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 04/03/2019: التاريخ    

 3/9102/3113ص: الرقم

 
 
 محافظة الخليل/ رابطة الجامعيين 

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

 مستلزمات معدات وادوات ومواد خام مشغل صياغة الذهبتوريد ل
 3/9102/3113ص .: عطاء رقم

 للمرة الثالثة
 محاربة البطالة وتعزيز االبتكار المجتمعيمشروع  ضمن

 يطاليالتعاون اإلبتمويل من 
 شيكل 051 مبلغبثمن الكراسة 

 مئة وخمسون شيكل

 10/13/9102الموافق  االثنينيوم من  ابتداءاستالم كراسة الشروط 
 مع أطيب أمنيات

 رئيس دائرة المشتريات
 زينةأبو دمحم رياض  األستاذ

 المركزية والمشتريات جنة العطاءاتلومقرر 
riyad@ppu.edu 
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 إعـالن عن
 دوات ومواد خام مشغل صياغة الذهبأتوريد معدات و 

  للمرة الثالثة

دوات ومواد خام مشغل صياغة معدات وأ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح عطاء/ تعلن رابطة الجامعين
، ضمن الشروط يطالين اإلالتعاو بتمويل من ، محاربة البطالة وتعزيز االبتكار المجتمعي، ضمن مشروع الذهب

- :والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء
 

من دائرة المشتريات المركزية في مقر  أو(  www.ppu.edu)كاملًة من صفحة الجامعة  استالم الكراسة .0
غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين مئة وخمسون شيكل مبلغ  مقابل دفعرابطة الجامعيين 

 10/13/9102الموافق  االثنينمن يوم  اعتباراً في البنك اإلسالمي الفلسطيني  31311والجامعة رقم 
، على أن إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل من% 5بقيمة  و نقداً أإرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية  .9

 .لبنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن تسعين يوماً الكفالة اتكون 

الموافق  االثنينمن يوم  09:11الساعة حتى تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .3
 .رابطة الجامعيين –المشتريات المركزية  لدائرة 00/13/9102

 

 915داخلي/ 199935551فهاتالطباخي غادة . م/ ة المشروع منسقمع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
 1528910039جوال أو 

 
 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -: مالحظة

 
 

 
 المركزية المشترياتة رئدا رئيس

 ابوزينة سعدي دمحم رياض األستاذ        

 

 

 

 

 
 

http://www.ppu.edu/
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 مالحظات العامة
 عطاء عن

محاربة البطالة لمشروع  دوات ومواد خام مشغل صياغة الذهبمعدات وأتوريد 
 وتعزيز االبتكار المجتمعي

 -:يرجى مراعاة اآلتي 
 

دوات ومواد خام توريد معدات وافي متخصصة  شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب  .0
 .، ووفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاءصياغة الذهب

المتقدم أن يزودنا  ، حيث يجب علىغير شاملة ضريبة القيمة المضافةاألسعار  .9
 .بفاتورة صفرية

 .لعرضالرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع ا .3
 مقر مشغل الذهب في مبنى مركزلالمواد المطلوبة  تركيبو  ليلتزم المورد بتوصي .0

 .بو رمانالتعليم المستمر الكائن في جبل أ

 .األسباب إبداء، وبدون األسعار أقللجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .5

 .يكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء .6
 .التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معاً لشروط الفنية للعطاء وابالجريدة وكراسة ا اإلعالن .3

 .يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء .8
 .للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء .2

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .01
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رأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم ق/ الموقع اسمي أدناه  أنا
بتقديم براءة ذمة  وأتعهد، فتح العطاء اليوم الذي يليمن يومًا ( 21)المقدمة من قبلي لمدة  باألسعار

ات هذه الثبوتي من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر" خصم مصدر"
ل  المواد المطلوبة و تركيب المورد بتوصيل، كما أتعهد أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد

 .(مبنى ابو رمانمركز التعليم المستمر، مشغل صياغة الذهب في )

