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ریالكافتیااللمنیومإعـالن عن لتورید وتركیب 
ابو رمان

5/2015/500033ص: الرقم

عن طرح عطاء لتورید رة األبنیة واإلنشاءات والصیانة دائ–جامعة بولیتكنك فلسطین/تعلن رابطة الجامعیین- الخلیل 
، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات لكافتیریا ابو رمانااللمنیوموتركیب 

:الراغبة بالدخول في العطاء ما یلي
أو من دائرة المشتریات المركزیة في مقر رابطة ) www.ppu.edu(استالم كراسة العطاء كاملة من صفحة الجامعة -1

في 30300غیر مستردة تودع في حساب رابطة الجامعیین والجامعة رقم NISخمسون الجامعیین مقابل دفع مبلغ 
كیة بقیمة وٕارفاق شیك بنكي أو كفالة بن09/12/2015الموافق االربعاءالبنك اإلسالمي الفلسطیني اعتبارا من یوم  

.من إجمالي قیمة العطاء وبظرف منفصل، على أ ن تكون ساریة المفعول لمدة ال تقل عن تسعین یوما% 5

ربعاءاالتسلیم كراسة العطاء مع كافة التفاصیل بالظرف المختوم في موعد أقصاه الساعة الثانیة عشره من یوم -2
.إلى دائرة المشتریات المركزیة 16/12/2015الموافق 

ید من االستفسار حول المواصفات الفنیة یمكن االتصال هاتفیا علىلمز 
02- 2233050او على هاتف رقم 0599- 252565عماد الدویك على جوال رقم : المهندس

.أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء- : مالحظة

رئیس دائرة المشتریات المركزیة
محمد ریاض سعدي  ابوزینة.أ

.ب
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عطاء عن
لكافتیریا ابو رمانااللمنیوموتركیب تورید 

-:یرجى مراعاة اآلتي 
.اللمنیوماالیجب ان یكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة لتورید .1
.كوباشراف المهندس عماد الدویلمنیومرید تركیب االیلتزم المورد بتو .2
.وحسب الروسومات المرفقهءااللتزام وبالمواصفات ووفقًا للشروط الواردة في كراسة العطا.3
.شامل الضریبة وشهادة خصم المصدر بالشیكل االسعار .4
.یجب تحدید مدة التورید .5
.لجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول أقل األسعار.6
.یكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.7
.دة وتقرآن معًا االعالن بالجریدة وكراسة الشروط الفنیة للعطاء واالتفاقیة وحدة واح.8
.%25كمیات العطاء بما ال یزید عن زیادة للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو .9

.أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء.10
 ىهاتفیا عللمزید من االستفسار حول المواصفات الفنیة یمكن االتصال:

0599-252565على جوال رقم ویكعماد الدالمهندس

02- 2233050او على هاتف رقم 
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لكافتیریا ابو رمانااللمنیوملتورید وتركیب عطاء :الموضوع
5/2015/500033ص: الرقم

تعهد وٕاقرار

األسعار وألتزم ب،قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كامالً / انا الموقع اسمي أدناه 
وكذلك تحدید من ضریبة الدخل ساریة المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمیة" خصم مصدر"وأتعهد بتقدیم ،المقدمة من قبلي

.وحسب االصولعتبر هذه الثبوتیات أساسا لدفع المستحقات الالزمة أكما ،مدة التورید

.ى ذلك تمت المصادقة والتوقیععلو 

:الشركة/ السادة 

:المشغل المرخصرقم

:العنوان

:رقم الهاتف

:رقم الفاكس

التوقیع والخاتم
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تعلیمات للمشاركین بالعطاء

المحترمین_______________  شركة: السادة تحضرا

تعلیمات للمشاركین بالعطاء: الموضوع

ا ابو رمانلكافتیریااللمنیوملتورید وتركیب :  ألعطاءاسم 
5/2015/500033ص: الرقم

.ال یتجزأ وتقران معااتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات واعالن الجریدة جزء.1
.ویرجى االطالع على المرفقاتعلى المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافیة وااللتزام بها.2
.ض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العطاءیجب على صاحب العطاء التوقیع على وثائق العطاء كما یجب ختم العر .3
.والتركیب والصیانةیعتبر السعر المقدم من المناقص شامال للضرائب والرسوم ومصاریف النقل .4
.الیعتمد أي تعدیل في الكراسة بسبب ما یدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزیة.5
لى النموذج ویرفض أي عرض یحدث فیه المتقدم تشویشًا في على المناقص یجب أن یضع أسعاره رقمًا وكتابة ع.6

.أسعاره ، واللجنة غیر مسؤولة عن أیة أخطاء قد یرتكبها المتقدم في وضع األسعار
.یومًا من ثاني یوم من فتح العطاء على األقل) 90(مدة صالحیة األسعار .7
خول في العطاء كفالة بنكیة أو شیك مصدق على كل مناقص أن یرفق بالعطاء  لصالح رابطة الجامعین تأمینا للد.8

