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إعـالن عن
عطاء تأمین على ممتلكات الرابطة ومركبات ومصاعد كهربائیة

31/01/2017حتى 01/02/2016الفترة 

3/2016/30001ص: الرقم

غب رابطة الجامعیین عن طرح عطاء تأمین مقرها وموظفیها وجمیع المؤسسات التابعة لها بما فیها جامعة بولیتكنك فلسطین تر 
ومدارس الرابطة والطلبة والعاملین واألجهزة واألثاث وتأمین على الزائرین وتأمینات على أخطار المهنة للمختبرات ولفاحصي المركبات 

جودة لدى مؤسساتها لمدة سنة بالظرف المختوم فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسمیًا، وترغب والمركبات والمصاعد المو 
محمد ریاض ابوزینة في رابطة الجامعیین  أو موقع الجامعة : في المشاركة في هذا العطاء مراجعة رئیس دائرة المشتریات األستاذ

)www.ppu.edu( الستالم كراسة ووثائق العطاء كاملة وأثناء الدوام الرسمي وفق 04/01/6201الموافق االثنیناعتبارا من یوم
_: الشروط التالیة

30300مائتان وخمسون شیكل غیر مستردة تودع في حساب رابطة الجامعیین والجامعة رقم ) NIS 250(ثمن الكراسة .1

.موجب سند قبض في البنك اإلسالمي الفلسطیني أو نقدي ب
.األسعار بالشیكل تشمل جمیع الضرائب.2
.إحضار فاتورة ضریبیة وشهادة خصم المصدر.3
.إرفاق شهادة مزاولة مهنة.4
).یوم90(من مبلغ العطاء ساریة المفعول لمدة %) 5(إرفاق كفالة تأمین دخول عطاء بنسبة .5
.إرفاق بولیصة إعادة التأمین لدى إحدى شركات التامین الدولیة.6
.یعتبر هذا اإلعالن جزءًا من وثائق العطاء وتكالیف اإلعالن على من یرسو علیه العطاء.7
.یحق للجنة العطاءات تجزئة العطاء.8
.لجنة فتح العطاء غیر ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.9

.كل في عرض منفصل) لزامي والطرف الثالثالتأمین اإل (وعرض لـ ) التأمین الشامل(عرض لـ : على الشركة تقدیم عرضین لجمیع المركبات.10
.2014–2013على الشركات الراغبة بالمشاركة في العطاء إرفاق المیزانیة العمومیة المصدقة لعام .11
.ولن یقبل أي عرض بعد هذا الموعدصباحاشرة والنصف اعالالساعة 17/01/2016األحدآخر موعد الستالم العروض من الموردین یوم .12
. بالمواصفات ووفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاءااللتزام .13
. من تاریخ تسلیم الفاتورة وكافة معززات الصرف ) ثالثة شهور(یتم الدفع خالل .14

).02/ 2230068(لمزید من االستفسار حول المواصفات الفنیة یمكن االتصال هاتفیًا مع مدیر الدیوان على هاتف رقم 

یةزكرلماتیارلمشتارةئداسئیر
ابوزینةسعدي ریاضمحمداألستاذ



جامعة بولیتكنك فلسطین/رابطة الجامعیین
تریاتدائرة المش

University Graduate Union/Palestine
Polytechnic University

Procurement Department

2220370Tel Fax:2220370 / 02: فاكس-2228550: ھاتف - 2228550
54P.O Box45  Hebronriyad@ppu.edumail:-E: ب.ص: الخلیل

C:\Users\admin\Desktop\كراسة الشروط والمواصفات الفنیة لتأمین على ممتلكات الرابطة ومؤسساتھا.docلدائرة الموارد البشریة
م03/01/201602:23:34

عطاءعنإعالن
.تأمین على ممتلكات الرابطة ومركبات ومصاعد كهربائیة

-:یرجى مراعاة اآلتي
.یجب أن یكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة.1
. 01/02/2017حتى 31/01/2016الفترة .2
.الواردة في كراسة العطاءبالبنود االلتزام .3
.شامل الضریبة وشهادة خصم المصدربالشیكل األسعار .4
.لجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار.5
.یكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.6
.اإلعالن بالجریدة وكراسة الشروط الفنیة للعطاء واالتفاقیة وحدة واحدة وتقرآن معًا .7
.یحق للجنة العطاءات المركزیة تجزئة العطاء.8
.الموجودة في العطاءالبنودطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض للجنة الع.9

.أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء.10
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04/01/2016:  التاریخ

عطاء تأمین على ممتلكات الجامعة : الموضوع 
3/2016/30001ص: الرقمعطاء 

تعهد 

وألتزم ،ات والبنود والتزمت بها التزامًا كامالً قرأت الشروط واطلعت على المواصف/ أنا الموقع اسمي أدناه 

من ضریبة الدخل ساریة المفعول ) خصم مصدر(براءة ذمة وأتعهد بتقدیم ،باألسعار المقدمة من قبلي

.أساسا لدفع المستحقات الالزمة للموردكما تعتبر هذه الثبوتیات ومرفقة بالفاتورة الرسمیة

.وقیعوبناءًا على ذلك تمت المصادقة والت

_____________________________________________________:الشركة/ السادة 

__________________________________________________:رقم المشغل المرخص

___________________________________________________________:العنوان

___________________________________________:رقم الهاتف

___________________________________________:رقم الفاكس

التوقیع والختم
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تعلیمات للمشاركین بالعطاء

شركات التأمین المحترمین : حضرات السادة 

تعلیمات للمشاركین بالعطاء:الموضوع

. سساتهاعطاء التأمین على ممتلكات ومركبات الرابطة ومؤ :اسم العطاء
-:على الراغبین بالمشاركة في العطاء ما یلي

.وتقرأ معاأتجز یال تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات واإلعالن بالجریدة جزءً .1
.دراسة كراسة العطاء دراسة وافیةشركة التأمین على .2
هـذه الوثـائق ویـتفهم یِعد المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بعد أن یقرأ .3

جمیــع مــا ورد فیهــا ویخــتم ویوقــع كافــة الوثــائق ویقــدمها ضــمن العــروض كاملــة علــى أن یتحمــل كافــة 
.الصحیحةالصورةالنتائج المترتبة على عدم قیامة بالتدقیق واالستكمال ب

یعتبــر الســعر المقــدم مــن المنــاقص شــامًال رســوم الضــرائب وجمیــع المصــاریف حســب الشــروط .4
.في الكراسة الواردة 

لجنــة العطــاءات ال یعتمــد أي تعــدیل فــي الكراســة بســبب مــا یدونــه المتقــدم مــن اشــتراطات مــا لــم تقبــل .5
.ذلك صراحةً المركزیة 

. یجب على كل مشارك تقدیم سیرة ذاتیة عن الشركة وبیان عن األعمال التي تقوم بها.6
ویرفض أي عرض یحدث فیه المتقدم على شركة التأمین أن تضع أسعارها رقمًا وكتابة على النموذج .7

. تشویشًا في أسعاره واللجنة غیر مسؤولة عن أیة أخطاء قد یرتكبها المتقدم في وضع األسعار 
. من الیوم الذي یلي فتح العطاء ) یوما 90(مدة صالحیة األسعار .8
كفالــة (اء علــى كــل شــركة تــأمین أن ترفــق بالعطــاء لصــالح رابطــة الجــامعیین تأمینــا للــدخول فــي العطــ.9

خمسة بالمائـة % 5بنسبة ) ل البنوك المحلیة أو نقدًا بموجب سند قبض ببنكیة أو شیك مصدق من ق
.من قیمة عرضه وال ینظر في العروض غیر المعززة بتلك التأمینات 
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في حالة تأخر شركة التأمین عن تقدیم بوالص للبنود المحالة علیها تحسب غرامات التأخیر بنسبة .10
. یوم تأخیر ویتم مصادرة قیمة التأمین المرفق بالعطاء وقیده إیراد للرابطة عن كل% 1.5

تقوم لجنة العطاءات المركزیة بإحالة العطاء مباشرة باألسعار والشروط المناسبة ) 10(الحقًا لبند رقم .11
للتأمین على ممتلكات الرابطة ومؤسساتها من السوق المحلي وأي فرق في األسعار مضافًا إلیه 

