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محافظة الخلیل/ رابطة الجامعیین 
جامعة بولیتكنك فلسطین
لجنة العطاءات المركزیة

واصفات الفنیةملشروط والكراسة ا
–أجهزة تكییف وتبرید وتركیب تورید العمال دیكور السقفیات واالرضیات و 

لمركز التعلیم والتعلممكّیفات
-RFQ: عطاء رقم PPULTC 1 /2013

انشاء مركز التعلیم والتعلم ضمن مشروع 
االمیدیستبتمویل من 

) 150NIS(مبلغبثمن الكراسة 
)شیكل وخمسونمائة(
30/10/2013الموافق االربعاءیوم ابتداءا مناستالم كراسة الشروط 

مع أطیب أمنیات
رئیس دائرة المشتریات

االستاذ محمد ریاض ابوزینة

المركزیةوالمشتریاتلجنة العطاءاتومقرر 
riyad@ppu.edu

دائرة المشتریات المركزیة
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إعـالن عن
تورید السقفیات واالرضیات و اعمال دیكور 

لمركز مكّیفات–أجهزة تكییف وتبرید وتركیب 
التعلیم والتعلم

جامعة بولیتكنك فلسطین عن طرح عطاء العمال دیكور السقفیات واالرضیات وتورید / تعلن رابطة الجامعین
بتمویل ، ء مركز التعلیم والتعلممكّیفات لمركز التعلیم والتعلم ، ضمن مشروع انشا–وتركیب أجهزة تكییف وتبرید 

من االمیدیست ، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول 
:في العطاء

من دائرة المشتریات المركزیة أو) www.ppu.edu(كاملًة من صفحة الجامعة استالم الكراسة.1
غیر مستردة تودع في شیكل وخمسونمئة)150NIS(مقابل دفع مبلغ في مقر رابطة الجامعیین 

االربعاءاعتبارا من یوم في البنك اإلسالمي الفلسطیني30300حساب رابطة الجامعیین والجامعة رقم 
.30/10/2013الموافق 

من إجمالي قیمة العطاء وبظرف منفصل وال تقبل الكفالة % 5إرفاق شیك بنكي أو كفاله بنكیة بقیمة .2
.النقدیة ، على أن تكون ساریة المفعول لمدة ال تقل عن  تسعین یومًا 

من یوم االثنین الموافق ظهرًا الواحدةحتى تسلیم كراسة العطاء مع كافة التفاصیل بالظرف المختوم .3
.رابطة الجامعیین–لدائرة المشتریات المركزیة 04/11/2013

0599253200أو جوال 2233050/02هاتف المهندس أیمن سلطانمع لمزید من االستفسار یمكن االتصال

أجور اإلعالن على من یرسو علیھ العطاء-: مالحظة

لجنة العطاءات والمشتریات المركزیة
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مالحظات العامة 
عطاء عن

–أجهزة تكییف وتبرید وتركیب تورید اعمال دیكور السقفیات واالرضیات و 
لمركز التعلیم والتعلممكّیفات

-:یرجى مراعاة اآلتي 

السقفیات واالرضیات عمال دیكور المتخصصة شركةیجب ان یكون المتقدم للعطاء.1
، ووفقًا للشروط الواردة في كراسة مكّیفات–أجهزة تكییف وتبرید وتركیب تورید و 

.العطاء
.واي مصاریف شامل الضریبة وشهادة خصم المصدرشیكللبااالسعار .2
لمركز التعلیم والتعلمیلتزم المورد بتوصیل المواد المطلوبة وتوصیل وتشغیل االجهزة .3

.في الجامعة
.األسعار ، وبدون ابداء األسبابإقللجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول .4
.یكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.5
.التفاقیة وحدة واحدة وتقرآن معاً االعالن بالجریدة وكراسة الشروط الفنیة للعطاء وا.6
.یحق للجنة العطاءات المركزیة تجزئة العطاء.7
.للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.8
.أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء.9
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قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كامًال وألتزم / انا الموقع اسمي أدناه 
، واتعهد بتقدیم براءة ذمة فتح العطاءالیوم الذي یليمن یومًا ) 90(باالسعار المقدمة من قبلي لمدة 

هذه الثبوتیات الرسمیة كما تعتبرمن ضریبة الدخل ساریة المفعول ومرفقة بالفاتورة " خصم مصدر"
المورد بتوصیل المواد المطلوبة وتوصیل ، كما أتعهد أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد

.في الجامعةلمركز التعلیم والتعلمتشغیل االجهزة تركیب و و 

.وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقیع

:الشركة/ السادة 

:رقم المشغل المرخص

:العنوان

:رقم الهاتف

:رقم الفاكس

التوقیع والخاتم

وإقرار تعھد
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تعلیمات للمشاركین بالعطاء

