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 15/9/2022: التاريخ

 9/2022/912ص: الرقم
 

 
 
 

 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

 ومبنى ابو رمان  +Aتوريد وتركيب مظلة لساحة مبنى اعمال 
 9/2022/9012ص عطاء رقم:

 (100NIS)مبلغبلكراسة ثمن ا
 ( شيكل ةمائ)

 15/9/2022الموافق ميسالخ من يوم ابتداءاستالم كراسة الشروط 
 مع أطيب أمنيات

 رئيس دائرة المشتريات
 زينةأبو محمد رياض  األستاذ

 
 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر 

riyad@ppu.edu 
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 إعـالن عن
 تاساحفي توريد وتركيب مظلة اعمال 
 ومبنى ابو رمان +Aمبنى  

 
 

 

اعمال توريد وتركيب عن طرح  دائرة االبنية واالنشاءات والصيانة /نفلسطي نكتكجامعة بوليرابطة الجامعين/  لنتع
لموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى ا، ضمن الشروط والمواصفات ومبنى ابو رمان +Aمظلة لساحة مبنى 

 -إتباع اآلتي: ءالشركات الراغبة بالدخول في العطا
من دائرة  أو تالعطاءاقسم  ( www.ppu.eduجامعة )لاكاملًة من صفحة  ةاستالم الكراس .1

غير مستردة  شيكل مئة ( NIS 100مقابل دفع مبلغ ) المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين
    وم ي من اعتبارا   لسطينيفي البنك اإلسالمي الف 30300رقم تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة 

 . 15/9/2022الموافق  الخميس
، على أن تكون إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل % من5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .2

 .يوماً  مئة واربعون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 

 ق فمواال الثالثاءيوم  من صباحا   العاشرةحتى  كافة التفاصيل بالظرف المختوم تسليم كراسة العطاء مع .3
 رابطة الجامعيين. –لدائرة المشتريات المركزية   2022 /20/9

 

 0592277670جوال أو 2233050/02هاتف  فادي مسودةالمهندس مع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
 

 يرسو عليه العطاءأجور اإلعالن على من  -مالحظة: 
 
 

 
 يةكز المشتريات المر  دائرةرئيس 

 زينةأبو  سعدي رياض محمد األستاذ         
 

 
 
 
 

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

 +Aتوريد وتركيب مظلة لساحة مبنى اعمال 
 ومبنى ابو رمان

 -يرجى مراعاة اآلتي :
 

وفقًا للشروط  المظالتاعمال في متخصصة  شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب  .1
 العطاء.الواردة في كراسة 

 افة.شاملة ضريبة القيمة المض ،لبالشيك األسعار .2

 طاءخصم مصدر سارية المفعول مع الع فاق شهادةر الرجاء إ .3

 .ايام من خالل امر العمل 7الشركة بالعمل في خالل يلتزم  .4

 .األسباب إبداء، وبدون األسعار أقللجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .5

 ي كراسة العطاء.يكون السعر وفقًا للشروط الواردة ف .6
 التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا.او لفنية للعطاء بالجريدة وكراسة الشروط ا ناإلعال .7

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .8
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تزم امًا كاماًل وألتز / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها الالموقع اسمي أدناه  أنا
سارية المفعول مصدر" من ضريبة الدخل  بتقديم براءة ذمة "خصم وأتعهدقبلي ،  المقدمة من ارسعباأل

 .هذه الثبوتيات أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر

 بناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.و 

 ________________________________________السادة / الشركة:

 ____________________________________:المشغل المرخصم رق

 ____________________________________________:العنوان

 _________________________________________:رقم الهاتف

 ________________________________________:رقم الفاكس

 

 اتمع والخقيالتو 

 تعهد وإقرار
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 طاءشاركين بالعللممات تعلي

 ________  المحترمين_____________رات السادة : شركة_____ضح

 
 ومبنى ابو رمان +Aتوريد وتركيب مظلة لساحة مبنى اعمال 

 -في العطاء ما يلي: مشاركةلل
 معا. أ وتقرانجز ال يت االجريدة جزء وإعالنتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات  .1

 افية وااللتزام بها.لعطاء دراسة و دراسة كراسة ازيارة الموقع و  كةالشر على  .2

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

 .الحفر والنقلمصاريف ال جميع شامالالمورد يعتبر السعر المقدم من  .4

لم تقبل بها لجنة العطاءات ا م ،متقدم من اشتراطاتا يدونه البسبب مة اسعديل في الكر ت اليعتمد أي .5
 .المركزية

 أن يضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم الشركةعلى يجب  .6
 عار.ستشويشًا في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األ

 ح العطاء على األقل.( يومًا من ثاني يوم من فت60ر )مدة صالحية األسعا .7

تأمينا للدخول في العطاء كفالة بنكية  -لصالح رابطة الجامعين -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .8
من قيمة  ةالمائخمسة ب% 5من قبل البنوك المحلية أو نقدًا بموجب سند قبض بقيمة أو شيك مصدق 

