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 29/6/2022التاريخ: 

 2/2022/2005ص: الرقم
 

 
 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل 

 جامعة بوليتكنك فلسطين 
 لجنة العطاءات المركزية 

 
 
 واصفات الفنية م كراسة الشروط وال

  والخدمات لنشطةابمبنى منيوم لطوابق الثاني والثالث والرابع لال توريد لعطاء 
 الطالبية 

 
 NIS   200 ثمن الكراسة مبلغ

 (  ن شيكلمئتا ط وقدره)فق
 2022/ 6/ 29الموافقاالحد  يوم استالم كراسة الشروط

 ا  صباح   الساعة العاشره 2022/ 13/7الموافق  ربعاءاألوالتسليم يوم 
 

 مع أطيب أمنيات 
 لجنة العطاءات المركزيةمقرر 

riyad@ppu.edu 
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 إعـالن عن 
نى  بمبنيوم ملوتركيب شبابيك ال توريد 

   الطالبية  لألنشطةات دمالخ
 

 

 
يوم لطوابق الثاني  وتركيب شبابيك المن توريد  عطاءتعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح 

 الخدمات الطالبية  و  النشطةابمبنى  والثالث والرابع 
 عطاء: في ال الدخولضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة ب 

من دائرة المشتريات المركزية في مقر   ( أو  www.ppu.eduكاملة  من صفحة الجامعة )  استالم الكراسة .1
غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة   شيكل  200  رابطة الجامعيين مقابل دفع مبلغ

 29/6/2022الموافق  االربعاءمن يوم   را  اعتبا   لسطينيمي الف في البنك اإلسال 30300رقم 
، على أن  إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل  % من5بقيمة  او نقدا  إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية   .2

 .الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن تسعين يوما  تكون 

  ربعاءال من يوم   صباحا  شرة اعالالساعة   حتىوم تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المخت .3
 رابطة الجامعيين.   –المشتريات المركزية   لدائرة 13/7/2022الموافق 

 

 0599340540جوال المهندسة ورورد بدر  مع لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
 

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء  -مالحظة: 
 

 ركزية ات الممدير دائرة العطاءات والمشتري 
 الستاذ محمد رياض سعدي ابوزينة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ppu.edu/
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 الرابع لطوابق الثاني والثالث و  المنيوم شبابيكتوريد   عطاء عن
 بمبنى النشطة والخدمات الطالبية 

 

 -يرجى مراعاة اآلتي :
م  يو نملشبابيك اال وتركيب توريدفي متخصصة    شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب  .1

 كراسة العطاء.  ردة فيط الواووفقا  للشرو 

 . شاملة ضريبة القيمة المضافة بالشيكل األسعار .2

 الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض.  .3

 خالل اسبوع من تاريخ أمر التوريد.   وتشغليهاوتركيب شبابيك المنيوم  التزام بتوريد  .4
نشطة االمبنى  -فلسطين كوليتكنجامعة ببمنيوم لالشبابيك ا تركيب الو   ليلتزم المورد بتوصي .5

 (واد الهريةوالخدمات الطالبية 

 األسباب.  إبداء، وبدون األسعار أقللجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .6

 يكون السعر وفقا  للشروط الواردة في كراسة العطاء.  .7
 وتقرآن معا .  التفاقية وحدة واحدةبالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء وا  اإلعالن .8

 كزية تجزئة العطاء. اءات المر العطلجنة ليحق  .9
 للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء. .10

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.  .11
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   وألتزم  كامال  ت بها التزاما  الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزم أنا
بتقديم براءة ذمة    وأتعهد ،  فتح العطاء  اليوم الذي يليمن  ( يوما   90المقدمة من قبلي لمدة )  باألسعار

تعتبر كما  الرسمية  بالفاتورة  ومرفقة  المفعول  سارية  الدخل  ضريبة  من  مصدر"  الثبوتيات   "خصم  هذه 
للمورد  الالزمة  المستحقات  لدفع  أتأساسا  كما  الماب شب   بكي تر المورد  عهد  ،    ـل  المطلوبةنيوم  يك 

