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جامعة بولیتكنك فلسطین
لجنة العطاءات المركزیة

كراسة الشروط والمواصفات الفنیة
اجهزة طاقة واتصاالتتورید ل

جامعة وجامعة بیرزیتبین برنامج ماجستیر مشترك في الهندسة الكهربائیةمشروع ضمن 
ثمن االتحاد األوروبي-TEMPUSفي فلسطین والممول من )JMEE(فلسطینبولیتكنك 

150(مبلغبالكراسة  NIS(
)شیكل وخمسونمائة(
22/4/2015الموافق االربعاءمن یوم ابتداءاستالم كراسة الشروط 

مع أطیب أمنیات
رئیس دائرة المشتریات

زینةأبو محمد ریاض األستاذ

المركزیةوالمشتریاتلجنة العطاءاتومقرر 
riyad@ppu.edu
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إعـالن عن
مشروع اجهزة طاقة و اتصاالتتورید 

برنامج ماجستیر مشترك في الهندسة الكهربائیة
جامعة بولیتكنك فلسطینوجامعة بیرزیتبین 

)JMEE(

اجستیر برنامج ممشروع ، ضمن اجهزة لتورید جامعة بولیتكنك فلسطین عن طرح عطاء / تعلن رابطة الجامعین
في فلسطین والممول من ) JMEE(جامعة بولیتكنك فلسطینوجامعة بیرزیتبین مشترك في الهندسة الكهربائیة

TEMPUS-ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى و ، االتحاد األوروبي
:الشركات الراغبة بالدخول في العطاء

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

الموافق اءاالربعمن اعتباراً في البنك اإلسالمي الفلسطیني 30300رابطة الجامعیین والجامعة رقم 
22/4/2015

، على أن إجمالي قیمة العطاء وبظرف منفصلمن% 5بقیمة او نقدا إرفاق شیك بنكي أو كفاله بنكیة .2
.الكفالة البنكیة ساریة المفعول لمدة ال تقل عن تسعین یوماً تكون 

الموافق الخمیسمن یوم ظهرًا الواحدةحتى تسلیم كراسة العطاء مع كافة التفاصیل بالظرف المختوم .3
.رابطة الجامعیین–المشتریات المركزیة لدائرة30/4/2015

.0599758616جوال أو2233050/02هاتف دكتور ماهر مغالسةمع لمزید من االستفسار یمكن االتصال

أجور اإلعالن على من یرسو علیھ العطاء- : مالحظة
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عطاء عن مالحظات العامة
جامعة بولیتكنك وجامعة بیرزیتبین تیر مشترك في الهندسة الكهربائیةبرنامج ماجسمشروع 

)JMEE(فلسطین

-:یرجى مراعاة اآلتي 

، ووفقًا للشروط االجهزةفي تورید متخصصة شركةیكون المتقدم للعطاءأنیجب .1
.الواردة في كراسة العطاء

تقدم أن یزودنا بفاتورة ، حیث یجب على الماألسعار غیر شاملة ضریبة القیمة المضافة.2
.صفریة

.إرفاق شهادة خصم مصدر ساریة المفعول مع العرضالرجاء .3
وادي الهریا/لجامعة بولیتكنك فلسطینل المواد المطلوبة یلتزم المورد بتوصی.4
.األسبابإبداء، وبدون األسعارأقللجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول .5
.دة في كراسة العطاءوفقًا للشروط الوار وبالیوروالسعریكون .6
.التفاقیة وحدة واحدة وتقرآن معاً بالجریدة وكراسة الشروط الفنیة للعطاء وااإلعالن.7
.یحق للجنة العطاءات المركزیة تجزئة العطاء.8
.للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.9

.أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء.10
امر من تاریخ اسبوعینورد ان یحدد مدة التسلیم على ان ال تتجاوز فترة على الم.11

