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 عللت النملجذج المل رفت االسلعا ر يقدت الشركة المتقدمة ه ا ويشتر  للنظر في عرض، والصا ة 
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  السيد  ئيس لجنة العطادار المحلية / جامعة فيالدلفيا

 

ووفقل ا  للتعليمل ار والشلرو  العاملة والصا لة   10/2018د علت دعجة العطاد  ق ر  بنا 

االعمال المطلجبلة  نفي والمجا فار المرفقة بر ا،  فإنني رق دم ع ر ي ورواف ت ع  لت رن رق  جم بت

  .حس  المرفت باالسعا  المد جة
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/    ا ا  ملي تلا يخ      / وإنني التزم بأن يبقت الع رض س ا ض المفع جل لمل دة تسل عيي يجمل ا  اعتبل

2017 

 ( دينلل ا ا ، بمججلل   ال فالللة / الشلليو  قللر         )   % 10ر فللت بطيللت التلل أميي المطللل ج  بقيملل ة  

 ..................................................) الل اد  / المس حج  ( ع لت بنو  ...............................................

  . هذا ونعلم أنكم غير ملزمين بإحالة العطاء على أقل األسعار 

 

 المفجض بالتجقيع                                               

 .....................................................................................................................الشركة 

    الصتر 

 .........................................................................................................:..........  العنجان

         
 
    لجض )                         ((            : )            هات   
 (           فاك س : )           
 (           : )         ص .  

 

 

 

 10/2018عجة عطاد  قر: د

 

 



  الشـــروط العامــــة

 

 تجا ض سا ض يثبت ذلو.ان ي جن المتقدم مي المصتليي بر ه االعمال ويقدم سج   1- 1

مطبجعا  رو م تجبا  بصط وا ح  لال ملي المحل ج رو  -إن وجد  -يقدم العرض علت النمجذج المقر  

  التع دي  رو اإل افة ، وإال فللجنة رن ترم  العرض. 

ال يقبلل  العللرض فللي رض عطللاد إذا لللر ي للي مجقعلل ا  ملل ي مقدملل ت رو وكيلللت القللانجني علللت رن ترفللت    1-2

 ج ة ملدقة عي الجكالة، كماال يقب  العرض الل ض يقل دم بعل د المل دة المحل ددة لتقل دير بالعرض 

  .  العروض

ر ) سليجدع المشتركجن في رض عطاد عرو رر ف ي  ن دوق العطادار ف ي  ظرو  مصتجملة با  1-3

جة للعطلاد جامعة  فيالدلفيلا ( مبينلا  عل لت ظرل ر كل   منرل ا  قل ر الدعل  -لجن ة العط ادار المحلي ة 

ويججز ألض مشترك سح  عر ت بم كرة مجقعة  . واسر  اح  العرض وعنجانت لغايار التبليغ

 . منت يجدعرا في  ندوق العطادار  قب  المجعد المحدد لفتح العطاد

ال يج جز إد  ال رض تع دي  رو إج راد رض تب دي  ف ي نم جذج  العرض للمناقلة رو رض ملي والائت  1-4

ة بت مي قب  المتقدم باستثناد تعبئة المجاقع المطلج  تعبئترلا. وإذا رجلرا المتقلدم ريلا  العطاد المرفق

مي تلو التعديالر رو التبديالر رو إذا ر   بأض مي ه ه التعليم ار، فيج جز للجن ة إهم ال عر  ت 

سللتطاعتت ، وإذا ر اد المتقللدم تقللدير بعللر الشلل رو  رو التحفظلل ار رو البلل دائ  التلل ي تناسللبت فللان با

 . تضميي ذلو في م كرة  ا ة منفللة ترفت بالعرض

علللت المتقللدم للعطللاد رن يبلليي فللي عر للت عنجانلل ا  اابتلل ا  ترسلل   إليلل ت جميللع المراسللالر المتعلقللة  -2

بالعطاد، وعلي ت رن يبل غ اللجن ة كتا  مسج  عي رض تغيير رو تعدي  في عنجانت، وعلي ت فإنر ا لي 

  ا التغيل ير رو التع دي ،تعتل بر جميلع المراسلالر التلي تتلرك فلي العنلجان ت جن ملزمة بمراعلاة هل

 ل ت بالبريد كأنرا و لت فعال  وسلمت في حينرا . الم كج  رو ترس  

وي رفر  -إن وج د  - علت المتقدم للعطاد رن يض ع رس عا ه  قم ا  وكتاب ة ع لت النم جذج المقر  3-1

ا ه ، واللجنللة ريللر مسلل ـولة علل ي ريلل ة ر طلل اد قلل د رض علل رض يحلل دـ فيلل ت تشجيش لل ا فلل ي رسللع

 يرت بر ا المتقدم في و ع األسعا .

