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دائرة المشتريات
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التاريخ9102/11/24 :
الرقم :ص3019/9102/3

رابطة الجامعيين  /محافظة الخليل
جامعة بوليتكنك فلسطين
لجنة العطاءات المركزية

كراسة الشروط والمواصفات الفنية
لشراء أدوات وأجهزة لمختبر العالج الوظيفي
عطاء رقم :ص3019/9102/3
ثمن الكراسة بمبلغ()NIS911

(مائتا شيكل )

استالم كراسة الشروط ابتداء من يوم األحد الموافق 9102/00/92
مع أطيب أمنيات

رئيس دائرة المشتريات

األستاذ دمحم رياض أبوزينة
ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية
riyad@ppu.edu
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إعـالن عن
توريد ألجهزة وادوات لمختبر برنامج الغالج الوظيفي

الرقم :ص3102/9102/3
تعلن رابطة الجامعين /جامعة بوليتكنك فلسطين /مركز الحاسوب عن طرح عطاء مواد لمختبر تشريح انسان صناعة

االتحاد االوروبي  ،ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء ،فعلى الشركات الراغبة بالدخول في
العطاء إتباع اآلتي-:

 .0استالم الكراسة كامل ًة من صفحة الجامعة ( )www.ppu.eduقسم العطاءات أو من دائرة المشتريات
المركزية في مقر رابطة الجامعيين مقابل دفع مبلغ ( ) NIS 911مائتا شيكل غير مستردة تودع في حساب
رابطة الجامعيين والجامعةرقم 31311في البنك اإلسالمي الفلسطيني اعتبا ار من يوم األحد الموافق
. 9102/00/92

 .9إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  %5من إجمالي قيمة العطاء وبارف منفصل ،على أن تكون الكفالة
البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن مئة واربعون يوماً.

 .3تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالارف المختوم حتى الواحدة والصنف ظه ار من يوم األحد الموافق
 9102/09/10لدائرة المشتريات المركزية – رابطة الجامعيين.

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع عميد كلية العلوم التطبيقية هاتف  19/9933151أو جوال1522592103
مالحظة - :أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء

لجنة العطاءات والمشتريات المركزية
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مالحظات العامة
عطاء عن

توريد ألجهزة وادوات لمختبر برنامج الغالج الوظيفي
الرقم :ص3102/9102/3

يرجى مراعاة اآلتي -:
يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في توريد ألجهزة وادوات لمختبر برنامج الغالج الوظيفي

الرقم :ص ،3102/9102/3وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.
 .0األسعار بالشيكل ،شاملة ضريبة القيمة المضافة.

 .9الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العطاء
 .3يلتزم المورد بتوريد المواد خالل اسبوعين من إستالم أمر التوريد.

 .2يلتزم المورد بتوصيل المواد المطلوبة بتنسيق مع عميد كلية العوم التطبيقية .
 .5لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار ،وبدون إبداء األسباب.
 .6يكون السعر وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.

 .7اإلعالن بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء تق أر وحدة واحدة.
 .8يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء.
 .2للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.
.01

أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
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تعهد وإقرار
أنا الموقع اسمي أدناه  /قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاماً كامالً وألتزم
باألسعار المقدمة من قبلي لمدة ( )21يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء ،وأتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم

مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساسا لدفع

المستحقات الالزمة للمورد ،كما أتعهد بتوصيل األجهزة وادوات المطلوبة بالتنسيق مع مشرف
المختبر حسب االصول.
وبناءاً على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.
السادة  /الشركة________________________________________:
رقم المشغل المرخص____________________________________:
العنوان____________________________________________:
رقم الهاتف_________________________________________:
رقم الفاكس________________________________________:

التوقيع والختم

تليفاكس25-5552222/25-5558222

Tel Fax 02-2228550/02-2220370
11 of 5Page

رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين

University Graduate Union/Palestine
Polytechnic University

دائرة المشتريات

Procurement Department

تعليمات للمشاركين بالعطاء
حضرات السادة  :شركة__________________________ المحترمين

بتوريداألجهزة واالدوات مختبر العالج الوظيفي /كلية الطبيقية
للمشاركة في العطاء ما يلي-:

 .0تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعالن الجريدة جزءا ال يتج أز وتقران معا.
 .9على المورد دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها.

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

 .2يعتبر السعر المقدم من المورد شامال جميع المصاريف النقل والتشغيل والتركيب.
 .5اليعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ،ما لم تقبل بها لجنة العطاءات
المركزية.

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

 .7مدة صالحية األسعار ( )90يوماً من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل.
 .8يلتزم المورد بتوريد المواد خالل اسبوع من إستالم أمر التوريد.

 .2على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  -لصالح رابطة الجامعين -تأمينا للدخول في العطاء كفالة بنكية أو
شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقداً بموجب سند قبض بقيمة  %5خمسه بالمائة من قيمة عرضه

وال ينار في العروض الغير معززة بتلك التأمينات.

 .01في حالة تأخير المورد عن توريد المواد المحالة عليه تحسب غرامات التأخير بنسبة  ،%1.5عن كل يوم
تأخير ،ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة.