التورید
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قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كامًال وألتزم / الموقع اسمي أدناه أنا
بتقدیم براءة ذمة وأتعهد، فتح العطاءالیوم الذي یليمن یومًا ) 90(المقدمة من قبلي لمدة باألسعار

هذه الرسمیة كما تعتبرالصفریةمن ضریبة الدخل ساریة المفعول ومرفقة بالفاتورة" خصم مصدر"
لجامعة بتوصیل المواد المطلوبة ، كما أتعهد الثبوتیات أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد

وادي الهریة/بولیتكنك فلسطین

.مت المصادقة والتوقیعوبناءًا على ذلك ت

:الشركة/ السادة 

:رقم المشغل المرخص

:العنوان

:رقم الهاتف

:رقم الفاكس

التوقیع والخاتم

تعھد وإقرار
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تعلیمات للمشاركین بالعطاء

المحترمین_______________  شركة: حضرات السادة 

بائیة بین برنامج ماجستیر مشترك في الهندسة الكهر مشروع لاجهزة تورید بتعلیمات للمشاركین 
-:مشاركة في العطاء ما یليلل)JMEE(فلسطین جامعة بیرزیت و جامعة بولیتكنك 

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

.صاحب العطاء
ضریبة ؛ عداالنقل والتركیبیعتبر السعر المقدم من المناقص شامال للضرائب والرسوم ومصاریف .4

.القیمة المضافة حیث ان المشروع معفي من ضریبة القیمة المضافة
ما لم تقبل بها لجنة العطاءات ،اشتراطاتالیعتمد أي تعدیل في الكراسة بسبب ما یدونه المتقدم من.5

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

.تشویشًا في أسعاره ، واللجنة غیر مسؤولة عن أیة أخطاء قد یرتكبها المتقدم في وضع األسعار
.اني یوم من فتح العطاء على األقلیومًا من ث) 90(مدة صالحیة األسعار .7
تأمینا للدخول في العطاء كفالة بنكیة - لصالح رابطة الجامعین- على كل مناقص أن یرفق بالعطاء .8

من ةخمسة بالمائ% 5بقیمة أو شیك مصدق من قبل البنوك المحلیة أو نقدًا بموجب سند قبض 
.اتغیر معززة بتلك التأمینالینظر في العروض وال قیمة عرضه 

، عن %1.5التأخیر بنسبة تعلیه تحسب غراماالمحالةاألعمالإنهاءفي حالة تأخیر المناقص عن .9
.التأمین المرفق بالعطاء وقیده إیرادا للرابطةومصادرة قیمةكل یوم تأخیر، 

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

ویجب أن تكون األسعار ثابتة األجنبیةتعالقة بسعر صرف العماللها تعدم وجود أي تحفظا.11
الفنیة للمناقص في البند وصرف المستحقات وسیتم استبعاد أي عرض یوجد به تحتى إتمام االلتزاما

.طة بأسعار صرف العمالت األجنبیةتحفظات مرتب
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وٕاذا رغب المناقص . وال یحق إدخال أیة تعدیالت على وثائق العطاءأدناهیقدم العرض على النموذج.12
تقدیم مالحظات أو عرض بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شریطة تقدیم العرض األصلي 

.ضهاحق النظر بالمذكرة أو رفولرابطة الجامعیین كما هو، 
تكون المحاسبة وصرف جمیع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى .13

.األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 
تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال یكون واضحًا بصورة كافیة أو یحتمل أكثر من تفسیر .14

اء أو شروط ومواعید تسلیمها أو لم یقدم على نموذج أو كان ناقصًا في بیان مواصفات مواد العط
.المقرر المرفق بالعطاء

البنود الخیار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعیین ال یجوز تحمیل بند على بند آخر .15
.للمتزایداألخرى ملزمة 

والكتالوجاتكافة الوثائق إرفاقمع الموردةاللوازممدة الكفالة على بیان مناقصعلى كل .16
العامة والفنیة المطبقة في النظام العام للمشتریات جزاءا مكمال لهذه الشروط في طتعتبر الشرو .17

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

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

.العرض علیها یجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه وختمه
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
كافة األجهزة یجب أن تتوافق مع القاعدة أوروبیة المنشأ فقط .22

)Only devices that comply with the European Rule of Origin are acceptable.(
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الجدول االجمالي
:/واألسعارجدول المواصفات

Delivery
period

Total
Price

(€)

Unit
Price

UERO
(€)

Qty
SpecificationsItemNo.

