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 24/03/2022   التاريخ:

 2/2022/2005صالرقم:  

 
 محافظة الخليل  /رابطة الجامعيين

 جامعة بوليتكنك فلسطين 
 مدرسة رابطة الجامعيين النموذجية

 لجنة العطاءات المركزية 
 

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية 

 الجديد لكافتيريا اسيطاوالت وكر  لعطاء توريد
 في مبنى الخدمات الطالبية 

 شيكل وخمسون  ن مئتا(  250 ) ة مبلغلكراسثمن ا
 

 28/03/2022 االثنين يوم استالم كراسة الشروط 

   30/03/2022 االربعاءتسليم كراسة الشروط يوم  

 ضهرا  12:00الساعة 
 
 

 المشتريات و  العطاءات دائرة
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 إعـالن عن 
 توريد اثاث لكافيتيريا الجامعة المركزية عطاء 

 البية بمبنى االنشطة الط
  2/2022/2005صالرقم: 

 لكافيتيريا الجامعة المركزية   اثاثتعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح عطاء توريد 
 . بيةالالخدمات الطو بمبنى االنشطة 

  :ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء 
ضاحية  –او من دائرة الخدمات العامة في مبنى االدارة   www.ppu.edu  صفحة الجامعة من ةالكراسة كامل  ماستال .1

في البنك   30300شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم  250مبلغ  مقابل دفع البلدية
   28.03.2022الموافق  االثنيناالسالمي الفلسطيني اعتبارا من يوم 

 
 تكون %من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل، على أن 5بقيمة  و كفاله بنكية او نقدارفاق شيك بنكي أا .2

 .تقل عن تسعين يوما الالكفالة البنكية سارية المفعول لمدة 

 
 30.03.2022 االربعاءيوم  ضهرعشر ة الثانية تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم حتى  .3

 مة. ة الخدمات العالدائر
 

   المشتريات دائرة مسيرلمزيد من االستفسار حول المواصفات الفنية يمكن االتصال هاتفيًا مع 
 0593707280أو جوال:  على هاتف رقم 

 
 على من يرسو عليه العطاء اإلعالنأجور  -حظة: الم

 
 

 

 

 والمشتريات  ت العطاءادائرة 
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 مالحظات عــــامة 
 -اآلتي:  يرجى مراعاة

 بالبنود الواردة في كراسة العطاء.االلتزام  .1
 ســارية المفعــو  المصــدر مــن خصــمالو ــدادة  ائبالضــر  جميــأ ونــوا  ةاألســعار بالشــيام  ــامل .2

 .واجور التوريد الى الجامعة
 لجنة العطاءات غير ملزمة بقبو  وقم األسعار. .3
 ياون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء. .4
 .معاً  والتفاقية وحدة واحدة وتقر شروط الفنية للعطاء واوكراسة ال بالجريدةاإلعالن  .5
 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .6
 للجنة العطاءات الحق في إنقاص وو إلغاء بعض البنود الموجودة في العطاء. .7
 وجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. .8
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 2/2022/5120عطاء رقم: ص

 لتزام واتعدد  

مدما   قروت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بدا التزامًا كامالً   /ا الموقأ اسمي ودناهون

الشروط في  و   ،كانت  الواردة  بالشروط  نلتزم  قبلي، العطاء  راسةكإننا  من  المقدمة  باألسعار  وولتزم   ،

بالفاتورة الرسمية    رية المفعو  ومرفقةووتعدد بتقديم براءة ذمة )خصم مصدر( من ضريبة الدخم سا

 كما تعتبر هذه الثبوتيات وساسا لدفأ المستحقات الالزمة للمورد.

  على ذلك تمت المصادقة والتوقيأ. وبناءً 

  _ :_____________________________________________________ الشركة /السادة

  _ __________________ _______________________________رقم المشغم المرخص:

  :___________________________________________________________ العنوان

  _________________ ____________جوال رقم:  :___________________رقم الداتف

 ___ __ ____________:_______________________________________رقم الفاكس

              التوقيأ والختم                                                                                
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء  الموضو :

 -على الراغبين بالمشاركة في العطاء ما يلي:
 
 .معاً  رآنأ وتقتجز يال  تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات واإلعالن بالجريدة جزءً  .1
 .وااللتزام بها وبتمعن دراسة كراسة العطاء دراسة وافية تقدمةالمشركة على  .2
تفهم تذقرأ هذه  الوثذائق و تلنماذج والوثائق المرفقة بعد أن على الجداول وا اوأسعاره اعرضهشركة الد  عت   .3

ة تحمذذل كافذذتمن العذذروك كاملذذة علذذى أن قذذدمها ضذذتوقذذع كافذذة الوثذذائق و تخذذتم و تجميذذع مذذا ورد فيهذذا و 
 .الصحيحة الصورةبالتدقيق واالستكمال ب هاعلى عدم قيام النتائج المترتبة

ف حسذذ  الشذذروط يعتبذذر السذذعر المقذذدم مذذن المنذذاقو شذذاماًل رسذذوم المذذرائ  وجميذذع المصذذاري .4
 .الواردة في الكراسة

لجنذذة العطذذاءات عتمذذد أت تعذذديل فذذي الكراسذذة بسذذب  مذذا يدونذذش المتقذذدم مذذن اشذذتراطات مذذا لذذم تقبذذل ال ي   .5
 .ذلك صراحةً المركزية 

