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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 2021/ 88عطاء رقى 
 

ـــد ة  ـغ       لرـال  وزارة بخ ـة خ ـػاد تػر ـج  ح  صـاا كوـػ  شـخ إ ـادة  تعمغ وزارة السالية / لجشة العصـــااات السـخ
 تبعًا لمذخوط والسػاصفات السػضحة ف  ـخاسة ووثائق العصاا.االقتراد الػشش  

ة فـ  ىـحا العصـاا  خاةعـة وزارة الساليـة / ا دارة  ات ذات االختراص والسدـجمة رسـسيًا وتخ ـي فـ  السذـاـر فعمى الذـخ
ف   دة خالل أوقات الجوام الخسس   غ أةـل الحرـػل  مـى تل اليػا بجػار  حصة فارس لمبتخول العا ة لمػازم العا ة ـ 

 ( شيول  يخ  دتخدة تػرد إلى خد شة وزارة السالية.300ت ووثائق العصاا  قابل دفع  بمغ )كخاسة السػاصفا
المـػازم / وزارة الساليـة فـ   آخخ  ػ ج لقبػل  ـخوض اسسـعار بـالطخل السختـػم فـ  صـشجوا العصـااات بـا دارة العا ـة

م وتفــت  السطــار ض بحزــػر  س مــ   10/2021/ 28السػافــق  الخســيذيــػم  غ صــباح  ــ شــخةاعلا  ـــدة ىــػ الدــا ة
 الستشاقريغ ف  نفذ الد ان والسوان .

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 

 يالحظت:ـ
 . أةخة ا  الن ف  الرحف  مى  غ يخسػ  ميو العصاا.1
أو سشج دفع صادر  غ بشـظ البخ ـج )كتـن يغ  ا نتاجأو بشظ   غ البشظ الػشش أو شيظ بشك  ـفالة بشكية يجي إرفاا . 2

 .صالحة لسجة ثالثة شيػر %  غ اةسال  العصاا5بقيسة (  صاا دخػل
 .. تقجم اسسعار بالذيول وتذسل ةسيع أنػاع الخسػم والزخائي3
 . لجشة العصااات  يخ  مد ة بقبػل أقل اسسعار.4
 . www.mof.gov.ps. لإلشالع  مى الكخاسة يخةى  خاةعة  ػقع الػزارة 5
 0598967679: . لمسخاةعة واالستفدار ىاتف رقع6
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 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

والشساذج والػثائق السخفقة بج ػة العصاا بعج أن يقخأ ىحه الػثـائق و ـتفيع ةسيـع  ـا يعج السشاقز  خضو وأسعاره  مى الججاول  .1
ورد فييا و ختع و ػقع ـافة وثائق د ػة العصاا و قج يا ضسغ العخض ـا مة  مى أن يتحسـل ـافـة الشتـائل الستختبـة  مـى  ـجم 

 قيا و بالتجقيق واالستكسال برػرة صحيحة.

ى أن يذسل الدعخ رسػم الجسارك وأةػر التحد ع والتغميض و رار ض الشقـل والتحسيـل والتشد ـل  م بالذيولتكتي أسعار العصاا  .2
 .والتن يغ وةسيع الخسػم والسرار ض اسخخى 

يعج السشاقز  خضو  صبػ ـًا أو  وتػاـًا بـالحبخ اسزرا أو اسسـػد فقـظ و حطـخ السحـػ أو التعـجيل أو الذـصي أو ا ضـافة فـ   .3
ل ترحي   غ ىحا و عاد ـتابة الرػاب بالحبخ اسزرا أو اسسـػد  خالقبيل يػضع  ميو خصيغ  تػاز يغ بالحبخ اسكس العخض ـو

 و ػقع بجانبو  غ قبل  غ أةخى الترػ ي.

