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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلُت انعطاءاث املزكشيت

 99/2922 عطاء رقى
 

شبية لرالح  تػريج أدوية ومدتيمكاتلتعمغ وزارة السالية / لجشة العصــاءات السخكــدية عغ شخح عصاء حكػمي        
 تبعًا لمذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء.الخجمات الصبية العدكخية 

فعمى الذـخكات ذات اختترـاص والسدـجمة رسـسيًا وتخيـا فـي السذـاركة فـي ىـحا العصـاء مخااعـة وزارة الساليـة / ا دارة 
دة تالل أوقات الـجوام الخسـسي مـغ أاـل الحرـػل عمـى في ي تل اليػا بجػار محصة فارس لمبتخول .العامة لمػازم العامة

 ( شيكل ييخ مدتخدة تػرد إلى تديشة وزارة السالية.399كخاسة السػاصفات ووثائق العصاء مقابل دفع مبمغ )
وزارة الساليـة فـي يــدة المـػازم  آتخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختػم في صشجوق العصاءات بـا دارة العامـة

وتفـتح السطـاريب بحزـػر مسثمـي الستشاقرـيغ فـي  96/99/2922السػافـق  الثالثاءيػم  صباحمغ  11:00اعة الدىػ 
 .الدمان والسكاننفذ 

 جلُت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 . أاخة ا عالن في الرحف عمى مغ يخسػ عميو العصاء.1
أو بشــظ البخيــج وفــي حــال تعــحر ذلــظ يــتع  ا نتــاجيجــا إرفــاق كفالــة بشكيــة أو شــيظ بشكــي مــغ البشــظ الــػششي أو بشــظ  .2

أو اخدارة العامــة لمخديشــة  وزارة الجاتميــةالساليــة فــي  إحزــار تعيــج والتــدام بالخرــع مــغ السدــتحقات معتســج مــغ الــجائخة
يػمًا مغ آتـخ مػعـج لتقـجيع  تدعيغمغ إاسالي العصاء " كتأميغ دتػل " ساري السفعػل لسجة  %5 بػزارة السالية بكيسة

 عخوض.ال
 تذسل اسيع أنػاع الخسػم والزخائا.. تقجم األسعار بالذيكل و 3
 . لجشة العصاءات ييخ ممدمة بقبػل أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلشالع عمى الكخاسة يخاى مخااعة مػقع الػزارة 5
 .9598967679 :رقع اػال. لمسخااعة واخستفدار 6
 
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 وض يٍ قبم املتُاقصني:أوالً: إعذاد وتقذيى انعز

يعج السشاقز عخضو وأسعاره عمى الججاول والشساذج والػثائق السخفقة بجعػة العصاء بعج أن يقـخأ ىـحه الػثـائق ويـتفيع اسيـع مـا  .1
يتحسـل كافـة الشتـائل الستختبـة عمـى عـجم  ورد فييا ويختع ويػقع كافة وثائق دعػة العصاء ويقجميا ضسغ العخض كاممـة عمـى أن

 قيامو بالتجقيق واخستكسال برػرة صحيحة.

عمى أن يذسل الدعخ رسػم الجسارك وأاػر التحديع والتغميـب ومرـاريب الشقـل والتحسيـل والتشديـل  بالذيكلتكتا أسعار العصاء  .2
 .والتأميغ واسيع الخسػم والسراريب األتخى 

مكتػبـًا بـالحبخ األزرق أو األسـػد فقـح ويحطـخ السحـػ أو التعـجيل أو الذـصا أو ا ضـافة فــي يعـج السشـاقز عخضـو مصبػعـًا أو  .3
ويعاد كتابة الرـػا  بـالحبخ األزرق أو األسـػد  خالعخض وكل ترحيح مغ ىحا القبيل يػضع عميو تصيغ متػازييغ بالحبخ األحس

 ويػقع بجانبو مغ قبل مغ أاخى الترػيا.

تػريـج لو الػثائق السصمػبة مع تـأميغ دتـػل العصـاء فـي مغمـف مغمـق بوحكـام ويكتـا عميـو عصـاء يقجم السشاقز عخضو مخفقًا ب .4
وكحلظ اسسو وعشػانو بالكامل ورقـع اليـاتف  99/2922لمسشاقرة رقع أدوية ومدتيمكات شبية لرالح الخجمات الصبية العدكخية 

عمقـة بالعصــاء وعميـو تبميـــغ ا دارة العامـة لمـػازم / وزارة والفاكذ ورقـع صـشجوق البخيـج الخاصـيغ بـو لتخسـل إليـو السكاتبـات الست
السالية تصيًا بأي تغييخ أو تعجيل في عشػانو وعميو أن يكتا أيزًا اسع الجائخة التي شخحت العصاء وعشػانيـا وبخـالف ذلـظ يحـق 

 لمجشة العصاءات أن تيسل العخض السقجم مشو.

ات السخرـز ليـحا الغـخض لـجى ا دارة العامـة قبـل انتيـاء السـجة السحـجدة يػدع العخض مغ قبل السشاقز فـي صـشجوق العصـاء .5
 لحلظ وكل عخض خ يػدع  في صشجوق العصاءات قبل آتخ مػعج لتقجيع العخوض خ يشطخ فيو ويعاد إلى مرجره مغمقًا .

مغ تـاري  آتـخ مػعـج لتقـجيع  اً يػم 99يمتدم السشاقز بأن يبقى العخض السقجم مشو نافح السفعػل وخ يجػز لو الخاػع عشو لسجة  .6
 العخوض.

 السصالبة بالتعػيس.التعاقج أو  إنياء لمصخفيغيحق  أو ارتفعت خ األسعار تفي حال انخفز .7
 ثاَيًا: انشهاداث واملستُذاث انزمسيت املطهىبت:ـ

 مى الشحػ التالي:يخفق السشاقز مع عخضو ) تاصة إذا كان يذارك ألول مخة ( الذيادات والػثائق السصمػبة مشو وىي ع  .1
 .صػرة مرجقة عغ شيادة مداولة السيشة وكحلظ الديخة الحاتية لمذخكة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذخكة 

 .شيادة تمػ شخف مغ دائخة ضخيبة الجتل وضخيبة الكيسة السزافة 

ف بالمػازم السعخوضة وكـحلظ عمى السشاقز أن يخفق بعخضو الشدخة األصمية مغ أية كتالػاات أو نذخات أو معمػمات فشية تعخ  .2
 يقجم مع عخضو العيشات السصمػبة في دعػة العصاء وإذا كانت تمظ العيشات ييخ قابمة لمشقل 

 فعميو أن يحجد مكانيا والػقت الحي يسكغ رؤيتيا فيو وإخ يكػن لمجشة العصاءات عجم الشطخ بالعخض.

 لتػضيح عخضو. ويخى أنيا ضخورية يخيا بوضافتيا يحق لمسشاقز أن يزيب أية وثائق أو معمػمات .3
  :ثانثًا: تأييُاث وضًاَاث انعطاء

يمتدم السشاقز أن يخفق بعخضو سشج دفع معتسج أو عمـى شـكل كفالـة أو شـيظ بشكـي صـادر مـغ بشـظ  :تأميغ الجتػل في العصاء .1
بكيسـة زارة الساليـة عمـى ذلـظ فـي يـدة ومػافقـة و  ج بحجـد مبمـغ مـغ السدـتحقاتيـأو تع البخيج أو البشظ الػششي أو بشـظ اخنتـاج

شــيػر مــغ تــاري  فــتح السطــاريب وخ يشطــخ فــي أي  3مــغ إاســالي قيســة العصــاء " كتــأميغ دتــػل " ســاري السفعــػل لســجة  5%
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عمى أن تعاد تأميشات الجتػل فـي العصـاء إلـى مقـجمييا مـغ السشاقرـيغ الـحي لـع يحـال  عخض ييخ معدز بتأميغ دتػل العصاء
 .مغ تاري  آتخ مػعج لتقجيع العخوض شيخيغة عمييع العصاء بعج مج

يمتـدم الستشـاقز الفـائد بالعصـاء أو بـأي اـدء مـغ بشـػده بتقـجيع تـأميغ حدـغ التشفيـح لمعصـاء السحـال عميـو : تأميغ حدغ التشفيح .2
سـشج دفـع معتسـج أو عمـى شـكل كفالـة أو شـيظ بشكـي صـادر مـغ بشـظ % مغ إاسالي قيسـة العصـاء وذلـظ عمـى شـكل 19بكيسة 

 15تـالل عمـى ذلـظ  بخيج أو البشظ الػششي أو بشظ اخنتاج أو تعيج بحجد مبمغ مغ السدتحقات في يدة ومػافقة وزارة الساليـةال
 .م عمى أن يكػن ساري السفعػل حتى انتياء العقجيػم مغ تاري  تبميغو بقخار إحالة العصاء عميو مغ قبل ا دارة العامة لمػاز 

 ا:: فتح انعطاءاث وتقييًهرابعاً 
يذـكل مـجيخ عـام المـػازم العامـة لجشـة فـتح مطـاريب العصـاء وتقـػم ىـحه المجشـة بفـتح العصـاءات بحزـػر  :لجشة فـتح السطـاريب .1

 -السشاقريغ أو مسثمييع في الدمان والسكان السحجديغ في دعػة العصاء بعج اتخاذ ا اخاءات التالية:
يفـتح مطخوفـو يزـع رئـيذ المجشـة عميـو وعمـى مطخوفـو رقسـًا إثبات عجد السطـاريب فـي محزـخ فـتح السطـاريب وكـل عصـاء  - أ

 مدمداًل عمى ىيئة كدخ اعتيادي بدصو رقع العصاء ومقامو عجد العصاءات الػاردة.

 تخقيع األوراق السخفقة مع العصاء وإثبات عجدىا.  -  

 ر السشاقريغ أو مسثمييع.قخاءة اسع مقجم العصاء واألسعار وقيسة التأميغ اخبتجائي السقجم مغ كل مشاقز وذلظ بحزػ   - ت

التػقيع مغ رئيذ المجشة واسيع األعزاء الحاضخيغ عمى العصاء ومطخوفو وكل ورقة مغ أوراقو وكحلظ عمى محزخ المجشـة  - ث
 بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

لمجشـة الفشيـة التـي تقـػم يحجد مجيخ عام المػازم العامة األشخاص أو الجيـات الـحيغ تتكـػن مـشيع ا لجشة دراسة وتقييع العخوض: .2
بجراسة العخوض مغ الشػاحي الفشية والسالية والقانػنية وتقجم تػصياتيا السشاسبة لمجشة العصاءات السخكدية بعج أتح السعـاييخ التاليـة 

 -في اخعتبار:
 خ يشطخ في أي عخض ييخ معدز بتأميغ دتػل العصاء.  - أ

اييخ الفشية وفقًا لسػاصفات المػازم السصمػبـة عمـى اـجول يعـج ليـحه الغايـة  تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحيث تحجد السع   -  
 وتخزع كافة العخوض لشفذ السعاييخ مغ حيث التدام السشاقز بعخضو بسػاصفات وشخوط دعػة العصاء.

وسـسعتو التجاريـة  يؤتـح بعـيغ اخعتبـار كفـاءة السشـاقز مـغ الشـاحيتيغ الساليـة والفشيـة ومقجرتـو عمـى الػفـاء بالتدامـات العصـاء  - ت
والتدـييالت التـي يقــجميا أو الخجمـة التــي يػفخىـا وقصـع ال يــار وورش الرـيانة و كــحلظ كػنـو وكيـل أو مــػزع لػكيـل أو تــااخ  

 ولمجشة استبعاد عخض السشاقز الحي خ تتػفخ فيو كل أو بعس ىحه الستصمبات.

 تتع دراسة العخوض السقجمة. تبجأ الجراسة بالعخض الحي قجم أرتز األسعار ثع الحي يميو حتى  - ث

مـغ حـق ا حالـة عمـى مقـجم أرتـز األسـعار و إذا تػافخت في العخض كافة الذخوط والسػاصفات والجػدة تػصـي المجشـة الفشيـة ب - ج
 المجشة الفشية أن تػصي بالتخسية عمى أكثخ مغ مػرد لمرشف الػاحج بالخيع مغ اتتالف األسعار.

خض الحي يتزسغ أرتز األسعار تشتقـل الجراسـة إلـى العـخض الـحي يميـو بالدـعخ إلـى أن في حالة عجم تػافخ الستصمبات في الع - ح
 ترل إلى العخض الحي تتػافخ فيو الستصمبات لإلحالة عمى أن تبيغ أسبا  استبعاد العخوض األرتز بذكل واضح.

ميـدات إضـافية ثـع السقــجم  إذا تدـاوت السػاصـفات واألسـعار والذـخوط والجـػدة السصمػبـة يفزـل السشــاقز الـحي يتزـسغ عخضـو - خ
لمسشتجات السحمية  ثع السشاقز السكيع بفمدصيغ برػرة دائسة  ثع مجة التدـميع األقـل إذا كانـت سـخعة التدـميع لسرـمحة الـجائخة 

 السدتفيجة.
 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـساً خاي

ا حالــة وتػقيــع اختفاقيــة ومــا يمحقيــا مــغ أوراق  عمــى الستعيــج الــحي أحيــل عميــو العصــاء اســتكسال إاــخاءات العقــج الخــاص بقــخار .1
 ومدتشجات بسا فييا )أوامخ الذخاء(.
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 مغ تاري  استالمو ألمخ التػريج. أسبػعيغ يمتدم الستعيج بالتػريج تالل .2

خ يجػز لمستعيج أن يتشازل ألي شخز آتخ عغ كل أو أي ادء مغ العقج دون الحرػل عمى  إذن تصي مغ لجشة العصاءات التـي  .3
 أحالت العصاء.

خ يحق لمسشاقز أو السػرد الخاػع عمى لجشة العصاءات بأي تدارة أو ضخر ناشئ عغ تقجيع عخضو في حالة إذا ما رفزـت لجشـة  .4
العصاءات كل العخوض السقجمة إلييا أو إذا لع تحل العصاء عمى مقجم أقل األسعار أو إذا ألغت لجشة العصاءات دعػة العصاء في أي وقت 

 حمة دون ذكخ األسبا .أو أي مخ 

 و.يمتدم السػرد بتدميع المػازم وفقًا لمسػاصفات والذخوط الستفق عمييا والػاردة في قخار ا حالة وكحلظ العيشات السعتسجة والسحكػرة في .5
 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتُفيذ أو عذو قيايه به:ـاً سادس

أتخ الستعيج عغ تػريج ما التدم بو في السػعج السحجد في العقـج يحـق لسـجيخ عـام دائـخة المـػازم العامـة إذا ت :فخض يخامة مالية .1
%( مغ قيسة المػازم التي تأتخ في تػريجىا عغ كل أسبػع تأتيخ إخ إذا تبـيغ أن التـأتيخ فـي 1أن يفخض يخامة مالية خ تقل عغ )

عمى الستعيج تقجيع إشعار تصي وفػري إلـى الجيـة السخترـة بـالطخوف واألسـبا  التػريج نااع عغ قػة قاىخة   وفي اسيع األحػال 
 التي أدت إلى التأتيخ في التػريج أو مشعتو مغ ذلظ وتقجيع ما يثبت ذلظ.

الذخاء عمى حدا  الستعيـج : إذا نكـل الستعيـج عـغ تشفيـح التداماتـو بسـا فيـو التدامـو بالتػريـج أو قرـخ فـي ذلـظ أو تـأتخ يحـق  .2
ام دائخة المػازم العامة إصجار القخار بذخاء المـػازم السمتـدم بيـا الستعيـج بـشفذ الخرـائز والسػاصـفات مـغ أي مرـجر آتـخ لسجيخ ع

عمى حدا  ىحا الستعيج ونفقتو مع تحسيمو فخوق األسـعار والشفقـات ا ضـافية وأيـة تدـائخ أو مرـاريب أو عصـل أو ضـخر يمحـق 
 لعامة دون الحااة إلى أي إنحار وخ يحق لمستعيج اخعتخاض عمى ذلظ.بالجائخة السدتفيجة أو دائخة المػازم ا

استبعاد عخض السػرد الحي يخل بالتداماتو أو إلغاء العقـج السبـخم معـو: وىشـا يحـق لمجشـة العصـاءات التـي أحالـت العصـاء اتخـاذ  .3
أو أي اـدء مشـو بذـكل يتشاسـا مـع قيسـة  ا اخاءات الالزمة بحق الستعيج بسا فـي ذلـظ مرـادرة قيسـة التـأميغ السقـجم مـغ الستعيـج

 المػازم ييخ السػردة ويعتبخ السبمغ في ىحه الحالة إيخادًا لمخديشة العامة.
وفي اسيع األحػال يحق لجائخة المػازم العامة تحريل األمػال السدتحقة ليا في ذمة السشاقز أو السػرد مغ األمػال السدـتحقة  .4

 ت والييئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفاختيع.لحلظ السشاقز أو السػرد لجى الػزارا
 -: حم اخلالفاث:سابعاً 

 في حال حجوث أي تالف يشذأ عغ تفديخ أي بشج مغ البشػد الدابقة أو مغ بشػد العقج فيتع حمو وديًا بالتفاوض. - أ

عقــج يحــق ألي مــغ يػمــًا مــغ بــجء مفاوضــتيسا لمػصــػل إلــى حــل حــػل أي تــالف يتعمــق بال 39إذا لــع يــتسكغ الصخفــان تــالل  -  
الصــخفيغ حــل الخــالف بــالمجػء إلــى السحكســـة السخترــة وتصبيــق القــػانيغ واألنطســة السعســـػل بيــا فــي مشــاشق الدــمصة الػششيـــة 

 الفمدصيشية بيحا الذأن.
 شزوط يتفزقت:ـ :اً ثايُ

ييـخه بصخيـق مباشـخ أو ييـخ إذا استعسل السشاقز الغر أو التالعا في معاممتو أو ثبت عميو أنو شـخع أو قـام بشفدـو أو بػاسـصة  .1
مباشخ عمى رشػة أحج مػضفي أو مدتخجمي الدمصة أو عمى التػاشؤ معو إضخارًا بالسرمحة يمغي عقجه فـي الحـال ويرـادر التـأميغ 
مع عجم ا تالل بحق الـػزارة السصالبـة بالتعػيزـات الستختبـة عمـى ذلـظ فزـاًل عـغ شـصا اسـسو مـغ بـيغ السشاقرـيغ وخ يدـسح لـو 

 في مشاقرات لمدمصة الػششية الفمدصيشية ىحا فزاًل عغ اتخاذ ا اخاءات القزائية ضجه عشج اخقتزاء.بالجتػل 
إذا أفمذ السشاقز أو السػرد يحق لمجشة العصاءات إلغاء التعاقج معو دون المجػء لمقزاء وكحلظ مرادرة مبمـغ التـأميغ كـويخاد عـام  .2

