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 27/11/9112: التاريخ

 3/9112/3111ص: الرقم

 محافظة الخليل/ عيين رابطة الجام

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية

 في كلية الطب مواد وادوات لمختبرات االكيمياءلتوريد 
 3/9112/3111ص: : عطاء رقم

  (NIS 200)ثمن الكراسة بمبلغ

 (مائتا شيكل)

 92/01/2019 الموافق األحد استالم كراسة الشروط ابتداًء من يوم

 مع أطيب أمنيات
 رئيس دائرة المشتريات

 األستاذ دمحم رياض أبوزينة
 ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

riyad@ppu.edu 
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 :المحتويات

 رقم الصفحة البيان الرقم

 1 اسم العطاء 1

 2 الفهرس 2

 3 اإلعالن 3

 4 مالحظات عامة 4

 5 التعهد وااللتزام 5

 6 تعليمات للمشاركين 6

 8 واالسعاروالكميات  الفنية جدول المواصفات 7

 9 معلومات عن المورد 8
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 إعـالن عن

لمختبرات الكيمياء في كلية مواد وادوات توريد 
 البشري  الطب

 3/2019/3111ص: : الرقم

 

، ضمن الشروط مواد وادوات لمختبرات االكيمياء في كلية الطب توريد عن طرح عطاء  جامعة بوليتكنك فلسطين/ تعلن رابطة الجامعين
 -:إتباع اآلتي في العطاء والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول

قسم العطاءات  أو من دائرة المشتريات المركزية في (  www.ppu.edu)استالم الكراسة كاملًة من صفحة الجامعة  .1
والجامعة مائتا شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين (  NIS 522)مقابل دفع مبلغ  مقر رابطة الجامعيين

 .52/01/2019 الموافق سمامي الفلسطيني اعتبارا  من وو  احأحدفي البنك اإل 22222رقم 
من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل، على أن تكون الكفالة البنكية سارية % 5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .9

 .يوماً  مئة وعشرون المفعول لمدة ال تقل عن 

 .شاملة ضريبة القيمة المضافة شيكلبالاألسعار  .3

 .إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض .4

 .لالجهزه ارفاق كتولوجات وعينات  .5

   الموافق  احأحد من وو  ظهرا  والنصف  ثانية عشرةالساعة الحتى تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .6
 .رابطة الجامعيين –لدائرة المشتريات المركزية   12/25/5212

 

 2222852220نانسي سياعرة  .  مع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال

 أجور اإلعمان على من ورسو عليه العطاء -:مماحظة

 

 رئيس دائرة المشتريات المركزية

 زينةسعديأبو  دمحم رياض احأستاذ         

 

http://www.ppu.edu/
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 مماحظات عامة

 البشري  لكلية الطبادوات ومواد لمختبرات الكيمياء توريد عطاء 

 -:ورجى مراعاة اآلتي

 ومعدات الشبكة توريد أجهزة يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في 

 .وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء ،  .1

 .، شاملة ضريبة القيمة المضافةبالشيكلاألسعار  .9

 .الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العطاء .3

 .لالجهزه المطلوبةارفاق كتولوجات  .4

 .حسب األصولنانسي سياعرة  .  بالتنسيق مع  المطلوبة المواد والمعداتيلتزم المورد بتوصيل  .5

 .لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار، وبدون إبداء األسباب .6

 .يكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء .2
 .الشروط الفنية للعطاء واالتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً اإلعالن بالجريدة وكراسة  .8

 .يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء .2
 .أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء أو زيادة للجنة العطاءات الحق في إنقاص .11

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .11
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قرأت الشروط واطلعت على  / أدناه أنا الموقع اسمي 
يومًا من اليوم الذي يلي فتح ( 191)المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم باألسعار المقدمة من قبلي لمدة 

من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر " خصم مصدر"العطاء، وأتعهد بتقديم براءة ذمة 

ويكون ذلك تحت  اجهزة ومعدات للشبكةبتوريد ، كما أتعهد ذه الثبوتيات أساسًا لدفع المستحقات الالزمة للمورده
 .الجامعةاشراف المهندس والفني المشرف من قبل 

 .وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع

 ________________________________________:الشركة/ السادة 

 ____________________________________:المرخصرقم المشغل 

 ____________________________________________:العنوان

 _________________________________________:رقم الهاتف

 ________________________________________:رقم الفاكس

 

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 المحترمين__________________________  شركة: دة حضرات السا

مشاركة في العطاء ما لل، البشري  مواد وادوات لمختبرات الكيمياء في كلية الطببعطاء توريد للمشاركين تعليمات 
 -:ولي

 .ال يتجزأ وتقران معا اً تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعالن الجريدة جزء .1

 .العطاء دراسة وافية وااللتزام بها على المورد دراسة كراسة .9

 .شاملة ضريبة القيمة المضافة سعار بالشيكلاأل .3

 .يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العطاء .4

 .النقل والتركيب والتشغيل قدم من المورد شاماًل جميع مصاريفيعتبر السعر الم .5

 .أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات، ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية ال يعتمد .6
يجب على المورد أن يضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشًا في أسعاره ،  .2

 .األسعار واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع

 .يومًا من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل( 191)مدة صالحية األسعار  .8

 .خالل أسبوعين من إستالم أمر التوريد توريد والتركيب والتشغيلاليلتزم المورد ب .2

تأمينًا للدخول في العطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق  -لصالح رابطة الجامعين -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .11
ينظر في العروض وال من قيمة عرضه  ةعشرة بالمائ% 5من قبل البنوك المحلية أو نقدًا بموجب سند قبض بقيمة 

