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دائرة المشتريات

التاريخ2018/01/17:
الرقم :ص30003/2018/3

Procurement Department

رابطة اصتامعيُت  /ػتافظة اطتليل

جامعة بوليتكنك فلسطُت
صتنة العطاءات واظتشًتيات اظتركزية
كراسة الشروط واظتواصفات الفنية واالتفاقية

لتنظيف مباني الرابطة والجامعة وتشمل:

مقر رابطة اصتامعيُت  ،واظتدارس واظتبٌت الرئيسي ،وكلية اعتندسة وكلية العلوم التطبيقية وكلية العلوم اإلدارية ونظم اظتعلومات وكلية
تكنولوجيا اظتعلومات وىندسة اضتاسوب ومبٌت االدارة وكلية اظتهن التطبيقية ،مركز التميز(كعوش)،مسجد اصتامعة ،واظتبٌت الكوري،
مشاغل اللحام واطتراطة واظتنجرة ،مالعب الرياضة والساحات والبساتُت واضتدائق وشوارع اضترم اصتامعي ومبٌت دائرة اطتدمات  ،ومركز
فحص اظتركبات (فرع اطتليل  -فرع بيت ضتم).
ذتن الكراسة مبلغ NIS 250
(مئتان وستسون شيكل)
استالم كراسة الشروط يوم االربعاء 2018/01/17
مع أطيب أمنيات
رئيس دائرة اظتشًتيات
ومقرر صتنة العطاءات واظتشًتيات اظتركزية
األستاذ ػتمد رياض أبوزينة
riyad@ppu.edu
دائرة اظتشًتيات اظتركزية
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إعـالن عن
عطاء تنظيف مقر رابطة الجامعيين ومؤسساتها
الفترة  2018/02/15حتى 2019/02/14
الرقم :ص30003/2018/3

ترغب رابطة اصتامعُت/جامعة بوليتكنك فلسطُت عن رغبتها يف طرح عطاء تنظيف مقر رابطة اصتامعيُت ومؤسساهتا وىي :
 .1مقر رابطة اصتامعيُت
 .2اظتبٌت الرئيسي.

 .3مدارس الرابطة.
 .4كلية العلوم اإلدارية ومبٌت فوزي كعوش (مركز التميز) و مركز التعليم والتعلم  -الكائنُت يف جبل أبو رمان.
 .5كلية اعتندسة وكلية لعلوم التطبيقية وكلية تكنولوجيا اظتعلومات وىندسة اضتاسوب ومبٌت اإلدارة وكلية اظتهن التطبيقية  ،ومبٌت الكوري  ،الكائنُت يف
مباين وادي اعترية .A, A+,B, B +,C
 .6اظتشاغل (مشغل التأسيس اعتندسي ومشغل اللحام ومشغل اطتراطة ومشغل اظتنجرة).
 .7مالعب الرياضة والساحات واضتدائق والبساتُت وشوارع اضترم اصتامعي صتميع اظتواقع،اخل.......
 .8مسجد اصتامعة.
 .9دائرة اطتدمات – عُت سارة.
 .10مركز فحص اظتركبات – (فرع اطتليل وفرع بيت ضتم).

ضمن الشروط واظتواصفات اظتوضحة يف كراسة وثائق العطاء  ،فعلى الشركات الراغبة بالدخول يف العطاء  ،استالم كراسة ووثائق
العطاء كاملة من دائرة اظتشًتيات والعطاءات اظتركزية– مقر رابطة اصتامعيُت أو من خالل موقع اصتامعة االلكًتوين ( -)www.ppu.edu
مقابل دفع مبلغ ) )NIS 250ما ئتان وستسون شيكل غَت مسًتدة تودع يف حساب رابطة اصتامعيُت واصتامعة رقم  30300يف البنك
اإلسالمي الفلسطيٍت اعتبارا من يوم االربعاء اظتوافق  2018/01/17علما بان آخر موعد الستالم وثائق العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف
اظتختوم حىت الساعة العا شره والنصف من صباح يوم االثنُت اظتوافق  2018/02/05يف دائرة اظتشًتيات اظتركزية– مقر رابطة اصتامعيُت ،و جيب
مراعات ما يلي -:
 .1إرفاق شيك بنكي أو كفالو بنكية بقيمة  %10من إرتارل قيمة العطاء وبظرف منفصل  ،على أن تكون سارية اظتفعول ظتدة ال تقل
عن تسعُت يوماً .
 .2يشًتط على اظتتقدم ان يكون لديو خربة سابقة موثقة يف غتال التنظيف.
 .3يشًتط على الشركة اظتتقدمة ان تكون مسجلة رشتيا يف دوائر الضريبة.
 .4تكون الزيارة اظتيدانيو يوم االثنُت اظتوافق  2018/01/22الساعة  09:00صباحا بالتنسيق مع مدير اطتدمات العامة والديوان
أ.خلدون عابدين على ىاتف رقم ( )02-2233050وجوال (.)0598844429
أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
رئيس دائرة المشتريات المركزية
األستاذ محمد رياض سعدي ابوزينة
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التاريخ2018/01/17 :

