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 06/04/2016التارخ 
  3/2016/30006ص: الرقم

   
  
  

طة الجامعيين / محافظة الخليل   را
 جامعة بوليتكنك فلسطين
ة ز   لجنة العطاءات المر

  
ةملشرو والراسة ا  واصفات الفن

د ل ات (فرع بيت لحم)تور ز فحص المر   روافع لمر
  3/2016/30006ص عطاء رقم:

  )100NIS(مبلغثمن الكراسة 
لئة م(  ) ش

راسة الشرو    06/04/2016المواف  من يوم االرعاء ابتداءاستالم 
ات   مع أطيب أمن

س دائرة المشترات   رئ
  زنةأبو محمد راض  األستاذ

  
زة والمشترات لجنة العطاءاتومقرر    المر

riyad@ppu.edu   
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ات :    المحتو

 1              اسم العطاء .1
 2                الفهرس .2
 3                اإلعالن .3
 4              مالحظات عامة .4
 5              تعهد وااللتزام .5
ين. .6 مات للمشار   7-6                   تعل
ات واألسعار .7  8        .جدول المواصفات والكم
 8            معلومات عن المورد .8
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  إعـالن عن 
د  ات تور ز فحص المر   روافع لمر

  (فرع بيت لحم)
  3/2016/30006الرقم: ص

طة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطينتعلن  ات (فرع بيت تورد عن طرح عطاء  را ز فحص المر روافع لمر
الدخول في العطاءا، ضمن الشرو والمواصفات لحم) ة  ات الراغ راسة وثائ العطاء، فعلى الشر  لموضحة في 

اع اآلتي:   -إت
من دائرة  أو قسم العطاءات  ) www.ppu.eduاملًة من صفحة الجامعة ( استالم الكراسة .1

طة الجامعيين زة في مقر را لمئة  ) NIS 100مقابل دفع مبلغ ( المشترات المر غير مستردة  ش
طة الجامعيين والجامعة رقم  اراً  في البنك اإلسالمي الفلسطيني 30300تودع في حساب را من يوم  اعت

عاء   . 06/04/2016المواف  االر
ة  .2 فاله بن ي أو  ك بن مة او نقدا إرفاق ش ظرف منفصل من %5ق مة العطاء و ، على أن إجمالي ق

ة سارة المفعول لمدة ال تقل عن تسعين يوماً تكون   .الكفالة البن
الظرف المختوم  .3 افة التفاصيل  راسة العطاء مع  م  سمن يوم ظهرًا  الواحدةحتى تسل المواف  الخم

ة  لدائرة 21/04/2016 ز ات المر طة الجامعيين. –المشتر  را
ن االتصال  م   .0599830974جوال  أو 2221098/02هاتف  م. محمد الرعيمع  لمزد من االستفسار 

  
ه العطاء -مالحظة:    أجور اإلعالن على من يرسو عل

  
 

  
ة ز ات المر س دائرة المشتر   رئ

اض األستاذ                   نةبو أ سعد محمد ر   ز
 
    
  
  
 



طة الجامعيين/جامعة بوليتك   نك فلسطينرا
  دائرة المشترات

 

  

University Graduate Union/Palestine Polytechnic University 
Procurement Department  

 

  
 Tel Fax 02-2228550/02-2220370  02-02/2220370-2228550تليفاكس

  Page 4 of 8  

  مالحظات العامة
  عطاء عن

ات (فرع بيت لحم) ز فحص المر د روافع لمر   تور
  -يرجى مراعاة اآلتي :

  
ة ون المتقدم للعطاء أنيجب  .1 ووفقًا  المعدات الثقيلة توردفي متخصصة  شر

راسة العطاء.  للشرو الواردة في 
ل األسعار .2 مة المضافة. ،الش ة الق  شاملة ضر
 طاءاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارة المفعول مع العالرج .3
يبها يلتزم المورد بتوصيل  .4 ة وتر ارات الكائن الروافع المطلو ز فحص الس في مر

التنسي مع   . محمد الرعي حسب االصول.مفي بيت لحم 
قبول  .5 دون األسعار أقللجنة العطاءات غير ملزمة  اب. إبداء، و  األس
راسة العطاء.ون السعر وفقًا للش .6   رو الواردة في 
ة للعطاء وا اإلعالن .7 راسة الشرو الفن ة وحدة واحدة وتقرآن معًا.الجردة و  التفاق
زة تجزئة العطاء. .8   ح للجنة العطاءات المر
عض المواد الموجودة في العطاء. .9  للجنة العطاءات الح في إنقاص أو إلغاء 

ه العطاء .10  .أجور اإلعالن على من يرسو عل
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امًال وألتزم  أنا   الموقع اسمي أدناه / قرأت الشرو واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا 

م براءة ذمة  وأتعهد، فتح العطاء اليوم الذ يليمن ) يومًا 90المقدمة من قبلي لمدة ( األسعار بتقد
ة الدخل سارة المف ات أساسا "خصم مصدر" من ضر ما تعتبرهذه الثبوت ة  الفاتورة الرسم عول ومرفقة 

ما أتعهد لدفع المستحقات الالزمة للمورد ة  روافعالبتوصيل  بتورد و،  يبهاو المطلو   تر
اتالتنسي مع  ز فحص المر  .مدير مر

ع. ناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوق   و
ة:   ________________________________________السادة / الشر

  ____________________________________:رقم المشغل المرخص
  ____________________________________________:العنوان

  _________________________________________:رقم الهاتف
  ________________________________________:رقم الفاكس

  
ع والخاتم   التوق

 تعهد وإقرار
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مات العطاء تعل ين    للمشار
ة_____   __________  المحترمين___________حضرات السادة : شر

