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رقم طلب الشراء :(

الرقم المتسلسل  :(

موضوع الشراء :(
القيمة اإلجمالية للشراء :(

-البداونة للخدمات الطبية

-شركة بالتينيوم للتكنولوجيا العلمية

-مؤسسة الوحدة للتجهيزات الطبية

-مؤسسة فيلكا التجارية
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Single Use Lancing Device Sterile
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2019  لسنة 28) من نظام المشتريات الحكومية رقم 76وإستنادا ألحكام الفقرة   (ب)  من المادة (
على التوصية المقدمة من اللجنة فقد تقرر ما يلي : فقد قامت اللجنة بتفريغ ودراسة العروض دراسة تفصيلية ،و بناءا 

مؤسسة الوحدة للتجهيزات الطبية، و كما يلي:-

المجموعسعر الوحدةالكميةالوحدةالمــادةبند الضريبة

1Single use Lancing device
sterile 1.5mm/28g    Box

of200pcs                      
model # Acti-Lance safety

lancet lite          

box9008.150 8508.6 0.16 

 فلسا  ال غيـر600ثمانية آالف وخمسمائة وثمانية دينارا وقيمة اإلحالة     :-
األسعار        :-     شاملة كافة الرسوم الجمركية ورسوم اإلستيراد وأية رسوم وضرائب أخرى واصل مستودعات مستشفى الجامعة .

) فلسا  ال غيـر600ثمانية آالف وخمسمائة وثمانية دينارا و8508.6

1POLAND ) بند(

)01/0026/2021قرار إحالة رقم :(

HTL STREFA

                                                     المنشأ                                     الشركة الصانعة                  أسباب اإلحالة 

العروض الواردة 

فترات اإلستالم

الكميةالمدةالبند

1within 3 months900 ) بند(

إحالة المادة التالية  على السادة /

الخصم

8508.600    |

للجنة الشراءات المحلية

)221000396رقم الحجز :(
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الــــشــــــروط  :- 
- تسليم المواد المطلوبة خالل الفترة الزمنية المحددة لذلك .1
%) من قيمة المواد المحاله عليه .10-يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة (2

-تغريم المتعهد بنسبة واحد بااللف من اإلحالة عن كل يوم تأخير في التوريد . 3

-يلتزم المتعهد التزاما تاما بما ورد في قرار اإلحالة من حيث األسعار و الكميات و المواصفات وماورد في العرض ومدة التسليم و الشروط العامة. 4
-يلتزم المتعهد بدفع رسوم اإلحالة والطوابع  خالل عشرة ايام من تاريخ تبلغه لقرار اإلحالة .5

-تعتبر األسعار اإلفرادية في عروض الشركات المحال عليها هذا القرار هي االساس في حالة وجود اختالف بينها وبين االسعار االفرادية في6
   قرار اإلحالة .

2019)) وتعليماته لسنة (28-في حالة مخالفة المتعهد لما ورد في قرار اإلحالة يطبق عليه نصوص المواد الواردة في نظام المشتريات الحكوميه رقم(7

***اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء      

)01/0026/2021قرار إحالة رقم :(

            مندوب ديوان المحاسبة           عضو                     عضو                     أمين سراللجنه                          رئيس لجنة الشراءات المحلية

2118- يتم التوريد باإلتفاق مع أمين المستودع  هاتف (               )              .8

        روان عكاشة           االء عربيات             اماني الشيشاني                                 محمد ملحم    


