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 محافظة الخميل/ رابطة الجامعيين 

 جامعة بوليتكنك فمسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية

 2017-2016مباني الجامعةلمعام االكاديمي في تضمين غرف التصوير
 لصالح مجمس إتحاد الطمبة

 
  (شيكل150: )ثمن الكراسة 

 (مئة وخمسونشيكل )

 
 01/08/2016: االثنين استالم كراسة الشروط يوم

 02/08/2016:وتسميم الكراسة يوم الثالثاء 
 

 مع أطيب أمنيات
 رئيس دائرة المشتريات

 االستاذ محمد رياض ابوزينة
 

 ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية
riyad@ppu.edu 
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إعالن عن تأهيل تضمين غرف  
 التصوير لعام االكاديمي

2016 -2017 

 

دائرة المشتريات المركزية عن رغبتيا في تاىيل ضامنين اكفاء /جامعة بوليتكنك فمسطين/ تعمن رابطة الجامعيين
لتضمين غرف الطباعة والتصوير في مباني وادي اليرية ومبنى أبو رمان والمبني الرئيسي وذلك لمعام األكاديمي 

 : حيث يشترط في المتقدمين ما يمي2016/2017
 .خبرة موثقة في مجال العمل ال تقل عن ثالث سنوات .1

 .خمو جميع العاممين من األمراض السارية والمعدية بموجب تقرير طبي من مديرية الصحة .2

 .أن يكون حسن السيرة والسموك وغير محكوم عميو جنائياً  .3

 .(ضرورة  إرفاق السير الذاتية)توفر الكادر الفني واإلداري الالزم لتنفيذ العمل والذي يحقق الشروط المذكورةأعاله  .4

 .أن يكون مسجال في دوائر الضريبة .5

 .االستعداد لدفع مبمل الضمان نقداً  .6

 . شيكل عند التاىيل لكل غرفة7500االلتزام بدفع مبمل  تامين دخول المزايدة ومقداره  .7

 .أثمان المياه والكيرباء والتي يستيمكيا في الغرفةبدفع يمتزم الضامن  .8

 . شيكل غير مستردة 150ثمن كراسة العطاء عند التاىيل  .9

 

فعمى الراغبين بالمشاركة تقديم المستندات والوثائق الثبوتية الالزمة وفقا لمشروطالمذكوره اعاله  في ظرف 
 عين سارة حتى نياية دوام يوم –مختوم لدى  رئيس دائرة المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين 

 م30/07/2016السبت
 عهى هاتف رقى عًادة شؤوٌ انطهبتنًسٌد يٍ االستفسار حىل شروط انعطاء ًٌكٍ االتصال هاتفٍاً يع 

 . خالل اندواو انرسًً(2230068/02)

 

     .أجور اإلعالن على من ترسو عليه المزايدة بعد التاهيل: - مالحظة

  

ت يزكرنيتاايرنيشترةائدائيسر        

 

 ابىزٌنت سعدييحًد رٌاض: الستاذ       ا
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 عطاء 
 2017- 2016مزايدة تضمين غرف التصوير لمعام االكاديمي 

 
  :- يرجى مراعاة اآلتي 

يجب ان يكون المتقدم لمعطاءشركة متخصصة في مجال الطباعة والتصوير، ووفقًا  .1
 .لمشروط الواردة في كراسة العطاء

 .االسعار بالشيكل شامل الضريبة  مع ضرورة تقديم شيادة خصم المصدر  .2

 .ضرورة أن يكون المتقدم  مسجال في دوائر الضريبة. 3     

 .التزام الضامنبالمواصفات الواردة في كراسة المزايدة .3

 .مدة الضمانعام اكاديمي وفصل صيفي ان وجد .4

 .لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أعمى األسعار، وبدون ابداء األسباب .5

 .يكون السعر وفقًا لمشروط الواردة في كراسة العطاء .6

 .التزام الضامن بدفع أثمان المياه والكيرباء والتي يستيمكيا في الغرفة. 7 

 .االعالن بالجريدة وكراسة الشروط الفنية لمعطاء واالتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا . 8     

 .يحق لمجنة العطاءات المركزية تجزئة المزايدة. 9     
 .أجور اإلعالن عمى من يرسو عميو العطاء. 10      
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 2017- 2016مزايدة غرف التصوير لمعام االكاديمي لالشروط الفنية
قرار  تعهد وا 

 