المحترمین_______________  شركة: حضرات السادة 

اعمال دیكور السقفیات واالرضیات وتورید وتركیب أجهزة تكییف وتبرید بتعلیمات للمشاركین 
-:مشاركة في العطاء ما یليللالتعلیم والتعلممكّیفات لمركز 

.ال یتجزأ وتقران معااتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات واعالن الجریدة جزء.1
.على المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافیة وااللتزام بها.2
مرفقاته بخاتم یجب على صاحب العطاء التوقیع على وثائق العطاء كما یجب ختم العرض وكافة .3

.صاحب العطاء
.یعتبر السعر المقدم من المناقص شامال للضرائب والرسوم ومصاریف النقل والتشغیل.4
الیعتمد أي تعدیل في الكراسة بسبب ما یدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل بها لجنة العطاءات .5

.المركزیة
ذج ویرفض أي عرض یحدث فیه المتقدم على المناقص یجب أن یضع أسعاره رقمًا وكتابة على النمو .6

.تشویشًا في أسعاره ، واللجنة غیر مسؤولة عن أیة أخطاء قد یرتكبها المتقدم في وضع األسعار
.یومًا من ثاني یوم من فتح العطاء على األقل) 90(مدة صالحیة األسعار .7
لعطاء كفالة بنكیة أو على كل مناقص أن یرفق بالعطاء  لصالح رابطة الجامعین تأمینا للدخول في ا.8

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

، % 1.5التأخیر بنسبة تفي حالة تأخیر المناقص عن انهاء االعمال المحاله علیه تحسب غراما.9
.ومصادرة  قیمة التأمین المرفق بالعطاء وقیده إیرادا للرابطةعن كل یوم تأخیر،

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

األجنبیة ویجب أن تكون األسعار ثابتة تة بسعر صرف العماللها عالقتعدم وجود أي تحفظا.11
الفنیة للمناقص في البند وصرف المستحقات وسیتم استبعاد أي عرض یوجد به تحتى إتمام االلتزاما

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

تقدیم مالحظات أو عرض بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شریطة تقدیم العرض األصلي 
. حق النظر بالمذكرة أو رفضهاولرابطة الجامعیین كما هو، 
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تكون المحاسبة وصرف جمیع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى .13
.الفحص واالستالم حسب االصولضوء نتائج 

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال یكون واضحًا بصورة كافیة أو یحتمل أكثر من تفسیر .14
أو كان ناقصًا في بیان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعید تسلیمها أو لم یقدم على نموذج 

.المقرر المرفق بالعطاء
البنود الخیار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعیین ال یجوز تحمیل بند على بند آخر.15

.للمتزایداألخرى ملزمة 
مع ارفاق كافة الوثائق والكاتالوجات المتعلقة الموردةاللوازمبیان مدة الكفالة على مناقصعلى كل .16

.باالجهزة
العامة والفنیة المطبقة في النظام العام للمشتریات جزاءا مكمال لهذه الشروط في طتعتبر الشرو .17

.عطاءات رابطة الجامعیین
یجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات  قبل الموعد المحدد .18

.لفتح العطاء
األسعار وأي تصحیح یجریه صاحب ال یجوز لصاحب العطاء التعدیل أو المحو أو الطمس في قائمة .19

.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 .20

.األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتریات المركزیة استبعاد العرض
.ملزمًا لهالمزاودمن یعتبر العرض المقدم.21
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AAiirr((مكّیفات مكّیفات --تورید أجهزة تكییف وتبرید تورید أجهزة تكییف وتبرید وأسعار وأسعار مواصفات مواصفات  CCoonnddiittiioonnss((
:/واالسعارواالسعارالمواصفاتالمواصفاتجدول جدول 

لوحدة لالسعر الكمیة الوحدة البند الرقم
شیكل

السعر إلجمالي 
شیكل

1

تورید وتركیب سقف مستعار نوع ارمسترونغ او ما یعادلھ أوروبي 
الصناعة مع فرزه مرشوش رمل مع عمل التصمیمات واألشكال 
واأللوان حسب المخططات وتعلیمات المھندس المشرف، یشمل 
السعر أعمال الجبس والدیكور كما في المخططات بحیث تخصیص 
وإعداد أماكن تركیب السبوتات وجمیع القطع الالزمة للتركیب من 

مل على أكمل وجھ جسور وحماالت وبراغي وما یلزم إلتمام الع
).یتطلب تقدیم عینة لالعتماد(

2230م

2
60*60(تورید وتركیب وتوصیل انارة سقفیة مربعة الشكل قیس 

50عدد).یتطلب تقدیم عینة لالعتماد(بالقاعات صناعة وطنیة ) سم

3
وات مع محول قطر 13*1تورید وتركیب وتوصیل سبوت الیت 

80عدد".4

4

بلجیكيملم نوع 8باركیھ سماكة الخشب منتورید وتركیب أرضیة 
ومواد العزل وزوایا واللبادوالبانیلوالسعر یشمل التركیب والتجمیع