. من ذلك الفرق كنفقات إداریة %) 15(
عدم وجود أي تحفظات لها عالقة بسعر صرف العمالت األجنبیة ویجب أن تكون األسعار ثابتة .12

حتى إتمام االلتزامات الفنیة للشركة المنفذة في البند وصرف المستحقات وسیتم استبعاد أي عرض 
. یوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبیة 

یقدم العرض على النموذج أدناه وال یحق إدخال أیة تعدیالت على وثائق العطاء وٕاذا رغب المناقص .13
تقدیم مالحظات أو عرض بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شریطة تقدیم العرض 

.األصلي كما هو ولرابطة الجامعیین حق النظر بالمذكرة أو رفضها 
لمستحقات لشركة التأمین بعد شهرین من استالم بولیصة التأمین تكون المحاسبة وصرف جمیع ا.14

. والفاتورة الرسمیة وشهادة خصم المصدر حسب األصول
تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال یكون واضحًا بصورة كافیة أو یحتمل أكثر من .15

یمها أو لم یقدم على تفسیر أو كان ناقصا في بیان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعید تسل
. النموذج المقرر المرفق بالعطاء

ال یجوز تحمیل بند على بند آخر  ولرابطة الجامعیین الخیار في إلغاء أي بند وتبقى أسعار البنود .16
. األخرى ملزمة للمناقص

تعتبر الشروط العامة والفنیة المطبقة في النظام العام للمشتریات جزءا مكمال لهذه الشروط في .17
. اءات رابطة الجامعیین عط

تودع العروض من السادة المتقدمین في صندوق العطاءات لدى دائرة المشتریات المركزیة في رابطة .18
شارع عین سارة  قبل انتهاء المدة المحددة لذلك وكل عرض ال یودع في / الجامعیین في الخلیل 

.مصدره مغلقًا صندوق العطاءات قبل آخر موعد لتقدیمه ال ینظر فیه ویعاد الى 
یجوز ألي شركة سحب عرضها بمذكرة موقعة منها وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد .19

. لفتح العطاء 
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ال یجوز لمقدم العطاء التعدیل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحیح یجریه مقدم .20
.العرض علیه إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه وختمه

من قائمة % 10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى علیها التعدیل أو المحو أو الطمس أكثر من .21
.األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتریات المركزیة استبعاد العرض 

. یعتبر العرض المقدم من المناقض ملزمًا له .22
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شركات التأمین المحترمین : حضرات السادة 
الشروط الفنیة للتأمینات الرابطة ومؤسساتها: الموضوع

,,,تحیة طیبة وبعد 
یسر رابطة الجامعیین ومؤسساتها دعوتكم لتقدیم عروض لتأمینات المختلفة والمدرجة تفاصیلها فیما 

: یلي

:تأمین إصابات العمل والعمال : أوال 
لرابطة ومؤسساتها أثناء قیامهم بعملهم یغطي التأمین إصابات العمل التي تلحق بالموظفین وعمال ا

وذهابهم الى العمل من مكان إقامتهم وعودتهم منه الى مكان إقامتهم وكذلك أثناء أي نشاطات 
یشتركون فیها بصفتهم الوظیفیة وأیة مهمة رسمیة یكلف بها من قبل رب العمل أثناء ساعات العمل 

. سب قانون العمل الفلسطیني الساري المفعول الرسمیة والساعات اإلضافیة داخل الضفة الغربیة ح
النطاق الجغرافي 

أثناء تأدیتهم لمهام عملهم في مكان العمل .1
أثناء تأدیة مهام رسمیة موكلة إلیهم حتى لو كانت خارج أماكن عملهم .2
تنقلهم من والى عملهم ضمن الطریق االعتیادي .3

المشمولین بالتغطیة 
أساتذة وموظفي ومستشاري وعمال وزائرین رابطة الجامعیین :طیة العاملین المشمولین بالتغ
موظفًا وعامًال وكذلك زائرین الرابطة ومؤسساتها وعدد الموظفین كما 251ومؤسساتها البالغ عددهم 

