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 2022/ 8/ 31التاري    خ: 
 2010/ 2022/ 2صالرقم: 

 

ن / محافظة الخليل رابطة الجام  عيي 

ن   جامعة بوليتكنك فلسطي 

 لجنة العطاءات المركزية 

وط والمواصفات الفنية   كراسة الشر

ات االحياءمواد لتوريد    لمختبر

 كلية الطب وكلية العلوم التطبيقية

 2010/ 2022/ 2ص: عطاء رقم: 

 250ثمن الكراسة بمبلغ )
ا
 (شيكل

 شيكل(  مئتان وخمسون) 

وط ابتداءا من يوم  2022/ 8/ 31 الموافق االربعاء استالم كراسة الشر

 2022/ 9/ 7تسليم الكراسة يوم االربعاء الموافق 

 مع أطيب أمنيات
ياتالعطاءات و  دائرة  مدير   المشتر

 األستاذ محمد رياض أبوزينة 
يات المركزيةومقرر لجنة   العطاءات والمشتر

riyad@ppu.edu 
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 إعـالن عن 
ات ومعدات  أجهزة توريد  االحياء كلية و مواد لمختبر

 الطب وكلية العلوم التطبيقية 
 2010/ 2022/ 2ص: الرقم: 

 

ن       / جامعة بوليتكنك فلسطي  ن  ومواد        ومعداتتوريد أجهزة عن طرح عطاء  العلوم التطبيقيةالطب وكلية كلية / تعلن رابطة الجامعي 
ات       : االحياء لمختتر ي

ي العطاء إتباع اآلتر
كات الراغبة بالدخول فن ي كراسة وثائق العطاء، فعىل الشر

وط والمواصفات الموضحة فن  - ، ضمن الشر

 من صفحة الجامعة ) .1
ا
ي مقر رابطة   www.ppu.eduاستالم الكراسة كاملة

يات المركزية فن ( قسم العطاءات  أو من دائرة المشتر
ن  ن والجامعة رقم  وخمسون ( مائتا  NIS 250مقابل دفع مبلغ ) الجامعيي  ي حساب رابطة الجامعيي 

ن
دة تودع ف شيكل غب  مسبر

 من  30300
ً
ي اعتبارا

ي البنك اإلسالمي الفلسطينن
ن
 . 2022/ 8/ 31 الموافق  االربعاءيوم ف

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

ً
 يوما

يبة القيمة المضافة.  شيكلاألسعار بال .3  شاملة ضن

 إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض.  .4

 . لالجهزه ارفاق كتولوجات وعينات  .5

ةالساعة الحنر تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .6  والنصف  ثانية عشر
ً
    الموافق  االربعاء من يوم ظهرا

يات المركزية    2022/ 9/ 7 .  –لدائرة المشبر ن  رابطة الجامعيي 
 

ي . السيدةمع   لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
 . 0599820574 روند العجلونن

 أجور اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء  -مالحظة: 

 

يات المركزية العطاءات و  دائرة  مدير   المشبر

 أبو زينة  األستاذ محمد رياض سعدي          

 

 

 

 

 

 

http://www.ppu.edu/
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 مالحظات عامة 
ات  توريد أجهزة   االحياء كلية الطب وكلية العلوم التطبيقية ومعدات و مواد لمختبر

 دائرة األحياء و الكيمياء التطبيقية
 : ي
 - يرجر مراعاة اآلنر

ي 
كة متخصصة فن ات االحياء ومعدات و مواد  توريد أجهزة  يجب أن يكون المتقدم للعطاء شر ي  لمختتر

وط الواردة فن  للشر
ً
وفقا

 كراسة العطاء. 
 

