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 المركزية والمشتريات لجنة العطاءات

 
 واالتفاقيةكراسة الشروط والمواصفات الفنية 

 
 -وتشمل: والجامعة لتنظيف مباني الرابطة

 
وكلية  كلية اهلندسة وكلية العلوم التطبيقية وكلية العلوم اإلدارية ونظم املعلوماتو  واملبىن الرئيسي، القدمي ، واملدارسمقر رابطة اجلامعيني

واملبىن الكوري،  ، مركز التميز)كعوش(،مسجد اجلامعة،وكلية املهن التطبيقيةومبىن االدارة  تكنولوجيا املعلومات وهندسة احلاسوب
ومركز  ،مبىن دائرة اخلدماتو  وشوارع احلرم اجلامعي واحلدائق مالعب الرايضة والساحات والبساتنيشاغل اللحام واخلراطة واملنجرة، م

 .فرع بيت حلم -فرع اخلليل فحص املركبات 
 

 NIS  250مثن الكراسة مبلغ 
 شيكل ن ومخسوناتئم

 05/02/2020 املوافق ءيوم األربعااستالم كراسة الشروط 
  19/02/2020 املوافقاألربعاء تسليم كراسة الشروط يوم 
 صباحا   10:00الساعة 

 مع أطيب أمنيات
 رئيس دائرة املشرتايت

 ومقرر جلنة العطاءات واملشرتايت املركزية
 األستاذ حممد رايض أبوزينة
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 املركزية والعطاءات دائرة املشرتايت
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 إعـالن عن
 اتهاتنظيف مقر رابطة الجامعيين ومؤسسعطاء 

 14/03/2021حتى  15/03/2020الفترة 
  3/2020/3002الرقم: ص

تنظيةةف م ةةر رابطةةة الجةةامعيين رابطةةة الجامعين/جامعةةة بوليتكنةةك فلسةةطين عةةن رربتهةةا فةةي طةةر  عطةةاء ترغبب  

 ومؤسساتها وهي :
  م ر رابطة الجامعيين  .1

 .المبنى الرئيسي .2

 مدارس الرابطة. .3

 الكائنين في جبل أبو رمان.  -)مركز التميز( و مركز التعليم والتعلم  كلية العلوم اإلدارية ومبنى فوزي كعوش .4

 كلية الهندسة وكلية لعلوم التطبي ية وكلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب ومبنى اإلدارة وكلية المهةن التطبي يةة .5

 .,A+,B, B +,C A، الكائنين في مباني وادي الهرية  ، ومبنى الكوري

 التأسيس الهندسي ومشغل اللحام ومشغل الخراطة ومشغل المنجرة(.المشارل )مشغل  .6

 مالعب الرياضة والساحات والحدائق والبساتين وشوارع الحرم الجامعي لجميع المواقع،الخ.......  .7

 مسجد الجامعة. .8

 عين سارة. –دائرة الخدمات  .9

 .(فرع بيت لحم)فرع الخليل و –مركز فحص المركبات  .10

 

ت الموضحة في كراسةة واةائق العطةاء ، فعلةى الشةركات الراربةة بالةداول فةي العطةاء ، اسةتالم ضمن الشروط والمواصفا

م ر رابطة الجامعيين أو من االل موقةع الجامعةة  –كراسة وواائق العطاء كاملة من دائرة المشتريات والعطاءات المركزية

شةيكل ريةةر مسةةتردة تةودع فةةي حسةةاب  ئتةةان وامسةةونا(  مNIS 250 (م ابةةل دفةع مبلةة  -(www.ppu.eduااللكترونةي )

الموافةةق  االربعةةاءاعتبةةارا مةةن يةةوم  30300 الحسةةاب رقةةمفةةي البنةةك اإلسةةالمي الفلسةةطيني رابطةةة الجةةامعيين والجامعةةة 

لعاشةةرة  حتةةى السةةاعة اموعةةد السةةتالم واةةائق العطةةاء مةةع كافةةة التفاصةةيل بةةالظر  المختةةوم  آاةةرعلمةةا بةةان  05/02/2020

 و يجب مراعات ما يلي:  ،رابطة الجامعيين –لدائرة المشتريات المركزية   19/02/2020الموافق  االربعاء من يوم صباحا  

مئية وبظير  مناليل ، علين أن تكيون سيارية املاعيوال مليدة ال تقيل عين  ،% مين قيمية العطياء5قيمية إرفاق شيك بنكيي أو كااليب بنكيية  .1
 يوما  . وعشرون

