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جامعة آل البيت
دائرة العطاءات والمشتريات

Central Committee

for Tender

التاريخ 2021 / 11 / 15 :م.

مواصفات العطاء رقم ()2021/36
توريد وتركيب بيت بلاستيكي مبرد لمشروع بحث علمي
(استدراج عروض)
السادة / ............................................................المحترمين
ترغب جامعة آل البيت بشراء بيت بلاستيكي مبرد لمشروع بحث علمي
وذلك حسب المواصفات والشروط التالية:

)Cooling Plastic House (hydroponic
الرقم

ع.خ /ح.ج

المواصفات
مواصفات بيت بالستيكي مبرد
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العدد

السعر (دينار)
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الحجم 36*9 :م

الهيكل الفوالذي :أنابيب فوالدية مجلفنة وصفائح معدنية
مجلفنة سماكة  1.5ملم G 90
جوانب بوليكاربونيت  8ملم

غطاء بالستيكي  200مايكرون

نظام التبريد

(خاليا التبريد ،اإلطارات ،والمضخات)
يشمل خزان ماء وأنابيب كافية .
خاليا تبريد كرتونية مصنوعة في إيطاليا أو ما يعادلها

(تحديد المنشأ) بأبعاد :سمك  10سم ،ارتفاع  1.5متر،

عرض  60سم
مضخة بقوة نص حصان
• .م ازريب نظام التبريد مصنوعة من الفوالذ المجلفن
جميع أنظمة األنابيب مصنوعة من  PVCعالي الجودة.

مراوح العادم
مزود بمروحتين عادم بالمواصفات

التالية :

صنع في ايطاليا أو ما يعادلها (تحديد المنشأ)

الحجم 53 :انش
السعة 41100 :متر مكعب /ساعة
وحدة تحكم في المناخ:
تتضمن حساسات الح اررة والرطوبة
وحدة تحكم في المناخ
جميع الكابالت الداخلية

ع.خ /ح.ج
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 Growbagنظام ال

مكون من:
سبعة خطوط طول كل خط  ١٣متر يحتوي كل خط على ١٣متر
احواض بولي إيثلين  300مايكرون مزودة بمالقط جانبية +
مصرف .كل خط يحتوي على  ١٣سالبة كوكوبيت توضع على
سبيسرات ( ١٠٠*٢٠سم) لتسهيل عملية تصريف المياه .النظام
مزود بشبكة ري بالتنقيط ونظام تصريف.
٣
خزان بالستك صنف غذائي سعة  ٢م
مضخة غاطسة سعة  ١حصان
تايمر  ٨مراحل
محبس  "١بالستيك عدد ٢

نظام ال NFT

مكون من:
*أربع ستاندات حديد  4*4سم حديد مغلفن او مطلي بمادة مانعه
للصدأ طول الواحد  6متر وارتفاع  1.8م على شكل ، A-shape
طول الستاندات الجانبية 2م والمسافة بين المواسير  40سم (5
مواسير لكل جانب) والمسافة بين الفتحات  20سم .يتكون من
انابيب من الصنف الغذائي  3انش ابيض مع وجود ميل  %1في
االنابيب مع كافة التوصيالت الالزمة .مضخة غاطسة  1حصان
إيطالي أو ما يعادلها (تحديد المنشأ) مع توصيالتها  1000 .كاسة
تشتيل قطر  5سم .خزان  1م 3بطح بالستيك غذائي مقوى.
ع.خ /ح.ج
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نظام ال Raft

مكون من:
* أربعة احواض مائية ،باألبعاد التالية 0.6* 10 .متر الداخلي ومع
مسافات خدمة من جانب البيت  50سم وبين االحواض  66سم.
*األحواض تتكون من مدماك من الطوب مبني باستقامة .مع ميل
داخلي يساوي صفر .
*األرضية معزولة بطبقة من البولسترين ومغطاة بملش زراعي
اسود  ٤٠٠ما يكرون.
*النظام مزود بمضخة اكسجين  1حصان وتوصيالتها ومزود
بشبكة أكسجين مع  ٥مساطر أكسجين لكل حوض.
كاسات تشتيل خس  5سم عدد .١٥٠٠
بلسترين ازرق ( 125*60سم) وسماكة  2.5سم عدد  ٨٠مثقبة كما
في الشكل المرفق.
تايمر صغير  8مراحل وتوصيالته
 2م 3بولسترين ابيض لالرضيات  2سم

السعر االجمالي (دينار)

الشروط الخاصة:
تقددم األسدعار بالددينار األردنددي شداملة جميدع أندواع الضدرائب وشداملة ضدريبة المبيعدات والرسددوم
-1
الجمركية.
األسددعار تشددمل التوريددد فددي الموقددع  -المفددر / /جامعددة اب البيددت  /مركددز بحددوب البيئددة والميددا
-2
والطاقة.

ع.خ /ح.ج
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الجامعددة غيددر مقيدددة بأقددل األسددعار ،ولهددا الحددج فددي تجزئددة العطدداء أو إلوائددي كليددا أو جزئيددا إذا
اقتضدت مصدلحة الجامعدة ذلدك وفدي أي مرحلددة مدن م ارحدل العطداء ،دون أن يكدون للمناقصددين
الحج في المطالبة بأية خسارة أو ضرر ناتج عن ذلك.
تحديد الماركة والمنشأ والصناعة بشكل واضح ودقيج.
ضرورة تحديد مددة التسدليم مدن تداريخ التوقيدع علدر قدرار اإلحالدة ،ويفضدل أن تكدون بدأقرب مددة
ممكنة.
الكميات قابلة للزيادة والنقصان حسب طلب الجامعة.
تلتزم الشركة بتعبئة االسم التجاري والرقم الوطني للمنشأة حسب ما هو موجود في رخصة
المهن وشهادة التسجيل الصادرة من الجهات المختصة ،وإرفاق نسخة منها مع العرض.
تسري أحكام نظام المشتريات الحكوميدة رقدم ( )28لسدنة ( )2019وتعليماتدي علدر ادذا العطداء
ولها صفة األولوية.
تلتددزم الشددركة التددي يحدداب عليه ددا العطدداء بتقددديم كفالددة حس ددن تنفيددذ بنسددبة ( )%10مددن القيم ددة
اإلجمالية لإلحالة.
تودع العروض بالظرف المختوم في موعد أقصا السداعة الواحدة ظهر يوم االربعاء الموافق
 ،،2021/ 12 /1في صندو /دائرة العطاءات والمشتريات  /جامعة آب البيت – المفر./

اإلسم التجاري .................................................................................
العنوان ........................................................................................
الهاتف .......................................................................... ...............

الفاكس ........................................................................................

ضرورة إرفاق ) (C.D.يشتمل على عقر

اسعقعارب يحيقت يقتم تعبئقة اسعقعار علقى

نفقققس دعقققوة العطقققاء إلكترونيققق ىا (موجقققودة علقققى برنقققام
والمواصفات الفنية لكل بند

ع.خ /ح.ج

إلكتروني ىا.

5

Excel

+

word

Ten-8-21-m

جامعة آل البيت  /دائرة العطاءات والمشتريات  /هاتف (  )02/6297000فرعي ( )4672/4614/4612فاكس ()02/6297027