1The system must include the following:
1- THREE PHASE SUPPLY UNIT
Power supply unit for three-phase  connection
with 4-pole cam mains switch.
25 A current operated earth leakage circuit
breaker, sensitivity 30 mA.
2- THREE-PHASE TRANSFORMER –
Three-phase transformer for feeding a
transmission  line model 380 kV with scale
factor 1:1000
Primary
3-FEEDER MANAGER RELAY – didactic
equipment
4- LINE MODEL
5-MAXIMUM DEMAND METER – didactic
equipment
6- POWER CIRCUIT BREAKER
7-GENERATOR SYNCHRONISING
RELAY
8-MOTOR-DRIVEN POWER SUPPLY
9- ELECTRICAL POWER DIGITAL
MEASURING UNIT It must
10-THREE-PHASE SYNCHRONOUS
MACHINE
11-RESISTIVE LOAD
12-INDUCTIVE LOAD
13-SLIP RING THREE-PHASE
ASYNCHRONOUS MOTOR
14-COMMUNICATION MODBUS
15-SOFTWARE for control and data
acquisition that must permit the
16- CIRCUIT BREAKER
17-INVERTER GRID
19-PANEL WITH LAMPS FOR
PHOTOVOLTAIC TRAINER
20-SWITCHABLE CAPACITOR BATTERY
21-REACTIVE POWER CONTROLLER
22-UNIVERSAL BASE
23- CONNECTING LEADS
24-LEVELS FRAME and working table

SMART
GRID
with
SCADA
training
software

1-
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1Multi-Function tester performs 10 functions in
one instrument.
1. Continuity tester
2. Insulation resistance tester
3. Loop impedance tester
4. PSC tester
5. PFC tester
6. RCD tester
7. Earth tester
8. Phase rotation tester
9. Voltage measurement
10. Frequency measurement

Multi-
Function
tester

2-

1Handheld multifunction instrument which can
accurately measure voltage, current, power,
harmonic distortion and phase angles in single,
two and three phase systems.

Measuring Functions
 TRMS Two channel voltage measurements,

up to 600 Vac
 TRMS Two channel current measurements,

up to 3000 Aac
 U-U, I-I, U-I angle measurement, phase

diagram
 Support for three-phase (Aaron) systems
 Active, reactive and apparent power, PF, cos

φ, THD, frequency
 Continuity/resistance of conductors with

200mA test current with polarity change and
with pass/fail functionality

Main features
 Simultaneous measurement and display of

voltage, current phase angles and frequency
on two or three-phase systems

 Accurate phase angle measurement at low
current levels

 Easy to use: large bright LCD display and
large buttons enable easy handling of the
instrument

 Memory storage for storing up to 1500
measurements

 Safe: built for CAT II / 600V environments
 Portable: rugged carrying case with a handle

and lightweight design enable easy moving
the instrument between sites.

 Built in charger & rechargeable batteries:
instrument has a built-in charging circuit and
comes with a set of rechargeable NiMH
batteries.

