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 25/9/2022التاري    خ: 
 2/2022/2013صالرقم: 

 

ن / محافظة الخليلرابطة الجام  عيي 

ن   جامعة بوليتكنك فلسطي 

 لجنة العطاءات المركزية

وط والمواصفات الفنية  كراسة الشر

ياءمواد لتوريد  ن ات الفب    لمختبر

 العلوم التطبيقيةكلية 

 2/2022/2013ص: عطاء رقم: 

 (شيكل150ثمن الكراسة بمبلغ 

 (مئة وخمسون شيكل)

وط ابتداًء   24/9/2022 الموافق االحد من يوماستالم كراسة الشر

 10/10/2022الموافق  االثني    تسليم الكراسة يوم

 مع أطيب أمنيات
ياتالعطاءات و  دائرة  مدير   المشتر

 أبوزينةاألستاذ محمد رياض 
يات المركزية  ومقرر لجنة العطاءات والمشتر

riyad@ppu.edu 

 

 

 



 رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 02-02/2220370-2228550ليفاكست

Page 2 of 6 

 

 

 

 إعـالن عن
اتومعدات  أجهزة توريد  ياء و مواد لمختبر ن  الفب 

 كلية العلوم التطبيقية  
  2/2022/2013ص: الرقم: 

/ جامعة بوليتكنك فلسطي          ومواد       ومعداتتوريد أجهزة عن طرح عطاء  العلوم التطبيقيةكلية   /تعلن رابطة الجامعي  
ات       ياء لمختتر : الفت   ي

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

 
وط والمواصفات الموضحة ف  -، ضمن الشر

 
 من صفحة الجامعة ) .1

ً
يات  www.ppu.eduاستالم الكراسة كاملة ( قسم العطاءات  أو من دائرة المشتر

ي مقر رابطة الجامعيي   
 
ي حساب رابطة  150 مقابل دفع مبلغ المركزية ف

ن
دة تودع ف شيكل غب  مسبر

ن والجامعة رقم   من يوم  30300الجامعيي 
ً
ي اعتبارا

ي البنك اإلسالمي الفلسطينن
ن
الموافق  االحد ف

25/9/2022. 
% من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل، عىل أن تكون 5بقيمة  إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية .2

 .
ً
ون يوما  الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن مئة وعشر

يبة القيمة المضافة.  .3  األسعار بالشيكل شاملة ض 
 إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض.  .4
 . لألجهزةوعينات  كتالوجاتارفاق   .5

 
ةالساعة الحتر تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم   والنصف  ثانية عشر

ً
  10/10/2022   الموافق  االثني    من يوم ظهرا

يات المركزية  .  –لدائرة المشتر  رابطة الجامعيي  
 0595801801  نورة الحروب. السيدةمع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال

 0599558354ابوزينة االستاذ عبدالرزاق 

   :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  يا ومعدات و مواد لمختبر ن  العلوم التطبيقيةكلية ء  الفب 

ياءالرياضيات دائرة  ن  التطبيقية والفب 
 : ي
ر
 -يرجر مراعاة اآلت

ي 
 
كة متخصصة ف ات ومعدات و مواد  توريد أجهزة يجب أن يكون المتقدم للعطاء شر ياء لمختتر ي  الفت  

 
وط الواردة ف  للشر

ً
وفقا

 كراسة العطاء. 
 

ي طبيقية تة العلوم الالعطاء يحتوي اربعة جداول تمثل احتياجات كلي .1
ن
ي الف

ن
ات ، يرجر توحيد السعر للمواد المتكررة ف مختبر

 اكبر من جدول  
يبة القيمة المضافة. بالشيكلاألسعار  .2  ، شاملة ض 
 الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العطاء.  .3
 .المطلوبة لألجهزة كتالوجاتارفاق   .4
م المورد بتوصيل األجهزة المطلوبة .5  حسب األصول.  الحروب او االستاذ عبدالرزاق ابو زينةنورة السيدة بالتنسيق مع  يلتر 
 لجنة العطاءات غت  ملزمة بقبول أقل األسعار، وبدون إبداء األسباب.  .6
ي كراسة العطاء.  .7

 
وط الواردة ف  للشر

ً
 يكون السعر وفقا

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

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

 
ي إنقاص أو زيادة أو إلغاء بعض المواد الموجودة ف

 
 للجنة العطاءات الحق ف

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

مت بها  م باألسعار المقدمة من قبىلي لمدة )المواصفات والبنود والتر 
 وألتر 

ً
 كامال

ً
اما  من اليوم الذي يىلي فتح العطاء، وأتعهد 120التر 

ً
( يوما

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

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

 الجامعة. 

