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 80/80/9802: التاريخ

 3/9802/3880ص: الرقم
 

 
 
 
 محافظة الخليل/ رابطة الجامعيين 

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

 مواد لمختبر االكيمياء الحيوية الطبيةلشراء 
 3/9802/3880ص :عطاء رقم

 (988NIS)مبلغبثمن الكراسة 
 ( شيكل مائتا)

 82/80/9802الموافق  الثالثاءمن يوم  ابتداءاستالم كراسة الشروط 
 مع أطيب أمنيات

 رئيس دائرة المشتريات
 زينةأبو دمحم رياض  األستاذ

 
 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر 

riyad@ppu.edu 
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 :المحتويات 
 0       اسم العطاء .0

 9        الفهرس .9

 3        اإلعالن .3

 4       مالحظات عامة .4

 5       تعهد وااللتزام .5

 6      .تعليمات للمشاركين .6
 0    .جدول المواصفات والكميات واألسعار .0

 09      معلومات عن المورد .0
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 إعـالن عن
مواد لمختبر االكيمياء  توريد

 الحيوية الطبية

 3/9102/3118ص: الرقم

 

 

لمختبر االكيمياء الحيوية مواد عن طرح عطاء  لحاسوبامركز  /جامعة بوليتكنك فلسطين /تعلن رابطة الجامعين
لموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في ا، ضمن الشروط والمواصفات  الطبية
 -:إتباع اآلتي العطاء
من دائرة  أوقسم العطاءات  (www.ppu.edu)كاملًة من صفحة الجامعة  استالم الكراسة .0

غير مستردة  شيكل مائتا ( NIS 911)مقابل دفع مبلغ  المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين
من يوم  اعتبارا   في البنك اإلسالمي الفلسطيني 31311تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 

 . 12/10/9102الموافق  الثالثاء
، على أن تكون إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل من% 08إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .9

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

الموافق  األحدمن يوم ظهرا   الثانية عشرهحتى تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .3
 .رابطة الجامعيين –المشتريات المركزية  لدائرة 01/10/9102

 

أو  9933858/89هاتف  هبه العالون :لمزيد من االستفسار يمكن االتصالمع مشرفة المختبر االستاذة 
 8525008028جوال

 
 

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -: مالحظة
 
 

 
 رئيس دائرة المشتريات المركزية

 زينةأبو  سعدي  ريا دمحم األستاذ         
 
 

http://www.ppu.edu/
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 عامةمالحظات 
 عطاء عن

 مواد لمختبر االكيمياء الحيوية الطبية توريد

 3/9102/3118ص: الرقم

 
 -:يرجى مراعاة اآلتي 

 
 مواد لمختبر االكيمياء الحيوية الطبيةتوريد في متخصصة  شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب 

 .اءوفقًا للشروط الواردة في كراسة العط

 .شاملة ضريبة القيمة المضافة ،بالشيكل األسعار .0

 طاءالرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع الع .9

 .من إستالم أمر التوريد ينخالل اسبوع المواديلتزم المورد بتوريد  .3

 .عميد كلية الطب بتنسيق مع المطلوبة المواديلتزم المورد بتوصيل  .4

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

 .يكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء .6
 .التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء وا اإلعالن .0

 .يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء .0
 .موجودة في العطاءللجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد ال .2

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .08
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قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم / الموقع اسمي أدناه  أنا
قديم براءة ذمة بت وأتعهد، فتح العطاء اليوم الذي يليمن يومًا ( 28)المقدمة من قبلي لمدة  باألسعار

هذه الثبوتيات  من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر" خصم مصدر"
التنسيق مع بالمطلوبة  ادوات والموادبتوصيل ، كما أتعهد لدفع المستحقات الالزمة للمورد أساساً 

 .مشرف المختبر

 .على ذلك تمت المصادقة والتوقيع وبناءً 

 ________________________________________:لشركةا/ السادة 

 ____________________________________:رقم المشغل المرخص

 ____________________________________________:العنوان

 _________________________________________:رقم الهاتف

 ________________________________________:رقم الفاكس

 

 تمالتوقيع والخ

 تعهد وإقرار
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 المحترمين__________  ________________شركة: حضرات السادة 

 

 مواد لمختبر االكيمياء الحيوية الطبيةمواد  توريدب

 
- :مشاركة في العطاء ما يليلل
 .معاال يتجزأ وتقران  االجريدة جزء وإعالنتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات  .0

 .دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بهاالمورد على  .9

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

 .والتركيب مصاريف النقل والتشغيلال جميع شامالالمورد يعتبر السعر المقدم من  .4

ما لم تقبل بها لجنة العطاءات  ،اسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطاتاليعتمد أي تعديل في الكر  .5
 .المركزية