 لمخديشة العامة.
از إلغــاء العقــج  السبــخم معــو أو مــا تبقــى مشــو  بتػايــو كتــا  لمػرثــة يفيــج بــحلظ دون الحااــة إلــى إذا تــػفى السشــاقز أو الســػرد اــ .3

 استرجار حكع قزائي يقزي بحلظ مع رد مبمغ التأميغ في ىحه الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت

 
يقجميا السػرد عمى حدابو  التيالسدتمدمات  والجية السدتفيجة إاخاء التفتير أو اختتيار عمى ػزارة الجاتميةيحق ل. 1

 الخاص دون الحق باخعتخاض.
متدم الستعيج الكيام بالتػريج الكسيات التي تصما مشو في السكان والدمان السحجد مغ تاري  استالمو أمخ التػريج ي. 2

حتى وصػليا عشيا  ويكػن مدئػخً  وعجم تمفيا الخصى عمى أن يتع نقل السػاد واألصشاف السصمػبة بصخيقة تزسغ سالمتيا
 في يدة. وزارة الجاتميةإلي مػاقع العسل ومخازن 

ط العامة أو الخاصة أو مغ حق لجشة اخستالم رفس أية كسية أو الرشف بكاممو إذا واج مخالفة في الذخو . 3
 .السػاصفات

ة السدتفيجة أي مػاد يقػم السػرد بتػريجىا يجا أن تكػن مصابقة لمسػاصفات والسقاييذ الفمدصيشية ويحق لمجي. 4
 .ىا مشاسبة وعمى حدا  نفقة السػردالتأكج مغ ذلظ بالصخق التي تخا

 وشاممة لمزخيبة السزافة ما لع يخد نز تالف ذلظ. بالذيكلفي اسيع األحػال تكػن عخوض األسعار . 5
وزارة بسرمحة  في حال مخالفة السػرد لكل أو بعس شخوط التعاقج أو في حال امتشاعو أو عخقمتو لمتػريج بسا يسذ. 6

والخاػع عميو بالتعػيس عغ كل  كفالة حدغ التشفيحمرادرة  الساليةأو يعخض مرالحيا لمزخر يحق لػزارة  الجاتمية
عصل أو ضخر لحق بيا كسا أن ليا الحق في الحرػل عمى السػاد التي يتخمف السػرد عغ تػفيخىا مغ السػرد الحي يميو 

% 10ىا محققة لسرمحتيا وإلغاء التعاقج معو ودفع فخوق األسعار مزافًا إلييا في الدعخ أو الذخاء بالصخق التي تخا
مراريب إدارية مغ ضسانتو البشكية وليذ لمسػرد الحي تالف أي شخط مغ شخوط التعاقج أو تخمف عغ أو عخقل 

لسصالبة بفخوق األسعار أو ا كفالة حدغ التشفيحعسميات التػريج الحق في السصالبة بأية تعػيزات أو السصالبة باستخداد 
قل مغ سعخ السشاقرة الحي تع التعاقج بسػابو وفى حال عجم كفاية أإذا تسكشت الػزارة مغ تػفيخ تمظ السػاد بدعخ 

 الحق في ترع أي مبالغ تتبقى مغ مدتحقاتو لجييا. الساليةالزسانة لتغصية فخوق األسعار لػزارة 
حدا آلية وزارة السالية مغ مػاد شبقًا لمذخوط والسػاصفات الػاردة بالسشاقرة يكػن الجفع لمسػرد لقاء ما قام بتػريجه  .7
رحيفة الذخوط بتقجيع الفػاتيخ واألوراق الجالة عمى تسام وحدغ التػريج شبقا لمذخوط والسػاصفات الػاردة  بعج

 والسػاصفات. 
غ متعيج   وذلظ بسا يتشاسا مع السرمحة لمجشة العصاءات السخكدية الحق بتجدئة األصشاف أو كسياتيا بيغ أكثخ م. 8

 العامة.
يمتدم مغ يخسػ عميو الرشف إحزار قائسة بأسساء األدوية وكسياتيا التي قام باستيخادىا مغ الخارج مختػمة مغ . 10

 الرحة. ػزارةية الػششية السدجمة بالجسارك بالسعابخ وىحا خ يذسل الرشاعات الجوائ
 السػرد بالتالي:يمتدم  .11

  فاق شيادة الترشيع الجيج لمذخكة السرشعة.إر 
 .إرفاق شيادة تجاول السدتحزخ في بمج السشذأ 
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  إرفاق شيادة تحميل إحجى التذ يالت لمسدتحزخ با ضافة إلى بيان تخكيبة السدتحزخ كاممة مغ السػاد الفعالة
 والغيخ فعالة.

مغ صجور أوامخ التػريج  السحجدة في تخسية العصاء السجةالتػريج: يتع التػريج لكامل الكسية السصمػبة في يزػن . 12
يجا أن خ تقل صالحية األصشاف السػردة عغ سشتيغ عشج التػريج أما األصشاف التي تكػن السجة بيغ إنتاايا وتاري  و 

 ( الخاص بيا..shelf lifeالرالحية ليا اقل مغ سشتيغ فيجا أخ تقل صالحيتيا عغ ثمثي مجة حياة الرشف )
الحق في إلغاء السشاقرة برػرة كمية أو بعس أصشافيا وبجون إبجاء األسبا  ودون أن يكػن لسقجم  ارة الجاتميةػز ل. 13

 العصاء الحق في السصالبة بأي تعػيس.
تالل فتخة سخيان العقج الحق في زيادة الكسيات السصمػبة أو تخفيزيا كميًا أو ادئيًا ندبة خ تديج أو  ػزارة الجاتميةل. 14
 % مغ الكسية السصمػبة وبشفذ األسعار التي تقجم بيا وبجون اعتخاض مغ السػرد .30عغ تقل 
 لغ يشطخ ألي عصاء ييخ مدتػفى لمذخوط القانػنية ولغ يقبل أي عصاء يتع إحزاره بعج السػعج السحجد .. 15
 الفمدصيشية( عمى اسيع العبػات. ػزارة الجاتميةعمى السػرد شباعة عبارة )مباعة ل. 16
 يجا اخلتدام بأن تكػن األقخاص والكبدػخت في عبػات عمى ىيئة أشخشة )نسصية(.. 17
 زاااة فقح.  100يجا اخلتدام بان خ تديج الكسية مغ زاااات األدوية السػاػدة داتل كل كختػن عغ . 18
 يجا اخلتدام بأن تكػن اسيع العبػات لمرشف الػاحج متداوية الكسية.. 19
في يدة وأن يكػن التػريج تالل الخجمات الصبية العدكخية أي كسية مغ األدوية يجا التشديق مدبقًا مع عشج تػريج . 20

الحجع الكبيخ والتي  خز محاليل الجيمدة والسحاليل ذاتساعات الجوام الخسسي مرحػبًا با رسالية أو الفاتػرة وفيسا ي
 تحتاج خماكغ تخديغ كبيخة يتع تػريجىا حدا الصما.

