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Instructions for Bidders 

 تعليمات لمقدمي العروض 

Date:   07/03/2019 التاريخ        

Reference number:    الرقم المرجعي   Tender/IR11/IA0601/03-02-2019/02_A                                                                 

كاريتاس جمهورية التشيك هي منظمة غير حكومية تعمل في مجال االغاثة االنسانية و التطوير في عدد من الدول حول العالم منها العراق 

الدعم من عدة جمهورية التشيك ومنغوليا وجورجيا وأوكرانيا وكمبوديا وغيرها من الدول. ولتسير مشاريعها االنسانية تتلقى منظمى كاريتاس 

 .وذلك ما يحتم على المنظمة التحلي بالمسؤولية واالنفتاح على المستفيدين كإحدى أولويات المنظمة داعمين

 

  الحصول على مستندات المناقصة )عربي وانجليزي( بشكل مجاني من قبل جميع المهتمين في العنوان التالي: يمكن

 .ايجادها كمرفقات لهذا االعالن. أو يمكن 40, الشقة 10, الطابق D, البرج 4ام ار اف اربيل, ابراج : كاريتاس جمهورية التشيكمكتب 

 

ظرفين مختومين في  2019 مارس  17من( العراقفي  العروض يجب أن تكون مقدمة ليس بعد الساعة الرابعة )التوقيت المحلي -

  .منفصلين

 

العرض التقني يجب أن توضع في ظرف منفصل يتم اغالقه كما في االسفل فإن الوثائق المدرجة تحت : العرض التقني .1

" واسم Technical Offerوختمه من قبل العارض. الظرف المختوم يجب ان يعنون بالرقم المرجعي للمناقصة و "

 العرض ومعلومات االتصال.

فصل يتم اغالقه العرض المالي: كما في االسفل فإن الوثائق المدرجة تحت العرض المالي يجب ان توضع في ظرف من .2

" واسم العرض Financial Offerوختمه من قبل العارض. الظرف المختوم يجب ان يعنون بالرقم المرجعي للمناقصة و "

 ومعلومات االتصال.

في مكتب جمهورية التشيك الظروف المختومة يجب أن يتم وضعها بيد المقاول في صندوق المناقصات الخاص بمنظمة كاريتاس  -

 المنظمة في اربيل الى العنوان الوارد في االعلى.

 العروض المتأخرة سيتم رفضها تلقائيا -

صباًحا. يدعى الموردون لحضور هذه الدورة بصفة  10:30في تمام الساعة  2019 مارس 18جلسة افتتاح الصندوق في يوم االثنين الموافق  CCR سيعقد -

 .ح الصناديق بدون فتح أي مزايد خالل الجلسةمراقب. حضور الجلسة ليس إلزاميًا فقط سيتم فت

 

 

 منظمة مكتب في المحلي بالتوقيت صباحا عشرة الحادية الساعة 9201/03/10 يوم في ستكون المناقصة قبل معلومات لتقديم جلسة -

 . الزامية ليست ولكن مفضلة هي العروض مقدمي قبل من الجلسة هذه في المشاركة ،اربيل في التشيك جمهورية كاريتاس

 

 

 لكاريتاسغير مسؤولة عن اي مصاريف اوتكاليف مرتبطة بتجهيز وتقديم عروض األسعار  جمهورية التشيك كاريتاسمنظمة  -

                         جمهورية التشيك

  

أخر يوم الستالم العروض  ليس بعد، اربيلفي  جمهورية التشيك كاريتاسبمكتب  لتواصللجميع االستفسارات المتعلقة بهذه المناقصة، يرجى ا

 Iraq.tender@caritas.cz ارسال استفساراتكم على االيميل التالي المذكور اعاله

 

 مسؤوليات المقاول:

 

mailto:Iraq.tender@caritas.cz
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سيتم تجاهلها.العروض المتأخرة المطلوبة بشكل كامل ،  لمقاولون يجب أن يقوموا بتعبئة المستنداتا  

 

 ويحتوي:عرض تقني( ) يجب أن يكون اسمه (2من أصل  1لعرض التقني ) ملف ا

 .ةوموقع مختومة وكل األوراق والمستندات االخرى المطلوبة في قسم الشروط الفنية الشروط الفنية التقنيالمقترح  •

 تسجيل الشركة )نسخة(شهادة  •

. سيتم رفض العرض من )الحروف االولى من االسم على كل صفحة مع الختم( العروض"نسخة موقعة ومختومة من" تعليمات مقدمي  •

 المتقدمين الذين ال يرفقون نسخة موقعة ومختومة من ملف "تعليمات لمقدمي العروض "

 نسخة عن هوية االحوال المدنية أو الجنسية العراقية •

 المقاولعنوان  •

 الجاهزية لبدأ العمل •

 االعمال والتسليم )وذلك بناء على خطة العمل(تاريخ انتهاء  •

 

