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 16/2016  رقم العطـاء:
 2016/    /    التاريــخ :

 

 

  السادة شركة :...................................................................            

 

 

تصااا ات رتد واااي رتدرااااو رتركااااش را تظاااا  رت ااا او   اااا   تحتااااا عا فاااة يا دلىااااا  لااا     

 حسااشر  ا ااارا . 0.850 اسااتعا ة  ا فااة يا دلىااااياال ع  PV كهررضااد ل لتدلاااي الاهر ااا 

 رالتركااشلتد واي لورعا  تقاييوت  ايرضات  الفعاا    ال ريقاةالىنااة   داراىا الال رر  الفا ة ر

هااا رو اتر   ، ال ريقاة الىنااة راع  اا  ريق التفلا ا  رال رر  الفا ة رال دارىيا رالت  او 

يق، رساايدال ي ون اار ياال مي  اارع وقااي   فااي للن اار ياال  رضااات م  وقااي   لاا  الن ااد ا ال ااير

 الخموي  يوم ل هاواة الايرا  الرسا ل قظاو آ ر  د ي لقظد  الفررع  ال د ي ال حيد،  ل اً  م  

 20/2/2017الممافق 
 

 

 

 ،،، راقظلدا ايحترا 

 

 

 

 

 

 رئي  الجامعة                                                              

 ركزيةطاءات المرئي  لجنة الع

                                                                     

 معتز الشيخ سالمأ.د. 

 

 

 

 

 16/2016الرقــم: 

 التا وخ :  

 

 ""  د ا  رع ال تقي  

 

  / عا فة يا دلىاا ركزوةالساي   اس لجنة الفعا ا  ال 
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اً للتفلا اااايا  رال اااارر  الفا ااااة رريقااااي  16/2016 قاااات   نااااا   لاااا  د اااادة الفعااااا   

 تصاا ات رتد وااي ياان نل مقاايي   اايرضل رمراياايق  ياايل  م  مقياايد    اا  ال ريقااة الىناااة رال دارااىا 

يل عا فة يا دلىاا رحسش  رتدراو رتركاش را تظا  رت  او   ا  كهررضد ل لتدلاي الاهر ا 

 ال دارىا  الىناة ال ريقة  الفعا .

 

ا اً  اااا تاااا وخ      يا تظااا يمموووـا   120لموووـ   لفااايرع سااايا ي ال ىفااايد  ر  نااال التاااز   ااا   وظقااا  ا  

14/1/2017 .   

( دوناايا اً،   دعاايش الاىالااة / ال ااا   قاات     ااروا ملاا )  م يااق  عااا  التااي  اا ال علاايد   قا ااية 

 ................. ) الصياد  / ال سيحد  (  يل   ن  ....................................

 

  . ر فلت م ات غار  لز اا  نحالة الفعا   ل  مقو اعسفا  هاا 

 

 ال ىدع  التدقاع                                               

 ال ركة ..............................................................

     الخاتت 

 ............................................................... :   الفندا 
 : )                    (      هاتي           
 ياكيس : )                    (           
 : )                    (  ص .          

 
 
 
 

 16/2016د دة  عا   قت: 

 .2017/   /    : تا ويييييخ

  لشـــروط العامــــةا

 

 تنىاا هاه اي  ا  . تد وي رختصة ا  تاد  الجهة ال تقي ة    1-1

 

 عظد اً مر  اتد اً  خط راضح  اا   اا ال حايد مر  -   رعي  -وقي  الفرع  ل  الن د ا ال قر  2- 1

  التفييوو مر اإلضاية ، ر ي يللجنة م  ته و الفرع. 