:یلى 
   143مدرسین

   73إداریین

    35عمال

. دینار سنویاً ) 3351000(األجور التقدیریة 
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_:الشروط 
ول والعــالج فــي المستشـفى أن یــتم عمــل اتفاقیــة مكتوبـة بــین شــركة التــأمین والمستشــفى آلیـة الــدخ.1

تنص على استقبال طالب وموظفي الرابطة ومؤسساتها تلقائیا دون دفع أي رسوم مـن قبـل المـؤمن 
ودون الطلب منه الحصول على موافقـة الشـركة المؤمنـة ویـتم إعـالم ) حیث أن قیمة اإلعفاء صفر(

. ادث واسم المصابالشركة بالح
اإلقامة في المستشفى بالغة ما بلغت بدون تحدید وبغض النظر عن زمان ومكان العالج .2
یغطي التأمین الموظف ابتداء من خروجه للعمل من بیته وحتى عودته للبیت .3
یغطي التأمین الموظف أینما تواجد إذا كان مكلفا من قبل الرابطة بعمل رسمي .4
. زوار الرابطة ومؤسساتها أثناء تواجدهم بهایغطي التأمین ضیوف و .5
یتم التعویض خالل أسبوعین من تاریخ تسلیم التقریر النهائي ووصوالت المصاریف بكامل الراتب .6
_:یغطي التأمین اإلصابة البدنیة حسب  اآلتي .7
25000 دوالر أضرار مادیة للحادث الواحد
25000 دوالر جسدیة للحادث الواحد
50000بولیصة تأمین المسؤولیة المدنیة دوالر
 200000حدود التزام الشركة لحد أقصى خالل فترة التأمین$
قیمة اإلعفاء صفر .8
:)طالب(تامین الحوادث الشخصیة : ثانیا

:النطاق الجغرافي
دث قد داخل الحرم الجامعي وأي مكان آخر تندبه إلیه اإلدارة ویغطي التامین اإلصابة البدنیة الناتجة عن حوا

تلحق بالطالب أثناء تواجدهم حادث قد یلحق بالطالب أثناء تواجدهم في الرابطة ومؤسساتها في محافظة 
.طالب 4350الخلیل أو اشتراكهم في نشاطات خارج الرابطة ومؤسساتها وتحت إشرافها وعدد الطالب 

_:مبالغ التأمین 
.الوفاة والعجز الدائم نتیجة الحادث حسب جدول العجوزات-أ
.دوالر لكل طالب) 500(التغطیة الطبیة الناتجة عن حادث -ب
.ساعة24فترة التغطیة خالل -ت

دوالر للحادث من المصاریف 1500صفر دوالر سقف التغطیة للطالب ) ب(،)أ(اإلعفاء للبندین : التحمل 
. الطبیة
تأمین الموجودات واألجهزة ضد الحریق واألخطار المتحالفة : ثالثًا 
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الجامعة والمدارس (مین األضرار والخسائر التي تلحق بمقر رابطة الجامعیین وجمیع مؤسساتها یغطي التأ
_:بسبب حادث ینجم عن األخطار التالیة ) ودائرة الخدمات ودائرة التعلیم المستمر

الحریق أو الصاعقة أو انفجار أو أي من المواد أو الممتلكات المؤمن علیها أو طفح األنابیب أو -أ
ب للمیاه من األنابیب واألجهزة المائیة أو خزانات الماء أو اصطدام المركبات بالمبنى أي تسر 

دوالر 5000كذلك تغطیة الزجاج بسقف , وسقوط أیة أجسام غریبة 
.الزالزل سواء نتج عنها حریق أم ال -ب
.الزوابع والعواصف والفیضانات-ج
.الثلوج والصقیع واإلنجماد واألعاصیر- د
.ضرار أو األعمال الكیدیة أعمال الشغب واأل- ه
التماس كهربائي -و
).Policy of  risk(تأمین كامل - ز

.دینار) 750000(قیمة األجهزة والمعدات واألثاث المؤمن علیها 
تأمین على مباني الجامعة :  رابعًا 

إجمالي المبلغ المؤمن علیه ثالثة مالیین دینار أردني : قیمة البناء .1
قیمة اإلعفاء صفر . 2
تأمین المصاعد : امساً خ

