
جمعية الثقافة والفكر الحر

The Culture and Free Thought Association

Quotation عرض سعر

رقم )51(

استدراج عروض أسعار لتجهيز كونتينر غرفة إدارة الحالة والمخزن

الربعاء 21/09/2022اليوم والتاريخ:

استدراج عروض أسعار لتجهيز كونتينر غرفة إدارة الحالة والمخزنموضوع عرض السعر

شيكلالعملة

المشروع

الممول

المخيمات و العوده للمدارس

Le CCFD-Terre Solidaire(CCFD)

رقم عرض السعر 

للمركز

SWA/EQ/2022-09-89

الفاكس

بيانات مقدم عرض السعــر

اسم مقدم عرض السعــر / الشركة

رقم المشتغل المرخص

المدير المسئول

جهة التصال بالشركة

العنوان

الهاتف

الجوال

البريد اللكتروني
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يرغب مركز الشروق والمل - الياباني التابع لجمعية الثقافة  والفكر الحر بخان يونس في استدراج عروض أسعار 

لتجهيز كونتينر غرفة إدارة الحالة والمخزن،  فعلى من يرغب من الشركات والمحلت المرخصة حسب الصول في 

المشاركة ، فعليه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التالية :

الشروط والمواصفات :

الفاتورة باسم جمعية الثقافة و الفكر الحر1

يتم تسديد المبلغ بشيك أو حوالة بنكية خلل 28 يوم من تاريخ استلم الفاتورة2

السعر شامل ضريبة القيمة المضافة3

إرفاق شهادة خصم ضريبي من المنبع4

الجمعية غير ملزمة بأقل السعار5

العرض قابل للتجزئة6

عملة العرض : الشيكل7

يحق للجمعية إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين وإعادة طرح عرض السعر مرة ثانية إما بشكلها الحالي أو بعد إجراء أي 8

تعديل عليه

مدة سريان العرض : شهرين9

على المورد ختم وتوقيع العرض10

موعد استلم العروض الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلثاء بتاريخ : 112022/09/27

سيتم فتح العروض الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الثلثاء بتاريخ: 122022/09/27

تسلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئيسي بخان يونس.13

الكمية قابلة للزيادة أو النقصان بنسبة %25.14
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جدول الكميات والسعار

الصنف#

Item

الوحدة

Unit

الكمية

.Qty

سعر 

الوحدة

Unit 

Price

الجمال

ي

Total 

Price

المواصفات

صب أرضية كونتينر (غرفة إدارة الحالة والمخزن )  1.00 مقطوعيةأرضية خرسانية1

B250 أبعاد 7.5 متر × 4 متر سمك 15 سم بتسليح طبقة 

من الحديد Ø12 كل 20 سم والسعر يشمل إزالة خشب 

الرضية وردم بالرمل للوصول إلى منسوب التصميمي 

للرضية ودمك التربة جيدا مع وضع بعض العوائق في 

الرمل مثل الزجاج والسلك الشائكة لمنع القوارض 

 polythene sheets ودمك التربة جيدا وفرد نيلون

وإغلق جميع الفتحات السفلية أو الجانبية في الكونتينر 

والسعر يشمل الردم والتسوية ودمك التربة أسفل الرضية 

والمواد والعمالة والتنعيم الميكانيكي و التأسيسات 

الكهربائية وكل مايلزم لتمام العمل

توريد ودهان وطراشة ببوية سوبر كريل مقاوم للرطوبة  60.00 متر مربعالدهان2

لزوم الحوائط الداخلية للكونتينر والسعر يشمل مواد الدهان 

معتمدة من جهاز الشراف ومجتازة للفحوصات اللزمة 

والعمالة

توريد وتركيب بلط سيراميك مقاس 33* 33 سمك ل  30.00 متر مربعبلط3

يقل عن 8 مم لزوم أرضية الكونتينر والسعر يشمل المونة 

والرمل أسفل البلط والروبة والجلي الميكانيكي والتنظيف 

والعمل حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف .

توريد وتركيب سقف مستعار من سليكات الكالسيوم مقاس  30.00 متر مربعسقف مستعار فورسيلنق4

(60*60سم) مع كل ما يلزم من علقات وبراغي مع 

إطارات على الداير مع إغلق جميع الفتحات وكل ما يلزم 

لتمام العمل
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توريد وتركيب وتوصيل بانيل إنارة ليد 60*60 سم ، 32  6.00 عددوحدات إنارة5

وات ،K 4000-5000، واطار مع التثبيت في السقف 

المستعار نوع فيليبس أو جاعش شامل مفتاح مفرد او 

مزدوج صناعة بتيشينوماتكس وكل يلزم من أسلك 

3*1.5 ملم2 والتوصيلت وبرابيش من الطبلون الفرعى 

للمصدر .