 عىل ذلك تمت المصادقة والتوقيع. 
ً
 وبناءا

كة:________________________________________   السادة / الشر

 رقم المشغل المرخص:____________________________________ 

 ________________________________العنوان:____________ 

 رقم الهاتف:_________________________________________ 

 رقم الفاكس:________________________________________ 

 

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار
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ن بالعطاء  تعليمات للمشاركي 

ن  مي  كة__________________________  المحبر ات السادة : شر  حضن

ات  بعطاء توريد أجهزة للمشاركي   تعليمات  ياء ومعدات و مواد لمختتر : الفت   ي
 -اتباع اآلتر

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

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

ً
كيب والتشغيل.  قدم من المورد شامال  النقل والتر

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

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

ً
يجب عىل المورد أن يضع أسعاره رقما

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

ي يوم من فتح العطاء عىل األقل120مدة صالحية األسعار ) .8
 من ثات 

ً
 .( يوما

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

 
 للدخول ف

ً
تأمينا

 بموجب سند قبض بقيمة 
ً
ة بالمائة من قيمة ع5المحلية أو نقدا ي العروض الغت  معززة بتلك التأمينات. % عشر

 
 رضه وال ينظر ف

ي حالة تأخر المورد عن توريد األجهزة المحالة عليه تحسب غرامات التأخت  بنسبة  .11
 
، ومصادرة قيمة التأمي   1.5ف %، عن كل يوم تأخت 

 للرابطة. 
ً
 المرفق بالعطاء وقيده إيرادا

 لبند رقم ) .12
ً
وط والطريقة المناسبة، من السوق المحىلي ( تقوم لجنة العطاءات 11الحقا

 باألسعار والشر
ً
ة المركزية بتنفيذ العطاء مباشر

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

امات الفنية للمناقص  .13 عدم وجود أي تحفظات لها عالقة بسعر ضف العمالت األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة حتر إتمام االلتر 
ي البند 

 
 وضف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار ضف العمالت األجنبية. ف

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 األ   صىلي كما هو، ولرابطة الجامعيي   حق النظر بالمذكرة أو رفضها. تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شر

ي من لجنة االستالم وعىل ضوء نتائج الفحص واالستالم  .15
تكون المحاسبة وضف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهات 

 حسب األصول. 
 بصورة كافية أو يحتمل .16

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

 
 ف
ً
 من تفست  أو كان ناقصا

أكتر
وط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم عىل نموذج المقرر المرفق بالعطاء.   مواد العطاء أو شر

ي إلغاء أي بند وتبقر  .17
 
 .للمتقدماألخرى ملزمة  د أسعار البنو ال يجوز تحميل بند عىل بند آخر ولرابطة الجامعيي   الخيار ف

 مدة الكفالة عىل األجهزة الموردة مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة باألجهزة. عىل كل مناقص بيان  .18
19.  . ي عطاءات رابطة الجامعيي  

 
وط ف  مكمال لهذه الشر

ً
يات جزءا ي النظام العام للمشتر

 
وط العامة والفنية المطبقة ف  تعتتر الشر

ي صندوق العط .20
 
ي بند رقم )يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع ف

 
 (.26اءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء ف

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

 وكتابة والتوقيع عليه وختمه. 
ً
 رقما

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

 . لألجهزةوعينات  كتالوجاتإرفاق  . 23
 له. . 24

ً
 يعتتر العرض المقدم من المورد ملزما

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

 
ةالالساعة آخر موعد لتسليم العروض ف  ظهر والنصف  ثانية عشر

ً
 .10/10/2022 الموافق االثني   من يوم  ا
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ات  لتوريد أجهزة  واالسعار دول المواصفات الفنيةج ياءومعدات و مواد لمختبر ن  -:الفب 

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

 االجمالي

1 
Vernier caliper 
(device used to measure the dimensions of an object 
With least count 0.05mm). 

 أداة
10 

  

2 

Micrometer 

( a device used for accurate measurement with least 

count 0.01mm)  

 أداة

10 

  

3 

Free fall experiment 

( experiment to determine the gravitational acceleration 

of a falling object height (20-150 cm)  

 تجربة

1 

  

4 
Simple pendulum stands ( 120 cm) 

 

 قطعة
10 

  

5 
Meter(0-3m) 

(Used to measure distances ,Easy and accurate 
measurement) 

 قطعة
10 

  

6 

Helical spring 

(A helical spring is typically a cylinder shaped spring with 

any number of progressive coils, with spring constant 

50N/m,30N/m) 

 زنبرك

30 

  

7 

Spring balance 

To find the weight of a given body using the parallelogram (

10N)-5N and 0-scale 0law of vectors with  

ميزان 

 20 زنبركي

  

8 

Linear expansion experiment 

(to measure the linear expansion coefficients of up to 

three different metals by observing how these materials 

expand and contract with changes in temperature) 

 تجربة

3 

  

  بالشيكلالمجموع  **

 

 
ً
 :  ...........................................................................................بالحروف المبلغ كتابة

 :-خاص بالمورد

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

 

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

 

كة  التوقيع والختم الرسمي للشر

https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement

