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،مسجد اجلامعة، مشاغل اللحام واخلراطة )كعوش(، مركز التميزوكلية املهن التطبيقيةومبىن االدارة املعلومات وهندسة احلاسوب
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تاذ حممد رياض أبوزينةاألس

riyad@ppu.edu

دائرة املشرتيات املركزية
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إعـالن عن
تنظیف مقر رابطة الجامعیین ومؤسساتهاعطاء 

14/02/2017حتى 15/02/2016الفترة 

3/2016/30002ص: الرقم

:تنظيف مقر رابطجامعة بوليتكنك فلسطني عن رغبتها يف طرح عطاء /رابطة اجلامعنيترغب 

.مقر رابطة اجلامعيني، واملبىن الرئيسي.1

.مدارس الرابطة.2

.الكائنني يف جبل أبو رمان-و مركز التعليم والتعلم ) مركز التميز(كلية العلوم اإلدارية ومبىن فوزي كعوش .3

,A+,Bاسوب ومبىن اإلدارة وكلية املهن التطبيقية، الكائنني يف مبـاين وادي اهلريـة  كلية اهلندسة وكلية لعلوم التطبيقية وكلية تكنولوجيا املعلومات وهندسة احل.4

B +,CA,.

).مشغل التأسيس اهلندسي ومشغل اللحام ومشغل اخلراطة ومشغل املنجرة(املشاغل .5

....... مالعب الرياضة والساحات واحلدائق والبساتني وشوارع احلرم اجلامعي جلميع املواقع،اخل.6
.اجلامعةمسجد .7

.عني سارة–دائرة اخلدمات .8

لـة مـن دائـرة ضمن الشروط واملواصفات املوضحة يف كراسة وثائق العطاء ، فعلى الشركات الراغبة بالدخول يف العطاء ، اسـتالم كراسـة ووثـائق العطـاء كام

ئتــان ام)  250NIS(مقابـل دفــع مبلــغ-)www.ppu.edu(مقـر رابطــة اجلــامعيني أو مـن خــالل موقـع اجلامعــة االلكــرتوين–املشـرتيات والعطــاءات املركزيـة

ـــــك اإلســـــالمي الفلســـــطيين اعتبـــــارا مـــــن يـــــوم 30300ومخســـــون شـــــيكل غـــــري مســـــرتدة تـــــودع يف حســـــاب رابطـــــة اجلـــــامعيني واجلامعـــــة رقـــــم  املوافـــــق الربعـــــاءايف البن

املوافــق خلمــيسايــوم صــباحشــره والنصــف مــن اختــوم حــىت الســاعة العموعــد الســتالم وثــائق العطــاء مــع كافــة التفاصــيل بــالظرف املآخــرعلمــا بــان 20/01/2016

.مقر رابطة اجلامعيني–يف دائرة املشرتيات املركزية28/01/2016

-:يجب مراعات ما يلي 

.تسعني يوماً من إمجايل قيمة العطاء بظرف منفصل ، على أن تكون سارية املفعول ملدة ال تقل عن% 10إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة .1

.يشرتط على املتقدم ان يكون لديه خربة سابقة موثقة يف جمال التنظيف.2

.يشرتط على الشركة املتقدمة ان تكون مسجلة رمسيا يف دوائر الضريبة.3

) 02-2233050(رقــم خلــدون عابــدين علــى هــاتف. بالتنســيق مــع مســؤول اخلــدمات العامــة أ25/01/2016تكــون الزيــارة امليدانيــه يــوم االثنــني املوافــق .4

).0598844429(وجوال 

.أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء

المركزيةالمشترياتة ر ئدارئيس

ابوزينةسعديمحمد رياضاألستاذ
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20/01/2016: التاريخ

تنظيف مقر رابطة الجامعيين و مباني ومرافق الجامعة: الموضوع

3/2016/30002ص: عطاء الرقم

تعهد وإقرار

وأيضًا قمت بالزياره الواردة يف كراسة العطاء قرأت الشروط واطلعت على املواصفات والبنود / انا املوقع امسي أدناه 
من " خصم مصدر"بتقدمي براءة ذمة ، واتعهدمن قبليوألتزم باالسعار املقدمةالصيانة العامة مدير و خلدون عابدين.أامليدانية للمواقع برفقة 

.ضريبة الدخل سارية املفعول ومرفقة بالفاتورة الرمسية كما تعترب هذه الثبوتيات أساسا لدفع املستحقات الالزمة للمورد

.وبناءاً على ذلك متت املصادقة والتوقيع

__________________________________________________________:الشركة/ السادة 

_________________________________________________________:رقم المشغل المرخص

_______________________________________________________________:العنوان

_____________________________:رقم الفاكس__________________________:رقم الهاتف

____________________________:متالتوقيع والخ
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- :يرجى مراعاة اآلتي 

أنیجب .1

.تغطیھا الشركة

یشترط على المتقدم ان یكون لدیھ خبرة سابقة في مجال التنظیف.2

.مسجلة رسمیا في دوائر الضریبةیشترط ان تكون الشركة المتقدمة.3

. 25/01/2016تكون الزیارة المیدانیھ یوم االثنین الموافق .4

).0598844429(وجوال ) 02-2233050(ھاتف رقم 

.االلتزام بالمواصفات، ووفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.5

6.)..... (

.علیھا والموافقة

.بالشیكل الجدید شامل الضریبة ومرفقة بشھادة خصم المصدراألسعار.7

.األسبابإبداءلجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار ، وبدون .8

.اردة في كراسة العطاءیكون السعر وفقاً للشروط الو.9

.معاً وحدة واحدة وتقرآنواالتفاقیة كراسة الشروط الفنیة للعطاءووفي الموقع االلكتروني للجامعةبالجریدةاإلعالن.10

.الموجودة في العطاءمبانيللجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض ال.11

.أجور اإلعالن على من یرسو علیھ العطاء.12
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شركات التنظيف المحترمين: حضرات السادة 

تعليمات للمشاركين بالعطاء: الموضوع

مؤسساتهاتنظيف مقر رابطة الجامعيين و : اسم العطاء

-:على الراغبين بالمشاركة في العطاء ما يلي
.وتقرأ معاأجز يتال وط واملواصفات واالعالن باجلريدة جزءً تعترب مقدمة كراسة الشر .1
.دراسة كراسة العطاء دراسة وافيةالتنظيفعلى شركة .2
يِعد املناقص عرضه وأسعاره على اجلداول والنماذج والوثائق املرفقة بعد أن يقرأ هذه الوثائق ويتفهم مجيع ما ورد فيها وخيتم ويوقع  .3

لعروض كاملة على ان يتحمل كافة النتائج املرتتبة على عدم قيامة بالتدقيق واالستكمال بالصوره كافة الوثائق ويقدمها ضمن ا
.الصحيحة

.يعترب السعر املقدم من املناقص شامًال رسوم الضرائب ومجيع املصاريف حسب الشروط الواردة يف الكراسة .4
ال تقبل الكراسة املعدلة على شروطها من قبل املتقدم .5
حيدث فيه املتقدم تشويشًا يف أسعاره ، واللجنة غري مسؤولة ي تغري ويرفض ألتنظيف  أن تضع أسعارها رقمًا وكتابًة على شركة ا.6

.عن أية أخطاء قد يرتكبها املتقدم يف وضع األسعار
.يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء) 90(مدة صالحية األسعار .7
كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل (رابطة اجلامعني تأمينا للدخول يف العطاء على كل شركة تنظيف أن ترفق بالعطاء  لصاحل .8

عشرة  باملائة من قيمة عرضه وال ينظر يف العروض غري املعززة بتلك % 10بنسبة ) البنوك احمللية أو نقدًا مبوجب سند قبض
.التأمينات

عن كل يوم تأخري ويتم % 1.5رامات التأخري بنسبة يف حالة تأخر شركة التنظيف عن تقدمي البنود احملاله عليها حتسب غ.9
.مصادرة  قيمة التأمني املرفق بالعطاء وقيده إيراد للرابطة

حالة العطاء مباشرًة باألسعار والشروط املناسبة للتنظيف من السوق احمللي، وأي إبتقوم جلنة العطاءات املركزية ) 9(الحقا لبند رقم.10
. من ذلك الفرق كنفقات إدارية%) 15(فرق يف األسعار مضافاً إليه 

عدم وجود أي حتفظات هلا عالقة بسعر صرف العمالت األجنبية وجيب إن تكون األسعار ثابتة حىت إمتام االلتزامات الفنية .11
.للشركة املنفذة يف البند وصرف املستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به حتفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية
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وإذا رغب املناقص تقدمي مالحظات أو عرض . م العرض على النموذج أدناه وال حيق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاءيقد.12
بديل عليه تقدمي ذلك مبذكرة خاصة منفصلة شريطة تقدمي العرض األصلي كما هو، ولرابطة اجلامعيني حق النظر باملذكرة أو 

. رفضها
بعد أسبوعني من استالم الفاتورة الرمسية وشهادة خصم املصدرنظيفشركة الـتاتمستحقتكون احملاسبة وصرف مجيع .13

.حسب االصولكل شهر
أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية أو حيتمل أكثر من تفسري أو كان ناقصًا يف بيان مواصفات مواد العطاء أو ال يقبل.14

.املقرر املرفق بالعطاءشروط ومواعيد تسليمها أو مل يقدم على النموذج
.ال جيوز حتميل بند على بند آخر ولرابطة اجلامعيني اخليار يف إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود األخرى ملزمة للمناقص.15
اءات مكمال هلذه الشروط يف عطًء الشروط العامة والفنية املطبقة يف النظام العام للمشرتيات جز االتفاقية املوقعة بني الطرفني تعترب.16

.رابطة اجلامعيني
تودع العروض من السادة المتقدمين في صندوق العطاءات لدى دائرة المشتريات المركزية في رابطة الجامعيين في .17

قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع في صندوق العطاءات ال ينظر فيه ويعاد ،شارع عين سارة/الخليل
.الى مصدره مغلقاً 

.كة سحب عرضها مبذكرة موقعة منها وتودع يف صندوق العطاءات قبل املوعد احملدد لفتح العطاءجيوز ألي شر .18
رقماً إعادة كتابتهال جيوز ملقدم العطاء التعديل أو احملو أو الطمس، يف قائمة األسعار وأي تصحيح جيريه مقدم العرض عليه .19

.وكتابًة والتوقيع عليه وختمه
.ناقص ملزماً لهيعترب العرض املقدم من امل.20
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النواحي الفنية للعطاء 

-:مقدمة–أوال 

أعاله بالظرف املختوم وذلك لتوفري مستوى ممتاز ةطرح عطاء تنظيف املباين املذكور بجامعة بوليتكنك فلسطني /رابطة اجلامعينيترغب
ت عاوقاعات االجتماويد مجيع املكاتب اإلدارية وقاعات التدريسويشمل نطاق العطاء تز . والئق من النظافة يف مجيع مرافق املباين املذكورة

يف و الصابون
ت النظافة املطلوب توفريها يف املباين احملددة أعاله على مستوى دورات املياه على مدار اليوم، هذا وتؤكد اجلامعة حرصها بأن تكون خدما

.الئق ويكفل توفري بيئة عمل صحية ونظيفة لطلبتها والعاملني فيها

:مسؤوليات وواجبات الجامعة–ثانيا 
.توفر اجلامعة مكان يف كل مبىن يستعمل كمستودع ملواد وأدوات التنظيف الستعمال من يرسو عليه العطاء-1
.توفر اجلامعة مصادر الطاقة الالزمة حلسن سري عملية التنظيف اليومي يف املباين-2
".مراقباً "اجلامعة موظف للتعامل مع املتعهد وذلك تسهيالً للعمل ويسمى هذا املوظف توفر-3
املتعهد وذلك تتعهد اجلامعة بتوفري املعلومات اليت تتعلق بالدوام يف اجلامعة وأية معلومات أخرى ذات العالقة إىل-4

. ليتمكن من ختطيط عمله بأفضل طريقة ممكنة
:شروط عامة تتعلق بتلزيم العطاء- ثالثا

. عقد سنة ميالدية واحدةالتكون مدة -1
2- .
.، وغري ملزمة بأقل االسعارجتزئة العطاءات واملشرتيات املركزيةللجنة العطاءحيق -3
األسعار تشمل مجيع الضرائب، وان يقدم املتعهد احملال عليه العطاء فاتورة ضريبية بالقيمة اإلمجالية للعطاء مع -4

إحضار شهادة خصم مصدر بقيمة الدفعة الشهرية وتدفع قيمة هذه الدفعة بواسطة شيك يف موعد أقصاه 
.من استالم الدائرة املالية للفاتورةأسبوعني

.االلتزام بعدم تكرار تبديل العمال-5
. يوماً من تاريخ الرد على هذا العطاءنيتسععنمدة االلتزام باألسعار ال تقل-6

:واجبات المتعهد العامة- رابعا
. يف مجيع األمور ذات العالقة بالعمل" املراقب"االلتزام بالتعاون مع -1
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الرابطة ومجيع العاملني معه والذين يتعامل معهم من موردين وموظفي صيانة وغريهم بأنظمة وقوانني زام املتعهد الت-2
واحلرم ة الرابطو 

.ياجلامع
ة يف العطاء من أثاث ومعدات وأجهزة خمتلفة حبيث ال ميسها أي احملافظة على سالمة ما بداخل املباين املشمول-3

سوء أو تلف أو فقدان خالل قيامه وعماله بأعمال التنظيف بداخلها، ويلتزم املتعهد بتغطية إصالح واستبدال أي 
.خلل أو تلف ينجم عن قيامه بالعمل

.ملباين املشمولة يف العطاء وخاصة احلماماتأن يكون هناك عمال دوريني خالل الدوام ملتابعة النظافة يف مرافق ا-4
من النوعية املمتازةالتنشيفورق و لونالناعم وأبيض الوضع مواد التنظيف ومعطرات اجلو وورق التواليت-5

اليت يشملها العطاء والطالباتوالطالبو املوظفاتسواًء محامات املوظفنيوالصابون يف محامات مجيع املباين
.ا على مدار اليوموالتأكد من توفره

قطع األثاث اليت يتم االجهزة و وإعادةمباينمن واىل عمال النظافة والعتالة والنقل القيام بأ-6
.إىل موقعها األصليأو املكاتبالقاعاتإخراجها من 

.وضع سالل للنفايات يف مجيع مرافق املباين الداخلية واخلارجية املشمولة يف العطاء-7
.وضع أكياس للنفايات يف مجيع مرافق املباين املشمولة يف العطاء-8
.وضع صابون سائل يف األماكن املعدة لذلك-9

تشغيل عمال أكفاء وقادرين ومؤهلني توافق عليهم اجلهات املختصة يف اجلامعة حبيث ال يقل عمر العامل عن - 10
.لعامل الواحد داخل املباينلمرت مربع1000سنة ميالدية، وحبيث يتم توزيع العمل على العمال بواقع 20

العامة في والصيانةتعيين مشرف مقيم أو وكيل من قبل المتعهد يكون حلقة الوصل مع دائرة الخدمات- 11
.في المباني، وال يحسب من عدد العمالالجامعة وتزويده بجهاز اتصال مناسب

لة يف العطاء مبا حتتاج لتكون ذات مظهر حضاري تزويد مجيع املكاتب وغرف وقاعات التدريس يف املباين املشمو - 12
.و الئق ونظيف على مدار اليوم

، بعد التنسيق مع مدير الديوان والصيانة تشغيل عامالت للقيام بأعمال التنظيف يف محامات الطالبات واملوظفات- 13
.العامة

ةق يف طلب الدوام أيام اجلمعااللتزام بأوقات التنظيف اليت يتم حتديدها من قبل اجلامعة، ويكون للجامعة احل- 14
.والسبت إذا دعت احلاجة إىل ذلك

، بعد التنسيق مع مدير مساًء لتحضري املرافق لليوم التايل10-5عمل ليلي من السـاعة ورديات أن يكون هناك - 15
.الديوان والصيانة العامة

من حيث احلراثة وتسميدها ورشها - 16
. بامليبدات وكل مايلز هلذا االمر لكي تظهر مبنظر الئق ومجيل
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التنظيف لتنظيفيلتزم املتعهد بتواجد عمال - 17
.التنظيف كلما لزم األمراحلق يف جتميع عمال التنظيف يف مكان االحتفال والنشاط للقيام بإعمال

-:يشمل العمل بالنسبة ملباين ومرافق اجلامعة ما يلي - 18
من والصابون وكذلك وضع ورق التواليت الداخلية واخلارجيةأكياس للنفايات يف مجيع املرافقسالل و وضع-أ

.باستمرار وحسب احلاجةللموظفني ام الطالب سواًء محامات لون ابيض يف احلمامات ) دورات املياه(املمتازة النوعية 
.وضع حاويات للنفايات يف املرافق -ب
.وضع املعطرات واملطهرات مثل الديتول  والفونيك  والكلور حيث يلزم ذلك-ت
.لذلكةوضع صابون سائل مناسب  وغري ضار يف أالماكن املعد-ث
النفايات إىل تتسرب على األرض ويف أمكنة جتمعبإحكام كي النقل النفايات حبيث تكون بأكياس مقفلة - ج