تػر ـج   صـاا يقجم السشاقز  خضو  خفقًا بو الػثائق السصمػاة  ع تـن يغ دخـػل العصـاا فـ   غمـف  غمـق بوكوـام و وتـي  ميـو .4
ــحلظ اســسو و شػانــو بالكا ــل ورقــع اليــاتف والفــاكذ  88/2221لمسشاقرــة رقــع ة االقترــاد الــػشش   خبخ ــة لرــال  وزار  ــػاد  ـو

ورقــع صــشجوا البخ ــج الخاصــيغ بــو لتخســل إليــو السواتبــات الستعمقــة بالعصـــاا و ميــو تبميــــغ ا دارة العا ــة لمــػازم / وزارة الساليــة 
يزًا اسع الجائخة الت  شخكت العصاا و شػانيـا واخـالل ذلـظ يحـق لمجشـة خصيًا بني تغييخ أو تعجيل ف   شػانو و ميو أن يوتي أ

 العصااات أن تيسل العخض السقجم  شو.

جة يـػدع العـخض  ـغ قبـل السشـاقز فـ  صـشجوا العصـااات السخرــز ليـحا الغـخض لـجى ا دارة العا ـة لمـػازم قبـل انتيـاا الســ .5
ل  خض ال يػدع  .يشطخ فيو و عاد إلى  رجره  غمقاً خخ  ػ ج لتقجيع العخوض ال ف  صشجوا العصااات قبل آ السحجدة لحلظ ـو

يػ ـا  ـغ تـار خ آخـخ  ػ ـج  سـتػن يمتدم السشاقز بنن يبقى العخض السقجم  شو نافـح السفعـػل وال يجـػز لـو الخةـػع  شـو لسـجة  .6
 لتقجيع العخوض.

د ــة يحــق لـػزارة الساليــة انيـاا التعاقــج أو إ ــادة 15أك ـخ  ــغ  اسســعارفـ  كــال انخفـاض  .7 % وفــق تقـجيخ لجشــة العصـااات السـخ
 .الشطخ ف  اسسعار

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
 ل :يخفق السشاقز  ع  خضو ) خاصة إذا ـان يذارك سول  خة ( الذيادات والػثائق السصمػاة  شو وى   مى الشحػ التا  .1

 .ة حلظ الديخة الحاتية لمذـخ  صػرة  رجقة  غ شيادة  داولة السيشة ـو
 .ة  الدجل التجاري أو الرشا   لمذـخ

 .شيادة خمػ شخل  غ دائخة ضخ بة الجخل وضخ بة القيسة السزافة 

سعخوضــة  مــى السشــاقز أن يخفــق بعخضــو الشدــخة اسصــمية  ــغ أيــة ـتالػةــات أو نذــخات أو  عمػ ــات فشيــة تعــخل بــالمػازم ال .2
ـحلظ يقـجم  ـع  خضـو العيشـات السصمػاــة فـ  د ـػة العصـاا ولذا ـانـت تمـظ العيشــات  يـخ قابمـة لمشقـل فعميـو أن يحـجد  وانيــا  ـو

 والػقت الحي يسوغ رؤ تيا فيو ولال يوػن لمجشة العصااات  جم الشطخ بالعخض.

 ر ة  لتػضي   خضو.يحق لمسشاقز أن يزيض أية وثائق أو  عمػ ات يخ ي بوضافتيا و خى أنيا ضخو  .3

 

 :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
أو  مـى شـول ـفالـة أو شـيظ يمتدم السشاقز أن يخفق بعخضو سشج دفع  عتسج صادر  غ بشظ البخ ج : تن يغ الجخػل ف  العصاا .1

 غ إةسـال  قيسـة العصـاا ت ـتـن يغ دخـػل ت وال يشطـخ فـ   %5بقيسة  مى ذلظ البشظ الػشش  أو بشظ االنتاج بشك  صادر  غ 
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 مـى أن تعـاد تن يشـات الـجخػل فـ  العصـاا إلـى  قـج ييا  ـغ السشاقرـيغ الـحي لـع  خض  يخ  عدز بتن يغ دخػل العصااأي  
 . غ تار خ آخخ  ػ ج لتقجيع العخوض شيخ غيحال  مييع العصاا بعج  جة 

