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 13/11/2022: التاريخ

 9/2022/9016ص: الرقم
 

 
 
 

 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

 دفئة مركزية للمبنى ابو رمانت لتوريد وتركيب
 9/2022/9016ص عطاء رقم:

 (شيكل 200ثمن الكراسة بمبلغ)
 ( شيكل مئتا)
 13/11/2022 الموافق االحد من يوم ابتداءاستالم كراسة الشروط 

 مع أطيب أمنيات
 المشترياتمدير دائرة العطاءات و 

 زينةأبو  سعدي محمد رياض األستاذ
 ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

riyad@ppu.edu 
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 إعـالن عن
 )غاز(دفئة مركزية ت توريد وتركيب

 مانلمبنى ابو ر 

 
 

 

 )غاز( دفئة مركزيةت توريد وتركيبعن طرح  تعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين
لموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى ا، ضمن الشروط والمواصفات لمبنى ابو رمان

 -:باع اآلتيإت الشركات الراغبة بالدخول في العطاء
  العطاءات  من دائرة أو تالعطاءاقسم  ( www.ppu.eduكاملًة من صفحة الجامعة ) استالم الكراسة .1

غير مستردة  شيكل مئتا(  NIS 200المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين مقابل دفع مبلغ )و 
 من يوم اعتباراً  في البنك اإلسالمي الفلسطيني 30300تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 

 . 13/11/2022الموافق  االحد
، على أن تكون إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل % من5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .2

 .يوماً  مئة واربعون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 

 الموافق  االحديوم  صباحًا من العاشرةتسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم حتى  .3
 رابطة الجامعيين. –المشتريات المركزية العطاءات و  لدائرة  27/11/2022

 0598150824رقم جوال  أو 2233050/02هاتف  خالد سدر المهندس مع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال .4
 
 

 
 اإلدارة

 

 
 
 
 
 

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

 ة )غاز( توريد وتركيب الدفئة المركزي
 مبنى ابو رمان

 -يرجى مراعاة اآلتي :
 

توريد وتركيب الدفئة المركزية في متخصصة  شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب  .1
 رمان)غاز( مبنى ابو 

 وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.  .2

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. ،بالشيكل األسعار .3

 .طاءمفعول مع العالرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية ال .4

 ارفاق كشف باألماكن التي تم التوريد والتركيب لها. .5

 ارسال صور وكتالوجات مع العطاء. .6

 .التوريدامر  تاريخ اصدارمن  اسبوع الشركة بالعمل في خالللتزم ت .7

 األسباب. إبداء، وبدون األسعار أقللجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .8

 ي كراسة العطاء.يكون السعر وفقًا للشروط الواردة ف .9
 التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا.بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء وا اإلعالن .10

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. .11
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زم الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألت أنا
بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول  وأتعهدالمقدمة من قبلي ،  باألسعار

 .هذه الثبوتيات أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر

 وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

 ________________________________________السادة / الشركة:

 ____________________________________:رقم المشغل المرخص

 ____________________________________________:العنوان

 _________________________________________:رقم الهاتف

 ________________________________________:رقم الفاكس

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار
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 ت للمشاركين بالعطاءتعليما

 المحترمين  __________________________حضرات السادة : شركة

 
 ومبنى ابو رمان +Aاعمال توريد وتركيب مظلة لساحة مبنى 

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

 دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها.وقع و زيارة الم الشركةعلى  .2

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

 .الحفر والنقلمصاريف ال جميع شامالالمورد يعتبر السعر المقدم من  .4

ما لم تقبل بها لجنة العطاءات  ،قدم من اشتراطاتاليعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المت .5
 المركزية.

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

 من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل. ( يوماً 60مدة صالحية األسعار ) .7

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

 لتأمينات.غير معززة بتلك االينظر في العروض وال عرضه 

، عن كل يوم %1.5التأخير بنسبة  تعليه تحسب غراما المحالة االعمالعن المورد في حالة تأخير  .9
 التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة. ومصادرة 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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% زيادة او نقصانا وال يحق للمقاول االعتراض وتبقى 30يحق للمالك التغيير في كميات العطاء بنسبة  .11
 األسعار كما هي في العطاء.

