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 ةخالصـة إحالـة مبدئيـ
 2019 / 02 :  العطاءرقـم 

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

 -توصي اللجنة الفنية ابإلحالة على النحو التايل :
 األولى لتوريد المواد الطبيةشركة  ســـم املناقـــص :ا

 
رقم 
 املادة

 الكمية الوحدة زالموديل أو الطرا اسم املادة
 السعر اإلمجايل   إلفرادياالسعر 

 دينار فلس دينار فلس           اإلحالةسبب  الشركة الصانعة بلد املنشأ مدة التسليم

1 Water distiller Gfl-2004 األنسب  الماني أ.شهر 3-1 2000 000 2000 000 1 جهاز 

 دينار الغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفيفقـط  2000 -- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 سكرتري جلنة العطاءات احمللية                    

 
   أروى وريكات   
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 ةخالصـة إحالـة مبدئيـ
 02/2019 :  العطاءرقـم 

 مخبريةاجهزة : اللوازم المطلوبة 
 -: توصيــة اللجنــة الفنيــة : اثنياً 

 -توصي اللجنة الفنية ابإلحالة على النحو التايل :
 شركة الفيحاء للتجهيزات العلمية ســـم املناقـــص :ا

 
رقم 
 املادة

 الكمية الوحدة أو الطرازاملوديل  ةاسم املاد
 السعر اإلمجايل      إلفرادياالسعر 

 بلد املنشأ مدة التسليم
الشركة 
 الصانعة

 دينار دينار     اإلحالةسبب 

2 Microbiological Incubator Hertherm 75l thermo 

fisher scientific 
 خص المطابقاالر  امريكي/اوروبي شهور 4-3 1276 1276 1 جهاز

3 Laminar flow class II MSc-Advantage class 

II51025411 
 االرخص المطابق  امريكي/اوروبي شهور 4-3 5648 5648 1 جهاز

 ال غيــــــــــــــــــــــــر ستة االف وتسعماية واربعة وعشرون فقط  6924 ـــــــــــــــــــــــــوعالمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 نة العطاءات احملليةسكرتري جل                    

 
   اروى وريكات  
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 ةخالصـة إحالـة مبدئيـ

 2019/ 02:  العطاءرقـم 
 مخبريةاجهزة : اللوازم المطلوبة  

 -: توصيــة اللجنــة الفنيــة : خامساً 
 -توصي اللجنة الفنية ابإلحالة على النحو التايل :

 شركة مجموعة الوافي للتسويق ســـم املناقـــص :ا
 

رقم 
 ملادةا

  إلفرادياالسعر  الكمية الوحدة أو الطرازاملوديل  اسم املادة 

 دينار
 السعر اإلمجايل 

 دينار
 اإلحالةسبب  الشركة الصانعة مدة التسليم 

4 Co2 Incubator Eco – CCL -170B-8 رخص المطابقاال  شهر 3400 3400 1 جهاز 

 دينار ال غير واربعمايةاالف ثالثة فقط  3400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعالمجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 سكرتري جلنة العطاءات احمللية                                                                                                                                

 اروى وريكات                                                                                                                                   
 
 