المبلغ الجمالي بالشيكل

المبلغ الجمالي بالشيكل

)أرقام(

)حروف(
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وع وق واالمل  م مركز ال ي غرفة إدارة الحالة والمخزن  ا  –تجه كون ا   ال
ة الثقافة والفكر الحر   جمع

  
وع ذة عن الم   : ن

ة الثقافة والفكر الحر   شطة  ترغب جمع ة  مركز الوضمن أ وق واألمل    جمع س    –ال اق    -خان يو ال كة    ار   اخت
ذ اعمال   نف ام ب ي ممقاوالت معتمده للق ة كون اتتجه أرض شطي ه    عروض أسعار وذلك من خالل    ع ال وع من يرسو عل

ذ    ع للعمل    العرض ةتنف غرض  األعمال المطل ال الحاالت ال تحتاج    وذلك  للدعم النف  تهيئة غرفة إدارة الحالة الستق
االمراض من  خا  ف  نظ ان  م توف  مع  لألطفال  ة  النفس اآلثار  من  ف  ة   والتخف خش ة  أرض وجود  عن  الناتجة  ة  الصح

ة   ة رمل ي ع ت ون ة و و ،  لل ادة المجتمع من خالل  تعمل الجمع ق ة  القائم ع االستجا شار  ال النهج  ز فق  تع لجان 
اجات  الصمود المجتم ع تنف د الموارد واالحت ات المجتمع بناء ع تحد اجات وأول ب الحت ستج ة  ادرات مجتمع ذ م

ة من جهات مختلفة، ناد ا مساهمات مجتمع االس ث   مع أعضاء المجتمع  ة ح وع ترغب الجمع ذ هذا الم نف   . ب
ة   : الخدمة المطل

نجاز الخدمة  ة الثقافة والفكر الحر ب ة: ترغب جمع ل التال ة وفق التفاص   المطل
 وق واألمل مركز ال غرفة إدارة الحالة ومخزن  ي خاص  ة كون س  تجه أرض خان يو اق    و  منطقة  ال

سقف مستعار ، أعمال ،  المسلحةالخرسانة أعمال شمل:  ط السقف  الط ، أعمال ت أعمال الدهان ، أعمال ال
ف و  ائالتكي ه ات اتالمخطط بحس ة األعمال ال م  . وجدول ال

افة مالحظة:   سليح  د ال افة أنواعها، حد البنود مثل: الخرسانة  ذ  ة لتنف افة المواد المطل شمل  جميع أعمال الخرسانة 
ار،أعمال    ،  أقطاره ة،  الط الخاصة    المصنع كورات،القوالب  (  العزل،  الد لون  النا سمك  PVCائح  أسفل   0.50)  ملم 

ات   األرض سليح    ،خرسانة  ال د  لزم  والخرسانة،فحوصات حد حيثما  للخرسانة  اه...الخاإلضافات  الم الخرسانة  معالجة  و   ، 
ا .  ة ألعمال الم   تنفذ جميع األعمال حسب المواصفات الفن

ة:  .1   المخرجات المطل
   وق واالمل مركز ال ي غرفة إدارة الحالة والمخزن  اق والتابع –تجه كون ة الثقافة والفكر الحر ل   ال   جمع

ةالمخطط بحس  ات ات والمواصفات الفن م   . وجدول ال
ذة عن العطاء:   ن

ات   البند  الرقم    المتطل
وع   1 مركز   اسم الم ي غرفة إدارة الحالة والمخزن  وق واالمل  تجه كون اق  –ال    ال
وع   2 ات الغرفة والمخزن  وصف الم شطي ي من الخرسانة المسلحة مع  ون ة لل   عمل إرض
ل  عملة العطاء   3   الش
ة   4   يوم   60  عرض السعرصالح
  ا يوم   15   مدة إنهاء األعمال   5
يوم   6   دوالر أم  50  غرامة التأخ
ة   7 ةاالسعار شاملة   ال   ال
مة  8 ة المهندس   الجهة المح م  -نقا   مركز التحك
م   9 ة  رسوم التحك   حسب قوان السلطة الفلسطي

  
  

ات العرض:    محت

  : ة التا ات المعن  تقدم ال

شمل  العرض الف    :  ع أن 

  ا األ ق الف الذي س كة موضحة الف ة لل ة الذات  . عمالالس
  قة قةصور ألعمال سا ات السا  . مشابهة جدول الخ
 ف سارة المفعول   . شهادة تص
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  شغليهم  الموظفون ة المنوي  تهم الذات وع وس  . الم
  وع وتضم ا ةخطة عمل للم  . ألعمال المطل
  م األ سل ة وح  س ــــخ ال دأ من تار مها ت سل ذ االعمال و  . مال النها عجدول زم لتنف
  دي  االجتماعصورة عن مح  .  التمه
  وط الخاصة   . المقاول موقعة منال
 لالمقاو  وموقعة من المخططات مختومة . 
 ة  .  المواصفات الفن

