شركة ترانس 2

 شركة التهريدات   3

 ركة ليسكسش 4
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 ج

 كشف تفريغ كفالة دخول العطاء :

 مالحظات تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار اسم البشك نهعها قيسة الكفالة اسم الذركة م.

 - - 26/18/2121 بشك البريد سشد بريد شيكل 1351 شركة ميد اليف 1

 كفالة بشكية شيكل 1451 شركة ترانس أوريشت 2
البشك الهطشي 

 االسالمي
25/18/2121 25/11/2121 - 

 - حجز مبمغ من السدتحقات لدى وزارة السالية شيكل 2611 شركة التهريدات 3

  حجز مبمغ من السدتحقات لدى وزارة السالية شيكل 17351 شركة  ليسكس 4
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   :فريغ األسعار حدب الجدول التاليتم ت
4/4 

 شركة
 ليسكس
سعر 

الهحدة 
 بالذيكل

3/4 
 شركة

 التهريدات
سعر 

الهحدة 
 بالذيكل

1/4 
 شركة

 ستران
 أوريشت

سعر الهحدة 
 بالذيكل

1/4 
 شركة

 ميد اليف 
 سعر

الهحدة  
 بالذيكل

Qu  Unit Description product name No. 

3440 - - - 12 Cassette/300 
sample 

ABL 80(SC80 300/30 Full-OX,noGlu, noQC3). 
Sensor  cassette /300 samples onboard 30 days, 
shelf life upon delivery 2-3 months. Part # 945-

728 . 

Sensor Cassette ABL 
80 CO-OX 

1 

400 - - - 24 Pack/300 sample 
ABL 80 (Flex Solution Pack Co-OX). Shelf life 

Upon Delivery 2 Monthes Onboard up to 30 days 
Max part No 944-252 

Solution pack CO-OX 2 

3000 - - - 24 Cassette/300 
sample 

Part#945-779 
Sensor Cassette ABL 

80  basic 3 

670 - - - 24 Pack/300 sample part # 944-309 
Solution pack-ABL80 

Basic 4 

6700 - - - 4 
Cassette/300 

sample 
part # 946-005 330 sample/30 days 

Sensor Cassette ABL  
90 5 
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4/4 
شركة 
 ليسكس
سعر 

الهحدة 
 بالذيكل

3/4 
 شركة

 التهريدات
سعر 

الهحدة 
 بالذيكل

1/4 
 شركة

ترانس 
 أوريشت

سعر الهحدة 
 بالذيكل

1/4 
 شركة

 ميد اليف 
 سعر

الهحدة  
 بالذيكل

Qu  Unit Description product name No. 

950 - - - 8 Pack/300 sample Part#944-157 Solution pack ABL 90 6 

- 1350 - - 5 kit/100 test 

Immunochromatographic, qualitative detection of 
troponin 1 in patients serum, positive and 

negative control included . (Axsym, Architect) 
complet kit 

Troponin I 7 

- - 976 1300 10 Kit/100 test 

Point of care testing.. Determine the content 
of D-Dimer in human blood , and specific 
reagent for specific immunoassay POCT 

analyzer.. For Immunoassay POCT 
Analyzer>>> Nephelometry immunoassay 

method with control 

D-Dimer 8 

 1350 - - 12 Kit /100 Test 
MEIA (Axsym, Architect) complete kit. 

Calibrator rang10 -1000 ng/ml with 3 level 
controls . 

Ferritin 9 
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4/4 
شركة 
 ليسكس
سعر 

الهحدة 
 بالذيكل

3/4 
 شركة

 التهريدات
سعر 

الهحدة 
 بالذيكل

1/4 
 شركة

ترانس 
 أوريشت

سعر الهحدة 
 بالذيكل

1/4 
 شركة

 ميد اليف 
 سعر

الهحدة  
 بالذيكل

Qu  Unit Description product name No. 

- 233 148.60 116 100 Kit/8*5 ml - PT manual 10 

- 255 182.21 97 12 Kit/6*1 ml control normal plasma for PT, APTT, 
Fibrinogen, Thrombin 

Control normal for 
PT,PTT 

11 

- 255 182.21 97 12 Kit/6*1 ml 
control abnormal plasma for PT, APTT, 

Fibrinogen, Thrombin 
Control Abnormal for 

PT,PTT 12 

 وأنهت المجشة أعسالها بالتهقيع عمى السحزر

        رئيسا   عضىًا                                عضىاً                 عضىاً                مندوب وزارج الصحح      اً عضىًا مراقث

زي         أمحد حسه الشنطيجرب حجا   أميه اخلالدي           فاطمح عىض       درويش القهىجي إيهاب الريس      


