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 05/08/2013: التاريخ

 5/2013/50012ص: الرقم

 
 
 
 محافظة الخميل/ رابطة الجامعيين 

 جامعة بوليتكنك فمسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية

 كراسة شروط تضمين منفعة البيع في كافتيريا الجامعة
 B مبنى وادي الهريا 

 
 ( 250NIS)ثمن الكراسة بمبمغ

 (مئتان وخمسون شيكل)

 
 05/08/2013استالم كراسة الشروط يوم اإلثنين 

 
 مع أطيب أمنيات

 رئيس دائرة المشتريات
 االستاذ محمد رياض ابوزينة

 
 ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

riyad@ppu.edu 

 

ى
ىدائرةىالمذترواتىالمركزوة
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ى
 

 

 

 

  المحتويات :
 1اسم العطاء        .1

 2الفيرس          .2

 3         اإلعالن .3

 4مالحظات عامة        .4

 5تعيد وااللتزام        .5

 6  .    تعميمات لممشاركين .6
 8.    جدول المواصفات والكميات واألسعار .7

 9معمومات عن المورد       .8
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 إعالن عن تأهيل ضامني كافيتراتإعالن عن تأهيل ضامني كافيترات

 

جامعة بوليتكنك فمسطين عن رغبتيا في تأىيل ضامنين        / رابطة الجامعيين– تعمن لجنة العطاءات المركزية 
 2013/2014اكفاء لكافيتريات الجامعة في مباني واد اليرية ومبنى أبو رمان والمبني الرئيسي وذلك لمعام األكاديمي 

: حيث يشترط في المتقدمين ما يمي
. خبرة في مجال العمل موثقة ال تقل عن ثالث سنوات .1
 .أن يكون جميع العاممين خالين من األمراض السارية والمعدية بموجب تقرير طبي من مديرية الصحة .2

 .أن يكون حسن السيرة والسموك .3

 .أن يكون غير محكوم عميو جنائياً  .4

 .أن يتوفر لدية الكادر الفني واإلداري الالزم لمعمل موثق بالسير الذاتية وينطبق عمييم الشروط المذكوره اعاله .5

 .أن يكون مسجال في دوائر الضريبة .6

 .االستعداد لدفع مبمغ الضمان نقداً  .7

 . شيكل عند التاىيل لكل كافتيريا10000االلتزام بدفع تامين دخول المزايدة بمبمغ  .8

 شيكل ثمن كراسة شروط تضمين منفعة البيع في كافتيريات الجامعة عند التاىيل غير مستردة لكل 250دفع  .9
 .كافتيريا

لكل كافتيريا من قيمة الضمان نقدا أو كفالو بنكية أو شيك بنكي مصدق وذلك تأمين لمعدات % 10دفع نسبة  .10
 .الكافتيريات عند توقيع العقد لكل كافتيريا

 

فعمى الراغبين بالمشاركة تقديم المستندات والوثائق الثبوتية المذكوره اعاله بالظرف المختوم لدى رئيس دائرة 
 . م22/07/2012عين سارة حتى نياية دوام الرسمي  يوم االثنين – المشتريات في مقر رابطة الجامعيين 

 
     أو 2220370/02ينة رئيس دائرة المشتريات ىاتف زلمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع االستاذ محمد رياض ابو

  0599252563جوال 
     .أجورىاإلرالنىرلىىمنىتردوىرلوهىالمزاودةىبعدىالتاهول:ى-ىمالحظة

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   
ىىمقررىلجنةىالعطاءاتىوالمذترواتىالمركزوة
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ى
ى

 

 عطاء عن
 Bواد الهريا / كراسة شروط تضمين منفعة البيع في كافتيريا الجامعة 

 
 :- يرجى مراعاة اآلتي 

 . يجب ان يكون المتقدم لمعطاءشركة مقاول متخصصة لعمل السندوتشات والوجبات .1

 .االلتزام بالمواصفات، ووفقًا لمشروط الواردة في كراسة العطاء .2

 .االسعار بالشيكل شامل الضريبة وشيادة خصم المصدر .3

 .لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أعمى األسعار ، وبدون ابداء األسباب .4

