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 ٌةجامعة العلوم والتكنولوجٌا األردن
 لجنة شراء اللوازم والخدمات الرئٌسٌة

 
 قرار إحالة 

 615/0202  قرار إحالة رقم 

 652/5/0202 فتح العــــــــروض  تاريخ

 2  /1  الصفحات 6  رقم الصفحة  / عدد

 02/0202ل/ رقم الجلسة

 52/5/0202 تارٌخ الجلسة

 (252/0255شراء رقم )الب للكلٌة الطب البٌطري لط ومعداتأجهزة  شراء موضوع المناقصة
 (503/0254بحث علمً رقم )

 رقماً )دٌنار( القٌمة اإلجمالٌة لإلحالة
1022 

 كتابًة ) دٌنار(
 ال غٌرخمسة آالف وأربعمائة دٌنار 

 القٌمة اإلجمالٌة لإلحالة شاملة
  الضرٌبة العامة على المبٌعات الرسوم الجمركٌة رسوم االستٌراد الرسوم الحكومٌة األخرى

 كلٌة الطب البٌطري الجهة الطالبة
الجهة المسؤولة عن متابعة 

 التنفٌذ
 كلٌة الطب البٌطري

 اللوازم والخدمات الرئٌسٌة إحالة مواد طلب الشراء أعاله على النحو التالً:قررت لجنة شراء 
 القٌمة المحالة رقم كشف اإلحالة بالٌوم مدة التورٌد اسم المناقص

 بالدٌنار األردنً

للتجهٌزات  شركة الرٌان الدولٌة العلمٌة
 المخبرٌة

021 0 5411 

 
 -شروط اإلحالة:

  

 فً المواعٌد المحددة لذلك. المطلوب الجهاز وتسلٌم وتركٌب وتشغٌل ٌلتزم المتعهد بتورٌد .0
 

 %( .011من العٌوب وجدٌد ) ٌكون الجهاز المحال خالًٌلتزم المتعهد بأن  .2
 

%( من قٌمة اإلحالة تبقى سارٌة المفعول لحٌن 01ٌلتزم المتعهد بتقدٌم كفالة حسن تنفٌذ بنسبة ) .3
 .تسلٌم اللوازم المطلوبة

 
( واحد باأللف من القٌمة اإلجمالٌة لإلحالة عن كل ٌوم تأخٌر 1.110المتعهد بدفع نسبة )ٌلتزم  .4

%( من القٌمة اإلجمالٌة 05وتحسم الغرامة من المبالػ المستحقة للمتعهد ، بحد أعلى بنسبة )
 .لإلحالة

 

ضد أي عٌب من عٌوب  الجهازمن تارٌخ تشغٌل  سنةبالصٌانة المجانٌة لمدة  كةتلتزم الشر .5
 .الغٌار قطع وبما ٌشمل التصنٌع ولٌس سوء االستخدام

 

%( من قٌمة اإلحالة تبقى سارٌة المفعول طٌلة فترة 5ٌلتزم المتعهد بتقدٌم كفالة صٌانة بقٌمة ) .6
 .المشار إلٌه أعاله الصٌانة المجانٌة

 
 .اإلحالة  التوقيع على قرارحال االلتزام بدفع رسوم اإلحالة والطوابع المترتبة على اإلحالة  .7
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( سااعة 48ٌلتزم المتعهد بابالغ الجامعة بموعد تورٌد المواد المحالة علٌة قبل مدة ال تقل عن ) .8

 من تورٌدها لمستودعات الجامعة .
تلتزم الجامعة بدفع مستحقات المتعهد بعد التسلٌم النهائً للوازم المطلوبة بغض النظر عما ورد  .9

 من المتعهد. بعرض األسعار المقدم
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Tel 06/5601665 Fax 06/5601755 P.O.Box w'-= Company Code 1011275

serial Item no.
NO. in offer DESCRIPTION

Total Price

JD fils

1 3 Nano Micro-volume
Spectrophotometer Cat. No. :
737501
Features:
- Pre-programmed for DNA/RNA
analysis
- DNA purity scan across entire
wavelength range
- Pre-programmed protein
methods
- OD 600 measurement mode
Only 0.5?L sample volume

required
- Press-to-read xenon lamp
- Easy and quick to clean
- Fast measurement time
- Conserves precious samples
- Two year warranty, including
xenon lamp
- Standard spectrophotometer
functions
- Icon driven software
- Small footprint
- Save methods and results to
USB memory stick Specifications:
- Absorbance Accuracy : 72% at
260nm 7 Measurement Time :
<6.5sec.
- Wavelength Range: 198 to
lOOOnm
- Range (Absorption) : 15 to

Unit

EA
Qty

1

Unit Price

JD fils

5400 000

\

5400 000

Manufat:@~er Country
Bonus or SupplIer of origin

Delivery
(Day) Remarks

120 Fisher Scientific - Jenway? /
UK Worldwide



Jordan University of Science and Technology
Central Tenders Committee

Awarded List

•

Regarding Tender No .Items Awarded To Messers :

According to the offer No:

~I ~~ ~I ~-,J.l1w':a)\ 4.s~
Dated 19/03/2020 List No . Page 2

51/2020
of 2

Tel 06/5601665 Fax 06/5601755 P.O.Box uL.c. Company Code 1011275

serial Item no.
NO. in offer DESCRIPTION Unit Qty

Unit Price

lD fils

TotalPrice

lD fils
Manufacturer Country Delivery

Bonus or Supplier of origin (Day) Remarks

I 125A (lOmm equivalent)

Remarks

Sub Total 5400.000 Other Costs 0.000

Sales Tax % 0.000 Discount Value 0.000

Total Sum 5400.000
Total JD Sum 5400.000
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