
 رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 02-02/2220370-2228550تليفاكس

 
Page 1 of 10 

 

 26/12/2021: التاريخ
 2/2021/2015صالرقم: 

 
 
 
 

 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
 جامعة بوليتكنك فلسطين
 لجنة العطاءات المركزية

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية
 لتجهيز كافتيريا من الحديد

  عطاء رقم:
 (250NIS)ثمن الكراسة بمبلغ

 ( شيكالن وخمسون مائتا)
 26/12/2021 الموافق  األحدمن يوم  ابتداءالشروط استالم كراسة 

 مع أطيب أمنيات
 رئيس دائرة المشتريات

 زينةأبو محمد رياض  األستاذ
 

 ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية
riyad@ppu.edu 
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 إعـالن عن
 تجهيز كافتيريا من الحديد

  Cفي ساحة مبنى 
 2/2021/2015الرقم: ص

 

 
 

بناء كافتيريا عن طرح عطاء  بنية واالششاءات واليياشةدائرة اال/ تعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين
لموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في ا، ضمن الشروط والمواصفات من الحديد 

 -إتباع اآلتي: العطاء
 (Cهريا)والمخططات ووثائق العطاء كاملًة من دائرة االبنية واالششاءات مبنى وادي ال استالم الكراسة .1

غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين  شيكل ن وخمسون مائتا(  NIS 250دفع مبلغ ) مقابل
 26/12/2021 الموافق  االحدمن يوم  اعتبارا   في البنك اإلسالمي الفلسطيني 30300والجامعة رقم 

. 
ارية المفعول لمدة ال الكفالة البنكية س، على أن تكون وبظرف منفيلإرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية  .2

 .يوماً وعشرين مئة تقل عن 
 االحدحتى الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .3

 رابطة الجامعيين. –لدائرة المشتريات المركزية  2/1/2022الموافق 
 

 0599252565جوال أو 2233050/02اتف ه عماد الدويكالمهندس مع  لمزيد من االستفسار يمكن االتيال
 0592277670المهندس فادي مسودة  جوال                                       

 
 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -مالحظة: 

 
 

 رئيس دائرة المشتريات المركزية
 أبو زينة سعدي األستاذ محمد رياض         

 



 رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 02-02/2220370-2228550تليفاكس

 
Page 4 of 10 

  مالحظات العامة
 عطاء عن

 يز كافتيريا من الحديدتجه
 -يرجى مراعاة اآلتي :

 
ارفاق بعض المشاريع التي تم تنفيذها من قبله للعطاء يكون المتقدم  أنيجب  .1

 .والمشابهة للمشروع 
 شاملة ضريبة القيمة المضافة. ،بالشيكل األسعار .2
 طاءالرجاء إرفاق شهادة خيم ميدر سارية المفعول مع الع .3
 األسباب. إبداء، وبدون األسعار أقلقبول لجنة العطاءات غير ملزمة ب .4
 يكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء. .5
 التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا.بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء وا اإلعالن .6
 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. .7

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 02-02/2220370-2228550تليفاكس

 
Page 5 of 10 

 
 
 
قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم  الموقع اسمي أدشاه / أشا

بتقديم براءة ذمة "خيم ميدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول  وأتعهدالمقدمة من قبلي ،  باألسعار
 .هذه الثبوتيات أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر

 ناءًا على ذلك تمت الميادقة والتوقيع.وب

 ________________________________________السادة / الشركة:

 :____________________________________رقم المشغل المرخص

 :____________________________________________العنوان

 :_________________________________________رقم الهاتف

 :________________________________________قم الفاكسر 

 

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 __________  المحترمين___________حضرات السادة : شركة_____

 
 لتجهيز كافتيريا من الحديد
 لجامعة البوليتكنك فلسطين

 
 -مشاركة في العطاء ما يلي:لل
 الجريدة جزءا ال يتجزأ وتقران معا. وإعالنط والمواصفات تعتبر مقدمة كراسة الشرو  .1
)زيارة الموقع  دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بهازيارة الموقع و  الشركات المتقدمةعلى  .2