ي ة الطب وكلية العلوم الطبيقية العطاء يحتوي اربعة جداول تمثل احتياجات كلي .1
ن
ات ، يرجر توحيد السعر للمواد  الف مختبر

ي اكبر من جدول   
ن
 المتكررة ف

يبة القيمة المضافة. بالشيكلاألسعار  .2  ، شاملة ضن
 الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العطاء.  .3
 . لالجهزه المطلوبةارفاق كتولوجات   .4
م المورد بتوصيل األجهزة المطلوبة .5 ن ي السيدة روند بالتنسيق مع   يلتر

 حسب األصول.   العجلونن
 لجنة العطاءات غت  ملزمة بقبول أقل األسعار، وبدون إبداء األسباب.  .6
ي كراسة العطاء.  .7

وط الواردة فن  للشر
ً
 يكون السعر وفقا

8.  .
ً
وط الفنية للعطاء واالتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معا  اإلعالن بالجريدة وكراسة الشر

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء.  .9
ي العطاء.  .10

ي إنقاص أو زيادة أو إلغاء بعض المواد الموجودة فن
 للجنة العطاءات الحق فن

 أجور اإلعالن عىل من يرسو عليه العطاء.  .11
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عىل   واطلعت  وط  الشر أنا الموقع اسمي أدناه / قرأت  

م   ن  وألتر
ا
 كامل

ً
اما ن مت بها التر ن  من اليوم الذي يىلي فتح العطاء، وأتعهد  120باألسعار المقدمة من قبىلي لمدة )المواصفات والبنود والتر

ً
( يوما

لدفع    
ً
أساسا الثبوتيات  هذه  تعتتر  الرسمية كما  بالفاتورة  ومرفقة  المفعول  سارية  الدخل  يبة  من ضن مصدر"  "خصم  ذمة  براءة  بتقديم 

اف المهندس وا  اجهزة ومعدات للشبكةبتوريد  المستحقات الالزمة للمورد، كما أتعهد   ف من قبل  ويكون ذلك تحت اشر ي المشر
 الجامعة. لفنن

 عىل ذلك تمت المصادقة والتوقيع. 
ً
 وبناءا

كة:________________________________________   السادة / الشر

 رقم المشغل المرخص:____________________________________ 

 العنوان:____________________________________________ 

 الهاتف:_________________________________________ رقم 

 رقم الفاكس:________________________________________ 

 

 التوقيع والخاتم 

 تعهد وإقرار
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ن بالعطاء   تعليمات للمشاركي 

ن  مي  كة__________________________  المحبر ات السادة : شر  حضن

ن تعليمات  ات  بعطاء توريد أجهزة للمشاركي  : االحياء ومعدات و مواد لمختتر ي
 - اتباع اآلتر

 ال يتجزأ وتقران معا.  .1
ً
وط والمواصفات وإعالن الجريدة جزءا  تعتتر مقدمة كراسة الشر

ام بها.  .2 ن  عىل المورد دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتر
يبة القيمة المضافة.  سعار بالشيكلاأل  .3  شاملة ضن
 وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العطاء. يجب عىل صاحب العطاء التوقيع عىل  .4
 جميع مصاريفيعتتر السعر الم .5

ا
كيب والتشغيل.  قدم من المورد شامل  النقل والتر

اطات، ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية.  .6 ي الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتر
 ال يعتمد أي تعديل فن

ي أسعاره ، واللجنة غت   يجب عىل  .7
 فن
ً
 وكتابة عىل النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشا

ً
المورد أن يضع أسعاره رقما

ي وضع األسعار. 
 مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم فن

ي يوم من فتح العطاء عىل األقل. 120مدة صالحية األسعار ) .8
 من ثاتن

ً
 ( يوما

م المورد ب .9 ن كيب والتشغيلاليلتر ن من إستالم أمر التوريد.  توريد والتر  خالل أسبوعي 
ن   -عىل كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .10 ي العطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك   - لصالح رابطة الجامعي 

 للدخول فن
ً
تأمينا

 بموجب سند قبض بقيمة 
ً
ي ال5المحلية أو نقدا

ة بالمائة من قيمة عرضه وال ينظر فن  عروض الغت  معززة بتلك التأمينات. % عشر
ي حالة تأخر المورد عن توريد األجهزة المحالة عليه تحسب غرامات التأخت  بنسبة  .11

ن  1.5فن ، ومصادرة قيمة التأمي  %، عن كل يوم تأخت 
 للرابطة. 

