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عطاءإعالن عن
لمباني الجامعة–تضمین غرف طباعة وتصویر 

لمباني –تضمین غرف طباعة وتصویر جامعة بولیتكنك فلسطین عن طرح عطاء/ دائرة المشتریاتتعلن 
ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق وابو رمان والرئیسيهمباني وادي الهریلجامعةال

:إتباع ما یليالعطاء ، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء 
المشتریات أو من دائرة ) www.ppu.edu(العطاء كاملة من صفحة الجامعة استالم كراسة.1

غیر مستردة تودع في حساب رابطة )150NIS(مقابل دفع مبلغ المركزیة في مقر رابطة الجامعیین 
الموافق االحدعتبارا من یوم في البنك اإلسالمي الفلسطیني30300الجامعیین والجامعة رقم 

18/08/2013.
وال تقبل الكفالة بظرف منفصلمن إجمالي قیمة العطاء و % 5إرفاق شیك بنكي أو كفاله بنكیة بقیمة .2

.، على أن تكون ساریة المفعول لمدة ال تقل عن  تسعین یومًا النقدیة
الموافق االحد تسلیم كراسة العطاء مع كافة التفاصیل بالظرف المختوم حتى نهایة دوام یوم .3

.رابطة الجامعیین–لدائرة المشتریات المركزیة 25/08/2013

ل المواصفات الفنیة یمكن االتصال هاتفیًا مع االستاذ محمد ریاض ابوزینة على هاتف لمزید من االستفسار حو 
.0599252563أو جوال رقم 02-2220370رقم 

.أجور اإلعالن على من یرسو علیھ العطاء-: مالحظة

لجنة العطاءات والمشتریات المركزیة
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عنعطاء
.لمباني الجامعة–تضمین غرف طباعة وتصویر 

-:یرجى مراعاة اآلتي 
.علیه العطاءأجور اإلعالن على من یرسو .1
.یكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.2
.بالشیكل شامل الضریبة ومرفقة بشهادة خصم المصدراألسعار مفصله.3
.من كراسة الشروط الفنیة للعطاءشروط اإلعالن جزء ال یتجزء.4
.األسعارىلعلجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أ.5
.إنقاص أو إلغاء بعض الكمیات الموجودة في العطاءللجنة العطاءات الحق في زیادة أو .6
.بالعطاءاألجهزةیجب إرفاق كتالوجات ومواصفات .7
.غرفة یجب أن تكون األسعار مفصلة لكل .8
.مع علمي الكامل بدفع مبلغ الضمان نقدًا وعند توقیع العقد.9

لجنة العطاءات والمشتريات المركزية
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إقرار

عطاء عن
الجامعةلمباني–تضمین غرف طباعة وتصویر 

____________________________________________:إسم الشركة 

__________________________________________________::العنـوان 
تضمین غرف طباعة وتصویر اطلعت على كراسة الشروط والمواصفات الفنیة للعطاء والمتعلقة بأنيأقر 

وقوانین بأحكامم التز الالمشرف واو لیمات الجامعة وتعط وفق شروبتنفیذ العململتز او لمباني الجامعة –
.المناقصات المالیة والفنیة

.وعلیه أوقع

توقيع مقدم العطاء

الختم الرسمي



مجلس اتحاد الطلبة
دائرة المشـتريات

9من 6صفحة 
م15/08/201301:25:28

تعلیمات للمشاركین بالعطاء

-:على الراغبین بالمشاركة في العطاء ما یليلمباني الجامعة–تضمین غرف طباعة وتصویر 
.معاانوتقر أتجز ال یاجزءواعالن الجریدةمقدمة كراسة الشروط والمواصفاتتعتبر.1
.على المورد دراسة كراسة العطاء دراسة وافیة.2
یجب على صاحب العطاء  التوقیع على وثائق العطاء كما یجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم .3

.صاحب العطاء
.ال یعتمد أي تعدیل في الكراسة بسبب ما یدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الرابطة ذلك صراحةً .4
.بهالشركة وبیان عن األعمال التي تقومیجب على كل مشارك تقدیم سیرة ذاتیة عن ا.5
تشویشاً المتقدمعلى المورد أن یضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذج ویرفض أي عرض یحدث فیه .6

.في وضع األسعاردمقتولة عن أیة أخطاء قد یرتكبها المؤ جنة غیر مسللافي أسعاره ، و 
.األقلعلى یومًا من ثاني یوم من فتح العطاء) 90(مدة صالحیة األسعار .7
أن یرفق بالعطاء  لصالح رابطة الجامعین تأمینا للدخول في العطاء كفالة بنكیة أو موردعلى كل .8

