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 2022/ 10/ 19التاريخ  

 2014/ 2/2022ص: الرقم
 
 
 

 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل 
 لجنة العطاءات المركزية

 واصفات الفنية م لشروط والكراسة ا

 ديثةمركبة حتوريد ل
 رابطة الجامعيينلصالح 

 2022/2014/ 2ص عطاء رقم:
 ( NIS  150)مبلغباسة  ثمن الكر 

 (  وخمسون شيكل همئ)

 10/2022/ 19الموافق  االربعاء من يوم  ابتداءاستالم كراسة الشروط 
 10/2022/ 27الموافق   يسالخمتسليم كراسة الشروط يوم 

 مع أطيب أمنيات 
 المشتريات العطاءات و  دائرة مدير

 زينة أبو محمد رياض  األستاذ
 

 ة المركزي والمشتريات لجنة العطاءات ومقرر 
riyad@ppu.edu 
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 إعـالن عن 
 توريد مركبة حديثة 

 2/2022/2006صالرقم:

 

لموضحة  ا، ضمن الشروط والمواصفات  مركبة حديثة توريد  عن طرح عطاء    تعلن رابطة الجامعين
 -إتباع اآلتي: ائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاءفي كراسة وث

الكراسة .1 الجامعة )  استالم  العطاءات    (  www.ppu.eduكاملًة من صفحة   أوقسم 
دائرة   الجامعيين من  رابطة  مقر  في  المركزية  )   المشتريات  مبلغ  دفع    ( NIS 150مقابل 

رقم   شيكلوخمسون    همئ والجامعة  الجامعيين  رابطة  حساب  في  تودع  مستردة  غير 
 . 19/10/2022الموافق   ءاالربعامن يوم  اعتبارا    في البنك اإلسالمي الفلسطيني 30300

بنكية   .2 كفاله  أو  بنكي  منفصل   % من5بقيمة  إرفاق شيك  وبظرف  العطاء  قيمة  ، إجمالي 
 . ول لمدة ال تقل عن تسعين يوماً الكفالة البنكية سارية المفععلى أن تكون 

المختوم   .3 بالظرف  التفاصيل  كافة  العطاء مع  يوم  تسليم كراسة  من  ظهرا   الواحدة   الخميس حتى 
 رابطة الجامعيين. –المشتريات المركزية العطاءات و لدائرة  27/10/2022الموافق 

 

 0599830974جوال  مد ربعيمحم. مع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء   -الحظة: م

 
 

 
 المشتريات المركزية العطاءات و  دائرة مدير

 زينة أبو سعدي محمد رياض  األستاذ        
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ppu.edu/
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 مالحظات العامةال
 مركبة حديثة عطاء توريد  توريد لعطاء 

 -يرجى مراعاة اآلتي :
،  المركبات الحديثةلبيع  متخصصة    شركةاءيكون المتقدم للعط  أنيجب   .1

 ووفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء. 

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. ، بالشيكل األسعار .2

 طاءالرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع الع  .3

 من إستالم أمر التوريد. ينخالل اسبوع الجهازيلتزم المورد بتوريد  .4

 .حسب االصوللرابطة الجامعيين الخليل بتوصيل المركبة يلتزم المورد  .5

 األسباب.  إبداء، وبدون األسعار أقللجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .6

 يكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.  .7
وا  اإلعالن .8 للعطاء  الفنية  الشروط  وكراسة  واحدة بالجريدة  وحدة  التفاقية 

 وتقرآن معًا. 

إلغاء بعض المواد الموجودة   زيادة أو   للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو .9
 في العطاء. 

 . أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .10
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بها    أنا والتزمت  والبنود  المواصفات  على  واطلعت  الشروط  قرأت   / أدناه  اسمي  الموقع 
فتح    اليوم الذي يليمن  ( يومًا  90المقدمة من قبلي لمدة )   باألسعارامًا كاماًل وألتزم  التز 

بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة   وأتعهد ،  العطاء
للمورد  الالزمة  المستحقات  لدفع  أساسا  الثبوتيات  تعتبرهذه  كما  الرسمية  كما  بالفاتورة   ،

 . مني بالخليل ذي يطلبوان الللعن المركبة بتوصيل أتعهد 

 وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

 ________________________________________ السادة / الشركة:

 ____________________________________ :رقم المشغل المرخص 

 ______ ______________________________________ :العنوان

 _________________________________________ :رقم الهاتف

 ________________________________________ :رقم الفاكس

 التوقيع والخاتم 

 تعهد وإقرار 
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء 

 حضرات السادة : شركة_______________  المحترمين 

 -في العطاء ما يلي: حديثةال المركبةتوريد بتعليمات للمشاركين 
 ال يتجزأ وتقران معا.  االجريدة جزء   وإعالنتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات  .1

 دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها. المورد  على  .2

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

 . والتوصيلمصاريف النقل ال جميع  شامالالمورد يعتبر السعر المقدم من   .4

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

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

 األسعار. 

