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 4/11/2021  التاريخ:

 2/2021/2011صالرقم: 

 
 / محافظة الخليلرابطة الجامعيين

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 
 واصفات الفنيةمكراسة الشروط وال

 مختبر التمريض لتوريد أجهزة
 (2022- 2021لعام )

 
 ئتان وخمسون شيكلام( 250 ) ثمن الكراسة مبلغ

 4/11/2021 الخميس يومط استالم كراسة الشرو

  18/11/2021 الخميستسليم كراسة الشروط يوم 

 صباحا   12:00الساعة 
 

 مع أطيب أمنيات
  المشترياتو  العطاءات دائرة مدير

 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر 
 أبو زينة سعدي األستاذ محمد رياض
 

riyad@ppu.edu 

  

 المشتريات  العطاءات دائرة
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  لتمريضا لمختبر أجهزةتوريد  ن عنإعـل 

 2/2021/2011الرقم: ص
 

،  التمريض لمختبر أجهزة عن طرح عطاء كلية الطب البشري  /تعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين
إتباع  لموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاءاضمن الشروط والمواصفات 

 -:اآلتي
من دائرة  أوقسم العطاءات  (www.ppu.eduكاملًة من صفحة الجامعة ) استالم الكراسة .1

 شيكل ن وخمسون مائتا ( NIS 250مقابل دفع مبلغ ) المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين
 في البنك اإلسلمي الفلسطيني 30300غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 

 . 4/11/2021الموافق  الخميسمن يوم  اعتبارا  
، على أن تكون إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل من %5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .2

 .يوماً  مئة واربعون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 

 الخميسمن يوم ظهرا   الثانية عشرهحتى صيل بالظرف المختوم تسليم كراسة العطاء مع كافة التفا .3
 رابطة الجامعيين. –المشتريات المركزية  لدائرة 18/11/2021الموافق 

 

 0593833093 نسرين القيسي الدكتور مع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
 

 أجور اإلعلن على من يرسو عليه العطاء -ملحظة: 
 
 

 
 المشتريات العطاءات و دائرة  مدير                                                                                    

 زينةأبو  سعدي محمد رياض األستاذ         
 
 

 
 
 
 

http://www.ppu.edu/
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 ملحظات العامة
 عطاء عن

 التمريضلمختبر  أجهزة توريد
 2/2021/2011الرقم: ص

 -يرجى مراعاة اآلتي :
 : التمريض لمختبر  أجهزةتوريد في متخصصة  شركة م للعطاءيكون المتقد أنيجب 

 2/2021/2011الرقم: ص

 
 وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. بالشيكل، األسعار .1

 طاءالرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع الع .2

 تالم أمر التوريد.خالل اسبوعين من إس االجهزةيلتزم المورد بتوريد  .3

أمين المستودع                  بتنسيق مع المطلوبة االجهزةيلتزم المورد بتوصيل  .4
 .0599125751أ. فراس ابو شمسية جوال رقم 

 ، وبدون إبداء األسباب.األسعار لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل .5

 يكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء. .6
 مواصفات الفنية للعطاء وحدة واحدة وتقرآن معًا.الجريدة وكراسة الشروط والعالن باإل .7

على كراسةة العطةاءات ال تعتبةر ملزمةة وال جةزءًا بها صاحب العطاءقوم ي اضافةأي  .8
 .القبول أو الرفض  يحق للجنة العطاءات، و من شروط كراسة العطاء

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .9
الموجودة في  االجهزةاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض للجنة العط .10

 العطاء.

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .11
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الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم  أنا
بتقديم براءة ذمة  وأتعهد، فتح العطاء اليوم الذي يليمن ًا ( يوم90المقدمة من قبلي لمدة ) باألسعار

هذه الثبوتيات  "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر
المطلوبة  وتركيب وتشغيل االجهزة بتوصيل، كما أتعهد أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد

 .مشرف المختبرالتنسيق مع ب

 وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

 ________________________________________السادة / الشركة:

 ____________________________________:رقم المشغل المرخص

 ____________________________________________:العنوان

 _________________________________________:رقم الهاتف

 ________________________________________:رقم الفاكس

 

 التوقيع والختم

 تعهد وإقرار
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 __________  المحترمين___________حضرات السادة : شركة_____

 

 / كلية الطبالتمريض لمختبر أجهزة توريدب

 -مشاركة في العطاء ما يلي:لل
 ال يتجزأ وتقران معا. اوإعالن الجريدة جزء والفنية تتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفا .1

 دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها.المورد على  .2

يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم  .3
 صاحب العطاء.

 .والتركيب قل والتشغيلمصاريف النال جميع شامالالمورد يعتبر السعر المقدم من  .4

ما لم تقبل بها لجنة العطاءات  ،اليعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات .5
 المركزية.