جا عمى السذتخك تحجيج اسع الذخكة السرشعة وبمج السشذأ لمرشف الحي يتقجم بو في السشاقرة وتحجيج رقع ي. 21
 .اصة بالرشف وذلظ عشج تحجيج الدعخالكتالػج وإرفاق الكتالػاات الخ

.جا أن تدمع األدوية مغ قبل مشجوبيغ معتسجيغ مغ قبل السػرديغ ألي لجشة اخستالم في السدتػدعاتي. 22
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  انكًياث واألسعارول جذ
 ( أدويت ويستههكاث طبيت1جذول رقى )

 

انشزكت  بهذ املُشأ يذة انتىريذ يالحظت
 املصُعت

اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      60 BOX/1000CAP. OMEPRAZOLE /EZOMEPRAZOLE 20MG/ ca. 1 

      100 BOX/1000TAB. METRONIDAZOLE  250MG/ t. 2 

      100 BOX/1000CAP. AMOXYCILLIN  500MG/ ca. 3 

      100 BOX/1000TAB. 
AMOXYCILLIN 500MG+ CLAVULANIC ACID 

125MG/ t. 
4 

      80 BOX/1000TAB. CIPROFLOXACINE 500MG/ t. 5 

      60 BOX/1000CAP. AZITHROMYCIN 250MG/ ca. 6 

      30 BOX/1000CAP. AZITHROMYCIN 500MG/ ca. 7 

      36 BOX/1000TAB. BISOPROLOL FUMARATE 5MG/ t.  8 

      12 BOX/1000TAB. AMLODIPINE BESYLATE 5MG/ t. 9 

      90 BOX/1000TAB. CHLORPHENIRAMINE  MALEATE 2MG/ t. 10 

      60 BOX/1000TAB. ACETYLSALISYLIC  ACID 100MG/ t.  11 

      150 BOX/1000TAB. PARACETAMOL 500MG / t. 12 

      30 BOX/1000TAB. 

CHLORPHENIRAMINE  MALEATE2.5MG 
+PHENYLEPHRINE HCL10MG+ PARACETA-
MOL 300MG+ASCORBIC ACID100MG+ CAF-

FEINE 30MG/ t. or Alike (Anti Flu) 

13 
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 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      120 BOX/1000TAB. IBUPROFEN 400MG/ t. 14 

      60 BOX/1000CAP. 
PIROXICAM 20MG/ OR LORNOXICAM8MG / 

OR MELOXICAM 16MG. 
15 

      60 BOX/1000TAB. 
ORPHENADRINE CITRATE 35MG + PARACE-

TAMOL 500MG/ t. OR ALIKE MUSCLE RE-
LAXANT 

16 

      60 BOX/1000TAB. GLIMEPIRIDE 2 MG/ t. 17 

      60 BOX/1000TAB. GLIMEPIRIDE 4 MG/ t. 18 

      3000 BOT. AMOXYCILLIN  250MG /5ML/ sp. 19 

      3000 BOT. 
AMOXYCILLIN 250MG+ CLAVULANIC ACID 

62.5MG /5ML SUSP. 
20 

      3000 BOT. 
AZITHROMYCIN  200MG /5ML/ sp.     

(22.5ml) 
21 

      3000 BOT. 
CHLORPHENIRAMINE  MALEATE 2MG/ 

5ML/ sy. 
22 

      3000 BOT. PARACETAMOL 125MG/5ML/ sy. 23 

      3000 BOT. IBUPROFEN 100MG/5ML/ sp.   (100ml) 24 

      3000 BOT. 
TRIPROLIDINE HCL 1.25MG +QUAIFENESIN 

100MG +PSEUDOEPHEDRINE HCL 
30MG/5ML/ sp.       

25 
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 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      3000 BOT. 
TRIPROLIDINE HCL 1.25MG + 30MG 
PSEUDOEPHEDRINE HCL/5ML/ sy. 

26 

      500 AMP EPINEPHRINE 1MG/1ML/ a. 27 

      200 AMP FUROSEMIDE 10MG/ImL/ a.  28 

      600 BOT. 
OFLOXACIN 3MG/ML/OR ALIKE ANTIBIOTIC 

DROPS.. 
29 

      600 BOT. 

DEXAMETHASONE SOD.  PHOS.1MG + NEO-
MYCIN  SULPH. 5MG + POLYMYXIN B SUL-

PHATE/OR ALIKE ANTIBIOTIC & COR-
TECOSTEROID DROPS.  

30 

      600 TUBE 
DEXAMETHASONE  + NEOMYCIN SUL-
PHATE/OR ALIKE ANTIBIOTIC & COR-

TECOSTEROID EYE OINT.  
31 

      30 BOT. CYCLOPENTOLATE 0.5% DROPS 32 

      18 
BOX/1000 

SUPP 
PARACETAMOL   150MG /SUPP 33 

      18 
BOX/1000 

SUPP 
PARACETAMOL   300MG /SUPP 34 

      18 
BOX/1000 

SUPP 
DICLOFENAC SODIUM 12.5MG /SUPP 35 

      18 
BOX/1000 

SUPP 
DICLOFENAC SODIUM 25MG /SUPP 36 

      1200 TUBE MICONAZOLE  NITRATE 2%  /CREAM 37 
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 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      1800 TUBE 
BETAMETHASONE  VALERATE 0.1% / 

CREAM 
38 

      1800 TUBE 
BETAMETHASONE  VALERATE 0.1%+ GEN-

TAMYCIN SULPHATE 0.1% /CREAM 
39 

      1800 TUBE 
TRIAMCINOLONE ACETATE 

0.1%+NYSTATIN 100000IU/GM+NEOMYCIN 
0.25%+GRAMACIDIN 0.25% /CREAM 

40 

      1200 TUBE CLOBETAZOLE PROPIONATE 0.05% / OINT. 41 

      3000 ROLL 

ELASTIC CREPE  BANDAGE 8CM WIDTH 4.5 
Mt  LENGTH -HIGH TENSILE  STRENGTH -
OVER LOCKED EDGES, WITH  2 TO 3 FIXA-

TION CLIPS . 

