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 30 من 1 صفحة

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 المملكة األردنية الهاشمية
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 الماليةشؤون ال مديرية
 قسم اللوازم واألشغال

 
 

بتوريد مواد مرجعية لفحص متبقيات ( الخاص 46/2021العطاء لوازم رقم )

 المبيدات في المواد الغذائية
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 30 من 2 صفحة

 -:المحتويـــــــات
 
 اء.وع العطوضم ال :  و أ

 تركين بالمناقصة .لمشت لتعليمالا  :يا ثان
 الكفاالت واالتفاقيةنماذج المناقصة و :  ثالثا

 .عرض المناقصة 1-ج
 .نموذج كفالة المناقصة 2-ج
 .نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج
 . نموذج االتفاقية 4-ج

 . صةلخاوا الشروط العامة:    رابعا  
 الشروط االضافية. :  سا  خام

 المواصفات الفنية.:   دسا  اس
 .الخالصة النهائيةجدول الكميات و  :  سابعا  

 
 

 ( صفحة30مالحظة : عدد صفحات وثائق العطاء )
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 30 من 3 صفحة

 أوال: موضوع العطاء
 

 -األعمال المطلوبة : -1

 

        -:الدفعوطريقة  موقع ومدة العمل-2

 

مديرية ع م قيسبالتنفي مدينه العقبة و  الى مختبرات العقبة الدولية بن حيانيتم التوريد  -أ    
 ي السلطة.قسم اللوازم واألشغال فدولية بن حيان و ات العقبة المختبر 

 

تسليم كتابة  وخالفة تعتبر فترة التوريد فورية)أسبوع(على ال موعدتحديد  اقصمنالى عل –ب    
 األكثر.

بالعقد فتفرض  دتأخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحداذا  التأخير:غرامة  -ج   

 اللوازم التي تأخر%( نصف بالمائة من قيمة 0.5نسبة ال تقل عن ) ب مالية ()غرامة  هعلي
ل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن عن كدها ناقص في توريالم

التي تأخر  لتنفيذ وفي جميع االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازمالتأخير في ا
رض غرامة التأخير ه فروق االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فلها وتحميفي توريد المتعهد

 ية :لتالللصالحيات ا وفقا
 

أ. اذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرامة لمدير الشؤون المالية          
 السلطة.

الغرامة للجنة  رضات في فالصالحي نعن ستين يوما تكو رب.اذا زادت مدة التأخي         
 العطاءات.

 
 ع:طريقة الدف -د    

أو  حسب االصول وبدون أي نواقص واالستالمبعد التوريد  ةيالالمطالبة الميمة يتم دفع ق     
 .مالحظات

 -المتعهد : -3   
تالوجات ديم كضل تقيجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة ويف

 وع أعاله. وضلملوبة لعمال المطألل

التعاقد ب( 46/2021م )رق لوازمالعطاء من خالل  لخاصةقتصادية اغب سلطة منطقة العقبة االتر 
 توريد مواد مرجعيه لفحص متبقيات المبيدات في المواد الغذائية جهة عم

 الواردة في وثائق العطاء.المواصفات الفنية والشروط حسب 
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 30 من 4 صفحة

 مناقصةانيا :  التعليمات للمشتركين بالث
نطقة العقبة االقتصادية هذه التعليمات (: سلطة م ت فيورد يثمالسلطة )حة اكلمتعني  -مالحظة:

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ونفقته  مسؤوليةلى عو ل بنفسه ن يحصقصة أينبغي على من يرغب في االشتراك بهذه المنا

ا مور التي لهاأل كل لعرض وان يتفهم ويراعيلى جميع المعلومات الالزمة له لتقديم االخاصة ع
 . هأسعار بالمناقصة أو تلك التي تؤثر على وضع قة عال

يقدم العرض على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا العطاء ويقوم المناقص  -أ -1
وثائق العطاء في األماكن المحددة  رخيؤ يوقع و واألسعار و  تل الكمياوجداو موذج بتعبئة الن

 لذلك .

الكميات باألرقام والكلمات بخط اول ي جدعار الوحدة فأس انةرط أن يكون تعبئة خيشت -ب
 .واضح

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، أما إذا أراد المناقص  -ج
ه أن يقدم ذلك في عتطان باستحظات ، فاالمة بعض الإضاف يل أوتقديم عرض بد

هو األصلي كما  عرضبالعرض ، شريطة أن يتقدم مذكرة خاصة منفصلة ترفق بال
وللجنة اللوازم واألشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو  طلوبم

 ترفضه .
 -:الية يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات الت   -2

المفوض  ولؤللمس، وكتاب التفويض شركة  كان أو" دامناقص فرلاوضع منشاة  -أ
 قيع عنها .بالتـــو

لطة وألمرها بالمبلغ و شيك مصدق لصالح السية أمال دم كفالةالمقرض العيرفق مع    -ب
كدليل على حسن نية باسم المناقص أو الشركة المحدد في )ملحق عرض المناقصة ( 

مؤسسة مالية  أوف من مصريكون ذلك  نأصة وعلى لمناقفي ا المناقص للدخول
طاء الع م يحال عليهمن للذيه الكفالة للمناقصين امرخصة للعمل في األردن وتعاد هذ

( أيام من تاريخ قرار إحالة العطاء ، أما المناقص الذي 7السلطة خالل ) تقررهحسبما 
  لعقد .يذ ويوقع افنحسن الت كفالةيقدم يحال علية العطاء فتعاد إلية هذه الكفالة بعد أن 

ه إليجه عنوانه الرسمي الذي توعنوان المناقص الكامل الرسمي في األردن ليعتبر  -ج
عارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على هذا العنوان تعتبر اإلشئل وكافة الرسا

قها ه أي معلومات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاوكأنها قد سلمت إلي
 لمواصفات أو هذه التعليمات .ا أولشروط ا ذكر في اهلإذا ورد عرضه ب

ة في جداول الكميات واردد البند من البنوأي ام اقص أملتي يدونها المنتعتبر األسعار ا -3
شاملة لذلك البند بصورة جاهزة للتسليم وأنها تشمل كذلك أرباح على أنها القيمة الكاملة وال

 د .عقاللهذا  حملها وفقاتيأخرى قد امات التز المناقص وتعويضه عن أي
ر عن أي فساستأو كانت هناك حاجة لال توضيح االلتباس : إذا كان هناك أي التباس -4

العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس المفوضين  ثائقح لوتوضي
ال يقل  ء بماالعطالتوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح من اجل ا
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 30 من 5 صفحة

ن المتقدمين اإلجابات على االستفسارات على جميع المناقصي يعوزويتم ت( أيام 7) نع
 للعطاء  

في ظرف  على نسختين مختومتين أصل وصورة تكامال"رض مالع العروض: يقدماع إيد -5
 -مختوم مكتوب علية من الخارج :