 % من قيمة العطاء.10قيمة تقدمي كاالة حسن تنايذ بعد إرساء العطاء ب .2

 يف جماال التنظيف. موثقة يشرتط علن املتقدم ان يكون لديب خربة سابقة .3

 يشرتط علن الشركة املتقدمة ان تكون مسجلة رمسيا يف دوائر الضريبة. .4

عاميية والييديوان صييباحا تلتنسيييق مييع مييدير اخلييدمات ال 11:00السيياعة  10/02/2020تكييون الييزايرة امليدانييية يييوم  األثنييني املوافييق   .5
 ( خالال اوقات الدوام الرمسي.0598844429( أو جواال )0598844429علن رقم اجلواال )

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
 

          
  جلنة العطاءات واملشرتايت املركزية 
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 04/02/2020 التاريخ: 
 

 الموضوع: تنظيف مقر رابطة الجامعيين و مباني ومرافق الجامعة
 

 3/2020/2300عطاء الرقم: ص

 تعهد وإقرار

وأيضا  قمت تلزايره  والتزمت هبا التزاما  كامال  الواردة يف كراسة العطاء  اان املوقع امسي أدانه / قرأت الشروط واطلعت علن املواصاات والبنود 
من قبل ادارة بتنايد ما يطلب مىن واتعهد ، من قبلي مةوألتزم تالسعار املقدالليانة العامة مدير و  أ.خلدون عابدينامليدانية للمواقع برفقة 

، واتعهد بتقدمي براءة ذمة "خلم ملدر" من ضريبة الدخل سارية املاعوال ومرفقة تلااتورة هذه الكراسة واالتااقية معا  سب بنود اجلامعة وحب
 الرمسية كما تعترب هذه الثبوتيات أساسا لدفع املستحقات الالزمة للمورد.

 علن ذلك متت امللادقة والتوقيع. وبناءا  

  __________________________________________________________الشركة: السادة

 _________________________________________________________رقم املشغل املرخص:

 _______________________________________________________________العنوان: 

  _____________________________رقم الفاكس:__________________________قم اهلاتف:ر 

       ____________________________م:تالتوقيع واخل
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 -: مــــالحظات عـــامـة 
 

  يالتيكون المت دم للعطاء شركة متخصصة في مجال التنظيف، وت ديم سيرة ذاتية وحسن تنفيذ عن التنظيف  أنيجب  .1

 تغطيها الشركة.       

 يشترط على المت دم ان يكون لديه ابرة ساب ة في مجال التنظيف .2

 يشترط ان تكون الشركة المت دمة مسجلة رسميا في دوائر الضريبة. .3

ان علن رقم اجلواال صباحا تلتنسيق مع مدير اخلدمات العامة والديو  11:00الساعة  10/02/2020تكون الزايرة امليدانية يوم  األثنني املوافق   .4
 ( خالال اوقات الدوام الرمسي.0598844429( أو جواال )0598844429)

 واالتفاقية المبرمة بين الطرفين كراسة العطاءإعالن بالجريدة و االلتزام بالمواصفات، ووف ا  للشروط الواردة في .5

 العتمادهاعطر الجو .....الخ( تلتزم الشركة بت ديم عينات للمواد المستخدمة )ورق تواليت ومحارم وصابون وم  .6

 .من قبل ادارة الجامعةعليها  والمواف ة

الى ادارة عند توقيع االتفاقية )إسم العامل الرباعي، رقم الهوية، تاريخ الميالد( تلتزم الشركة بت ديم كشف باسماء العمال  .7

 .عام  20مال عن وال ي ل عمر العواطي   العمال اال باذن مسبقاحد وال يحق للشركة تغيرالجامعة 

 . يوم رياب عن كل  دينار اردني من مستح ات الشركة 30 يوم عمل بمبل   في حال رياب أحد العمال يتم اصم .8

 . دنانير عن كل ساعة تأاير  10يتم اصم في حال تأاير أحد العمال  عن بداية الدوام الصباحي  .9

 مصدر.بالشيكل الجديد شامل الضريبة ومرف ة بشهادة اصم ال األسعار .10

 األسباب. إبداءلجنة العطاءات رير ملزمة ب بول أقل األسعار ، وبدون  .11

 يكون السعر وف ا  للشروط الواردة في كراسة العطاء. .12

 .معا   وحدة واحدة وت رآنواالتفاقية  كراسة الشروط الفنية للعطاءو وفي الموقع االلكتروني للجامعة بالجريدة اإلعالن .13

 الموجودة في العطاء. مباني اص أو إلغاء بعض الللجنة العطاءات الحق في إن .14

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .51
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 حضرات السادة : شركات التنظيف احملرتمني