 .وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع

 :الشركة/ السادة 

 :رقم المشغل المرخص

 :العنوان

 :رقم الهاتف

 :رقم الفاكس

 

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار



 جامعة بوليتكنك فلسطين/رابطة الجامعيين
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 25-25/5552222-5558222تليفاكس

 
Page 6 of 11 

 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 المحترمين_______________  شركة: حضرات السادة 

محاربة البطالة )لمشروع دوات ومواد خام مشغل صياغة الذهب معدات وأ توريدبتعليمات للمشاركين 
- :يمشاركة في العطاء ما يللل يطالير المجتمعي الممول من التعاون اإلوتعزيز االبتكا

 
 .ن معاً ال يتجزأ وتقرآ اً الجريدة جزء وإعالنتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات  .0

 .على المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها .9

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

ضريبة  ؛ عداالنقل والتركيبمن المناقص شامال للضرائب والرسوم ومصاريف  يعتبر السعر المقدم .0
 .القيمة المضافة حيث ان المشروع معفي من ضريبة القيمة المضافة

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

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

 .يومًا من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل( 90)مدة صالحية األسعار  .3

تأمينا للدخول في العطاء كفالة بنكية  -الجامعينلصالح رابطة -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .8
من قيمة  ةخمسة بالمائ% 5أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقدًا بموجب سند قبض بقيمة 

 .غير معززة بتلك التأميناتالينظر في العروض وال عرضه 

، عن %1.5بنسبة التأخير  تعليه تحسب غراما المحالة إنهاءاألعمالفي حالة تأخير المناقص عن  .2
 .للرابطة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيراداً  ومصادرة قيمةكل يوم تأخير، 

سعار والشروط والطريقة تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرًة باأل( 2)الحقا لبند رقم  .01
 .من ذلك الفرق كنفقات إدارية%( 15)، من السوق المحلي مضافًا إليه المناسبة
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األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة  تلها عالقة بسعر صرف العمال تدم وجود أي تحفظاع .00
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به  تحتى إتمام االلتزاما

 .تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية

وإذا رغب المناقص . أية تعديالت على وثائق العطاءوال يحق إدخال  أدناه يقدم العرض على النموذج .09
تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي 

 .حق النظر بالمذكرة أو رفضهاولرابطة الجامعيين كما هو، 

االستالم وعلى  تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة .03
 .األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير  .00
أو كان ناقصًا في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج 

 .المقرر المرفق بالعطاء

البنود  الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعيين جوز تحميل بند على بند آخر ال ي .05
 .للمتزايداألخرى ملزمة 

المتعلقة  والكتالوجاتكافة الوثائق  إرفاقمع  الموردة اللوازمعلى  مدة الكفالةبيان  مناقصعلى كل  .06
 .باألثاث

العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه الشروط في  طتعتبر الشرو  .03
 .عطاءات رابطة الجامعيين

قبل الموعد المحدد عة منه وتودع في صندوق العطاءات يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موق .08
 .لفتح العطاء

ار وأي تصحيح يجريه صاحب ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسع .02
 .العرض عليها يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقيع عليه وختمه

من قائمة % 01إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  .91
 .األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض

 .ملزمًا له لمزاودايعتبر العرض المقدم من  .90
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 (دوات ومواد خام مشغل صياغة الذهبمعدات وأ)وأسعار توريد مواصفات 

 والكميات جدول المواصفات
 

 معّدات وأدوات: أولا 

 الفنيةمواصفات ال العدد الوحدة الصنف #
سعر الوحدة 

 بالدوالر

السعر 
االجمالي 
 بالدوالر

ة  فتر
 التوريد

 الكفالة

     (0.3 ،  0.1): قاسالم 30 بكيت نصالت 1

     (1.3إىل  - 0.7من ) : المقاس 45 علبه فريزات تخزيق 2

      (  23إىل  - 07من ) : المقاس 15 علبه فريزات طابة 3

 75 ورقه ورق زجاج 4

 : والنعومة الخشونه درجة
 ( 400 ،320 ، 280)   خشن

 ( 800 ، 600)  متوسط
 (1200 ، 1000)  ناعم

    