42 

      3000 ROLL 

ELASTIC CREPE  BANDAGE 10CM WIDTH 
,4.5Mt LENGTH -HIGH TENSILE  STRENGTH -

OVER LOCKED EDGES ,    2 TO 3 FIXATION 
CLIPS . 

43 

      10000 ROLL 
GAUZE BANDAGE 7CM × 2.7 Mt, 17 THREAD 

/ SQ.CM  (  pack of 12 rolls) 
44 

      500 PACK/100 
GAUZE 5×5Cm, NON-STERILE,  8 PLY,17 

THREAD / SQ .CM ( 100 PCS/PACK ) 
45 

      500 PACK/100 
GAUZE 7.5×7.5Cm, NON-STERILE,  8 PLY,17 

THREAD / SQ .CM ( 100 PCS/PACK )  
46 

      500 PACK/100 
GAUZE 10×10Cm, NON-STERILE 12 PLY,17 

THREAD / SQ. CM  ( 10 PCS/Pack)  
47 
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 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
ايل اإلمج

 بانشيكم
سعز انىحذة 

 بانشيكم
Qu. Unit Item No 

      4000 ROLL 
PLASTER ZINC OXIDE 2.5CM *5MT ( ADHE-

SIVE ) 
48 

      1000 BOX/100 NEEDLE HYPODERMIC DISP.  G21 49 

      1000 BOX/100 NEEDLE HYPODERMIC DISP. G23 50 

      2000 PIECE 

CATHETER  FOLLEY 2WAY BALLON 'CATH-
ETER (LATEX SILICONIZED) ,VOLUM 5-
15ML, SIZE18 CH  , CATHETER  LENGTH 

40CM  

51 

      1200 BOX/ 100PCS 
GLOVE LATEX NONSTERILE  DISPOSABLE 

POWDERED  (QTY : 60% MEDIUM  
,40%LARGE ) 

52 

      500 BOX/100 
TONGUE DEPRESSOR SPATULA WOODEN 

ADULT 
53 

      60 DOZEN 
NYLON 2/0  CURVED   CUTTING NEEDLE   

45MM ,LENGTH 1M  
54 

      60 DOZEN 
NYLON 3/0 W320  CURVED CUTTING NEE-

DLE   26 MM ,LENGTH 45CM  BLUE 
55 

      60 DOZEN 
NYLON 4/0 W319  CURVED CUTTING NEE-

DLE  19 MM  ,LENGTH 45CM  BLUE 
56 

      60 DOZEN 
NYLON 5/0 W 526    CURVED CUTTING NEE-

DLE  15 MM  , LENGTH 45 CM 
57 

بانشيكم اإلمجايلانسعز    
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 ( يىاد خمترباث2جذول رقى )
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      15 KIT/4*250 ML GLUCOSE(colorimetric) 1 

      18 KIT/250ML  (UREA(uv 2 

      50 KIT/100ML (UREA (colorimetric 3 

      60 KIT/ 100 ML CREATININE(colorimetric) 4 

      70 KIT/100 ML URIC ACID(colorimetric) 5 

      5 KIT/100ML CALCIUM TEST(colorimetric) 6 

      5 KIT/ 100ML MAGNESIUM(colorimetric) 7 

      4 KIT/100ML PHOSPHORUS(colorimetric) 8 

      25 KIT /100ML AST (SGOT)(KINETIC) 9 

      25 KIT/100ML ALT (SGPT)(KINETIC) 10 

      25 KIT/100ML ALK.PHOSPHATASE(KINETIC) 11 

      8 KIT/250ML BILIRUBIN (T&D)(COLORIMETRIC) 12 

      12 KIT/240ML TOTAL PROTEIN(colorimetric) 13 

      10 KIT/240ML ALBUMIN(colorimetric) 14 

      35 KIT/100ML CHOLESTEROL(colorimetric) 15 



 

 99/2922عطاء رقم تىريد أدوية لصالح وزارة الداخلية 

 04صفحة  
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      35 KIT/100ML TRIGLYCERIDES(colorimetric) 16 

      30 
BOX/ 50 
STRIPS 

SUGER STRIPS 17 

      6 VIAL/5 ML MULTI-CALIBRATOR 18 

      50 
BOX/100 

STRIPS 
URINE MULTISTICS 10 19 

      4 BOX XL-WASH(ERBA XL 200) 20 

      8 PACK/1000 PCS SAMPLE CUPS(ERBA XL 200) 21 

      11 BOTTLE/ 10 LT ORPHYEE DILUENT 22 

      12 BOTTLE/ 1.0 LT ORPHYEE CLEANER 23 

      10 BOTTLE/ 1.0 LT ORPHYEE LYTING AGENT 24 

      13 BOTTLE/20LT CELL- PACK(SYSMEX XP 300) 25 

      13 
BOT-

TLE/500ML 
SYSMEX STROMATOLYSER 26 

      15 KIT/20LT Abacus380 diatron(diluent) 27 

      15 BOTTLE/ 1.0 LT Abacus380 diatron(Cleaner) 28 

      10 BOTTLE/ 1.0 LT Abacus380 diatron(lyse) 29 

      3 BOX/1000PCS MINDRY CUVETTE BS 200 30 

      1 BOT 1 TH MINDRY CUVETTE BS 300 31 



 

 99/2922عطاء رقم تىريد أدوية لصالح وزارة الداخلية 

 05صفحة  
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 تاملصُع
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      50 KIT/100TEST ASOT TEST (LATEX) 32 