ال تتحملل  الجامعللة ريللة مسللـولية رو تعلل جير ملل ي جلل راد ا تفلل اع رسللعا  المللجاد والتجريللزار  3-2

ورج ج  األي دض العامل ة رو ري ة  سجم إ افية رو عي الصسا ة في المعدار واآلالر والتج ريزار  

 ملة مي قب  المتقدميي .المستع

علت المتقدم رن ي رفت ب العرض لل ال ح جامع ة فيالدلفي ا وألمرها، كفالة بن ية بمبلغ ال يق  علي  4-1

%( عشل رة بالمائلل ة ملي قيمللة رو كلفلة العطللاد رو رن يقللدم تأمينلا  نقللديا  يعل ادل تلللو النسللبة وال 10)

أميي ،علللت رن تعتبلر هلل ه ال فاللة هللي كفاللل ة ينظل ر فلل ي رض عل رض رلل ير معل زز بال فاللل ة رو التل

% (  10بقيمللة )  حسللي تنفيلل وبعللد إحالللة العطللاد علللت المتقللدم يقللجم بتقللدير كفالللة د لل جل عطلل اد 

% مي قيمة العطاد ك فالة  يانة لمدة عام تبدا 10. ويتر حجز مبلغ عشرة بالمائة مي قيمة العطاد

 مي تا يخ التسلير.

ال ة يبل غ المتقدم ال  ض رح ي  علي ت العطاد قرا  اإلحاللة  لالل ملدة رقللاها بعد تلديت قرا  اإلح 4-2

 مسة عش ر يجم ا  م ي تا يخ التلديت، ويـ    تجقيع ت رو ت جقيع وكيل ت القل انجني المفلجض إليلت 

التبليغ ، وذلو ع لت النم جذج الرس مي المق ر  ل لو الغرض ع لت رن ت يج جز إج راد ه  ا التبلي غ 

 بجاس طة الفاكس.

تنفيللللللللللللللللللل    إذا لر يق ر المتقدم ال ض رحي  علي ت العط اد بع د تبليغ ت ق را  اإلحال ة بالتجقيع ع لت  4-3

العط اد،  رو بتق  دير ال فاالر والتأمينار المطلجبة منت  الل  مسة عشر يجملا  مل ي دعجتلت للقيلام 

ميي اللل ض قدمللت عنللد اشللتراكت فللي العطلل اد، بلل لو فيعتبللر مسللتن فا  ويلللاد  مبللل غ ال فاللل ة رو التللأ

 وللجن ة ف ي ه ه الحالة إما إحالة العط اد ع لت مق دم الس عر التالي  رو إلغاد العطاد وإعادة  رحت

. 



إذا تصل  المتقدم المحال عليت العطاد عي تنفي  العطاد ال ض رحي  عليت كليا  رو جزئيا ، رو تأ ر في   4-4

دة ل لو، رو  ال  رض شر  مي شرو  العطاد، فيحت للجنة اتصاذهما جميعا  تنفي ه عي المدة المحد

 : معا  

 .  ملاد ة بعر رو ك  المبلغ ال ض قدمت ذلو المتعرد كفال ة رو كتأميي - ر

 ي   تنفي  العطاد مباشرة مي قب  اللجنة باألسعا  الجا ي ة وم ي الملاد  الت - 

%( مي قيمة 25)ا  ا  إلير رد رض ف رق في األسعا  مضافا مناسبة للجامعة، وتحمي  المتع تراه     

  . العطاد كنفقار إدا ية

 تطبيت رض ش رو  عام ة رو  ا  ة رد ج ت ف ي العط اد لمللح ة الجامعة. -ج       

يجقع الشصص الل ض رحيل  عليلت رض عطلاد عقل دا  لتنفيل  ه وفقل ا  للشل رو   والمجا فل ار المقل ر ة  5-1

لألشغال المطلجب ة ف ي العط اد، ع لت رن تعت بر الشلرو  واألملج  األ لرا اللجا دة فلي اإلعلالن 

رادار عللي العطللل اد وفلل ي الجاللل ائت والمصططلل ار المرفقللل ة رو الملحقلل ة ب للل ت واألح  لل ام واإلجللل

 المنلجص عليرا ف ي ه  ا النظ ام ج زدا  م ي ذل و العقد. 

