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التاريخ2017/11/29 :
الرقم :ص30013/2017/3

رابطة الجامعيين  /محافظة الخليل
جامعة بوليتكنك فلسطين
لجنة العطاءات المركزية

كراسة الشروط والمواصفات الفنية
لتوريد ماكينات ومستلزمات تجهيز مشغل خياطة ضمن مشروع تكنولوجيا األحذية
والجلود – بتمويل من التعاون البلجيكي ( )BTCللمرة الثانية
عطاء رقم :ص30013/2017/3
ثمن الكراسة بمبلغ ()NIS200

(مائتا شيكل)

استالم كراسة الشروط ابتداء من يوم الثالثاء الموافق 2017/11/29
مع أطيب أمنيات

رئيس دائرة المشتريات

األستاذ محمد رياض أبوزينة
ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية
riyad@ppu.edu
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إعـالن عن
توريد ماكينات ومستلزمات لتجهيز مشغل
خياطة ضمن مشروع تكنولوجيا األحذية

والجلود – بتمويل من التعاون البلجيكي
( )BTCللمرة الثانية

الرقم :ص30013/2017/3

تعلن رابطة الجامعين /جامعة بوليتكنك فلسطين /دائرة التعليم المستمر عن طرح عطاء توريد ماكينات ومستلزمات

لتجهيز مشغل خياطة ضمن مشروع تكنولوجيا األحذية والجلود – بتمويل من التعاون البلجيكي ( ،)BTCضمن

الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء ،فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء إتباع اآلتي-:

 .1استالم الكراسة كاملة من صفحة الجامعة (www.ppu.edu

) قسم العطاءات أو من دائرة المشتريات

المركزية في مقر رابطة الجامعيين مقابل دفع مبلغ ( ) NIS 200مائتا شيكل غير مستردة تودع في حساب
رابطة الجامعيين والجامعة رقم  30300في البنك اإلسالمي الفلسطيني اعتبا ار من يوم الثالثاء الموافق

.2017/11/29

 .2إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية أو نقدا بقيمة  %10من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل ،على أن
تكون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن تسعين يوما.

 .3األسعار باليورو غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

 .4إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض.

 .5تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم حتى الواحدة ظه ار من يوم االحد الموافق
 2017/12/03لدائرة المشتريات المركزية – رابطة الجامعيين.

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع م .عارف الحرباوي هاتف  02/2227228أو جوال .0599399085

مالحظة -:أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء

رئيس دائرة المشتريات المركزية

األستاذ محمد رياض سعدي أبو زينة

مالحظات عامة
تليفاكس02-2220370/02-2228550

Tel Fax 02-2228550/02-2220370
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عطاء عن توريد ماكينات ومستلزمات لتجهيز مشغل خياطة

ضمن مشروع تكنولوجيا االحذية والجلود – بتمويل من التعاون البلجيكي ( )BTCللمرة الثانية
يرجى مراعاة اآلتي-:

 .1يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في توريد ماكينات ومستلزمات
مشاغل الخياطة وفقا للشروط الواردة في كراسة العطاء.
 .2األسعار باليورو ،غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
 .3الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العطاء.

 .4يلتزم المورد بتوريد األجهزة خالل أسبوعين من استالم أمر التوريد.

 .5يلتزم المورد بتوصيل األجهزة المطلوبة وتشغيلها وبالتنسيق مع دائرة التعليم المستمر
حسب األصول.

 .6لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار ،وبدون إبداء األسباب.
 .7يكون السعر وفقا للشروط الواردة في كراسة العطاء.

 .8اإلعالن بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء واالتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معا.
 .9يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء.
.10

للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.

.11

أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
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تعهد وإقرار
أنا الموقع اسمي أدناه  /قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاما كامال وألتزم
باألسعار المقدمة من قبلي لمدة ( )90يوما من اليوم الذي يلي فتح العطاء ،وأتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم
مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساسا لدفع

المستحقات الالزمة للمورد ،كما أتعهد بتوصيل األجهزة المطلوبة وتشغيلها بالتنسيق مع دائرة
التعليم المستمر في الجامعة.
وبناءا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.
السادة  /الشركة________________________________________:
رقم المشغل المرخص____________________________________:
العنوان____________________________________________:
رقم الهاتف_________________________________________:
رقم الفاكس________________________________________:

التوقيع والخاتم

تليفاكس02-2220370/02-2228550
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تعليمات للمشاركين بالعطاء
حضرات السادة  :شركة__________________________ المحترمين
تعليمات للمشاركين لتوريد ماكينات ومستلزمات لتجهيز مشغل خياطة ضمن مشروع تكنولوجيا االحذية

والجلود – بتمويل من التعاون البلجيكي ( )BTCللمرة الثانية للمشاركة في العطاء ما يلي-:

 .1تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعالن الجريدة جزءا ال يتج أز وتقران معا.
 .2على المورد دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها.
 .3األسعار باليورو غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

 .4يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب
العطاء.

 .5يعتبر السعر المقدم من المورد شامال جميع مصاريغ النقل والتركيب والتشغيل.

 .6ال يعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ،ما لم تقبل بها لجنة العطاءات
المركزية.

 .7يجب على المورد أن يضع أسعاره رقما وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم
تشويشا في أسعاره  ،واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار.

 .8مدة صالحية األسعار ( )90يوما من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل.
 .9يلتزم المورد بتوريد األجهزة خالل أسبوعين من إستالم أمر التوريد.