ً
 المرفق بالعطاء وقيده إيرادا

 لبند رقم ) .12
ً
وط والطريقة المناسبة، من السوق المحىلي  ( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مب11الحقا

 باألسعار والشر
ا
ة اشر

 إليه )
ً
 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية. 15مضافا

امات الفنية للمناقص   .13 ن عدم وجود أي تحفظات لها عالقة بسعر ضف العمالت األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة حنر إتمام االلتر
ي البند وضف المستحقات وسيتم استب

 عاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار ضف العمالت األجنبية. فن
يقدم العرض عىل النموذج أدناه وال يحق إدخال أية تعديالت عىل وثائق العطاء. وإذا رغب المورد تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه  .14

يطة تقديم العرض األصىلي كما هو، ولرابطة الجا ن حق النظر بالمذكرة أو رفضها. تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شر  معيي 
ي من لجنة االستالم وعىل ضوء نتائج الفحص واالستالم   .15

تكون المحاسبة وضف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهات 
 حسب األصول. 

 من تفست  أو كان ناق .16
 بصورة كافية أو يحتمل أكتر

ً
ي بيان مواصفات  تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحا

 فن
ً
صا

وط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم عىل نموذج المقرر المرفق بالعطاء.   مواد العطاء أو شر
ي إلغاء أي بند وتبقر أسعارالبنود األخرى ملزمة   .17

ن الخيار فن  . للمتقدمال يجوز تحميل بند عىل بند آخر ولرابطة الجامعيي 
 وردة مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة باألجهزة. عىل كل مناقص بيان مدة الكفالة عىل األجهزة الم .18
19.  . ن ي عطاءات رابطة الجامعيي 

وط فن  مكمال لهذه الشر
ً
يات جزءا ي النظام العام للمشتر

وط العامة والفنية المطبقة فن  تعتتر الشر
ي صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح .20

ي بند رقم ) يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع فن
 (. 26العطاء فن

ي قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته  .21
ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس فن

 وكتابة والتوقيع عليه وختمه. 
ً
 رقما

ي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكتر من   .22
يات % من  10إذا بلغت فئات األسعار النر قائمة األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتر
 المركزية استبعاد العرض. 

 لالجهزه . إرفاق كتولوجات وعينات . 23
 له. . 24

ً
 يعتتر العرض المقدم من المورد ملزما

 عىل كل مورد بيان مدة الكفالة عىل االجهزة الموردة. . 25
ي . 26

ةالساعة الآخر موعد لتسليم العروض فن  ظهر والنصف  ثانية عشر
ً
 . 2022/ 9/ 7 الموافق االربعاءمن يوم  ا
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ات اال  لتوريد أجهزة   واالسعار  دول المواصفات الفنيةج  - : حياء ومعدات و مواد لمختبر