ال يججز للمتقدم للعطاد ال ض رحي  عليت رض عطاد للجامعلة رن يتنلازل علي رض جلزد منلت إللت رض  5-2

شصص آ ر بأية   ج ة م ي الل ج  ب دون مجافقلة  طيلة ملي لجنل ة العطلادار وفقل ا  للشل رو  

ن تلدق مجافقة اللجنة في ه ه الحال ة م ي قب   الجرة التي سبت والضمان ار الت ي تقر ها علت ر

 .لرا و دقت علت قرا ها بإحالة العطاد

 ( 4يحرم ك  مي المتقدم للعطاد المستن   رو المتصل  المنلجص عليرما في الفقرتيي ) 5-3

 للمدة( مي المادة الرابعة مي االشتراك في رض عطاد رو تلزير رو رعمال للجامعة  5و )        

 التي تقر ها اللجنة.        

تقجم اللجنة بأض إجراد م ي اإلج رادار المنل جص علير ا فل ي الملادتيي الرابعلة والصامسلة دون  5-4

المتعرلد المسلتن   رو المتصلل  قبل  تنفيل  تللو  رن ت  جن ملزم ة بتججي ت رض إ طا  رو إن ا  إللت

 اإلجرادار .

إلللت جلسلل ة مفتجحللة، دون رن ي للجن ألض مللنرر حللت دعللجة المشللتركيي فللي رض عطللاد حللت للجنللة  5-5

االشتراك في رعمال اللجنة رو التلد   فيرلا بلأض  لج ة ملي الللج  ، بملا فلي ذلل و االعل تراض 

 . ع لت رض إج راد تتص ه ، رو تقدير المالحظار بشأنت

ة ال يزيد يججز للجنة النظر في العطاد وإ دا  القرا  المناس  فيت إذا كان عدد العروض المقدم  -6

رو الملجاد المطلجبلة ال يتلاجر  ع ي إانيي، وذل و إذا اب ت للجنة ألس با  تبينرل ا فل ي   قرا هل ا رن 

  بر ا رو يقدمرا رو يقجم بتنفي ها إال المشتركان االانان في العطاد .

يقب  العلرض الل ض يتضلمي السلعر األفضل  لملللحة الجامعلة، شلريطة رن تقتنلع اللجنلة ألسلبا   7-1

بينرا في قرا ها ب فادة مقدم ذل و العرض ومالدمتت باإل افة إلت تجاف ر الد ج ة المطلجب ة م ي ت

ملا فل ي ذلل و التحل قت مل ي إم انيل ة تنفيل   العطل اد والجفلاد بسل ائر التزاماتل ت ب لملجادالج جدة فل ي ا

 .   الل الم دة المح ددة و وفق ا  للشرو  والمجا فار المقر 

( مي ه  ه المادة في ركثلر ملي علرض ملي 1تبا ار المنلجص عليرا في الفقرة )إذا تساور االع 7-2

العروض المقدمة في رض عطاد ، ولر  تجد اللجنة سلببا  لتفضلي  رض علرض عللت رل يره، فيحل ال 

العط اد علت مقدمي تلو العروض بالتساوض إن رم ل ي ، وإال فيحل ال عل لت رحلدهر بالقرعلة التلي 

 . يفض  رن تجرض بحضج هر

إذا وجللدر اللجنللة رن األسللعا  المقدملل ة فلل ي رض عطلل اد مرتفعلل ة رو  ال تتناسلل  مللع التقديلل رار  7-3

المطلجب ة ، في ترت  علير ا اتصلاذ رحلد اإلجلرادار التاليلة ، عللت رن ي ل جن  عمالالمج جع ة لأل

 ق را  اللجن ة  ا عا   للتلديت في رض مي تلو الحاالر :

 ر  ص األس عا  رو رفضلر ا م ي بيي ر ح ا  التفاوض مباشرة مع مقدم   -ر 

العللروض المقدمللة فلل ي العطلل اد لتصفيضرلل ا إللل ت المقللدا  اللل ض تلل راه  اللجنلل ة مناسلل با  مللع   

  التقديرار المج جعة.