لفـائد بالعصـاا أو بـني ةـدا  ـغ بشـػده بتقـجيع تـن يغ كدـغ التشفيـح لمعصـاا السحـال  ميـو : يمتدم الستشاقز اتن يغ كدغ التشفيح .2
البشظ الـػشش  أو او ـفالة بشكية او شيظ بشك  صادرة  غ  وذلظ  مى شول سشج دفع  عتسج صادر  غ بشظ البخ ج %12بقيسة 

 ميـو  ـغ قبـل ا دارة العا ـة لمـػازم  مـى أن يـػم  ـغ تـار خ تبميغـو بقـخار إكالـة العصـاا  15كدي اسصػل خـالل  بشظ االنتاج
 .يوػن ساري السفعػل  جة سخ ان العقج

 ًا: فتح انعطاءاث وتقييًها:رابع
يذول  جيخ  ام المـػازم العا ـة لجشـة فـت   طـار ض العصـاا وتقـػم ىـحه المجشـة بفـت  العصـااات بحزـػر  :لجشة فت  السطار ض -1

 -السحجديغ ف  د ػة العصاا بعج اتخاذ ا ةخااات التالية: السشاقريغ أو  س مييع ف  الد ان والسوان
ـــــو  - أ ـــــة  مي ـــــيذ المجش ـــــو يزـــــع رئ ـــــت   طخوف ـــــل  صـــــاا يف ـــــت  السطـــــار ض ـو ـــــ   حزـــــخ ف ـــــات  ـــــجد السطـــــار ض ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               إثب

 و مى  طخوفو رقسًا  دمداًل  مى ىيئة ـدخ ا تيادي بدصو رقع العصاا و قا و  جد العصااات الػاردة.

 تخقيع اسوراا السخفقة  ع العصاا ولثبات  جدىا.  - ب

 قخااة اسع  قجم العصاا واسسعار وقيسة التن يغ االبتجائ  السقجم  غ ـل  شاقز وذلظ بحزػر السشاقريغ أو  س مييع.  - ت

ــحلظ  مــى  حزــخ  - ث ــل ورقــة  ــغ أوراقــو ـو التػقيــع  ــغ رئــيذ المجشــة وةسيــع اس زــاا الحاضــخ غ  مــى العصــاا و طخوفــو ـو
 المجشة بعج تجو غ ـافة الخصػات الدابقة.

يحجد  جيخ  ام المػازم العا ة اسشخاص أو الجيات الحيغ تتكػن  شيع المجشـة الفشيـة التـ  تقـػم : لجشة دراسة وتقييع العخوض -2
د ــة  بعــج أخــح السعــاييخ بجراســة العــخوض  ــغ الشــػاك  الفشيــة والساليــة والقانػنيــة وتقــجم تػصــياتيا السشاســبة لمجشــة العصــااات السـخ

 -التالية ف  اال تبار:
 ال يشطخ ف  أي  خض  يخ  عدز بتن يغ دخػل العصاا.  - أ

تجرس العخوض  غ الشاكية الفشية بحيث تحجد السعاييخ الفشية وفقًا لسػاصفات المػازم السصمػاة  مى ةـجول يعـج ليـحه الغايـة     - ب
 بعخضو بسػاصفات وشخوط د ػة العصاا. وتخزع ـافة العخوض لشفذ السعاييخ  غ كيث التدام السشاقز

يؤخح بعيغ اال تبار ـفـااة السشـاقز  ـغ الشـاكيتيغ الساليـة والفشيـة و قجرتـو  مـى الػفـاا بالتدا ـات العصـاا وسـسعتو التجار ـة   - ت
يـل أو تـا يـل أو  ـػزع لـػ ةخ  والتدييالت الت  يقـج يا أو الخج ـة التـ  يػفخىـا وقصـع الويـار وورش الرـيانة و ــحلظ ـػنـو ـو

 ولمجشة استبعاد  خض السشاقز الحي ال تتػفخ فيو ـل أو بعس ىحه الستصمبات.

 تبجأ الجراسة بالعخض الحي قجم أرخز اسسعار ثع الحي يميو كتى تتع دراسة العخوض السقج ة.  - ث

 ـغ كـق سـعار و ا كالـة  مـى  قـجم أرخـز اسإذا تػافخت ف  العخض ـافة الذخوط والسػاصفات والجػدة تػص  المجشة الفشيـة ب - ج
 المجشة الفشية أن تػص  بالتخسية  مى أك خ  غ  ػرد لمرشف الػاكج بالخ ع  غ اختالل اسسعار.

