National Agricultural
Research Center

ا ل م ر كـ ـ ــ ـ ز ال و ط ن ـ ــ ـــ ي
للب حـوث الزراعيـ ـ ـة

خالصـة إحالـة مبدئيـة
رقـم العطاء 2019 /02 :

اللوازم المطلوبة  :اجهزة مخبرية

أوالً  :توصيــة اللجنــة الفنيــة -:

توصي اللجنة الفنية ابإلحالة على النحو التايل -:
اس ــم املناق ــص  :شركة األولى لتوريد المواد الطبية
رقم

املادة
1

اسم املادة

الموديل أو الطراز

Water distiller

Gfl-2004

الوحدة

الكمية

جهاز 1

السعراإلفرادي

السعر اإلمجايل

دينار
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دينار
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المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

مدة التسليم

بلد املنشأ

 3-1أ.شهر

الماني

الشركة الصانعة

سبب اإلحالة

األنسب

فقـط الفي دينار الغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

سكرتري جلنة العطاءات احمللية
أروى وريكات
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Research Center

ا ل م ر كـ ـ ــ ـ ز ال و ط ن ـ ــ ـــ ي
للب حـوث الزراعيـ ـ ـة

خالصـة إحالـة مبدئيـة

رقـم العطاء 2019/02 :

اللوازم المطلوبة  :اجهزة مخبرية

اثنياً  :توصيــة اللجنــة الفنيــة -:

توصي اللجنة الفنية ابإلحالة على النحو التايل -:
اس ــم املناق ــص  :شركة الفيحاء للتجهيزات العلمية

رقم
املادة

اسم املادة

2

Microbiological Incubator

3

Laminar flow class II

املوديل أو الطراز

الوحدة

 Hertherm 75l thermoجهاز
fisher scientific
 MSc-Advantage classجهاز
II51025411

الكمية

السعراإلفرادي

دينار

السعر اإلمجايل
دينار

مدة التسليم

الشركة

بلد املنشأ

الصانعة

1
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1276

 4-3شهور

امريكي/اوروبي

1

5648

5648

 4-3شهور

امريكي/اوروبي
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6924

سبب اإلحالة
االرخص المطابق
االرخص المطابق

فقط ستة االف وتسعماية واربعة وعشرون ال غيــــــــــــــــــــــــر

سكرتري جلنة العطاءات احمللية
اروى وريكات
2

National Agricultural
Research Center

ا ل م ر كـ ـ ــ ـ ز ال و ط ن ـ ــ ـــ ي
للب حـوث الزراعيـ ـ ـة

خالصـة إحالـة مبدئيـة
رقـم العطاء 2019 /02 :

اللوازم المطلوبة  :اجهزة مخبرية

خامساً  :توصيــة اللجنــة الفنيــة -:

توصي اللجنة الفنية ابإلحالة على النحو التايل -:
اس ــم املناق ــص  :شركة مجموعة الوافي للتسويق

رقم

املادة

4

اسم املادة

Co2 Incubator

املوديل أو الطراز

الوحدة

 Eco – CCL -170B-8جهاز

الكمية

1

السعراإلفرادي

السعر اإلمجايل

3400

3400

دينار
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دينار

3400

مدة التسليم
شهر

الشركة الصانعة

سبب اإلحالة

االرخص المطابق

فقط ثالثة االف واربعماية دينار ال غير
سكرتري جلنة العطاءات احمللية
اروى وريكات
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