 .يكون السعر وفقًا لمشروط الواردة في كراسة العطاء .5
 .االعالن بالجريدة وكراسة الشروط الفنية لمعطاء واالتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا  .6

 .أجور اإلعالن عمى من يرسو عميو العطاء .7

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ى
ى
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 Bواد الهريا / كراسة شروط تضمين منفعة البيع في كافتيريا الجامعة 
 التصوير

 
 

ى5/2013/50012ص:ىرطاءىرقمى

ىتعهدىوإقرار

قرأت الشروط واطمعت عمى المواصفات والبنود والتزمت بيا التزامًا كاماًل وألتزم / انا الموقع اسمي أدناه 
خصم "يومًا من اليوم الذي يمي فتح العطاء، واتعيد بتقديم براءة ذمة  (90)باالسعار المقدمة من قبمي لمدة 

من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر ىذه الثبوتيات أساسا لدفع " مصدر
 .المستحقات الالزمة لممورد

 .وبناءًا عمى ذلك تمت المصادقة والتوقيع

 :        الشركة/ السادة 

 :       رقم المشغل المرخص

 :         العنوان

 :    رقم الياتف

 :    رقم الفاكس
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التوقيع والخاتم  
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 تعميمات لممشاركين بالعطاء

 المحترمين_______________  شركة: حضرات السادة 

تعميمات لممشاركين بالعطاء :الموضوع

 
 Bواد الهريا / كراسة شروط تضمين منفعة البيع في كافتيريا الجامعة 

:- عمى الراغبين بالمشاركة في العطاء ما يمي
 

 .تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات واالعالن بالجريدة جزًء ال تتجزأ وتقرأ معا .1

 .عمى الشركة المتقدمة  دراسة كراسة العطاء دراسة وافية .2

يِعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بعد أن يقرأ ىذه الوثائق ويتفيم  .3
جميع ما ورد فييا ويختم ويوقع كافة الوثائق ويقدميا ضمن العروض كاممة عمى ان يتحمل كافة 

 .النتائج المترتبة عمى عدم قيامة بالتدقيق واالستكمال بالصوره الصحيحة

يعتبر السعر المقدم من المناقص شاماًل رسوم الضرائب وجميع المصاريف حسب الشروط  .4
 .الواردة في الكراسة 

يقوم الفريق الثاني بدفع قيمة استيالك الكيرباء الشيري لمكافتيريا في نياية كل شير من خالل  .5
 .عداد خاص منفصل لمكافتيريا الدارة الجامعة

يتعيد الضامن ببيع المشروبات والمواد والسندويشات حسب السعر المتعارف عميو بالسوق  .6
 .المحمي وباشراف ادارة الجامعة

ال يعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونو المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل لجنة العطاءات  .7
 .المركزية ذلك صراحةً 

عمى شركة المتقدمة أن تضع أسعارىا رقمًا وكتابًة عمى النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيو المتقدم  .8
 .تشويشًا في أسعاره ، والمجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبيا المتقدم في وضع األسعار

 .يومًا من اليوم الذي يمي فتح العطاء (90)مدة صالحية األسعار  .9

جامعة بوليتكنك فمسطين تأمينا / عمى كل شركة متقدمة أن ترفق بالعطاء  لصالح رابطة الجامعيين  .10
كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحمية )عمى معدات الكافتيريا لمدخول في العطاء 

 .ينظر في العروض غير المعززة بتمك التأميناتوال  ، ةعشرة بالمائ%10بنسبة
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ذا رغب .  وال يحق إدخال أية تعديالت عمى وثائق العطاء أدناهيقدم العرض عمى النموذج.  11  وا 
المناقص تقديم مالحظات أو عرض بديل عميو تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصمة شريطة تقديم العرض 

 بقبوليا أوحق النظر بالمذكرة جامعة بوليتكنك فمسطين ليا/ ورابطة الجامعين األصمي كما ىو، 
 . رفضيا

تحتفظ المجنة لنفسيا بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من . 12
تفسير أو كان ناقصًا في بيان مواصفات بنود العطاء أو شروط ومواعيد تسميميا أو لم يقدم عمى 