ف  كالة  جم تػافخ الستصمبات ف  العخض الحي يتزسغ أرخز اسسعار تشتقل الجراسة إلـى العـخض الـحي يميـو بالدـعخ إلـى أن  - ح
  مى أن تبيغ أسباب استبعاد العخوض اسرخز بذول واض .ترل إلى العخض الحي تتػافخ فيو الستصمبات لإلكالة 

إذا تداوت السػاصفات واسسعار والذـخوط والجـػدة السصمػاـة يفزـل السشـاقز الـحي يتزـسغ  خضـو  يـدات إضـافية ثـع السقـجم  - خ
لسرـمحة الـجائخة  لمسشتجات السحمية  ثع السشاقز السقيع بفمدصيغ برػرة دائسة  ثع  جة التدميع اسقل إذا ـانـت سـخ ة التدـميع

 السدتفيجة.
 انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ خايسًا:

 مى الستعيج الحي أكيل  ميو العصاا استكسال إةخااات العقـج الخـاص بقـخار ا كالـة وتػقيـع االتفاقيـة و ـا يمحقيـا  ـغ أوراا  .1
 و دتشجات بسا فييا )أوا خ الذخاا(.

 ال و س خ التػر ج. غ تار خ است شيخيمتدم الستعيج بالتػر ج خالل  .2
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ــازل سي شــخز آخــخ  ــغ ـــل أو أي ةــدا  ــغ العقــج دون الحرــػل  مــى  إذن خصــ   ــغ لجشــة  .3 ال يجــػز لمستعيــج أن يتش
 العصااات الت  أكالت العصاا.

ال يحق لمسشاقز أو السػرد الخةػع  مى لجشة العصااات بني خدارة أو ضخر ناشئ  غ تقجيع  خضو ف  كالة إذا  ـا رفزـت  .4
العصااات ـل العخوض السقج ة إلييا أو إذا لع تحل العصاا  مى  قجم أقل اسسعار أو إذا ألغت لجشة العصااات د ـػة العصـاا لجشة 

 ف  أي وقت أو أي  خكمة دون ذـخ اسسباب.

ــات  .5 ــحلظ العيش ــة ـو ــخار ا كال ــ  ق ــػاردة ف ــًا لمسػاصــفات والذــخوط الستفــق  مييــا وال ــػازم وفق ــدم الســػرد بتدــميع الم السعتســجة يمت
 والسحـػرة فيو.

 اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ سادسًا:
إذا تنخخ الستعيج  غ تػر ج  ا التدم بو ف  السػ ج السحجد ف  العقج يحق لسـجيخ  ـام دائـخة المـػازم العا ـة  :فخض  خا ة  الية .1

%(  غ قيسة المػازم الت  تنخخ ف  تػر جىا  غ ـل أسبػع تنخيخ إال إذا تبيغ أن التنخيخ فـ  1أن يفخض  خا ة  الية ال تقل  غ )
التػر ج ناةع  غ قػة قاىخة   وف  ةسيع اسكػال  مى الستعيج تقجيع إشعار خص  وفػري إلى الجية السخترـة بـالطخول واسسـباب 

 ي بت ذلظ. الت  أدت إلى التنخيخ ف  التػر ج أو  شعتو  غ ذلظ وتقجيع  ا
إذا نكـل الستعيـج  ـغ تشفيـح التدا اتـو بسـا فيـو التدا ـو بالتػر ـج أو قرـخ فـ  ذلـظ أو تـنخخ يحـق : الذخاا  مى كدـاب الستعيـج .2

لسجيخ  ام دائخة المػازم العا ة إصجار القخار بذخاا المػازم السمتدم بيا الستعيـج بـشفذ الخرـائز والسػاصـفات  ـغ أي  رـجر آخـخ 
عيج ونفقتو  ع تحسيمو فخوا اسسعار والشفقات ا ضـافية وأيـة خدـائخ أو  رـار ض أو  صـل أو ضـخر يمحـق  مى كداب ىحا الست