من قیمة ةخمسة بالمائ% 5نوك المحلیة أو نقدًا بموجب سند قبض بقیمة شیك مصدق من قبل الب
.ینظر في العروض غیر معززة بتلك التأمیناتوال عرضه 

، عن % 1.5التأخیر بنسبة تالمحاله علیه تحسب غراماانهاء االعمالعن الموردفي حالة تأخیر .9
.للرابطةاده إیرادكل یوم تأخیر، ومصادرة  قیمة التأمین المرفق بالعطاء وقی

تقوم لجنة العطاءات المركزیة بتنفیذ العطاء مباشرًة باألسعار والشروط والطریقة المناسبة ) 9(الحقا لبند رقم.10
. من ذلك الفرق كنفقات إداریة%) 15(مضافًا إلیه من السوق المحلي،

األسعار ثابتة ن تكون األجنبیة ویجب أتلها عالقة بسعر صرف العمالتعدم وجود أي تحفظا.11
الفنیة للمورد في البند وصرف المستحقات وسیتم استبعاد أي عرض یوجد به تحتى إتمام االلتزاما

.تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبیة
وٕاذا رغب المناقص . وال یحق إدخال أیة تعدیالت على وثائق العطاءأدناهیقدم العرض على النموذج.12

بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شریطة تقدیم العرض األصلي تقدیم مالحظات أو عرض 
. حق النظر بالمذكرة أو رفضهاولرابطة الجامعیین كما هو، 
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تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال یكون واضحًا بصورة كافیة أو یحتمل أكثر من .13
ط ومواعید تسلیمها أو لم یقدم على تفسیر أو كان ناقصًا في بیان مواصفات مواد العطاء أو شرو 

.نموذج المقرر المرفق بالعطاء
البنود الخیار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعیین ال یجوز تحمیل بند على بند آخر .14

.للمتزایداألخرى ملزمة 
.الموردةاللوازمعلى كل مورد بیان مدة الكفالة على .15
نظام العام للمشتریات جزاءا مكمال لهذه الشروط في الفي بقةالمطالعامة والفنیة طتعتبرالشرو .16

.عطاءات رابطة الجامعیین
سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات  قبل الموعد المحدد للمتضمنیجوز .17

.لفتح العطاء
أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحیح یجریه ال یجوز لصاحب العطاء التعدیل.18

.صاحب العرض علیها یجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه وختمه
من قائمة % 10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى علیها التعدیل أو المحو أو الطمس أكثر من .19

.جنة العطاءات والمشتریات المركزیة استبعاد العرضلاألسعار جاز ل
.ملزمًا لهالمزاودیعتبر العرض المقدم من .20
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مواصفات مواصفات 
موقع الغرف .1
 طالب تقریبا1100كلیة العلوم اإلداریة عدد الطالب مبنى ابورمان.
 مبنى وادي الهریهA طالب تقریبا1350كلیة المهن التطبیقیة عدد الطالب.
 مبنى وادي الهریهB طالب تقریبا2350كلیة الهندسة وكلیة العلوم التطبیقیة عدد الطالب.
طالب تقریبا250الرئیسي كلیة المهن التطبیقیة عدد الطالب ىالمبن.
-:االجهزة المطلوبة لكل غرفة .2

o صورة في الدقیقة75سرعة التقل عن 2ماكنات تصوریر عدد.
o 2طابعة ابیض واسود عدد.
o طابعةA3 1عدد.
o وموقعها في مبنى 2ماكنة بلتر عددBوبمواصفات ممتازة تلبي احتیاج الطلبة.
o2عة ملونة عدد طاب.
o على االقل3جهاز كمبیوتر عدد.
oمستلزمات قرطاسیة وباسعار السوق وتخضع للمراقبة.
o اغورات10سعر تصویر الورقة ال یزید عن.
oسعر الطباعة ال یزید عن نصف شیكل للصفحة.
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..واألسعارواألسعارالكمیاتالكمیاتالمواصفات الفنیة و المواصفات الفنیة و جدولجدول--

مالحظاتیكلسعر الغرفة بالشالموقعالرقم
ابورمان.1
Aوادي الھریھ .2
Bوادي الھریھ .3
المبنى الرئیسي.4
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