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   16/1/2023التاريخ:  

 2/2023/2003الرقم: ص
 

 

 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل 

 جامعة بوليتكنك فلسطين 

 لجنة العطاءات المركزية

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية
 ELRCلتوريد اثاث مكتبي لمركز التعليم االلكتروني والبحث العلمي  

 2/2023/2003عطاء رقم: ص

 EPALإعداد فلسطين للتعليم االلكتروني ضمن مشروع 

 بتمويل من )الوكالة النرويجية( 

 مئة وخمسون شيكل() 150NISثمن الكراسة بمبلغ

 2023/ 1/ 16استالم كراسة الشروط ابتداء من يوم اإلثنين الموافق  

 30/1/2023تسليم كراسة العطاء يوم اإلثنين الموافق  

 

 مع أطيب أمنيات 

 رئيس دائرة المشتريات 

 األستاذ محمد رياض أبوزينة 

 

 ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

riyad@ppu.edu 

 

 دائرة العطاءات والمشتريات المركزية
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 المحتويات : 

 1       اسم العطاء .1

 2        الفهرس  .2

 3        اإلعالن  .3

 4       مالحظات عامة  .4

 5       تعهد وااللتزام .5

 6      تعليمات للمشاركين.  .6

 7                جدول المواصفات والكميات واألسعار.  .7

 9      معلومات عن المورد .8
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 إعـالن عن 

 توريد اثاث مكتبي 

  ELRCالتعليم االلكتروني والبحث العلمي  لمركز 

 EPALلمشروع إعداد فلسطين للتعليم االلكتروني  

 3/2023/3003رقم ص

 

 

الجامعين/   رابطة  التعليم االلكتروني  تعلن  مكتبي لمركز  )اثاث  لتوريد  فلسطين عن طرح عطاء  بوليتكنك  جامعة 

، بتمويل من الوكالة النروجية    EPALااللكتروني  إعداد فلسطين للتعليم  (، ضمن مشروع  ELRCوالبحث العلمي  

NORAD  بالدخول في    ، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة

 العطاء:

( أومن دائرة المشتريات المركزية في   www.ppu.eduاستالم الكراسة كاملةً من صفحة الجامعة ) .1

الجامعيين   رابطة  )مقر  مبلغ  دفع  ف  NIS  150مقابل  تودع  مئة وخمسون شيكل غير مستردة  رابطة  (  ي حساب 

 . 2023/ 01/ 16اإلثنين الموافق  في البنك اإلسالمي الفلسطيني اعتباراً من يوم    30300الجامعيين والجامعة رقم  

% من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل، على أن تكون الكفالة  5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .2

 يوماً. البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن تسعين 

الموافق  اإلثنين  من يوم    الساعة الواحدة ظهراً تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم حتى   .3

 رابطة الجامعيين. –لدائرة العطاءات المشتريات المركزية  30/01/2023

 
 0599366722لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع منسق/مدير المشروع د. محمد التميمي جوال 

 

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -مالحظة: 

 
 

 
 مدير دائرة العطاءات والمشتريات المركزية

 "محمد رياض" سعدي ابوزينة

 

 

 

 

 

  

http://www.ppu.edu/
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 إعـالن عن 

 توريد اثاث مكتبي 

 ELRCلمركز التعليم االلكتروني والبحث العلمي   

 EPALلمشروع إعداد فلسطين للتعليم االلكتروني  

 - مراعاة اآلتي :يرجى 

 

يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في األثاث المكتبي، ووفقاً للشروط  .1

 الواردة في كراسة العطاء. 

األسعار بالدوالر األمريكي وشاملة لضريبة القيمة المضافة، حيث يجب على المتقدم  .2

 أن يزودنا بفاتورة ضريبية. 

 ول مع العرض. الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفع .3

 يلتزم المورد بتوصيل االصناف المطلوبة بالتنسيق مع الجامعة حسب االصول.  .4

 لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار، وبدون إبداء األسباب. .5

 يكون السعر وفقاً للشروط الواردة في كراسة العطاء.  .6

 واحدة وتقرآن معاً.اإلعالن بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء واالتفاقية وحدة   .7

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .8

 للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.  .9

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. .10
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 تعهد وإقرار 

 

 

المواصفات والبنود والتزمت بها التزاماً كامالً وألتزم  أنا الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على  

( يوماً من اليوم الذي يلي فتح العطاء، وأتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم  90باألسعار المقدمة من قبلي لمدة )

مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساسا لدفع  

للموردالمستحقا ، كما أتعهد بتوصيل االصناف المطلوبة بالتنسيق مع الجامعة حسب  ت الالزمة 

 االصول. 

 
 وبناءاً على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

 السادة / الشركة: ____________________________________________

 : ________________________________________رقم المشغل المرخص

 العنوان: _________________________________________________

 رقم الهاتف: _______________________________________________

 رقم الفاكس: _______________________________________________

 

 التوقيع والخاتم
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 ن بالعطاءتعليمات للمشاركي

 حضرات السادة: شركة_______________  المحترمين 

للمشـاركة   في    EPALتعليمات للمشـاركين بتوريد لمشـروع إعداد فلسـطين للتعليم االلكتروني  

 -العطاء ما يلي: 
 
 تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعالن الجريدة جزءا ال يتجزأ وتقران معا. .1

 كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها.على المناقص دراسة  .2

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

 صاحب العطاء.