 

لاا  م  تريااق ي وقظااو الفاارع ياال مي  عااا    ا لاات واااا  دقفااياً  اايا  قي ااي  مر ركالاا  القااا د ل     1-3

 الفرع رد ة  صيقة  ا الدكالة، ك اي وقظو الفرع الااي وقايي   فايي ال ايية ال حاييدة لتقاييوت 

  .  الفررع

 

ت ساوددع ال  تركد  يل مي  عا   ررضهت ييل رنييرق الفعا ا  ييل     ظررال  ختد ة  ا  1-4

ر كيو  نهايا  قايت الي ايدة للفعاا  عا فة  يا دلىاا (  ظاناً  يل  ظهي -) لجنية الفعيا ا  ال حلاية 

روجدز عي   ترك سحش  رض    اكرة  دقفة  . راست راحش الفرع ر ندا   ل اوا  التظلاغ

 .  ن  ودد ها يل رنيرق الفعا ا   قظو ال د ي ال حيد لىتح الفعا 
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 اا رااا ق  ي وجيدز  د يا  مي تفييوو مر  عيرا  مي تظييوو ييل   يد ا  الفرع لل ناقصة مر مي 1-5

الفعا  ال ريقة     ا قظو ال تقي   استثنا  تفظئة ال داقع ال علد  تفظئتهاا. ر  ا معارا ال تقاي  موااً 

 ا تل  التفيو   مر التظيو   مر   ا م و   ي  ا هاه التفلا يا ، ياجيدز للجنية  ه يا   رضي  

ا و التاايل تناسااظ  يااا   اسااتعا ت  ، ر  ا م اد ال تقااي  تقاايوت  فاار ال اايرر  مر التحى اايا  مر الظاايي

 . تض اا  ل  يل  اكرة  ارة  نىصلة تريق  الفرع

 

 لاا  ال تقااي  للفعااا  م  وظاااا ياال  رضاا   ندا ااياً اا تااياً ترساايو  لاااي  ع اااع ال راساا   ال تفلقااة  -2

لا   الفعا ، ر لاي  م  وظليغ اللجنية كتا   سجو  ا مي ت اار مر تفيوو يل  ندا  ، ر لاي  ين هيا

تاد   لز ة   را ااة هاياا الت اايار مر التفييوو،تفتايظر ع ااع ال راسا   التال تتارك يال الفنادا  

 لي   الظروي ك  ها ررلت يف ً رسل ت يل حانها . ال اكد  مر ترسيو

 

 -   رعاايي  -    لاا  ال تقااي  للفعااا  م  وضاايع مساايفا ه  ق ااياً ركتا ااية  اايل  الن اايد ا ال قاار  3-1

وحييث ياي  ت دو ييا ييل مسفا ه ، راللجنة غار  سيؤرلة  يا موية م عايا  رويرير مي  يرع 

 قيي ورتاظهيا ال تقي  يل رضع اعسفا .

ي تتح ااو الجا فااة موااة  سااؤرلاة مر تفاايدور  اايا عاايرا  ا تىااياع مساافا  ال ااداد رالتجهااازا   3-2

راآلي  رالتجيهازا   رمعيد  اعوييي الفا لية مر موية  سد   ضاياة مر  ا الخسا ة يل ال فيا  

 . اانا  التنىااال ستف لة 

 

 ل  ال تقي  م  ويريق  يالفرع لصياليح عا فية يا دلىايا رع رها، كىالة  نااة   ظلغ ي وقو  اا  4-1

ري ون اير يايل مي  ايرع غايار  فايزز  القا اةمر م  وقي  ت  اناً  قيواً وفاياد  تلا   مل  دونا  20

ر فاي  حالاة الفعاا   لا   ل  م  تفتظر هاه الاىالة هل كىالية د ايد   عايا   الاىالية مر الت  اا ،

 .% (   رة  ال ا ة  ا قا ة الفعا  10 قا ة )  حسا تنىااال تقي  وقد   تقيوت كىالة 

 

 في تصيوق قرا  اإلحالية وظليغ ال تقي  الياي محياو  لاي  الفعا  قرا  اإلحالة  ا    اية مقصااها  4-2

ود ياً  يا تا وخ التصيوق، روؤ يا تدقافي  مر تيدقاع ركالي  القايا د ل ال ىادع  لاا    سة   ير 

التظلاااغ ، ر لاا   اايل  الن اايد ا الرسااي ل ال قااير  لااال  ال اارع  اايل  م ااي  وجاايدز  عاايرا  هااياا 

 التظلايغ  داسيعة الىاكس.