 واد الهريا ( -Cالساعة العاشرة صباحا في مبنى  29/12/2021ستكون يوم االربعاء الموافق 
يع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم يجب على صاحب العطاء التوق .3

 صاحب العطاء.
 . أي من مقاولي الباطن لديهللجامعة الحق في رفض  .4
ما لم تقبل بها لجنة العطاءات  ،أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدوشه المتقدم من اشتراطات دال يعتم .5

 المركزية.
وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم  رقماً  اضع أسعارهتأن  الشركةعلى يجب  .6

 تشويشًا في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار.
 ( يومًا من ثاشي يوم من فتح العطاء على األقل.30مدة صالحية األسعار ) .7
تأمينا للدخول في العطاء كفالة بنكية  -ليالح رابطة الجامعين -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .8

وال عشرون الف شيكل أو شيك ميدق من قبل البنوك المحلية أو شقدًا بموجب سند قبض بقيمة 
 غير معززة بتلك التأمينات.الينظر في العروض 

، عن كل يوم %1.5عليه تحسب غرامات التأخير بنسبة  المحالة االعمالعن الشركة في حالة تأخير  .9
 التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة. وميادرة قيمةتأخير، 

سعار والشروط والطريقة ( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرًة باأل9الحقا لبند رقم ) .10
 ( من ذلك الفرق كنفقات إدارية.%15، من السوق المحلي مضافًا إليه )المناسبة
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عر صرف العمالت األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة عدم وجود أي تحفظات لها عالقة بس .11
حتى إتمام االلتزامات الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به 

 تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية.
 الشركة ترض على النموذج أدشاه وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء. وإذا رغبيقدم الع .12

تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفيلة شريطة تقديم العرض  اتقديم مالحظات أو عرض بديل عليه
 األصلي كما هو، ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة أو رفضها.

 وتكون الدفعات المالية كما يلي : .13
 بعد تركيب السقف . %50 .أ
وعلى ضوء شتائج الفحص واالستالم حسب بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم  %45 .ب

 األصول.
 لمدة عام كفالة صياشة . % 5حجز مبلغ  .ج
تعتبر الشروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه الشروط في  .14

 عطاءات رابطة الجامعيين.
قبل الموعد عة منه وتودع في صندوق العطاءات وز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقيج .15

 المحدد لفتح العطاء.
ال يجوز لياحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تيحيح يجريه  .16

 صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقيع عليه وختمه.
من  %10سعار التي جر  عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من إذا بلغت فئات األ .17

 للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض. يجوزقائمة األسعار 
 .املزمًا له الشركةيعتبر العرض المقدم من  .18
  /2الموافق االحدآخر موعد لتسليم العروض حتى الواحدة والنيف من بعد ظهر يوم  .19

1/2022. 
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 -:سعاروامواصفات 
 على مقدم العرض زيارة الموقع قبل وضع األسعار ومعاينة المكان.  .1

كافة االعمال الواردة في المخططات والتفاصيل االنشائية والمعمارية وحسب االرتفاعات السعر يشمل تنفيذ  .2

 المطلوبة وبحسب تعليمات المهندس المشرف .

 وبشكل متواصل ودون انقطاع . المشروعيين والعمال في توفير العدد الالزم من الفن المقاولعلى  .3

تنفيذ االعمال على بمسؤولية اية اخطاء في القياسات اثناء التنفيذ او اية اخطاء اخرى ,ويتعهد  المقاوليتحمل  .4

مسؤولية اية اخطاء  المقاولنفقته وحسب المواد الالزمة وحسب المخططات وتعليمات المشرف ويتحمل 

 او القياسات والشاقولية او أي خطا اخر .ناجمة عن الصب 

 .االنشائية للعناصر اليوم في مرتين ايام 3 لمدة الخرسانة سقاية .5

وتعتبرقراءتها وفهمها في مجموعها  العطاءجميع المخططات المعمارية واإلنشائية جزءا ال يتجزأ من هذه  .6

 متكاملة .

