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محافظة الخلیل/ رابطة الجامعیین 
جامعة بولیتكنك فلسطین
لجنة العطاءات المركزیة

واصفات الفنیةمكراسة الشروط وال
األحیاءوادوات لمختبر أجهزة لتورید 
5/2015/500031ص- :رقم

) 150NIS(ثمن الكراسة مبلغ
)وخمسون شیكلمئة(

للمواصفات الفنیةالشروطاستالم كراسة 
17/11/2015االثنین الموافق یوم

مع أطیب أمنیات
رئیس دائرة المشتریات

المركزیةوالمشتریاتلجنة العطاءاتومقرر 
االستاذ محمد ریاض أبوزینة

riyad@ppu.edu

17/11/2015التاریخ 

5/2015/500031ص: الرقم
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الفهرس

 المحتویات:
1اسم العطاء.1

2الفهرس.2

3اإلعالن.3

4مالحظات عامة.4

5تعهد وااللتزام.5

6.تعلیمات للمشاركین.6

8.جدول المواصفات والكمیات واألسعار.7

10معلومات عن المورد.8
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وأدواتتورید أجهزة إعـالن عن
التطبیقیةلمختبرات االحیاء

5/2015/500031ص: الرقم

لتورید أجهزة عن طرح عطاء كلیة العلوم التطبیقیة–جامعة بولیتكنك فلسطین/تعلن رابطة الجامعیین-الخلیل 
فعلى ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء،، التطبیقیةاالحیاءتالمختبر وأدوات

:ما یليالشركات الراغبة بالدخول في العطاء
أو من دائرة المشتریات المركزیة في ) www.ppu.edu(استالم كراسة العطاء كاملة من صفحة الجامعة -1

غیر مستردة تودع في حساب رابطة الجامعیین )150NIS(مقر رابطة الجامعیین مقابل دفع مبلغ 
17/11/2015الموافق ءاثالثلافي البنك اإلسالمي الفلسطیني اعتبارا من یوم30300الجامعة رقم و 

من إجمالي قیمة العطاء وبظرف منفصل، على أ ن تكون % 5وٕارفاق شیك بنكي أو كفالة بنكیة بقیمة 
.ساریة المفعول لمدة ال تقل عن تسعین یوما

یوممن الساعة الثانیة عشرهظرف المختوم في موعد أقصاه تسلیم كراسة العطاء مع كافة التفاصیل بال- 2
.إلى دائرة المشتریات المركزیة 30/11/2015الموافق االثنین

نیة یمكن االتصال هاتفیا علىلمزید من االستفسار حول المواصفات الف
02-2233050او على هاتف رقم 0598- 754535على جوال رقم شرف طرده. د

.أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء-: مالحظة

المشتریات المركزیةرئیس دائرة 
ابوزینةسعدي محمد ریاض.أ
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عطاء عن
التطبیقیةألحیاءاات لمختبر وأدواتتورید أجهزة 

-:یرجى مراعاة اآلتي 
.لمختبرات األحیاء التطبیقیةوأدواتلتورید أجهزة یجب ان یكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة.1
.لمختبرات األحیاء التطبیقیةوأدواتیلتزم المورد بتوصیل المواد المطلوبة وتوصیل وتشغیل لتورید أجهزة .2

.ووفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاءوبالمواصفاتااللتزام .3
.شامل الضریبة وشهادة خصم المصدربالدوالر االمریكي االسعار .4
.مدة التورید یجب تحدید .5
.لجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار.6
.یكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.7
.االعالن بالجریدة وكراسة الشروط الفنیة للعطاء واالتفاقیة وحدة واحدة وتقرآن معًا .8
.یحق للجنة العطاءات المركزیة تجزئة العطاء.9

.الموجودة في العطاءقطع الحق في إنقاص أو إلغاء بعض االجهزة أو الللجنة العطاءات.10
.أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء.11

 ىعلهاتفیالمزید من االستفسار حول المواصفات الفنیة یمكن االتصال:
0598- 754535شرف طرده على جوال رقم . د

02-2233050او على هاتف رقم 
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التطبیقیةألحیاءاات لمختبر وأدواتتورید أجهزة :الموضوع
5/2015/500031ص: الرقم

تعهد وٕاقرار
وألتزم ،قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كامالً / انا الموقع اسمي أدناه 

من ضریبة الدخل ساریة المفعول ومرفقة بالفاتورة "خصم مصدر"بتقدیم وأتعهد،المقدمة من قبليباألسعار
.كما تعتبر هذه الثبوتیات أساسا لدفع المستحقات الالزمة للموردوكذلك تحدید مدة التورید الرسمیة

.وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقیع

:الشركة/ السادة 

:رقم المشغل المرخص

:العنوان

:الهاتفرقم 

:رقم الفاكس

التوقیع والخاتم



جامعة بولیتكنك فلسطین/رابطة الجامعیین
دائرة المشتریات

University Graduate Union/Palestine
Polytechnic University

Procurement Department

02Tel Fax 02-2228550/02-2220370-02/2220370-2228550لیفاكست

Page6of10

تعلیمات للمشاركین بالعطاء

المحترمین_______________  شركة: السادة تحضرا

تعلیمات للمشاركین بالعطاء:الموضوع

التطبیقیةألحیاءاات لمختبر وأدواتتورید أجهزة :ألعطاءاسم 
.ال یتجزأ وتقران معااواعالن الجریدة جزءتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات .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

.صاحب العطاء
.لنقل والتشغیلیعتبر السعر المقدم من المناقص شامال للضرائب والرسوم ومصاریف ا.4
الیعتمد أي تعدیل في الكراسة بسبب ما یدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل بها لجنة العطاءات .5

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

.یرتكبها المتقدم في وضع األسعارتشویشًا في أسعاره ، واللجنة غیر مسؤولة عن أیة أخطاء قد 
.یومًا من ثاني یوم من فتح العطاء على األقل) 90(مدة صالحیة األسعار .7
على كل مناقص أن یرفق بالعطاء  لصالح رابطة الجامعین تأمینا للدخول في العطاء كفالة بنكیة أو .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
.عن كل یوم تأخیر، ومصادرة  قیمة التأمین المرفق بالعطاء وقیده إیرادا للرابطة

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

.تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبیة
وٕاذا رغب المناقص . وال یحق إدخال أیة تعدیالت على وثائق العطاءأدناهیقدم العرض على النموذج.12

لة شریطة تقدیم العرض األصلي تقدیم مالحظات أو عرض بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفص
. حق النظر بالمذكرة أو رفضهاولرابطة الجامعیین كما هو، 

تكون المحاسبة وصرف جمیع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى .13
.ضوء نتائج الفحص واالستالم حسب االصول

حًا بصورة كافیة أو یحتمل أكثر من تفسیر تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال یكون واض.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 ال یجوز تحمیل بند على بند آخر .15

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

.باالجهزة
العامة والفنیة المطبقة في النظام العام للمشتریات جزاءا مكمال لهذه الشروط في طتعتبر الشرو .17

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

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

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

.األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتریات المركزیة استبعاد العرض
.ملزمًا لهالمزاودیعتبر العرض المقدم من .21



جامعة بولیتكنك فلسطین/رابطة الجامعیین
دائرة المشتریات

University Graduate Union/Palestine
Polytechnic University

Procurement Department

02Tel Fax 02-2228550/02-2220370-02/2220370-2228550لیفاكست

Page8of10

: المواصفات الفنیة حسب الجدول االتي

Total
price ($)

Unit
price ($)

QuantityDescriptionMaterialNo.

1 shandon™ Finesse™

 ME+

 Improved blade holder
provides greater
versatility, improved
productivity, and
increased stability while
sectioning

 Display monitors a range
of functions including
cutting speed, section
count, section thickness,
and advance distance

 Emergency stop

 immediately cuts power
to the motor Rock option

 Precision response, free-
running, balanced

 lywheel

 Standby key allows the
unit to go into “sleep“
mode which saves the
customized parameters
in memory

 Operational from front or
side positions

 Arrow keys control
specimen advance and
rewind

 Selectable retraction

 feature

Microtome1.
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Total
price ($)

Unit
price ($)

QuantityDescriptionMaterialNo.

12 re-usable molds, made
from high quality  stainless
steel and the internal
rounded corners allow for
easy removal of the formed
wax block.

 The contain a dip in the
middle

 They can be used on all
standard size cassettes.

 Must be compatible with
the cassettes and the
microtome head holder

Molds2.

2 x Pack of
1,000

 Embedding Cassettes

 Acetal polymer cassettes
with writing face at 45°
angle

 Slotted pore style

 Locking lid attached by
two hinges

Slotted
Cassette

3.

8 kg x 2 Melting Point 56°C
 Quality blend of paraffin,

polymers and plastics

Paraplast®
Plus

4.

Pack of
100

 with rubber closureScintillation
glass vials

5.

1 kgGelatin (jelly
food)

6.

10 LHistoclear7.
6 LClove oil8.

25 gPowderFast green9.
6 LTert-Butanol10.

25 gPowderErythrosine11.
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:-وردالماص بخ

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

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

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

ختم الشركة الرسمي                                                                

Total
price ($)

Unit
price ($)

QuantityDescriptionMaterialNo.

100 mlEukitt®
quick-
hardening
mounting
medium

12.

40 Horizontal Staining Jar
 Hold up to 20 slides in

horizontal orientation

Staining glass
dishes

13.

10 Fit into the staining jarSlide staining
rack with
stainless steel
holder of 20
slide

14.

4 x 50 Premier Disposable Low-
Profile Microtome Blade
for applications where
extremely thin, high-
quality sections are
required

 Must fir the microtome
knife holder

Disposable
blades

15.

5 Suited for 200 slideSlide Saver
Box

16.

Total$