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

 .يومًا من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل( 90)حية األسعار مدة صال .0

 .من إستالم أمر التوريد ينخالل اسبوع المواديلتزم المورد بتوريد  .0

تأمينا للدخول في العطاء كفالة بنكية  -لصالح رابطة الجامعين -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .2
من قيمة  ةبالمائ عشرة% 08موجب سند قبض بقيمة أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقدًا ب

 .غير معززة بتلك التأميناتالينظر في العروض وال عرضه 

، عن كل %1.5التأخير بنسبة  تعليه تحسب غراما المحالة الموادتوريد عن المورد في حالة تأخير  .08
 .التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة ومصادرة قيمةيوم تأخير، 

سعار والشروط والطريقة تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرًة باأل( 08)قا لبند رقم الح .00
 .من ذلك الفرق كنفقات إدارية%( 15)، من السوق المحلي مضافًا إليه المناسبة
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األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة  تلها عالقة بسعر صرف العمال تعدم وجود أي تحفظا .09
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به  تااللتزاما حتى إتمام

 .تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية

المورد وإذا رغب . وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء أدناه يقدم العرض على النموذج .03
كرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذ

 .حق النظر بالمذكرة أو رفضهاولرابطة الجامعيين كما هو، 

تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى  .04
 .األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 

ال يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير  تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض .05
أو كان ناقصًا في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج 

 .المقرر المرفق بالعطاء

الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارالبنود ولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند على بند آخر  .06
 .للمتزايدملزمة  األخرى 

المتعلقة  والكتالوجاتكافة الوثائق  إرفاقمع  الموردة الموادبيان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .00
 .بالمواد

العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه الشروط في  طتعتبر الشرو  .00
 .عطاءات رابطة الجامعيين

قبل الموعد المحدد عة منه وتودع في صندوق العطاءات كرة موقيجوز للمناقص سحب عرضه بمذ .02
 .لفتح العطاء

ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه صاحب  .98
 .العرض عليها يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقيع عليه وختمه

من قائمة % 08تعديل أو المحو أو الطمس أكثر من إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها ال .90
 .األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض

 .ملزمًا لهالمورد يعتبر العرض المقدم من  .99

الموافق  األحدآخر موعد لتسليم العروض في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا من يوم  .93
04/80/9802. 
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- :الكيمياء الحيوية الطبيةمواد لمختبر  توريدبسعار وامواصفات 
 

 (nis)اإلجمالي  سعر الوحدة الكمية الوحدة الصنف المطلوب الرقم
 مالحظات

0.  UV spectrophotometer  Device 0    

9.  Vortex Device 4    

3.  incubator Device 0    

4.  ELISA reader Device 0    

5.  PH meter Device 9    

6.  Micro-centrifuge Device 0    

0.  Autoclave Device 0    

0.  Incubator shaker Device 0    

2.  Water bath Device 0    

08.  PCR (36-96 wells) Device 0    

00.  Agarose gel electrophoresis 

system  

Device 0    

09.  Distiller Device 0    

03.  Hot plates Device 3    

04.  Analytical balances Device 3    

05.  Fridge Device 0    

06.  
Semi-AutomatedChemistry 

Analyzer 

Device 
0  

  

00.  
Medical laboratory 

centrifuge 

Device   
0  

  

00.  Graduated cylinders 10 ml  Pcs 98    

02.  Graduated cylinders 25ml Pcs 98    

98.  Graduated cylinders 50ml Pcs 98    

90.  Graduated cylinder 100ml Pcs 91    

99.  Graduated cylinder 250ml Pcs 91    

93.  Graduated cylinder 500ml Pcs 91    

94.  50mlErlenmeyer Flask Pcs 91    

95.  100mlErlenmeyer Flask Pcs 91    

96.  250mlErlenmeyer Flask Pcs 91    

90.  500mlErlenmeyer Flask Pcs 91    

90.  1000mlErlenmeyer Flask Pcs 91    

92.  25mlBeaker Pcs 91    
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38.  50mlBeaker Pcs 91    