مصاعد5ویغطي جمیع مصاعد الجامعة وعددها 
:جدول یوضح أماكن ومواصفات المصاعد 

عدد كغم-الحمولةعدد المحطاتسنة اإلنتاج نوع المصعداسم المبنىالرقم
األشخاص 

sigma201055257سیجما  مبنى اإلدارة.1

كلیة الھندسة وكلیة العلوم .2
یقیةالتطب

sigma20102160021سیجما 

sigma201065257سیجما  كلیة الهندسة وكلیة العلوم التطبیقیة .3

sigma20042100013سیجما كلیة الهندسة .4

sigma201555007سیجما مبنى ابو رمان.5
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- :أخطاءتأمین : سادساً 
.ات المهنة لفحص المركبءأخطا-أ

شیكل) 250000(ؤولیة الشركة خالل السنة التأمینیة حدود مس.
 شیكل400التحمل.
.المهنة لمختبرات الخدماتءأخطا-ب
2(وعددهم : عدد الفاحصین.(
 شیكل)250000(حدود مسؤولیة الشركة خالل السنة التأمینیة.
 شیكل400التحمل.
_ :تأمین المركبات : سابعاً 

) ركباتم6(ها ویغطي جمیع مركبات الرابطة وعدد
_:یوضح أنواع المركبات التاليجدولال

عدد الوقود/ نوع السیارة الرقم
الركاب

نوع التأمینقوة المحركنوع الترخیصسنة الصنع

–614باص مرسیدس .1
سوالر 

شامل منفصل+ الزامي  +3972T.Pخصوصي 1+251995

- 614باص مرسیدس .2
سوالر

الزامي +3972T.Pخصوصي 1+251995
شامل منفصل+ 

شامل منفصل+ الزامي +8650T.Pخصوصي491997+1سوالر_ باص دف .3
شامل منفصل+ الزامي +2390T.Pتجاریة موحدة 11991+7بنزین _ باص فوكس .4
باص فوكس طراز .5

سوالر _ ترانسبورتر 
شامل منفصل+ الزامي +2800T.Pتجاریة موحدة 2+82000

سیارة فوكس طراز .6
بنزین _ باسات 

شامل منفصل+ الزامي  +1781T.Pخصوصي 4+12000

.شاملالطرف ثالث أو لتأمین الاً اإلعفاء صفر قیمةعین االعتبار بمع األخذ 
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جدول األسعار 

مالحظاتالمبلغ بالشیكل الجدیدالبیانالرقم
زائرین للجامعة–تأمین موظفین .1

تأمین حوادث شخصیة للطالب .2

تأمین الحریق واألخطار المصاحبة .3

تأمین ضد السرقة .4

تأمین المسؤولیة المدنیة.5

4تأمین مصاعد المجامعة عدد .6

خطاء المهنیة لفاحصي السیاراتاألتأمین .7

لمختبرات لتامین أخطاء المهنة .8

بالشیكلالمجموع*
رقمال

تأمین المركبات
مالحظاتنوع التأمین

شاملطرف ثالثإلزامي
سوالر  _ 614باص مرسیدس .10

سوالر _ 614باص مرسیدس .11

سوالر _ باص دف  .12

بنزین _ باص فوكس  .13

سوالر_ باص فوكس طراز ترانسبورتر .14

بنزین _سیارة فوكس طراز باسات .15

المجموع*
المجموع الكلي بالشیكل**
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خاص بالشركة
_:یرجى تزویدنا بما یلي

. بأسماء شركات إعادة التأمین لشركتكم وتصنیفها.1
.شهادة خصم مصدر ساریة المفعول.2
.إرفاق بولیصة إعادة التأمین لدى إحدى شركات التامین الدولیة.3
. لة المهنة من رقابة التأمین في سوق رأس المال رخصة مزاو .4

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

................................:وال رقمج.......................: ..رقم فاكس. ..................: ..رقم ھاتف 

:.................................................................................................................العنوان

شیكل ..................................................................كتابة) NIS(                   رقما :المبلغ

األسعار التي تقدم ھي األسعار النھائیة التي ستدفع من الرابطة شاملة جمیع الضرائب والرسوم : مالحظة 
.وحسب األصول  

ختم الشركة الرسمي