  ويحتوي:(  عرض مالي ) يجب أن يكون اسمه (2من أصل  2العرض المالي ) ملف 

 العرض المالي موقع ومختوم •

 كامال المقاولإسم  •

 المقاولعنوان  •

 نسخة عن هوية االحوال المدنية أو الجنسية العراقية •

 أكثر(شهر أو  2صالحية العرض) ينصح ب  •

 )ال ينصح بالدفعات المسبقة( شروط الدفع والتسليم •

 

• Offers received will be evaluated based on the following criteria;  

 سيتم تقييم العروض المقدمة بناء على المعايير التالية: •

Evaluation criteria معيار التقييم    

Technical offer – 40 points المقترح التقني   40 نقطة    

1 Qualification of the contractor   مهارات وكفائة المقاول نقطة    10 points 

Summary of previous implemented project by the contractor (three similar 

projects at least) والمراجع ( ذكر ثالثة مشابهة )على األقلالمشابهة  االعمال السابقة  
10 

2 Services proposed  نقطة   الخدمة المقترحة 10 points 

Lead time for delivery, shorter lead time for delivery is given advantage 

مطلوبةالوقت المطلوب للبدء بتوريد اول دفعة من المواد ال  5 

Delivery schedule and deadline   

مع الموعد النهائي  الجدول الزمني للتسليم  5 

3 Quality of items 

 جودة المواد المقترحة

 

CCR’s technical committee will evaluate the quality of offered items 

and their correspondence with the requirements of Ministry of Health 

in Iraq 

تقييم العروض التقنية في منظمة كاريتاس جمهورية التشيك سوف تقوم بتقييم المواد لجنة 

 المقترحة من قبل العارضين وتوافقها مع متطلبات وزارة الصحة العراقية

 points 20 نقطة 
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العرض المالي   60 نقطة   Financial proposal – 60 points 

 

 

منح العدد األكبر من النقاط للمتقدم الذي يقدم أكثر من تجربة/ أكبر عدد من العمال أو المعدات جميع النتائج سوف تحتسب نسبيا وسوف يتم 

وجميع المتقدمين األخرين سيتم حساب نقاطهم نسبيا. ل مادة،و/ أو أفضل سعر لك  

 ستمنح العقود الى العروض الحاصلة على أعلى عدد من النقاط.

اشعار وقوع االختيار عليه لتنفيذ االعمال فإن المورد سوف يوضع على الالئحة السوداء المورد عن تنفيذ الخدمة بعد استالم إذا اعتذر 

 للمنظمة

التالي:   االيميلألي شكوى بخصوص إجراءات العملية، رجاء التواصل معنا من خالل                     

Iraq.tender@caritas.cz 

07517407752او اتصل برقم موبايل:   

 

 

 

Company’s Name: اسم الشركة     ______________________ 

 

Representative’s name:   ممثل الشركة     ______________________ 

 

Date:  التاريخ        ______________________         

 

Representative’s signature: توقيع الممثل      ______________________ 
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Terms of Reference 

(ToR) 

 

 الشروط الفنية

 

 
 (ToR) الفنيةالشروط 

 طبية لمستشفى القائم العام في محافظة األنبار. مختبرية  ومستلزماتوتركيب أجهزة  تجهيز

 

 مقدمة / خلفية .1

القائم. محافظة ( على إعادة تأهيل وتحسين مستشفى القائم العام في منطقة CCR) Caritas Czech Republicتعمل منظمة 

إلى شراء األجهزة المختبرية والطبية والمعدات واإلمدادات لتمكين  تهدف منظمة كاريتاس التشيكية األنبار. في إطار هذا المشروع

 في االستجابة لالحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية بين مجتمع القائم. اوقدراته االمستشفى من استعادة وظائفه
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 نطاق الخدمة: .2

وتثبيتها تحت إشراف الموظف الميداني  العامم ئالمواد المطلوبة إلى مستشفى القا تجهيزمسؤوالً عن  الذي تم اختياره المجهزن سيكو

 التالية للمستشفى: وسيكون استهداف االقسام وإدارة المستشفى.  CCRفي 

 قسم المختبر .1

 قسم الطب .2

 قسم العظام .3

 وحدة غسيل الكلى .4

 والحنجرةقسم األنف  .5

 قسم األشعة .6

 قسم طب العيون .7

 قسم الجراحة العامة .8

 قسم طب األطفال .9

 اخرى تجهيزات .10

 

 

 المدة: .3

 يوًما اعتباًرا من تاريخ توقيع العقد. 30استكمال وتسليم جميع األعمال المشار إليها في هذه الوثيقة في غضون  المجهزيجب على 

 

 نطاق العمل: .4

 منطقة القائم. محافظة األنبار.لالتابع   العام والتركيب في مستشفى القائم التجهيزبتنفيذ أعمال  المجهزسيقوم 

 

 

 

 الشروط الفنية: .5

ا. يجب تسليم المواد المطلوبة إلى مستشفى القائم العام وتثبيتها هناك بعد الحصول على جميع الموافقات ذات الصلة من وزارة الصحة 

 األنبار. ومديرية الصحة في محافظة

 الالزمة الستخدام األجهزة الطبية المركبة. ) المخططات ودليل االستخدام (بتقديم جميع  المجهزب. يلتزم 

 ج. يجب على مقدمي العروض االلتزام بالمواصفات المطلوبة لألجهزة والمعدات واللوازم.