إلغللاد العطللاد والتفللاوض ملل ع اللل  يي اشلل تركجا فيلل ت وملل ع ريللرهر للحلللجل علللت األسللعا     -               

  .  بة، وتل زير األجرزة  رو المجاد المطلجبة بمجج  تلو األسعا  والشرو والشرو  المناس

 . إعادة  رح العطاد  -ج         

يحتفظ المدي ر الملالي بال فل االر والتأمينل ار التل ي قدمرل ا المشلا ك فلي العطلاد الل ض رحيل  عليلت  -8

اد ال فاالر والتأمينار األ را إلت العط اد بم ا ف ي ذل و كفال ة حس ي التنفي  وكفالة الليانة، وتع

ر حابرا إما بالبريد المسج  علت عناوينرر المد جة ع لت العروض التي قدمجه ا ف ي العط اد رو 

  إلير ر ب ال ار مق اب  تجاقيعرر علت تسلمرا.

 لة وا لالمطلجبلة تقدم األسعا  بالدينا  األ دني ع لت رس اس رن التجريزار رو المجاد رو األشغال  -9

 .دا   الجامعة 

  .( يجم مي تا يخ تجقيع االتفاقية45)  يلتزم المتعرد بمدة التسلير المحددة في دعجة العطاد     -10

وللجنللللة فللللي  إذا لر تحدد مدة التسلير في دعجة العطاد، فعلت المتقدم  رن يحدد المدة التي يراها،    -11

 . ه ه الحالة النظر في مدة التسلير المقترحة

دة التسلير اعتب ا ا  م ي ت ا يخ التل جقيع عل لت قل را  اإلحاللة ، وتعلر  ملدة التسللير بأنرلا تحس  م 12-1

 .  مجمجع األيام رو األشرر التقجيمي ة، وت  جن ش املة ألي ام العط   والج مع واألعي اد الرسمية

، وتحسلر  دينلا ا  علي كل  يلجم تلأ ير ملائتيتغرير المتعرلد بنسلبة ب حلية الحتللجنة العطادار الم 12-2

الغرامة م ي المب الغ المسلتحقة للمتعرلد، وإذا وافقلت الجامعلة عللت تسللر ريلة رجل زاد ملي العطلاد 

بش   يتيح لرا استعمال تلو األج زاد واس تغاللرا  فيم ي عندها تصفير ررام ة الت أ ير بنسل بة 

الر تقلد ها تنزيل  التي تر تسليمرا مي ر   العطاد، ويججز للجنة العطادار في حاالمجاد قيم ة 

 .نس بة  الغرامة.

 يلتزم المتقدم  بأسعا ه لمدة تسعيي  يجما ، ويعتبر تجقيعت علت نمجذج عرض المتقدم التزاما ب لو -13

تحتفظ اللجنة لنفسرا بحت استبعاد رض ع رض ال ي  جن وا ح ا  بلج ة كافية رو يحتم  ركثر ملي 

العطاد رو شرو  ومجاعيد تسل ليمرا رو لل ر يقلدم  تفسير رو إذا كان ناقلا  ف ي بيان مجا فار مجاد

 . علت النمجذج المقر  المرفت بدعجة العطاد

تقبلل  اللجنللة رض تصفللير فللي األسللعا  الللجا دة فللي العلل رض يللرلل ا بملل كرة تللجدع فللي  للندوق  -14

 . العطادار قب  مجعد فتح العطاد

لغائلت كليلا  رو جزئيلا  إذا اقتضلت اللجنة رير مقيدة بأق  األسعا ، ولرا الحت في تجزئلة العطلاد رو إ -15

مللحة الجامعة ذل و، دون رن ي جن ألض مي المتقدميي الحت في المطالبة بأيلة  سلا ة رو  لر  

