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 41/80/3842: التاريخ

 5/3842/58844ص: الرقم

 
 
 
 محافظة الخليل/ رابطة الجامعيين 

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

 كافتيريا الجامعةكراسة شروط تضمين منفعة البيع في 
 B الهريا يواد مبنى 

 
 ( 358NIS)مبلغبثمن الكراسة 

 (مئتان وخمسون شيكل)

 
 41/80/3842 االربعاء يوم استالم كراسة الشروط

 
 مع أطيب أمنيات

 رئيس دائرة المشتريات
 االستاذ محمد رياض ابوزينة

 
 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر 

riyad@ppu.edu 

 

 
 المشتريات المركزية دائرة
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  المحتويات: 
 4       اسم العطاء .4

 3         الفهرس .3

 2         اإلعالن .2

 1       مالحظات عامة .1

 5       تعهد وااللتزام .5

 6      .تعليمات للمشاركين .6
 0    .جدول المواصفات والكميات واألسعار .7

 9      معلومات عن المورد .0
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 إعالن عن تأهيل ضامني كافيتراتإعالن عن تأهيل ضامني كافيترات

 

جامعة بوليتكنك فلسطين عن رغبتها في تأهيل ضامنين        / رابطة الجامعيين –تعلن لجنة العطاءات المركزية 
 3842/3841ومبنى أبو رمان والمبني الرئيسي وذلك للعام األكاديمي  اكفاء لكافيتريات الجامعة في مباني واد الهرية

 :حيث يشترط في المتقدمين ما يلي
 .خبرة في مجال العمل موثقة ال تقل عن ثالث سنوات .4
 .أن يكون جميع العاملين خالين من األمراض السارية والمعدية بموجب تقرير طبي من مديرية الصحة .3

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك .2

 .أن يكون غير محكوم عليه جنائيا   .1

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

 .أن يكون مسجال في دوائر الضريبة .6

 .االستعداد لدفع مبلغ الضمان نقدا   .7

 .عند التاهيل لكل كافتيرياشيكل  48888االلتزام بدفع تامين دخول المزايدة بمبلغ  .0

شيكل ثمن كراسة شروط تضمين منفعة البيع في كافتيريات الجامعة عند التاهيل غير مستردة لكل  358دفع  .9
 .كافتيريا

لكل كافتيريا من قيمة الضمان نقدا أو كفاله بنكية أو شيك بنكي مصدق وذلك تأمين لمعدات % 48دفع نسبة  .48
 .ل كافتيرياالكافتيريات عند توقيع العقد لك

 

فعلى الراغبين بالمشاركة تقديم المستندات والوثائق الثبوتية المذكوره اعاله بالظرف المختوم لدى رئيس دائرة 
 . م33/87/3843عين سارة حتى نهاية دوام الرسمي  يوم االثنين  –المشتريات في مقر رابطة الجامعيين 

 
أو      3338278/83ينة رئيس دائرة المشتريات هاتف ز لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع االستاذ محمد رياض ابو 

  8599353562جوال 
     .أجور اإلعالن على من ترسو عليه المزايدة بعد التاهيل -: مالحظة

                                                            
 جنة العطاءات والمشتريات المركزيةمقرر ل 
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 عطاء عن
 Bواد الهريا / كراسة شروط تضمين منفعة البيع في كافتيريا الجامعة 

 
  -:يرجى مراعاة اآلتي 

 . لعمل السندوتشات والوجبات مقاول متخصصة شركةيجب ان يكون المتقدم للعطاء .4

 .ووفقا  للشروط الواردة في كراسة العطاء االلتزام بالمواصفات، .3

 .بالشيكل شامل الضريبة وشهادة خصم المصدراالسعار  .2

 .األسعار ، وبدون ابداء األسباب أعلىلجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .1

 .يكون السعر وفقا  للشروط الواردة في كراسة العطاء .5
 .االعالن بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء واالتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معا   .6

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .7
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 Bواد الهريا / كراسة شروط تضمين منفعة البيع في كافتيريا الجامعة 
 التصوير

 
 

 5/3102/51103ص: عطاء رقم 

 وإقرار تعهد

قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاما  كامال  وألتزم / انا الموقع اسمي أدناه 
خصم "، واتعهد بتقديم براءة ذمة فتح العطاء اليوم الذي يليمن يوما  ( 98)باالسعار المقدمة من قبلي لمدة 

مية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساسا لدفع من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرس" مصدر
 .المستحقات الالزمة للمورد

 .وبناءا  على ذلك تمت المصادقة والتوقيع

         :الشركة/ السادة 

        :رقم المشغل المرخص

          :العنوان

     :رقم الهاتف

     :رقم الفاكس
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  التوقيع والخاتم
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 المحترمين_______________  شركة: حضرات السادة 

 تعليمات للمشاركين بالعطاء:الموضوع

 
 Bواد الهريا / كراسة شروط تضمين منفعة البيع في كافتيريا الجامعة 

- :على الراغبين بالمشاركة في العطاء ما يلي
 

 .وتقرأ معا أال تتجز  تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات واالعالن بالجريدة جزء   .4

 .دراسة كراسة العطاء دراسة وافية  المتقدمةشركة العلى  .3

يِعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويتفهم  .2
جميع ما ورد فيها ويختم ويوقع كافة الوثائق ويقدمها ضمن العروض كاملة على ان يتحمل كافة 