 .النموذج المقرر المرفق بالعطاء

 العامة والفنية المطبقة في النظام العام لممشتريات طتعتبر االتفاقية الموقعة بين الطرفين والشرو. 13
 .جزًء مكمال ليذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين

تودع العروض من السادة المتقدمين في صندوق العطاءات الموجود في دائرة المشتريات المركزية . 14
شارع عين سارة ، قبل انتياء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع /في رابطة الجامعيين في الخميل

 .في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديمو ال ينظر فيو ويعاد الى مصدره مغمقاً 
يجوز ألي شركة سحب عرضيا بمذكرة موقعة منيا وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد . 15

 . المحدد لفتح العطاء
ال يجوز لمقدم العطاء التعديل أو المحو أو الطمس، في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريو مقدم . 16

 .العرض عميو إعادة  كتابتو رقمًا وكتابًة والتوقيع عميو وختمو
من قائمة % 10إذا بمغت فئات األسعار التي جرى عمييا التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من . 17

 . األسعار جاز لمجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض
  .يعتبر العرض المقدم من المناقص ممزمًا لو. 18
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  كما يميBواد الهريا / شروط تضمين منفعة البيع في كافتيريا الجامعة 
 وينتيي بنياية الفصل الصيفي 2013/2014مدة العقد تبدأ من بداية العام الدراسي األول لمعام . 1

 .لنفس العام 
 طالب وطالبة تقريباً  (    ) 2013/2014عدد الطمبة خالل العام الجامعي . 2

 "غير محدد" عدد الطمبة خالل الفصل الصيفي . 3

 :- تعمل إدارة الجامعة عمى توفير التجييزات التالية والتي تشمل ما يمي . 4
 مالحظات  العدد الوحدة  البيان  الرقم 

  3 جرة جرة غاز 1

  1 مقمى مقمى 2

  1 قاطع قاطع خشبي ديكور 3

  1 ثالجة ثالجة عرض 4

  32 طاولة طاولة 5

  2 جياز سخان مياه 6

  1 جياز بويمر 7

  1 ثالجة ثالجة عرض سمطات 8

  8 طاولة طاولة خشب 9

  2 عدد سمة قمامة كبيرة 10

  2 كرسي كرسي ستول 11

  1 طفاية طفاية  12

  129 كرسي كرسي كافتيريا 13

  1 طاولة طاولة مع جوايرير 14

  1 جريل جريل 15

  2 غاز  غاز 16

  2 ثالجة ثالجة 17

  2 جياز مايكرويف 18

  1 قاعدة قاعدة تسخين الطعام 19

 
 

 يمتزم الفريق الثاني بتوقيع عقد التضمين مع إدارة الجامعة. 5

 .ال عالقة إلدارة الجامعة بالزام الطمبة بالتعامل مع كافتيريا الجامعة ويترك الحرية لهم بذلك. 6

 تمتزم إدارة الجامعة بعدم وجود كافتيريا أخرى داخل حرم الجامعة . 7
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 يمتزم الطرف الثاني بتوفير وااللتزام بزي موحد لطاقم الكافتيريا . 8
يقوم الفريق الثاني بدفع قيمة إستيالك الكيرباء الشيري لمكافتيريا في نياية كل شير من خالل عداد خاص . 

 منفصل لمكافتيريا 
 يمتزم الطرف الثاني بتوفير الزي موحد لطاقم الكافتيريا . 9     

 :-يمتزم الفريق الثاني بإحضار الوثائق التالية . 10

 شيادة خمو من األمراض- 
 شيادة حسن سير وسموك- 

 السيرة الذاتية  - 
 

  وكفالة Bوذلك لضمان كافتيريا مبنى  (..............)أنا الموقع أدناه أتقدم بسعر: -  قيمة الضمان  .11
شيكل نقدًا مع عممي الكامل بدفع مبمغ الضمان نقدًا وعند توقيع   (..............)دخول العطاء بقيمة 

 .العقد

 
 

 

  -:ورداص بالمخ

 

 

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

 

 

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

 

 

 ..........................................................................................................: التوقيع 

 

 ختمىالذركةىالردميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 
 