الموضوع :تنظيف مقر رابطة الجامعيين و مباني ومرافق الجامعة
عطاء الرقم :ص30003/2018/3
تعهد وإقرار
انا اظتوقع اشتي أدناه  /قرأت الشروط واطلعت على اظتواصفات والبنود الواردة يف كراسة العطاء والتزمت ا التزاماً كامالً وأيضاً قمت بالزياره
اظتيدانية للمواقع برفقة أ.خلدون عابدين ومدير الصيانة العامة وألتزم باالسعار اظتقدمة من قبلي ،واتعهد بتنفيد ما يطلب مٌت من قبل ادارة
اصتامعة ووسب بنود ىهه الكراسة واالتفاقية معاً ،واتعهد بتقدًن براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية اظتفعول ومرفقة بالفاتورة
الرشتية كما تعترب ىهه الثبوتيات أساسا لدفع اظتستحقات الالزمة للمورد.
وبناءاً على ذلك دتت اظتصادقة والتوقيع.
السادة  /الشركة__________________________________________________________ :
رقم المشغل المرخص_________________________________________________________ :
العنوان_______________________________________________________________ :
رقم الهاتف__________________________ :رقم الفاكس_____________________________ :
ت____________________________ :
التوقيع والخ م
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يرجى مراعاة اآلتي -:
 .1يجة أٌ يكىٌ انًرمذو نهعطاء ششكح يرخصصح في يجال انرُظيف ،وذمذيى سيشج راذيح وحسٍ ذُفيز عٍ انرُظيف انري
ذغطيها انششكح.
 .2يشرشط عهى انًرمذو اٌ يكىٌ نذيه خثشج ساتمح في يجال انرُظيف
 .3يشرشط اٌ ذكىٌ انششكح انًرمذيح يسجهح سسًيا في دوائش انضشيثح.
 .4ذكىٌ انزياسج انًيذاَيه يىو االثُيٍ انًىافك  2018/01/22انساعح  09:00صثاحا تانرُسيك يع يذيش انخذياخ انعايح
وانذيىاٌ أ.خهذوٌ عاتذيٍ عهى هاذف سلى ( )02-2233050وجىال (.)0598844429
 .5االنرزاو تانًىاصفاخ ،ووفما ً نهششوط انىاسدج في إعالٌ تانجشيذج وكشاسح انعطاء واالذفاليح انًثشيح تيٍ انطشفيٍ .
 .6ذهرزو انششكح ترمذيى عيُاخ نهًىاد انًسرخذيح (وسق ذىانيد ويحاسو وصاتىٌ ويعطش انجى .....انخ)

العرًادها

وانًىافمح عهيها يٍ لثم اداسج انجايعح.
 .7ذهرزو انششكح ترمذيى كشف تاسًاء انعًال (إسى انعايم انشتاعي ،سلى انهىيح ،ذاسيخ انًيالد) عُذ ذىليع االذفاليح انى اداسج
انجايعح وال يحك نهششكح ذغيشاحذ انعًال اال تارٌ يسثك وخطي وال يمم عًش انعًال عٍ  20عاو .
 .8في حال غياب أحذ انعًال يرى خصى يىو عًم تًثهغ  50ديُاس اسدَي يٍ يسرحماخ انششكح عٍ كم يىو غياب .
 .9في حال ذأخيش أحذ انعًال عٍ تذايح انذواو انصثاحي يرى خصى  10دَاَيش عٍ كم ساعح ذأخيش .
 .10األسعاس تانشيكم انجذيذ شايم انضشيثح ويشفمح تشهادج خصى انًصذس.
 .11نجُح انعطاءاخ غيش يهزيح تمثىل ألم األسعاس  ،وتذوٌ إتذاء األسثاب.
 .12يكىٌ انسعش وفما ً نهششوط انىاسدج في كشاسح انعطاء.
 .13اإلعالٌ تانجشيذج وفي انًىلع االنكرشوَي نهجايعح وكشاسح انششوط انفُيح نهعطاء واالذفاليح وحذج واحذج وذمشآٌ يعا ً .
 .14نهجُح انعطاءاخ انحك في إَماص أو إنغاء تعض انًثاَي انًىجىدج في انعطاء.
 .15أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
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حضرات السادة  :شركات التنظيف المحترمين
الموضوع :تعليمات للمشاركين بالعطاء
اسم العطاء :تنظيف مقر رابطة الجامعيين و مؤسساتها
على الراغبين بالمشاركة في العطاء ما يلي-:

