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 ٣٠/١١/٢٠١٣: التاریخ

 ٩/٢٠١٢/٩٠٠٢١ص: الرقم

  
  
  
  محافظة الخلیل/ رابطة الجامعیین 

 جامعة بولیتكنك فلسطین

  لجنة العطاءات المركزیة
  

 واصفات الفنیةملشروط والكراسة ا

   أجهزة وصور جویة لمختبرات المساحة والجیوماتكس  شراء
  

 ) ١٥٠NIS(مبلغبثمن الكراسة 

 )شیكل  وخمسون مائة(

  
  ١/١٢/٢٠١٣  االحد یوم استالم كراسة الشروط

  
  مع أطیب أمنیات

  رئیس دائرة المشتریات
  االستاذ محمد ریاض ابوزینة

  
  المركزیة والمشتریات لجنة العطاءاتومقرر 

riyad@ppu.edu 
  

 
 دائرة المشتریات المركزیة
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  المحتویات:  
 ١              اسم العطاء .١

 ٢                  الفهرس .٢

 ٣                  اإلعالن .٣

 ٤              مالحظات عامة .٤

 ٥              تعهد وااللتزام .٥

  ٦            .تعلیمات للمشاركین .٦
 ٨        .جدول المواصفات والكمیات واألسعار .٧

 ١٢            معلومات عن المورد .٨
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 إعالن عن

دسة تورید أجهزة لمختبرات دائرة الهن
  المدنیة والمعماریة

  
 

 

جهزة تشغیل او وادوات وتورید  مواد شراء عطاءجامعة بولیتكنك فلسطین عن طرح / طة الجامعینتعلن راب
ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء ، فعلى الشركات الراغبة  المساحة اتلمختبر 

  - :بالدخول في العطاء إتباع ما یلي
  

من دائرة المشتریات المركزیة  أو)  www.ppu.edu(كاملًة من صفحة الجامعة  استالم الكراسة  .١
غیر مستردة تودع في شیكل  وخمسون مئة ) ١٥٠NIS(مقابل دفع مبلغ في مقر رابطة الجامعیین 

 األحداعتبارا من یوم  في البنك اإلسالمي الفلسطیني ٣٠٣٠٠حساب رابطة الجامعیین والجامعة رقم 
  . ٠١/١٢/٢٠١٣الموافق 

من إجمالي قیمة العطاء وبظرف منفصل وال تقبل الكفالة % ٥إرفاق شیك بنكي أو كفاله بنكیة بقیمة  .٢
 .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  .٣
 .رابطة الجامعیین –لدائرة المشتریات المركزیة  ١٨/١٢/٢٠١٣الموافق  ربعاءاأل 

 
   ٠٥٩٩٨٢٠٨٥٥أو جوال   ٢٢٣٣٠٥٠/٠٢هاتف  ة شیمعتز قف.ممع  لمزید من االستفسار یمكن االتصال

  
  أجور اإلعالن على من یرسو علیھ العطاء - : مالحظة

  
               

                                           

 
                                                                          

 رئیس دائرة المشتریات المركزیة 
 محمد ریاض ابوزینة.أ
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  عطاء عن

  أجهزة وصورجویة لمختبرات المساحة والجیوماتكس  عن شراءكراسة شروط 
  
  

   -:یرجى مراعاة اآلتي 
وتورید االجهزة المساحیة متخصصة لبیع  شركة ن المتقدم للعطاءیجب ان یكو  .١

 .، ووفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاءوالصور الجویة
 . بالشیكل شامل الضریبة وشهادة خصم المصدراالسعار  .٢

شغیل االجهزة في مختبرات یلتزم المورد بتوصیل المواد المطلوبة وتوصیل وت .٣
 .امعةفي الج المساحة والجیوماتكس

 .كراسة العطاء وفقًا للشروط الواردة في،االلتزلم بالمواصفات  .٤
رفاق الكاتالوجات .٥ ٕ  .یجب تحدید مدة التورید وا

