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   25/1/2023التاريخ:

 2/2023/2001الرقم: ص

 
 
 

 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
 جامعة بوليتكنك فلسطين 

 لجنة العطاءات المركزية 
 ثانيةإعادة للمرة ال

 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

  أرضية من مادة البواي يورثانعمال ل 
 مبنى االنشطة والخدمات الطالبيةصاة الرياضية بل

 2/2023/2001ص رقم: اءعط
 ( 100NIS)مبلغ بثمن الكراسة 

 (  شيكل ةمئ)

 1/2023/ 25الموافق   االربعاء من يوم  ابتداءاستالم كراسة الشروط 
 مع أطيب أمنيات 

 المشترياتالعطاءات و دائرة مدير 
 زينة أبو  " سعديمحمد رياض" :األستاذ

 
 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر  

riyad@ppu.edu 
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 عن  مرة الثانيةلل إعـالن
في الصالة    عمل ارضية من مادة البولي يورثان

 مبنى االنشطة والخدمات الطالبيةالرياضية ب
 2/2023/2001الرقم: ص

 

 

 

عمل ارضية عن طرح عطاء   دائرة االبنية واالنشاءات والصيانة  /تعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين
بمبن الرياضية  الصالة  في  يورثان  البولي  مادة  الطالبيةمن  والخدمات  االنشطة  ا ى  والمواصفات ، ضمن  لشروط 

 -إتباع اآلتي: لموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء
الكراسة .1 )  استالم  الجامعة  صفحة  من  العطاءات  (   www.ppu.eduكاملًة  دائرة   أو  قسم  من 

غير  شيكل  مئة   ( NIS 100مقابل دفع مبلغ )   جامعيينمشتريات المركزية في مقر رابطة اللاالعطاءات و 
 اعتبارا   في البنك اإلسالمي الفلسطيني 30300مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 

 .  2023/ 25/1الموافق  ء االربعا من يوم
بقيمة   .2 بنكية  كفاله  بنكي أو  تكون ، على أن  لعطاء وبظرف منفصل قيمة ا  إجمالي  % من5إرفاق شيك 

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

يوم    صباحوالنصف من    الساعة العاشرهحتى  تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم   .3
 رابطة الجامعيين.  –لمشتريات المركزية لعطاءات والدائرة ا 2023/ 31/1فق الموا الثالثاء 

 

هاتف   فادي مسودة أو المهندس: 0599340540ة: ورود بدر المهندسمع  يمكن االتصاللمزيد من االستفسار 
 0592277670جوال أو 2233050/02

 
 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -مالحظة: 

 
 

 
 المشتريات المركزية العطاءات و  دائرة مدير

 زينة أبو  سعدي اضمحمد ري الستاذ         
 
 
 
 
 

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

 عمل ارضية من مادة البولي يورثان في الصالة الرياضية بمبنى االنشطة والخدمات الطالبية
 2/2023/2001الرقم: ص

 -يرجى مراعاة اآلتي :
 

وفقًا للشروط  اعمال البناءفي متخصصة  شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب  .1
 العطاء. الواردة في كراسة 

 القيمة المضافة. شاملة ضريبة  ،بالشيكل األسعار .2

 طاء الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع الع  .3

 . بشكل فوري وسريعالشركة بالعمل يلتزم  .4

 األسباب.  إبداء، وبدون األسعار  أقللجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .5

 يكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.  .6
 التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا. للعطاء وابالجريدة وكراسة الشروط الفنية  عالنإلا .7

 .أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .8
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الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم   أنا
در" من ضريبة الدخل سارية المفعول  بتقديم براءة ذمة "خصم مص  وأتعهدبلي ،  المقدمة من ق  باألسعار

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

 وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

 ________________________________________ السادة / الشركة:

 _____________ _______________________:غل المرخصالمشرقم 

 ____________________________________________ :العنوان

 _________________________________________ :رقم الهاتف

 ________________________________________ :رقم الفاكس 

 

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء 

 _____  المحترمين ________________ السادة : شركة_____ات حضر 

 
 عمل ارضية من مادة البولي يورثان في الصالة الرياضية بمبنى االنشطة والخدمات الطالبية

 2/2023/2001الرقم: ص
 -مشاركة في العطاء ما يلي:لل

 ن معا.ال يتجزأ وتقرا  ا الجريدة جزء وإعالنتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات  .1

 كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها.  دراسةزيارة الموقع و   الشركةعلى  .2

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

 . الحفر والنقل مصاريف ال  جميع شامالالمورد يعتبر السعر المقدم من  .4

ما لم تقبل بها لجنة العطاءات   ،بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطاتالكراسة  تعديل في اليعتمد أي .5
 المركزية. 