واألجهزة والمجموعات. يلتزم المورد بتسليم نفس د. يطلب من مقدمي العطاءات تقديم شهادات المنشأ ومواصفات جميع المعدات 

 المواصفات المعتمدة التي سيتم إرفاقها بالعقد.
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الموافقات المطلوبة من الجمارك وسداد أي ضرائب يمكن ربطها ه على مسؤوالً عن حصول المجهز الذي تم اختياره ه. سيكون 

 بشراء وتسليم المواد المطلوبة.

 المختار مسؤوالً عن الحصول على موافقات الوصول لضمان النقل اآلمن والميسر للعناصر.. سيكون مقدم العرض و

 أو اليابانية أو الواليات المتحدة األمريكية. يةوروبللصناعة االز. يجب أن تكون جميع العناصر ذات جودة مماثلة 

 اصة بها.ح. يجب أن تشتمل األجهزة الطبية على اللغة اإلنجليزية في لوحة التحكم الخ

 . يجب على مقدمي العروض إرفاق إثبات تسجيلهم في العراق الفيدرالي ويجب أن يكونوا قادرين على العمل في العراق الفيدراليك

يجب على المورد تقديم اقتراح توريد جميع المواد المدرجة ضمن القسم الواحد. كاريتاس جمهورية التشيك سوف تقوم بالتقييم لكل 

 قسم على حدى.

 تحديد الضمان للمواد المقترحةيجب على المورد  -ر

 يقوم يتدريب الكادر الطبي وكادر الصيانة في المستشفى على استعمال االجهزة المركبةيجب على المورد أن  -ش

 

 :التاخير غرامات .6

غير مبرر. يمكن تبرير فترة من تكلفة العقد بأكمله لكل يوم تأخير (  0.002)  في األلف 2يتم احتساب غرامات التأخير بمعدل 

ي رسالة سيطرة المقاول واإلدارة. ويطبق ذلك عندما ترد أسباب التأخير ف عن التأخير إذا كان التأخير بسبب ظروف مقنعة خارج

 .CCRوافق عليها الموظف الميداني في يخطية موقعة من المقاول و

 

 اإللغاء: .7

األفضل وليس  CCRأو كل العطاءات ، وقبول العطاء الذي يعتبر في مصلحة  اي واحد بالحق في قبول أو رفض  CCRتحتفظ 

 بالحق في إلغاء هذه المناقصة في أي وقت من األوقات قبل أي غرامة. CCRملزًما بقبول عرض السعر األدنى المقدم. تحتفظ 

 تضارب المصالح: .8

أو أي  CCRصة ، فإن مقدمي العروض يؤكدون أنه ، حسب معرفتهم ، ال يمتلك أي موظف في رد على هذه المناقالمن خالل تقديم 

اكتشاف حالة تضارب مصالح لم يكشف عنها  وفي حالةالخاصة.  المجهزمصلحة مالية في أنشطة أعمال  CCR بـطرف آخر مرتبط 

 جنة.لة السوداء للإلى استبعاد مقدم العطاء على الفور وتسجيل مقدم العطاء في القائممسبقا 

 

 

 شروط أخرى: .9

يحق للمنظمة زيادة أو تخفيض الكميات التعاقدية للمصنفات المحددة في المواصفات والمعيار ضمن إطار تعديل العقد إذا رأت 

 وفقاً ألسعار العقد ، دون أي زيادة. وال يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في األسعار. , المنظمة ذلك

 الرفض : .10
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للمنظمة رفض اي مادة لم يتم االتفاق عليها حسب المواصافات المذكورة مسبقا في جدول الكميات حتى بعد التاكد من صحة يحق 

 المنتج واتفاق اللجنة مع اللجان الطبية في االنبار

 

 

تعاقدية ويجب على المقاول االلتزام بها بمجرد التوقيع على العقد ، فإن شروط هي ) الشروط الفنية ( , TOR: جميع شروط مالحظة

 ( خالل فترة التنفيذ.االجهزة الطبية والمستلزمات حسب جدول الكمياترات في أسعار المواد )يالمنظمة غير مسؤولة عن التغي

 

 أهلية المقاول: .1

 لين ، غرفة التجارة ... الخ(شهادة التسجيل )اتحاد المقاو .1

وجميع الوثائق  من قبل صاحب العمل المصدر ارفاق، يجب أن يتم  المبدا ) اعمال ممثالة (تقديم ثالثة مشاريع ذات نفس  .2