 املوضوع: تعليمات للمشاركني ابلعطاء

 مؤسساهتامقر رابطة اجلامعيني و اسم العطاء: تنظيف 

 
 -على الراغبني ابملشاركة يف العطاء ما يلي:

 وتقرأ معا. أجز يتال  تعترب مقدمة كراسة الشروط واملواصاات واالعالن تجلريدة جزء   .5
 دراسة وافية. واالتااقية دراسة كراسة العطاء التنظيفعلن شركة  .2
اذج والواثئق املرفقة بعد أن يقرأ هذه الواثئق ويتاهم مجيع ما ورد فيها وخيتم ويوقع  يِعد املناقص عرضب وأسعاره علن اجلداوال والنم .3

كافة الواثئق ويقدمها ضمن العروض كاملة علن ان يتحمل كافة النتائج املرتتبة علن عدم قيامة تلتدقيق واالستكماال تللوره 
 اللحيحة.

 مجيع امللاريف حسب الشروط الواردة يف الكراسة .يعترب السعر املقدم من املناقص شامال  رسوم الضرائب و  .4
 ال تقبل الكراسة املعدلة علن شروطها من قبل املتقدم  .1
حيدث فيب املتقدم تشويشا  يف أسعاره ، واللجنة غري مسؤولة ي تغري ويرفض أعلن شركة التنظيف  أن تضع أسعارها رقما  وكتابة   .6

 سعار.عن أية أخطاء قد يرتكبها املتقدم يف وضع األ
 ( يوما  من اليوم الذي يلي فتح العطاء.120مدة صالحية األسعار ) .7
علن كل شركة تنظيف أن ترفق تلعطاء  للاحل رابطة اجلامعني أتمينا للدخوال يف العطاء )كاالة بنكية أو شيك ملدق من قبل  .8

 التأمينات. وال ينظر يف العروض غري املعززة بتلك ،% من قيمة العطاء15بقيمة البنوك احمللية( 
عن كل يوم  دينارا  أردنيا   نسو ئة ومخمقيمة يف حالة أتخر شركة التنظيف عن تقدمي البنود احملالب عليها حتسب غرامات التأخري ب .9

 أتخري.
قوم تو  رفق تلعطاء وقيده إيراد للرابطةيتم ملادرة  قيمة التأمني امل شركة التنظيف عن تقدمي البنود احملالة عليها تختلا يف حاال .50

تنظيف من السوق احمللي، وأي فرق يف األسعار  لشركة حالة العطاء مباشرة  تألسعار والشروط املناسبةإبجلنة العطاءات املركزية 
 %( من ذلك الارق كناقات إدارية. 15مضافا  إليب )

إمتام االلتزامات الانية عدم وجود أي حتاظات هلا عالقة بسعر صر  العمالت األجنبية وجيب إن تكون األسعار اثبتة حىت  .55
 للشركة املناذة يف البند وصر  املستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد بب حتاظات مرتبطة أبسعار صر  العمالت األجنبية.

يقدم العرض علن النموذج أدانه وال حيق إدخاال أية تعديالت علن واثئق العطاء. وإذا رغب املناقص تقدمي مالحظات أو عرض  .52
 تقدمي ذلك مبذكرة خاصة مناللة شريطة تقدمي العرض األصلي كما هو، ولرابطة اجلامعيني حق النظر تملذكرة أو رفضها. بديل عليب 
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عند هناية   بعد أسبوعني من استالم الااتورة الرمسية وشهادة خلم امللدر نظيفشركة اليت مستحقاتتكون احملاسبة وصر  مجيع  .53
 حسب االصوال. كل شهر

ال يكون واضحا  بلورة كافية أو حيتمل أكثر من تاسري أو كان انقلا  يف بيان مواصاات مواد العطاء أو أي عرض  ال يقبل .54
 شروط ومواعيد تسليمها أو مل يقدم علن النموذج املقرر املرفق تلعطاء.