.خارج اجلامعة واىل األماكن املخصصة هلا من قبل بلدية اخلليل
تشغيل عمال أكفاء وقادرين ومؤهلني توافق عليهم إدارة اجلامعة مع تقدمي قائمة بأمساء العاملني وأماكن - ح

.تواجدهم مع التزامهم بلباس الزى املوحد خيص الشركة
.كلما لزم األمرضرات واملمرات واملدخل الرئيسيابني احمللقاعات تنظيف غرف التدريس وا- خ
كلما لزم و يوميًا بشكل عام ودوريًا طيلة ساعات اليومتنظيف املدرجات وقاعات التدريس بني احملاضرات-د

.األمر
يوميًا بشكل عام ودوريًا طيلة ساعات اليومتنظيف مكاتب أعضاء اهليئة التدريسية وزجاج األبواب والنوافذ-ذ

.األمركلما لزمو 
.وكلما لزم األمرتنظيف أرضيات املختربات واملراسم يومياً -ر
وتزويدها مبا باستمرار وأن تكون دائما نظيفة تنظيف احلمامات يوميًا بشكل عام ودوريًا طيلة ساعات اليوم-ز

.تنظيف زجاج الشبابيك مرة كل أسبوع على األقل.يلزم من ورق تواليت وصابون وورق تنشيف
.كلما لزم األمرو يومياً األبوابتنظيف زجاج - س
.كلما لزم األمرو أسبوعياً الكمبيوتر واملختربات اهلندسيةتنظيف وشفط الغبار عن أجهزة-ش
اه يف تنظيف ساحة املدخل اخلارجية واملمرات املؤدية للمبىن والساحات احمليطة به من مجيع اجلهات وقنوات املي-ص

.مركلما لزم األو مداخل املباين بصورة دورية
.تنظيف وتلميع مشربيات املاء باملواد الالزمة-ض

-:تشمل عملية تنظيف مشاغل اهلندسة األمور التالية- 19
دراج واحلمامات وزجاج األبواب يوميًا وزجاج العمل واألرضيات وجدران املمرات واملكاتب وورش األتنظيف - أ

.رط وأجهزة املشاغلالنوافذ مرة كل أسبوع وتنظيف وشفط الغبار عن أجهزة احلاسوب واملخا
.تنظيف ساحات املدخل اخلارجية والساحات احمليطة ملبىن مشاغل اهلندسة-ب

.اتنظيف وشفط الغبار عن رفوف مجيع املكاتب يف املرافق املشمولة يف العطاء أسبوعي- 20
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.عمل بولش للبالط بشكل دوري وكلما احتاج األمر- 21
.تنظيف املصاعد- 22
.هر وقبل هطول اإلمطارريب كل شواملزاتنظيف أسطح املباين- 23
.تنظيف خزانات املاء كلما لزم األمر- 24
-:جيب أن يكون عرض األسعار شامالً للحد األدىن لعدد العمال يف املباين املختلفة وفقاً للجدول التايل- 25

:واجبات المتعهد المالية-خامسا 
عمل تأمني لدى شركة تأمني توافق عليها اجلامعة ضد أي ضرر ألي من العاملني لدى املتعهد يف املواقع -1

ر دائرة اخلدمات العامة يف اجلامعة ن يقوم املتعهد بتسليم صورة عن بوالص التأمني ملديأاملشمولة يف العطاء على 
.قبل أسبوع من شروعه بالعمل يف املوقع

اسم العامل واسم الشركة والتأكد من نظافة مالبس يعمال النظافة حبيث يظهر على الز جلميعموحدزيتوفري -2
.العمل وترتيبها باستمرار

:سادسا ـ شروط تقديم العطاء

الحد األدنى لعدد العمالالمبنىالرقم
عمالA5مبىن واد اهلرية -كلية املهن التطبيقية .1
عمالA+2مبىن واد اهلرية -جر والرخام مركز احل.2
عمالB5مبىن واد اهلرية -كلية اهلندسة .3
عمالB+5مبىن واد اهلرية -العلوم التطبيقية + كلية اهلندسة .4
عمالC6مبىن واد اهلرية -ومبىن االدارة كلية تكنولوجيا املعلومات وهندسة احلاسوب .5
عمال6أبو رمان –رية كلية العلوم اإلدا.6
عامل1مركز التعليم والتعلم-فوزي كعوش مركز التميز.7
عامل1مقر الرابطة.8
عامل1مدارس الرابطة.9