يتزأ وتقرأ معا.
 .1تعترب مقدمة كراسة الشروط واظتواصفات واالعالن باصتريدة جزءً ال ج

 .2على شركة التنظيف دراسة كراسة العطاء واالتفاقية دراسة وافية.
 .3يعِد اظتناقص عرضو وأسعاره على اصتداول والنماذج والوثائق اظترفقة بعد أن يقرأ ىهه الوثائق ويتفهم رتيع ما ورد فيها وخيتم ويوقع
كافة الوثائق ويقدمها ضمن العروض كاملة على ان يتحمل كافة النتائج اظتًتتبة على عدم قيامة بالتدقيق واالستكمال بالصوره
الصحيحة.
 .4يعترب السعر اظتقدم من اظتناقص شامالً رسوم الضرائب ورتيع اظتصاريف حسب الشروط الواردة يف الكراسة .
 .5ال تقبل الكراسة اظتعدلة على شروطها من قبل اظتتقدم

 .6على شركة التنظيف أن تضع أسعارىا رقماً وكتابةً ويرفض أ ي تغَت حيدث فيو اظتتقدم تشويشاً يف أسعاره  ،واللجنة غَت مسؤولة
عن أية أخطاء قد يرتكبها اظتتقدم يف وضع األسعار.
 .7مدة صالحية األسعار ( )90يوماً من اليوم الهي يلي فتح العطاء.

 .8على كل شركة تنظيف أن ترفق بالعطاء لصاحل رابطة اصتامعُت تأمينا للدخول يف العطاء (كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل
البنوك احمللية) بنسبة  %10عشرة باظتائة من قيمة عرضو وال ينظر يف العروض غَت اظتعززة بتلك التأمينات.

 .9يف حالة تأخر شركة التنظيف عن تقدًن البنود احملالو عليها حتسب غرامات التأخَت بقيمة (D.J150مائة وستسُت) ديناراً أردنياً
عن كل يوم تأخَت.
 .10يف حال ختلفت شركة التنظيف عن تقدًن البنود احملالة عليها يتم مصادرة قيمة التأمُت اظترفق بالعطاء وقيده إيراد للرابطة وتقوم
صتنة العطاءات اظتركزية إبحالة العطاء مباشرًة باألسعار والشروط اظتناسبة لشركة تنظيف من السوق احمللي ،وأي فرق يف األسعار
مضافاً إليو ( )%15من ذلك الفرق كنفقات إدارية.

 .11عدم وجود أي حتفظات عتا عالقة بسعر صرف العمالت األجنبية وجيب إن تكون األسعار ثابتة حىت إدتام االلتزامات الفنية
للشركة اظتنفهة يف البند وصرف اظتستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد بو حتفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية.
 .12يقدم العرض على النموذج أدناه وال حيق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء .وإذا رغب اظتناقص تقدًن مالحظات أو عرض
بديل عليو تقدًن ذلك مبهكرة خاصة منفصلة شريطة تقدًن العرض األصلي كما ىو ،ولرابطة اصتامعيُت حق النظر باظتهكرة أو
رفضها.
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 .13تكون احملاسبة وصرف رتيع مستحقات شركة الـتنظيف بعد أسبوعُت من استالم الفاتورة الرشتية وشهادة خصم اظتصدر عند هناية
كل شهر حسب االصول.
 .14ال يقبل أي عرض ال يكون واضحاً بصورة كافية أو حيتمل أكثر من تفسَت أو كان ناقصاً يف بيان مواصفات مواد العطاء أو
شروط ومواعيد تسليمها أو دل يقدم على النموذج اظتقرر اظترفق بالعطاء.
 .15ال جيوز حتميل بند على بند آخر ولرابطة اصتامعيُت اطتيار يف إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود األخرى ملزمة للمناقص.