 رى ملزمة للمناقص.ال جيوز حتميل بند علن بند آخر ولرابطة اجلامعيني اخليار يف إلغاء أي بند وتبقن أسعار البنود األخ .51
مكمال هلذه الشروط يف عطاءات ء  الشروط العامة والانية املطبقة يف النظام العام للمشرتايت جز االتااقية املوقعة بني الطرفني  تعترب .56

 رابطة اجلامعيني.
 يف اخلليل/شارع تودع العروض من السادة املتقدمني يف صندوق العطاءات لدى دائرة املشرتايت املركزية يف رابطة اجلامعيني .57

 قبل انتهاء املدة احملددة لذلك وكل عرض ال يودع يف صندوق العطاءات ال ينظر فيه ويعاد اىل مصدره مغلقاً. ،عني سارة
 جيوز ألي شركة سحب عرضها مبذكرة موقعة منها وتودع يف صندوق العطاءات قبل املوعد احملدد لاتح العطاء. .58
رقما   إعادة كتابتباحملو أو الطمس، يف قائمة األسعار وأي تلحيح جيريب مقدم العرض عليب ال جيوز ملقدم العطاء التعديل أو  .59

 وكتابة  والتوقيع عليب وختمب.
 يعترب العرض املقدم من املناقص ملزما  لب. .20
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 النواحي الفنية للعطاء 

 - مقدمة: –أوال 

أعاله تلظر  املختوم وذلك لتوفري مستوى ممتاز  ةء تنظيف املباين املذكور طرح عطابجامعة بوليتكنك فلسطني  رابطة اجلامعيني/ ترغب
ت عاوقاعات االجتما والئق من النظافة يف مجيع مرافق املباين املذكورة. ويشمل نطاق العطاء تزويد مجيع املكاتب اإلدارية وقاعات التدريس

يف  واللابون يتات احملارم الناعمة للمكاتب وحمارم التواليت وحمارم التنشيفيف املباين املذكورة بسالال النااايت واألكياس اخلاصة هبا وبك
ى دورات املياه علن مدار اليوم، هذا وتؤكد اجلامعة حرصها أبن تكون خدمات النظافة املطلوب توفريها يف املباين احملددة أعاله علن مستو 

 يها.الئق ويكال توفري بيئة عمل صحية ونظياة لطلبتها والعاملني ف
 

 مسؤوليات وواجبات اجلامعة: –اثنيا 
 توفر اجلامعة مكان يف كل مبىن يستعمل كمستودع ملواد وأدوات التنظيف الستعماال من يرسو عليب العطاء. -5
 توفر اجلامعة ملادر الطاقة الالزمة حلسن سري عملية التنظيف اليومي يف املباين.  -2
 هيال  للعمل ويسمن هذا املوظف "مراقبا ".اجلامعة موظف للتعامل مع املتعهد وذلك تس توفر -3
تتعهد اجلامعة بتوفري املعلومات اليت تتعلق تلدوام يف اجلامعة وأية معلومات أخرى ذات العالقة إىل املتعهد وذلك    -4

 ليتمكن من ختطيط عملب أبفضل طريقة ممكنة. 
 :شروط عامة تتعلق بتلزمي العطاء -اثلثا

 واحدة. عقد سنة ميالدية التكون مدة  -5
 يكون املتعهد مسؤوال  عن مجيع األمور املتعلقة تلضرائب املطبقة يف البالد وال عالقة للجامعة هبذا املوضوع بتاات .  -2
 .، وغري ملزمة أبقل االسعارجتزئة العطاء للجنة العطاءات واملشرتايت املركزيةحيق  -3
عطاء فاتورة ضريبية تلقيمة اإلمجالية للعطاء مع األسعار تشمل مجيع الضرائب، وان يقدم املتعهد احملاال عليب ال -4

إحضار شهادة خلم ملدر بقيمة الدفعة الشهرية وتدفع قيمة هذه الدفعة بواسطة شيك يف موعد أقلاه 
 من استالم الدائرة املالية للااتورة. أسبوعني

 االلتزام بعدم تكرار تبديل العماال. -1
 من اتريخ الرد علن هذا العطاء.   يوما  نيتسع عن مدة االلتزام تألسعار ال تقل -6

  واجبات املتعهد العامة:  -رابعا
 االلتزام تلتعاون مع "املراقب" يف مجيع األمور ذات العالقة تلعمل.  -5
الرابطة ومجيع العاملني معب والذين يتعامل معهم من موردين وموظاي صيانة وغريهم أبنظمة وقوانني  التزام املتعهد   -2

واحلرم ة الرابط املتعهد هو املسؤوال عن تلرفاهتم ومجيع ما يقومون بب أثناء وجودهم داخل اجلامعة، ويعتربو 
 .ياجلامع
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احملافظة علن سالمة ما بداخل املباين املشمولة يف العطاء من أاثث ومعدات وأجهزة خمتلاة حبيث ال ميسها أي  -3
ويلتزم املتعهد بتغطية إصالح واستبداال أي سوء أو تلف أو فقدان خالال قيامب وعمالب أبعماال التنظيف بداخلها، 

 خلل أو تلف ينجم عن قيامب تلعمل.
 أن يكون هناك عماال دوريني خالال الدوام ملتابعة النظافة يف مرافق املباين املشمولة يف العطاء وخاصة احلمامات. -4
واللابون  من النوعية املمتازة التنشيفورق و  لونالناعم وأبيض ال وضع مواد التنظيف ومعطرات اجلو وورق التواليت -1

اليت يشملها العطاء والتأكد من  والطالبات والطالب و املوظاات سواء  محامات املوظاني يف محامات مجيع املباين
 توفرها علن مدار اليوم.