ینظر في العروض غیر وال من قیمة عرضه ةخمسة بالمائ% 5من قبل البنوك المحلیة أو نقدًا بموجب سند قبض بقیمة 
.معززة بتلك التأمینات

، عن كل یوم % 1.5التأخیر بنسبة تفي حالة تأخیر المناقص عن انهاء االعمال المحاله علیه تحسب غراما.9
.تأخیر، ومصادرة  قیمة التأمین المرفق بالعطاء وقیده إیرادا للرابطة

تقوم لجنة العطاءات المركزیة بتنفیذ العطاء مباشرًة باألسعار والشروط والطریقة المناسبة ، من ) 9(الحقا لبند رقم .10
. من ذلك الفرق كنفقات إداریة%) 15(السوق المحلي مضافًا إلیه 

األجنبیة ویجب أن تكون األسعار ثابتة حتى إتمام تلها عالقة بسعر صرف العمالتد أي تحفظاعدم وجو .11
الفنیة للمناقص في البند وصرف المستحقات وسیتم استبعاد أي عرض یوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار تااللتزاما

.صرف العمالت األجنبیة
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وٕاذا رغب المناقص تقدیم . دیالت على وثائق العطاءوال یحق إدخال أیة تعأدناهیقدم العرض على النموذج.12
ولرابطة مالحظات أو عرض بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شریطة تقدیم العرض األصلي كما هو، 

. حق النظر بالمذكرة أو رفضهاالجامعیین 
تالم وعلى ضوء نتائج تكون المحاسبة وصرف جمیع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االس.13

.الفحص واالستالم حسب االصول
تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال یكون واضحًا بصورة كافیة أو یحتمل أكثر من تفسیر أو كان .14

.ناقصًا في بیان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعید تسلیمها أو لم یقدم على نموذج المقرر المرفق بالعطاء
البنود األخرى ملزمة الخیار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعیین حمیل بند على بند آخر ال یجوز ت.15

.للمتزاید
.مع ارفاق كافة الوثائق والكاتالوجات المتعلقة باالجهزةالموردةاللوازمبیان مدة الكفالة على مناقصعلى كل .16
عام للمشتریات جزاءا مكمال لهذه الشروط في عطاءات رابطة العامة والفنیة المطبقة في النظام الطتعتبر الشرو .17

.الجامعیین
.یجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات  قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.18
ال یجوز لصاحب العطاء التعدیل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحیح یجریه صاحب العرض .19

.یجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه وختمهعلیها
من قائمة األسعار جاز % 10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى علیها التعدیل أو المحو أو الطمس أكثر من .20

.للجنة العطاءات والمشتریات المركزیة استبعاد العرض
دس المشرف، وجمیع القطع من    راي المهنملم سكریت واللون حسب 6السعر یشمل زجاج طبقة واحدة سمك . 21

لجمیع الواجهات والشبابیك واألبواب على ان یوافق علیها المهندس ا)أ(مصافي المیاه والشبر من نخبو سكاكر
.المشرف

.ملزمًا لهالمزاودیعتبر العرض المقدم من . 22
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: سعارجدول اال

سعر الكمیةالوحدةالبیانالرقم
الوحدة

االجمالي

نابكو لعمل 66/66أجور تورید وتركیب ألمنیوم بروفیل 1
80الواجهات الزجاجیة على اال تزید ابعاد الثوابت عن 

واللون كابتشینو أو حسب رأي المهندس .  سم80*
ملم سكریت لون 6المشرف والزجاج طبقة واحدة سمك 

.حسب الروسومات المرفقه،بني

250م

بأبعاد حسب الواقع  مجرین 7000شبابیك  مقطع 2
وتأسیس لتركیب المناخل الحقا وجمیع ما یلزم من ونصف

مفصالت وزرافیل وأیدي وكاوتشوك من النوع الجید  
ملم سكریت لون بني حسب 6والزجاج طبقة واحدة سمك 

التصمیم المرفق واللون كابتشینو أو حسب رأي المهندس 
.حسب الروسومات المرفقه،المشرف

240م

كوناب66/66ألمنیوم بروفیلابواب أجور تورید وتركیب 3
سم 70مع ثابت سفلي المنیوم بارتفاع 2000مقطع 

90وجمیع ما یلزم من مفصالت وزرافیل وایدي وجكات 

حسب التصمیم درجة من النوع الجید وتركیب ستوبات
.حسب الروسومات المرفقه،المرفق

210م

المجموع الكلي بالشیكل*
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:-وردالماص بخ

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

..............................:وال رقم  ج......................: رقم فاكس. ...............:رقم ھاتف 

...................................................................................................:التوقیع 

ختم الشركة الرسمي                                                              


