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يمكـــــن للمتعهـــــدين المـــــؤهلين الـــــراغبين فـــــي المشـــــاركة بهـــــذا العطـــــاء أن يتقـــــدموا   -1

ن للحصـــول علـــى نســـخة كاملـــة مـــن وثـــائق العطـــاء مقابـــل دفـــع المبلـــغ المقـــرر مـــ
  .الجامعة اإلسالمية بغزة

ينبغـي علــى مــن يرغــب فــي االشــتراك بهــذه المناقصــة أن يقــوم بزيــارة موقــع العمــل   -2
وأن يتعــرف عليــه وأن يحصــل بنفســه وعلــى مســؤليته ونفقتــه الخاصــة علــى كافــة 
المعلومات الالزمـة لـه مـن أجـل تقـديم العـروض وتوقيـع العقـد وعلـى المتقـدم لهـذه 

راسة دقيقة لكافـة المخططـات والمواصـفات وجـداول الكميـات المناقصة أن يقوم بد
والشــــروط العامــــة وأن يــــتفهم ماهيتهــــا والظــــروف المحيطــــة بهــــا وســــائر العــــادات 
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المحليــة والرســوم والعمــال واألمــور التــى لهــا عالقــة بالمناقصــة أو تلــك التــي تــؤثر 
  . على وضع أسعاره 

درج فــي دفتــر عقــد المقاولــة يقــدم العــرض علــى نمــوذج العــرض للمناقصــة المــ. أ  -3
ويقوم المناقص بتعبئة النموذج وجداول الكميات كما يقوم بتعبئة كافة المعلومـات 
واألســعار المطلوبــة ويوقــع ويــؤرخ كافــة مــا يلــزم مــن وثــائق العطــاء وفــي األمــاكن 

  . المحددة لذلك وختمها بخاتم الشركة أو المؤسسة  
وحـــدة فـــي جـــداول الكميـــات باألرقـــام يشـــترط أن يكـــون تعبئـــة خانـــة أســـعار ال. ب  

  . والحرف بخط واضح 
ال يجـــوز إدخـــال أي تعـــديل علـــى وثـــائق المناقصـــة مـــن قبـــل المنـــاقص ، وٕاذا . ج  

أجـــرى المنـــاقص أي تعـــديل ، أو إذا أخـــل بـــأي مـــن هـــذه التعليمـــات ، فـــإن ذلـــك 
أمـــا إذا أراد المنـــاقص تقـــديم عـــرض بـــديل أو إضـــافة . ُيعـــرض َعرضـــه للـــرفض 

حفظــــات أو المالحظــــات ، فــــإن باســــتطاعته أن يقــــدم ذلــــك فــــي مــــذكرة بعــــض الت
خاصـــة منفصـــلة ترفـــق بـــالعرض ، شـــريطة أن يتقـــدم بـــالعرض األصـــلي كمـــا هـــو 

  . مطلوب ولصاحب العمل الحق في رفض أو قبول هذا العرض البديل 
يجــب علــى المنــاقص أن يقــدم عرضــه علــى النســق المطلــوب فــي هــذه التعليمــات   -4

  :وأن يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية  ودعوة العطاء
وضــــع منشــــأة المنــــاقص فــــردًا كــــان أو شــــركة ، وكتــــاب التفــــويض للمســــئول  -

المفوض بالتوقيع عنها ، وٕاذا كانت هنالك مشاركة بشـكل ائـتالف فإنـه يجـب 
علــى الشــركات المؤتلفــة أن تقــدم اتفاقيــة االئــتالف بينهــا بحيــث يكــون التــآلف 

والتضـــامن وأن يوقـــع أطـــراف االئـــتالف علـــى العـــرض ، وأن يقـــدموا بالتكافـــل 
  . الكفالة بأسمائهم مجتمعين 

ذكر أسماء المقاولين الفرعيين الذي ينوي اسـتخدامهم فـي التنفيـذ ، مـع بيـان   -
  . خبراتهم وكفاءاتهم 

يرفــق مــع العــرض المقــدم كفالــة ماليــة صــادرة مــن أحــد البنــوك العاملــة فــي      -
كــدليل علــى ) ملحــق نمــوذج عــرض المناقصــة(لغ المحــدد فــي فلســطين بــالمب

وتعاد الكفاالت للمناقصين الـذين . حسن نية المناقص للدخول في المناقصة 
لـــم يحـــل علـــيهم العطـــاء ، خـــالل أســـبوعين مـــن تـــاريخ توقيـــع االتفاقيـــة ، أمـــا 
المناقص الذي يحـال عليـه العطـاء فتعـاد إليـه هـذه الكفالـة بعـد أن يقـدم كفالـة 

  . سن تنفيذ األعمال ويوقع العقـد بح
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يــدون عنــوان المنــاقص الكامــل الرســمي فــي فلســطين الــذي توجــه إليــه كافــة   -
الرســائل واإلشــعارات وكــل إشــعار أو رســالة تبعــث مســجلة علــى هــذا العنــوان 