 يتم قطع األاثث اليتاالجهزة و  وإعادةالرابطة ومؤسساهتا  مباينمن واىل عماال النظافة والعتالة والنقل القيام أب -6
 إىل موقعها األصلي. أو املكاتب القاعاتإخراجها من 

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

ين ومؤهلني توافق عليهم اجلهات املختلة يف اجلامعة حبيث ال يقل عمر العامل عن تشغيل عماال أكااء وقادر  -50
 لعامل الواحد داخل املباين.ل مرت مربع 1000سنة ميالدية، وحبيث يتم توزيع العمل علن العماال بواقع  20

امة يف الع والصيانة تعيني مشرف مقيم أو وكيل من قبل املتعهد يكون حلقة الوصل مع دائرة اخلدمات -55
 .يف املباين ، وال حيسب من عدد العمال اجلامعة وتزويده جبهاز اتصال مناسب

تزويد مجيع املكاتب وغر  وقاعات التدريس يف املباين املشمولة يف العطاء مبا حتتاج لتكون ذات مظهر حضاري  -52
 و الئق ونظيف علن مدار اليوم.

 .، بعد التنسيق مع مدير الديوان والليانة العامةلبات واملوظااتتشغيل عامالت للقيام أبعماال التنظيف يف محامات الطا -53
 .والسبت ةالدوام أايم اجلمع مبا يف ذلكااللتزام أبوقات التنظيف اليت يتم حتديدها من قبل اجلامعة،  -54
ع ، بعد التنسيق ممساء  لتحضري املرافق لليوم التايل 10 -5عمل ليلي من السياعة وردايت أن يكون هناك ميكن   -51

 .مدير الديوان والليانة العامة
يلتزم املتعهد بتهذيب وري االشجار واملزروعات وقص االجنيل واالهتمام هبا من حيث احلراثة وتسميدها ورشها  -56

 تمليبدات وكل مايلز هلذا االمر لكي تظهر مبنظر الئق ومجيل. 
اطات اليت تقوم هبا اجلامعة وللجامعة أماكن االحتااالت أو النش التنظيف لتنظيفيلتزم املتعهد بتواجد عماال  -57

 احلق يف جتميع عماال التنظيف يف مكان االحتااال والنشاط للقيام إبعماال التنظيف كلما لزم األمر.
 -يشمل العمل تلنسبة ملباين ومرافق اجلامعة ما يلي : -58

من واللابون ليت وكذلك وضع ورق التوا الداخلية واخلارجية أكياس للنااايت يف مجيع املرافقسالال و  وضع - أ
 تستمرار وحسب احلاجة.للموظاني ام الطالب سواء  محامات )دورات املياه( لون ابيض يف احلمامات املمتازة النوعية 

 وضع حاوايت للنااايت يف املرافق . - ب
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 وضع املعطرات واملطهرات مثل الديتوال  والاونيك  والكلور حيث يلزم ذلك. - ت
 لذلك. ة أالماكن املعدوضع صابون سائل مناسب  وغري ضار يف - ث
تتسرب علن األرض ويف أمكنة جتمع النااايت إىل إبحكام كي النقل النااايت حبيث تكون أبكياس مقالة  - ج

 خارج اجلامعة واىل األماكن املخللة هلا من قبل بلدية اخلليل.
لعاملني وأماكن تشغيل عماال أكااء وقادرين ومؤهلني توافق عليهم إدارة اجلامعة مع تقدمي قائمة أبمساء ا - ح

 تواجدهم مع التزامهم بلباس الزى املوحد خيص الشركة.
 كلما لزم األمر. اضرات واملمرات واملدخل الرئيسيبني احمللقاعات تنظيف غر  التدريس وا - خ
 .كلما لزم األمرو  يوميا  بشكل عام ودوراي  طيلة ساعات اليوم تنظيف املدرجات وقاعات التدريس بني احملاضرات - د
 يوميا  بشكل عام ودوراي  طيلة ساعات اليوم كاتب أعضاء اهليئة التدريسية وزجاج األبواب والنوافذتنظيف م - ذ