 سالمة العامة في المشروع خالل فترة التنفيذ . تأمين سالمة عماله والعاملين وتامين ال المقاوليتحمل  .7

 يوم عمل بناء على االتفاق بين الفريقان  . 45مدة العمل: ابتداء من تاريخ مباشرة العمل  .8

 تخريب في الساحة ويتعهد بإصالحها على نفقته . يمسؤولية ا المقاوليتحمل  .9

 ططات المرفقة.السعر يشمل توريد وتركيب جميع ما يلزم النجاز العمل حسب المخ .10

 السعر يشمل الحفريات وازالة الطمم من الموقع . .11

 السعر يشمل ازالة بالط االرصفة ووضعه على مشاتيح . .12

 شمل اعمال الدهان للحديد األسود ووجه سيراون ووجه دهان زيتي واللون حسب الطلب المهندس.السعر ي .13

والرسمة الوجه الخارجي برول الصق  من الداخل مع تلبيسسم لون اسود  5سمك للسقف الساندويش بانل  .14

 حسب ما يختاره المهندس المشرف .

ابريز كهربائي  16تركيب الجدران و للسقف لستة عشر وحدة انارة السعر يشمل اعمال التأسيس للكهرباء .15

وتأسيس  بالسقف خمس وحدات لشبكة النت وخمسة وحدات للكاميرات  2على الجوانب ومفاتيح درج عدد 

 .اسير البالستكية من منهل النت والكهرباء .يتم سحب المو

على محيط الكافتيريا على من الخارج وابيض من الداخل السعر يشمل وضع ساندويش بانل لون اسود  .16

سم للتلسكوب وتكملة الباقي ساندويش بانل مع وضع بروفيل  180وترك فراغ سم من االسفل  70ارتفاع 
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وجميع ما يلزم من البروفيالت والمبسطات وغيره  سكوبملم اسفل التلسكوب وفوق التل 3*100*150

 وبحسب تعليمات المهندس المشرف .لتثبيت الساندويش بانل 

ملم  10زجاج السكوريت سمك  والسعر يشملحسب المخططات المرفقة  3السعر يشمل ابواب حديد عدد .17

االصلي او ما يعادله  االيطالي Wallyالتثبيت والسكاكر والزرافيل بما يتطابق مع مواصفات ويشمل 

 تأسيسواأليادي حسب العينة المعتمدة والسلندر والسعر يشمل الدهان من اجود االصناف المحلية فوق طبقة 

 . وجميع ما يلزم النجاز العمل حسب التفاصيل والمخططات وتعليمات المهندس

الرسمة المرفقة مع حسب  CNCم  2.6م * 1.3ملم بابعاد  5الواح من الصاج سمك  4السعر يشمل عمل  .18

 ملم . 3*100*100مع اطار ملم من الخارج  10وضع زجاج سكوريت سمك 

على  على الوجهين( ملم 0.4ملم وسماكة االلومنيوم 4سمك )الكابوند كاسرات من السعر يشمل عمل  .19

حسب المخططات والرسمات المعمارية ويشمل جميع ما يلزم من البروفيالت  الوجه من االسفل والخارج

وجميع ما يلزم إلنجاز العمل على أكمل وجه حسب المخططات البراغي والمواد  للتثبيت بشكل امن و

 .والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.  

حول االعمدة حسب على الوجهين ملم  0.4ملم وسماكة االلومنيوم  4السعر يشمل عمل الكابوند سمك  .20

وجميع ما يلزم إلنجاز من البروفيالت والبراغي والمواد المخططات المرفقة والسعر يشمل جميع ما يلزم 

 العمل على أكمل وجه حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.  

  :بالحروف ابةالمبلغ كت
........................................................................................... 

 
 :-بالشركةخاص 

 لشركة:________________________________________اسم ا
 رقم المشغل المرخص:____________________________________
 العنوان:____________________________________________
 رقم الجوال:_________________________________________

 ___رقم الفاكس:_____________________________________

 التوقيع والختم الرسمي
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