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محافظة الخلیل/ رابطة الجامعیین 
جامعة بولیتكنك فلسطین
لجنة العطاءات المركزیة

واصفات الفنیةملشروط والكراسة ا
الكیمیاءاتاجهزة لمختبر تشغیل و وادوات وتورید موادشراء

) 150NIS(مبلغبثمن الكراسة 
)شیكل وخمسونمائة(

15/09/2013االحدیوماستالم كراسة الشروط

مع أطیب أمنیات
رئیس دائرة المشتریات

االستاذ محمد ریاض ابوزینة

المركزیةوالمشتریاتلجنة العطاءاتومقرر 
riyad@ppu.edu

المركزیةدائرة المشتریات 
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وادوات وتورید موادشراءإعالن عن 
الكیمیاءاتتشغیل ا جهزة لمختبر و 

جهزة تشغیل او وادوات وتورید موادشراءعطاءجامعة بولیتكنك فلسطین عن طرح / تعلن رابطة الجامعین
الراغبة ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء ، فعلى الشركات الكیمیاءاتلمختبر 

-:بالدخول في العطاء إتباع ما یلي

من دائرة المشتریات المركزیة أو) www.ppu.edu(كاملًة من صفحة الجامعة استالم الكراسة.1
غیر مستردة تودع في شیكل وخمسونمئة)150NIS(مقابل دفع مبلغ في مقر رابطة الجامعیین 

األحداعتبارا من یوم في البنك اإلسالمي الفلسطیني30300الجامعیین والجامعة رقم حساب رابطة 
.15/09/2013الموافق 

من إجمالي قیمة العطاء وبظرف منفصل وال تقبل الكفالة % 5إرفاق شیك بنكي أو كفاله بنكیة بقیمة .2
.النقدیة ، على أن تكون ساریة المفعول لمدة ال تقل عن  تسعین یومًا 

یوم الساعة الثانیة عشره ظهرًا منحتى تسلیم كراسة العطاء مع كافة التفاصیل بالظرف المختوم .3
.رابطة الجامعیین–لدائرة المشتریات المركزیة 02/10/2013الموافق ربعاءاأل 

0599385347أو جوال 2233050/02هاتف ولید الریماوي. دمع لمزید من االستفسار یمكن االتصال

أجور اإلعالن على من یرسو علیھ العطاء-: مالحظة

لجنة العطاءات والمشتریات المركزیة
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عطاء عن
الكیمیاءاتلمختبر تشغیل اجهزةو وادوات وتورید موادشراءعن كراسة شروط 

-:یرجى مراعاة اآلتي 

اتاجهزة لمختبر و وادوات موادمتخصصة لبیع شركةیجب ان یكون المتقدم للعطاء.1
.، ووفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاءالكیمیاء

.بالشیكل شامل الضریبة وشهادة خصم المصدراالسعار .2
المورد بتوصیل المواد المطلوبة وتوصیل وتشغیل االجهزة في مختبرات یلتزم .3

.الكیمیاء في الجامعة
.األسعار ، وبدون ابداء األسبابإقللجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول .4
.یكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.5
.وحدة واحدة وتقرآن معاً التفاقیة االعالن بالجریدة وكراسة الشروط الفنیة للعطاء وا.6
.یحق للجنة العطاءات المركزیة تجزئة العطاء.7
.للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.8
.أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء.9
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الكیمیاءاتتشغیل ا جهزة لمختبر و وادوات وتورید موادعن شراءكراسة شروط 

قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كامًال / انا الموقع اسمي أدناه .1
، واتعهد بتقدیم فتح العطاءالیوم الذي یليمن یومًا ) 90(وألتزم باالسعار المقدمة من قبلي لمدة 

هذه الدخل ساریة المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمیة كما تعتبرمن ضریبة " خصم مصدر"براءة ذمة 
المورد بتوصیل المواد المطلوبة ، كما أتعهد الثبوتیات أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد

.وتوصیل وتشغیل االجهزة في مختبرات الكیمیاء في الجامعة

.وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقیع

:الشركة/ السادة 

:رقم المشغل المرخص

:العنوان

:رقم الهاتف

:رقم الفاكس

التوقیع والخاتم

5/2013/65001ص: الرقم
وإقرارتعھد
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تعلیمات للمشاركین بالعطاء

المحترمین_______________  شركة: حضرات السادة 

مشاركة للجهزة تشغیل او وادوات وتورید موادعن شراءكراسة شروط تعلیمات للمشاركین بالعطاء
- :في العطاء ما یلي

.ال یتجزأ وتقران معااتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات واعالن الجریدة جزء.1
.على المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافیة وااللتزام بها.2
یجب على صاحب العطاء التوقیع على وثائق العطاء كما یجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم .3