 كلما لزم األمر.و 
 وكلما لزم األمر. تنظيف أرضيات املختربات واملراسم يوميا   - ر
دها مبا وتزويتستمرار وأن تكون دائما نظياة  تنظيف احلمامات يوميا  بشكل عام ودوراي  طيلة ساعات اليوم - ز

 تنظيف زجاج الشبابيك مرة كل أسبوع علن األقل. يلزم من ورق تواليت وصابون وورق تنشيف.
 كلما لزم األمر.و  يوميا   تنظيف زجاج األبواب - س
 كلما لزم األمر.و  أسبوعيا   الكمبيوتر واملختربات اهلندسية تنظيف وشاط الغبار عن أجهزة - ش
اه يف دية للمبىن والساحات احمليطة بب من مجيع اجلهات وقنوات امليتنظيف ساحة املدخل اخلارجية واملمرات املؤ  - ص

 كلما لزم األمر.و  مداخل املباين بلورة دورية
 تنظيف وتلميع مشربيات املاء تملواد الالزمة. - ض

 -تشمل عملية تنظيف مشاغل اهلندسة األمور التالية: -59
واحلمامات وزجاج األبواب يوميا  وزجاج  دراجالعمل واألرضيات وجدران املمرات واملكاتب وورش األتنظيف  - أ

 النوافذ مرة كل أسبوع وتنظيف وشاط الغبار عن أجهزة احلاسوب واملخارط وأجهزة املشاغل.
 تنظيف ساحات املدخل اخلارجية والساحات احمليطة ملبىن مشاغل اهلندسة. - ب

 .شكل دوري وحسب احلاجة.بتنظيف وشاط الغبار عن رفو  مجيع املكاتب يف املرافق املشمولة يف العطاء  -20
 عمل بولش للبالط بشكل دوري وكلما احتاج األمر. -25
 تنظيف امللاعد. -22
 .ريب كل شهر وقبل هطوال اإلمطارواملزا تنظيف أسطح املباين -23
 تنظيف خزاانت املاء كلما لزم األمر. -24
 وال التايل:جيب ان يكون عرض االسعار شامال للحد االدىن لعدد العماال يف املباين املختلاة وفقا للجد -21
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 لكل مبىن عدد العمال املساحة ابملرت املربع تقريبا املبىن/املكان الرقم

 A 2532 5كلية املهن التطبيقية مبىن واد اهلرية  1

 A+ 4000 4مركز احلجر والرخام  مبىن واد اهلرية  2

 B 6808 5كلية اهلندسة مبىن واد اهلرية  3

 B+ 6591 5واد اهلرية  كليةاهلندسة+العلوم التطبيقيةمبىن 4

 C 8000 6كلية تكنولوجيا املعلومات و هندسة احلاسوب ومبىن واد اهلراي  5

 3 2500 املنىب الكوري 6

 8 7720 كلية العلوم اإلدارية  أبو رمان  7

 1 1200 مركز التميز فوزي كعوش مركز التعليم والتعلم 8

 1 1051 مقر الرابطة 9
 2 1500 املقر الرئيسي  10
 1 1000 مدارس الرابطة 11

 1 850 مشغل التأسيس اهلندسي ومشغل اللحام ومشغل اخلراطة ومشغل املنجرة  12

 1 1700 مسجد اجلامعة  13

 1 300 مبىن دائرة اخلدمات 14

 1 300 مركز فحص املركبات فرع بيت حلم 15

 1 مسؤوال املشر  العام 16

 46 فجمموع عدد العماال مشموال مبواد التنظي

 
 حبيث يبقى جمموع عدد العمال اثبت على مباين اجلامعة حسب احلاجة العمالوحيق للجامعة اعادة توزيع 

 
 واجبات املتعهد املالية: -خامسا 

عمل أتمني لدى شركة أتمني توافق عليها اجلامعة ضد أي ضرر ألي من العاملني لدى املتعهد يف املواقع املشمولة  -5
ن يقوم املتعهد بتسليم صورة عن بوالص التأمني ملدير دائرة اخلدمات العامة يف اجلامعة قبل ألعطاء علن يف ا

 أسبوع من شروعب تلعمل يف املوقع.
اسم العامل واسم الشركة والتأكد من نظافة مالبس  يعماال النظافة حبيث يظهر علن الز  جلميع موحد زيتوفري  -2