 بالجائخة السدتفيجة أو دائخة المػازم العا ة دون الحاةة إلى أي إنحار وال يحق لمستعيج اال تخاض  مى ذلظ.
وىشـا يحـق لمجشـة العصـااات التـ  أكالـت العصـاا اتخـاذ :  عـواستبعاد  خض السػرد الحي يخل بالتدا اتو أو إلغاا العقج السبخم  .3

ا ةخااات الالز ة بحق الستعيج بسا ف  ذلظ  رـادرة قيسـة التـن يغ السقـجم  ـغ الستعيـج أو أي ةـدا  شـو بذـول يتشاسـي  ـع قيسـة 
 المػازم  يخ السػردة و عتبخ السبمغ ف  ىحه الحالة إيخادًا لمخد شة العا ة.

ــع اسكــػال ي .4 ــاقز أو الســػرد  ــغ اس ــػال وفــ  ةسي ــػازم العا ــة تحرــيل اس ــػال السدــتحقة ليــا فــ  ذ ــة السش ــجائخة الم حــق ل
 .السدتحقة لحلظ السشاقز أو السػرد لجى الػزارات والييئات والسؤسدات الحوػ ية أو  غ ـفاالتيع

 -: حم اخلالفاث:سابعاً 
 قة أو  غ بشػد العقج فيتع كمو وديًا بالتفاوض.ف  كال كجوث أي خالل يشذن  غ تفديخ أي بشج  غ البشػد الداب  - أ

يػ ــًا  ــغ بــجا  فاوضــتيسا لمػصــػل إلــى كــل كــػل أي خــالل يتعمــق بالعقــج يحــق سي  ــغ  32إذا لــع يــتسوغ الصخفــان خــالل  - ب
ــ   شــاشق الدــمصة الػششيــة  ــالمجػا إلــى السحوســة السخترــة وتصبيــق القــػانيغ واسنطســة السعســػل بيــا ف الصــخفيغ كــل الخــالل ب

  فمدصيشية بيحا الذنن.ال
 شزوط يتفزقت:: ثايناً 

إذا استعسل السشاقز الغر أو التال ي ف   عا متو أو ثبت  ميو أنو شخع أو قام بشفدـو أو بػاسـصة  يـخه بصخ ـق  باشـخ أو  .1
 يــخ  باشــخ  مــى رشــػة أكــج  ــػضف  أو  دــتخج   الدــمصة أو  مــى التػاشــؤ  عــو إضــخارًا بالسرــمحة يمغــ   قــجه فــ  الحــال 
و رــادر التــن يغ  ــع  ــجم ا خــالل بحــق الــػزارة السصالبــة بالتعػ زــات الستختبــة  مــى ذلــظ فزــاًل  ــغ شــصي اســسو  ــغ بــيغ 
السشاقريغ وال يدس  لو بالجخػل ف   شاقرات لمدمصة الػششيـة الفمدـصيشية ىـحا فزـاًل  ـغ اتخـاذ ا ةـخااات القزـائية ضـجه 

  شج االقتزاا.
حلظ  رادرة  بمغ التـن يغ ــويخاد إذا أفمذ السشاقز أو السػرد يح .2 ق لمجشة العصااات إلغاا التعاقج  عو دون المجػا لمقزاا ـو

  ام لمخد شة العا ة.
إذا تػفى السشاقز أو السػرد ةاز إلغاا العقج  السبخم  عو أو  ا تبقى  شو  بتػةيو ـتـاب لمػرثـة يفيـج بـحلظ دون الحاةـة إلـى  .3

 بمغ التن يغ ف  ىحه الحالة.استرجار كوع قزائ  يقز  بحلظ  ع رد  
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 انشـــزوط اخلاصـــت 

 

 رفس أي  ادة ـا مة أو أي ةدا  شيا ف  كال  خالفتيا لمسػاصفات الت  تع االتفاا  مييا. لمػزارةيحق  .1
يــتع اســتالم الســػاد الســػردة  ــغ قبــل لجشــة االســتالم  خترــة و ذــومة ليــحا الغــخض وفقــًا لمسػاصــفات والذــخوط العا ــة  .2