عمال3املقر الرئيسي .10
مسؤول1واملنجرةللحام واخلراطة التأسيس اهلندسي و مشاغل .11
عامل1املسجد .12
ملعا1املشرف املقيم .13
عامل1دائرة اخلدمات.14
عامل39جمموع عدد العمال*
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حمافظة اخلليل شارع عني سارة مقابل بلدية اخلليل–رابطة اجلامعني ة املشرتيات يف يسلم العطاء بالظرف املختوم إىل دائر -1
.األسبوعيةالعطلة اليت تصادف و ةم اجلمعو باستثناء يظهراً 1:30وحىت 8:30خالل ساعات وأيام الدوام الرمسي

وسوف ال 28/01/2016وافق املاخلميسيوم حىت الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهرآخر موعد لتقدمي العطاء -2
.هذا التاريخيف أي عطاء يقدم بعد ينظر

.يشرتط توقيع املتعهد على نسخة العرض وختمه خبتم الشركة الرمسي-3
.من قيمة العطاء% 10يقدم مع العطاء تأميناً نقدياً او شيكاً مصدقاً او كفالة بنكية من احد البنوك قدره -4
.بالشيكليكتب السعر -5
العطاء أو االنسحاب منه شريطة أن يتم ذلك قبل موعد إغالق باب استالم العروض املشار إليه يف ُميكن تعديل -6

.أعاله) 2/سادسا(البند 
: شروط إحالة العطاء–سابعا 

. غري ملزمة بإحالة العطاء ألي كان سواًء ملن تقدم بأقل األسعار أو غريهاجلنة العطاءات واملشرتيات املركزية-1
.من استالمه إشعاراً خطياً برسو العطاء عليه) أيام3(خالل نسختنيعليه العطاء توقيع اتفاقية على على من يرسو-2
ال حيق ملن يرسوا عليه العطاء أن يتنازل لغريه عن عقد االلتزام أو عن جزٍء منه، كما ال حيق له بأي حال من -3

.ي جزء من األعمالاألحوال أن حيول الضمان إىل ضمان من الباطن أو يعهد لغريه بأ
يدفع من حيال عليه العطاء غرامة تأخري عن كل يوم يتأخر فيه عن موعد بدء العمل الذي يتم االتفاق عليه -4

.ديناراً أردنياً ) مائة ومخسني(150قدرها 
يه العطاء يف حالة خمالفة الذي أحيل علالتاليةإرساء العطاء على الشركة حيق للجنة العطاءات واملشرتيات املركزية -5

ألحد الشروط ومل يقم بالوفاء بالتزاماته ألي سبب من األسباب ويصادر مبلغ التأمني ويغرم بفروقات األسعار 
. والتكاليف األخرى

.مدة االلتزام باألسعار ال تقل عن سنة من تاريخ الرد على هذا العطاء-6
: طريقة الدفع–ثامنا 

في نهاية كل شهر وتصرف      نقداً المتعهد / تصدر عن المقاول يتم دفع قيمة العطاء وفق فواتير شهرية 
.حسب األصول

: شروط فسخ العقد–تاسعا 
على مبدأ استمرار تنفيذ خدمات النظافة جلميع مرافقها املشمولة يف جلنة العطاءات واملشرتيات املركزية تؤكد -1

العطل األسبوعية اليت يتفق على العمل خالهلا وعدم توقفها إالّ العطاء يف احلرم اجلامعي طيلة أيام الدوام وأيام
.ألسباب طارئة خارجة عن إرادة املتعهد واجلامعة

:فسخ العقد يف احلاالت التاليةلجنة العطاءات واملشرتيات املركزيةحيق ل-2
.خالفات شفهياً وخطياً تكرار املخالفات ألي من شروط العقد وبعد أن تكون اجلامعة قد نبهت املتعهد هلذه امل-أ