 إلى رئيسعنون ات ومواسم المناقص ويودع في صندوق العطاء عطاءرقم واسم ال 
 ئيس مجلسويمكن لر لموعد والتاريخ المقررين لإليداعقبل اوذلك  ينالمفوض مجلس

بعث به إلى كل من المناقصين ر خطي يإشعاوض بموعد تقديم العر  يلالمفوضين تأج
العطاء ولن تنظر السلطة في أي عرض يصلها بعد  حصلوا على وثائق الذين كانوا قد

 رر قوي لذلك التأخير مب ين بوجودمجلس المفوض تنع رئيسذا اقإال إالمحدد لذلك  الوقت
لعرض بعد ذا احب هص وال يجوز سناقللمر العرض المقدم ملزما إلزامية العروض : يعتب -6

( يوما ابتداء من آخر موعد 90لفترة ) بهويظل العرض ملزما للمناقص الذي تقدم  تقديمه
 دة . لما من هذهتزام أطول لاطاء مدة ة العي دعو تم تحديده إليداع العروض إال إذا حدد ف

 .عاتعلى المبي مةلعاة اغير شاملة الضريبردني على المناقص تقديم أسعاره بالدينار األ -7

تقييم العروض : يتم دراسة عروض المناقصات وتقييمها بموجب نظام اللوازم واألشغال  -8
ادة  ملبمقتضى اصادر ال 2001( لسنة 4لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

وتعديالته  2000 ( لسنة32نطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )م ونمن قان( 56)
 يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها  أنيفترض  الذيبة والصادرة بموجات ليموالتع

 -أسلوب تدقيق العروض :   -9

 أنجب إذا وجد في العرض خطا أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما ي -أ
سلطة الحق بتعديل جملة المبلغ بما الفالوحدة يق سعر بالجملة بتط هتكون علية هذ

ألسعار أو  المبلغ اإلجمالي وع امجم لي يتم تعديللتاوبافق وتطبيق سعر الوحدة يت
 للعطاء .

 إذا وقع تباين بين العدد المذكور باألرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة  -ب

 ك .ة تبعا لذلميصحيح القمة وتالملز الكلمات هي  -ت

لمجموع ويكون صحيح ايتم ت فأنةخطأ في أي من العمليات الحسابية وجد إذا  -ج
 . ناقصللم المصحح ملزماوع مجمال

ترفض  أنلجنة الإذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، ف -د
سعار ة و ألرائجعرضة أو أن تقوم بتصحيح الغلط مستأنسة بأسعار السوق ا

 ين . قصين اآلخر انالم

ات ليمكل ما ورد في هذه التعتفظ السلطة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بحت  -10
ض أي عرض دون بيان األسباب ويحق للسلطة اختيار العرض ففي ر قها تحتفظ بح كما

سلطة تراه مناسبا" و إحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ، كما يحق لل الذي 
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 30 من 6 صفحة

قص ويتم كل ذلك دون أن يكون ألي  مناقص لم نام كثر منئيا وعلى أز جالعطاء  إحالة
 . عويضلسلطة  بأي تة االبز بالعطاء أي حق في مطيف

 
السلطة لتوقيع العقد خالل  إلىيتقدم  أنكفالة حسن التنفيذ : على المناقص الفائز بالعطاء  -11

  للسلطةيقدم  أنص قاعلى المنلية و طاء عبإحالة الع أبالغة( يوم  من تاريخ 14فترة )
ذلك ضمانا" د و لعق% من قيمة ا10( بمبلغ كفالة حسن التنفيذ )قبل توقيع نموذج االتفاقية 

تأخر  وإذاعقد تنفيذا" تاما ولدفع ما يترتب على التعهد وفاء ألغراض العقد ذ التنفيل
 ذن التنفيلة حسم كفاعجز عن تقدي أورفض توقيع االتفاقية  أواستنكف  أوالمناقص 
دون الرجوع إلى للسلطة مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه ق يحعندها المطلوبة ف

 .بأي تعويض بشأنها أولمطالبة بها ا ق فيأي حكون للمناقص  يوال القضاء

 
 

%( 100تأخذ اللجنة بعين االعتبار الصناعات المحلية عندما تكون مطابقة للمواصفات )- 12
مصنعة محليا  عن أسعار المناقصين اآلخرين عن واد الأسعار الم ديعلى أن ال تز لة عقو وبأسعار م

 زراء.الو لس %( استنادا  لقرار مج15)
 

 -:ل العرض إلى العنوان التالياسإر يجب. -13

Aqaba Special Economic Zone Authority 

P. O. Box: 2565 

Aqaba, 77110, Jordan 

Procurements and Supplies Section 

 

 ية الخاصةداقتصة االالعقب ةقسلطة منط

 2565ص. ب.: 

 ، األردن77110العقبة، 

 األشغالقسم اللوازم و 
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 30 من 7 صفحة

 
 
 
 

 واالتفاقية والصيانة مناقصة والكفاالتج النماذ /ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج    
 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    
 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    

 التفاقيةا ذجنمو 4-ج    
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 30 من 8 صفحة

 1-ج 

 ةعرض المناقص
 .........................................عطاء : ...........

 يس مجلس المفوضيني رئمعال
بعد أن قمنا بدراسة دقيقة للشروط ومواصفات وجداول الكميات وجميع وثائق العطاء  -1

 .........................................صة الخاصة بتوريد.......وتعليمات المناق
ا مور التي لهاأل يع الظروف المحيطة بها وغيرها منها وجموتفهمنا ماهيت المذكورة أعاله

لشروط  بها فأننا نحن الموقعين أدنـاه نعرض بــان نقوم بتوريــد هذه اللوازم وفقا"قة عال
درة دينار قو  يلالكميات بمبلغ إجماسعار المذكورة في جداول ومواصفــات العطـاء وباأل

 هذا العطاء . روطبح مستحقا بموجب شأو أي مبلغ آخر يص نيردأ
خــالل     في العقد  ورد ونسلم اللوازم المشمولــةــول عرضنا هذا أن نونتعهد في حالة قب -2

 حالة .المدة التي نحددها في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار اإل
أو  بحسن التنفيذ من مصرفة الكفالة المطلوب قبول عرضنا أن نقدمونتعهد في حالة  -3

ن قيمة م %(10قبولة لديكم وذلك بمبلغ يعادل )ة في األردن وممؤسسة مالية مسجل
 موذج الكفالة المرفقة .العطاء المذكور أعاله ووفقا لن

ح العطاء ء من التاريخ المحدد لفتيوم ابتدا 90ونوافق على أن نلتزم بهذا العرض لمدة  -4
 يلة هذه المدة .ط العرض ملزما لنا ويبقى هذا

ار اإلحالة ة والتوقيع عليها فان عرضنا هذا مع قر ة العقد الرسمييتم إعداد اتفاقيأن  والى -5
 يشكل عقدا ملزما بيننا .