.العطاءصاحب 
.یعتبر السعر المقدم من المناقص شامال للضرائب والرسوم ومصاریف النقل والتشغیل.4
الیعتمد أي تعدیل في الكراسة بسبب ما یدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل بها لجنة العطاءات .5

.المركزیة
یحدث فیه المتقدم على المناقص یجب أن یضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذج ویرفض أي عرض .6

.تشویشًا في أسعاره ، واللجنة غیر مسؤولة عن أیة أخطاء قد یرتكبها المتقدم في وضع األسعار
.یومًا من ثاني یوم من فتح العطاء على األقل) 90(مدة صالحیة األسعار .7
ة أو على كل مناقص أن یرفق بالعطاء  لصالح رابطة الجامعین تأمینا للدخول في العطاء كفالة بنكی.8

من قیمة ةخمسة بالمائ% 5شیك مصدق من قبل البنوك المحلیة أو نقدًا بموجب سند قبض بقیمة 
.ینظر في العروض غیر معززة بتلك التأمیناتوال عرضه 

، % 1.5التأخیر بنسبة تفي حالة تأخیر المناقص عن انهاء االعمال المحاله علیه تحسب غراما.9
.لتأمین المرفق بالعطاء وقیده إیرادا للرابطةعن كل یوم تأخیر، ومصادرة  قیمة ا

تقوم لجنة العطاءات المركزیة بتنفیذ العطاء مباشرًة باألسعار والشروط والطریقة ) 9(الحقا لبند رقم .10
. من ذلك الفرق كنفقات إداریة%) 15(المناسبة ، من السوق المحلي مضافًا إلیه 

األجنبیة ویجب أن تكون األسعار ثابتة تلها عالقة بسعر صرف العمالتعدم وجود أي تحفظا.11
الفنیة للمناقص في البند وصرف المستحقات وسیتم استبعاد أي عرض یوجد به تحتى إتمام االلتزاما

.تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبیة
وٕاذا رغب المناقص . ثائق العطاءوال یحق إدخال أیة تعدیالت على و أدناهیقدم العرض على النموذج.12

تقدیم مالحظات أو عرض بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شریطة تقدیم العرض األصلي 
. حق النظر بالمذكرة أو رفضهاولرابطة الجامعیین كما هو، 
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تكون المحاسبة وصرف جمیع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى .13
.وء نتائج الفحص واالستالم حسب االصولض

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال یكون واضحًا بصورة كافیة أو یحتمل أكثر من تفسیر .14
أو كان ناقصًا في بیان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعید تسلیمها أو لم یقدم على نموذج 

.المقرر المرفق بالعطاء
البنود الخیار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعیین ى بند آخر ال یجوز تحمیل بند عل.15

.للمتزایداألخرى ملزمة 
مع ارفاق كافة الوثائق والكاتالوجات المتعلقة الموردةاللوازمبیان مدة الكفالة على مناقصعلى كل .16

.باالجهزة
ات جزاءا مكمال لهذه الشروط في العامة والفنیة المطبقة في النظام العام للمشتریطتعتبر الشرو .17

.عطاءات رابطة الجامعیین
یجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات  قبل الموعد المحدد .18

.لفتح العطاء
ال یجوز لصاحب العطاء التعدیل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحیح یجریه صاحب .19

.كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه وختمهالعرض علیها یجب إعادة 
من قائمة % 10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى علیها التعدیل أو المحو أو الطمس أكثر من .20

.األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتریات المركزیة استبعاد العرض
.ملزمًا لهالمزاودیعتبر العرض المقدم من .21
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: كما یلي الكیمیاءاتلمختبر اجهزة تشغیل او وادوات وتورید موادشراءر أسعارجدول 

سعر الوحدة الكمیةالوحدةالصنف املطلوبالرقم
NIS

االجمالي
NIS

1Clampsclamp30
2Gloves without powderbox5
3CrucibleCrucible20
4Aluminum foilbox3 box
5Filter paper (11cm)box10

box 6Filter papers (MN615.ϕ70mm)box10

7Mortar &pestles (CoorsTek

Porcelain Mortar, 50 mL, EW-17820-00)
Mortar3

8Capillary tube (one side closed)box10
9Thermometer (EW-08008-46)thermomet

er
10

10H2SO4liter8
11HClliter8
12CaCl2.2H2Ogr1000
13H2O2 ( 30%)liter5
14Benzylaldehydeliter5
15Zinc (mesh 30)gr1000
16Glass woolgr1000
17Hg(NO3)2 analyticalgr100
18Ethanolliter20
19Acetoneliter20
20BaCl2gr200
21BaCl2 analyticalgr200
22Sucrosegr1000
23Methanol ( analytical )Liter1
24Acetic acid (analytical)Liter2
25K2Cr2O7 (analytical)gr50
26CuSO4 (analytical)gr50
27MgCl2 ( analytical )gr50
28Ni(NO3)2 (analytical)gr100
29Cr(NO3)3 (analytical )gr50
30Hg2(NO3)2 analyticalgr50
31Fe(NO3)3 analyticalgr50
32AL(NO3)3 analyticalgr100
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33Pb(NO3)2 analyticalgr50
34AgNO3 analyticalgr500
35Beakers ( 1 liter) EW-34530-70each25
36Beakers ( 600ml) EW-34502-09each25
3708-34502-EWBeakers ( 400ml)each25