ون األسعار ثابتة األجنبية ويجب أن تك تلها عالقة بسعر صرف العمال تعدم وجود أي تحفظا .12
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به  تحتى إتمام االلتزاما

 تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية.

 الشركةوال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء. وإذا رغب  أدناه يقدم العرض على النموذج .13
رض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي تقديم مالحظات أو ع

 حق النظر بالمذكرة أو رفضها.ولرابطة الجامعيين كما هو، 

تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى  .14
 .األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 

الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارالبنود ولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند على بند آخر  .15
 .للمتزايداألخرى ملزمة 

العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه الشروط في  طتعتبر الشرو  .16
 عطاءات رابطة الجامعيين.

قبل الموعد المحدد عة منه وتودع في صندوق العطاءات قيجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة مو  .17
 لفتح العطاء.

ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه صاحب  .18
 العرض عليها يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقيع عليه وختمه.

% من قائمة 10أو المحو أو الطمس أكثر من إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل  .19
 األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.

 .االبتدائيالعطاء عند االستالم قيمة % من 5هناك كفالة صيانة لمدة سنة بقيمة  .20
 ملزمًا له. الشركةيعتبر العرض المقدم من  .21

 .27/11/2022  الموافق االحد يوم صباحًا من الساعة العاشرةآخر موعد لتسليم العروض حتى  .22
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 :ومالحظات عامة مواصفات
 جميع االعمال في المشروع تتم بعد موافقة واعتماد المهندس المشرف  -1
 تكون نوعية ايطالية نخب اول.والمحابس والوصالت والتنافيس وغيرها جميع القطع النحاسية  -2

ببار للتاكبد مبن سببالمة  5سباعة وعلبى ضبغ   24يجبب فحبص شببكة التدفئبة القديمبة والحديثبة  لمبدة  -3
فببي حالببة وجببود أي تنلببيس فعلببى المقبباول إجببراء التوصببيالت وحسببب تعليمببات المهنببدس المشببرف .و 

 مرة أخرى.الفحص  واعادة المهندس المشرف تعليمات حسب  الالزماإلصالح 

ه اعببادة التغليببف فببي علببى المقبباول مسببؤولية جميببع اعمببال الفببك والحفببر اينمببا يلببزم التمببام العمببل وعليبب -4
 المناطق التي تتضرر جراء هذه االعمال .

على المقاول تقديم مخططات تنفيذية للدراسة واالعتماد قبل اسبوعين علـى االقـل مـن مباشـرة العمـل. كمـا  -5
ويجب تقديم عينات من جميع القطـع المـراد تركيبهـا ف وفـي حـال العمـل بـدون الموافقـة واالعتمـاد مـن قبـل 

 ة فان المقاول يتحمل كامل التبعات ويحق للمهندس المشرف رفضها والطلب بتغييرها.الجهة المختص

 على المقاول تسليم مخططات كما تم تنفيذها لنظام التدفئة في نهاية المشروع. -6

 على المتقدم للمشروع  تقديم كتالوجات للقطع والمعدات المراد تركيبها في المشروع مع عرض السعر. -7

 وع زيارة الموقع لالطالع على الوضع القائم.على المتقدم للمشر  -8

  يجب ان تخلو جميع  المعدات و القطع المستخدمة من اي منتج اسرائيلي. -9
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 -:بالشيكل جدول االسعار
  السعر اإلجمالي   الوحدةسعر    الكمية الوحدة بيان العمل رقم البند

1.  

 لمنيـومتدفئـة مصـنوعة مـن اال المشـعات وفحـ  توريد و تركيب 
واط  150سـم  بقـدرة  60جلوبال او فونـديتال او مـا يعادلهـا  نوع

جميـع ضـافة الـى الوالسعر يشمل التوريد و التركيب باعلى االقل 
والتنافيس والسدات والوصالت  والحماالت وذلك التمام محابس ال

 .المهندس المشرفتعليمات حسب العمل على اكمل وجه و 
R20 

   109 عدد

R15 3 عدد   

R12 3 عدد   

R10 12 عدد   

R9 1 عدد   

2.  

