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رقم طلب الشراء :(

الرقم المتسلسل  :(

موضوع الشراء :(
القيمة اإلجمالية للشراء :(

-شركة الفيصلية لألنظمة الطبية

-مركز االعمال للتوريدات الطبية

-ميان للتكنولوجيا
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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 

شركة الفيصلية لألنظمة الطبية، و كما يلي:-

المجموعسعر الوحدةالكميةالوحدةالمــادةبند الضريبة

1VLB-303-2-Hand Foot Clothing
Monitor 

the new hand foot clothing
monitors VLB-303-2 and VLB-

are based upon the award 303-4
winning design of the VLB-202
where a small footprint
arobust stainless steel
surface and a detection
technology based  on failure
safe plastic scintillation
detectors are the key features
the plastic scintillation
detectors are developed
specifically to measure the
beta and gamma emitting
isotopes that are used in the
Nuclear Medicine departments
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اثنان وعشرون الفا دينارا ال غيـرقيمة اإلحالة     :-
األسعار        :-     شاملة كافة الرسوم الجمركية ورسوم اإلستيراد وأية رسوم وضرائب أخرى واصل مستودعات مستشفى الجامعة .

اثنان وعشرون الفا دينارا ال غيـر22000 (

1ITALY ) بند(

)97/0068/2020قرار إحالة رقم :(

Comecer

                                                     المنشأ                                     الشركة الصانعة                  أسباب اإلحالة 

العروض الواردة 

فترات اإلستالم

الكميةالمدةالبند

1 اشهر5-14 ) بند(

إحالة المادة التالية  على السادة /

الخصم

22000.000   |

للجنة الشراءات المحلية

)رقم 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

% لمدة عام شاملة قطع الغيار وااليدي العاملة             5***تقديم كفالة صيانة بقيمة  
**االلتزام باسعار قائمة  قطع الغيار المرفقة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء الكفالة المجانية .

**تدريب الكادر الطبي والهندسي على استخدام الجهاز 
***تقديم شهادة معايرة من الشركة الصانعة صالحيتها  لمدة عام للجهاز .    

**اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء .
***الدفع على قسطين شهريين متساويين بعد التسليم االصولي .

)97/0068/2020قرار إحالة رقم :(

            مندوب ديوان المحاسبة           عضو                     عضو                     أمين سراللجنه                          رئيس لجنة الشراءات المحلية

2106- يتم التوريد باإلتفاق مع أمين المستودع  هاتف (               )              .8

        روان عكاشة           االء عربيات             اماني الشيشاني                                 محمد ملحم    