 يعتبر السعر المقدم من المناقص شامال للضرائب والرسوم ومصاريف النقل والتركيب. .4

ـــبب ـما ـيدوـنه ال  .5 ــة بســ ــتراـطات، ـما لم تقـبل بـها لجـنة اليعتـمد أي تـعدـيل في الكراســ متـقدم من اشــ

 العطاءات المركزية.

ــعاره رقماً وكتابة على النموذر ويرفض أي عرض يحدث فيه  .6 ــع أس يجب على المناقص أن يض

 المتقدم تشويشاً في أسعاره، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار.

 اً من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل.( يوم90مدة صالحية األسعار ) .7

ــالح رابـطة الـجامعين-على ـكل مـناقص أن يرفق ـبالعـطاء   .8 ـتمميـنا لـلدخول في العـطاء كـفاـلة    -لصــ

% خمـسة بالمائة من قيمة 5بنكية أو ـشيك مـصدق من قبل البنوا المحلية أو نقداً بموجب ـسند قبض بقيمة 

 التممينات.عرضه وال ينظر في العروض الغير معززة بتلك 

%، 1.5في حالة تمخير المناقص عن إنهاءاألعمال المحالة عليه تحســب غرامات التمخير بنســبة  .9

 عن كل يوم تمخير، ومصادرة قيمة التممين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة.

ــروط 9الحقا لبند رقم ) .10 ــعار والشـ ــرةً باألسـ ( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشـ

 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية.15الطريقة المناسبة، من السوق المحلي مضافاً إليه )و

عدم وجود أي تحفظات لها عالقة بـسعر صـرف العمالت األجنبية ويجب أن تكون األـسعار ثابتة  .11

حتى إتمام االلتزامات الفنية للمناقص في البند وصــرف المســتحقات وســيتم اســتبعاد أي عرض يوجد به  

 ت مرتبطة بمسعار صرف العمالت األجنبية.تحفظا

ائق العطـاء. وإذا رغـب  .12 ديالت على وـث ة تـع اه وال يحق إدخـال أـي دم العرض على النموذر أدـن يـق

المناقص تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصــة منفصــلة شــريطة تقديم العرض 

 أو رفضها. األصلي كما هو، ولرابطة الجامعيين حق النظر بالمذكرة

ــتالم   .13 ــتالم النهائي من لجنة االس ــتحقات للمناقص بعد االس ــرف جميع المس ــبة وص تكون المحاس

 وعلى ضوء نتائج الفحص واالستالم حسب األصول.

تحتفظ اللجنة لنفسـها بحق اسـتبعاد أي عرض ال يكون واضـحاً بصـورة كافية أو يحتمل أكثر من   .14

ير أو كان ناقصـاً في بيان مواصـفات موا  ليمها أو لم يقدم على نموذر تفـس د العطاء أو ـشروط ومواعيد تـس

 المقرر المرفق بالعطاء.

ال يجوز تحميل بند على بند آخر ولرابطة الجامعيين الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أســعار البنود   .15

 األخرى ملزمة للمتزايد.

ة ال  .16 اـف اق ـك ة على اللوازم الموردة مع إرـف اـل دة الكـف ان ـم اقص بـي ل مـن الوجـات على ـك ائق والكـت وـث

 المتعلقة باألثاث.
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تعتبر الشـروط العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشـتريات جزاءا مكمال لهذه الشـروط في  .17

 عطاءات رابطة الجامعيين.

ــندوق العطاءات قبل الموعد  .18 ــه بمذكرة موقعة منه وتودع في صـ ــحب عرضـ يجوز للمناقص سـ

 المحدد لفتح العطاء.

العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األســـعار وأي تصـــحيح يجريه  ال يجوز لصـــاحب .19

 صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.

ــعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من   .20 % من قائمة  10إذا بلغت فئات األســ

 والمشتريات المركزية استبعاد العرض.األسعار جاز للجنة العطاءات 

 يعتبر العرض المقدم من المزاود ملزماً له. .21

 

 
  ELRCمواصفات وأسعار توريد اثاث مكتبي لمركز التعليم االلكتروني والبحث العلمي 

# Item Specification Unit Quantity Unit Price $ Total Price $ 

1 Conference Table Table design 
Conference Table 

Product Dimensions 
250D x 105W x 75H 

Color Mahogany 
Shape Rectangular 

Table 1   

2 Meeting Table Table design meeting 
table with electrical 

outlets 
Product Dimensions 
440D x 140W x 75H 

Color dark wood 
veneer  

Shape Rectangular 

Table 1   

3 Office Table Table design Wooden 
executive desk with 

chest of drawers 
Product Dimensions 
236D x 90W x 78H 
Color Wood vneer 

Shape Rectangular 

Table 1   

4 Office Desk Table design Wooden 
office desk 

Product Dimensions 
200D x 90W x 80H 
Color Wood veneer 
Shape Rectangular 

Office 
Desk 

5   
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5 Wooden office 
storage unit  

Table design Wooden 
office storage unit with 
hinged doors and lock 

Product Dimensions 
180D x 45W x 200H 
Color Wood veneer 
Shape Rectangular 

storage 
unit  

2   

6 Meeting Table 
Office Chair 

Swivel leather office 
Spoke -chair with 5

base with armrests 

Chair 22   

7 Computer Table Student Computer 
Table 

Product Dimensions 
85D x 70W x 75H 

Table 61   

8 Chair Student chair Chair 61   

  المجموع بالدوالر األمريكي شامل الضريبة  **

 

 

 

 - خاص بالمورد:

 

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

 

 

 

 رقم هاتف :................ رقم فاكس: ......................جوال رقم  :.............................. 

 

 

 

 التوقيع والختم الرسمي للشركة 

 