 اريع المماثله.المتعلقة بالمش

 

 :المدة .3

خالل  تجهيزهايجب على المقاول تقديم خطة عمل تبين تسلسل وقت العمل لكل خط مع تداخالته ، مشيرا إلى الكميات التي سيتم 

 المخطط لها. الفترة

 يؤدي الوقت لبدء الخدمة .1

 مقابل الوقت المحدد.جاز النسبة المئوية لإلن .2

 تسلسل منطقي من األعمال. .3

 

 جودة المواد: .4

 يجب على مقدمي العروض االلتزام بالمواصفات المطلوبة لألجهزة والمعدات واللوازم. .1

 يطلب من مقدمي العروض تقديم شهادات المنشأ والمواصفات لجميع المعدات واألجهزة والمجموعات. .2

 أو اليابانية أو الواليات المتحدة األمريكية. للصناعة االوربيةميع العناصر ذات جودة مماثلة ليجب أن تكون ج .3

 يجب أن تشتمل األجهزة الطبية على اللغة اإلنجليزية في لوحة التحكم الخاصة بها. .4
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Technical Offer 
 العرض التقني 

 
(File 1 out of 2) 

 

  2من أصل  1ملف 
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Procurement and installation of laboratory and medical devices, equipment and supplies for Al 

Qa’im General Hospital in Anbar Governorate. 

OfferTechnical  

 تجهيز و تركيب اجهزة و مستلزمات مختبرية طبية لمستشفى القائم العام في االنبار

 المقترح الفني

Important Note:  

• Technical proposal MUST be submitted in a separate envelope from the financial proposal.  

• Please note all scores will be calculated proportionally (the best offer will get the maximum 

score and others will be scored comparing to the best offer)  

 مالحظات مهمة: 

 العرض التقني يجب ان يكون مقدما في ظرف منفصل عن العرض المالي.

اقصر مدة جميع النتائج سوف تحتسب نسبيا وسوف يتم منح العدد األكبر من النقاط للمتقدم الذي يقدم أكثر من تجربة/ رجاء الحظ ان 

وجميع المتقدمين األخرين سيتم حساب نقاطهم نسبيا. ،زمنية لتنفيذ الخدمة وكذلك اعلى جودة للمواد المقترحة  

Company name: اسم الشركة   
 

 

Company Representative*:ممثل الشركة 
 

Address:العنوان 
 

 

Phone:رقم الهاتف 
 

 

Email:اإليميل 
 

 

 رجاء أرفق نسخة عن الهوية الشخصية للممثل.

 .مؤهالت المقاول  .1

االعمال السابقة المشابهة. رجاء دون ادناه عقود االنشاء التي تمت بواسطة شركتك ) اذا تطلب األمر رجاء قدم مستندات منفصلة وقدم 

 شهادة تسجيل )في نقابة المقاولين أو غرفة التجارة... الخ(
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Project 

Description 

 وصف المشروع

 

Location 

 الموقع

Duration 

 المدة 

Project 

Cost (USD) 

تكلفة المشروع 

بالدوالر 

 األمريكي

Client 

 العميل 

References Contact Details (Name, 

at least provide phone  phone, email)

 number  

المرجعي ) اسم، رقم هاتف،  الشخصتفاصيل 

 يجب على االقل كتابة رقم هاتف للتواصل ايميل(

      

      

      

      

      

      

،سيتم رفض عالمة لكل مشروع مشابه 2لشهادة تصنيف مقاول و  عالمة 4. نقاط سوف تمنح بناء على التجارب السابقة ذات الصلة 10حتى 

او في حال عدم صحة المعلومات المقدمة العرض كامال اذا حصل هذا البند على عالمة صفر  

 لخدمة المقترحة:ا .2

 

الوقت المطلوب للبدء بالخدمة وخطة العمل والجدول الزمني للتسليم مع الموعد النهائي على المتعهد أن يتقدم ببرنامج يوضح فيه 

 تسلسل المدة الزمنية لألعمال لكل بند مع تداخالتها و توضح فيه الكميات المراد تنفيذها خالل المدة و نسب اإلنجاز

 

Lead time for delivery, shorter lead time for delivery is given advantage 

المواد المطلوبةالوقت المطلوب للبدء بتوريد اول دفعة من   

Delivery schedule and deadline   

مع الموعد النهائي  الجدول الزمني للتسليم  

  مدة التفيذ، نسب االنجاز والتسلسل المنطقي لألعمالنقاط ستمنح لهذا البند بناء على  10حتى 
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بالمعلومات المطلوبة عن المواد المقترحة. المتقدمين يجب على المتقدمين ملئ الجدول الموجود في االسفل : نوعية المواد وجودتها

 ملىء الجدول بمعلومات حول المواصفات والشركة المصنعة وموديل ومنشأ كل المواد.

