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محافظة الخلیل/ رابطة الجامعیین 
جامعة بولیتكنك فلسطین
لجنة العطاءات المركزیة

واصفات الفنیةمكراسة الشروط وال
وادوات لمختبرالفیزیاءأجهزة لتورید 

) 150NIS(الكراسة مبلغثمن 
)وخمسون شیكلمئة(

للمواصفات الفنیةالشروطاستالم كراسة 
27/11/2013الموافق االربعاء

مع أطیب أمنیات
رئیس دائرة المشتریات

المركزیةوالمشتریاتلجنة العطاءاتومقرر 
االستاذ محمد ریاض أبوزینة

riyad@ppu.edu
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6.تعلیمات للمشاركین.6

8.جدول المواصفات والكمیات واألسعار.7
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إعالن 
الفیزیاءتورید أجهزة وادوات لمختبر

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

:ما یليبالدخول في العطاء
أومن دائرة المشتریات المركزیة في مقر ) www.ppu.edu(الجامعة استالم الكراسة كاملًة من صفحة .1

مئة وخمسون شیكل غیر مستردة تودع في حساب رابطة ) 150NIS(رابطة الجامعیین مقابل دفع مبلغ 
ربعاء الموافق في البنك اإلسالمي الفلسطیني اعتبارًا من یوم األ30300الجامعیین والجامعة رقم 

27/11/2013.
من إجمالي قیمة العطاء وبظرف منفصل، على أن % 5إرفاق شیك بنكي أو كفاله بنكیة او نقدا بقیمة .2

.تكون الكفالة البنكیة ساریة المفعول لمدة ال تقل عن تسعین یوماً 
الثنین الموافق تسلیم كراسة العطاء مع كافة التفاصیل بالظرف المختوم حتى الواحدة ظهرًا من یوم ا.3

.رابطة الجامعیین–لدائرة المشتریات المركزیة 2013/ 09/12
على ) الفیزیاءمختبر (خلدون عابدیننیة یمكن االتصال هاتفیا علىلمزید من االستفسار حول المواصفات الف

.خالل الدوام الرسمي0599524013أو جوال رقم 02-2233050هاتف رقم 

.على من یرسو علیه العطاءأجور اإلعالن-: مالحظة

المشتریات المركزیةرئیس دائرة 
محمد ریاض ابوزینة.أ
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عطاء عن
الفیزیاءات لمختبر تورید أجهزة وادوات 

-:یرجى مراعاة اآلتي 
.الفیزیاءلتورید أجهزة وادوات لمختبرات یجب ان یكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة.1

.الفیزیاءیلتزم المورد بتوصیل المواد المطلوبة وتوصیل وتشغیل لتورید أجهزة وادوات لمختبرات .2

.االلتزام بالمواصفات، ووفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.3
.شامل الضریبة وشهادة خصم المصدربالدوالر االمریكي االسعار .4
.یجب تحدید مدة التورید .5
.بقبول أقل األسعارلجنة العطاءات غیر ملزمة .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

.دة في العطاءالموجو قطع للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض االجهزة أو ال.10
.أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء.11

علىلمزید من االستفسار حول المواصفات الفنیة یمكن االتصال هاتفیا
 خالل 0599524013أو جوال رقم 02-2233050على هاتف رقم ) مختبر الفیزیاء(خلدون عابدین

.الدوام الرسمي
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الفیزیاءات وأدواتلمختبر تورید أجهزة :الموضوع

5/2013/21500ص:عطاء رقم  

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"واتعهد بتقدیم ،باالسعار المقدمة من قبلي
.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

:رقم الهاتف

:رقم الفاكس

التوقیع والخاتم
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تعلیمات للمشاركین بالعطاء

المحترمین_______________  شركة: السادة تمحضرا

تعلیمات للمشاركین بالعطاء:الموضوع

الفیزیاءات لمختبر تورید أجهزة وادوات :العطاءاسم 
.ال یتجزأ وتقران معااوالمواصفات واعالن الجریدة جزءتعتبر مقدمة كراسة الشروط .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
.م ومصاریف النقل والتشغیلیعتبر السعر المقدم من المناقص شامال للضرائب والرسو .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

.ة أخطاء قد یرتكبها المتقدم في وضع األسعارتشویشًا في أسعاره ، واللجنة غیر مسؤولة عن أی
.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 تالعمال المحاله علیه تحسب غرامافي حالة تأخیر المناقص عن انهاء ا.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(إلیه المناسبة ، من السوق المحلي مضافاً 

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

.تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبیة
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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 

. حق النظر بالمذكرة أو رفضهاولرابطة الجامعیین كما هو، 
مستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى تكون المحاسبة وصرف جمیع ال.13

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

م یقدم على نموذج أو كان ناقصًا في بیان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعید تسلیمها أو ل
.المقرر المرفق بالعطاء

الخیار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارالبنود ولرابطة الجامعیین ال یجوز تحمیل بند على بند آخر .15
.للمتزایداألخرى 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

یجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات  قبل الموعد المحدد .18
.لفتح العطاء

ي قائمة األسعار وأي تصحیح یجریه صاحب ال یجوز لصاحب العطاء التعدیل أو المحو أو الطمس ف.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 لهالمزاودض المقدم من یعتبر العر .21
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: حسب الجدول االتي)الفیزیاءمختبر (وادواتمواد : المواصفات الفنیة

No. Item1 Description Quantity U
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1 Free Fall apparatus

Experiment to determine the functional relationship
between height of fall and time of fall (h=h(t) ) , to
determine the acceleration due gravity

3

2 Newton's 2nd law

Experiment to determine the following for uniformly
accelerated motion in a straight line:

1. Distance travelled as a function of time.
2. Velocity as a function of time.

2

3 LinearExpansion apparatus
Experiment to measure the coefficient of linear
expansion 3

4 Electrical Conductivity apparatus

Experiment to determine the electrical conductivity of
metals by recording a current-voltage characteristic
line.

5

Total

:-وردالماص بخ

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

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

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

ختم الشركة الرسمي                                                                