 .األسعار  إقللجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول  .٦
  .یكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء .٧
 .حدة واحدة وتقرآن معاً التفاقیة و االعالن بالجریدة وكراسة الشروط الفنیة للعطاء وا .٨
  .یحق للجنة العطاءات المركزیة تجزئة العطاء .٩

الموجودة في  عطقلا وا ةز هجالاللجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض  .١٠
 .العطاء

 .أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء .١١
 معتزقفیشة .لمزید من االستفسار حول المواصفات الفنیة یمكن االتصال على م

خالل الدوام  ٠٥٩٩٨٢٠٨٥٥او جوال رقم  ٢٢٣٣٠٥٠-٠٢على الهاتف رقم 
 .الرسمي 
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  أجهزة وصورجویة لمختبرات المساحة والجیوماتكس  عن شراءكراسة شروط 
  

  
 

 
رأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كامًال ق/ انا الموقع اسمي أدناه  .١

، واتعهد بتقدیم فتح العطاء الیوم الذي یليمن یومًا ) ٩٠(وألتزم باالسعار المقدمة من قبلي لمدة 
هذه  من ضریبة الدخل ساریة المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمیة كما تعتبر" خصم مصدر"براءة ذمة 

 ىلا ةز هجالاالمورد بتوصیل ، كما أتعهد  ات أساسا لدفع المستحقات الالزمة للموردالثبوتی
 .ةحاسملا تار بتخم

  .وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقیع

                  :الشركة/ السادة 

                :رقم المشغل المرخص

                    :العنوان

          :رقم الهاتف

          :رقم الفاكس

    التوقیع والخاتم
            

  ٩/٢١٠٢/١٢٠٠٩ص: الرقم
 وإقرار تعھد
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  تعلیمات للمشاركین بالعطاء

  المحترمین_______________  شركة: حضرات السادة 

  المساحة یة لمختبرات أجهزة وصورجو  عن شراءكراسة شروط  تعلیمات للمشاركین بالعطاء
  -:مشاركة في العطاء ما یليلل

 .ال یتجزأ وتقران معا اواعالن الجریدة جزءتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات  .١

 .على المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافیة وااللتزام بها .٢

یجب على صاحب العطاء التوقیع على وثائق العطاء كما یجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم  .٣
 .صاحب العطاء

 .لنقل والتشغیلیعتبر السعر المقدم من المناقص شامال للضرائب والرسوم ومصاریف ا .٤

الیعتمد أي تعدیل في الكراسة بسبب ما یدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل بها لجنة العطاءات  .٥
  .المركزیة

على المناقص یجب أن یضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذج ویرفض أي عرض یحدث فیه المتقدم  .٦
 .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  .٧

على كل مناقص أن یرفق بالعطاء  لصالح رابطة الجامعین تأمینا للدخول في العطاء كفالة بنكیة أو  .٨
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 .٩
 .عن كل یوم تأخیر، ومصادرة  قیمة التأمین المرفق بالعطاء وقیده إیرادا للرابطة

م لجنة العطاءات المركزیة بتنفیذ العطاء مباشرةً باألسعار والشروط والطریقة تقو ) ٩(الحقا لبند رقم  .١٠
 . من ذلك الفرق كنفقات إداریة%) 15(المناسبة ، من السوق المحلي مضافًا إلیه 

األجنبیة ویجب أن تكون األسعار ثابتة  تلها عالقة بسعر صرف العمال تعدم وجود أي تحفظا .١١
للمناقص في البند وصرف المستحقات وسیتم استبعاد أي عرض یوجد به  الفنیة تحتى إتمام االلتزاما

 .تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبیة

ذا رغب المناقص . وال یحق إدخال أیة تعدیالت على وثائق العطاء أدناه یقدم العرض على النموذج .١٢ ٕ وا
ریطة تقدیم العرض األصلي تقدیم مالحظات أو عرض بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة ش