 

 تنىاااااااااااااااااااايا ل  اإلحالية  التدقاع  ي   ا لت وقيت ال تقي  الاي محاو  لاي  الفعيا   فيي تظلا ي  قيرا  4-3

الفعيا ،  مر  تقيييوت الاىاي  رالت  انا  ال علد ة  ن        سة   ر ود ااً  ايا د دتا  للقااا  

 ااال  يافتظاار  سااتناىاً روصاااد   ظلاايغ الاىالااية مر التاا  اا الاااي قي اا   نااي اشااتراك  ياال الفعاايا ، 

    قيي  السيفر التالل  مر  ل ا  الفعا  ر  ادة  رح رللجنية ييل هاه الحالة   ا  حالة الفعيا   يل

. 

 

  ا تخل  ال تقي  ال حا   لا  الفعا   ا تنىاا الفعا  الاي محاو  لا  كلااً مر عز ااً، مر ت  ر يل   4-4

تنىااه  ا ال ية ال حيدة لال ، مر  ال  مي شر   ا شرر  الفعا ، ياحق للجنة اتخا ه ا ع افاً 

 ً  :  فا

 .   فر مر كو ال ظلغ الاي قي    ل  ال تفهي كىالية مر كت  اا صاد ة  - م

 ل ييتنىاا الفعا   ظاشرة  ا قظو اللجنة  اعسفا  الجا وية ر يا ال صاد  الت - 
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%(  ا قا ة 25)ا ياً  لاهيا  ناسظة للجا فة، رتح او ال تفهي مي ييرق يل اعسفا   ضاييتراه     

  . الفعا  كنىقا   دا وة

 تعظاق مي شيرر   ا ية مر  ارية مد عيت ييل الفعيا  ل صلحية الجا فة. -ا       

 

ودقااع ال ااخذ الاااي محاااو  لااا  مي  عااا   قاايياً لتنىاااياه ريقااياً لل اايرر         رال دارىاايا   5-1

ال قير ة لألش ا  ال علد ية ييل الفعيا ،  يل  م  تفتيظر ال ارر  راع اد  اع ارا الادا دة يال 

 اإل ااا    ااااا الفعاااايا  رياااايل الدااااايا ق رال خععااايا  ال ريقااااية مر ال لحقااااية  يااااي  راعحاياااايا 

 راإلعرا ا  ال نصدص  لاها ييل هياا الن يا  عيز اً  يا  لي  الفقي. 

ي وجدز لل تقي  للفعا  الاي محاو  لا  مي  عا  للجا فاة م  وتنااز   اا مي عاز   نا   لا  مي  5-2

شخذ آ ر   وة ريد ة  يا الصيد   يير   دايقاة  عااة  اا لجناية الفعاا ا  ريقاياً لل ايرر  

 ل  م  تصيق  دايقة اللجنة يل هاه الحالية  يا قظيو الجهة التل سظق  رالض ا يا  التيل تقر ها

 .لها رريقت  ل  قرا ها  نحالة الفعا 

 ( 4وحر  كو  ا ال تقي  للفعا  ال ستنا  مر ال تخل  ال نصدص  لاه ا يل الىقرتاا ) 5-3

 جا فة لل ية(  ا ال ادة الرا فة  ا ايشتراك يل مي  عا  مر تلزوت مر م  ا  لل 5ر )        

 التل تقر ها اللجنة.        

تقد  اللجنة   ي  عرا   يا اإلعيرا ا  ال نصيدص  لاهيا ييل ال اادتاا الرا فاة رالخا ساة در   5-4

ال تفهاي ال ساتنا  مر ال تخلا  قظاو تنىااا تلا   م  تايد   لز ية  تدعاي  مي   عا  مر   اا   لا 

 اإلعرا ا  .

