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 الستئجار منصة وكراسي استدراج عروض 

، ابستدراج  2022ترغب رابطة اجلامعني /جامعة بوليتكنك فلسطني/اللجنة العليا حلفل التخرج لعام 
-05 04وثالثة اايم    03/07/2022الستئجار كراسي ومنصة خرجيني ملدة اربعة أايم )يوم الربوفة 

 -( حسب التايل: 06/07/2022
 كرسي.  3500كرسي بالستيك بدون يد لون سكين عدد  -1
 كرسي.  300كرسي حديد منجد عدد  -2

كرسي بالستيك بدون يد صباح يوم الربوفة لوضعها على مدرج الطلبه اخلرجيني   1000)على أن يتم توفري  
 و توفري ابقي الكمية لثالثة االايم التخرج(. 

مرت طويل( وجلنب   30توريد وتركيب ترس معدين على طول خلفيه منصة االحتفاالت )حوايل   -3
مدرج الطلبة الذي سيتم نصبه من قبل مقدم هذا املنصة احملاذي لطريق دخول اخلرجيني. وخلف  

م  تقريبا ليتم تعليق    26العرض وفوق الطريق الواصل اىل مبىن اخلدمات اجلديد وبطول إضايف  
 ايفطات الداعمني عليه.

 ( بطريقة االستئجار حسب املواصفات التالية: 1توريد وتركيب مدرج للطلبة اخلرجيني عدد) -4

سم، وارتفاع   60وال يقل عرض الدرجة الواحدة عن   5عدد درجات  م طويل، و  20كل مدرج بطول   •
 .سم 30-25الدرجة ال يقل عن  

 تغطية املدرج والدرجات خبشب الساندويتش وتثبيته جيداً.  •

 محاية جوانب وخلفية املدرج بوضع بروفيالت حديد وتلبيسها ابخلشب.  •

 على املدرج.  وضع دربزين ومقابض يف األماكن املخصصة لصعود ونزول اخلرجيني •

 تلبيس أرضية وخلفية املدرج ابملوكيت اخلفيف )لباد( او االجنيل. •

 تلبيس ممرات صعود ونزول اخلرجيني ابملوكيت الثقيل.  •
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ومقاطع احلديد املستخدمة آمنة وتتحمل األمحال الواقعة عليها وعلى مسؤولية املورد،  مجيع بروفيالت •
 وللجامعة حق الطلب لتقويتها إن لزم األمر. 

توريد وتركيب شادر سوري وريشيت على خلفيه وجوانب مجيع املدرجات  املوجودة ابجلامعة أو  •
 ام العمل على أكمل وجه . املستاجره مع ما يلزم من هيكل معدين ومرابط وحبال إلمت

 السعر يشمل التوريد والرتكيب والفك وأجور النقل.  •

 حواجز حديدية  -5

 على الراغبين في تعبئة العرض، وتعبئة الجدول ضمن الشروط التالية:  ❖

 السعر يشمل فاتورة ضريبة وشهادة خصم المصدر.  .1
 مدة الصرف خالل ثالثون يوم من تاريخ االستالم النهائي  .2

 يرسى عليه العرض االلتزام التام بتعليمات رئيس اللجنة اللوجستية. على من  .3

 تركيب المدرجات واالنتهاء منها قبل يوم البروفة بيومين .  .4

 بالموقع في أيام التخرج.  عامليتواجد  .5

   0592277670م. فادي مسودة جوال رقم لمزيد من االستفسارات االتصال على  .6
. إنقةةةاو أو إل ةةةاء بعةةة  الوميةةةات الموجةةةودة فةةةي العةةةرض  و يةةةر ملزمةةةة باقةةةل  للجنةةةة المشةةةتريات الاةةةا فةةةي الزيةةةادة أو

 .االسعار

  31/5/2022الموافا الثالثاء تسلم العروض إلى دائرة المشتريات برابطة الجامعيين الساعة العاشرة صباحًا من  يوم  .8
 .02-2220370تلفاكس  
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 التالي :وأتقدم لوم بسعري كما هو مبين بالجدول 

سعر الوحدة  الكمية  الوحدة  الصنف املطلوب الرقم 
NIS 

 االمجال 

NIS 
   3500 كرسي  كرسي بالستيك  بدون يد لون سكني .1

   300 كرسي  كرسي حديد منجد  .2

3. 

توريد وتركيب ترس معدني بطريقة االستئجار لمنصة  
م حسب    55التخريج  الخلقية والجوانب وبطول حوالي 

 املذكورة أعاله المواصفات 

ترس  
   1 معدين 

4. 
توريد وتركيب مدرج للطلبة الخريجين بطريقة االستئجار  

 املذكورة أعاله حسب المواصفات
   1 منصة 

   40 حاجز حواجز حديدية  .5

  المجموع بالشيكل  *

 

 خاص بالمورد 
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