ان  5 ز كيلو 1سعة / وزن  1 قطعة غم 0.01مي       

 4 قطعة سلك تربيط 6
 حديد

 16، 14: المقاس
    

     متحرك أو ثابت 16 قطعة منشار يد 7

     -------------- 1 كغم شمع نحل 8

     -------------- 8 قطعة زاوية حديد 9

     -------------- 16 قطعة ممسك خواتم 10

     -------------- 8 قطعة فرجار 11

     -------------- 16 قطعة فرشاة درج 12

     سم 6،  سم  4:المقاس 16 قطعة مجرود 13

     -------------- 16 قطعة مقص نوري 14

د نصف ظهر 15      سم 15: طول 16 قطعة مير

د مبسط 16      سم 15: طول 16 قطعة مير

د مشكل 17      سم 10: طول 32 قطعة مير

 60 قطعة زرادية مشكل 18
ز م  ( خشن)سنز

ز   (ناعم)أو غي  مسنز
    

     -------------- 32 قطعة شفت لحام 19

      16 قطعة شفت تشبيك 20

     -------------- 16 قطعة قاعدة+  عكس   شفت 21

     قطعة ديجيتال+ قطعة عادي  2 قطعة ميكروميي   22

23 
قياس )كاليير ديجيتال 

 (داخل  وخارجر  
     -------------- 2 قطعة
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 الفنيةمواصفات ال العدد الوحدة الصنف #
سعر الوحدة 
 بالدوالر

السعر 
االجماىل  
 بالدوالر

ة  في 
 التوريد

 الكفالة

24 
 ظهر نصف سحب حديدة

 صغير
     ملم(  3إىل  - 1من ) : المقاس 1 قطعة

25 
  ظهر نصف سحب حديدة

 كبير
     ملم(   6إىل  - 3من ) : المقاس 1 قطعة

 1 قطعة حديدة سحب مدور 26
 : المقاس

 ملم(  380 إلى – 20 من)
    

27 
     سم( 25*15):  لمقاسا 15 قطعة مخرم سبست ناشفأ

     سم( 25*25: ) المقاس 15 قطعة مخرمغير  ناشف سبستأ

     -------------- 1 قطعة ظهر نصف خشتق 28

     -------------- 1 قطعة طابات مبسط خشتق 29

     قطعة 42 1 طقم خشتق صابعأ 30

     ---------- 1 كغم مغناطيسية برإ 31

 10 قطعة (لكهربائيللفرن ا) بودقة 32
 بودقة للفرن الكهربائي

 أبيض+ أسود 
    

     ---------- 5 كغم جالية جالل 33

     ---------- 10 قطعة صفرأ شرحات فراشي 34

     ---------- 10 قطعة بيضأ شرحات فراشي 35

     ---------- 5 لتر جالل صابون 36

     ---------- 5 لتر ألتراسونيك صابون 37

38 
 حديد  أساور تعديل زند

 مدور
     ---------- 1 قطعة

     ---------- 4 قطعة خواتم تعديل زند 39

     فتحات 5 1 قطعة مبسط أصبع سكب ريزق 40

     سم 13.5: المقاس 1 قطعة فلقتين سكب ريزق 41

     ---------- 20 قطعة حمار أًصبع 42

     ---------- 20 قطعة صفار أصبع 43

     ---------- 8 قطعة مجوز عمل طاولة 44

 16 قطعة عمل كرسي 45
مع جك / قماش / بدون يدين 

يل ز  رفع وتيز
    

     مع قبضة 1 قطعة مع قبضة ليزر قلم 46

     ---------- 16 قطعة مريكيأ شلمون 47

     ---------- 1 قطعة حلقات مقياس 48

المضافة القيمة بةضري شامل غير بالدولر جمالياإل   
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ا   المواد الخام -:ثانيا

 

