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 استدراج عروض أسعار  

حسب الشروط    +Bشبكة الكوابل يف ساحة مبىن    شدو   ساحة االحتفاالت  ترغب جامعة بوليتكنك فلسطني ابستدراج عروض أسعار لتظليل 
 التالية: 
يلزم إلصالح شبكه   .1 ما  أجلامعه بونش سله لتحديد  العمل مبرافقه فنني من  بدء  قبل  املوجودة  واملرابط  الكوابل  تفقد شبكة  أجور عمال 

السالمل عدد العمل شد كامل لرباغي  الشوادر عليها, ويشمل  لوضع  الشبكة لتصبح جاهزة  يلزم من مرابط وشد  ما    3الكوابل  ووضع 
تفقد كامل لكوابل الشبكة ووضع ما يلزم من وصالت ومرابط وحسب تقرير اللجنة الفنية اخلاصة بذلك, ويشمل  املوجود أعلى األبراج و 

وبعد الكشف امليداين للفنني  السعر أجور الونش لعملية اإلصالح املطلوبة ومجيع املرابط والوصالت وما يلزم إلمتام العمل على أكمل وجه  
   الصيانة وسالمه ألشبكه وحتت إشراف ومعرفه رئيس اللجنة اللوجستيةبونش ألسله للتأكد من إمتام أعمال  

ملم (     8ملم وكوابل    16) كوابل   على الشبكة العلوية للكوابل  6يتم احضارها من املستودع (  عدد  ( أجور عمال لنصب الشوادر .2
ساعة من طلب رئيس اللجنة    48مبدة ال تزيد عن  والسعر  يشمل أجور العمال والونش الالزم للعمل واجناز العمل على أكمل وجه  

 ويشمل السعر مثن احلبال الالزمة. اللوجستية.

 أجور عمال إلعادة فك الشوادر ووضعها أبكملها يف املستودع بعد انتهاء احتفاالت التخرج.  .3

 ضمن الشروط التالية:   31/5/2022تقدم العروض حىت الساعة الواحدة مساء من يوم الثالاثء 

العرض مسؤول عن سالمة عماله ومكان العمل والعاملين والطلبة وانجاز األعمال على أكمل وجه وإصالح أي مقدم   .1

 أعطال وأضرار خالل االحتفاالت بالتخرج مع ضرورة التواجد بالموقع عند االحتفال. 

 مقدم العرض مسؤول عن اصالح  أي ضرر يصيب الشوادر خالل نصب وفك الشوادر .  .2

 022220370دائرة المشتريات أو بالفاكس رقم –ض بظرف مختوم لمبنى الرابطة يمكن ارسال العر .3

 0592277670م. فادي مسودة جوال رقم لمزيد من االستفسارات االتصال على  .4
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