 .16تعترب االتفاقية اظتوقعة بُت الطرفُت الشروط العامة والفنية اظتطبقة يف النظام العام للمشًتيات جزءً مكمال عتهه الشروط يف عطاءات
رابطة اصتامعيُت.
 .17تودع العروض من السادة المتقدمين في صندوق العطاءات لدى دائرة المشتريات المركزية في رابطة الجامعيين في

الخليل/شارع عين سارة  ،قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع في صندوق العطاءات ال ينظر فيه ويعاد

الى ممدرر مغلقاً.
 .18جيوز ألي شركة سحب عرضها مبهكرة موقعة منها وتودع يف صندوق العطاءات قبل اظتوعد احملدد لفتح العطاء.
 .19ال جيوز ظتقدم العطاء التعديل أو احملو أو الطمس ،يف قائمة األسعار وأي تصحيح جيريو مقدم العرض عليو
وكتابةً والتوقيع عليو وختمو.
 .20يعترب العرض اظتقدم من اظتناقص ملزماً لو.
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النواحي الفنية للعطاء
أوال – مقدمة- :
ترغب رابطة اصتامعيُت /جامعة بوليتكنك فلسطُت بطرح عطاء تنظيف اظتباين اظتهكورة أعاله بالظرف اظتختوم وذلك لتوفَت مستوى ؽتتاز
والئق من النظافة يف رتيع مرافق اظتباين اظتهكورة .ويشمل نطاق العطاء تزويد رتيع اظتكاتب اإلدارية وقاعات التدريس وقاعات االجتماعات
يف اظتباين اظتهكورة بسالل النفايات واألكياس اطتاصة ا وبكيتات احملارم الناعمة للمكاتب وػتارم التواليت وػتارم التنشيف والصابون يف
دورات اظتياه على مدار اليوم ،ىها وتؤكد اصتامعة حرصها بأن تكون خدمات النظافة اظتطلوب توفَتىا يف اظتباين احملددة أعاله على مستوى
الئق ويكفل توفَت بيئة عمل صحية ونظيفة لطلبتها والعاملُت فيها.
ثانيا – مسؤوليات وواجبات الجامعة:
- 1

توفر اصتامعة مكان يف كل مبٌت يستعمل كمستودع ظتواد وأدوات التنظيف الستعمال من يرسو عليو العطاء.

- 2
- 3

توفر اصتامعة مصادر الطاقة الالزمة ضتسن سَت عملية التنظيف اليومي يف اظتباين.

- 4

توفر اصتامعة موظف للتعامل مع اظتتعهد وذلك تسهيالً للعمل ويسمى ىها اظتوظف "مراقباً".
تتعهد اصتامعة بتوفَت اظتعلومات اليت تتعلق بالدوام يف اصتامعة وأية معلومات أخرى ذات العالقة إذل اظتتعهد وذلك
ليتمكن من ختطيط عملو بأفضل طريقة ؽتكنة.

- 1

تكون مدة العقد سنة ميالدية واحدة.

- 3

يكون اظتتعهد مسؤوالً عن رتيع األمور اظتتعلقة بالضرائب اظتطبقة يف البالد وال عالقة للجامعة ها اظتوضوع بتاتاً.
حيق للجنة العطاءات واظتشًتيات اظتركزية جتزئة العطاء ،وغَت ملزمة بأقل االسعار.

ثالثا -شروط عامة تتعلق بتلزيم العطاء:
- 2
- 4

- 5

األسعار تشمل رتيع الضرائب ،وان يقدم اظتتعهد احملال عليو العطاء فاتورة ضريبية بالقيمة اإلرتالية للعطاء مع
إحضار شهادة خصم مصدر بقيمة الدفعة الشهرية وتدفع قيمة ىهه الدفعة بواسطة شيك يف موعد أقصاه
أسبوعُت من استالم الدائرة اظتالية للفاتورة.
االلتزام بعدم تكرار تبديل العمال.

- 6

مدة االلتزام باألسعار ال تقل عن تسعُت يوماً من تاريخ الرد على ىها العطاء.

- 1

االلتزام بالتعاون مع "اظتراقب" يف رتيع األمور ذات العالقة بالعمل.