 ة بتلك التأمينات.معزز غير الفي العروض  ينظر والعرضه 

، عن كل يوم %1.5التأخير بنسبة  تعليه تحسب غراما المحالة مالاالععن المورد تأخير  في حالة .9
 ء وقيده إيرادا للرابطة.التأمين المرفق بالعطا ومصادرة قيمةتأخير، 

قة روط والطريسعار والشرًة باألء مباشطا( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ الع9الحقا لبند رقم ) .10
 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية.15) ي مضافًا إليه، من السوق المحلالمناسبة

يحق للمقاول االعتراض وتبقى % زيادة او نقصانا وال 30يحق للمالك التغيير في كميات العطاء بنسبة  .11
 في العطاء. األسعار كما هي
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ر ثابتة ن تكون األسعااألجنبية ويجب أ تالالعمف لها عالقة بسعر صر  تعدم وجود أي تحفظا .12
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به  تحتى إتمام االلتزاما

 األجنبية. تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت

 ةالشركرغب ثائق العطاء. وإذا ال يحق إدخال أية تعديالت على و و  أدناه يقدم العرض على النموذج .13
صلة شريطة تقديم العرض األصلي ليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفتقديم مالحظات أو عرض بديل ع

 حق النظر بالمذكرة أو رفضها.ولرابطة الجامعيين كما هو، 

هائي من لجنة االستالم وعلى ف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النتكون المحاسبة وصر  .14
 .األصولتالم حسب نتائج الفحص واالس ضوء

خيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارالبنود الولرابطة الجامعيين بند آخر  ال يجوز تحميل بند على .15
 .للمتزايداألخرى ملزمة 

الشروط في النظام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه  العامة والفنية المطبقة في طتعتبر الشرو  .16
 ين.عطاءات رابطة الجامعي

قبل الموعد المحدد ق العطاءات عة منه وتودع في صندو مذكرة موقحب عرضه بيجوز للمناقص س .17
 لفتح العطاء.

ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه صاحب  .18
 التوقيع عليه وختمه.عرض عليها يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة و ال

% من قائمة 10ر من التعديل أو المحو أو الطمس أكثرى عليها ئات األسعار التي جإذا بلغت ف .19
 للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض. األسعار جاز

 .االبتدائيالعطاء عند االستالم قيمة % من 5هناك كفالة صيانة لمدة سنة بقيمة  .20
 ملزمًا له. الشركةيعتبر العرض المقدم من  .21

 .20/9/2022  الموافق الثالثاء يوم صباحًا منة العاشرة الساعتى آخر موعد لتسليم العروض ح .22
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 -:سعاروااصفات مو 
 موميات:ع

 -، تشمل ما يلي:بوالخشاألسعار المقدمة ألعمال الحديد 
 تقديم مخططات تصنيعية. -
 .تقديم عينات لكافة الخامات المستخدمة قبل التوريد  -
ات المهندس ألي مساحة او اتساع وفي أي موقع بما في ذلك أعمال الدهان بموجب المواصفات وتعليم -

 ة.ألوان متعدد عمل
 .مأمونهوالتشغيل وإنهاء األعمال بصورة جميع لوازم التركيب والتثبيت واللحام  -
 مواصفات المظلة : -

 خشب سويد ممسوح نخب أول. .1

 مدوبل   ( سويد15*15عمدان ) .2

 ( سويد مدوبل15*5ينه ) مار .3

 .( سويد2.5*5الط ممسوح ) .4

 ملم( 2)( بالستيك 1سنتاف ) .5

 ( سم.60) هما رينبين كل  الفتحة .6

 .( سم5فتحة بين كل الطه )ال .7

 .لفن ج( حديد م15*15قواعد ) .8

 دهان الزور طنبور.  .9

 .( سم25طول ) ارتكسبراغي   .10

 ( سم للخشب.8براغي )  .11

 لكر لمعه دهان خاص للخشب.   .12

 الجماليا ةدسعر الوح الكمية الوحدة العمل بيان
 شيكلبال بالشيكل

 ة اعاله حسب المواصفات المذكور خشبية عمل مظلة  اجور وتكاليف
   175 2م .+Aلساحة مبنى 

 ة اعاله حسب المواصفات المذكور خشبية عمل مظلة  اجور وتكاليف
   135 2م .لمبنى ابو رمان

  المبلغ االجمالي
 
 

 ........................................................................................... : بالحروف المبلغ كتابتا  
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 :-بالشركةاص خ

 

 ________________________________________الشركة: اسم

 ____________________________________:المشغل المرخص رقم

 ____________________________________________العنوان:

 _________________________________________:رقم الهاتف

 _________________________________________:جوالرقم ال

 ________________________________________رقم الفاكس:

 

 يلرسما لختمالتوقيع وا

 