لمتعاقــج الــػاردة فــ  د ــػة العصــاا وقــخار ا كالــة وأ ــخ التػر ــج والعيشــات السعتســجة والتــ  يــتع فحرــيا ولةــخاا والخاصــة 
التجارب  مييا بالصخ قة الت  تحجدىا الجية السدتفيجة أو لجشة االستالم بسػةي لجان فشية تذول ليـحا الغـخض لسعخفـة 

ذـيادات الرـحية والسخبخ ـة الالز ـة  ـغ قبـل السـػرد وتؤخـح  جي  صابقتيا لمسػاصـفات السصمػاـة و جـي ــحلظ إرفـاا ال
 ف  اسلف كدي السادة السػردة واشاا  م  شمي  غ السختبخ  شج ـل تػر ج. 2-1العيشات بشدبة 

  غ تار خ ا الا السشاقرة. يجي  م  السػرد العمع بنن  ا يقج و  غ  خض سعخ ساري السفعػل لسجة ستيغ يػ اً  .3

بغـدة او الجيـة التـ  تحـجدىا الـػزارة شبقـا لمذـخوط  ـيخاائيـة لرـال  وزارات الدـمصة بتػر ج أةيدة  السػرد االلتدام  ى م .4
والسػاصفات الػاردة ف  السشاقرة  تزسشا الشقل والتحسيل والتشد ل و ا يتختي  م   سميات التػر ج  ـغ نفقـات بالغـة  ـا 

 بمغت او  رار ض  م  نفقتو الخاصة.

الحـق  و لمـػزارةاقرة بالتجدئة  مـ  أسـاس أقـل اسسـعار والسصـابق لمسػاصـفات السصمػاـة سػل يتع تخسية أصشال السش .5
%  ــغ إةســال  الكسيــة الستعاقــج  مييــا لسجــخد إشــعار الســػرد 25فــ  ز ــادة الكسيــات الستعاقــج  مييــا أو خفزــيا بشدــبة 

 س اسصشال خالل فتخة التعاقج.بخ بتيا ف  ذلظ واشفذ شخوط و ػاصفات وأسعار التػر ج الػاردة ف  العقج لكل أو بع

 شا مة لمزخ بة السزافة  ا لع يخد نز خالل ذلظ. يخ ف  ةسيع اسكػال تكػن  خوض اسسعار بالذيول الججيج و  .6

 الـػزارةف  كال  خالفة السػرد لكل أو بعس شخوط التعاقج أو ف  كال ا تشا ـو أو  خقمتـو لمتػر ـج بسـا يسـذ بسرـمحة  .7
أو يعخض  رالحيا لمزخر يحق لػزارة السالية  رادرة ـفالة كدـغ التشفيـح والخةـػع  ميـو بـالتعػ س  ـغ ــل  صـل أو 
ضخر لحق بيا ـسا أن ليا الحق ف  الحرػل  م  السـػاد التـ  يتخمـف السـػرد  ـغ تػفيخىـا  ـغ السـػرد الـحي يميـو فـ  

% 12ا التعاقــج  ــع ودفــع فــخوا اسســعار  زــافًا إلييــا الدــعخ او الذــخاا بــالصخا التــ  تخاىــا  حققــة لسرــمحتيا وللغــا
 رـار ض إدار ـة  ـغ ضــسانتو البشكيـة ولـيذ لمســػرد الـحي خـالف أي شــخط  ـغ شـخوط التعاقــج أو تخمـف  ـغ أو  خقــل 
ــخوا  ــة بف ــح أو السصالب ــة كدــغ التشفي ــة باســتخداد ـفال ــة تعػ زــات أو السصالب ــة بني ــ  السصالب ــج الحــق ف ــات التػر   سمي

ا تسوشت الػزارة  غ تػفيخ تمظ السػاد بدعخ أقل  ـغ سـعخ السشاقرـة الـحي تـع التعاقـج بسػةبـو وفـ  كـال  ـجم اسسعار إذ
 كفاية الزسانة لتغصية فخوا اسسعار لػزارة السالية الحق ف  خرع أي  بالغ تتبق   غ  دتحقاتو لجييا.