زمين ونعلمكم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على اقل األسعار وإنكم غير مل -6
  بإبداء أسباب ذلك .

 ....................من شهر .............................حرر في هذا اليوم ...............
 وخاتمة................ توقيعه..........................اسم المناقص .......................

 ..........................................باعتباره ..........................................
 اقص .ض ونيابة عن المنقيع هذا العر ومفوضا رسميا لتو 

 ...........التوقيع. ............................. االسملشاهد : ......................العنوان
 ..................................................................... وعنوانه مكان عملة
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 30 من 9 صفحة

 2 –ج 
 قصةنموذج كفالة المنا

Form of Tender Guarantee 
 

 ........................ العطاء رقم: .................................المشروع: ...........

إعالمنا ........................................... لقد تم إلى السادة )صاحب العمل(: ................
..... سيتقدم ....................................................................أن المناقص شركة: 

طاء ابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العمناقصة للمشروع المنوه عنه أعاله استجبعرض لل
 مصرفنا:  المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه، وبناء على طلبه، فإن تنص على أن يتقدم

تعهد ال رجعة عنه أن ............... يكفل ب..............................................بنك ...........
أول طلب خطي منكم  ........................... عند وروديدفع لكم مبلغ: .....................

 حيث يتضمن الطلب ما يلي:وب
 
عد لتقديم بعد انقضاء آخر مو وافقة منكم، قام بسحب عرضهأن المناقص، بدون م     -أ 

 ( يوما، أو90ة بـ)اء صالحية العرض المحددأو قبل انقض العروض
( 1/6موجب المادة )ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد ب أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه،    -ب

 شروط العقد، أو من
المادة  ضمان األداء بموجب ليه ، ولكنه أخفق في تقديمأنكم قد قمتم بإحالة العطاء ع     -ج

 .ن شروط العقد( م4/2) 
 

إعادتها إلينا، ( يوما ويتعين 90ية الكفالة البالغة )قبل انقضاء مدة صالح وعلى أن يصلنا الطلب
 ل بها في األردن.كمها القوانين المعموكما أن هذه الكفالة تح

 
 ................................توقيع الكفيل / البنك: ...........

 .........................................     توقيع:المفوض بال

 ...........................................             التاريخ:
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 30 من 10 صفحة

 3-ج
 
 

 ية الخاصةسلطة منطقة العقبة االقتصاد
 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 
.. يسرنا ......................................................................سادة: ............إلى ال

المقاول:  ............... قد كفل بكفالة مالية،إعالمكم بأن مصرفنا: .......

............................. 

. ..................................(المتعلق بمشروع: .....       /        بخصوص العطاء رقم )

تنفيذ العطاء وذلك لضمان   ........................ ( دينار أردني...........................بمبلغ: ) .

بمجرد  –المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم  المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد

 – تحفظ أو شرط بونه منه بدون أيذكور أو أي جزء تطلل طلب خطي منكم المبلغ المورود أو

التزاماته  لمقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي منعية لهذا الطلب بأن امع ذكر األسباب الدا

مقاضاة من جانب المقاول على إجراء  وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو –بموجب العقد 

منجزة بموجب تسلم األشغال ال اريخ إصدارها ولحينلكفالة سارية المفعول من تالدفع.وتبقى هذه ا

.... ما لم يتم تمديدها ............... من عام ............ اريخ ........... شهرالعقد المحدد مبدئيا بت

 ل.أو تجديدها بناء على طلب صاحب العم

 ...توقيع الكفيل / مصرف: ...........................

 .................................المفوض بالتوقيع: ....

 ...........................................التاريخ: ...
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 30 من 11 صفحة

 4-ج  

 
 اتفاقية العقد نموذج

Form of Contract Agreement 

 

 
          : رقم العطاء                                                             :المشروع 

                   
 

 
 2021لسنة ............... شهر من......... ..........م ذا اليوـي هـة فـيـاالتفاق ذهـه حررت

 
 بين
 األول" الفريقعلى اعتباره "ويمثلها رئيس مجلس المفوضين  قة العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطالعمل  صاحب
 و

 الثاني" الفريق" ره.. على اعتبا................لها ...................................ويمثالمقاول السادة ........
كان قد قبل بعرض المناقصة الذي  ولما، أعاله بتنفيذ المشروع ا في أن يقوم المقاول بكان صاحب العمل راغ لما

 وفقا لشروط العقد، ها لتنفيذ أشغال المشروع وانجازها وإصالح أية عيوب فياول تقدم به المق

                             

 لفريقين على ما يلي:بين ا تفاقالاتم  فقد
 
المشار  العقدلمعاني المحددة لها في شروط عابير الواردة في هذه االتفاقية نفس اتوال للكلمات يكون - 1

 إليها فيما بعد.
 
 ورة:ا وتفسيرها بهذه الصذه االتفاقية وتتم قراءتهه منالوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ  تعتبر - 2

 ............................................................. رقم  :ل" القبو كتاب" -أ
 .....................................................:  "عرض المناقصة كتاب" -ب
 ...............................رقام: .....................المناقصة ذات األ مالحق -ج
 .........................................: ..........()الخاصة والعامةالعقد  شروط -د
 .............................................: .........................المواصفات -ه
 ................(:.............األخرى والجداوللمسعرة )جداول الكميات ا الجداول -و

 
  ولة"العقد المقب قيمة       -3

 ......................................................................از" .اإلنج مدة" ▪
 ......................................................................غرامة التأخير  ▪

 

....... ..وصل رسوم طوابع رقم...............
 ....................... وصل جامعـــة رقم

 ........................التاريخ.................القيمة ...
 .................ة .........................التاريخ..مالقي
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 30 من 12 صفحة

 األشغاليذ بتنف المناقصوفقا للشروط، يتعهد  للمناقصعات المستحقة صاحب العمل بدفع الدف قيام إزاء – 4

 .حدود المنطقة الخاصة المرعية داخللتزام بالقوانين و اال ألحكام العقد وإنجازها وفقا
 
بأن  العملة عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب ول بتنفيذ األشغال وإنجازها وإصالح أياالمق قيام إزاء - 5

 العقد. فيلوب المحدد قيمة العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألس ناقصالميدفع إلى 
 
ه وذلك وفقا الفي الموعد المحدد أعاالتفاقية وتوقيعها  ذههعلى إبرام  قد اتفق الفريقانتقدم ف ما  على ناءاوب

 للقوانين المعمول بها.