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

 ( يومًا من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل. 90صالحية األسعار )مدة  .7

تأمينا للدخول في العطاء كفالة بنكية   -لصالح رابطة الجامعين -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .8
من قيمة   ةبالمائ % عشرة5أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقدًا بموجب سند قبض بقيمة 

 غير معززة بتلك التأمينات. ال في العروض  ينظرال و عرضه 

، عن كل يوم  %1.5التأخير بنسبة   تعليه تحسب غراما المحالة  االعمالعن المورد في حالة تأخير  .9
 التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة.  ومصادرة قيمة تأخير، 

سعار والشروط والطريقة  رًة باألاء مباش( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العط9الحقا لبند رقم ) .10
 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية. 15، من السوق المحلي مضافًا إليه )المناسبة 

% زيادة او نقصانا وال يحق للمقاول االعتراض 30التغيير في كميات العطاء بنسبة   للجنة العطاءاتيحق  .11
 وتبقى السعار كما هي في العطاء.
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األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة  تبسعر صرف العمال لها عالقة 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. 

  الشركة. وإذا رغب ءوال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطا 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، 

تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى   .14
 . األصولص واالستالم حسب  حضوء نتائج الف

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 مناقص سحب عرضه بمذكرة موقل يجوز ل  .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 10التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  رإذا بلغت فئات األسعا .19
 األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض. 

 ملزمًا له.  الشركةيعتبر العرض المقدم من  .20

 .1/2023 /31 لموافق الثالثاء يوم صباحوالنصف من   العاشره  ةالساع  آخر موعد لتسليم العروض حتى .21
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 -:سعاروامواصفات 
 عموميات:

 . المقاولجميع المواد الالزمة النجاز العمل على حساب  -1

 على من يرسو عليه العمل تامين سالمة العمال وسالمة الطلبة أثناء العمل.  -2

 طريقة الكيل /كيل هندسي بالمتر المربع و المتر الطولي. -3

 لمباشرة. يخ ايوم عمل من تار 21انجاز العمل في وقت ال يزيد عن   -4

 على من يرسو علية العرض االلتزام بتعليمات المهندس المشرف والمخطط المرفق في جميع مراحل العمل. -5

 تقديم مواصفات العينات للموافقة عليها.  -6

 كفالة لمدة خمس سنوات على االعمال.  -7

 السعر يشمل االشراف على تنفيذ صبة الباطون لألرضية. -8

 :-بالشركةاص خ

 ________________________________________ ة:لشركا  اسم

 ____________________________________ :رقم المشغل المرخص

 ____________________________________________ العنوان:

 ___________ فاكس:ال رقم________:جوال قمر  ___________رقم الهاتف:

 الرسمي  التوقيع والختم

 

 السعر اإلجمال  دة للوحالسعر  الكمية الوحدة البيان #

1. 

البولي   مادة  من  أرضية  وتنفيذ  مواد  توريد  وتكاليف  أجور 

وتنفيذ   االساس  طبقة  السعر  يشمل  الرياضية،  للصالة  يورثان 

ملم نوع ممتاز وعمل طبقة حماية    2يورثان    بوليوصب طبقة  

ملم، االلوان    5وطبقة من المطاط الواقي للصدمات ال تقل عن  

 عليمات المهندس المشرف. سب توتخطيط القاعة ح

   335 2م

2. 

 بند اختياري: 

كرة قواعد  وتركيب  المطلي    توريد  األلومنيوم  من  طائرة 

شامل القواعد المثبتة    عديل،قابل للت  ارتفاع تلسكوبي،  بالورنيش

 FIVBقواعد ، وفقًا لفي األرضية وشبكة اللعب

   1 مقطوع

  المجموع بالشيكل  **