 عااا   لاا  علسااية  ىتدحااة، در  م  واااد  عي  اانهت حااق  د اادة ال  ااتركاا ياال ميحااق للجنااة  5-5

ايشتراك يل م  ا  اللجنة مر التاي و ياهاا  ا ي راد ة  اا الصاد  ،   اا يال  لاي  اي ايتراع 

 .  يل  مي  عيرا  تتخاه ، مر تقيوت ال  ح ا       

 

ال قي ة ي وزوي  وجدز للجنة الن ر يل الفعا  ر ريا  القرا  ال ناسش يا    ا كا   يد الفررع  -6

مر ال اداد ال علد اة ي   يا  اناا، ر لي    ا اظايت للجناة عسايظا  تظانهايا يايل          قرا هايا م  

  وتاعر  هيا مر وقي ها مر وقد   تنىااها  ي ال  تركا  ايانا  يل الفعا  .

للجناة عساظا  وقظو الفارع الااي وتضا ا السافر اعيضاو ل صالحة الجا فاة، شاروعة م  تقتناع ا 7-1

تظانها يل قرا ها  اىا ة  قي   لي  الفرع ر    ت   اإلضاية  ل  تدايير الي عية ال علد ية  يا 

 اا يايل  لاي  التحايقق  ايا   اا ااية تنىاايا الفعايا  رالدياا   سايا ر التزا اتاي    ل ادادالجيددة ييل ا

 .  ي   ال يية ال حييدة ر ريقياً لل رر  رال دارىا  ال قر 

(  ا هياه ال ادة يل مكثار  اا  ارع  اا 1  ا تسار  اي تظا ا  ال نصدص  لاها يل الىقرة ) 7-2

الفررع ال قي ة يل مي  عا  ، رلت  تجي اللجنة ساظظاً لتىضااو مي  ارع  لا  غاياره، ياحايا  

الفعيا   ل   قي ل تل  الفررع  التساري    م اايا ، ر ي ياحايا   ايل  محايهت  القر اة التال 

 . تجري  حضد هت وىضو م 

  ا رعااي  اللجنااة م  اعساافا  ال قي ااية ياايل مي  عاايا   رتىفااية مر  ي تتناسااش  ااع التقيواايرا   7-3

ال دضد ية لألعهزة رال داد ال علد ية ، يايترتش  لاهيا اتخا  محي اإلعارا ا  التالااة ،  لا  م  

 وايد  قيرا  اللجنية  اضفاً  للتصيوق يل مي  ا تل  الحاي  :

 التىارع  ظاشرة  ع  قي  م  ذ اعسيفا  مر ميضلهيا  يا  اا مرحيا    -م 

الفررع ال قي اة يايل الفعايا  لتخىاضهايا  لاي  ال قايا  الااي تايراه    اللجناية  ناسايظاً  اع   

  التقيورا  ال دضد ة.
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  اعساافا   ل ااا  الفعااا  رالتىااارع  اايع الااياوا اشاايتركدا ياااي  ر اايع غااارهت للحصااد   لاا   -               

  . رال رر  ال ناسيظة، رتليزوت اععهزة  مر ال داد ال علد ة   دعش تل  اعسفا  رال رر 

 .   ادة  رح الفعا   -ا         

وحتىظ ال يوير ال الل  الاىاياي  رالت  انايا  التايل قي هايا ال  اا ك يال الفعاا  الااي محااو  لاا   -8

 نىاا ركىالة الصاا ة،الفعيا    يا ييل  لي  كىالية حسيا الت

رتفاد الاىاي  رالت  انا  اع را  ل  مرحا ها   ا  الظروي ال سجو  ل   نارونهت ال ي عة  يل           

  الفررع التل قي دهيا ييل الفعيا  مر  لاهيت  يالاا   قيا و تداقافهت  ل  تسل ها.

