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 ةخالصـة إحالـة مبدئيـ
 2019/  17 :  العطاءرقـم 

 اجهزة مخبرية :اللوازم المطلوبة 
 -: توصيــة اللجنــة الفنيــة أوالً :

 
 -توصي اللجنة الفنية ابإلحالة على النحو التايل :

 

 شركة الفيحاء للتجهيزات العلمية والمخبرية ســـم املناقـــص :ا

 الوحدة المنشأ االسم والمواصفات الرقم
 الكمية

 المطلوبة

 سعر الوحدة
السعر 

 سبب اإلحالة مكان التسليم مدة التسليم اإلجمالي

 دينار فلس دينار فلس

 ( micropipette set 

variable volume 1-10µl   

Thermofisher –finnpiptte F3   12-6 69 600 69 600 1 جهاز WEEKS   ارخص المطابق  الخناصري 

 5-50µl Thermofisher –finnpiptte F3   12-6 69 600 69 600 1 جهاز WEEKS   ارخص المطابق  الخناصري 

 20-200µl Thermofisher –finnpiptte F3   12-6 69 600 69 600 1 جهاز WEEKS   ارخص المطابق  الخناصري 

 10-100µl Thermofisher –finnpiptte F3   12-6 69 600 69 600 1 جهاز WEEKS   ارخص المطابق  الخناصري 

 100-1000µl Thermofisher –finnpiptte F3   12-6 69 600 69 600 1 جهاز WEEKS   ارخص المطابق  الخناصري 

 ط ثالثمئة وثمان وارعون دينارا فق 348 000 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

18/7/2019 تاريخ   رقم  االسعار و المواصفات حسب عرض السعر 174-2019   
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 سكرتري جلنة العطاءات احمللية
 اروى وريكات                 

 ةخالصـة إحالـة مبدئيـ
 2019/  17:   العطاءرقـم 

 : اجهزة مخبريةاللوازم المطلوبة 
 -: توصيــة اللجنــة الفنيــة اً :اثني
 

 -ى النحو التايل :توصي اللجنة الفنية ابإلحالة عل
 مؤسسة ساندرا الفنية للوزام المخبرية  ســـم املناقـــص :ا

 

 الكمية الوحدة المنشأ االسم والمواصفات الرقم

 المطلوبة

 سبب اإلحالة مكان التسليم مدة التسليم السعر اإلجمالي سعر الوحدة

 دينار فلس دينار فلس

1. PH meter  , WTW , PH 3110 GERMANY   االرخص المطابق الخناصري اشهر 4-2 417 600  417 600  1 جهاز 

2.

A 

( Multichannel pipette BOECO  

BOE 9608300  

30-300 MICRO 

GERMANY  االرخص المطابق الخناصري  اشهر 4-2 342 80 342 80 1 جهاز 

B RACK  CHINA   الخناصري  اشهر 4-2 13 92 13 92 1 جهاز 

 
 بقاالرخص المطا

 سبعمائة و اربع وسبعون دينارا و اثنان وثالثون قرشا  774 320 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

18/7/2019 رقم  االسعار و المواصفات حسب عرض السعر AJ 5682019 تاريخ    
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 سكرتري جلنة العطاءات احمللية                   

 
   اروى وريكات         

 

 ةخالصـة إحالـة مبدئيـ
 2019/  17 :  العطاءرقـم 

 : اجهزة مخبريةاللوازم المطلوبة 
 شركة الوراثة لخدمات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية والطبية املناقـــص : توصي اللجنة الفنية ابإلحالة على           -: توصيــة اللجنــة الفنيــة : اثلثاً 
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 اروى وريكات       سكرتري جلنة العطاءات احمللية  
 ةخالصـة إحالـة مبدئيـ

 2019/  17 :  العطاءرقـم 
 : اجهزة مخبريةاللوازم المطلوبة 

 الكمية الوحدة المنشأ االسم والمواصفات الرقم

 المطلوبة

 سبب اإلحالة مكان التسليم مدة التسليم السعر اإلجمالي سعر الوحدة

 دينار فلس دينار فلس

1. 1- Microscope solaris binuclear , 
LED cat # SOLARIS –B-LED 

2- 0.5Xadaptor with C mount for 1/2 

camera cat # M B060043 

3-  TABKAM HD 

ITALY / 

BEL 

Engineering   

 جهاز 

 

 

 

1 

000 

000 

000 

856 

59 

899 

000 

000 

000 

856 

59 

899 

90 days   
 الخناصري 

 
 ارخص المطابق

2. 
Analytical balance 0.1 mg  

BL 0009 , MODEL M314A 

ITALY  

BEL 

Engineering   
 ارخص المطابق الخناصري   days 90 907 000 907 000 1 جهاز 

3 
Hot plate magnetic stirrer MSH300,  

CAT # BS -010302-OAB 

Biosan /EU 

 
   days 90 342 000 342 000 1 جهاز 

 الخناصري 

 
 ارخص االنسب 

4 PCR work station 

UVC-T- M-ARDNA/RNA UV- 

CLEANER BOX 

Biosan /EU 

 
   days 90 1950 000 1950 000 1 جهاز 

 الخناصري 

 
 ارخص المطابق 

5 Microplate  incubator shaker 

CAT # BS- 010142-AAQ  
Biosan /EU 

   days 90 1278 000 1278 000 1 جهاز 
 الخناصري 

 
 ارخص المطابق 

  سته االف ومئتان وواحد و تسعون دينارا 6291 000 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

18/7/2019 رقم  االسعار و المواصفات حسب عرض السعر NARC17/2019  1807 تاريخ    
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 -: توصيــة اللجنــة الفنيــة : رابعاً 
 

 -الفنية ابإلحالة على النحو التايل : توصي اللجنة
 شركة الطيف للتجهيزات المخبرية ســـم املناقـــص :ا

 
 
 سكرتري جلنة العطاءات احمللية

 
 اروى وريكات              

 الكمية الوحدة المنشأ االسم والمواصفات الرقم

 المطلوبة

 سبب اإلحالة مكان التسليم مدة التسليم السعر اإلجمالي سعر الوحدة

 دينار فلس دينار فلس

1. Autoclave 

Model MaxXterile80 

DAIHAN/K

OREAN  1 جهاز 
 الخناصري  اشهر 1-5 5500 000 5500 000

 
 االنسب

 خمسة االف وخمسمائة دينار   5500 000 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

18/7/2019 رقم  االسعار و المواصفات حسب عرض السعر QE/NARC17/6085/19 تاريخ    


