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 12/11/2018: التاريخ

 3/2018/300015ص: الرقم
 

 

 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

 ادوات ومواد لمختبر التشريح األنسجة لتوريد

 
 3/2018/300015ص عطاء رقم:

 (200NIS)مبلغبثمن الكراسة 
 ( شيكل ئتاما)

 12/11/2018الموافق  األثنينمن يوم  ابتداءاستالم كراسة الشروط 
 21/11/2018الشروط يوم االربعاء الموافق  كراسة تسليم

 مع أطيب أمنيات
 رئيس دائرة المشتريات

 زينةأبو محمد رياض  األستاذ
 

 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر 
riyad@ppu.edu 
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 المحتويات :
 1       اسم العطاء .1

 2        الفهرس .2

 3        اإلعالن .3

 4       مالحظات عامة .4

 5       تعهد وااللتزام .5

 6      تعليمات للمشاركين. .6
 8    .جدول المواصفات والكميات واألسعار .7

 13      معلومات عن المورد .8
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 إعـالن عن
ادوات ومواد لمختبر التشريح  توريد

 األنسجة
 

 

 

 

عن طرح عطاء  لسطين/ كلية العلوم التطبيقية/قسم االحياء التطبيقيةتعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك ف
لتوريد ادوات ومواد لمختبر علم التشريح ومختبر علم األنسجة، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة 

 -وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء إتباع اآلتي:

( قسم العطاءات أو من دائرة  www.ppu.eduالجامعة ) استالم الكراسة كاملًة من صفحة .1
( مائتا شيكل غير مستردة  NIS 200مقابل دفع مبلغ ) المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين

ًا من يوم في البنك اإلسالمي الفلسطيني اعتبار  30300تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 
 . 12/11/2018األثنين الموافق 

% من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل، على أن تكون 5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .2
 الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن مئة واربعون يومًا.

ظهرًا من يوم األربعاء  حتى الثانية عشرهتسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .3
 رابطة الجامعيين. –لدائرة المشتريات المركزية  21/11/2018الموافق 

 

 0598095129أو جوال 2233050/02:  د. فوزي الرازم هاتف لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع

 
 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -مالحظة: 

 
 

 
 كزيةرئيس دائرة المشتريات المر 

 األستاذ محمد رياض سعدي أبو زينة         
 

 

 
 

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

 ادوات ومواد لمختبر التشريح األنسجة لتوريد

 
 -يرجى مراعاة اآلتي :

 
 األنسجةو ادوات ومواد لمختبر التشريح لتوريد في متخصصة  شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب 

  لعطاء.وفقًا للشروط الواردة في كراسة ا
 

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. ،ردنياالينار بالد األسعار .1

 طاءالرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع الع .2

 من إستالم أمر التوريد.  خالل اسبوع االدوات والمواديلتزم المورد بتوريد  .3

د. فوزي الرازم هاتف  بالتنسيق معو  المطلوبة المعداتيلتزم المورد بتوصيل  .4
 .لحسب االصو  0598095129أو جوال 2233050/02

 األسباب. إبداء، وبدون األسعار أقللجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .5

 يكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء. .6
 التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا.بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء وا اإلعالن .7

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .8
 ق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.للجنة العطاءات الح .9

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .10

 
 
 



 ن/جامعة بوليتكنك فلسطينرابطة الجامعيي
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 02-02/2220370-2228550تليفاكس

 
Page 5 of 13 

 

 
 

 

 

الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم  أنا
بتقديم براءة ذمة  وأتعهد، فتح العطاء يوم الذي يليالمن ( يومًا 90المقدمة من قبلي لمدة ) باألسعار

 هذه الثبوتيات أساسا "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر
ادوات ومواد لمختبر التشريح  لتوريدبتوصيل ، كما أتعهد لدفع المستحقات الالزمة للمورد

 تمت المصادقة والتوقيع. وبناءًا على ذلك ،مشرف المختبرالتنسيق مع بالمطلوبة  ،ألنسجةا
 

 ________________________________________السادة / الشركة:

 ____________________________________:رقم المشغل المرخص

 ____________________________________________:العنوان

 _________________________________________:رقم الهاتف

 ________________________________________:رقم الفاكس

 

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 __________  المحترمين___________حضرات السادة : شركة_____

 

 األنسجةو ادوات ومواد لمختبر التشريح  توريدب

 
 

 -مشاركة في العطاء ما يلي:لل
عالنتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات  .1  ال يتجزأ وتقران معا. االجريدة جزء وا 

 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.

 .كيبوالتر  مصاريف النقل والتشغيلال 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 على يجب  .6
 متقدم في وضع األسعار.تشويشًا في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها ال

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

 يلتزم المورد بتوريد االجهزة خالل اسبوع من إستالم أمر التوريد. .8

تأمينا للدخول في العطاء كفالة بنكية  -لصالح رابطة الجامعين -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .9
من قيمة  ةبالمائ % عشرة10بل البنوك المحلية أو نقدًا بموجب سند قبض بقيمة أو شيك مصدق من ق

 غير معززة بتلك التأمينات.الينظر في العروض وال عرضه 

، عن كل %1.5التأخير بنسبة  تعليه تحسب غراما المحالةتوريد االجهزة عن المورد في حالة تأخير  .10
 طاء وقيده إيرادا للرابطة.التأمين المرفق بالع ومصادرة قيمةيوم تأخير، 

سعار والشروط والطريقة ( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرًة باأل10الحقا لبند رقم ) .11
 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية.15، من السوق المحلي مضافًا إليه )المناسبة
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تكون األسعار ثابتة  األجنبية ويجب أن 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.