# Items Description Specification Brand Origin 

Laboratory Department 

1 

CBC (Complete Blood Count), 
(Manufacturer: Genix or equivalent) 
  (أو ما يعادلها Genix :الصانع)،  (الدم الكامل)
5 parts with all accessories  

      

2 
Spectrophotometer, (Manufacturer: 
APEL or equivalent)  مقياس الطيف
 (أو ما يعادلها APEL :الضوئي ، )الُمصنع

      

3 
Microscope, (Manufacturer: Genix 
or equivalent) مجهر ، )الصانع: Genix  أو
 (ما يعادلها

      

4 

Microcentrifuge for the lab to spin 
small (2 ml or less) liquid samples at 
high speeds  
مايكروسنتر فيوج للمختبر لتدوير العينات السائلة 

مل أو أقل( بسرعات عالية 2الصغيرة )   

      

5 

 Mini VidasMultiparametric 
immunoassay system for medium 
throughput. Mini VIDAS is a reliable 
and easy-to-use automated 
benchtop immunoanalyzer. نظام

المقايسة المناعية متعددة القياسات من أجل إنتاج 
هو محلل مانع للتحكم  Mini VIDAS .متوسط
  .بالمقعد مؤمن وسهل االستخدام

      

Medical Department 

6 
Echocardiography. (Manufacturer: 
Philips or equivalent) . ( الصانع: فيليبس
 for adult and children (أو ما يعادلها

      

7 

Monitor system set; contains of 10 
monitors and 1 master monitor. 

شاشات  10مجموعة نظام المراقبة يحتوي على 
12وشاشة رئيسية واحدة. .. inch for the 

small and main monior 16inch 
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8 
Treadmill test machine  آلة اختبار فحص
 القلب بعد االجهاد

      

9 
Oxygen flow meter  مقياس تدفق األوكسجين
  في دم للمريض

      

10 Holter system نظام هولتر       

Orthopedic Department 

11 
Electrical bone drill with cable - no 
need for battery system ( wireless) 
  مثقاب عظام كهربائي كهربائي وليس شحن

      

12 
Bone drill bits size (2.5 –3.5—4.5)` 
3 sets for each size 

      

13 
K-wire different sizes K-  سلك أحجام
  from 1.5mm 2.5 mm , 3.5mm ) مختلفة
4.5 mm ) each one 10 pack 

      

14 Bone holder حامل العظم       

15 Bone spikes مسامير العظام         

16 Wound Auto retractor مبعاد الجرح       

17 
Bone neppler عظم القاضم ( large size2 
and mid size2 pcs) 

      

18 
Bone cutter قاطع العظام ( mid size2 + 
large size2) 

      

19 
Medical Stainless wire (1.5mm , 2.5, 
3.5 , 4.5 ) each one 3 roll   سلك ستانلس
 طبي

      

Dialysis unit 

20 
Dialysis Unit with its accessories; 
(Manufacturer: Gambro)  وحدة غسيل
 (Gambro :الصانع) .الكلى مع ملحقاتها

      

21 
Dialysis unit Special beds  وحدة غسيل
 الكلى أسرة خاصة

      

ENT department 
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22 
Tonsillectomy set  مجموعة استئصال
 اللوزتين

      

23 Septoplasty set       

24 Nasal speculum منظار األنف       

25 Tilley hankle       

26 Tilley forceps ملقط تيلي       

27 Mouth gag كمامة فم       

28 

Tongue depressor; each set 
contains 100 disposable pieces 

 100خافض اللسان؛ كل مجموعة تحتوي على 
 قطعة يمكن التخلص منها

      

29 Myringotomy instruments       

30 Tilley litchws trocar and cannula       

31 Hajek forceps       

32 Antrostomy forceps       

33 Ashes forceps رماد ملقط       

34 
Walsham forceps 

      

35 Tilleys dressing forceps       

36 Tonsils snare       

37 Adenoid curette       

38 Tonsil Scissor مقص لوزة حلق       

39 Tonsil holding forceps اللوزتين عقد ملقط       

40 Tonsils dissector       
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41 
Large tonsils dissector and retractor 
 مشرح لوزتين كبير

      

42 Suction tube; metal أنبوب الشفط؛ فلز       

43 Magill forceps       

44 Tuning forks الشوكة الرنانة       

45 Tonsil pusher عتلة مسك اللوزتين       

46 Tonsils node wire اللوزتين عقدة األسالك       

47 Tonsils artery اداة لمسك شريان اللوزتين       

48 Tracheostomy set مجموعة القصبة الهوائية       

49 
Tracheostomy tube (Manufacturer: 
portex) المصنع( أنبوب الرغامي: portex) 

      

50 Crocodile forceps ملقط التمساح       

51 Jobson horne probe       

52 
Thudichims nasal speculum  منظار
 األنف

      

53 Auriscope منظار األذن       

54 
Headlight (for doctor use)  المصباح
 األمامي )الستخدام الطبيب(

      