 العمل وترتيبها تستمرار.
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 سا ـ شروط تقدمي العطاء:ساد
 .حمافظة اخلليل شارع عني سارة مقابل بلدية اخلليل –رابطة اجلامعني يسلم العطاء تلظر  املختوم إىل دائرة املشرتايت يف  -1
صيباحا تلتنسيييق ميع ميدير اخليدمات العاميية  11:00السياعة  10/02/2020يدانيية ييوم  األثنييني املوافيق  تكيون اليزايرة امل -2

 خالال اوقات الدوام الرمسي. (0598844429أو جواال ) (0598844429والديوان علن رقم اجلواال )
 يشرتط توقيع املتعهد علن نسخة العرض وختمب خبتم الشركة الرمسي.  -3
 .تلشيكليكتب السعر ،  % من قيمة العطاء5قيمة بشيكا  ملدقا  او كاالة بنكية من احد البنوك  ينا  يقدم مع العطاء أتم -4
ميمكن تعديل العطاء أو االنسحاب منب شريطة أن يتم ذلك قبل موعد إغالق تب استالم العروض املشار إليب يف  -5

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

 غري ملزمة إبحالة العطاء ألي كان سواء  ملن تقدم أبقل األسعار أو غريها.  ت واملشرتايت املركزيةجلنة العطاءا -5
 أايم( من استالمب إشعارا  خطيا  برسو العطاء عليب. 3خالال ) نسختنيعلن من يرسو عليب العطاء توقيع اتااقية علن   -2
لتزام أو عن جزٍء منب، كما ال حيق لب أبي حاال من ال حيق ملن يرسوا عليب العطاء أن يتنازال لغريه عن عقد اال  -3

 األحواال أن حيوال الضمان إىل ضمان من الباطن أو يعهد لغريه أبي جزء من األعماال.
يدفع من حياال عليب العطاء غرامة أتخري عن كل يوم يتأخر فيب عن موعد بدء العمل الذي يتم االتااق عليب   -4

 نيا .)مائة ومخسني( دينارا  أرد 150قدرها 
يف حالة خمالاة الذي أحيل عليب العطاء  التاليةإرساء العطاء علن الشركة حيق للجنة العطاءات واملشرتايت املركزية   -1

ألحد الشروط ومل يقم تلوفاء تلتزاماتب ألي سبب من األسباب ويلادر مبلغ التأمني ويغرم باروقات األسعار 
 والتكاليف األخرى. 

 ال تقل عن سنة من اتريخ الرد علن هذا العطاء.مدة االلتزام تألسعار  -6
 طريقة الدفع:  –اثمنا 

 يف هناية كل شهر وتصرف       نقداً يتم دفع قيمة العطاء وفق فواتري شهرية تصدر عن املقاول / املتعهد   
 .حسب األصول          

 
 شروط فسخ العقد:   –اتسعا 

مبدأ استمرار تنايذ خدمات النظافة جلميع مرافقها املشمولة يف  علنجلنة العطاءات واملشرتايت املركزية تؤكد  -5
العطاء يف احلرم اجلامعي طيلة أايم الدوام وأايم العطل األسبوعية اليت يتاق علن العمل خالهلا وعدم توقاها إالّ 

 ألسباب طارئة خارجة عن إرادة املتعهد واجلامعة.
 العقد يف احلاالت التالية: فسخ لجنة العطاءات واملشرتايت املركزيةحيق ل  -2

 تكرار املخالاات ألي من شروط العقد وبعد أن تكون اجلامعة قد نبهت املتعهد هلذه املخالاات شاهيا  وخطيا . - أ
 إساءة التلر  والسلوك سلوكا  شائنا  من قبل املتعهد أو مستخدميب. - ب
 ري العمل ومستوى النظافة املطلوبة.عدم االلتزام مبا يمطلب منب من قبل "املراقب" خاصة مبا يتعلق حبسن س - ت
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( أعاله فال حيق للمتعهد 2إذا مت فسخ العقد من قبل إدارة اجلامعة وخاصة لألسباب املبينة يف البند )اتسعا / -3
 املطالبة أبية تعويضات مبا يف ذلك قيمة التأمني املدفوع.