رابعا -واجبات المتعهد العامة:
- 2

التزام اظتتعهد ورتيع العاملُت معو والهين يتعامل معهم من موردين وموظفي صيانة وغَتىم بأنظمة وقوانُت الرابطة
واصتامعة ،ويعترب اظتتعهد ىو اظتسؤول عن تصرفاهتم ورتيع ما يقومون بو أثناء وجودىم داخل الرابطة واضترم
اصتامعي.
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احملافظة على سالمة ما بداخل اظتباين اظتشمولة يف العطاء من أثاث ومعدات وأجهزة ؼتتلفة ويث ال ديسها أي
سوء أو تلف أو فقدان خالل قيامو وعمالو بأعمال التنظيف بداخلها ،ويلتزم اظتتعهد بتغطية إصالح واستبدال أي
خلل أو تلف ينجم عن قيامو بالعمل.
أن يكون ىناك عمال دوريُت خالل الدوام ظتتابعة النظافة يف مرافق اظتباين اظتشمولة يف العطاء وخاصة اضتمامات.
وضع مواد التنظيف ومعطرات اصتو وورق التواليت الناعم وأبيض اللون وورق التنشيف من النوعية اظتمتازة
والصابون يف زتامات رتيع اظتباين سواءً زتامات اظتوظفُت و اظتوظفات والطالب والطالبات اليت يشملها العطاء
والتأكد من توفرىا على مدار اليوم.
القيام بأ عمال النظافة والعتالة والنقل من واذل مباين الرابطة ومؤسساهتا وإعادة االجهزة و قطع األثاث اليت يتم
إخراجها من القاعات أو اظتكاتب إذل موقعها األصلي.
وضع سالل للنفايات يف رتيع مرافق اظتباين الداخلية واطتارجية اظتشمولة يف العطاء.
وضع أكياس للنفايات يف رتيع مرافق اظتباين اظتشمولة يف العطاء.
وضع صابون سائل يف األماكن اظتعدة لهلك.

 - 10تشغيل عمال أكفاء وقادرين ومؤىلُت توافق عليهم اصتهات اظتختصة يف اصتامعة ويث ال يقل عمر العامل عن
 20سنة ميالدية ،وويث يتم توزيع العمل على العمال بواقع  1000مًت مربع للعامل الواحد داخل اظتباين.
 - 11تعيين مشرف مقيم أو وكيل من قبل المتعهد يكون حلقة الوصل مع دائرة الخدمات والميانة العامة في
الجامعة وتزويدر بجهاز اتمال مناسب  ،وال يحسب من عدد العمال في المباني.

 - 12تزويد رتيع اظتكاتب وغرف وقاعات التدريس يف اظتباين اظتشمولة يف العطاء مبا حتتاج لتكون ذات مظهر حضاري
و الئق ونظيف على مدار اليوم.

 - 13تشغيل عامالت للقيام بأعمال التنظيف يف زتامات الطالبات واظتوظفات ،بعد التنسيق مع مدير الديوان والصيانة
العامة.
 - 14االلتزام بأوقات التنظيف اليت يتم حتديدىا من قبل اصتامعة ،ويكون للجامعة اضتق يف طلب الدوام أيام اصتمعة
والسبت إذا دعت اضتاجة إذل ذلك.

 - 15أن يكون ىناك ورديات عمل ليلي من السـاعة  10 -5مساءً لتحضَت اظترافق لليوم التارل ،بعد التنسيق مع مدير
الديوان والصيانة العامة.
 - 16يلتزم اظتتعهد بتههيب وري االشجار واظتزروعات وقص االؾتيل واالىتمام ا من حيث اضتراثة وتسميدىا ورشها
باظتيبدات وكل مايلز عتها االمر لكي تظهر مبنظر الئق ورتيل.

 - 17يلتزم اظتتعهد بتواجد عمال التنظيف لتنظيف أماكن االحتفاالت أو النشاطات اليت تقوم ا اصتامعة وللجامعة
اضتق يف جتميع عمال التنظيف يف مكان االحتفال والنشاط للقيام بإعمال التنظيف كلما لزم األمر.
 - 18يشمل العمل بالنسبة ظتباين ومرافق اصتامعة ما يلي -:
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والصابون من

وضع سالل وأكياس للنفايات يف رتيع اظترافق الداخلية واطتارجية وكهلك وضع ورق التواليت
النوعية اظتمتازة (دورات اظتياه) لون ابيض يف اضتمامات سواءً زتامات للموظفُت ام الطالب باستمرار وحسب اضتاجة.
وضع حاويات للنفايات يف اظترافق .
وضع اظتعطرات واظتطهرات مثل الديتول والفونيك والكلور حيث يلزم ذلك.
وضع صابون سائل مناسب وغَت ضار يف أالماكن اظتعدة لهلك.
نقل النفايات ويث تكون بأكياس مقفلة بإحكام كي ال تتسرب على األرض ويف أمكنة جتمع النفايات إذل
خارج اصتامعة واذل األماكن اظتخصصة عتا من قبل بلدية اطتليل.
تشغيل عمال أكفاء وقادرين ومؤىلُت توافق عليهم إدارة اصتامعة مع تقدًن قائمة بأشتاء العاملُت وأماكن
تواجدىم مع التزامهم بلباس الزى اظتوحد خيص الشركة.
تنظيف غرف التدريس والقاعات بُت احملاضرات واظتمرات واظتدخل الرئيسي كلما لزم األمر.
تنظيف اظتدرجات وقاعات التدريس بُت احملاضرات يومياً بشكل عام ودورياً طيلة ساعات اليوم وكلما لزم األمر .