 وبناءا  على ذلك تمت المصادقة والتوقيع. معة بوليتكنك فلسطين، جا

 السادة / الشركة: 

 رقم المشغل المرخص: 

 العنوان:

 رقم الهاتف:

 رقم الفاكس:

 التوقيع والخاتم 

 تعهد وإقرار 
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء 

 ين لمحترمحضرات السادة : شركة_______________  ا

الجديده بمبنى النشطة والخدمات   وتركيب شبابيك اللمنيومتوريد طاء عباركين شمات للتعليم
 الطالبية 

 -مشاركة في العطاء ما يلي:لل
 ال يتجزأ وتقران معا.  االجريدة جزء وإعالنتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات  .1

 . تزام بهاعلى المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافية واالل .2

ق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم  ء التوقيع على وثائالعطا حب صاعلى  يجب  .3
 صاحب العطاء.

ضريبة   ؛ عداالنقل والتركيب لرسوم ومصاريف المقدم من المناقص شامال للضرائب و  يعتبر السعر .4
 . القيمة المضافة

التشغيل وكوابل البرمجيات الخاصة بوالفحص والمعايرة، و  التشغيل،ركيب و لة التر شامسعااال .5
 وصيل، والتدريب على االستخدام. الت

 ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية.  ،ليعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات .6
يحدث فيه المتقدم  أي عرض  ويرفض  لنموذجبة على اعلى المناقص أن يضع أسعاره رقما  وكتا يجب  .7

 عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار. اللجنة غير مسؤولة يشا  في أسعاره ، و تشو 

 ( يوما  من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل. 90مدة صالحية األسعار ) .8

ية  فالة بنكعطاء كفي ال ولا للدختأمين -لصالح رابطة الجامعين -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .9
من قيمة   ة% خمسة بالمائ 5قبض بقيمة  و نقدا  بموجب سند ل البنوك المحلية أأو شيك مصدق من قب

 غير معززة بتلك التأمينات.الينظر في العروض وال  عرضه 

، عن  %1.5التأخير بنسبة  ت عليه تحسب غراما  المحالة إنهاءاألعمالفي حالة تأخير المناقص عن  .10
 ابطة. أمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للر لتا ومصادرة قيمةأخير، م ت كل يو 

سعار والشروط والطريقة ( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرة  باأل 10الحقا لبند رقم ) .11
 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية.15، من السوق المحلي مضافا  إليه )المناسبة

األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة   ت ال لها عالقة بسعر صرف العم ت عدم وجود أي تحفظا .12
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به   ت حتى إتمام االلتزاما

 تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية. 
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قص  اثائق العطاء. وإذا رغب المنأية تعديالت على و  وال يحق إدخال أدناه يقدم العرض على النموذج .13
تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي 

 حق النظر بالمذكرة أو رفضها.ولرابطة الجامعيين  كما هو، 

ة االستالم وعلى  تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجن .14
 . األصول ب ء نتائج الفحص واالستالم حسضو 

أو يحتمل أكثر من  يوم بشبابيك االلمن تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحا   .15
تفسير أو كان ناقصا  في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على  

 ء.نموذج المقرر المرفق بالعطا

البنود  الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارمعيين اولرابطة الجبند آخر   ند علىال يجوز تحميل ب  .16
 . للمتزايد األخرى ملزمة 

شبابيك لباالمتعلقة  والكتالوجاتكافة الوثائق  إرفاقمع   الموردة اللوازمبيان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .17
 .اللمنيوم 

مال لهذه الشروط في كجزاءا م ام العام للمشتريات ية المطبقة في النظ العامة والفن طتعتبر الشرو  .18
 عطاءات رابطة الجامعيين. 