علذذذى النمذذذوذج ويذذذرفي أت عذذذرك يحذذذدث فيذذذش المتقذذذدم  شذذذركة أن تمذذذع أسذذذعارها رقمذذذًا وكتابذذذةً العلذذى  .6
 . يرتكبها المتقدم في وضع األسعار تشويشًا في أسعار  واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد 

 . ( من اليوم الهت يلي فتح العطاءيوماً  90مدة صالحية األسعار ) .7

للذدخول فذي العطذاء )لفالذة بنكيذة أو  اً طاء لصالح رابطة الجامعيين تأمينذأن ترفق بالعشركة    على كل .8
عذروك غيذر وال ينظذر فذي ال مذن قيمذة العطذاء، (10)%بقيمة ل البنوك المحلية( بشيك مصدق من ق

 .المعززة بتلك التأمينات 
يوم  عن كل (1.5)% المحالة عليها تحس  غرامات التأخير بنسبة  البنود شركة عن ال في حالة تأخر .9

  ،إيراد للرابطة  ويتم مصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيد ( أيام فعلية، 5وبحد أقصى ) تأخير
 المترتبة على التأخير.  وعلى أن تتحمل الشركة كافة التزامات التأمين

مباشرة  على الشركة التي تليها مركزية بإحالة العطاء ( تقوم لجنة العطاءات ال9الحقًا لبند رقم ) .10
ِح  منها العطاء بتغطية   ،سعار والشروط المناسبة  باأل على أن تقوم الشركة غير الملتزمة والتي س 

 وبين الشركة التالية لها في العطاء. فروق األسعار بينها 

أن تكون األسعار ثابتة  عدم وجود أت تحفظات لها عالقة بسعر صرف العمالت األجنبية ويج    .11
ركة المنفهة في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أت عرك حتى إتمام االلتزامات الفنية للش

 يوجد بش تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية .  
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رغ  المناقو    ن ت على وثائق العطاء وإيقدم العرك على النموذج أدنا  وال يحق إدخال أية تعديال .12
منفصل  تقديم خاصة  بمهكرة  ذلك  تقديم  عليش  بديل  عرك  أو  العرك مالحظات  تقديم  شريطة  ة 

 ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمهكرة أو رفمها . ،األصلي كما هو

  م وعلىال ستم النهائي من لجنة االالستالف جميع المستحقات للمناقو بعد اتكون المحاسبة وصر  .13
 .صولحس  االم ال ستاالضوء نتائج الفحو 

واضحاً  .14 يكون  ال  أت عرك  استبعاد  بحق  لنفسها  اللجنة  من  تحتفظ  ألثر  يحتمل  أو  كافية  بصورة   
بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على    تفسير أو كان ناقصاً  في 

 النموذج المقرر المرفق بالعطاء. 

ار في إلغاء أت بند وتبقى أسعار البنود ال يجوز تحميل بند على بند آخر  ولرابطة الجامعيين الخي .15
 مناقو. األخرى ملزمة لل

لهه  الشروط في  مكمالً  تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءً  .16
 عطاءات رابطة الجامعيين . 

المشتريات  العطاءات و تودع العروك من السادة المتقدمين في صندوق العطاءات لدى دائرة  .17
قبل انتهاء المدة المحددة لهلك وكل    المركزية في رابطة الجامعيين في الخليل / شارع عين سارة

 . قاً عرك ال يودع في صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقديمش ال ينظر فيش ويعاد الى مصدر  مغل
يجوز ألت شركة سح  عرضها بمهكرة موقعة منها وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد  .18

 حدد لفتح العطاء . الم

محو أو الطمس في قائمة األسعار وأت تصحيح يجريش مقدم  ال يجوز لمقدم العطاء التعديل أو ال .19
 والتوقيع عليش وختمش.  العرك عليش إعادة كتابتش رقمًا وكتابةً 

من قائمة   (10)% إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس ألثر من  .20
 ك . ر جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العر األسعا

 ملزمًا لش .  و يعتبر العرك المقدم من المناق .21
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 -: حسب اآلتي البيةنشطة والخدمات الطال بمبنى ا الجديدةكافتيريا ال ثوثاتوريد لسعار األمواصفات و الجدو  
 

   ي االجمال سعر الوحدة  الكمية الصنف المطلوب  الرقم

وع من  فايبر كالس)اثقل ن بدون يد  لرسي بالستك .1
 البالستيك( سك  

400   

وجش طاوالت خش  مغطى ميالمين مقاوم للحرارة   .2
 سم  80*120درجة( مقاوم للخدوش املس بابعاد  180)

50   

وجش طاوالت خش  مغطى ميالمين مقاوم للحرارة   .3
 سم  80*120درجة( مقاوم للخدوش املس بابعاد  180)

50   

ملم  1.5سمك   40* 40بروفيل  اسود  هيكل طاولة حديد  .4
 سم. ( 75*  115قياس )

50   

ملم  1.5سمك   40* 40بروفيل  اسود  هيكل طاولة حديد  .5
 سم. ( 75* 75قياس )

50   

ملم سمك 30فطر كل طاولة دائرية مواسير برفيل مدور هي .6
 سم  80قطر دائرة الطاولة   ملم1

10   

   10 جل معدنية اسفنج استاندرد قاعد ار صوفة ثالث م . 7

  بة القمية المضافة ريمم الضامو  بالشيام  المج ** 
 

 :-وردالماص بخ

 

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