ذ  -تنظيف مكاتب أعضاء اعتيئة التدريسية وزجاج األبواب والنوافه يومياً بشكل عام ودورياً طيلة ساعات اليوم
وكلما لزم األمر.
ر  -تنظيف أرضيات اظتختربات واظتراسم يومياً وكلما لزم األمر.
ز  -تنظيف اضتمامات يومياً بشكل عام ودورياً طيلة ساعات اليوم باستمرار وأن تكون دائما نظيفة وتزويدىا مبا
يلزم من ورق تواليت وصابون وورق تنشيف .تنظيف زجاج الشبابيك مرة كل أسبوع على األقل.
س  -تنظيف زجاج األبواب يومياً وكلما لزم األمر.
ش  -تنظيف وشفط الغبار عن أجهزة الكمبيوتر واظتختربات اعتندسية أسبوعياً وكلما لزم األمر.
ص  -تنظيف ساحة اظتدخل اطتارجية واظتمرات اظتؤدية للمبٌت والساحات احمليطة بو من رتيع اصتهات وقنوات اظتياه يف
مداخل اظتباين بصورة دورية وكلما لزم األمر.
ض  -تنظيف وتلميع مشربيات اظتاء باظتواد الالزمة.

 - 19تشمل عملية تنظيف مشاغل اعتندسة األمور التالية-:
أ  -تنظيف األرضيات وجدران اظتمرات واظتكاتب وورش العمل واألدراج واضتمامات وزجاج األبواب يومياً وزجاج
النوافه مرة كل أسبوع وتنظيف وشفط الغبار عن أجهزة اضتاسوب واظتخارط وأجهزة اظتشاغل.
ب -تنظيف ساحات اظتدخل اطتارجية والساحات احمليطة ظتبٌت مشاغل اعتندسة.
 - 20تنظيف وشفط الغبار عن رفوف رتيع اظتكاتب يف اظترافق اظتشمولة يف العطاء أسبوعيا.
 - 21عمل بولش للبالط بشكل دوري وكلما احتاج األمر.
 - 22تنظيف اظتصاعد.

 - 23تنظيف أسطح اظتباين واظتزاريب كل شهر وقبل ىطول اإلمطار.
 - 24تنظيف خزانات اظتاء كلما لزم األمر.
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 - 25جيب أن يكون عرض األسعار شامالً للحد األدىن لعدد العمال يف اظتباين اظتختلفة وفقاً للجدول التارل-:
الرقم

الحد األدنى لعدد العمال

المبنى

.1

كلية اظتهن التطبيقية  -مبٌت واد اعترية A

 5عمال

.2

مركز اضتجر والرخام  -مبٌت واد اعترية A+

 4عمال

.3

كلية اعتندسة  -مبٌت واد اعترية B

 5عمال

.4

كلية اعتندسة  +العلوم التطبيقية  -مبٌت واد اعترية B+

 5عمال

.5

كلية تكنولوجيا اظتعلومات وىندسة اضتاسوب ومبٌت االدارة  -مبٌت واد اعترية C

 6عمال

.6

اظتبٌت الكوري

4عمال

.7

 6عمال

كلية العلوم اإلدارية – أبو رمان

.8

مركز التميز فوزي كعوش  -مركز التعليم والتعلم

1عامل

.9

مقر الرابطة

1عامل

.10

مدارس الرابطة

 1عامل

.11

اظتقر الرئيسي

 3عمال

.12

مشاغل التأسيس اعتندسي وللحام واطتراطة واظتنجرة

1مسؤول

.13

اظتسجد

 1عامل

.14

اظتشرف اظتقيم

1عامل

.15

دائرة اطتدمات

 1عامل

.16

مركز فحص اظتركبات فرع بيت ضتم

 1عامل

مجموع عدد العمال

*

 46عامل

خامسا  -واجبات المتعهد المالية:
- 1

- 2

عمل تأمُت لدى شركة تأمُت توافق عليها اصتامعة ضد أي ضرر ألي من العاملُت لدى اظتتعهد يف اظتواقع
اظتشمولة يف العطاء على أ ن يقوم اظتتعهد بتسليم صورة عن بوالص التأمُت ظتدير دائرة اطتدمات العامة يف اصتامعة
قبل أسبوع من شروعو بالعمل يف اظتوقع.
توفَت زي موحد صتميع عمال النظافة ويث يظهر على الزي اسم العامل واسم الشركة والتأكد من نظافة مالبس
العمل وترتيبها باستمرار.
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سادسا ـ شروط تقديم العطاء:
-1
-2

3
4
5
6

-

يسلم العطاء بالظرف اظتختوم إذل دائرة اظتشًتيات يف رابطة اصتامعُت – ػتافظة اطتليل شارع عُت سارة مقابل بلدية اطتليل
خالل ساعات وأيام الدوام الرشتي 8:30وحىت  1:30ظهراً باستثناء يوم اصتمعة واليت تصادف العطلة األسبوعية.