 .10على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  -لصالح رابطة الجامعين -تأمينا للدخول في العطاء كفالة بنكية أو
شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقدا بموجب سند قبض بقيمة  %10عشرة بالمائة من قيمة

عرضه وال ينظر في العروض الغير معززة بتلك التأمينات.

 .11في حالة تأخر المورد عن توريد األجهزة المحالة عليه تحسب غرامات التأخير بنسبة  ،%1.5عن كل يوم
تأخير ،ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة.

 .12الحقا لبند رقم ( )10تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرة باألسعار والشروط والطريقة
المناسبة ،من السوق المحلي مضافا إليه ( )%15من ذلك الفرق كنفقات إدارية.
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 .13عدم وجود أي تحفظات لها عالقة بسعر صرف العمالت األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة حتى
إتمام االلتزامات الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات
مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية.

 .14يقدم العرض على النموذج أدناه وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء .وإذا رغب المورد تقديم

مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي كما هو،

ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة أو رفضها.

 .15تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى ضوء
نتائج الفحص واالستالم حسب األصول.

 .16تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو
كان ناقصا في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج المقرر

المرفق بالعطاء.

 .17ال يجوز تحميل بند على بند آخر ولرابطة الجامعيين الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود األخرى
ملزمة للمتزايد.

 .18على كل مناقص بيان مدة الكفالة على األجهزة الموردة مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة
باألجهزة.

 .19تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءا مكمال لهذه الشروط في عطاءات
رابطة الجامعيين.

 .20يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح
العطاء في بند رقم (.)24

 .21ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه صاحب
العرض عليها يجب إعادة كتابته رقما وكتابة والتوقيع عليه وختمه.

 .22إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  %10من قائمة األسعار
جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.

 .23يعتبر العرض المقدم من المورد ملزما له.

 .24آخر موعد لتسليم العروض في الساعة الواحدة ظه ار من يوم االحد الموافق .2017/12/03
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-:مواصفات واسعار توريد ماكينات ومستلزمات تجهيز مشغل خياطة
No. Machine

1

Single needle ,Roller
sewing machine

Cylinder-bed ,
compound-feed ,
2
lockstitch sewing
machine

ZIG ZAG
3 INDUSTRIAL
SEWING MACHINE

4

Air Compressor with
installation

5 Work benches

6 Work Chairs

Specifications
• Sewing Capacity: 3/8"
• Presser foot clearance: 1/2"
• Post-bed height: 7"
• Stitch length adjustment 5-25 Stitches
per Inch (1-5mm)
• Needles: 135x5 #11-22
• Thread Sizes: #23 to #138
• SmartServo Motor: 110V, 1HP, 800W,
300 to 1800RPM speed settings, bright
digital LED display
• Presser foot clearance: 5/8" (16mm)
• Sewing capacity: 3/8" (10mm)
• Maximum stitch length: 6mm
• Cylinder Bed Length: 10.5"
• Cylinder Bed Diameter: 1 7/8"
• Maximum sewing speed: 2200SPM
• Needle Sizes: #18 to #23
• Thread sizes: #45 to #138
• SmartServo Motor: 800W, 1HP, 110V
• Maximum sewing speed: 2000 SPM
• Maximum stitch length: 5mm
• Maximum stitch width: 8mm
• Needle system: 135x5 (DPx5)
• Needle sizes: #14 to #18
• Thread sizes: #27 to #6
• 500 L
• Bar 10
• Volt : 400
• Hz : 50
• Phase : 3
. • طاولة مستطيلة
.• قاعدة معدنية قوية
.• وجه خشب مع فرمايكة لون ابيض
.م3  م وطول2  سم و عرض78 • ارتفاع
.• مناسبة للجلوس على الطاوالت المذكورة اعاله
.• قاعدة معدنية
.• ومقعد اسفنجي مريح

Quantity Unit

Price

Total
Price

2

1

1

1

2

15
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DOUBLE STATIONS
STEPLESS SHOE
7
POLISHING
MACHINE

8 sole press machine

9 furnace
**

• Motor : 3HP
• N.W. 145kgs
• G.W. 185kgs
• Diameter of the polishing wheel
¢300mm
• Voltage 380V/50Hz
• Fastest rotating speed of the main axle
2280r/min
• 0.2- 0.8MPA
• Voltage 220V
• Compression time 0.5-99S
• Efficiency 200pairs/hour
• Power 0.2hp
• N.W. 230kg
• Dimension 900*600*1550mm
• Temperature Range:0-300℃
• Voltage: 220V
• Heating Power: 1.2KW
• Dimensions: 400 * 500 * 400MM
Total Price (EURO) Excluding VAT

1

1

1

-:صور توضيحية لماكينات ومستلزمات تجهيز مشغل خياطة
No. Machine

Picture

1

Single needle ,Roller sewing
machine

2

Cylinder-bed , compound-feed ,
lockstitch sewing machine
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3

ZIG ZAG INDUSTRIAL
SEWING MACHINE

4

Air Compressor with
installation

جامعة بوليتكنك فلسطين/رابطة الجامعيين
دائرة المشتريات

5 Work benches

6 Work Chairs

DOUBLE STATIONS
7 STEPLESS SHOE POLISHING
MACHINE
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8 sole press machine

9 furnace

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع م .عارف الحرباوي هاتف  02/2227228أو جوال .0599399085

المبلغ كتابة بالحروف........................................................................................... :
خاص بالمورد:-
اسم الشركة..................................................................................................... :

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

التوقيع والختم الرسمي للشركة

تليفاكس02-2220370/02-2228550

Tel Fax 02-2228550/02-2220370
11 of 11Page