 . 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  .١٣
 .ضوء نتائج الفحص واالستالم حسب االصول

بصورة كافیة أو یحتمل أكثر من تفسیر تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال یكون واضحًا  .١٤
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  .١٥
  .للمتزایداألخرى ملزمة 

مع ارفاق كافة الوثائق والكاتالوجات المتعلقة  الموردة اللوازمبیان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .١٦
 .باالجهزة

العامة والفنیة المطبقة في النظام العام للمشتریات جزاءا مكمال لهذه الشروط في  طتعتبر الشرو  .١٧
 .عطاءات رابطة الجامعیین

ه وتودع في صندوق العطاءات  قبل الموعد المحدد یجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة من .١٨
 .لفتح العطاء

ال یجوز لصاحب العطاء التعدیل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحیح یجریه صاحب  .١٩
 .العرض علیها یجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه وختمه

من قائمة % ١٠محو أو الطمس أكثر من إذا بلغت فئات األسعار التي جرى علیها التعدیل أو ال .٢٠
  .األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتریات المركزیة استبعاد العرض

 .ملزمًا له المزاودیعتبر العرض المقدم من  .٢١
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No. Instrument Specification Qua
ntity  

1. compass  Rotating Bezel: Bi-directional.  
 Climate capacity: -50 to+150 degrees.  
 Frame Materials: Cast Aluminum.  
 Lanyard: Included. 
 Waterproof: Yes.  
 Carrying Pouch: LC-1 pouch with belt clip.  
 Condition: New.  
 Accuracy: Per MIL-PRF-10436N. 
 Dial readings: Degrees.  
 Casting: Aluminum. 
 Bring sample before supply.  

10 

2. Electronic Theodolite Telescope 4 
 Length 155mm 
 Objective aperture 45mm 
 Magnification 30X 
 Field of 

view 
1 30 

 Resolving power 2.5 
 Minimum focus 

distance 
1.3m 

 Stadia ratio 100 
 Stadia constant 0 

Electronic  angle 
 Method Incremental 
 LCD Double face 
 Minimum reading 1/5 (0.2/1mgon) 
 Accuracy (1) 5 
 Diameter of circle 71 mm 

illuminate LCD Yes 
 Reticle plate Yes 

Optical plummet 
 Magnification 3x 
 Field of view 5 
 Focusing range 0.5m 

Level sensibility-y 
 Plate level 30/2 mm 
 Circular level 8/2mm 

Power working time 
 Battery mode AAX4 
 Alkaline cell 

 
 

15 hours 
 
 

 Chargeable battery 35hr 
 

   2 year warranty .  
 
 
 
 
 
 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


  جامعة بولیتكنك فلسطین/رابطة الجامعیین
  

    دائرة المشتریات

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

  
 Tel Fax 02-2228550/02-2220370  ٠٢-٠٢/٢٢٢٠٣٧٠-٢٢٢٨٥٥٠لیفاكست

  
Page ٩ of ١٠  

3  
Aerial photograph  

 23*23cm.  
 60% end over lap. 
 30% side lap. 
 Coverage square coordinates (Palestine Grid): 
X-Coo Y-Coo 
156250 100000 
161700 100000 
156250 108100 
161700 108100 

 
 Supply with camera calibration sheet (fiducial, focal length, 

lens distortion parameters and other information).   
 All the photos must be a series of strip and overlap. 
 Supply the aerial  as a digital photos. 
 Camera calibration sheet. 
 Information about flying height, date of acquisition and pixel 

size(ground resolution) . 
 Bring sample before supply, and send a graph showing 

the boundary of the coverage area.  
After reviewing the supplied sample the accepted offer will 
be announced by the committee. 

 

30 
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  :- وردالماص بخ
  
 

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

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

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

الرسمي                                                                ختم الشركة 
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