  . تعتبر وكأنها قد سلمت له 
أي معلومــــات أو بيانــــات أخــــرى يطلــــب إلــــى المنــــاقص تقــــديمها أو إرفاقهــــا   -

ه إذا ورد لهـا ذكـر فـي الشـروط الخاصـة أو المواصـفات الخاصـة بهـذه بعرضـ
  . التعليمات 

تعتبــر األســعار التــي يــدونها المنــاقص أمــام البنــود فــي جــداول الكميــات علــى أنهــا   -5
القيمــة الكاملــة والشــاملة لألشــغال المنجــزة والموضــوعة فــي ذلــك البنــد وأنهــا تشــمل 

ص وتعويضـه عـن أى التزامـات أخـرى قـد كذلك أعمال التحضـيرات وأربـاح المنـاق
يتحملهـــا المتعهـــد وفقـــا لهـــذا ، وتشـــمل كـــذلك كافـــة الضـــرائب والرســـوم التـــي علـــى 
المقاول أن يتحملها وفقًا للقـوانين واألنظمـة السـارية فـي فلسـطين بمـا فيهـا ضـريبة 

  ) .VAT(القيمة المضافة 
              -:توضيح االلتباس   -6

ناقض في وثـائق العطـاء ، أو كانـت هنـاك إذا كان هناك أي التباس أو ت  
حاجـــة لالستفســـار عـــن أي توضـــيح لوثـــائق العطـــاء ، فعلـــى المنـــاقص أن يتقـــدم 
بطلــب خطــي إلــى صــاحب العمــل مــن أجــل التوضــيح وٕازالــة االلتبــاس فــي موعــد 

ثالثــة أيــام ويــتم توزيــع ) 3(يســبق التــاريخ المحــدد لفــتح العطــاء بمــا ال يقــل عــن 
ارات علــى جميــع المناقصــين المتقــدمين للعطــاء وال يجــوز اإلجابــات علــى االستفســ

  . أن يتخـذ مثل هذا التوضيح مبرر لطلب تمديد الموعـد المحدد لتقديم العروض 

   -:إيداع العروض   -7     
ذه التعليمات   ابقة في ھ واد الس تقدم المناقصة متكاملة حسبما ھو مفصل في الم

  : عليه من الخارج  وحسب وثائق المناقصة في ظرف مغلق مكتوب
ة  م المناقص …………………………………………………  : رق

 .  
روع  م المش …………………………………………………  : اس

.  
وتسلم باليد إلى المكتب الھندسي بالجامعة اإلسالمية ، في موعـد أقصاه الساعة 
ة مناقصة  الثانية عشر من ظھر اليوم المحدد لتقديم المناقصة ، ولن ينظر في أي

  . المحدد تصل بعد الوقت 
ذا : إلزامية العروض   -8 اقص وال يجوز سحب ھ اً للمن يعتبر العرض المقدم ملزم

رة  ه لفت دم ب ذى تق اقص ال ا للمن ه ويظل العرض ملزم د تقديم ) 90(العرض بع
دة  داع العروض ، إال إذا حددت في الشروط م تسعون يوماً ابتداًء من تاريخ إي

  . التزام أطول من ھذه المدة 
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              :لدفع وسعر المناقصة عمالت ا  -9
  .على المناقص تقديم أسعاره بالعملة الواردة في ملحق العرض فقط                   

                : تقييـم العـروض         -10        
ة بحضور من يرغب من المناقصين  تفتح عروض المناقصات في جلسة علني

  .جامعة اإلسالميةفي مكان محدد يعينه المكتب الھندسي داخل حرم ال
              

  : أسلوب تدقيق العروض      -11
ا يجب أن  -أ غ وم ة أي مبل إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جمل

ا يتفق  غ بم ة المبل ديل جمل تم تع ق سعر الوحدة ، ي تكون عليه ھذه الجملة بتطبي
الي للعطاء ، وي غ اإلجم ديل المبل تم تع الي ي ر ھو وتطبيق سعر الوحدة وبالت عتب

 -ب           . المبلغ اإلجمالي الحقيقي الذي تقدم به المناقص لھذا العطاء 
ر  األحرف ، فتعتب ة ب ذكور كتاب ام والم ذكور باألرق دد الم ين الع اين ب ع تب إذا وق

ذلك  إذا وجد  -ج.               كتابة األحرف ھي الملزمة وتصحح القيمة تبعاً ل
د عير بن م بتس م يق اقص ل ر  أن المن ود غي ك البن ر تل ود ، فتعتب ن البن ر م أو أكث

ذھا  اقص تنفي ى المن ود العطاء األخرى ، وعل ى بن ة عل ( المسعرة وكأنھا محمل
اء  ه العط ل علي ا إذا أحي ل ) فيم دون مقاب ك ب ام  -د.                     وذل إذا ق