أقر بأني قرأت واطمعت  عمى كافة بنود الشروط والمواصفات الواردة في ىذا /انا الموقع اسمي أدناه 
يومًا من اليوم  (90)العطاء وأؤكد التزامي بيا التزامًا كاماًل، كما وألتزم باالسعار المقدمة من قبمي لمدة 

من ضريبة الدخل سارية المفعول " خصم مصدر"ىذا واتعيد بتقديم براءة ذمة . الذي يمي فتح العطاء
، ومرفقة بالفاتورة الرسمية، مع عممي التام بأن ىذىالوثائق تعتبر أساسا لدفع المستحقات الالزمة لممورد

 .كما أتعيد بااللتزام الكامل بالمواصفات الواردة قي ىذه الكراسة

 .وبناءًا عمى ذلك تمت المصادقة والتوقيع

 :        الشركة/ السادة 

 :       رقم المشغل المرخص

 :         العنوان

 :    رقم الياتف

 :    رقم الفاكس

التوقيع والخاتم  
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 تعميمات لممشاركين بالعطاء

 المحترمين_______________  شركة: حضرات السادة 

تضمين غرف طباعة وتصوير لمباني الجامعة لصالح مجمس إتحاد :العطاء في تعميمات لممشاركين 

 . الطمبة

نود إعالمكم انه عمى الراغبين في المشاركة في المزايدة  االطالع  عمى التعميمات التالية  وااللتزام 

:- بها

 
 .ال تتجزأ وتقرأ معاا تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات واالعالن بالجريدة جزء .1
 .كاممةعمى الشركة المتقدمة  دراسة كراسة العطاء دراسة  .2
 ويتفيم جميع ما ورد فييا ىذه الكراسة  بعد أن يقرأ (9ص)  الجدولحسبيِعد المناقص عرضو وأسعاره  .3

 عدم عنالمترتبة  المسؤولية  ضمن العروض كاممة عمى ان يتحمل  كافة الوثائق موقعة ومختومةويقدم
 .قيامة بالتدقيق واالستكمال بالصوره الصحيحة

يعتبر السعر المقدم من المناقص شاماًل رسوم الضرائب وجميع المصاريف حسب الشروط الواردة في  .4
. الكراسة 

ما يدونو المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل لجنة العطاءات المركزية ينتج عال يعتمد أي تعديل في الكراسة  .5
. ذلك صراحةً 

شركة المتقدمة أن تضع أسعارىا رقمًا وكتابًة عمى النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيو المتقدم العمى  .6
 .تشويشًا في أسعاره ، والمجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبيا المتقدم في وضع األسعار

 .يومًا من اليوم الذي يمي فتح العطاء (90)مدة صالحية األسعار  .7
 .مدة توريد التجييزات والبدء بتقديم الخدمات لمطمبة ال تزيد عن اسبوع من إصدار أمر التوريد .8
 .شيكل نقدًا عن كل غرفة لدى أمين صندوق الجامعة 7500االلتزام بدفع مبمل  تامين مستردلدخول المزايدة مقداره .9
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 البنود المحالو عمييا تحسب غرامات التأخير بنسبة تنفيذشركة المتقدمة عن الفي حالة تأخر  .10
إيراد لصالح رابطة ك التأمين المرفق بالعطاء وقيده مبملعن كل يوم تأخير ويتم مصادرة % 1.5

. جامعة بوليتكنك فمسطين/ الجامعيين 
تقوم لجنة العطاءات المركزية باحالة العطاء مباشرًة باألسعار والشروط  (10)لبند رقملالحقا  .11

البند )كما و تضاف غرامة عمى الشركة المتخمفة عن العطاء المناسبة من السوق المحمي،
.  من ذلك الفرق كنفقات إدارية (%15)فرق في األسعار مضافًا إليه لتشمال (10

ذا رغب  .  أدناه وال يحق إدخال أية تعديالت عمى وثائق العطاءوفق الجدول المعديقدم العرض  .12 وا 
المناقص تقديم مالحظات أو عرض بديل عميو تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصمة شريطة تقديم 

 ثم المذكرة في جامعة بوليتكنك فمسطين لياحق النظر / العرض األصمي كما ىو، ورابطة الجامعين 
 .قبوليا أو رفضيا

  
تحتفظ المجنة بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو  .13

 مواصفات بنود العطاء أو شروط ومواعيد تسميميا أو لميقدم عمى النموذج المقرر المرفق لم يبين
 .بالعطاء