والكیل ألمنیوم وأیة أمور یتطلبھا العمل وحسب رأي المھندس المشرف
.)یتطلب تقدیم عینة لالعتماد(ھندسي بالمتر المربع 

الباركیھ القدیم على مداخل الغرف التابعة كما یشمل السعر صیانة 
.للعطاء

250م

5

تورید وتركیب قاطع زجاج سكوریت مع باب، سماكة الزجاج 
ملم، والزجاج مضروب رمل بلون ابیض شامال 10التقل عن 
مع جمیع ما یلزم من جك وقطع للباب وزرفیل 2*1فتحة باب 

).عینة لالعتمادیتطلب تقدیم (وإكسسوارات من أجود األنواع 

220م

6

والسعر یشمل 

الھندسي بعد خصم جمیع الفتحات
.والنوع الذي یوافق علیھ المھندس المشرف

2380م 

7

36000Btu/h) ( یعمل بوسیط التبریدR410A +

24
3.8 W/W)COP( ،

مروحة . Rotaryفي حالة التبرید مزود بزعانف ذھبیة، ضاغط من نوع 

جة على أعلى سرعة مروحة، مدى العمل بالنسبة لدرDb(A) 51یتعدى 
17الحرارة في الجھاز وجھاز التحكم  من  – 30 ºC . 220(1نظام

(5

ن 

.المعتمدة

1عدد
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لوحدة لالسعر الكمیة الوحدة البند الرقم
شیكل

السعر إلجمالي 
شیكل

8

24000Btu/h)( یعمل بوسیط التبرید ،R410A ویعمل بنظام تبرید ، +
تدفئة، مزود بجھاز تحكم عن بعد ومزود بخاصیة اتبعني یعمل على نظام 
إزالة الرطوبة التلقائي لتجفیف المبخر للجھاز في حالة إیقاف الجھاز وفي 

24
3.9 W/W)COP(

Rotary .

48 Db(A) ة
17الحرارة في الجھاز وجھاز التحكم  من  – 30 ºC . 220(فاز 1نظام

(5

ن 

.المعتمدة

1عدد

9

، یعمـل بوسـیط )(18000Btu/hتورید وتركیب مكیف مفصول جداري عالي بقدرة تبرید ال تقل عـن 
تدفئــة، مـزود بجهــاز تحكـم عــن بعــد ومـزود بخاصــیة اتبعنــي + ، ویعمــل بنظـام تبریــد R410Aالتبریـد 

یعمــل علــى نظــام إزالــة الرطوبــة التلقــائي لتجفیــف المبخــر للجهــاز فــي حالــة إیقــاف الجهــاز وفــي حالــة 
سـاعة، 24استخدام نظام التبرید، مزود بخاصیة التبریـد السـریع وخاصـیة اإلیقـاف والتشـغیل بالمؤقـت 

، فـي )W/W)COP 3.9بخاصیة إعادة التشغیل التلقـائي ومعامـل أداء الجهـاز ال یقـل عـن ومزود 
مروحة داخلیة بثالث سرعات بحیث أن . Rotaryحالة التبرید مزود بزعانف ذهبیة، ضاغط من نوع 

علـى أعلـى سـرعة مروحـة، مـدى العمـل Db(A) 48مستوى الضـجیج فـي الوحـدة الداخلیـة ال یتعـدى 
17بالنسـبة لدرجـة الحـرارة فـي الجهـاز وجهـاز الـتحكم  مـن  – 30 ºC . فولـت220(فـاز 1نظـام( ،

، المواســــیر المســــتخدمة فــــي أمتــــار5ومســــافة المواســــیر بــــین الوحــــدة الداخلیــــة والخارجیــــة ال تتعــــدى 
حمل الظروف الجویة، الحمالة الخارجیة التوصیل من النحاس األمریكي المعزول من الشركة بعازل یت

.للجهاز من الحدید المجلفن الثقیل، وان یكون تشطیب العمل حسب األصول الفنیة المعتمدة

2عدد

10

30000Btu/h) ( یعمل بوسیط التبریدR410A +

24
3.8 W/W)COP( ،

مروحة . Rotaryفي حالة التبرید مزود بزعانف ذھبیة، ضاغط من نوع 

على أعلى سرعة مروحة، مدى العمل بالنسبة لدرجة Db(A) 51یتعدى 
17الحرارة في الجھاز وجھاز التحكم  من  – 30 ºC . 220(1نظام

(5

من الشركة بعازل یتح

.المعتمدة

3عدد

المجموع*
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