صـفات الـػاردة بالسشاقرـة خـالل ثالثـػن يػ ـًا  ـغ يوػن الجفع السػرد لقاا  ا قام بتػر جه  غ  ػاد شبقـًا لمذـخوط والسػا .8
تــار خ تقــجيع الفــػاتيخ واسوراا الجالــة  مــ  تســام وكدــغ التػر ــج شبقــًا لمذــخوط والسػاصــفات الــػاردة برــحيفة الذــخوط 

 والسػاصفات .

 .يحق لمجشة العصااات تسجيج العصاا  غ السجة السحجدة لو بسا يتشاسي والسرمحة العا ة .9
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  جذول األسعار وانكًياث
 

انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 انزقى اســـــــــى انصنـــــــــف انىحذة انكًيت بانشيكم

   8 Box Filter paper grade 1 d=150 mm 1 

   3 Box Filter paper d=180 mm 2 

2-72 %   10 Pcs Butyrometer for condensed milk, cream and ice cream Gerber 3 

2-10 %   5 Pcs Butyrometer for milk Gerber 4 

2-1 %   5 Pcs Butyrometer for  skim milk Gerber 5 

2-40 %   15 Pcs Butyrometer for cheese Gerber 6 

2-92 %   5 Pcs Butyrometer for butter Gerber 7 

2-35 %   15 Pcs Butyrometer for dry milk Gerber 8 

500 PCS/ box   8 Box Plastic dropper 3ml 9 

   2 Pcs electrode Hanna  211 PH meter 11 

50 PCS/ box   3 Box 
Disposable aluminum dish 20 ml capacity (70*40*20mm) for 

Moisture balance 11 

   5 Pcs Polypropylene Water Jet Pump 12 

   10 Roll Parafilm 13 

   10 Box Sterile stomacher bags 14 

with solid glass base   12 Pcs Graduated cylinders 100ml with PP Stopper 15 
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انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 انزقى اســـــــــى انصنـــــــــف انىحذة انكًيت بانشيكم

(2-222 µ)   3 Bag Yellow tip for automated pipette 16 

(2-1222 µ)   3 Bag blue tip for automated pipette 17 

180 mm & 300 mm   22 Pcs Spoon spatula stainless steel 18 

   4 Pcs Hand lenses glass  d=10cm 19 

   6 Pcs Extraction chamber for soxhelt with NS (29/32 and 45/40) 250 ml 21 

   12 Pcs Wooden forceps long 21 

   5 Box Syringe sterile 5ml 22 

   5 Box Syringe sterile 1ml 23 

   10 Pcs Watch glass 60mm 24 

500 PCS/Box   10 Box Petri dishes sterile 90mm 25 

   12 Box Cup with cover 100 ml 26 

250 PCS/Box   12 Box Sterile cups 100ml 27 

with (Teflon) stopcock   5 Pcs Separatory funnel 250ml conical shape 24/29 NS 28 

500 ml   20 Pcs Dropping washing bottle polyethylene 29 

   10 Pcs Beaker tongs with fiberglass covered jaws 31 

0.45 Micron Pore 

Sizes 
  12 Pcs Non-Sterile Hydrophobic Filters for electronic pump 31 
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انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 انزقى اســـــــــى انصنـــــــــف انىحذة انكًيت بانشيكم

   40 Pcs Crucible for muffle furnace 50-80 ml 32 

Pore size 0.45 µm   3 Box Membrane filter  D=45mm Sterile, gridded 33 

   10 Kg cotton 34 

   10 Pcs Lab coat size  XL &L 35 

   6 Pcs Lab coat size  S & M 36 

   3 Pcs Support   for  micropipettes with 2 container for tips 37 

Volume range 0.1-

100ml 
  2 Pcs Electronic Laboratory Pipette Filler 38 

   40 Pcs Conical flask 100 ml 39 

   10 Pcs High quality digital timer 41 

   20 Pcs Volumetric flask 100 ml transparent 41 

Different size   20 Pcs Flask support  cork firmly holds 250-5000 mL round bottom flasks 42 