      50 KIT/100TEST CRP (LATEX) 33 

      50 KIT/100TEST R.FACTOR (LATEX 34 

      3000 CASETES HBsAg 35 

      1000 CASETES HCV 36 

      700 CARDS PREGNANCY TEST(S+U) 37 

      50 VIAL/10ML ANTI-A 38 

      40 VIAL/10ML ANTI-B 39 

      40 VIAL/10ML ANTI - D 40 

      10 VIAL /5 ML P.T(LIQUID) 41 

      10 VIAL / 3 ML A.P.T.T.+ CACL2(LIQUID) 42 

      7 KIT / 3*1 ML ( PLASMA CONTROL (N  43 

      15 VIAL / 10 ML ANTIHUMAN GLOBULIN 44 

      12 VIAL / 10 ML BOVINE ALBUMINE 45 

      10 VIAL /2.5 ML  (CBC CONTROL (L1 46 

      18 VIAL /2.5 ML  (CBC CONTROL  (L2 47 



 

 99/2922عطاء رقم تىريد أدوية لصالح وزارة الداخلية 

 06صفحة  
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      10 VIAL /2.5 ML ( L3)CBC CONTROL  48 

      300 BOX/ 100 PCS CBC EDTA VACCUTEST TUBES(3.0ML) GLASS 49 

      150 BOX/ 100 PCS       VACCUTEST (PLAIN) TUBES GLASS (5ML 50 

      8 BOX/ 100 PCS PT&PTT TUBES 51 

      30 KIT/100PCS ESR SYSTEM + RACKS 52 

      15000 PCS SMALL PLASTIC TUBES 53 

      3000 PCS SMALL GLASS TUBES 54 

      15000 PCS CENTRIFUGE TUBES 55 

      10 BOX 100 PCS PLASTIC CUVETTES ( 1.0 ML) 56 

      6000 PCS NON-STERILE URINE CUPS 57 

      3000 PCS STERILE URINE CUPS 58 

      3000 PCS STOOL CUPS 59 

      10 PACK / 100 PCS CULTURE SWABS(STERILE) 60 

      120 BOX / 100 PCS COVER SLIDES ( 22*22 )MM 61 

      450 BOX / 50PCS MICROSCOPIC SLIDES 62 

      100 BOX -10  Lt SAFTY BOX - 10 L 63 



 

 99/2922عطاء رقم تىريد أدوية لصالح وزارة الداخلية 

 07صفحة  
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 صُعتامل
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      100 BOX -5 Lt SAFTY BOX - 5 L 64 

      5 
BOTTLE/ 
500 GM 

BLOOD AGAR 65 

      6 
BOTTLE/ 
500 GM 

MACCONKY AGAR 66 

      14 TUBE / 50 DISC AMIKACIN (50test) 67 

      14 TUBE / 50 DISC AMOXICLAV (50test) 68 

      5 TUBE / 50 DISC AMOXYCILIN (50test) 69 

      5 TUBE / 50 DISC AZITHROMYCIN (50test) 70 

      10 TUBE / 50 DISC CEFACLOR DISC.(50test) 71 

      15 TUBE / 50 DISC CEFADROXIL (50test) 72 

      15 TUBE / 50 DISC CEFOTAXIME (50test) 73 

      10 TUBE / 50 DISC CEFTAZIDINE (50test) 74 

      15 TUBE / 50 DISC CEFTRIAXON (50test) 75 

      15 TUBE / 50 DISC CEFUROXIME (50test) 76 

      5 TUBE / 50 DISC CEPHALEXIN(KEFLEX) (50test) 77 

      18 TUBE / 50 DISC CIPROFLOXACIN (50test) 78 

      6 TUBE / 50 DISC CLINDAMYCIN (50test) 79 



 

 99/2922عطاء رقم تىريد أدوية لصالح وزارة الداخلية 

 08صفحة  
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      10 TUBE / 50 DISC Clarithromycin (50test) 80 

      6 TUBE / 50 DISC CLORAMPHENICOL (50test) 81 

      8 TUBE / 50 DISC CEFIDINER (ADCEF) 82 

      10 TUBE / 50 DISC DOXYCYCLINE (50test) 83 

      5 TUBE / 50 DISC ERYTHROMYCIN DISC.(50test) 84 

      10 TUBE / 50 DISC GENTAMYCIN (50test) 85 

      5 TUBE / 50 DISC LEVOX DISC.(50test) 86 

      4 TUBE / 50 DISC METRONIDAZOLE(FLAGYL) (50test) 87 

      6 TUBE / 50 DISC MINOCYCLINE (50test) 88 

      4 TUBE / 50 DISC NALIDIXIC ACID (50test) 89 

      6 TUBE / 50 DISC NEOMYCIN (50test) 90 

      8 TUBE / 50 DISC NITROFURANTOIN (50test) 91 

      6 TUBE / 50 DISC OFLOXACIN DISC.(50test) 92 

      6 TUBE / 50 DISC OXIDASE TEST (50test) 93 

      5 TUBE / 50 DISC PENICILLIN - G (50test) 94 

      6 TUBE / 50 DISC RIFAMPICIN (50test) 95 



 

 99/2922عطاء رقم تىريد أدوية لصالح وزارة الداخلية 

 09صفحة  
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      12 TUBE / 50 DISC SULPRIM (50test) 96 

      7 TUBE / 50 DISC VANCOMYCIN (50test) 97 

      30 VIAL Chem. CONTROL L2(NORMAL).  98 

      30 VIAL Chem. CONTROL L3(PATH).  99 

      1500 PCS SAMPLE CUPS(RAYTO) 0.5ML  100 

      1000 PCS URINE BAG PED.  101 

      4 PCS Auto Pipette (1000 102 

      4 PCS Auto Pipette (100 103 

      100 PCS Recipint set 104 

      5 PCC STOB WATH 105 

      4 KIT/192 FT3,FT4,TSH 106 

      4 KIT/192 VITMIN D 107 

      250 PCS HBA1C 108 

      150 PCS H.Pylori 109 

      20 ROLL PAPER FOR ABCUSE 110 

بانشيكم اإلمجايلانسعز    



 

 99/2922عطاء رقم تىريد أدوية لصالح وزارة الداخلية 

 29صفحة  
 

 ( األسُا3ٌجذول رقى )
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      160 BOX XYLOCAINE2%  WITH ADRENALINE 1 