آخر موعد لتقدًن العطاء حىت الساعة العا شره والنصف من صباح يوم االثنُت اظتوافق  2018/02/05وال ينظر يف أي
عطاء يقدم بعد ىها التاريخ.

يشًتط توقيع اظتتعهد على نسخة العرض وختمو خبتم الشركة الرشتي.
يقدم مع العطاء تأميناً شيكاً مصدقاً او كفالة بنكية من احد البنوك قدره  %10من قيمة العطاء.
يكتب السعر بالشيكل.
مديكن تعديل العطاء أو االنسحاب منو شريطة أن يتم ذلك قبل موعد إغالق باب استالم العروض اظتشار إليو يف
البند (سادسا )2/أعاله.

سابعا – شروط إحالة العطاء:
- 1

صتنة العطاءات واظتشًتيات اظتركزية غَت ملزمة بإحالة العطاء ألي كان سواءً ظتن تقدم بأقل األسعار أو غَتىا.

- 3

ال حيق ظتن يرسوا عليو العطاء أن يتنازل لغَته عن عقد االلتزام أو عن ٍ
جزء منو ،كما ال حيق لو بأي حال من
األحوال أن حيول الضمان إذل ضمان من الباطن أو يعهد لغَته بأي جزء من األعمال.

- 2

على من يرسو عليو العطاء توقيع اتفاقية على نسختُت خالل (  3أيام) من استالمو إشعاراً خطياً برسو العطاء عليو.

- 4

يدفع من حيال عليو العطاء غرامة تأخَت عن كل يوم يتأخر فيو عن موعد بدء العمل الهي يتم االتفاق عليو
قدرىا ( 150مائة وستسُت) ديناراً أردنياً.

- 6

مدة االلتزام باألسعار ال تقل عن سنة من تاريخ الرد على ىها العطاء.

- 5

حيق للجنة العطاءات واظتشًتيات اظتركزية إرساء العطاء على الشركة التالية يف حالة ؼتالفة الهي أحيل عليو العطاء
ألحد الشروط ودل يقم بالوفاء بالتزاماتو ألي سبب من األسباب ويصادر مبلغ التأمُت ويغرم بفروقات األسعار
والتكاليف األخرى.

ثامنا – طريقة الدفع:

يتم دفع قيمة العطاء وفق فواتير شهرية تمدر عن المقاول  /المتعهد نقداً في نهاية كل شهر وتمرف
حسب األصول.

تاسعا – شروط فسخ العقد:
- 1

- 2

تؤكد صتنة العطاءات واظتشًتيات اظتركزية على مبدأ استمرار تنفيه خدمات النظافة صتميع مرافقها اظتشمولة يف
العطاء يف اضترم اصتامعي طيلة أيام الدوام وأيام العطل األسبوعية اليت يتفق على العمل خالعتا وعدم توقفها إالّ
ألسباب طارئة خارجة عن إرادة اظتتعهد واصتامعة.
حيق للجنة العطاءات واظتشًتيات اظتركزية فسخ العقد يف اضتاالت التالية:
أ  -تكرار اظتخالفات ألي من شروط العقد وبعد أن تكون اصتامعة قد نبهت اظتتعهد عتهه اظتخالفات شفهياً وخطياً.
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ب -إساءة التصرف والسلوك سلوكاً شائناً من قبل اظتتعهد أو مستخدميو.
ت -عدم االلتزام مبا يمطلب منو من قبل "اظتراقب" خاصة مبا يتعلق وسن سَت العمل ومستوى النظافة اظتطلوبة.
إذا مت فسخ العقد من قبل إدارة اصتامعة وخاصة لألسباب اظتبينة يف البند (تاسعاً/
اظتطالبة بأية تعويضات مبا يف ذلك قيمة التأمُت اظتدفوع.

 )2أعاله فال حيق للمتعهد

- 4

يف حالة رغبة اظتتعهد عدم استكمال العقد يف أي وقت من األوقات حيق لو ذلك شريطة مراعاة ما يلي-:
أ  -التقدم بطلب خطي لفسخ العقد دينح مبوجبو اصتامعة مهلة ال تقل عن ستُت يوماً .
ب -االستمرار بالعمل بنفس الطريقة وااللتزام بشروط العقد التزاماً كامالً إذل حُت انتهاء اظتهلة.