 
ا
ات   -: اول  - االحياء الدقيقة للطب:  مواد لمختبر

سعر   الكمية  الوحدة  التجاري للمنتج( ة )االسم المطلوبالمواصفات   الرقم 
 الوحده  

 االجمالي 

1 Blood agar g 500   

2 Mannitol salt agar g 500   

3 maCconkey agar g 500   

4 Agar g 500   

5 Muller hinton agar g 500   

6 SS agar g 500   

7 Nutrient agar g 500   

8 Nutrient broth g 500   

9 XLD agar g 500   

10 Tryptic Soy broth \Trypticase soy broth g 500   

11 Bile esculin Agar g 500   

12 MR\VP media g 500   

13 agarose g 500   

14 Ampicillin (AMP) box 50   

15 Ceftazidim (CAZ) box 50   

16 Ceftriaxon (CRO)  box 50   

17 Ceftoxim (CTX)  box 50   

18 Gentamicin (CN)  box 50   

19 Ciprofloxacin (CIP) box 50   

20 Cefoxitin (FOX) box 50   

21 Vancomycin (VA) box 50   

22 Azithromycin (AZM)  box 50   

23 Nalidixic Acid (NA)  box 50   

24 Amoxacillin(AMC)  \ Clauvulanic Acid  box 50   

25 Ziehl neelsen stain ml 500   

26 Sodium deoxycholate detergent L 3   

27 Normal saline L 10   

28 Aceton L 3   

29 Gram staining kit Kit  5   

30 Ethanol 70% L 5   

31 Hydrogen peroxide L 3   

32 Meropenem ) MEM  ) box 1   

33 15 μg erythromycin disk box 1   

34 Oxacillin  box 1   
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35  2 μg clindamycin disk  box 1   

36 Cotton swap Box 10   

37 Petri dishes Box 2   

38 Glass Slides 0303-0005 Box 10   

39 15 ml Centrifuge Tube (falcon ) Box 3   

40 50 ml Centrifuge Tube (falcon ) Box 2   

41 Droppers Box 2   

42 Powder-free gloves  size : M and L Box 30   

43 Medical swaps with media box 5   

45 Filter paper (90 mm) Box 5   

46 Sterile filter paper discs box 3   

47 Prepared slides piece 30   

48 Fecal coliform  media g 500   

49 Rosalic acid g 25   

50 HCL L 2   

    بالشيكل المجموع  *

 

 
ً
ات االحياء الدقيقة للطب:   أجهزة  -: ثانيا  - لمختبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكمية الوحدة  )االسم التجاري للمنتج( ة المطلوب المواصفات  الرقم 
سعر  
 الوحدة 

 االجمالي 

1 . 

minus 80 freezer  

   80-فريزر  

device 
1 

  

2 . 

Microwave   ميكرويف ديجتال 

 بعدة برامج 

 لون سكني  

 مع مؤقت    

device 

1 

  

3 . 

refrigerator  

 ثالجة اربع ابواب 

لون سكني   

لتر  626سعة    

   device 1 ستانلس ستيل  

  شيكل المجموع بال *
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ً
ات االحياء ل  أجهزة  -: ثانيا  -: كلية العلوم التطبيقيةلمختبر

 االجمالي  سعر الوحدة  الكمية الوحدة  ة )االسم التجاري للمنتج(المطلوب المواصفات  الرقم 

1 Lens paper (tissue)  box 10   

2 Distelled water bottels bottle 10   

3 Flask rack   rack 2   

4 flask brush (different sizes) brush 10   

5 Cotton swap  Box 10   

6 autoclave tape piece 10   

7 parafilm box 5   

8 blood pressure device device 2   

9 stethoscope device 2   

10 Spatulas different sizes  piece 15   

11 restriction enzymes bottle 4   

12 Fast green g 25 g   

13 Tert-Butanol 

SDF 
37508 

2 x 1 L   

14 Erythrosine g 25 g   

15 NaCl, ACS reagent > 99.0% kg 1 kg   

16 Sodium hypochlorite L 1   

17 Tween 20 ml 25ml   

18 European Agar media  g 100 g   

19 Aluminum foil piece 5   

20 Magnetic  stirrer pieces 10   

21 Droppers box 2   

22 Phenol, Liquid, 88% ml 500 ml   

23 Histoclear  L 5 L   
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 بالحروف
ا
 :  ........................................................................................... المبلغ كتابة

 

ي . السيدة  مع لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
 . 0599820574 روند العجلونن

 

24 Safranin g 25 g   

25 Formaldehyde 38% ml 500 ml   

26 Glycerol  Ml 1500   

27 Petri dishes Box 3   

28 Trypton Kg 1   

29 ABO blood group kit Kit 1   

30 Acetic acid glacial L 2   

31  Microtips (10 ,200,1000 ML) 
backag
e 

2 from 
each   

32 15 ml Centrifuge Tube (falcon ) Box 2   

33 50 ml Centrifuge Tube (falcon ) Box 2   

34 Loops Box 5   

35 L shaped loop  Box  5   

36 

Primers : 
forward(5'AACTGGCTCTTGAATGAAATAG
GATTCAGA-3') 
Reverse (5'-
AGAGTAACAGAGACTATCCAAGTGCAGT
AC-3') 

Bottle  2   

37 Powder-free gloves  size : M and L Box 15   

38 Gram staining kit kit 2   

39 Parafilm  Box  5    

40 
Disposable blades box 1   

شيكل المجموع بال *   
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 :-خاص بالمورد

 

كة:   ..................................................................................................... اسم الشر

 

 

 رقم هاتف : ...................... رقم فاكس: .............................جوال رقم:.............................. 

 

 

كة  التوقيع والختم الرسمي للشر

 