ذا رغب  أدناه يقدم العرض على النموذج .13 المورد وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء. وا 
و عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي تقديم مالحظات أ

 حق النظر بالمذكرة أو رفضها.ولرابطة الجامعيين كما هو، 

تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى  .14
 .األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 

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

 المقرر المرفق بالعطاء.

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

المتعلقة  والكتالوجاتكافة الوثائق  إرفاقمع  الموردة االجهزةبيان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .17
 .باألجهزة

العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه الشروط في  طتعتبر الشرو  .18
 بطة الجامعيين.عطاءات را

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

ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه صاحب  .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

الموافق  األربعاءآخر موعد لتسليم العروض في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا من يوم  .23
21/11/2018. 
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 -: ات علم التشريح وعلم االنسجةنماذج وساليدات لمختبر  سعار توريدوامواصفات 

 
 االجمالي سعر الوحدة الكمية الوحدة الصنف املطلوب الرقم

1. Skeleton Model - Stan Model  10   

2. Disarticulated Half Human 

Skeleton, loosely articulated 

hand and foot 

Model  2   

3. Stomach, 2 part Model  5   

4. Rear organs of the upper 

abdomen 

Model  3   

5. Kidneys with Rear Organs of 

the Upper Abdomen - 3 Part 

Model  3   

6. Liver with Gall Bladder Model  4   

7. Liver with Gall Bladder, 

Pancreas and Duodenum 

Model  4   

8. Pancreas Model Model  2   

9. Male Pelvis (3-part) Model  2   

10. Male pelvis (7-parts) Model  1   

11. Breast Cross-Section Model Model  1   

12. Anatomy Set Lung Model  1   

13 Male Pelvis Skeleton Model  2   

14 Pelvic Skeleton, female Model  2   

15 Female Pelvis, 2 part Model  2   

16 Male Pelvis Section, 1/2 life 

size 

Model  2   

17 Female Pelvis with Ligaments 

Muscles and Organs 

 

Model  2   

18 Female Pelvis with Ligaments, 

Vessels, Nerves, Pelvic Floor, 

Organs 

Model  1   

19 Classic Heart with Thymus, 3 

part 

Model  5   

20 Classic Heart with Conducting 

System, 2 part 

Model  5   
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21 Heart, 2-times life size, 4 part Model  2   

22 Heart, 7 part Model  2   

23 Hip Bone, left Model  20   

24 Hip Bone, right Model  20   

25 Scapula, left Model  10   

26 Scapula, right Model  10   

27 Clavicle, left Model  10   

28 Clavicle, right Model  10   

29 Sternum with rib cartilage Model  10   

30 Ribs Model  10   

31 Sacrum and Coccyx Model  10   

32 Lung Model with larynx, 7 

part 

Model  4   

33 CT Bronchial Tree with 

Larynx 

Model  1   

34 
4th Month Fetus - Transverse 

Lie 

 

Model   

1 

1 

  

35 
5three Month Fetus - Breech 

Position 

Model  1   

36 
3rd Month Embryo Model 

 

Model  1   

37 Classic Unisex Torso, 11-part Model  2   

38 
Classic Unisex Torso, 16-part 

 

Model  2   

39 
Classic Unisex Torso with 

Opened Neck and Back, 18-

part 

 

Model  2   

40 
Deluxe Dual Sex Torso, 20-

part 

Model  2   

41 
Anatomy Set Pregnancy 

Model  1   
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 Human Histology, Basic Set - English Slides (3 SLIDE EACH) 

42 
Squamous epithelium, human, 

isolated cells 

 

H
u

m
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43 
Areolar connective tissue, 

human w.m. 

 

   

44 
Hyaline cartilage, human t.s. 

   

45 
Compact bone, human t.s. 

   

46 
Striated muscle, human l.s 

   

47 
Heart muscle, human l.s. and 

t.s 

   

48 
Artery, human t.s. 

   

49 
Vein, human t.s. 

   

50 
Lung, human t.s 

   

51 
Blood smear, human 

   

52 
Spleen, human t.s. 

   

53 
Thyroid gland, human t.s. 

   

54 
Thymus gland from human 

child t.s 

   

55 
Tongue, human t.s 
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56 
Tooth, human l.s 

   

57 
Parotid, human gland t.s 

   

 Human Histology, Large (3 SLIDES EACH) 

58 
Soft palate, human t.s 

 

H
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) 

  

59 
Adipose tissue, human, sec. 

stained for fat 

   

60 
White fibrous cartilage, 

human intervertebral disc, sec 

   

61 
Striated (skeletal) muscle, 

human t.s. 

   

62 
Spongy (cancellous) bone, 

human t.s 

   

63 
Bone development, vertical l.s. 

of foetal skull-cap 

   

64 
Bone development, l.s. of foetal 

finger 

   

65 
Joint of human foetus, l.s 

   

66 
Tooth, human, t.s. of crown 
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67 
Tooth, human, complete l.s 

   

68 
Tooth development from 
human foetus, l.s. 

   

69 
. Aorta, human, t.s. routine 
stained 

   

70 
Trachea from human fetus 
t.s. 

   

71 
Thymus from human child, 
t.s 

   

72 
Parathyroid gland (Gl. 
parathyreoidea), human t.s. 

   

73 
Tonsil (Tonsilla palatina), 
human t.s 

   

74 
Parotid gland (Gl. parotis), 
human t.s 

    

75 
Microscopes (compound)  

 5   

76 
Digital microscope   

 1   

  المجموع                                                  *

 

 ........................................................................................... : المبلغ كتابتاً بالحروف
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 :-وردالماص بخ

 

 

 ________________________________________الشركة: اسم

 ____________________________________:رقم المشغل المرخص

 ____________________________________________ان:العنو 

 _________________________________________رقم الهاتف:

 _________________________________________:جوالرقم ال

 ________________________________________رقم الفاكس:

 

 الرسمي التوقيع والختم

 