   1 Kit Analytical Profile Index Api 20E 43 

   5 Box Plastic droppers 44 

   4 Box Ashless filter paper 110 mm 45 

Connecting Bulbs   5 Pcs Kjeldahel distillation trap 46 

   10 500 g Calcium chloride fused 47 
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انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 انزقى اســـــــــى انصنـــــــــف انىحذة انكًيت بانشيكم

   1 250 g Potassium iodide 48 

   1 500 g Sodium citrate 49 

   3 500 g Potassium sodium tartarate tetra-hydrate 51 

   4 500 g Potassium sulphate 51 

   1 500 g Potassium dichromate 52 

   1 500 g Iodine trichloride 53 

   1 25 g Methyl orange 54 

   6 500 g Sodium oxalate AR 55 

   1 500 g Ceric sulphate (Cerium(IV)) 56 

   1 122 g Amaranth redox indicator 57 

   12 500 g Magnesium sulphate heptahydrate 58 

   3 100 g Silver nitrate 59 

   1 522 g Potassium dihydrogen phosphate 61 

   4 500 g Potassium sulphate  AR 61 

   1 25g Bezenthonium chloride 62 

   1 25 g Dimidium bromide 63 
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انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 انزقى اســـــــــى انصنـــــــــف انىحذة انكًيت بانشيكم

   1 25 g Patent blue vf sulfan blue 64 

   14 500 g Sodium hydroxide pellets 65 

   1 500 g Lysine iron Agar 66 

   3 500 g Baird  Parker Agar base 67 

   1 500 g Cooked  meat medium 68 

   2 500 g EMB Agar 69 

   1 500 g Enrichment listeria broth 71 

   5 500 g Macconkey Agar 71 

   1 500 g Glucose Salt Teepol Broth (twin pack) part A & B 72 

   10 500 g Sabouroud  Dextrose Agar 73 

   5 500 g Peptone water 74 

   5 500 g Plate count Agar 75 

   1 500 g TCBS Agar 76 

   1 500 g M-Endo Agar 77 

   1 500 g Calcium phosphate 78 

   1 500 g Ammonium metavanadate 79 



 

 مختبراث لصالح وزارة االقتصاد الوطني   مواد توريذ  88/0202مناقصت 

 

20 

انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 انزقى اســـــــــى انصنـــــــــف انىحذة انكًيت بانشيكم

   1 25 g Gum Arabic 81 

   1 122  g Sodium Sulfite 81 

   1 500 g Lead acetate 82 

   5 Liter Chloroform d=1.47 83 

   5 Liter Hexane 95% 84 

   2 Liter Iso -amyl alcohol 85 

   2 Liter Dichloromethane DCM 86 

   10 Liter Hydrochloric acid  37% 87 

   22 Liter Ethyl  alcohol  99% 88 

   10 Liter Diethyl ether 89 

   10 Liter Acetone 91 

High purity - colorless   2 Liter Sulphuric acid 98% 91 

   2 Liter Nitric acid 65% 92 

   5 Liter Petroleum ether 93 

   1 500 g Dextrose 94 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

  
ـــ بصفتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىهية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمهقع أدناه ــــأقر أنا  

 ــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــ
من شروط عامة  0202/ 88 ورد بهثائق العطاء المطروح رقما بأنني قرأت وتفيمت كافة م. 2

 .قانهنيًا بتمك الشروط والمهاصفاتوخاصة ومهاصفات وألتزم التزاما 
يهما  ستينكما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعهل وال يجهز لي الرجهع عنو لمدة . 0

 من تاريخ آخر مهعد لتقديم العروض.
ريد األصناف المحالة عمى بمهجب العطاء المذكهر أعاله والتي يتم طمبيا  من وكذلك ألتزم بته . 3

وذلًك من تاريخ تهقيع العقد واستالم أوامر التهريد عمى أن تكهن تمك  ثالثين يهماخالل  الهزارةقبل 
 األصناف المهردة من قبمي وفقًا لممهاصفات والشروط المنصهص عمييا في ىذا العطاء.

 ر وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكراه .وىذا إقرا     
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