 -لب ذلك شريطة مراعاة ما يلي:يف حالة رغبة املتعهد عدم استكماال العقد يف أي وقت من األوقات حيق   -4
 التقدم بطلب خطي لاسخ العقد مينح مبوجبب اجلامعة مهلة ال تقل عن ستني يوما  .  -أ 

 االستمرار تلعمل بناس الطريقة وااللتزام بشروط العقد التزاما  كامال  إىل حني انتهاء املهلة. -ب
يب شروط العقد وأية مستحقات تسليم مجيع املااتيح وتعويض التالف واملكسور كما تنص عل - ج

 أخرى عليب للجامعة.
 .  ال عالقة للجامعة أبية أمور مالية قد تنجم عن فسخ املتعهد للعقد مثل تعويضات للعماال، ديون أو ضرائب وغريها -1
يتم طرح مناقلة جديدة خالال هذه الارتة ويتم إحالة العطاء علن متعهد جديد ويتحمل املتعهد الذي يرغب   -6

  د أية خسائر مالية قد تتكبدها اجلامعة نتيجة فسخ العقد وإحالتب إىل متعهد جديد.فسخ العق
 :شروط انتهاء فرتة العقد -عاشرا

 -عند انتهاء فرتة العقد وعدم رغبة أي من الطرفني بتجديدها فيتم عمل التايل :          
 .م األخري من فرتة التلزمياالستمرار تلقيام أبعماال التنظيف اليومي كاملعتاد حىت هناية اليو  -5
 تسليم مااتيح املرافق املوجودة بعهدة املتعهد وتسليم املرافق نظياة وعلن أحسن حاال.  -2
 االلتزام إبخالء املكان يف الوقت احملدد. -3
ت اإلقرار أبنب ال توجد للجامعة عالقة أبية أمور مالية انجتة عن إهناء املتعهد التااقية التلزمي مبا يف ذلك  تعويضا -4

 العماال أو الديون أو الضرائب وغريها.
 لب للمرافق.اتعويض اجلامعة عن املكسور واملاقود الذي نتج عن سوء استعماال عم -1

 

 أمور إجرائية: -حادي عشر 
 .14/03/2020 – 15/03/2020تبدأ فرتة التلزمي من  -5
رهم الشخلية وصور بطاقات يقدم املتعهد قائمة أبمساء مستخدميب الذين سيقومون بتنايذ أعماال التنظيف وصو  -2

 العمل. مهوايهتم الشخلية اىل مدير دائرة اخلدمات العامة يف اجلامعة قبل أسبوع من مباشرهت
 : يلتزم الاريق الثاين إبحضار الواثئق التالية -3

 شهادة خلو من اإلمراض لكل عامل من عماال الشركة . -
 شركة.من حمكمة البداية لكل عامل من عماال ال دة عدم حمكوميةشها -
 .تالماكن الىت عملت هبا السرية الذاتية للشركة املتقدمة  -
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 -جدول االسعار:
 

 املبىن/املكان الرقم
املساحة ابملرت 

 املربع تقريبا
 عدد العمال
 لكل مبىن

 
 تكلفة العامل الواحد

 شهرال يف مع مواد التنظيف

اجور العمال مع قيمة 
 مواد التنظيف شهرايً 

اجور العمال مع قيمة 
 مواد التنظيف سنوايً 

 عددعمال× قيمة تكلفة 
 يف شهر

 عددعمال× قيمة تكلفة 
 سنةيف 

    A 2532 5كلية املهن التطبيقية مبىن واد اهلرية  1

    A+ 4000 4مركز احلجر والرخام  مبىن واد اهلرية  2

    B 6808 5كلية اهلندسة مبىن واد اهلرية  3

    B+ 6591 5بيقيةمبىن واد اهلرية كليةاهلندسة+العلوم التط 4

كلية تكنولوجيا املعلومات و هندسة احلاسوب  5
 Cومبىن واد اهلراي 

8000 6    

    3 2500 املنىب الكوري 6

    8 7720 كلية العلوم اإلدارية  أبو رمان  7

    1 1200 مركز التميز فوزي كعوش مركز التعليم والتعلم 8

    1 1051 مقر الرابطة 9
    2 1500 املقر الرئيسي  10

    1 1000 مدارس الرابطة 11

مشغل التأسيس اهلندسي ومشغل اللحام  12
 ومشغل اخلراطة ومشغل املنجرة 

850 1    

    1 1700 مسجد اجلامعة  13

    1 300 مبىن دائرة اخلدمات 14

    1 300 مركز فحص املركبات فرع بيت حلم 15

    1 مسؤوال املشر  العام 16

    46 جمموع عدد العمال مشمول مبواد التنظيف

 
 

 _______________________________________________املبلغ ابحلروف    
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 املتعهد معلومات عن املورد/

 
 

 
 __________________________________________________________ :اسم الشركة

 
 

 ____________________________:________________________ رقم الفاكس:فرقم اهلات
 
 

       ___________________:________________________________(فو ابحلر )شيكل املبلغ ابل
 

 اخلتم والتوقيع
 
 
 


