
 يةجامعة العلوم والتكنولوجيا األردن
 لجنة شراء اللوازم والخدمات الرئيسية
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 875/0202 القـــــــــــــــــرار رقم 
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 807/7/0202   فتح العروض تاريخ
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 4/0202ل/ رقم الجلسة

 71/0/0202 تاريخ الجلسة

بشراء كيتات لكلية الصيدلة على حساب البحث العلمي رقم الخاص  موضوع المناقصة
(0276/704) 

 رقماً )دينار( القيمة اإلجمالية لإلحالة
6242 

 كتابًة ) دينار(
 ثمانية آالف وأربعمائة وستون دينار

 القيمة اإلجمالية لإلحالة شاملة
  الضريبة العامة على المبيعات الرسوم الجمركية رسوم االستيراد الرسوم الحكومية األخرى

 كلية الصيدلـــة الجهة الطالبة

الجهة المسؤولة عن متابعة 
 التنفيذ

 كلية الصيدلـــة

 القرار: 
 التالي:قررت لجنة شراء اللوازم والخدمات الرئيسية إحالة / مواد العطاء أعاله على النحو 

 القيمة المحالة رقم كشف اإلحالة مدة التوريد اسم المناقص

مؤسسة صيدور لتجارة المستهلكات .7
 الطبية

702 7 6242 

 
 -شروط اإلحالة:

  

 المطلوبة في المواعيد المحددة لذلك وتدريب الكوادر الفنية عليها.الكيتات  يلتزم المتعهد بتوريد .1
 

 %( .111المحالة خالية من العيوب وجديدة ) الكيتاتيلتزم المتعهد بأن تكون جميع  .2
 

%( من قيمة اإلحالة تبقى سارية المفعوو  لحوين 11يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) .3
 .واللوازم المطلوبة الكيتاتتسليم 

 
تأخير ( واحد باأللف من القيمة اإلجمالية لإلحالة عن ك  يوم 1.111يلتزم المتعهد بدفع نسبة ) .4

%( من القيمة اإلجمالية 15وتحسم الغرامة من المبالػ المستحقة للمتعهد ، بحد أعلى بنسبة )
 .لإلحالة

 
 

 .حال التوقيع على قرار اإلحالةااللتزام بدفع رسوم اإلحالة والطوابع المترتبة على اإلحالة  .5
 

 
( سواعة 48مودة ال تقو  عون )يلتزم المتعهد بابالغ الجامعة بموعد توريد المواد المحالة علية قبو   .6

 من توريدها لمستودعات الجامعة .
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تلتزم الجامعة بدفع مستحقات المتعهد بعد التسليم النهائي للوازم المطلوبوة بغوا الن ور عموا ورد  .7

 بعرا األسعار المقدم من المتعهد.
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Serial Item no.
Unit Price Total Price Manufacturer Country Delivery

NO. in offer DESCRIPTION Unit Qty lD fils lD fils Bonus or Supplier of origin (Day) Remarks

1 1 ELISA Kit for Calcitonin (CT) KIT 6 273 000 1638 000 Cloud-Clone China 120

CALCA Cat. # CEA472Hu *Human
Corp.

*Sample type: serum, plasma,
tissue homogenates, cell Iysates,
cell culture supernates and other
biological fluids *Test range:
12.35-1,000pgjmL *Sensitivity :
4.48oa/mL *96 test

2 2 ELISA Kit for Vasoactive Intestinal KIT 6 299 000 1794 000 Cloud-Clone China 120

Peptide (VIP) Cat. # CEA380Hu
Corp.

*Human *Sample type: Serum,
plasma, tissue homogenates, cell
Iysates, cell culture supernates
and other biological fluids *Test
range: 6.17-500pgjmL
*Sensitivitv : 2.630a/mL *96 test

3 3 ELISA Kit for Pituitary Adenylate KIT 6 316 000 1896 000 Cloud-Clone China 120

Cyclase Activating Peptide
Corp.

(PACAP) ADCYAPl Cat. #
CEB347Hu *Human *Sample
type: Serum, plasma, tissue

,

homogenates and other biological
fluids *Test range: 800-
500,000fgjmL *Sensitivity :
288fgjmL *96 test 3
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4 4 ELISA Kit for Substance P (SP) KIT 6 223 000 1338 000 Cloud-Clone China 120
Cat. # CEA393Hu *Human

Corp.

*Sample type: serum, plasma, I
tissue homogenates, cell Iysates,
cell culture supernates and other
biological fluids *Test range:
12.35-1,OOOpg/mL *Sensitivity :
5.42no/mL *96 test

5 5 ELISA Kit for Neuropeptide Y KIT 6 299 000 1794 000 Cloud-Clone China 120
(NPY) Cat. # CEA879Hu *Human

Corp.

*Sample type: serum, plasma,
tissue homogenates, cell Iysates,
cell culture supernates and other
biological fluids *Test range:
24.69-2,OOOpg/mL *Sensitivity :
9.18oalmL *96 test

Sub Total 8460.000 Other Costs 0.000

Sales Tax % 0.000 Discount Value 0.000

Total Sum 8460.000

Total JD Sum 8460.000

#Remarks:


	2020-02-24 (1).pdf
	00000001
	00000002


