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 16/8/2022  التاريخ:

 2/2022/2007صالرقم: 

 
 / محافظة الخليلرابطة الجامعيين

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 
 واصفات الفنيةمكراسة الشروط وال

 مواد مختبر التمريضلتوريد أجهزة و 
 (2023- 2022لعام )

 
 وخمسون شيكل ةئم( 150 ) ثمن الكراسة مبلغ
 16/8/2022 الثالثاء يومشروط استالم كراسة ال

  23/8/2022 الثالثاءتسليم كراسة الشروط يوم 

 ا  ظهر 1:00الساعة 
 

 مع أطيب أمنيات
 واللوازم المشترياتو  العطاءات دائرة مدير
 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر 

 أبو زينة سعدي األستاذ محمد رياض
 

riyad@ppu.edu 

  
 واللوازمات المشتري العطاءات دائرة
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  لتمريضا مواد لمختبرتوريد  إعـالن عن

 2/2022/2007الرقم: ص
 

،  التمريض مواد لمختبرعن طرح عطاء كلية الطب البشري  /تعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين
إتباع  لعطاءلموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في ااضمن الشروط والمواصفات 

 -اآلتي:
من دائرة  أوقسم العطاءات  (www.ppu.eduكاملًة من صفحة الجامعة ) استالم الكراسة .1

 وخمسون  ةمئ ( NIS 150مقابل دفع مبلغ ) المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيينالعطاءات و 
في البنك اإلسالمي  30300جامعيين والجامعة رقم غير مستردة تودع في حساب رابطة ال شيكل

 . 16/8/2022الموافق  الثالثاءمن يوم  اعتبارا   الفلسطيني
، على أن تكون إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل % من5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .2

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

 ءالثالثامن يوم ظهرا   الثانية عشرهحتى كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم تسليم  .3
 رابطة الجامعيين. –المشتريات المركزية العطاءات و  لدائرة 23/8/2022الموافق 

 

 0593833093 نسرين القيسي الدكتور مع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
 

 يرسو عليه العطاء أجور اإلعالن على من -مالحظة: 
 
 

 
 المشتريات العطاءات و دائرة  مدير

 زينةأبو  سعدي محمد رياض األستاذ         
 

 
 
 

 
 

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

 التمريضلمختبر مواد  توريد
 2/2022/2007الرقم: ص

 -يرجى مراعاة اآلتي :
 : ض التمريلمختبر مواد توريد في متخصصة  شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب 

 وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. بالشيكل، األسعار .1

 طاءالرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع الع .2

 يلتزم المورد بتوريد المواد خالل اسبوعين من إستالم أمر التوريد. .3

أمين المستودع                  بتنسيق مع وبةالمطل المواديلتزم المورد بتوصيل  .4
 .0599125751أ. فراس ابو شمسية جوال رقم 

 ، وبدون إبداء األسباب.األسعار لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل .5

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

على كراسةة العطةاءات ال تعتبةر ملزمةة وال جةزءًا بها صاحب العطاءقوم ي اضافةأي  .8
 .القبول أو الرفض  يحق للجنة العطاءات، و من شروط كراسة العطاء

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .9
 العطاء.للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في  .10

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .11
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قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم انا الموقع اسمي أدناه 

بتقديم براءة ذمة  وأتعهد، فتح العطاء اليوم الذي يليمن ( يومًا 90المقدمة من قبلي لمدة ) باألسعار
هذه الثبوتيات  "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر

التنسيق مع بالمطلوبة  ادوات والموادبتوصيل ، كما أتعهد أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد
 .مشرف المختبر

 وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

 ________________________________________السادة / الشركة:

 ____________________________________:رقم المشغل المرخص

 ____________________________________________:العنوان

 _________________________________________:رقم الهاتف

 ________________________________________:رقم الفاكس

 

 لختمالتوقيع وا

 تعهد وإقرار
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 __________  المحترمين___________حضرات السادة : شركة_____

 

 / كلية الطبالتمريض ومواد لمختبر توريدب

 -مشاركة في العطاء ما يلي:لل
 ال يتجزأ وتقران معا. اوإعالن الجريدة جزء والفنية تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات .1

 سة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها.دراالمورد على  .2

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  ،لمتقدم من اشتراطاتاليعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه ا .5
 المركزية.