 
 

 األول )صاحب العمل( الفريق

 
 (المناقصالثاني ) الفريق

 

 
 رئيس مجلس المفوضين:     االسم

 
 ........................: ..........  التوقيع

 

 
 :   االسم

 
 .........................: ........... يعالتوق

 
 

 

 -وقد شهد على ذلك :       -شهد على ذلك:وقد 

 
 -التوقيع:

 
 
 
 
 

 
 -التوقيع:

 

 
 -الوظيفة:

 
 مدير الشؤون المالية

 
 
 

 
 -:الوظيفة

 
 رئيس قسم اللوازم واإلشغال
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 30 من 13 صفحة

 -: والخاصة ط العامةرابعا: الشرو
 

في سلطة  2001( لسنة 4شغال رقم )اللوازم واأل امنظلخاصة في واعتبر الشروط العامة ت      
طرح هذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات بة االقتصادية الخاصة السارية بتاريخ عقمنطقة ال

اماً منه بأنه قد اطلع عليها لهذا العطاء وأن تقديم عرض المناقص يعتبر التز اصةوخ شروطاً عامة
 . ودهاوتفهمها وقبل بجميع بن

 

 -: ضافيةاأل:الشروط  ا  سامخ

 % .16على المبيعات  العامةالضريبة  ةاألردني غير شاملر األسعار بالدينا .1
  في مدينة العقبة. حيان بن الدولية العقبة مختبرات مديرية مبنى التسليم في .2
 .مادة كل تسليم عند نشأوالم الجودة بشهادات المختبر تزويد يتم .3

 .المورد تغريم مع صفاتللموا مطابقة غير مادةال رفض يتم .4

 لدى التخزين أو النقل سوء عن ناجمة أرباك أو خسائر أية حدوث لاح في التسليم يكون  .5
 .الخسائر المورد يتحمل المورد،

 وردة عن سنة واحدة من تاريخ االستالم تاريخ انتهاء المواد المال يقل  .6

المعايرة الى منظمة سلسلية تثبت ت تحليل الموردة يجب ان تحمل شهادة رجعيةالم ادجميع المو  .7
NIST ها.يقين لمركبات و قيمة الالشهادة التركيز الفعلي للوي التح، على ان 

 ISO الميةعبحسب المواصفة القياسية الماد ركة المصنعة حاصلة على االعتيجب ان تكون الش .8
 .ISO 17034 و 17025
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 30 من 14 صفحة

  المواصفات الفنية  -: ا  دسسا
 

No Item Full Name and special specifications, (Grade, Purity,…) 

1 GC Multiresidue Pesticide Standard #1 (16 components) * 

Organophosphorus Compounds 100 μg/mL each in toluene :1 mL/ampule  

Azinphos ethyl (2642-71-9) 

Azinphos methyl (86-50-0) 

Chlorpyrifos (2921-88-2) 

Chlorpyrifos methyl (5598-13-0) 

Diazinon (333-41-5) 

EPN (2104-64-5) 

Fenitrothion (122-14-5) 

Isazophos (42509-80-8) 

Phosalone (2310-17-0) 

Phosmet (732-11-6) 

Pirimiphos ethyl (23505-41-1) 

Pirimiphos methyl (29232-93-7) 
Pyraclofos (77458-01-6) 

Pyrazophos (13457-18-6) 

Pyridaphenthion (119-12-0) 

Quinalphos (13593-03-8) 

2 GC Multiresidue Pesticide Standard #2 (40 components) * 

Organochlorine Compounds 100 μg/mL each in toluene:1 mL/ampule 

Aldrin (309-00-2) 

alpha-BHC (319-84-6) 

beta-BHC (319-85-7) 

delta-BHC (319-86-8) 

gamma-BHC (Lindane) (58-89-9) 

Chlorbenside (103-17-3) 

cis-Chlordane (5103-71-9) 

trans-Chlordane (5103-74-2) 

Chlorfenson (Ovex) (80-33-1) 

Chloroneb (2675-77-6) 

2,4'-DDD (53-19-0) 

4,4'-DDD (72-54-8) 

2,4'-DDE (3424-82-6) 

4,4'-DDE (72-55-9) 

2,4'-DDT (789-02-6) 

4,4'-DDT (50-29-3) 

4,4'-Dichlorobenzophenone (90-98-2) 

Dieldrin (60-57-1) 

Endosulfan I (959-98-8) 

Endosulfan II (33213-65-9) 

Endosulfan ether (3369-52-6) 

Endosulfan sulfate (1031-07-8) 

Endrin (72-20-8) 
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 30 من 15 صفحة

Endrin aldehyde (7421-93-4) 

Endrin ketone (53494-70-5) 

Ethylan (Perthane) (72-56-0) 

Fenson (80-38-6) 

Heptachlor (76-44-8) 

Heptachlor epoxide (Isomer B) (1024-57-3) 

Hexachlorobenzene (118-74-1) 

Isodrin (465-73-6) 

2,4'-Methoxychlor (30667-99-3) 

4,4'-Methoxychlor olefin (2132-70-9) 

Mirex (2385-85-5) 

cis-Nonachlor (5103-73-1) 

trans-Nonachlor (39765-80-5) 

Pentachloroanisole (1825-21-4) 

Pentachlorobenzene (608-93-5) 

Pentachlorothioanisole (1825-19-0) 

Tetradifon (116-29-0) 

3 GC Multiresidue Pesticide Standard #3 (25 components) * 

Organonitrogen Compounds 100 μg/mL each in toluene:acetonitrile (99:1); 

1 mL/ampule: 

Benfluralin (1861-40-1) 

Biphenyl (92-52-4) 

Chlorothalonil (1897-45-6) 

Dichlofluanid (1085-98-9) 

Dichloran (99-30-9) 

3,4-Dichloroaniline (95-76-1) 

2,6-Dichlorobenzonitrile (Dichlobenil) (1194-65-6) 

Diphenylamine (122-39-4) 

Ethalfluralin (55283-68-6) 

Fluchloralin (33245-39-5) 

Isopropalin (33820-53-0) 

Nitralin (4726-14-1) 

Nitrofen (1836-75-5) 

Oxyfluorfen (42874-03-3) 

Pendimethalin (40487-42-1) 

Pentachloroaniline (527-20-8) 

Pentachlorobenzonitrile (20925-85-3) 

Pentachloronitrobenzene (Quintozene) (82-68-8) 

Prodiamine (29091-21-2) 

Profluralin (26399-36-0) 

2,3,5,6-Tetrachloroaniline (3481-20-7) 

Tetrachloronitrobenzene (Tecnazene) (117-18-0) 

THPI (Tetrahydrophthalimide) (1469-48-3) 

Tolylfluanid (731-27-1) 

Trifluralin (1582-09-8) 
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4 GC Multiresidue Pesticide Standard #4 (28 components) * 

 

Organonitrogen Compounds 100 μg/mL each in toluene; 1 mL/ampule: 

Acetochlor (34256-82-1) 

Alachlor (15972-60-8) 

Allidochlor (93-71-0) 