 Downloadable: downloads test results via
RS232 or USB cable directly to the PC

Set Include
 Instrument MI 2230 VAFMeter
 Test lead 4 x 1.5 m
 Test probe, 4 pcs

Handheld
multifunct

ion
instrumen

t

3-
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 Flexible current clamps 30 A / 300 A / 3000
A

 Crocodile clip, 4 pcs
 Set of NiMH battery cells
 Power supply adapter
 CD with instruction manual, PC Software

EuroLink
 Set of carrying straps
 Instruction manual
 Calibration Certificate
 Soft carrying bag

1
Lightning impulse voltage up to 7200kV
Switching impulse voltage up to 5000kV
Main Components
a. Impulse voltage generator
b. DC charging apparatus
c. Weak damped capacitive impulse voltage
divider
d. Automated multiple chopping gap
e. Glaninger circuit
f. Shunt
g. Steeping wave device
h. Digital control and measuring system

Impulse
Voltage

Generator
4-

2Brand Name Professional "Laptop"
Processor: Intel Core i7-2630QM (6M Cache, 2.00
GHz) or equivalent processor.
Operating System: Windows 8.
Monitor: 15.4”/15” Wide Screen WXGA+ or HD+
LCD/LED Backlit Panel, (1280 x 800) Display.
Memory: 8.0GB at least , DDR3 SDRAM.
Hard Drive: 1T or more  Hard Drive @ 7,200
RPM.
Network : : Gigabit Ethernet Module
802.11 b/g/n Wireless card with optional 802.11a,
Bluetooth 2.0.
Power Options: 6 Cells Battery.
Warranty: 2-years parts and labor world class
warranty.

Laptop5-

2PC Desktop i7 at least the following specifications
or better:

 4 cores
 6M Cash
 4th generation
 16 GB RAM
 1 TB HDD+SSD
 Dedicated display card or AMD/Nvidia

PC
Desktop i76-

1The system should include at least the following
specifications:
1. OPERATING FREQUENCIES: 1MHZ – 12

GHZ, CONNECTORS: 2-PORTS.

Vector
Network
Analyzer

7-
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2. 2- MEASUREMENTS: [S] AND [A]
PARAMETERS.

3. FREQUENCY SWEEPS: LINEAR, LOG OR
SEGMENTED.

4. MEASUREMENTS DATA POINTS: 2 UP
TO 16,000.

5. AVERAGING: POINT TO POINT AND
SWEEP TO SWEEP (UPTO AROUND 4000
AVERAGES),

6. IF BANDWIDTH: 10 HZ - 700 HZ AND
1KHZ-300 KHZ.

7. CHANNELS AND TRACES: MULTIPLE
WITH MULTIPLE TRACES PER
CHANNEL.

8. SCALE RESOLUTION: LOG MAGNITUDE
0.001 DB , PHASE 0.01° , GROUP DELAY
0.1 PS,  TIME 0.0001 PS,  DISTANCE 0.1
ΜM,  SWR 10 ΜU,  POWER 0.01 DB.

9. MARKERS: MULTIPLE WITH VARIOUS
COLORS.

10. WARRANTY: 2-YEARS PARTS AND
LABOR WORLD CLASS WARRANTY.

1The system should include the following
specifications:
1- FREQUENCY RANGE: 100 KHZ – 12GHZ.
2- FREQUENCY RESOLUTION: 0.001 HZ.
3- OUTPUT POWER: (-20 DBM) TO (+25

DBM).
4- POWER RESOLUTION: 0.01 DBM.
5- SSB NOISE: < -100 DB/HZ AT 20 KHZ

FROM 10 GHZ CARRIER.
6- SWEEPS: LIST, FREQUENCY, POWER.
7- MODULATION: AM, FM, PM, PULSE,

CHIRP.
8- REMOTE CONTROL: ETHERNET, USB.
9- WARRANTY: 2-YEARS PARTS AND

LABOR WORLD CLASS WARRANTY.

Broadban
d
Frequency
Generator

8-

20
The Laptop should include the
following features:
1- BRAND NAME PROFESSIONAL

"LAPTOP"
2- PROCESSOR: INTEL CORE I7-2630QM

(6M CACHE, 2.00 GHZ) OR EQUIVALENT
PROCESSOR.