الخيار في إلغاء جامعة بوليتكنك فمسطين / ،  ولرابطة الجامعين  يجوز تحميل بند عمى بند آخر ال .14
 .تبقى أسعارالبنود األخرى ممزمة لممناقص، وفي ىذه الحالة أي بند

 العامة والفنية المطبقة في النظام العام لممشتريات في طتعتبر االتفاقية الموقعة بين الطرفين والشرو .15
 .رابطة الجامعيين جزءا مكمال لشروط ىذه العطاء

السادة المتقدمين في صندوق العطاءات الموجود في دائرة المشتريات قبل تودع العروض من  .16
شارع عين سارة ، قبل انتياء المدة المحددة لذلك وكل /المركزية في رابطة الجامعيين في الخميل

عرض ال يودع في صندوق العطاءات قبل انتياء المدة المحددة ال ينظر فيو ويعاد الى مصدره 
. مغمقاً 

يجوز ألي شركة سحب عرضيا بمذكرة موقعة منيا وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد  .17
.  المحدد لفتح العطاء
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ال يجوز لمقدم العطاء التعديل أو المحو أو الطمس، في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريو مقدم  .18
. العرض عميو إعادة  كتابتو رقمًا وكتابًة والتوقيع عميو وختمو

المبمل من % 10األسعار التي جرى عمييا التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  قيمة إذا بمغت .19
.   جاز لمجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرضاالجمالي لمعطاء

.  يمنع منعا باتا تصوير أي كتاب دون موافقة مؤلفو داخل أسوار الجامعة .20
 .يعتبر العرض المقدم من المناقص ممزمًا لو .21
 

 

 :مواصفات عامة
 

 :موقع غرف التصوير: اوالً 
 . طالب تقريباً 1400ابو رمان، عدد الطالب / غرفة تصوير كمية العموم االداية ونظم المعمومات .1

 . طالب تقريباً 1400 وادي اليرية، عدد الطالب +A / Aمبني / غرفة تصوير كمية المين التطبيقية .2

  طالب تقريباً 2800، عدد الطالب +B/Bواد اليرية مبنى/غرفة تصويركمية اليندسة والعموم التطبيقية .3

  500، عدد الطالب C واد اليرية مبنى /غرفة تصوير كمية تكنولوجيا المعمومات وىندسة الحاسوب .4
 طالب تقريباً 

  طالب تقريباً 500عين سارة مقابل مقر بمدية الخميل، عدد الطالب / غرفة تصويرالمنبى الرئيسي .5

 

 :األجهزة والمستمزمات المطموب توفيرها في كل غرفة تصوير: ثانيا
 . صورة في الدقيقة75 بسرعة ال تقل عن 2ماكنات تصوير عدد  .1

 .2طابعة ابيض واسود عدد  .2

 .1 عدد  A3طابعة  .3

 . وبمواصفات وجودة عالية تمبي احتياج الطمبةB وموقعيا في مبنى 2ماكنة بمتر عدد  .4

 .2طابعة ممونو عدد  .5

 عمى األقل ذات مواصفات وسرعة عالية، وبما تسمح بو مساحات الغرفة، 3جياز كمبيوتر عدد  .6
 .باالضافة الى جياز حاسوب خاص بمدير الغرفة، وتخضع االجيزة لصيانو دورية اسبوعية

 .مستمزمات قرطاسية وبأسعار السوق وتخصع لمرقابة .7

 .2 ومروحة عدد 2مدفأة عدد  .8
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 شروط خاصة: ثالثا

 

 . أغورات10سعر تصوير الورقة ال يزيد عن  .1

 .سعر الطباعة ال يزيد عن نص شيكل لمصفحة الواحدة .2

 .ال يسمح باستخدام الورق االسرائيمي في المكتبات .3
 

 .جدول المواصفات الفنية والكميات واألسعار

 
 مالحظات سعر الغرفة بالشيكل موقع الغرفة الرقم

 كتابة رقما

    ابىرياٌ .1

    Aوادي انهرٌه .2

    B،Cوادي انهرٌه .3

    انًبنى انرئٍسً .4

    انًجًىع بانشٍكم   *

 
 

  -:ورداص بالمخ

 

 

 .....................................................................................................: اسى انشركت

 

 

 ..............................:جىال رقى  ......................: رقى فاكس....... .........: رقى هاتف 

 

 

 ..........................................................................................................: انتىقٍع 

 

 ختم الشركة الرسمي                                                                

 
 