أن يضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم المورد يجب على  .6
 طاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار.تشويشًا في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخ

 ( يومًا من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل.90مدة صالحية األسعار ) .7

 خالل اسبوع من إستالم أمر التوريد. االجهزةيلتزم المورد بتوريد  .8

 تأمينا للدخول في العطاء كفالة بنكية -لصالح رابطة الجامعين -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .9
من قيمة  ةبالمائ خمسة %5أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقدًا بموجب سند قبض بقيمة 

 غير معززة بتلك التأمينات.الينظر في العروض وال عرضه 

، عن كل %1.5التأخير بنسبة  تالمحالة عليه تحسب غراما االجهزةتوريد عن المورد في حالة تأخير  .10
 أمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة.يوم تأخير، ومصادرة قيمة الت

مباشرة على الشركة التي تليها تقوم لجنة العطاءات المركزية بإحالة العطاء ( 10الحقا لبند رقم ) .11
على أن تقوم الشركة غير الملتزمة والتي ُسِحب منها العطاء بتغطية ، باألسعار والشروط المناسبة

 وبين الشركة التالية لها في العطاء.فروق األسعار بينها 
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األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة  تلها عالقة بسعر صرف العمال تعدم وجود أي تحفظا .12
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به  تحتى إتمام االلتزاما

 تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية.

المورد وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء. وإذا رغب  أدناه عرض على النموذجيقدم ال .13
تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي 

 حق النظر بالمذكرة أو رفضها.ولرابطة الجامعيين كما هو، 

لمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات ل .14
 ضوء نتائج الفحص واالستالم حسب األصول.

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير  .15
ى نموذج أو كان ناقصًا في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم عل

 المقرر المرفق بالعطاء.

الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارالبنود ولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند على بند آخر  .16
 .للمتزايداألخرى ملزمة 

مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة  الموردة االجهزةبيان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .17
 .باالجهزة

العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه الشروط في  طو تعتبر الشر  .18
 عطاءات رابطة الجامعيين.

قبل الموعد المحدد عة منه وتودع في صندوق العطاءات يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موق .19
 لفتح العطاء.

سعار وأي تصحيح يجريه صاحب ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األ .20
 العرض عليها يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقيع عليه وختمه.

من قائمة  %10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  .21
 األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.

 ملزمًا له.المورد  يعتبر العرض المقدم من .22

 .7/2/2021الموافق االحد  آخر موعد لتسليم العروض في الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم  .23
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 -:كلية الطببر التمريض / لمخت أجهزة بتوريدسعار وامواصفات 

 الرقم
ة )االسم المطلوبالمواصفات 

 التجاري للمنتج(

 الوصف
 الكمية الوحدة

سعر 

 الوحدة

 االجمالي

NIS 

.1 

Delivery Bed 

Mechanical  

 

Deluxe Gynecological bed 

(with quality leg holders) 

with three sections with 

independent controls and 

Trendelenburg position. 

Strong chrome-plated 

structure. Rectangular steel 

tube. Adjustable head and 

leg sections. Simulated 

leather, black color, 

washable upholstery, self-

extinguishing. Loa   d: 110 

kg. Complete with s/s bowl 

Ø 31 cm and leg-holders. 

 جهاز

1 

  

2. 

Over Bed Unit BED HEAD UNIT 

(180CM, 

BS STANDARD MEDICAL 

GAS OUTLET WITH 

ADAPTOR10MM COPPER 

TUBE, 

1PC- VAC, 

2 PCS-AIR, 

2PCS-O2. 

4PCS-BS SOCKET， 

2PCS-UPS SOCKET 

 جهاز 

1 

  

3. Over Bed Table  5 جهاز   

4. Cabinet  1 جهاز   
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5. 

Incubator 

 

Includes: Defibrillator shelf 

with multi position IV Pole 

fully Adjustable Keyless 

Lock with plastic seal 

 Waste PIN with LIDو

Oxygen Tank holder up to 

5kg Drawer vertical divider 

and horizontal sub divider 

with telescopic slide rail 

Cardiac Board 

475x595x8.5mm Castors: 2 

pcs with lock, 2 pcs without 

lock, 5” 

 جهاز

1 

  

6. 

CTG Fetal Monitor 

 

Antepartum fetal monitor to 

measure Fetal Heart 

Rate (FHR), degree of 

material uterine contraction 

(UA: Uterine Activity), fetal 

movements (FM). 

Superior data display 

- 7 "full touch screen color 

TFT LCD (800x480) 

- 2 display modes: graphic 

and text modes 

- 72 hours of memory 

capacity 

Extreme data accuracy and 

access 

- high-accuracy and wide 

detection area 

- easy on-screen scrolling 

function 

- endurable watertight 

probes, 1 MHz to minimize 

broken FHR waveforms even 

if the fetus moves 

 

 جهاز

1 
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 ........................................................................................... : بالحروف لمبلغ كتابة  ا
 :-وردالماص بخ

 __________________________________________الشركة: اسم
 ____________________________________:رقم المشغل المرخص

 ____________________________________________العنوان:
 _________________________________________رقم الهاتف:

 _________________________________________:جوالرقم ال
 ________________________________________رقم الفاكس:

 الرسمي التوقيع والختم

.7 

Vacuum machine 

extractor 

 

including suction jar, mobile 

trolley,1 suction cup 

 جهاز

1 

  

.8 Forceps Obstetric  1 جهاز   

.9 

NOELLE® Childbirth 

and Neonatal 

Resuscitation 

Simulator 

- 

 

Complete, ready-to-use, and 

an exceptional value 

-Improving maternal safety 

through simulation-based 

training 

-Immersive childbirth 

simulation 

-Automatic delivery 

-includes new Labor & 

Delivery 

Simulation Learning 

Experiences™ scenario 

package 

-Neonatal resuscitation 

training with PEDI® Blue 

S320.100.250 

-Postpartum emergencies 

-OMNI® 2 wireless control 

interface included 

 جهاز

1 

  

  جموعالم **