3- OPERATING SYSTEM: WINDOWS 8.
4- MONITOR: 15.4”/15” WIDE SCREEN

WXGA+ OR HD+ LCD/LED BACKLIT
PANEL, (1280 X 800) DISPLAY.

5- MEMORY: 8.0GB AT LEAST , DDR3
SDRAM.

6- HARD DRIVE: 1T OR MORE  HARD
DRIVE @ 7,200 RPM.

Laptops
for

Networki
ng

9-
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7- NETWORK : : GIGABIT ETHERNET
MODULE

8- 802.11 B/G/N WIRELESS CARD WITH
OPTIONAL 802.11A, BLUETOOTH 2.0.

9- POWER OPTIONS: 6 CELLS BATTERY.
10- WARRANTY: 2-YEARS PARTS AND

LABOR WORLD CLASS WARRANTY.

20
The Router should include the following
features:

1- COMPATIBLE WITH 802.11AC
WIRELESS STANDARD
(GIGABIT Wi-Fi)

2- WITH ADAPTORS
3- TWO YEAR WARRANTY

Routers10-

1The workstation should have at least the
following features:

1- PROCESSOR: ULTRASPARC (2
PROCESSORS AT 1.6 GHZ)

2- GRAPHICS ACCELERATOR: XVR-2500
3- MEMORY: 8 GB
4- 15K RPM SAS DISK DRIVE: 4 DRIVES AT

146 GB)
5- USB PORTS: SIX 2.0 PORTS
6- SERIAL PORT: TWO
7- DVD DRIVE: ONE 8X DVD-RW/24X CD-

RW
8- AUDIO PORT: 4@AC97
9- HD QUALITY WIDE FLAT SCREEN
10- WARRANTY: 2-YEARS PARTS AND

LABOR WORLD CLASS WARRANTY.

Workstati
on11-

1The oscilloscope should at least have the
following feautures:

1- BANDWIDTH: 1 GHZ
2- ANALOG CHANNELS : 2 AT LEAST
3- RISE TIME: 400 PS
4- SAMPLE RATE (1 CHANNEL): 5 GS/S
5- SAMPLE RATE: (2 CHANNELS): 5GS/S.
6- RECORD LENGTH (1 CHANNEL): 10M
7- RECOED LENGTH (2 CHANNELS): 10M
8- SPECTRUM ANALYZER CHANNELs: 1
9- STD. SPECTRUM ANALYZER

FREQUENCY RANGE: 5 KHZ- 1 GHZ
10- INPUT SENSITIVITY RANGE: 1MVDIV

TO 1 VDIV
11- MAX INPUT VOLTAGE (AT 50 OHM):

5VRMS WITH PEAKS UP TO 20 VDELAY

Oscillosco
pe12-
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:-وردالماص بخ

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

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

للشركةختم الرسمي التوقیع وال

BETWEEN ANY TWO CHANNELS: LESS
THAN 100 PS

12- INPUT CHANNELS: 16 DIGITAL
13- MAX INPUT VOLTAGE : 40 VPEAK
14- MAX SAMPLE RATE: 500 MS/S
15- WARRANTY: 2-YEARS PARTS AND

LABOR WORLD CLASS WARRANTY.

10The microwave absorbers should have the
following minimum specifications:

1- High brand absorbing material
2- Bandwidth : 700 MHz -10 GHz or better
3- Rectangular tile design: One surface

(Pyramidal corrugated design)
4- Area of tile: approx 1m x 1m
5- Portable

Microwav
e absorber

tiles
13-

1Software License Features:
1- Internationally acknowledged as academic

and industrial standard
2- Simulates EM fields, designs and simulate

antennas (microstrip and others)

CST
STUDIO
SUITE

simulator

14-

1Software License Features:
1- Internationally acknowledged as academic

and industrial standard
2- Simulates wireless networks

QUALNE
T

simulator
15-

TOTAL SUM IN UERO (€) ZERO VAT