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

 . يرجى التكرم تحديد موعد استالم المركبة .8

تأمينا للدخول في العطاء كفالة   -لصالح رابطة الجامعين  -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء   .9
وال من قيمة عرضه    ة% خمسة بالمائ5بقيمة  بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية  

 ت. غير معززة بتلك التأميناالينظر في العروض  

عن  دينار    250التأخير بنسبة    تعليه تحسب غراما  المحالةتوريد  العن  المورد  في حالة تأخير   .10
 . كل يوم تأخير

 التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة. مصادرة قيمة المورد عن توريد يتم في حالة تخلف  .11

12. ( رقم  لبند  مبا11الحقا  العطاء  بتنفيذ  المركزية  العطاءات  لجنة  تقوم  باأل (  والشروط شرًة  سعار 
 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية. 15، من السوق المحلي مضافًا إليه )والطريقة المناسبة

العمال  ت عدم وجود أي تحفظا .13 األجنبية ويجب أن تكون األسعار   تلها عالقة بسعر صرف 
االلتزاما إتمام  حتى  استبع  تثابتة  وسيتم  المستحقات  وصرف  البند  في  للمناقص  أي  الفنية  اد 

 عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية. 
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أية تعديالت على وثائق العطاء. وإذا رغب    أدناه  يقدم العرض على النموذج .14 وال يحق إدخال 
تقديم  المورد   تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة  أو عرض بديل عليه  تقديم مالحظات 

 حق النظر بالمذكرة أو رفضها. عيين ولرابطة الجامالعرض األصلي كما هو،  

االستالم   .15 لجنة  من  النهائي  االستالم  بعد  للمناقص  المستحقات  المحاسبة وصرف جميع  تكون 
 . األصولوعلى ضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من   .16
العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم  تفسير أو كان ناقص ًا في بيان مواصفات مواد 

 على نموذج المقرر المرفق بالعطاء.

الكفالة على    مناقصعلى كل   .17 مدة  الوثائق    إرفاقمع    لمركبةابيان  المتعلقة    والكتالوجاتكافة 
 .ةبالمركب

العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه الشروط في   طتعتبر الشرو  .18
 عطاءات رابطة الجامعيين. 

موق .19 بمذكرة  عرضه  للمناقص سحب  العطاءات  يجوز  في صندوق  وتودع  منه  الموعد  عة  قبل 
 العطاء.   المحدد لفتح

ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه   .20
 صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقيع عليه وختمه. 

أكثر من   .21 الطمس  أو  المحو  أو  التعديل  التي جرى عليها  األسعار  فئات  بلغت  % من  10إذا 
 نة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض. قائمة األسعار جاز للج

 ملزمًا له. المورد يعتبر العرض المقدم من  .22

الموافق    الخميسآخر موعد لتسليم العروض في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا من يوم   .23
27/10/2022  . 

 
 
 
 
 
 
 
 



 رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين 
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 02-02/2220370-2228550تليفاكس 

 
Page 7 of 7 

 .-:المطلوبةوالكميات مواصفات جدول ال
 

غالمبل  البيان 

 . مركبة بالمواصفات التاليه • 

 .cc 2000حجدم محرك : ال يقل عن 

 .1+6عدد المقاعد : 

  .اتوماتيكنوع الغيار : قير 

 .باضافات  مركبة مزوده

 .4*4التسيير : قوه

 موجود بها هوك.

  كفالهمدة 

  2022سنه األنتاج:

 . مركبة بالمواصفات التاليهأو  • 

 .cc 2000حجدم محرك : ال يقل عن 

 .1+6عدد المقاعد : 

  .عادينوع الغيار : قير 

 .بدون فتحة في السقف باضافات  مركبة مزوده

 .4*2التسيير : قوه

  كفالهمدة 

  2202سنه األنتاج:

 

 -:وردالماص بخ

 

 

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

 

 

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

 

 

 

 للشركةختم الرسمي التوقيع وال