Clomazone (Command) (81777-89-1) 

Cycloate (1134-23-2) 

Diallate (cis & trans) (2303-16-4) 

Dimethachlor (50563-36-5) 

Diphenamid (957-51-7) 

Fenpropathrin (39515-41-8) 

Fluquinconazole (136426-54-5) 

Flutolanil (66332-96-5) 

Linuron (330-55-2) 

Metazachlor (67129-08-2) 

Methoxychlor (72-43-5) 

Metolachlor (51218-45-2) 

N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide (60397-77-5) 

Norflurazon (27314-13-2) 

Oxadiazon (19666-30-9) 

Pebulate (1114-71-2) 

Pretilachlor (51218-49-6) 

Prochloraz (67747-09-5) 

Propachlor (1918-16-7) 

Propanil (709-98-8) 

Propisochlor (86763-47-5) 

Propyzamide (23950-58-5) 

Pyridaben (96489-71-3) 

Tebufenpyrad (119168-77-3) 

Triallate (2303-17-5) 

 
 

5 GC Multiresidue Pesticide Standard #5 (34 components) * 

 

Organonitrogen Compounds 100 μg/mL each in toluene ;1 mL/ampule: 

Atrazine (1912-24-9) 

Bupirimate (41483-43-6) 

Captafol (2425-06-1) 

Captan (133-06-2) 

Chlorfenapyr (122453-73-0) 

Cyprodinil (121552-61-2) 

Etofenprox (80844-07-1) 

Etridiazole (2593-15-9) 

Fenarimol (60168-88-9) 

Fipronil (120068-37-3) 

Fludioxonil (131341-86-1) 

Fluridone (Sonar) (59756-60-4) 
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Flusilazole (85509-19-9) 

Flutriafol (76674-21-0) 

Folpet (133-07-3) 

Hexazinone (Velpar) (51235-04-2) 

Iprodione (36734-19-7) 

Lenacil (2164-08-1) 

MGK-264 (113-48-4) 

Myclobutanil (88671-89-0) 

Paclobutrazol (76738-62-0) 

Penconazole (66246-88-6) 

Procymidone (32809-16-8) 

Propargite (2312-35-8) 

Pyrimethanil (53112-28-0) 

Pyriproxyfen (95737-68-1) 

Tebuconazole (107534-96-3) 

Terbacil (5902-51-2) 

Terbuthylazine (5915-41-3) 

Triadimefon (43121-43-3) 

Triadimenol (55219-65-3) 

Tricyclazole (Beam) (41814-78-2) 

Triflumizole (68694-11-1) 

Vinclozolin (50471-44-8) 

6 GC Multiresidue Pesticide Standard #6 (18 components) * 

 

Synthetic Pyrethroid Compounds ,100 μg/mL each in toluene ;1 mL/ampule: 

Acrinathrin (101007-06-1) 

Anthraquinone (84-65-1) 

Bifenthrin (82657-04-3) 

Bioallethrin (584-79-2) 

Cyfluthrin (68359-37-5) 

lambda-Cyhalothrin (91465-08-6) 

Cypermethrin (52315-07-8) 

Deltamethrin (52918-63-5) 

Fenvalerate (51630-58-1) 

Flucythrinate (70124-77-5) 

tau-Fluvalinate (102851-06-9) 

cis-Permethrin (61949-76-6) 

trans-Permethrin (61949-77-7) 

Phenothrin (cis & trans) (26002-80-2) 

Resmethrin (10453-86-8) 

Tefluthrin (79538-32-2) 

Tetramethrin (7696-12-0) 

Transfluthrin (118712-89-3) 
 
 

7 GC Multiresidue Pesticide Standard #7 (10 components) * 

 

Herbicide Methyl Esters ,100 μg/mL each in toluene ;1 mL/ampule: 



 

 االشغال اللوازم وقسم  – يةالمال ونمديرية الشؤ لمملكة األردنية الهاشميةا (46/2021طاء لوازم رقم )عال

 االقتصادية الخاصةنطقة العقبة سلطة م 2021 - ايلول
 توريد مواد مرجعية لفحص متبقيات المبيدات في المواد الغذائية

 

 

 

 

 30 من 18 صفحة

Acequinocyl (57960-19-7) 

Bromopropylate (18181-80-1) 

Carfentrazone ethyl (128639-02-1) 

Chlorobenzilate (510-15-6) 

Chlorpropham (101-21-3) 

Chlozolinate (84332-86-5) 

DCPA methyl ester (Chlorthal-dimethyl) (1861-32-1) 

Fluazifop-p-butyl (79241-46-6) 

Metalaxyl (57837-19-1) 

2-Phenylphenol (90-43-7) 
 

8 GC Multiresidue Pesticide Standard #8 (24 components) * 

Organophosphorus Compounds ,100 μg/mL each in toluene ;1 mL/ampule: 

Bromfenvinfos-methyl (13104-21-7) 

Bromfenvinphos (33399-00-7) 

Bromophos ethyl (4824-78-6) 

Bromophos methyl (2104-96-3) 

Carbophenothion (786-19-6) 

Chlorfenvinphos (470-90-6) 

Chlorthiophos (60238-56-4) 

Coumaphos (56-72-4) 

Edifenphos (17109-49-8) 

Ethion (563-12-2) 

Fenamiphos (22224-92-6) 

Fenchlorphos (Ronnel) (299-84-3) 

Fenthion (55-38-9) 

Iodofenphos (18181-70-9) 

Leptophos (21609-90-5) 

Malathion (121-75-5) 

Methacrifos (62610-77-9) 

Profenofos (41198-08-7) 

Prothiofos (34643-46-4) 

Sulfotepp (3689-24-5) 

Sulprofos (35400-43-2) 

Terbufos (13071-79-9) 

Tetrachlorvinfos (22248-79-9) 

Tolclofos-methyl (57018-04-9) 
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 30 من 19 صفحة

9 GC Multiresidue Pesticide Standard #9 (8 components) * 

Organophosphorus Compounds 100 μg/mL each in toluene ;1 mL/ampule: 

Disulfoton (298-04-4) 

Fonofos (944-22-9) 

Methyl parathion (298-00-0) 

Mevinphos (7786-34-7) 

Parathion (Ethyl parathion) (56-38-2) 

Phorate (298-02-2) 

Piperonyl butoxide (51-03-6) 

Triazophos (24017-47-8) 

10 QuEChERS Internal Standard Mix for GC/MS Analysis  * 

In acetonitrile, 5 mL/ampule: 

PCB 18 (37680-65-2), 50 μg/mL 

PCB 28 (7012-37-5), 50 μg/mL 

PCB 52 (35693-99-3), 50 μg/mL 

Triphenylmethane (519-73-3), 10 μg/mL 

Triphenylphosphate (115-86-6), 20 μg/mL 

Tris-(1,3-dichloroisopropyl)phosphate (13674-87-8), 50 μg/mL 

 

