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رقم طلب الشراء :(

الرقم المتسلسل  :(

موضوع الشراء :(
القیمة اإلجمالیة للشراء :(

-مؤسسة الرایة للتجارة والتجھیزات الطبیة

-شركة مستودع األدویھ العربي

-شركة الخط الطبي
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Absorbent Cotton Gauze Swabs4*4*12ply sterile
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2019  لسنة 28) من نظام المشتریات الحكومیة رقم 76وإستنادا ألحكام الفقرة   (ب)  من المادة (
على التوصیة المقدمة من اللجنة فقد تقرر ما یلي : فقد قامت اللجنة بتفریغ ودراسة العروض دراسة تفصیلیة ،و بناءا 

مؤسسة الرایة للتجارة والتجھیزات الطبیة، و كما یلي:-

المجموعسعر الوحدةالكمیةالوحدةالمــادةبند الضریبة
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Absorbent cotton gauze swabs
Sterile Type 17folded 4"*4-"

12ply 5s/pouch
20pouch/box

Absorbent cotton gauze swabs
Sterile Type 17folded 4"*4-"

12ply 10s/pouch
10pouch/box

Absorbent cotton gauze swabs
Sterile Type 17folded 4"*4-"

12ply 5s/pouch
20pouch/box

Absorbent cotton gauze swabs
Sterile Type 17folded 4"*4-"

12ply 10s/pouch
10pouch/box       
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 فلسا  ال غیـر752أربعة وثالثون الفا وثمانیمائة وثمانیة وثالثون دینارا وقیمة اإلحالة     :-
األسعار        :-     شاملة كافة الرسوم الجمركیة ورسوم اإلستیراد وأیة رسوم وضرائب أخرى واصل مستودعات مستشفى الجامعة .

) فلسا  ال غیـر552تسعة وثالثون الفا وثمانیمائة وخمسة وتسعون دینارا و39895.55

1 ) بند(
2 ) بند(
3 ) بند(
4 ) بند(
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Nanjing phyto-Spring lmp&Exp c
Nanjing phyto-Spring lmp&Exp c
Nanjing phyto-Spring lmp&Exp c
Nanjing phyto-Spring lmp&Exp c

                                                     المنشأ                                     الشركة الصانعة                  أسباب اإلحالة 

العروض الواردة 

إحالة المواد التالیة  على السادة /

الخصم

34838.752   |

للجنة الشراءات المحلیة
)221000406رقم الحجز :(
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شركة الخط الطبي، و كما یلي:-

المجموعسعر الوحدةالكمیةالوحدةالمــادةبند الضریبة
5Sterile Gauze Swabs10*10cm   

12ply, Type17,folded edges
Pouch of5

POU300000.1720 5056.8

 فلسا  ال غیـر800خمسة آالف وستة وخمسون دینارا وقیمة اإلحالة     :-
األسعار        :-     شاملة كافة الرسوم الجمركیة ورسوم اإلستیراد وأیة رسوم وضرائب أخرى واصل مستودعات مستشفى الجامعة .

5China ) بند(
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Winner Medical
                                                     المنشأ                                     الشركة الصانعة                  أسباب اإلحالة 

فترات اإلستالم

فترات اإلستالم

البند

البند

المدة

المدة

الكمیة

الكمیة

1 ) بند(
1 ) بند(
2 ) بند(
3 ) بند(
3 ) بند(
4 ) بند(

5 ) بند(

حاال
حسب حاجة المستودع

حاال
حاال

حسب حاجة المستودع
حاال

حاال

35000
54540
30000
2100
3272
1800

30000

إحالة المادة التالیة  على السادة /

الخصم
0.02 

5056.800    |
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الــــشــــــروط  :- 
- تسلیم المواد المطلوبة خالل الفترة الزمنیة المحددة لذلك .1
%) من قیمة المواد المحالھ علیھ .10-یلتزم المتعھد بتقدیم كفالة حسن تنفیذ بنسبة (2
-تغریم المتعھد بنسبة واحد بااللف من اإلحالة عن كل یوم تأخیر في التورید . 3
-یلتزم المتعھد التزاما تاما بما ورد في قرار اإلحالة من حیث األسعار و الكمیات و المواصفات وماورد في العرض ومدة التسلیم و الشروط العامة. 4
-یلتزم المتعھد بدفع رسوم اإلحالة والطوابع  خالل عشرة ایام من تاریخ تبلغھ لقرار اإلحالة .5
-تعتبر األسعار اإلفرادیة في عروض الشركات المحال علیھا ھذا القرار ھي االساس في حالة وجود اختالف بینھا وبین االسعار االفرادیة في6

   قرار اإلحالة .
2019)) وتعلیماتھ لسنة (28-في حالة مخالفة المتعھد لما ورد في قرار اإلحالة یطبق علیھ نصوص المواد الواردة في نظام المشتریات الحكومیھ رقم(7

       S20Absorban cotton gauzs 40s/24*20**الغاء المادة 
 یوما من التورید وحسب االصول 90طریقة الدفع للسادة مؤسسة الرایة للتجارة والتجھیزات الطبیة خالل 

**اجور االعالن على من یرسو علیھ العطاء        

)01/0029/2021قرار إحالة رقم :(

            مندوب دیوان المحاسبة           عضو                     عضو                     أمین سراللجنھ                          رئیس لجنة الشراءات المحلیة

2118- یتم التورید باإلتفاق مع أمین المستودع  ھاتف (               )              .8

        روان عكاشة           االء عربیات             اماني الشیشاني                                 محمد ملحم    