55 Laryngeal mirror مرآة حنجرية       

56 
St. Clair post nasal mirror  سانت كلير
 آخر مرآة األنف

      

57 Ear Syringe حقنة األذن       

58 Dressing forceps ملقط خلع المالبس       

59 Rhinoplasty set       

60 
Electrocautery unipolar  كهربائي أحادي
 القطبية
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61 Nasal snare اداة شرك انفي        

62 Siegel Speculum منظار سيجل       

63 Ear Speculum منظار األذن       

64 Barany Noise box باراني الضوضاء مربع       

Radiology Department 

65 

C.R X-Ray machine (30X)  جيم آلة
 or 30XM ( Agfa (30X) األشعة السينية
company ) within 4 cassette for 
each machine 

      

66 X-ray viewer عارض األشعة السينية       

67 
X-ray film blue (large)  فيلم األشعة السينية
 أزرق )كبير(

      

Ophthalmology Department 

68 
Cataract surgery instrument  أداة جراحة
 الساد

      

69 
Squint surgery instrument  أداة جراحة
 الحول

      

70 Auto Refractometer مقياس إنكسار تلقائي       

71 
Indirect ophthalmoscope  منظار العين
 غير المباشر

      

General Surgery Department 

72 

Laparoscopic system classical with 
accessories (Manufacturer: Stores 
or equivalent)  نظام بالمنظار مع الملحقات
 )الصانع: ستورز أو ما يعادلها(

      

73 Jolls retractor       

74 
Oxygen regulator (High pressure) 
 منظم األوكسجين )الضغط العالي(

      

75 
Oxygen generator for hospital use 
 مولد األوكسجين لالستخدام في المستشفيات

      

Pediatric Department 

76 
Cylindrical phototherapy  العالج بالضوء
 اسطواني
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77 
Probe for echo (Model: Philips 
Hdiiex) دقق في الصدى )الموديل: Philips 
Hdiiex) 

      

Other supplies and equipment 

78 
Autoclave large 90 litter type for 
surgeries  األوتوكالف نوع كبير للعمليات
 الجراحية

      

79 
Cautry  pibolar for surgeries  الكي
 للعمليات الجراحية

      

80 

Kits of Hepatitis C & B for six 
months for each month 10 kits each 
one 30 kits in total 60 kits   مجموعات
 لمدة ستة أشهر C & B من التهاب الكبد الوبائي

      

81 

ECG large type with papers for six 
months ECG  نوع كبير مع أوراق لمدة ستة
 number 30rolls for 2 ECGs in أشهر
total 60 rolls 

      

 

  

I undersigned, certify that I am the designated legal representative of this Company, that the information 

provided above is correct and I am aware of the fact that I will be held responsible for providing false 

information. 

I declare and certify that the information above is true and accurate to the best of my knowledge. I understand 

and accept any false or inaccurate information may result in the cancellation of any offer made by the Bidder, 

even if discovered later. 

القانوني المعين من قبل هذه الشركة، وان المعلومات المقدمة أعاله هي صحيحة وأنا على علم بأني سأتحمل ؤكد اني الممثل أنا الموقع ادناه، أ

 مسؤولية تقديم معلومات خاطئة

أي أنا أعلن وأؤكد ان المعلومات أعاله صحيحة ودقيقة حسب علمي. أنا أتفهم وأقبل أي خطأ او معلومات غير دقيقة من الممكن أن تسبب إلغاء 

مقدم من قبل متقدم، حتى لو تم االكتشاف مؤخرا. عرض  

 

 

Name االسم   _______________________            Position:    المنصب _______________________ 

 

        Signature & Stamp: الختم والتوقيع_________          Date:   التاريخ       ______________________ 
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Financial Offer 
(File 2 out of 2) 

 

 

 العرض المالي
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  2من أصل 2)ملف 
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Financial Offer 

 العرض المالي

Procurement and installation of laboratory and medical devices, equipment and supplies 

for Al Qa’im General Hospital in Anbar Governorate. 

في محافظة االنبار العام تجهيز و و تركيب اجهيزة و مستلزمات مختبرية طبية لمستشفى القائم  

 مالحظات مهمة: 

التقني يجب ان يكون مقدما في ظرف منفصل عن العرض المالي.العرض   

 ل مادة،جميع النتائج سوف تحتسب نسبيا وسوف يتم منح العدد األكبر من النقاط للمتقدم الذي يقدم أفضل سعر لكرجاء الحظ ان 

 وجميع المتقدمين األخرين سيتم حساب نقاطهم نسبيا.

االرقام وحساب السعر الكلي. في حال اكتشاف اخطاء حسابية سوف تقوم منظمة كاريتاس على العارضين االنتباه الى جمع 

 جمهورية التشيك باعتبار سعر الوادة مرجعا.