ين  مات للمشار اتتعل ز فحص المر د روافع لمر ة في العطاء ما يلي:لل لتور   -مشار
  

راسة الشرو والمواصفات  .1  ال يتجزأ وتقران معا. االجردة جزء وٕاعالنتعتبر مقدمة 
راسة االمورد على  .2 ة وااللتزام بها.دراسة   لعطاء دراسة واف
افة مرفقاته بخاتم  .3 ما يجب ختم العرض و ع على وثائ العطاء  يجب على صاحب العطاء التوق

 صاحب العطاء.
ع شامالالمورد عتبر السعر المقدم من  .4 يب مصارف النقل والتشغيلال جم  .والتر
عتمد أ تعدي .5 سبب ما يدونه المتقدم من اشتراطاتال ما لم تقبل بها لجنة العطاءات  ،ل في الكراسة 

زة.   المر
ه المتقدم المورد على يجب  .6 حدث ف رفض أ عرض  ة على النموذج و تا ضع أسعاره رقمًا و أن 

ة أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار شًا في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أ  .تشو
ة األسعار ( .7  ) يومًا من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل.90مدة صالح
يبها خالل المدة المتف عليها في امر التورديلتزم المورد بتورد  .8  .الروافع وتر
العطاء  .9 ل مناقص أن يرف  طة الجامعين - على  ة  - لصالح را فالة بن تأمينا للدخول في العطاء 

ك مصدق من قبل ال مة أو ش ق ض  موجب سند ق ة أو نقدًا  المائ %5بنوك المحل مة  ةخمسة  من ق
 غير معززة بتلك التأمينات.الينظر في العروض وال عرضه 

ه تحسب غراما المحالةتورد االجهزة عن المورد في حالة تأخير  .10 ة  تعل ل %1.5التأخير بنس ، عن 
مةيوم تأخير،  العطاء وق ومصادرة ق طة.التأمين المرف   يده إيرادا للرا

األ10الحقا لبند رقم ( .11 اشرًة  زة بتنفيذ العطاء م سعار والشرو والطرقة ) تقوم لجنة العطاءات المر
ة ه (المناس نفقات إدارة.%15، من السوق المحلي مضافًا إل  ) من ذلك الفرق 

سعر صرف العمال تعدم وجود أ تحفظا .12 جب أن تكون  تلها عالقة  ة و األسعار ثابتة حتى األجنب
ه  تإتمام االلتزاما عاد أ عرض يوجد  ة للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم است الفن

ة. أسعار صرف العمالت األجنب طة   تحفظات مرت
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الت على وثائ العطاء. وٕاذا رغب  أدناه قدم العرض على النموذج .13 ة تعد ح إدخال أ المورد وال 
م مالحظات أو عرض  م العرض األصلي تقد رة خاصة منفصلة شرطة تقد مذ م ذلك  ه تقد بديل عل

طة الجامعيين ما هو،  رة أو رفضها.ولرا المذ  ح النظر 
عد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى  .14 ع المستحقات للمناقص  ة وصرف جم تكون المحاس

 .األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 
حتمل أكثر من تفسير تحتف اللجنة لن .15 ة أو  اف صورة  ون واضحًا  عاد أ عرض ال  ح است فسها 

قدم على نموذج  مها أو لم  ان مواصفات مواد العطاء أو شرو ومواعيد تسل ان ناقصًا في ب أو 
العطاء.  المقرر المرف 

طة الجامعيين ال يجوز تحميل بند على بند آخر  .16 ار في إلغاء أ بند و ولرا قى أسعارالبنود الخ ت
  .ناقصللماألخر ملزمة 

ل  .17 ان مدة الكفالة على  مناقصعلى  المتعلقة  والكتالوجاتافة الوثائ  إرفاقمع  الموردة اللوازمب
 الروافع

مال لهذه الشرو في  تعتبر الشرو  .18 قة في النظام العام للمشترات جزاءا م ة المط العامة والفن
طة الجامعيين.  عطاءات را

رة موقيج .19 مذ قبل الموعد المحدد لفتح عة منه وتودع في صندوق العطاءات وز للمناقص سحب عرضه 
 العطاء.

ح يجره صاحب  .20 ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأ تصح
ه وختمه. ع عل ة والتوق تا تابته رقمًا و  العرض عليها يجب إعادة 

من قائمة  %10سعار التي جر عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من إذا بلغت فئات األ .21
عاد العرض. زة است   األسعار جاز للجنة العطاءات والمشترات المر

 ملزمًا له.المورد عتبر العرض المقدم من  .22
ان مدة الكفالة على  .23 ل مورد ب  الموردة.األجهزة على 
م العروض في الساعة الث .24 ة عشرة والنصف ظهرًا من يوم آخر موعد لتسل سان المواف  الخم

21/04/2016 
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ات (فرع بيت لحم)سعار وامواصفات  ز فحص المر د روافع لمر   - : تور

 
  المبلغ بالشيكل  البيان الرقم

1 
بقدرة  RAV 42-370-) من نوع RAVAGLIOLI( 2رافعة بارجل اسناد عدد 

   كغم. 4200تحميل 
بقدرة  RAV4501E-) من نوع RAVAGLIOLIسناد (رافعة باربع ارجل ا 2

   ) كغم.5000طن (5تحميل 
   المجموع بالشيكل

  
 ........................................................................................... : المبلغ كتابتاً بالحروف 

  
  :-وردالماص بخ

  .....................................................................................................اسم الشركة:   
  
 
  

  ..............................وال رقم  :......ج................. رقم فاكس: ...............رقم هاتف : 
 
  
  

  للشركةختم الرسمي التوقيع وال
  