38Beakers ( 250ml) EW-34502-07each30

39Beakers ( 100ml) EW-34502-05each40

40Beakers (50ml) EW-34502-04each40

41Cylinders (1 liter)each5
42Cylinders (500ml)each10
43Cylinders (50 ml)each30
45Cylinders (25 ml)each50
46Cylinders (10 ml)each50
47Cylinders (100 ml)each30
48pipettes(BOE120) BOECOeach10
49pipettes(BOE121) BOECOeach10
50Pipettes(BOE122) BOECOeach10
51Spatula(steel)each30
52Droppers (disposable)each5

boxes 53Hot plate with magnetic stirrereach20
54conical flask (250ml)each45
55conical flask (150ml)each45
56Suction flask

EW-83300-00

each10

57Magnetic bar( 3, 1.5,  5cm)each10 of
each

58Magnetic rod for magnetic bareach3

59Brushes with different sizesFor each 515

60Tongs EW-06443-07each10

61Forceps EW-07288-03each10

62Masksbox5
boxes

63Sintered glasseach30

64Volumetric flask (1 liter)each10
65Volumetric flask(500 ml)each10
66Volumetric flask(250 ml)each20
67Volumetric flask(100 ml)each20
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68Volumetric flask(50 ml)each20
69Test tubeseach500
70Burettes(50 ml)each30
71Rubbersbox1
72Labels  (small size)box10
73Glass rodseach20
74Washing bottleseach30
75Bottle reagent(1 liter)each10
76Bottle reagent(500 ml)each10
77Bottle reagent(250 ml)each10
78pH paperbox5
79Ba(OH)2 analyticalgr250
80Na2SO4 analytical1000
81Na3PO4 analytical250
82NaCl analyticalgr100
83NaI analytical100
84EtherLiter10
85Phenolg500
86Cyclohexaneliter5
87n – Hexaneliter5
88HNO3liter5
89Buffers (4,7,10)liter1
90Aluminum reagent

-sodium bis(2
methoxyethoxy)aluminumhydrid

e

gr250

92Ba(NO3)2 analyticalgr100
93Chloroformliter5
94Ammonium hydroxideliter5
95Ethyl acetateliter8
96Petroleum ether (40-60)liter8
97Petroleum ether (80-100)liter8
98Ter-butyl methyl etherliter4
99KMnO4 analyticalgr1000
100Black peppergr3000
101Nutmegkg1000
102KSCN analyticalGr500
103Sulfanilic acidGr250
104Sodium bisulfateGr1000
105Benzonitrileml100
106Benzalaldehydeml1000
107Salicylic acidGr1000
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108KI analyticalGr250
109Sodium thisulfateGr1000
110Sodium thiosulfidegr500
111Starch analyticalGr100
112ZnCl2 hydrousGr500
113butanol-2liter1
114butanol-2-methyl-2ml500
115Anilineliter1
116methylanaline-Nml500
117
411
111
111

dimethyl anailine-N,Nml1000
118Benzene sulfonyl chlorideGr100
119Acetophenoneliter1
120Acetic anhydrideLiter3
121Bromineml250
122BenzophenoneGr250
123Bromophenoneliter2
124p-nitro anilineKg1

125Sodium nitriteGr2500
126CCl4liter1
127KIgr500
128Sodium chloridegr1000
129CottonBox5
130Hunas iodine solutionLiter2
131Sodium thiosulfate(unhydrus)

anhydrous
gr1000

132KIO3gr250
133Methylene chlorideLiter1
134MethanolLiter1
135chlorideAdipoylgr100
136Glacial acetic acidLiter1
1372- naphthanolgr100
138Parafilmbox2
139Petri dishbox10
140Melting point apparatuseach1
141Analytical balances(0.1mg)each2
142Ion exchange resineach1
143Water distillereach2

*TOTAL - NIS
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:-وردالماص بخ

.....................................................................................................: اسم الشركة

..............................:وال رقم  ج......................: رقم فاكس. ...............: رقم ھاتف 

..........................................................................................................: التوقیع 

ختم الشركة الرسمي                                                                