 .الصحيحة الصورهترتبة على عدم قيامة بالتدقيق واالستكمال بالنتائج الم

يعتبر السعر المقدم من المناقص شامال  رسوم الضرائب وجميع المصاريف حسب الشروط  .1
 .الواردة في الكراسة 

في نهاية كل شهر من خالل  يقوم الفريق الثاني بدفع قيمة استهالك الكهرباء الشهري للكافتيريا .5
 .الدارة الجامعة عداد خاص منفصل للكافتيريا

يتعهد الضامن ببيع المشروبات والمواد والسندويشات حسب السعر المتعارف عليه بالسوق  .6
 .المحلي وباشراف ادارة الجامعة

لعطاءات لجنة اال يعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل  .7
 .ذلك صراحة  المركزية 

أن تضع أسعارها رقما  وكتابة  على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم المتقدمة على شركة  .0
 .تشويشا  في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار

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

يتعهد الضامن بتوفير كافة اإلجراءات الصحية من نظافة مكان وطهي حسب الشروط الصحية  .48
 .وحفظ األطعمة بطريقة سليمة واستخدام كافة االجراءات الصحية في عملة عند اعداد الطعام

 .استخدام كافة وسائل السالمة المهنية داخل الكافتيريا .44
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تأمينا  جامعة بوليتكنك فلسطين/  نيبالعطاء  لصالح رابطة الجامعيأن ترفق متقدمة على كل شركة  .43
كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية )للدخول في العطاء على معدات الكافتيريا 

 .معززة بتلك التأميناتالينظر في العروض غير وال ،  ةبالمائ عشرة%48بنسبة

 

ذا رغب . يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء وال أدناه يقدم العرض على النموذج.  44  وا 
المناقص تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض 

 بقبولها أوحق النظر بالمذكرة جامعة بوليتكنك فلسطين لها/  رابطة الجامعينو األصلي كما هو، 
 . رفضها

حق استبعاد أي عرض ال يكون واضحا  بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تحتفظ اللجنة لنفسها ب. 43
تفسير أو كان ناقصا  في بيان مواصفات بنود العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على 

 .النموذج المقرر المرفق بالعطاء

نظام العام للمشتريات العامة والفنية المطبقة في ال طتعتبر االتفاقية الموقعة بين الطرفين والشرو . 42
 .جزء  مكمال لهذه الشروط في عطاءات رابطة الجامعيين

تودع العروض من السادة المتقدمين في صندوق العطاءات الموجود في دائرة المشتريات المركزية . 41
قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع  ، شارع عين سارة/في رابطة الجامعيين في الخليل

 .ندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديمه ال ينظر فيه ويعاد الى مصدره مغلقا  في ص
وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد  ابمذكرة موقعة منه ايجوز ألي شركة سحب عرضه. 45

 . المحدد لفتح العطاء
مقدم وأي تصحيح يجريه  أو الطمس، في قائمة األسعار أو المحو العطاء التعديلال يجوز لمقدم . 46

 .والتوقيع عليه وختمه ة  ه رقما  وكتابالعرض عليه إعادة  كتابت
من قائمة % 10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من . 47

 . األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض
  .ن المناقص ملزما  لهيعتبر العرض المقدم م. 40
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 كما يلي Bواد الهريا / شروط تضمين منفعة البيع في كافتيريا الجامعة 
وينتهي بنهاية الفصل الصيفي  3842/3841 مدة العقد تبدأ من بداية العام الدراسي األول للعام. 4

 . لنفس العام
 طالب وطالبة تقريبا   ( 3258   ) 3842/3841عدد الطلبة خالل العام الجامعي . 3

 "غير محدد" عدد الطلبة خالل الفصل الصيفي . 2

  -:تعمل إدارة الجامعة على توفير التجهيزات التالية والتي تشمل ما يلي . 1
 مالحظات  العدد الوحدة  البيان  الرقم 

  3 جرة جرة غاز 1

  1 مقلى مقلى 2

  1 قاطع قاطع خشبي ديكور 3

  1 ثالجة ثالجة عرض 4

  32 طاولة طاولة 5

  2 جهاز سخان مياه 6

  1 جهاز بويلر 7

  1 ثالجة ثالجة عرض سلطات 8

  8 طاولة طاولة خشب 9

  2 عدد سلة 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 جهاز رويفكماي 18

  1 قاعدة قاعدة تسخين الطعام 19

 يلتزم الفريق الثاني بتوقيع عقد التضمين مع إدارة الجامعة. 5

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

 تلتزم إدارة الجامعة بعدم وجود كافتيريا أخرى داخل حرم الجامعة . 7

  يلتزم الطرف الثاني بتوفير وااللتزام بزي موحد لطاقم الكافتيريا .0
يقوم الفريق الثاني بدفع قيمة إستهالك الكهرباء الشهري للكافتيريا في نهاية كل شهر من خالل عداد خاص . 9

 منفصل للكافتيريا 
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 -:يلتزم الفريق الثاني بإحضار الوثائق التالية . 48

 شهادة خلو من األمراض -
 شهادة حسن سير وسلوك -

   السيرة الذاتية -
 

وكفالةةة   Bمبنةةى وذلةةك لضةةمان كافتيريةةا ( ..............)أنةةا الموقةةع أدنةةاه أتقةةدم بسةةعر -: قيمةةة الضةةمان  43
 .نقدا  مع علمي الكامل بدفع مبلغ الضمان نقدا  وعند توقيع العقد شيكل(  ..............)دخول العطاء بقيمة 

 
 

 

 :- وردالماص بخ

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 ختم الشركة الرسمي                                                                

 
 