 الينصح بطلب دفعات مسبقة في عرض السعر

Company name: اسم الشركة   
 

 

Company Representative*:ممثل الشركة 
 

Address:العنوان 
 

 

Phone: الهاتف رقم  
  

 

Email:اإليميل 
 

 

*Please include a copy of the representative’s ID 

 رجاء اضف نسخة من الهوية الشخصية لممثل الشركة
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Financial Offer 

 العرض المالي
Procurement and installation of laboratory and medical devices, equipment and supplies for Al 

Qa’im General Hospital in Anbar Governorate. 

 تجهيز و و تركيب اجهيزة و مستلزمات مختبرية طبية لمستشفى القائم العام في محافظة االنبار

 

# Items Description وصف المواد QTY Unit 
Unit price 

(USD) 
total in USD 

Laboratory Department 

1 

CBC (Complete Blood Count), 
(Manufacturer: Genix or equivalent) ( الدم
  (أو ما يعادلها Genix :الصانع)،  (الكامل
5 parts with all accessories  

1 Device     

2 
Spectrophotometer, (Manufacturer: APEL or 
equivalent) مقياس الطيف الضوئي ، )الُمصنع: APEL  أو
 (ما يعادلها

1 Device     

3 
Microscope, (Manufacturer: Genix or 
equivalent) مجهر ، )الصانع: Genix  يعادلهاأو ما ) 

2 Device     

4 

Microcentrifuge for the lab to spin small (2 
ml or less) liquid samples at high speeds  
 2مايكروسنتر فيوج للمختبر لتدوير العينات السائلة الصغيرة )

  مل أو أقل( بسرعات عالية

2 Device     

5 

 Mini VidasMultiparametric immunoassay 
system for medium throughput. Mini VIDAS 
is a reliable and easy-to-use automated 
benchtop immunoanalyzer. نظام المقايسة المناعية
هو  Mini VIDAS .متعددة القياسات من أجل إنتاج متوسط
  .محلل مانع للتحكم بالمقعد مؤمن وسهل االستخدام

1 Device     

Medical Department 

6 
Echocardiography. (Manufacturer: Philips or 
equivalent) . (الصانع: فيليبس أو ما يعادلها) for adult 
and children 

1 Device     

7 

Monitor system set; contains of 10 monitors 
and 1 master monitor.  مجموعة نظام المراقبة يحتوي

12شاشات وشاشة رئيسية واحدة. .. 10على  inch for the 
small and main monior 16inch 

1 Set     

8 
Treadmill test machine  آلة اختبار فحص القلب بعد
 االجهاد

1 Device     

9 
Oxygen flow meter  مقياس تدفق األوكسجين في دم
  للمريض

2 Device     
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10 Holter system 2 نظام هولتر Device     

Orthopedic Department 

11 

Electrical bone drill with cable - no need for 
battery system ( wireless)  مثقاب عظام كهربائي
  كهربائي وليس شحن

2 PCs     

12 
Bone drill bits size (2.5 –3.5—4.5)` 3 sets for 
each size 

9 Set     

13 
K-wire different sizes K- سلك أحجام مختلفة ( from 
1.5mm 2.5 mm , 3.5mm  4.5 mm ) each one 
10 pack 

40 pack     

14 Bone holder 4 حامل العظم PCs     

15 Bone spikes 4   مسامير العظام PCs     

16 Wound Auto retractor 4 مبعاد الجرح PCs     

17 
Bone neppler عظم القاضم ( large size2 and mid 
size2 pcs) 

4 PCs     

18 
Bone cutter قاطع العظام ( mid size2 + large 
size2) 

4 PCs     

19 
Medical Stainless wire (1.5mm , 2.5, 3.5 , 
4.5 ) each one 3 roll  سلك ستانلس طبي 

12 Roll     

Dialysis unit 

20 

Dialysis Unit with its accessories; 
(Manufacturer: Gambro)  وحدة غسيل الكلى مع
 (Gambro :الصانع) .ملحقاتها

1 Set     

21 
Dialysis unit Special beds  وحدة غسيل الكلى أسرة
 خاصة

2 PCs     

ENT department 

22 Tonsillectomy set 2 مجموعة استئصال اللوزتين Set     

23 Septoplasty set 2 Set     

24 Nasal speculum 3 منظار األنف PCs     

25 Tilley hankle 3 PCs     

26 Tilley forceps 2 ملقط تيلي PCs     

27 Mouth gag 3 كمامة فم PCs     
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28 

Tongue depressor; each set contains 100 
disposable pieces  خافض اللسان؛ كل مجموعة تحتوي