11 AOAC QuEChERS IS Solution * 

50 μg/mL each in acetonitrile, 5 mL/ampule Contains: 

α-BHC-d6 (α-HCH-d6) (86194-41-4) 

   Parathion-d10 (350820-04-1) 

 

12 AOAC QuEChERS Triphenylphosphate Solution* 

5 mL/ampule 

Compound: Triphenyl phosphate, CAS #: (115-86-6) 
 

Conc. 50 μg/mL in acetonitrile: acetic acid (99:1) 

 

13 QuEChERS GC-ECD Internal Standard Mix * 

5 mL/ampule 

Conc. 50 μg/mL each in acetonitrile contains: 

 

2,2',5-Trichlorobiphenyl (BZ#18) 37680-65-2 

2 2,4,4'-Trichlorobiphenyl (BZ#28) 7012-37-5 

3 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl (BZ#52) 35693-99-3 

4 Tris(1,3-dichloroisopropyl)phosphate 13674-87-8 

 

14 QuEChERS Internal Standard Mix for GC-NPD and LC-MS/MS Analysis* 

(2 components) In acetonitrile 

5 mL/ampule 
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 30 من 20 صفحة

 

Contains: 

Triphenylphosphate (115-86-6), 50 μg/mL 

     Tris-(1,3-dichloroisopropyl)phosphate (13674-87-8), 50 μg/mL 

15 AOAC QuEChERS QC Spike Mix (27 components) * 

5 mL/ampule 

Conc. 50 μg/mL each in acetonitrile:acetic acid (99.9:0.1) contains: 

Atrazine (1912-24-9) 

Azoxystrobin (131860-33-8) 

Bifenthrin (82657-04-3) 

Carbaryl (Sevin) (63-25-2) 

Chlorothalonil (1897-45-6) 

Chlorpyrifos (2921-88-2) 

Chlorpyrifos methyl (5598-13-0) 

lambda-Cyhalothrin (91465-08-6) 

Cyprodinil (121552-61-2) 

2,4'-DDD (53-19-0) 

Dichlorvos (DDVP) (62-73-7) 

Endosulfan sulfate (1031-07-8) 

Ethion (563-12-2) 

Imazalil (35554-44-0) 

Imidacloprid (138261-41-3) 

Kresoxim methyl (143390-89-0) 

Linuron (330-55-2) 

Methamidophos (10265-92-6) 

Methomyl (16752-77-5) 

cis-Permethrin (61949-76-6) 

trans-Permethrin (61949-77-7) 

Procymidone (32809-16-8) 

Pymetrozine (123312-89-0) 

Tebuconazole (107534-96-3) 

Thiabendazole (148-79-8) 

Tolylfluanid (731-27-1) 

Trifluralin (1582-09-8) 

 

16 LC Multiresidue Pesticide Standard #1 (13 components) 

Organophosphorus Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampule 

Acephate (30560-19-1) 

Carbaryl (Sevin) (63-25-2) 

Dicrotophos (141-66-2) 

Dimethoate (60-51-5) 

Dimethomorph (110488-70-5) 

Isocarbophos (24353-61-5) 

Methamidophos (10265-92-6) 

Mevinphos (7786-34-7) 
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Monocrotophos (6923-22-4) 

Omethoate (1113-02-6) 

Temephos (Abate) (3383-96-8) 

Trichlorfon (Dylox) (52-68-6) 

Vamidothion (Vamidoate) (2275-23-2) 

17 LC Multiresidue Pesticide Standard #2 (16 components) 

Carbamate/Uron Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampule 

Alanycarb (83130-01-2) 

Aldicarb (116-06-3) 

Aldicarb sulfone (1646-88-4) 

Aldicarb sulfoxide (1646-87-3) 

Benfuracarb (82560-54-1) 

Butocarboxim (34681-10-2) 

Butoxycarboxim (34681-23-7) 

Ethiofencarb (29973-13-5) 

Furathiocarb (65907-30-4) 

Methabenzthiazuron (18691-97-9) 

Methiocarb (2032-65-7) 

Methomyl (16752-77-5) 

Oxamyl (23135-22-0) 

Tebuthiuron (34014-18-1) 

Thidiazuron (51707-55-2) 

Thiophanate-methyl (23564-05-8) 

18 LC Multiresidue Pesticide Standard #3 (38 components) 

Carbamate/Uron Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampule 

Bendiocarb (22781-23-3) 

Bifenazate (149877-41-8) 

Carbofuran (1563-66-2) 

Chlorfluazuron (71422-67-8) 

Chloroxuron (1982-47-4) 

Chlortoluron (15545-48-9) 

Cycluron (2163-69-1) 

Diethofencarb (87130-20-9) 

Diflubenzuron (35367-38-5) 

Dioxacarb (6988-21-2) 

Diuron (330-54-1) 

Fenobucarb (BPMC) (3766-81-2) 

Fenoxycarb (79127-80-3) 

Fenuron (101-42-8) 

Flufenoxuron (101463-69-8) 

Fluometuron (2164-17-2) 

Forchlorfenuron (68157-60-8) 

Hexaflumuron (86479-06-3) 

3-Hydroxycarbofuran (16655-82-6) 

Indoxacarb (173584-44-6) 
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 30 من 22 صفحة

Iprovalicarb (140923-17-7) 

Isoprocarb (2631-40-5) 

Isoproturon (34123-59-6) 

Linuron (330-55-2) 

Lufenuron (103055-07-8) 

Metobromuron (3060-89-7) 

Monolinuron (1746-81-2) 

Neburon (555-37-3) 

Novaluron (116714-46-6) 

Pirimicarb (23103-98-2) 

Promecarb (2631-37-0) 

Propham (122-42-9) 

Propoxur (Baygon) (114-26-1) 

Pyraclostrobin (175013-18-0) 

Siduron (1982-49-6) 

Teflubenzuron (83121-18-0) 

Thiobencarb (28249-77-6) 

Triflumuron (64628-44-0) 

19 LC Multiresidue Pesticide Standard #4 (63 components) 

Organonitrogen Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampule 

Abamectin (71751-41-2) 

Acetamiprid (135410-20-7) 

Ametryn (834-12-8) 

Amitraz (33089-61-1) 

Azoxystrobin (131860-33-8) 

Benalaxyl (71626-11-4) 

Benzoximate (29104-30-1) 

Boscalid (188425-85-6) 

Butafenacil (134605-64-4) 

Carbetamide (16118-49-3) 

Carfentrazone ethyl (128639-02-1) 

Chlorantraniliprole (500008-45-7) 

Clofentezine (74115-24-5) 

Cymoxanil (57966-95-7) 

Cyprodinil (121552-61-2) 

Cyromazine (66215-27-8) 

Dimoxystrobin (149961-52-4) 