 .00الحقا لبند رقم ( )01تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرًة باألسعار والشروط والطريقة
المناسبة ،من السوق المحلي مضافاً إليه ( )%15من ذلك الفرق كنفقات إدارية.
تليفاكس25-5552222/25-5558222
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 .09عدم وجود أي تحفاات لها عالقة بسعر صرف العمالت األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة حتى
إتمام االلتزامات الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفاات
مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية.

 .03يقدم العرض على النموذج أدناه وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء .وإذا رغب المورد تقديم

مالحاات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي كما هو،

ولرابطة الجامعيين حق النار بالمذكرة أو رفضها.

 .02تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى ضوء
نتائج الفحص واالستالم حسب األصول.

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

المرفق بالعطاء.

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

 .07على كل مناقص بيان مدة الكفالة على المواد الموردة مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة بالمواد.
 .08تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في الناام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه الشروط في عطاءات
رابطة الجامعيين.

 .02يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح
العطاء.

 .91ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه صاحب

العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
 .90إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  %01من قائمة األسعار
جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.

 .99يعتبر العرض المقدم من المورد ملزماً له.

 .93آخر موعد لتسليم العروض في الساعة الواحدة والنصف ظه اًر من يوم األحد الموافق .9102/09/10
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-: كلية العلوم التطبيقية/مواصفات واسعار بتوريد ومواد لمختبر العالج الوظيفي
االجمال

سعر
الوحدة

الكمية

الوحدة

الصنف المطلوب

الرقم

1

جهاز

.0

2
1
3
1
1
1
1
1
6

قطعة
برنامج
قطعة
قطعة
قطعة
جهاز
قطعة
قطعة
قطعة

BIBER Occupational Therapy Table with full
Accessories
MusicGlove Hand Therapy for PC/Mac
RehaCom Cognitive Therapy Software
Medical Putty
Wrist Exerciser
Cognition Puzzle - Per Piece

1

قطعة

1

قطعة

1
1
6
1
2

جهاز
قطعة
قطعة
قطعة
قطعة

8

قطعة

1

جهاز

1

قطعة

1
1
1
1
1
1

قطعة
قطعة
قطعة
قطعة
قطعة
قطعة

Children Standing Frame
Net Swing
Trumbling Barrel
Exercise Mattress
Hand Exercise Web - Low Powder - 7"
Diameter
Hand Exercise Web – Latex Free – 14"
Diameter
Shoulder Joint Convolution Training
Modified Assembly
Physioball
Digi-Flex® Hand Exerciser With Metal Rack
Cando® Inflatable Balance Discs
Set of Eggsercizer - Hand Exerciser - Per
Piece
Three Ways Training Stairs
Inflatable Exercise Sensi-Saddle Roll –
Different Sizes Per Piece
Balance Board
Dressing Boards - Per Piece
Positioning Wedge System
Sensory Brushes, Molded Scrub Brush
Pencil Weight
Economy Arm Skate

.9
.3
.2
.5
.6
7.
8.
9
10
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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1
2
2
2
3
1
1

قطعة
قطعة
قطعة
قطعة
قطعة
قطعة
قطعة

2

قطعة

1

قطعة

1

قطعة

1

قطعة

10

جهاز

2
10

قطعة
قطعة

1

Unit

1

قطعة

2
2

قطعة
قطعة

2

جهاز

2
1
1
1
1

جهاز
قطعة
قطعة
قطعة
قطعة

1

قطعة

1

جهاز

Baseline Two and Three-Point Aesthesiometers
Utensil Holder with Elastic Opening
Universal Cuff
Deluxe Wrist Drop Orthosis
Examination Couch
Foam Roll
Balls Pool
(DOTCA-Ch) Dynamic Occupational Therapy
Cognitive Assessment for Children
Sensory Profile 2™
Beery-Buktenica Developmental Test of VisualMotor Integration–Sixth Edition Starter Kit
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency,
2nd Edition
Aluminum Lightweight Wheelchair - Available
in various seat width : 39cm , 42cm , 44cm ,
46cm , 48cm and 50cm.
88 Shape Infinite Loop Track Ball Toy
Stick for Blind People
Calming Colors® Beanbag Seats - Little 5,Sage
Green 5, sky Blue
Calming Colors® Beanbag Seats - Big 5,Sage
Green 5, sky Blue
Musical Series Kit - Type 1
Musical Series Kit - Type 2
Jamar® Hand Evaluation - 3-piece Set Features 200 lb HHD and 50 lb HPG
Goniometer Kit
360 Degree Head - 12 inch Arms
360 Degree Head - 6 inch Arms
360 Degree Head - 8 inch Arms
Baseline 180 degree goniometer, 8 inches
Baseline 180 degree clear plastic pocket
goniometer, 6 inches
Laboratory size autoclave

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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خاص بالمورد:-
اسم الشركة________________________________________:
رقم المشغل المرخص____________________________________:
العنوان____________________________________________:
رقم الهاتف_________________________________________:
رقم الجوال_________________________________________:
رقم الفاكس________________________________________:
التوقيع والختم الرسمي
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