 الفنية المواصفات العدد الوحدة الصنف #
 الوحدة سعر

 بالدولر

 السعر
 الجمالي
 بالدولر

 فترة
 التوريد

 الكفالة

 30 بالطة لبكاأ 1
 سم( 10*10): المقاس

 ملم 0.8: سمك
    

 2 صفيحة أصفر نحاس 2
 سم ( 05*05: )المقاس
 ملم( 1 - .58) :سمك

    

     ---------- 2 كغم (روباص) خام  فضة 3

     %05نسبته : لحام فضة سلك 400 غم فضة لحام 4

     ---------- 3 كيلو بياض فضة 5

     ---------- 5 كيلو بورق 6

المضافة القيمة ضريبة شامل غير بالدولر جمالياإل   

 
 

 
ا  اآللت: ثالثا  

 
   

    

 الفنية المواصفات العدد حدةالو الصنف #
 الوحدة سعر

 بالدولر

 السعر
 الجمالي
 بالدولر

 فترة
 التوريد

 الكفالة

 1 قطعة سحب ماكنة 1
(  سلك+ بالطة ) ماكنة سحب 

 (سم 14)عرض كل سلندر 
 (فولت 3.5)فار  3

    

 1 قطعة يةزراد مع يدوي مجبد 2
  زرادية مع يدوي مجبد
 سم 200 - 160 طول

    

 1 قطعة صب رنف 3

كيلو ( 1)فرن كهربائي سعة 
ودرجة ( فولت 445)فاز ( 1)

درجة ( 1155)حرارة حتى 
 مئوية

    

 1 قطعة قالشة جالية 4

جالية ذهب وسط  قالشة    
 كمية  الجالل -تستخدم الجالل 

( 445) فاز 1 -( كغم 0)
 فولت

    

 1 قطعة مغناطيسية جالية 5
جالية ذهب وسط تستخدم  

( 1) لمغناطيسية  سعةاإلبر ا
 فولت( 445) فاز( 1) – كغم

    

 1 قطعة حوامض حوض 6
حوض حوامض للتبييض 

فاز ( 1) – لتر( 380) السعة
 فولت( 445)

    

 1 قطعة ألتراسونيك 7
فاز ( 1) – لتر( 3) السعة

 فولت( 445)
    

 1 قطعة درل 8
 (18,000) للتخزيق معلق درل

 لفة مع يد
    



 جامعة بوليتكنك فلسطين/رابطة الجامعيين
 دائرة المشتريات
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 الفنيةمواصفات ال العدد الوحدة الصنف #
سعر الوحدة 

 بالدوالر

السعر 
االجمالي 
 بالدوالر

ة  فتر
 التوريد

 الكفالة

     مع قاعدة حجم وسط 1 قطعة ملزمة 9

     الدبل لتعديل مكبس 1 قطعة دبل تعديل  ماكنة 10

11 
 فراشات تلميع ماكنة
 (بوليش)

 1 قطعة
فاز ( 3) – شفاط مع( مقعد 2)

 فولت( 380)
    

12 
 مع تخزيق فريزة ماتور

 وقبضة قاعدة
 8 قطعة

فاز ( 1) – دورة لفأ (25)
 فولت( 220-230)

    

يسة هواءك 13      فاز( 1) لي   (200) 1 قطعة مير

14 
 ماكينة نقش يدوية

 مع صندوق
 1 قطعة

فاز ( 1) دورة لفأ (50-60)
 فولت( 220)

    

15 
 (شماعة)حاقنة شمع 

 مع شمع
 1 قطعة

 شمع كيلو( 2) – فاز( 1)
( 100-50) حرارة ودرجة

 وتعمل منفاخ مع مئوية درجة
يسة بدون  هواء كمير

    

المضافة القيمة ضريبة شامل رغي بالدولر جمالياإل   

 
 

    

 

 

............................................................... (الحروف) المضافة القيمة ضريبة شامل غير بالدولرالكلي المبلغ   

 

 

 

 :-وردالماص بخ

 

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

 

 

 

 

 ..............................:وال رقمج......................: رقم فاكس. ...............:رقم هاتف
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