Dinotefuran (165252-70-0) 

Doramectin (117704-25-3) 

Eprinomectin (123997-26-2) 

Famoxadon (131807-57-3) 

Fenazaquin (120928-09-8) 

Fenhexamid (126833-17-8) 

Fenpyroximate (111812-58-9) 

Flonicamid (158062-67-0) 

Fluazinam** (79622-59-6) 
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 30 من 23 صفحة

Fludioxonil (131341-86-1) 

Fluoxastrobin (361377-29-9) 

Flutolanil (66332-96-5) 

Furalaxyl (57646-30-7) 

Halofenozide (112226-61-6) 

Imazalil (35554-44-0) 

Imidacloprid (138261-41-3) 

Ivermectin (70288-86-7) 

Kresoxim methyl (143390-89-0) 

Mandipropamid (374726-62-2) 

Mepanipyrim (110235-47-7) 

Mepronil (55814-41-0) 

Metaflumizone (139968-49-3) 

Metalaxyl (57837-19-1) 

Methoxyfenozide (161050-58-4) 

Moxidectin (113507-06-5) 

Myclobutanil (88671-89-0) 

Nitenpyram (120738-89-8) 

Oxadixyl (77732-09-3) 

Picoxystrobin (117428-22-5) 

Piperonyl butoxide (51-03-6) 

Prochloraz (67747-09-5) 

Prometon (1610-18-0) 

Pymetrozine (123312-89-0) 

Pyracarbolid (24691-76-7) 

Pyrimethanil (53112-28-0) 

Pyriproxyfen (95737-68-1) 

Quinoxyfen (124495-18-7) 

Rotenone (83-79-4) 

Secbumeton (26259-45-0) 

Spiroxamine (118134-30-8) 

Tebufenozide (112410-23-8) 

Tebufenpyrad (119168-77-3) 

Terbumeton (33693-04-8) 

Triadimefon (43121-43-3) 

Trifloxystrobin (141517-21-7) 

Zoxamide (156052-68-5) 

20 LC Multiresidue Pesticide Standard #5 (30 components) 

Organonitrogen Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampule 

Acibenzolar-S-methyl (135158-54-2) 

Bupirimate (41483-43-6) 

Buprofezin (69327-76-0) 

Carboxin (5234-68-4) 

Clethodim (99129-21-2) 

Clothianidin (210880-92-5) 

Cyazofamid (120116-88-3) 
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 30 من 24 صفحة

Ethiprole (181587-01-9) 

Ethofumesate (26225-79-6) 

Fenamidone (161326-34-7) 

Fipronil (120068-37-3) 

Flubendiamide (272451-65-7) 

Flufenacet (Fluthiamide) (142459-58-3) 

Hexythiazox (78587-05-0) 

Mefenacet (73250-68-7) 

Mesotrione (104206-82-8) 

Methoprotryne (841-06-5) 

Metribuzin (21087-64-9) 

Prometryne (7287-19-6) 

Propargite (2312-35-8) 

Prothioconazole (178928-70-6) 

Pyridaben (96489-71-3) 

Simetryn (1014-70-6) 

Sulfentrazone (122836-35-5) 

Terbutryn (886-50-0) 

Thiabendazole (148-79-8) 

Thiacloprid (111988-49-9) 

Thiamethoxam (153719-23-4) 

Thiofanox (39196-18-4) 

Tricyclazole (Beam) (41814-78-2) 

21 LC Multiresidue Pesticide Standard #6 (28 components) 

Organonitrogen Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampule 

Baycor (Bitertanol) (55179-31-2) 

Bromuconazole (116255-48-2) 

Cyproconazole (94361-06-5) 

Diclobutrazol (75736-33-3) 

Difenoconazole (119446-68-3) 

Diniconazole (83657-24-3) 

Epoxiconazole (133855-98-8) 

Etaconazole (60207-93-4) 

Ethirimol (23947-60-6) 

Etoxazole (153233-91-1) 

Fenarimol (60168-88-9) 

Fenbuconazole (114369-43-6) 

Fluquinconazole (136426-54-5) 

Flusilazole (85509-19-9) 

Flutriafol (76674-21-0) 

Fuberidazole (3878-19-1) 

Hexaconazole (79983-71-4) 

Ipconazole (125225-28-7) 

Metconazole (125116-23-6) 

Nuarimol (63284-71-9) 

Paclobutrazol (76738-62-0) 



 

 االشغال اللوازم وقسم  – يةالمال ونمديرية الشؤ لمملكة األردنية الهاشميةا (46/2021طاء لوازم رقم )عال

 االقتصادية الخاصةنطقة العقبة سلطة م 2021 - ايلول
 توريد مواد مرجعية لفحص متبقيات المبيدات في المواد الغذائية
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Penconazole (66246-88-6) 

Propiconazole (Tilt) (60207-90-1) 

Tebuconazole (107534-96-3) 

Tetraconazole (112281-77-3) 

Triadimenol (55219-65-3) 

Triflumizole (68694-11-1) 

Triticonazole (131983-72-7) 

22 LC Multiresidue Pesticide Standard #7 (7 components) 

Organonitrogen Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampule 

Emamectin-benzoate (155569-91-8) 

Fenpropimorph (67564-91-4) 

Spirodiclofen (148477-71-8) 

Spinosad (168316-95-8) 

Spirotetramat (203313-25-1) 

Spinetoram (J&L) (187166-40-1) 

Spiromesifen (283594-90-1) 

23 LC Multiresidue Pesticide Standard #8 

Organonitrogen Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampule 

Hydramethylnon (67485-29-4) 
24 LC Multiresidue Pesticide Standard #9 (7 components) 

Carbamate/Uron Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 1 mL/ampule 

Aminocarb (2032-59-9) 

Desmedipham (13684-56-5) 

Formetanate HCL (23422-53-9) 

Mexacarbate (Zectran) (315-18-4) 

Monceren (Pencycuron) (66063-05-6) 

Phenmedipham (13684-63-4) 

Propamocarb free base (24579-73-5) 

25 LC Multiresidue Pesticide Standard #10 

Carbamate/Uron Compounds 

100 μg/mL each in methanol, 1 mL/ampule 

Carbendazim (10605-21-7) 

26 C7-C40 Saturated alkanes 

certified reference material, 1000 μg/mL each component in hexane 

 

27 Pesticide Surrogate standard Solution 
100 μg/mL each in acetone, 5 mL/ampule 

Contains: 
 

Dichlorvos-d6 CAS #:( 203645-53-8) 

28 Pesticide Surrogate standard Solution 
100 μg/mL each in acetone, 5 mL/ampule 
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Contains: 
 

Diazinon-d10 (diethyl-d10) CAS #: (100155-47-3) 

 
29 Pesticide Surrogate standard Solution 

100 μg/mL each in acetone, 5 mL/ampule 

Contains: 
 