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

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

 يلتزم المورد بتوريد المواد 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 خمسة %5أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقدًا بموجب سند قبض بقيمة 

 غير معززة بتلك التأمينات.الينظر في العروض وال عرضه 

، عن كل %1.5التأخير بنسبة  تالمحالة عليه تحسب غراماتوريد المواد عن المورد في حالة تأخير  .10
 يوم تأخير، ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة.

مباشرة على الشركة التي تليها تقوم لجنة العطاءات المركزية بإحالة العطاء ( 10الحقا لبند رقم ) .11
على أن تقوم الشركة غير الملتزمة والتي ُسِحب منها العطاء بتغطية ، باألسعار والشروط المناسبة

 وبين الشركة التالية لها في العطاء.فروق األسعار بينها 
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األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة  تماللها عالقة بسعر صرف الع 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.

لمورد اوال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء. وإذا رغب  أدناه يقدم العرض على النموذج .13
تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي 

 حق النظر بالمذكرة أو رفضها.ولرابطة الجامعيين كما هو، 

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

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.

الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارالبنود ين ولرابطة الجامعيال يجوز تحميل بند على بند آخر  .16
 .للمتزايداألخرى ملزمة 

مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة  الموردة الموادبيان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .17
 .بالمواد

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

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
 ليه وختمه.العرض عليها يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقيع ع

% 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

 .7/2/2021الموافق االحد  آخر موعد لتسليم العروض في الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم  .23
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 -:كلية الطببر التمريض / لمختومواد  بتوريدسعار وامواصفات 

 الكمية الوحدة ة )االسم التجاري للمنتج(المطلوبالمواصفات  الرقم
سعر 

 الوحدة
 االجمالي

1.  Nasopharyngeal Airway 12 وحدة   

2.  Gauze swabs 2×2,  8 ply box 8   

3.  Disposable gloves –latex -  Box  12   

4.  Cotton swabs with alcohol box 12   

5.  Disposable draw sheets (boxes) Box  6   

6.  IV cannula - 20 G Box 10   

7.  IV cannula - 22 G box 10   

8.  Cotton Crepe Elastic Bandage 15cmx4.5cm 20 وحدة   

9.  Urinary Catheter Bag 40 وحدة   

10.  Tracheostomy tube set disposable 2 وحدة   

11.  Boxes of disposable sterile gloves,7.5  size box 8   

12.  IV Fluids - Normal Saline -100ml  10 وحدة   

13.  Sterile Cotton Balls box 5   

14.  Sterile Gauze Swab 5x5cm 20/box box 10   

15.  Endotracheal tube, adult size 10 وحدة   

16.  Sharps container 10 وحدة   

17.  hard Cervical collar 3 وحدة   

18.  
foley catheter different gauge sizes 6 وحدة 

box 

  

19.  Gauze folded non sterile box 10   

20.  glucometer device 2 وحدة   

21.  glucometer strips 2 وحدة   

22.  physical assessment bed 2 جهاز   

23.  Incentive Spirometer 1 ازجه   

24.  Chest Drainage Unit(chest tube) 1 جهاز   

25.  food pyramid diagram 1 وحدة   
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 ........................................................................................... : بالحروف المبلغ كتابة  
 

26.  standing mercury sphygmomanometer 1 جهاز   

27.  Heart and Lung Sounds Adult Torso 1 جهاز   

28.  Skeleton Stan,Hanging, Roller Stand 1 جهاز   

29.  Lung Model with larynx, 5-part 1 جهاز   

30.  Classic Heart, 2-part (G08) 1 جهاز   

31.  Regional Brain, 4-part 1 جهاز   

32.  Liver with Gall Bladder, 1 جهاز   

33.  Stomach, 2-part  1 جهاز   

34.  GI Tract Model 1 جهاز   

35.  Female Pelvis Model 1 جهاز   

36.  Male Pelvis, 2-part 1 جهاز   

37.  Uterus-Ovary Model 1 جهاز   

38.  Breast Cross-Section Model 1 جهاز   

39.    Dissectible Muscled Arm, upright, 6 part   1 جهاز   

40.    Muscular Leg, 9-part 1 جهاز   

41.  Eye, 3 times full-size, 6-part 1 جهاز   

42.  Skin Model 1 جهاز   

     المجموع **
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 :-وردالماص بخ

 _______________________________________الشركة: اسم

 _________________________________:رقم المشغل المرخص

 __________________________________________العنوان:

 ________________________________________رقم الهاتف:

 ________________________________________:جوالرقم ال

 ________________________________________رقم الفاكس:

 الرسمي لتوقيع والختما

 