.إساءة التصرف والسلوك سلوكاً شائناً من قبل املتعهد أو مستخدميه-ب
.خاصة مبا يتعلق حبسن سري العمل ومستوى النظافة املطلوبة" املراقب"عدم االلتزام مبا ُيطلب منه من قبل -ت
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أعاله فال حيق للمتعهد ) 2/سعاً تا(إذا مت فسخ العقد من قبل إدارة اجلامعة وخاصة لألسباب املبينة يف البند -3
.املطالبة بأية تعويضات مبا يف ذلك قيمة التأمني املدفوع

-:يف حالة رغبة املتعهد عدم استكمال العقد يف أي وقت من األوقات حيق له ذلك شريطة مراعاة ما يلي-4
. التقدم بطلب خطي لفسخ العقد مينح مبوجبه اجلامعة مهلة ال تقل عن ستني يوماً -أ 

.االستمرار بالعمل بنفس الطريقة وااللتزام بشروط العقد التزاماً كامًال إىل حني انتهاء املهلة-ب
تسليم مجيع املفاتيح وتعويض التالف واملكسور كما تنص عليه شروط العقد وأية مستحقات - ج

.أخرى عليه للجامعة
قد مثل تعويضات للعمال، ديون أو ضرائب ال عالقة للجامعة بأية أمور مالية قد تنجم عن فسخ املتعهد للع-5

. وغريها
يتم طرح مناقصة جديدة خالل هذه الفرتة ويتم إحالة العطاء على متعهد جديد ويتحمل املتعهد الذي يرغب -6

.فسخ العقد أية خسائر مالية قد تتكبدها اجلامعة نتيجة فسخ العقد وإحالته إىل متعهد جديد
:قدشروط انتهاء فترة الع- عاشرا

-:عند انتهاء فرتة العقد وعدم رغبة أي من الطرفني بتجديدها فيتم عمل التايل 
1-.
.تسليم مفاتيح املرافق املوجودة بعهدة املتعهد وتسليم املرافق نظيفة وعلى أحسن حال-2
.االلتزام بإخالء املكان يف الوقت احملدد-3
4-

.العمال أو الديون أو الضرائب وغريها
.رافقله للماتعويض اجلامعة عن املكسور واملفقود الذي نتج عن سوء استعمال عم-5

:أمور إجرائية-حادي عشر 

.14/02/2017–15/02/2016تبدأ فرتة التلزمي من -1
يقدم املتعهد قائمة بأمساء مستخدميه الذين سيقومون بتنفيذ أعمال التنظيف وصورهم الشخصية وصور بطاقات -2

.لعملام
:يلتزم الفريق الثاني بإحضار الوثائق التالية-3

.شهادة خلو من اإلمراض لكل عامل من عمال الشركة -
.من حمكمة البداية لكل عامل من عمال الشركةدة عدم حمكوميةشها-
.السرية الذاتية للشركة املتقدمة -
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المتعهد/ خاص بالشركة 
-:عرض أسعار تنظيف املباين املشمولة يف العطاء إضافة إىل ساحات وبساتني اجلامعة وشوارعها الداخلية كما يلييسرنا أن نقدم لكم

/ المساحة متر مربعالمكان/المبنىالرقم
تقريبا

السنة/السعر بالشيكل

A2532مبىن واد اهلرية -كلية املهن التطبيقية .1
A+1200اهلرية مبىن واد -مركز احلجر والرخام .2
B6808مبىن واد اهلرية -كلية اهلندسة .3
B+6591مبىن واد اهلرية -العلوم التطبيقية + كلية اهلندسة .4
C8000مبىن واد اهلرية .5
7720أبو رمان –كلية العلوم اإلدارية .6
1200مركز التعليم والتعلم-فوزي كعوش مركز التميز.7
1051قر الرابطةم.8
1500املقر الرئيسي .9

850مشغل املنجرة و اخلراطة مشغل مشغل اللحام و مشغل التأسيس اهلندسي و .10
1700مسجد اجلامعة .11
1000مدارس الرابطة.12
300مبىن دائرة اخلدمات.13
بالشيكلالمجموع الكلي *

-: مالحظه 
 التواجد خلدون عابدين. العامة أماتخدلاسوؤل مبالتنسيق معاقع ولمعاينة المباني ويكون الزيارة الميدانية للمو

.0598844429أو جوال 02–2233050هاتف Cمبنى وادي الهرية فيالساعة العاشره صباحاً 

__________________________________________________________:اسم الشركة

____________________________:م الفاكسرق________________________ :رقم الهاتف

___________________________________________________:)فو بالحر (شيكل المبلغ بال