Chlorpyrifos D10 (diethyl D10) CAS #: (285138-81-0) 
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 30 من 27 صفحة

 .والخالصة النهائية ت  النهائيجدول الكميا -سابعا  :
  حسب المواصفات الفنية ية ولوازم مخبرية لمدة عاموتزويد مواد كيميائ توريد:المشروع

 الكمية الوحدة صف البندو رقمال
 سعر الوحدة

 إلجماليالمبلغ ا
 

 دينار فلس دينار فلس

1 

GC Multiresidue Pesticide Standard #1 

(16 components) * 

Organophosphorus Compounds 100 μg/mL 

each in toluene , 1 mL/ampule 

 

 

 /عبوة 

ampule 
5     

2 

GC Multiresidue Pesticide Standard #2 

(40 components) * 

Organochlorine Compounds 100 μg/mL 

each in toluene, 1 mL/ampule 

 

 /عبوة 
ampule 

5     

3 

GC Multiresidue Pesticide Standard #3 

(25 components) * 

Organonitrogen Compounds 100 μg/mL 

each in toluene:acetonitrile (99:1): 1 

mL/ampule 

 /عبوة 

ampule 
5     

4 

GC Multiresidue Pesticide Standard 

#4 (28 components) * 

Organonitrogen Compounds 100 μg/mL 

each in toluene: 1 mL/ampule 
 

 /عبوة 
ampule 

5     

5 

GC Multiresidue Pesticide Standard 

#5 (34 components) * 

Organonitrogen Compounds 100 μg/mL 

each in toluene: 1 mL/ampule 
 

 /عبوة 

ampule 
5     

6 

GC Multiresidue Pesticide Standard 

#6 (18 components) * 

Synthetic Pyrethroid Compounds ,100 

μg/mL each in toluene: 1 mL/ampule 
 

 /بوة ع
ampule 

5     

7 

GC Multiresidue Pesticide Standard 

#7 (10 components) * 

Herbicide Methyl Esters ,100 μg/mL 

each in toluene: 1 mL/ampule 

 /عبوة 
ampule 

5     

8 
GC Multiresidue Pesticide Standard #8 

(24 components) * 

Organophosphorus Compounds ,100 

 /عبوة 

ampule 
5     
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μg/mL each in toluene: 1 mL/ampule 

 

9 

GC Multiresidue Pesticide Standard 

#9 (8 components) * 

Organophosphorus Compounds 100 

μg/mL each in toluene: 1 mL/ampule 
 

 /عبوة 

ampule 
5     

10 
QuEChERS Internal Standard Mix for 

GC/MS Analysis  * 

In acetonitrile, 5 mL/ampule 

 /عبوة 
ampule 

2     

11 

AOAC QuEChERS IS Solution * 

50 μg/mL each in acetonitrile, 5 

mL/ampule 

 /عبوة 

ampule 
2     

12 
AOAC QuEChERS 

Triphenylphosphate Solution* 

5 mL/ampule 

 /عبوة 
ampule 

2     

13 

QuEChERS GC-ECD Internal 

Standard Mix * 

5 mL/ampule 

 

 /عبوة 
ampule 

2     

14 

QuEChERS Internal Standard Mix for GC-NPD 

and LC-MS/MS Analysis* 

(2 components) In acetonitrile 5 mL/ampule 

 

 /عبوة 

ampule 
2     

15 
AOAC QuEChERS QC Spike Mix (27 

components) * 

5 mL/ampule 

 /عبوة 
ampule 

2     

16 

LC Multiresidue Pesticide Standard #1 

(13 components) 

Organophosphorus Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 1 

mL/ampule 

 

 

 /عبوة 
ampule 

5     

17 

LC Multiresidue Pesticide Standard #2 

(16 components) 

Carbamate/Uron Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 

1 mL/ampule 

 

 /عبوة 
ampule 

5     
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 30 من 29 صفحة

18 

LC Multiresidue Pesticide Standard #3 

(38 components) 

Carbamate/Uron Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 

1 mL/ampule 
 

 /عبوة 

ampule 
5     

19 

LC Multiresidue Pesticide Standard 

#4 (63 components) 

Organonitrogen Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 

1 mL/ampule 

 /وة بع
ampule 

5     

20 

LC Multiresidue Pesticide Standard 

#5 (30 components) 

Organonitrogen Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 

1 mL/ampule 
 

 /عبوة 
ampule 

5     

21 

LC Multiresidue Pesticide Standard 

#6 (28 components) 

Organonitrogen Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 

1 mL/ampule 
 

 /عبوة 
ampule 

2     

22 

LC Multiresidue Pesticide Standard 

#7 (7 components) 

Organonitrogen Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 

1 mL/ampule 
 

 /عبوة 

ampule 
2     

23 

LC Multiresidue Pesticide Standard #8 

Organonitrogen Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 

1 mL/ampule 

 

 /عبوة 
ampule 

2     

24 

LC Multiresidue Pesticide Standard 

#9 (7 components) 

Carbamate/Uron Compounds 

100 μg/mL each in acetonitrile, 

1 mL/ampule 
 

 /عبوة 
ampule 

2     

25 

LC Multiresidue Pesticide Standard 

#10 

Carbamate/Uron Compounds 

100 μg/mL each in methanol, 

1 mL/ampule 

 /عبوة 
ampule 

2     

26 
C7-C40 Saturated alkanes 

5 mL/ampule 

 /عبوة 
ampule 

1     
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 30 من 30 صفحة

 (              : )             ةيلالفعمدة التوريد             

 

 

27 

Pesticide Surrogate standard 
Solution 

100 μg/mL each in acetone, 

5 mL/ampule Contains: 
 

Dichlorvos-d6 CAS #:( 203645-53-8) 

 /عبوة 

ampule 
2     

28 

Pesticide Surrogate standard 
Solution 

100 μg/mL each in acetone 5 

mL/ampule, Contains: 
 

Diazinon-d10 (diethyl-d10) CAS #: 

(100155-47-3) 

 

 /عبوة 
ampule 

2     

29 

Pesticide Surrogate standard 
Solution 

100 μg/mL each in acetone, 5 

mL/ampule Contains: 
 

Chlorpyrifos D10 (diethyl D10) CAS #: 

(285138-81-0) 

 /عبوة 
ampule 

2     

* 
 )            ( %    نسبة الخصم : 

 %(       نسبة الزيادة :     )      
 

 
    

   مجموع النهائي فقط:ال *

 _______________________________________ئي كتابة:   ___________المجموع النها
 ____________________________________________:  ______ قصـــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الم

 ___________________________________________ـــخ :   _______ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتاريــا
 ______________________________________ة:   ____________ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركـــــختم ال

 _________________________________خلوي ________ة : ______ـــــهاتف الشركـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ____________________________________________لشركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: _________فاكس ا