شمل  : العرض الما و
 ل ورقة ات المسعر مع ومختوم وموقع من المقاول ع  م   جدول ال
 غة العطاء معبئة ومختومة   .  ص
  ل االسعار مختو   م وموقع من المقاول تحل
  افةأسطوانة تحتوي  ما سبق ع 

 
م الف والما للعروض المقدمة:    معاي التقي

  
م الف والما   الرقم   الدرجة %   معاي التقي

م الف    50  أوال التقي
كة   . 1 ة لل ة الذات   15  الس
قة   . 2 ات سا   15  اعمال وخ
وع   . 3  10 خطة عمل للم
ق   . 4   10  العملف

ا العرض الما    50  ثان
م الف والما    %100  إجما التقي

ان العمل:    م
   ،س وق واالمل محافظة خانيو اق   مركز ال   ال

 
   ك مات للمش   :  عروض األسعار تعل

وط العامة     ال
   ف  التعار

نة  ا إال إذا دلت الق ة المعا المحددة لها تال لمات الواردة  هذه االتفاق   ذلك:  ع غ تكون لل
   ةحكومة  الحكومة ة الفلسطي  . السلطة الوطن
  العمل إليها    صاحب  المشار  الفرق  ة:  قالجمع ة كف مع  أول والذي  االتفاق وعالمقاول إلنجاز    يتعاقد  ال    الم

ة،االتشملها   أي جهة    فاق ات    آخريأو  لممارسة صالح العمل  ات فوضها صاحب  أن    ومسؤول األول ع  ق  يتم  الف
ا  إعالم ذلك خط  المقاول 

   ه صاحب    المهندس عن عةالمهندس الذي  موجبأعمال   العمل لمتا ــــع  تمتع  المشار ة و ات  هذه االتفاق الصالح
ل صاحب   ال  دها له من ق .  العمل،يتم تحد لغ المقاول عن ذلك التعي  و
 دة المستف ة   الجهة  عد    جمع ا  ونهائ ا  ابتدائ استالما  وع  الم ستلم  سوف  من  و  الحر  والفكر  إتمام  الثقافة 

ة.  جميع  األعمال المشار إليها  هذه االتفاق
  ا اتحاد  لدى  المصنفة  المقاوالت  كة  ة  المقاول  االتفاق هذه  إليها   المشار  ة  الوطن ف  التص ولجنة  لمقاول 

 . ق ثا  كف
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    اف اإل ا  خط األول  ق  الف فوضه  هيئة  أي  أو  ة  الهندس المؤسسة  أو  المهندس  ف  الم ام    ع المهندس  ق
افة األعمال ال  ذ  نف لغ المقاول به  شملها العطاءالمقاول ب ة و وط االتفاق ا. موجب  ض خط  ذا التف

   ة.  المناقصة ام هذه االتفاق موجب أح وع   العرض المسعر المقدم من المقاول إ صاحب العمل إلنجاز الم
  اإلحالة قان    قرار  الف اتفق  ة  إضاف وط  أي  مع  المناقصة  لعرض  العمل  صاحب  من  الرس  لالقبول  ق   عليها 

ة    توقيع االتفاق
  ة االتفاق مة  ا  ق لغ  قرار  الم المذكور   كونإلجما  و ينجم    اإلحالة  قد  نقصان  أو  ادة  ز ألي  تطبيق خاضعا    عن 

ة.   وط االتفاق
  الموافقة  . د خ ة ال تتلوها تأ ة  أو الشف  الموافقة الخط
  دات ال يوافق عليها صاحب العمل    مدة العمل ة العقد مضاف إليها التمد   المدة المحددة  اتفاق
  ة وال  تعت جزء منها.  ثائق الو   الوثائق المدرجة  هذه االتفاق
  ذ األشغال  الدائمة فيها.  الموقع وع  لتنف قدمها صاحب الم  األرض ال 
   غالق المعابر  القوة القاهرة ة والحروب و ع وراث الطب  ال
   ارة الموقع ومعاينة الوثائق والحصول   المعلومات   ع ز
   قوم بنفسه ارة    وعع المقاول أن  املة ب ورة  جميع المعلومات ال يراها   ع  الموقع والحصولمسؤوليته ال

ل   تحض العطاء والدخول  المناقصة.  ق
 د بنفسه من جميع المخاط معاينة الوثائق والتأ م المقاول  فرضها ل ات ال  ف   العقد،ر والمسؤول ال وأن جميع الت

شف عنه تقع عليها وكذلك تحض العطاء   المقاول عندفعها   والرسوم ال  ارته للموقع وال  نفقته الخاصة.  عز
   مصادر نوا  ب ي أن  العطاءات  مقد  نظر  الحصوللفت  ة  ان م و والطاقة    ووفرة  والمحروقات  والماء  المواد  ع 
لوا و شاءما    لعمال  إل افة    لزم  انهم  حس أخذوا   أن  وعليهم  األعمال  انة  األخرىوص الوصولما    األمور  إ    فيها 