 .الغير معززة بتلك التأمينات

، عن كل يوم تأخير، %1.5التأخير بنسبة  تفي حالة تأخر المورد عن توريد األجهزة المحالة عليه تحسب غراما .11
 .لعطاء وقيده إيرادًا للرابطةومصادرة قيمة التأمين المرفق با

تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرًة باألسعار والشروط والطريقة المناسبة، من ( 11)الحقًا لبند رقم  .19
 .من ذلك الفرق كنفقات إدارية%( 15)السوق المحلي مضافًا إليه 

 تاألجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة حتى إتمام االلتزاما تلها عالقة بسعر صرف العمال تعدم وجود أي تحفظا .13
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف 

 .العمالت األجنبية
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د تقديم مالحظات أو وإذا رغب المور . وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء أدناه يقدم العرض على النموذج .14
حق ولرابطة الجامعيين عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي كما هو، 

 .النظر بالمذكرة أو رفضها

تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى ضوء نتائج الفحص  .15
 .األصولواالستالم حسب 

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو كان ناقصًا  .16
 .في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج المقرر المرفق بالعطاء

 .للمتقدملخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارالبنود األخرى ملزمة اولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند على بند آخر  .12
 .مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة باألجهزة الموردة األجهزةبيان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .18

اءات رابطة العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءًا مكمال لهذه الشروط في عط طتعتبر الشرو  .12
 .الجامعيين

يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء في بند  .91
 (.96)رقم 

ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها  .91
 .وكتابة والتوقيع عليه وختمهيجب إعادة كتابته رقمًا 

من قائمة األسعار جاز للجنة % 11إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  .99
 .العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض

 .لالجهزه رفاق كتولوجات وعينات إ. 93

 .يعتبر العرض المقدم من المورد ملزمًا له. 94

 .على كل مورد بيان مدة الكفالة على االجهزة الموردة. 95

 .11/19/9112 الموافق األحديوم من  اً ظهر والنصف  ثانية عشرةآخر موعد لتسليم العروض في الساعة ال. 96
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 البشري  مواد وادوات لمختبرات الكيمياء في كلية الطبتوريد ل  واالسعار الفنيةجدول المواصفات 

Total price(NIS) Unit price (NIS) 
Quantity Specification Item 

  10 L 1-propanol  1.  
  2 Kg Sodium sulfate anhydrous 2.  
  10 L Hexane 3.  
  

10 L 
Acetyl acetone anhydrous 
129.9600100 4.  

  50 L Ethanol  5.  
  30 Burette clamps 6.  
  2 L Chloroform sigma carol erba 7.  
  10 g Aluminonreagant 8.  

  30 clamps 9.  
  2 L Sulfonic acid  10.  

  100 g Dextrine 11.  
  

500 g 
Magnisium chloride 
hexahydrate sigma 12.  

  

100 g 
Nikle chloride (sigma) stem 
93-2810 13.  

  0.5 Kg potassium bromate 14.  
  1 kg potassium bromide  15.  

  500 g potassium cyanide  16.  
  500 g phenol  crystal 17.  
  1 L acetophenone A1070 18.  

  (2.5)Liter Acetone  sigmacarloerba 19.  
  

2 L 
Cyclohexanol acros 
147680025 20.  

  500 g Sulfanilic acid monohydrate  21.  
  2 L Acetic anhydride  22.  

  2 Kg calcium sulfate  23.  
  500 g Potassium persulfate 24.  
  20 item crucibles 40ml 25.  

  6item mortar and pestle small 26.  
  1 box closed Capillary tube  27.  
  30 Gloves small and medium 28.  

  50 beakers 250 ml  29.  
  45 beaker 1000 ml  30.  

  30 beakers 400 ml  31.  
  30 beaker 600 ml  32.  
  

1 Kg 
potassium hydrogen 
phthalate  33.  

  0.5 Kg Potassium chloride  sigma 34.  
  15 Volumetric flask 500 35.  
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  15 Volumetric flask 1000 36.  
  15g Volumetric flask 250 37.  
  30 g Volumetric flask 100 38.  
  30 Volumetric flask 50 39.  
  15 Flask 500 40.  

  45 Flask 250 41.  
  45 Flask 100 42.  

  10 Droppers disposable 43.  
  50 Glass rod  44.  

  50 Funnels (5 cm diameter) 45.  
  

20 
Filter paper Watman (11 cm 
diameter) 46.  

  500 g Iodine sigma CRYSTAL  47.  

  1L ehtylenediamine 48.  

  6 item Burette stand 49.  
  2 box amoxicillin tablet DISC  50.  

  2 box baby aspirineTABLET 51.  
  1 box vitamin C 52.  
  1L Silicon fluid 53.  
  2 box paracetamol tablet  54.  
  1L Mineral oil 55.  

  250 g Adipoyl chloride  56.  
  0.5 L hexamethylenediamine 57.  

  2L Benzaldehyde 58.  

  1kg Agar 59.  
  200g Potassium cynide 60.  
  2L Hanus  solution 61.  

Total (NIS) 

 

 ...........................................................................................:  المبلغ كتابةً بالحروف

 

 

 2222852220نانسي سياعرة  .  مع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
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 :-ورداص بالمخ

 

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

 

 

 ..............................:جوال رقم.............................: رقم فاكس.... ..................: رقم هاتف 

 

 

 التوقيع والختم الرسمي للشركة

 


