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 61/61/1162 :التاريخ

 3/1162/31162ص: الرقم
 
 
 محافظة الخليل/ رابطة الجامعيين 

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

 (اجهزة فحص سيارات)توريد ل
 3/8102/31102ص: عطاء رقم

 منحة صندوق التضامن االسالميضمن 
 شيكل 111 مبلغبثمن الكراسة 

 (مئتان شيكل)

 61/61/1162لموافقاألحد ايوم من  ابتداءاستالم كراسة الشروط 
 مع أطيب أمنيات

 رئيس دائرة المشتريات
 زينةأبو دمحم رياض  األستاذ

 
 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر 

riyad@ppu.edu 

 
 

 دائرة المشتريات المركزية
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 3        اإلعالن .3

 4       مالحظات عامة .4

 5       تعهد وااللتزام .5

 1      .تعليمات للمشاركين .1
 2    .جدول المواصفات والكميات واألسعار .7

 2      معلومات عن المورد .2
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 إعـالن عن
لمنحة  اجهزة فحص سياراتتوريد 

 صندوق التضامن االسالمي
 

 

مركز فحص  –جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح عطاء توريد اجهزة فحص سيارات / تعلن رابطة الجامعيين
السيارات ، ضمن منحة صندوق التضامن االسالمي ، ووفق الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق 

 :العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء

 
أو من دائرة المشتريات المركزية (  www.ppu.edu)من صفحة الجامعة استالم الكراسة كاملًة  .6

غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين  شيكل 811مقابل دفع مبلغ في مقر رابطة الجامعيين 
 01/08/8102وافق في البنك اإلسالمي الفلسطيني اعتبارًا من يوم األحد الم 31311والجامعة رقم 

من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل، على أن % 5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية او نقدا بقيمة  .1
 .تكون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن تسعين يوماً 

من صباح يوم األثنين  01:31حتى الساعةتسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .3
 .عين سارة/الخليل/رابطة الجامعيين –لدى دائرة المشتريات المركزية   30/08/8102لموافق ا

 

 1599231974دمحم الربعي جوال . مدير المشروع   م/لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع منسق

 
 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -: مالحظة

 
 

 

 رئيس دائرة المشتريات المركزية

 سعدي ابوزينة" دمحم رياض: "اذاألست

 

 

 

 

http://www.ppu.edu/
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 مالحظات العامة
 عطاء عن

 لمنحة صندوق التضامن االسالمي اجهزة فحص مركباتتوريد 
 -:يرجى مراعاة اآلتي 

 
، توريد اجهزة فحص السياراتفي متخصصة  شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب  .6

 .ووفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء

، حيث يجب على المتقدم أن يزودنا  ملة ضريبة القيمة المضافةاألسعار غير شا .1
 .بفاتورة صفرية

 .الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض .3
( عين سارة/لمركز فحص السياراتالمطلوبة  األجهزة وتركيب ليلتزم المورد بتوصي .4

 االجهزةواعطاء التدريب الالزم عن الية استخدام 

 .األسباب إبداء، وبدون األسعار أقلغير ملزمة بقبول  لجنة العطاءات .5

 .يكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء .1
 .التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء وا اإلعالن .7

 .يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء .2
 .الموجودة في العطاء األجهزةغاء بعض للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إل .9

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .61
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قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم / الموقع اسمي أدناه  أنا
بتقديم براءة ذمة  وأتعهد، فتح العطاء اليوم الذي يليمن يومًا ( 91)المقدمة من قبلي لمدة  باألسعار

هذه الثبوتيات  من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر" خصم مصدر"
  المطلوبة األجهزة و تركيب المورد بتوصيل، كما أتعهد أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد

 .(عين سارة/ مركز فحص السيارتل

 .لك تمت المصادقة والتوقيعوبناءًا على ذ

 

 .............................................................................. :الشركة/ السادة 

 .............................................................................. :رقم المشغل المرخص

 .............................................................................. :العنوان

 .............................................................................. :رقم الهاتف

 .............................................................................. :رقم رقم الفاكس

 اتملتوقيع والخا

 تعهد وإقرار
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 المحترمين_______________  شركة: حضرات السادة 

- :في العطاء ما يلي اجهزة فحص سيارات لمنحة صندوق التضامن االسالميتوريد بتعليمات للمشاركين 
 

 .ال يتجزأ وتقران معا االجريدة جزء وإعالنتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات  .6

 .على المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها .1

يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم  .3
 .صاحب العطاء

ضريبة  عدا)؛ النقل والتركيبيعتبر السعر المقدم من المناقص شامال للضرائب والرسوم ومصاريف  .4
 .(حيث ان المشروع معفي من ضريبة القيمة المضافةالقيمة المضافة 

ما لم تقبل بها لجنة العطاءات  ،اليعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات .5
 .المركزية

ويرفض أي  بعملة الدوالر االمريكي على المناقص أن يضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذجيجب  .1
تشويشًا في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم عرض يحدث فيه المتقدم 

 .في وضع األسعار

 .يومًا من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل( 90)مدة صالحية األسعار  .7

األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة  تلها عالقة بسعر صرف العمال تعدم وجود أي تحفظا .2
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به  تحتى إتمام االلتزاما

 .تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية

وإذا رغب المناقص . وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء أدناه يقدم العرض على النموذج .9
نفصلة شريطة تقديم العرض األصلي تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة م

 .حق النظر بالمذكرة أو رفضهاولرابطة الجامعيين كما هو، 

تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى  .61
 .األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 
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اضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون و  .66
العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج  أجهزةأو كان ناقصًا في بيان مواصفات 

 .المقرر المرفق بالعطاء

البنود  الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند على بند آخر  .61
 .لمتزايدلاألخرى ملزمة 

 .المتعلقة والكتالوجاتكافة الوثائق  إرفاقمع  الموردة اللوازمعلى  مدة الكفالةبيان  مناقصعلى كل  .63

العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه الشروط في  طتعتبر الشرو  .64
 .عطاءات رابطة الجامعيين

قبل الموعد المحدد تودع في صندوق العطاءات عة منه و يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موق .65
 .لفتح العطاء

ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه صاحب  .61
 .العرض عليها يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقيع عليه وختمه

من قائمة % 61أو الطمس أكثر من إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو  .67
 .األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض

 .ملزمًا له المزاوديعتبر العرض المقدم من  .62
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 اجهزة فحص سياراتوأسعار توريد مواصفات 

 بادوالر االمريكي واألسعار جدول المواصفات

 

 الكفالة فترة التوريد $ االجمالي ($)سعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنف المطلوب الرقم

   1 جهاز CAR-Oجهاز فحص الشاصي  .1
  

   6 جهاز جهاز فحص سماكة الدهان 2

  

   2 جهاز جهاز فحص انظمة المحرك 3
  

   سنة سنوي  اشتراك اوتوداتا اونالين 4
  

  (صفر ضريبي)غير شامل ضريبة القيمة المضافة ( دوالر)المجموع  *

 

 :-وردالماص بخ

 

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

 

 

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

 

 

 للشركةسمي ختم الرالتوقيع وال
 