مــن  كيلــو واط 350قــدرة بــويلر وفحــ  وتشــغيل  تركيــب توريـد و 
ــة ــد الســكب صــناعة اوروبي ــاز   الحدي ــى الغ ــة تعمــل عل مــع حارق

كسسـوارات اال و السعر يشمل جميع المحابس و صناعة اوروبية 
والوصـل مـع زمـة واجهزة القياس للضغط والحرارة  والتنـافيس الال 

انابيــب ميــات التدفئــة والغــاز والمدخنــة مــع جميــع القطــع   شــبكة
الالزمة التمام العمل ياالضافة الى تركيـب لوحـة الـتحكم الخاصـة 

المواصــفات وتعليمــات حســب بالنظــام مــع جميــع مــا يلــزم  وذلــك 
 .المهندس المشرف

   1 عدد

3.  

لتـر صـناعة  350توريد وتركيب خزان تمدد لشـبكة التدفئـة حجـم 
سـعر يشـمل الوصـل مـع شـبكة الميـات وشـبكة التدفئـة اوروبيـة وال

حسـب  مع جميع القطع الالزمة التمـام العمـل علـى اكمـل وجـه و
 .المهندس المشرفتعليمات 

   1 عدد

4.  

ــد وتركيــب مجمعــات التدفئــة قطــر  ــا مــع  6توري ــا واياب انــذ ذهاب
جميع المحابس و القطع الالزمة عليه من مقاييس ضغط وحـرارة  

حابس خدمة وتنـافيس وردادات وغيرهـا التمـام ومحابس امان وم
العمل على اكمل وجه والسعر يشـمل ايضـا كامـل شـبكة االنابيـب 
ــك  داخــل غرفــة البويلروالوصــل مــع شــبكة االنابيــب  القديمــة وذل

 .المهندس المشرفالمواصفات وتعليمات حسب 

   1 مقطوع
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5. 

 وروبيةتدوير ميات التدفئة نوعية ا اتمضخ وفح  تركيب توريد و 
القطع المستخدمة ضافة الى جميع الو السعر يشمل التوريد و التركيب با

ات وغيرها التمام العمل هتز الو ماصات ا وردادات ومصافيمحابس من 
 .المهندس المشرفتعليمات حسب  على اكمل وجه و
  Q=1.7 L/S ,H=200kpaللطابق االرضي 

   1 عدد

   1 دعد Q=2.8 L/S ,H=150kpaللطابق االول 

   1 عدد Q=4.2 L/S ,H=150kpaللطابق الثاني 

6. 

 مخرج البويلر مصنوعة من ة خاصة بالبويلر بقطر نريد و تركيب مدختو 
ملم المعزول والمغلف بصاج حماية شامل جميع القطع من  2الستانلس 

وصالت وطربوش  واعمال التثبيت وذلك حسب المواصفات وتعليمات 
 المهندس المشرف.

   5 م ط

7. 

طن مدفون مع جميع القطع والتوصيالت  2توريد وتركيب خزان غاز 
والمحابس و الحفر واعادة الطمم حسب المواصفات وتعليمات الدفاع 
المدني والتسليم واالعتماد من الدفاع المدني. والوصل مع انابيب الغاز 

 المغذية للبويلر. 

   1 عدد

8. 
انذ مدهونة دهان اساس  4\3توريد وتركيب انابيب غاز حديد اسود 
   50 م ط ومحمية من خزان الغاز الى البويلر.

  بالشيكل المجموع **

 

 ..........................................................................................بالشيكل المبلغ كتابتاً بالحروف
 

 :-بالشركةاص خ

 _______________________:رخصل المالمشغرقم  _________________الشركة: اسم

 ______________________________لهاتف:____رقم ا________________ العنوان:

 ________________________________رقم الفاكس: _________________:جوالرقم ال

 

 الرسمي التوقيع والختم

 