ث  شأ    الموقع ح افة المعلومات    األعمال وعليهمست انة    ال تؤثر الحصول ع  شاء وانهاء وص افة    األعمال وع  إ
د األسعار   ال تؤثر ع األمور  هم للعطاء وع تحد نة  تحض  جداول األسعار المب

    ف المصار افة  العمل  أوامر  نة   المب ات  م ال وجداول  األسعار  الئحة  المدونة   األسعار  تتضمن  أن  جب 
ادة األسعار عم ض عن ز التع ة  حق للمقاول المطال جوز وال  ما ال  ات الالزمة ع المقاول  ا هو مدون    والمستوج

ات  أو األسعار المدونة   م ان إدعاؤه ومهما  جداول ال ضات مهما  طلب أي تع أن  ل عطاؤه   حق للمقاول الذي ق وال 
ه  أي أخفاق أو الغاء  من  عف ة معلومات أو أخذ وعدا أو ضمانة من أي شخص  ولن  أنه تل أ ا   انت الظروف مدع

ب اته تجاه العقد. جهته أثناء تحض عطاءه وت امات متعلقة أو من إتمام  واج ة مخاطر  أو ال  ت لألسعار  المختلفة من أ
   الوثائق الواجب إتمامها  
    م سل ل المحدد  الموعد  مها   سل و عها  وتوق صفحاته  جميع  وختم  ات  م ال جداول  تعبئة  المقاول  ع  جب 

تماما   املة     المقاول،طرف    المسعر منو لوحده  العطاءات  داخل ظرف مغلق  األخرى  ا األوراق والوثائق  و
ف من الخارج.  ،مغلق  ظرف آخر  كة واسم ورقم العطاء ع المظار ة اسم وعنوان ال  مع كتا

  د ل أو ت حق ل أو أخل  إذا أجرى المقاول أي تعد مات  عض    عرضه،للجنة إهمال    التعل م  ذا رغب المقاول تقد و
أو   وط  أو التحفظاال ال   ت  ضاحات  مع    اإل ورة  استطاعتهيراها  ف ذلك  العطاء  خاصة    تضم  مذكرة   

العرض.   منفصلة ترفق 
  مها انات ع المقاول تقد   ب

لزم منها من الجهات المختصة:  عد تصديق ما  ة  انات التال   ع المقاول أن يرفق الب
   . امل الرس  عنوان المقاول ال
  ف للمقاول لدي اتحاد المقاول  شهادة التص
   ح شهادة خلو طرف كون مقدم العطاء مرخصا من دائرة الجمارك والمكوس وأن  لجب أن  هذه الدائرة    من ق

ل حالة تطلب منه  ة ا   الشهادة وال و  ات المال ً جميع المسؤول كون المقاول متحم ها   ل تنجم عن ذلك. ح
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  عرض السعراالختالف  وثائق 
اس أو   ان هناك أي الت  طلب خ إ فع المقاول أن يتقدم    إ توضيح،حاجة    استفسار أو   العطاء أو وثائق    تناقص  إذا 

أو اإلجا التناقض  أو  اس  االلت زالة ذلك  توضيح و العمل من أجل  تلك االستفسارات صاحب  ــــخ     ة ع  التار سبق   موعد 
قل عن    ما   عروض األسعار المحدد لفتح   افة المقاول المتقدم للعطاء وال   ساعة وتقوم   48ال  ــــع الجواب ع  الجميع بتوز

م العروض   د الموعد المحدد لتقد را لطلب تمد   جوز أن يتخذ مثل هذا الجواب م
   م   العرض وقت تقد

األسعار   العطاءات  سلم وا   وعروض  والزمان  اليوم  م  صفحة  المحددين   ان  مقفلة  عللم مظارف  داخل  العطاء   ومات 
كة المقاوالت.    ومكتوب عليها اسم العطاء ورقمه واسم 

    م ة تقد ف   العرضك

كة المقاوالت    ه اسم العطاء ورقمه واسم  كون مغلقا مكتوب عل جب ان  داخل مظروف والذي  قدم العطاء  موضوعا 
ة  فتح   حق للجمع ل موعد إقفال الصندوق حسب ما ورد  اإلعالن  و م الطلب وتوضع  صندوق العطاءات ق ــــخ تقد وتار

شعار  م العورض ب ل موعد تقد افة المقاول   العطاءات أو تأج   خ ترسله ل
  

 
  
  

ات                                 توقيع وختم المورد            ة الثقافة والفكر الحر   دائرة المش   جمع
  

 ................ .....                                               .....                        ................. ...... .........  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