      20 BOX XYLOCAINE2%  WITHOUT ADRENALINE 2 

      100 KIT  ROTARY FILES KIT 3 

      30 TUBE EDTA GEL 4 

      120 BOX GUTTA PERCHA "Rotary" 5 

      20 BOTTLE SEALER 6 

      50 BOX DISP. NEEDLE LONG SIZE   0.4*35 7 

      30 BOX DISP. NEEDLE SHORT SIZE  0.4*25 8 

      40 BOT TEMPORARY FILLING 9 

      40 BOX COTTON ROLL 10 

      40 PK100PIECES  RESTORATION GLASS IONOMER  11 

      40 
KIT=2TUBE140 

mg+60mg  
ZETA PLUS (HEAVY + LIGHT) IMPRESSION 

MATERIAL 
12 

      1000 PES BURES 13 

      20 PES HEMOFIBRINE SPONGE 14 



 

 99/2922عطاء رقم تىريد أدوية لصالح وزارة الداخلية 

 20صفحة  
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      10 PES (TOXAVIT (ANTIPULP 15 

      30 BOX AMALGAM SIZE II(1*50 16 

      20 BOX WEDGES 17 

      50 BOX/100Pcs DISP .SALIVA EJCTOR 18 

      100 1000Pcs*1 DISP. DRESS FOR PATIENT (1*1000 19 

      20 Slice/5pcs LENTULO FILE 20 

      20 BOX GUTTA PERCHA. SIZE 15 - 40  21 

      20 BOX GUTTA PERCHA. SIZE 40 22 

      50 BOX GUTTA PERCHA. SIZE 20 23 

      50 BOX GUTTA PERCHA. SIZE 25 24 

      30 BOX GUTTA PERCHA. SIZE 30 25 

      30 BOX GUTTA PERCHA. SIZE 35 26 

      30 BOX PAPER POINT - SIZE 30 27 

      30 BOX PAPER POINT - SIZE 20 28 

      30 BOX PAPER POINT - SIZE 35 29 



 

 99/2922عطاء رقم تىريد أدوية لصالح وزارة الداخلية 

 22صفحة  
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 شيكمبان

Qu. Unit Item No 

      30 BOX PAPER POINT - SIZE 40 30 

      30 BOX PAPER POINT - SIZE 45 31 

      50 BOX/6Pcs H .FILES . Size 15 32 

      50 BOX/6Pcs H .FILES . Size 20 33 

      50 BOX/6Pcs K .FILES . SIZE 10 34 

      50 BOX/6Pcs K .FILES . SIZE 15 35 

      50 BOX/6Pcs K .FILES . SIZE 20 36 

      50 BOX/6Pcs K .FILES . SIZE 25 37 

      60 BOX/6Pcs K .FILES . SIZE 30 38 

      60 BOX/6Pcs K .FILES . SIZE 35 39 

      60 BOX/6Pcs K .FILES . SIZE 40 40 

      50 BOX/6Pcs K .FILES . SIZE 45 - 80 41 

      50 BOX/6Pcs SPREADER 42 

      20 TUBE ROTARY EDTA GELL 43 

      10 Pcs .ALVEOGYL BOTTLE 44 



 

 99/2922عطاء رقم تىريد أدوية لصالح وزارة الداخلية 

 23صفحة  
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      20 BOX HEMOFIBRINE SPONGE 45 

      50 BOX GLASS INOMMER MEDIFIL 46 

      20 BOX GLASS INOMMER MEDICEM CEMENT 47 

      20 KIT FIBER POST WITH DRILL 48 

      10 TUBE DUAL CURE (TOTAL CEM) 49 

      10 KIT 9PCS RUBBER POLISHING FOR COMPOSETE 50 

      5 2TUBE ZINC OXIDE IMPRESSION MATERIAL 51 

      2 BOX Film x-ray sensor 52 

      30 TUBE COMPOSIT FLOW 53 

      50 Pcs CURGICAL BURS 54 

      10 Pcs DENTAL SYRINGE. METAL 55 

      5 PIECE ALGINATE  56 

      2 kg25 HARD STONE GIPS 57 

      40 BOT PORCELAIN POWDER DEFERNT COLORES 58 

      12 PCS BASE PASTE  59 



 

 99/2922عطاء رقم تىريد أدوية لصالح وزارة الداخلية 

 24صفحة  
 

 يالحظت
يذة 

 انتىريذ
انشزكت  بهذ املُشأ

 املصُعت
اإلمجايل 
 بانشيكم

سعز انىحذة 
 بانشيكم

Qu. Unit Item No 

      12 BOX BURES GREEN DEFERNT 60 

      25 KG SAND PLAST 61 

      2 BOX GLAZE POWDER 62 

      2 POT GLAZE LIQUID 63 

      5 BOX INVESTMENT 64 

      10 BOT OPAQUER(PAWDER+LIQUED) 65 

      5 BOX 5PCS BURES CARPID FOR D. 66 

      30 PCS POLISHING SLICONE 67 

بانشيكم اإلمجايلانسعز    
 



 

 99/2922تىريد أدوية ومستهلكات لصالح وزارة الداخلية 

 

 

 
 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

 

ـــــ بصفتي ممثاًل عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىهية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا المهقع أدناه ـــــــــــ 
 ـــــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ــــــــــــــــــــــــ

مـــن شــرتة عامـــة  2922/ 09 ا ترد بهثـــاال الء ــاط الم ـــرت  رقــم.  بــنن ي قـــرأه ت فيمــم كا ـــة مــ1
 تخاصة تمهاصفاه تألتزم التزاما قانهنيًا بتمك الشرتة تالمهاصفاه .

 يهمـاً  09ي الرجـه  ع ـو لمـ   .  كما ألتزم بنن يبقى الءـر  المقـ م م ـي يـارم المفءـهي تز لجـهز لـ2
 من  اريخ آخر مهع  لتق لم الءرت .

مــن  ط المــلكهر أعـاله تالتـي يــتم  م يـا.  تكـللك ألتـزم بتهريــ  افصـ اح المحالـة عمــى بمهجـ  الء ـا3
مــن  ــاريخ الءقــ  عمــى أن  اــهن  مــك افصــ اح المــهرد  مــن ق مــي ت قــًا لممهاصــفاه  تذلــكهزار  الــق ــ  

 يا  ي ىلا الء اط.تالشرتة الم صهص عمي
 تىلا إقرار ت ءي  م ي بللك أقر تألتزم بك  ما ترد بو دتن أم ضغط أت إكراه .     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـع السشــاقــز :ــــــــــ                                 
 رقع السذتغل السختز :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــػان :                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقع الجػال: ـــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـع الياتـف :ـــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــرقـع الفاكذ : ــــــــ                                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــ  :ــــــــــــــــــــــــــ                                 