قطعة يمكن التخلص منها 100على   
5 Set     

29 Myringotomy instruments 2 Set     

30 Tilley litchws trocar and cannula 4 Set     

31 Hajek forceps 2 Set     

32 Antrostomy forceps 2 PCs     

33 Ashes forceps 2 رماد ملقط PCs     

34 Walsham forceps 2 PCs     

35 Tilleys dressing forceps 3 PCs     

36 Tonsils snare 5 PCs     

37 Adenoid curette 5 PCs     

38 Tonsil Scissor 5 مقص لوزة حلق PCs     

39 Tonsil holding forceps 5 اللوزتين عقد ملقط PCs     

40 Tonsils dissector 5 PCs     

41 
Large tonsils dissector and retractor  مشرح
 لوزتين كبير

3 PCs     

42 Suction tube; metal 6 أنبوب الشفط؛ فلز PCs     

43 Magill forceps 3 PCs     

44 Tuning forks 5 الشوكة الرنانة PCs     

45 Tonsil pusher 3 عتلة مسك اللوزتين PCs     

46 Tonsils node wire 5 اللوزتين عقدة األسالك PCs     

47 Tonsils artery 3 اداة لمسك شريان اللوزتين PCs     

48 Tracheostomy set 2 مجموعة القصبة الهوائية Set     

49 
Tracheostomy tube (Manufacturer: portex) 
 (portex :أنبوب الرغامي )المصنع

100 PCs     

50 Crocodile forceps 5 ملقط التمساح PCs     

51 Jobson horne probe 5 PCs     

52 Thudichims nasal speculum 5 منظار األنف PCs     

53 Auriscope 2 منظار األذن PCs     
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54 
Headlight (for doctor use)  المصباح األمامي
 )الستخدام الطبيب(

2 PCs     

55 Laryngeal mirror 3 مرآة حنجرية PCs     

56 
St. Clair post nasal mirror  سانت كلير آخر مرآة
 األنف

3 PCs     

57 Ear Syringe 2 حقنة األذن PCs     

58 Dressing forceps  المالبسملقط خلع  3 PCs     

59 Rhinoplasty set 1 Set     

60 Electrocautery unipolar 1 كهربائي أحادي القطبية Device     

61 Nasal snare 3  اداة شرك انفي PCs     

62 Siegel Speculum 1 منظار سيجل PCs     

63 Ear Speculum 3 منظار األذن PCs     

64 Barany Noise box 5 باراني الضوضاء مربع PCs     

Radiology Department 

65 

C.R X-Ray machine (30X) جيم آلة األشعة السينية 
(30X) or 30XM ( Agfa company ) within 4 
cassette for each machine 

2 Device     

66 X-ray viewer 10 عارض األشعة السينية PCs     

67 
X-ray film blue (large)  فيلم األشعة السينية أزرق
 )كبير(

3500 PCs     

Ophthalmology Department 

68 Cataract surgery instrument 1 أداة جراحة الساد Set     

69 Squint surgery instrument 1 أداة جراحة الحول Set     

70 Auto Refractometer  تلقائيمقياس إنكسار  1 Device     

71 Indirect ophthalmoscope 1 منظار العين غير المباشر Device     

General Surgery Department 

72 

Laparoscopic system classical with 
accessories (Manufacturer: Stores or 
equivalent)  نظام بالمنظار مع الملحقات )الصانع: ستورز
 أو ما يعادلها(

1 Set     

73 Jolls retractor 4 PCs     

74 
Oxygen regulator (High pressure)  منظم
 األوكسجين )الضغط العالي(

8 PCs     
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75 
Oxygen generator for hospital use  مولد
 األوكسجين لالستخدام في المستشفيات

4 PCs     

Pediatric Department 

76 Cylindrical phototherapy 3 العالج بالضوء اسطواني Device     

77 
Probe for echo (Model: Philips Hdiiex)  دقق في
 (Philips Hdiiex :الصدى )الموديل

1 Device     

Other supplies and equipment 

78 
Autoclave large 90 litter type for surgeries 
 األوتوكالف نوع كبير للعمليات الجراحية

1 PCs     

79 
Cautry  pibolar for surgeries  الكي للعمليات
 الجراحية

2 PCs     

80 

Kits of Hepatitis C & B for six months for 
each month 10 kits each one 30 kits in total 
60 kits  مجموعات من التهاب الكبد الوبائي C & B  لمدة
 ستة أشهر

60 kits     

81 
ECG large type with papers for six months 
ECG نوع كبير مع أوراق لمدة ستة أشهر number 
30rolls for 2 ECGs in total 60 rolls 

60 roll     

 

 

BIDDER’S COMMENTS/REMARKS: 

  العرض مقدم مالحظات او تعليقات 

1.               

2.               

 

BIDDER’S TERMS AND CONDITIONS: 

 شروط  وأحكام مقدم العرض

1. Valid of the offer: صالحية العرض _______________________       

(recommended: 2 months or more ينصح ب 2 شهر أو اكثر ) 

2. Terms of delivery: شروط التسليم  _______________________ 
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3. Terms of payment: شروط الدفع  _______________________  

 

 

 

Name of Bidder’s Authorized Representative: اسم الشخض المفوض عن مقدم العرض    

________________________ 

Authorized signature and stamp: توقيع معتمد وختم ________________________ 

Date:  التاريخ  ________________________ 