قبل الموعد المحدد  عة منه وتودع في صندوق العطاءات يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موق .19
 لفتح العطاء. 

يجريه صاحب  ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح  .20
 وكتابة والتوقيع عليه وختمه.  بته رقما  ليها يجب إعادة كتاالعرض ع

% من قائمة  10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من   .21
 األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض. 

 له.  ملزما   المزاود يعتبر العرض المقدم من  .22
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 : ات عمومي •

 نيوم بالمتر المربع . أللمل اام. يتم كيل أع1

. األلمنيوم المستخدم وباأللوان المطلوبة يجب أن يكون خاليا من جميع العيوب ومطابقة للمواصفات ومن  2

 إنتاج الشركات المحلية الشهيرة وحسب المخططات المرفقة وموافقة المهندس المشرف.

 -تشمل ما يلي: ألعمال األلمنيوم، . األسعار المقدمة3

 ت لكافة الخامات المستخدمة قبل التوريد والتركيب مرفقة بكاتلوجات وشهادات منشأ.عينام ي د قت -

تقديم كافة المواد المستخدمة من الزجاج والمنخل الالزم وسيالة المطر والبيش والزرافيل والمفصالت  -

ستكمال  زم اليل امخردوات األخرى وكل  األنواع، وجميع ال والغاالت والسكاكر واأليدي...الخ من أجود 

 األعمال حسب المواصفات وتعليمات المهندس.

أعمال الدهان بموجب المواصفات وتعليمات المهندس ألي مساحة او اتساع وفي أي موقع بما في ذلك  -

 عمل ألوان متعددة.

 ورة مامونه.وإنهاء األعمال بص  جميع لوازم التركيب والتثبيت واللحام والبرشام والتشغيل -
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 بمبنى النشطة والخدمات الطالبية ك اللمنيوموتركيب شبابيتوريد وأسعار ات مواصف
 :والسعار جدول المواصفات

 
 
 
 
 
 

 

 

 السعر للوحدة  الكمية  الوحدة  بيان لا الرقم 

 شيكل( )

 السعر االجمالي

 ل( )شيك

صناعة وطنية ثالثة  م أجور وتكاليف تقديم وتركيب شبابيك ألمونيو 1

قين  وحسب الطاب مطابقة للمخططات  فيالتواللون والبرومجاري 

حسب تعليمات المهندس سحاب او غيره والسعر اسفلهم   المنفذين

 الطبقةالزجاج لون , له تحت حلق االلمنيوميشمل  دهان ماده عاز

وج  سكوريت والداخلية ابيض شفاف والزجاج مزدافور الخارجية 

ر  لالزم وسيالة  المطوالمنخل ا ملم(4*6*4) ةكامس من الخارج

اج وبيش ...الخ حسب الكاتلوج  وجميع القطع الالزمة من زج

  – 70ويشمل السعر أيضا الدهان بطريقة البودرة وبطالء 

ون سيليكون ودهان  ميكرون المعجنة حول الحلوق بمعج80

ة مانعة لتسرب المياه والرطوب السالحات قبل تركيب الحلوق بمادة 

هندس المشرف اصفات وتعليمات المططات والمووذلك حسب المخ

نوع ممتاز الالزمة إلنجاز العمل على اكمل وجه وجميع الخردوات 

 )احضار عينات(. 

   175 2م

توريد وتركيب وتثبيت واجهات من الزجاج المزدوج اليف أجور وتك 2

( Certain Walls(ملم  )6*14*6سكوريت نوع سنرجي سماكة ) 

طار المنيوم . والسعر يشمل انفذالملمخططات والطابق االول احسب 

ليه وجميع االكسسوارات والبراغي ستانلس  لتركيب الزجاج ع

استيل والمواد الالزمة للتثبيت وكل ما يلزم النجاز العمل على أكمل 

 ه وفق المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفوج

 .ة المرفقات حسب المخطط  شبابيك كل طابق 3سعر يشمل عمل وال

   120 2م

  المجموع 
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