- 5

ال عالقة للجامعة بأية أمور مالية قد تنجم عن فسخ اظتتعهد للعقد مثل تعويضات للعمال ،ديون أو ضرائب وغَتىا .

ج  -تسليم رتيع اظتفاتيح وتعويض التالف واظتكسور كما تنص عليو شروط العقد وأية مستحقات
أخرى عليو للجامعة.

- 6

يتم طرح مناقصة جديدة خالل ىهه الفًتة ويتم إحالة العطاء على متعهد جديد ويتحمل اظتتعهد الهي يرغب
فسخ العقد أية خسائر مالية قد تتكبدىا اصتامعة نتيجة فسخ العقد وإحالتو إذل متعهد جديد.

عاشرا -شروط انتهاء فترة العقد:

عند انتهاء فًتة العقد وعدم رغبة أي من الطرفُت بتجديدىا فيتم عمل التارل -:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

االستمرار بالقيام بأعمال التنظيف اليومي كاظتعتاد حىت هناية اليوم األخَت من فًتة التلزًن.
تسليم مفاتيح اظترافق اظتوجودة بعهدة اظتتعهد وتسليم اظترافق نظيفة وعلى أحسن حال.
االلتزام بإخالء اظتكان يف الوقت احملدد.
اإلقرار بأنو ال توجد للجامعة عالقة بأية أمور مالية ناجتة عن إهناء اظتتعهد التفاقية التلزًن مبا يف ذلك تعويضات
العمال أو الديون أو الضرائب وغَتىا.
تعويض اصتامعة عن اظتكسور واظتفقود الهي نتج عن سوء استعمال عمالو للمرافق.

حادي عشر  -أمور إجرائية:
- 1
- 2
- 3

تبدأ فًتة التلزًن من .2019/02/14 – 2018/02/15
يقدم اظتتعهد قائمة بأشتاء مستخدميو الهين سيقومون بتنفيه أعمال التنظيف وصورىم الشخصية وصور بطاقات
ىوياهتم الشخصية اذل مدير دائرة اطتدمات العامة يف اصتامعة قبل أسبوع من مباشرهتم العمل.

يلتزم الفريق الثاني بإحضار الوثائق التالية :

 شهادة خلو من اإلمراض لكل عامل من عمال الشركة . شهادة عدم ػتكومية من ػتكمة البداية لكل عامل من عمال الشركة. -السَتة الهاتية للشركة اظتتقدمة باالماكن الىت عملت ا .
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رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فمسطين

University Graduate Union/Palestine
Polytechnic University

دائرة المشتريات

Procurement Department

خاص بالشركة  /المتعهد

يسرنا أن نقدم لكم عرض أسعار تنظيف اظتباين اظتشمولة يف العطاء إضافة إذل ساحات وبساتُت اصتامعة وشوارعها الداخلية كما يلي-:
المبنى/المكان

الرقم

المساحة بالمتر
المربع تقريبا

.1

كلية اظتهن التطبيقية  -مبٌت واد اعترية A

2532

.2

مركز اضتجر والرخام  -مبٌت واد اعترية A+

4000

.3

كلية اعتندسة  -مبٌت واد اعترية B

6808

.4

كلية اعتندسة  +العلوم التطبيقية  -مبٌت واد اعترية B+

6591

.5

مبٌت واد اعترية C

8000

.6

السعر

السعر

بالشيكل/شهرياً بالشيكل/السنوياً

7720

كلية العلوم اإلدارية – أبو رمان

.7

مركز التميز فوزي كعوش  -مركز التعليم والتعلم

1200

.8

مقر الرابطة

1051

.9

اظتقر الرئيسي

1500

.10

مشغل التأسيس اعتندسي ومشغل اللحام ومشغل اطتراطة ومشغل اظتنجرة

850

.11

مسجد اصتامعة

1700

.12

مدارس الرابطة

1000

.13

مبٌت دائرة اطتدمات

300

.14

مركز فحص اظتركبات فرع بيت ضتم

300

15

اظتبٌت الكوري

2500

مالحظه - :
 .16انزياسج انًيذاَيه يىو االثُيٍ انًىافك  2018/01/22انساعح  09:00صثاحا تانرُسيك يع يذيش انخذياخ انعايح
وانذيىاٌ أ.خهذوٌ عاتذيٍ عهى هاذف سلى ( )02-2233050وجىال (.)0598844429

اسم الشركة______________________________________ ____________________ :
رقم الهاتف ________________________ :رقم الفاكس______________________ ______ :
المبلغ بالشيكل (بالحروف) _________________ __________________________________:
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