 لجا فة.ا  نىاة يلمر ال داد مر اعش ا  تقي  اعسفا   اليونا  اع د ل  يل  مسياس م  التجهازا   -9

  ولتز  ال تفهي   ية التسلات ال حيدة يل د دة الفعا .     -10

رللجنااااة ياااال    ا لت تحيد  ية التسلات يل د دة الفعا ، يفل  ال تقي   م  وحيد ال ية التل وراها،    -11

 . هاه الحالة الن ر يل  ية التسلات ال قترحة

يا اً  يا تيا وخ التايدقاع  ايل  قايرا  اإلحالاة ، رتفارال  اية التسالات    هاا تحسش  ية التسلات ا تظ 12-1

 .   ج دع اعوا  مر اعشهر التقدو اية، رتايد  شيا لة عويا  الفعيو رالجي ع راع اياد الرس اة

ت روت ال تفهي  نسظة   سة ر  روا دونا اً  ا كو ود  ت  ار ، رتحست  حلاةللجنة الفعا ا  ال  12-2

ة  يا ال ظيالغ ال ساتحقة لل تفهاي، ر  ا رايقات الجا فاة  لا  تسالت مواة معايزا   اا الفعاا  ال را 

  او وتاح لها استف ا  تل  اععيزا  راسيت  لها           يا اا  نيها تخىار غرا ية التي  ار 

يال التل تت تسالا ها  اا مراو الفعاا ، روجادز للجناة الفعاا ا  مر ال داد  نسيظة قا ية اععهزة 

 .حاي  تقي ها تنزوو  سيظة  ال را ة.

 ولتز  ال تقي     سفا ه ل ية تسفاا  ود اً، روفتظر تدقاف   ل    د ا  رع ال تقي  التزا ا  ال  12-3

. 

تحتىظ اللجنة لنىسها  حق استظفاد مي  يرع ي وايد  راضحياً  صد ة كاياة مر وحت و مكثر  اا  -13

ا   داد الفعا  مر شرر  ر دا اي تسيلا ها مر لايت وقاي  تىسار مر   ا كا   اقصاً ييل  اا   دارى

 .  ل  الن د ا ال قر  ال ريق  ي دة الفعا 

تقظااو اللجنااة مي تخىااار ياال اعساافا  الاادا دة ياال الفاايرع وصلهاايا   اااكرة تااددع ياال راانيرق  -14

 . الفعا ا  قظو  د ي يتح الفعا 

ا  مر  ل ا ا  كلاااً مر عز اااً   ا اقتضات اللجنة غار  قاية   قو اعسفا ، رلها الحق يل تجز ة الفعا -15

 صلحة الجا فة  لي ، در  م  واد  عي  ا ال تقي اا الحق يل ال عالظة   واة  ساا ة مر ضار  

 .   اتج  ا  ل 

زوادة الا ايا  ال حيدة يل الفعا  ال حا ، ل  م  تقي  مر تنىا  نىس  حلاةللجنة الفعا ا  ال   -16

ل  الا اا   يل  م  ي وتجيارز الزويادة مر التخيىار ييل تلي  حالة، رللجنة تخىار تإلمسفا  ا

%(   ا قا ة الفعا   ل  م  ي وتجارز  ج دع قا ة الزوادا  اعرلاة  25الا اا  )

%(  ا قا ة الفعا  اعرلاة، رو تر  ييل  لي  م  وتت 25راإلضاياة يل عي اع اعحدا  )

 . قظيو الظيي   تنىااها  قرا  الزوادة مر التخىار رال صادقة  لاها

تفتظر هاه ال رر  رااقة  ا رايا ق الفعيا  ،  يل  ال تقي  التدقاع  لاها ر ت ها  خات   الخاص  -17

  ر  ياقها   ناقصت .

 ااا ق  -وااددع الفاارع  ااا قظااو ال تقااي   مر ركالاا  ياال راانيرق الفعااا ا  ياايل  ظنااي  الجا فااية -18

 الممافووووق خمووووي اللاااااد  ة اليااااييرا  الرسياااي ل  هاواااي قظااااو ياااايل  د ااايي مقصااااياه -الر اساااة

20/2/2017. 
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 : يرجى كتابة رقم العطاء واسم العطاء على المغلف المغلق بشكل واضح . * مالحظة

 

 

 رئي  الجامعة                                                                       

 ركزيةرئي  لجنة العطاءات الم

 

 معتز الشيخ سالمأ.د.                 

 