 .  ناتج عي ذلو

عللت رن تقلدم رو تنفل   زيادة ال مي ار المحددة في العطلاد المحلال،ب الحت حليةللجنة العطادار الم  -16

لو ال ميار ع لت رن ال يتج اوز الزي ادة رو التصل فير فل ي حالة، وللجنة تصفير تإلبنفس رسعا  ا

%(  مللي قيمللة العطللاد علللت رن ال يتجللاوز مجمللجع قيمللة الزيللادار األ لللية  25تللل و ال ميللار )

%( مي قيمة العطاد األ لية، ويشتر  ف ي ذل و رن يتر إقلرا  25واإل افية في ج ميع األحجال )

 . قب   الب دد بتنفي ها الزيادة رو التصفير والملادقة عليرا

تعتبر ه ه الشرو  وايقة مي وا ائت العط اد ، ع لت المتقدم التجقيع عليرا و تمرا بصاتملت الصلاص  -17

  وإ فاقرا بمناقلتت.

 ت للاب –يللجدع العللرض مللي قبلل  المتقللدم  رو وكيلللت فللي  للندوق العطللادار فلل ي مبنلل ت الجامعلل ة  -18

 7/8/2018الموافق  لثالثاءا جمليال  دوام الرس  مي ف ي مجع د رقل اه نراي ة  -الرئاسة 
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 1خيار رقم 

 10/2018المواصفات والشروط الخاصة لعطاء 

 متر 230 بطول التمريض كلية الى البئر محطة من مسلح( 300*4) فاز3 كهربائي كيبل تمديد

  تقريبا  

  الخاصة الشروط

 (متر 50ـ45 ترابية ومنطقة مترـ 185ـ180 اسفلت) جزئين على يكون الحفر ـ1

 .سم70 يقل ال الحفر عمق يكون ـ2

 . الفحص مع التمريض جهة ومن المحطة جهة من باللوحات الكوابل شبك ـ3

 . الجامعة طريق عن يكون الكيبل احضار  ـ4

 . وأعاله الكيبل اسفل صويلح رمل طبقة وضع ـ5

 . الكيبل فوق حماية خاصة  اسمنتية طبقة وضع ـ6

 .  اإلسمنتية الطبقة فوق تحذيري شريط وضع ـ7

 . األسفلتي الطريق مقاطع وخصوصا   كان كما الحفر وضع إعادة ـ8

 . الحفر عن ناتجة مخلفات اي إزالة ـ9

 . يستوجب ما حسب زاوية كل عند منهل وضع ـ10

 لالستفسار حول المواصفات

 2246/ فرعي 4799000هاتف 

 

 1مالحظة : خيار 

 الجامعة.يوضع السعر على اساس ان شراء وتوصيل  الكيبل  الى موقع العمل  عن طريق 

 

 

  



 2خيار رقم 

 10/2018المواصفات والشروط الخاصة لعطاء 

 متر 230 بطول التمريض كلية الى البئر محطة من مسلح( 300*4) فاز3 كهربائي كيبل تمديد

  تقريبا  

  الخاصة الشروط

 (متر 50ـ45 ترابية ومنطقة مترـ 185ـ180 اسفلت) جزئين على يكون الحفر ـ1

 .سم70 يقل ال الحفر عمق يكون ـ2

 . الفحص مع التمريض جهة ومن المحطة جهة من باللوحات الكوابل شبك ـ3

 . المتقدم للعطاء ) المتعهد( طريق عن يكون الكيبل احضار  ـ4

 . وأعاله الكيبل اسفل صويلح رمل طبقة وضع ـ5

 . الكيبل فوق حماية خاصة  اسمنتية طبقة وضع ـ6

 .  اإلسمنتية الطبقة فوق تحذيري شريط وضع ـ7

 . األسفلتي الطريق مقاطع وخصوصا   كان كما الحفر وضع إعادة ـ8

 . الحفر عن ناتجة مخلفات اي إزالة ـ9

 . يستوجب ما حسب زاوية كل عند منهل وضع ـ10

 لالستفسار حول المواصفات

 2246/ فرعي 4799000هاتف 

 

 2مالحظة : خيار 

الى موقع العمل  عن طريق المتقدم   يوضع السعر على اساس ان شراء وتوصيل  الكيبل

 المتعهد(.)

 