30.  100mlBeaker Pcs 91    

39.  250mlBeaker Pcs 91    

33.  400mlBeaker Pcs 91    

34.  500mlBeaker Pcs 91    

35.  600mlBeaker Pcs 91    

36.  Beaker 1000ml Pcs 91    

30.  0.2-5 microMicro pipette Pcs 5    

30.  1-10 microMicro pipette Pcs 5    

32.  10-100 microMicro pipette Pcs 5    

48.  20-100microMicro pipette Pcs 5    

40.  5-50 microMicro pipette Pcs 5    

49.  20-200 microMicro pipette Pcs 5    

43.  100-1000 microMicro 

pipette 

Pcs 5    

44.  Thermometer Pcs 3    

45.  100mlglass media bottles Pcs 91    

46.  250mlglass media bottles Pcs 91    

40.  500mlglass media bottles Pcs 91    

40.  1000mlglass media bottles Pcs 91    

42.  2000mlglass media bottles Pcs 91    

58.  Eppendorf tubes 2ml Pcs 0111    

50.  Eppendorf tubes 1.5 ml Pcs 0111    

59.  PCR tubes Pcs 0111    

53.  
15 ml Centrifuge Tube 

(falcon ) 

Pcs 0111 
 

  

54.  
50 ml Centrifuge Tube 

(falcon ) 

Pcs 0111 
 

  

55.  Micro tips 200micro Pcs 0111    

56.  Micro tips 1000micro Pcs 0111    

50.  Micro tips 10 micro Pcs 0111    

50.  Autoclavable bags  Pcs 511    

52.  Filter paper (70 mm) Pcs 5    
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68.  Filter paper (185 mm) Pcs 9    

60.  
Racks for Micro tips 

200micro 

box 5 
 

  

69.  
Racks for Micro tips 

10micro 

 5 
 

  

63.  
Racks for Micro tips 

100micro 

 5 
 

  

64.  
Racks for Eppendorf tubes 

2ml 

 3 
 

  

65.  
Racks for Eppendorf tubes 

15 ml 

 3 
 

  

66.  
Racks for Eppendorf tubes 

50 ml 

 3 
 

  

60.  
PCR 0,2 ml microtube 

storage box 

 5 
 

  

60.  Centrifuge tubes rack  1    

62.  Racks for PCR tubes   2    

08.  Spatula with spoon  5    

00.  Laboratory micro spatula  5    

09.  Laboratory forceps  3    

03.  Magnetic stirrers bar  3    

04.  Test tube brushes,  2    

05.  Carton freezer box  9    

06.  Plastic freezer box  9    

00.  
Indicator tape for 

sterilization 

 0 
 

  

00.  Autoclave gloves  0    

02.  Wipes   0    

08.  Methylene blue  ---- 100ml    

00.  Hydrochloric acid( HCL) ---- 0L    

09.  Sodium hydroxide(NaOH) ---- 1kg    

03.  ethidium bromide ----- 011ml    

04.  EDTA ---- 0kg    

05.  Syringe 5ML Box 5 box    

06.  Needle G23 Box 8 box    
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 ......................................................................................... : بالحروف ة  المبلغ كتاب

 

00.  Alcohol pads Box 

 
10    

00.  Tape  بالستر طبي Box 8    

02.  Gloves (M,L size) 

Free powder  

Box 08    

28.  Sharp box Box 6    

20.  Cholesterol  Reagent 0.25 

(100 

ML) 

   

29.  Triglyceride  Reagent 0.25 

(100 

ML) 

   

23.  S.GPT  (ALT) Reagent 0.25 

(2*50 

ML) 

   

24.  S.GOT (AST) Reagent 0.25 

(2*50 

ML) 

   

25.  Alkaline pho. Reagent 0.25 

(2*50) 

   

26.  Uric acid  Reagent 0.25 

(1*100

ML) 

   

20.  Urea Reagent 0.25 

(4*50 

ML) 

   

20.  Control (HUMATROL 

N) 

Reagent 0.25    

22.  Cuvette Box 2    

088.  Turnecator ---- 9    

080.  Cotton ---- 6    

089.  
Blood Drawing Chair 

(phlebotomy Chair) 

 458 
 

  

083.  Blood test tubes  pcs 088    

084.  Ethanol 70% ------ 98L    

085.  Ethanol 90% ------ 0 L    

086.  Glucose  ---- kg0    

080.  Nacl ------ 0 kg    

080.  Glycerol ------ 0    

082.  Taq-polymerase ------ kit    

008.  dNTP's ------ kit    

000.  DNA ladder, 100bp  ------- kit    

009.  Acetic acid ------ 0L    

003.  Boric acid  ------ 0kg    

004.  Tris base  ----- 0 kg    
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 :-وردالماص بخ

 ________________________________________:الشركة اسم

 ____________________________________:رقم المشغل المرخص

 ____________________________________________:العنوان

 _________________________________________:رقم الهاتف

 _________________________________________:جوالرقم ال

 ________________________________________:رقم الفاكس

 

 الرسمي التوقيع والختم

 