ادة أو النقصان أو المب ر بصورة مغلوطة بالزي د أو أكث عير بن اقص بتس الغ المن
ود حسب األسعار الرائجة في  ذه البن ديل ھ فيھا ، فلصاحب العمل الحق في تع
ى  اقص أن يعترض عل ة للمناقصة وال يحق للمن ة اإلجمالي السوق ضمن القيم

  . ذلك 
يحتفظ صاحب العمل بحقه في إھمال أي عرض غير متقيد بكل ما ورد في ھذه   -12

ان التعليمات ، كما يحتفظ بحقه في رفض أي عرض أ ة العروض دون بي و كاف
ل  د بأق ة العطاء دون التقي األسباب ، ويحق له اختيار العرض المناسب ، وإحال
ز بالعطاء أي  م يف العروض قيمة ، ويكون كل ذلك دون أن يكون ألي مناقص ل

  . حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض 
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  نمـاذج المناقصة واالتفاقية –ب 
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  نموذج العرض للمناقصة)  1 –ب (

  
  :  مشروع

  
  .جزءًا من وثائق العطاء  يشكل هذا النموذج وملحقه  :مالحظة 

  
بعــــد أن قمنــــا بزيــــارة موقــــع العمــــل ، ودراســــة دقيقــــة للمخططــــات والشــــروط والمواصــــفات   -1

وجــداول الكميــات وجميــع الوثــائق وتعليمــات المناقصــة الخاصــة بإنشــاء األعمــال المــذكورة 
رسـوم أعاله ،  وتفهمنا ماهيتها وجميـع الظـروف المحيطـة بهـا وسـائر العـادات المحليـة وال

والعمــال وغيرهــا مــن األمــور التــي لهــا عالقــة بهــا ، فإننــا نحــن المــوقعين أدنــاه نعــرض بــأن 
نقــوم بإنشـــاء كامــل هـــذه األعمــال المطلوبـــة واتمامهــا وصـــيانتها وفقــا لشـــروط ومواصـــفات 

  :العطاء واألسعار المذكورة في جداول الكميات وبمبلغ إجمالي مقطوع وقدره 
  .ي مبلغ آخر يصبح مستحقًا لنا بموجب شروط هذا العطاء أ(                     ) 

  
ونتعهــد فــي حالــة قبــول عرضــنا هــذا أن نباشــر العمــل فــورًا بعــد إصــدار أمــر المباشــرة وأن   -2

يومــًا مــن (               ) ننهــي ونســلم جميــع األعمــال المشــمولة فــي العقــد خــالل مــدة  
  .تاريخ أمر المباشرة

  
ل عرضــنا أن نقــدم الكفالــة المطلوبــة لحســن التنفيــذ مــن مصــرف أو ونتعهــد فــي حالــة قبــو   -3 

عشـرة بالمائـة مـن قيمـة العطـاء )  %10( مؤسسة مالية مقبولـة لـديكم وذلـك بمبلـغ يعـادل   
  المذكور أعاله ووفقًا لنموذج الكفالة المرفق صالحة ابتداًء من تاريخ توقيع العقد وحتى     
  . غال تاريخ التسلم األولى لألش         

  
يومــًا ابتــداًء مــن التــاريخ المحــدد لفــتح ) تســعون(ونوافــق علــى أن نلتــزم بهــذا العــرض لمــدة    -4  

  . العطاء ويبقى هذا العرض ملزما لنا طيلة هذه المدة   
  
وٕالـــى أن يـــتم إعـــداد اتفاقيـــة العقـــد الرســـمية والتوقيـــع عليهـــا ، فـــإن عرضـــنا هـــذا مـــع قـــرار   -5  

  .بيننا وبينكم  اإلحالة يشكل عقدًا ملزماً 
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ونعلــم كــذلك بــأنكم غيــر ملــزمين بإحالــة العطــاء علــى أقــل األســعار أو قبــول أي عــرض ،   -6
  . وأنكم غير ملزمين إلبداء أسباب ذلك 

  
  

  
  

   م200سنـــة    __________  من شهر___________ ُحــرر في هذا اليـــوم 
  ___________________توقيعه وخاتمـه ____________________ اسم المناقص 

  _____________________________________________________باعتباره 
  ومفوضًا رسميًا لتوقيع هذا العرض باسمه ونيابة عن المناقص 

  _____________________________________________________: العنوان
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  ملحق نموذج عرض المناقصة) 2-ب(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ._________________  :توقيع المقاول 
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  ملحق نموذج عرض المناقصة 
  

  المطلوب االلتزام بـه   المادة من الشروط العامة  الموضـوع   الرقم 
  ($ US)الدوالر األمريكي   التعليمات   العملة المستخدمـة   -1
خمسة وعشرون ألف  25000  التعليمات   كفالة المناقصة     -2

  الر أمريكي دو 
  من قيمة العقد %) 10(  (10)  كفالة حسن تنفيذ األعمال    -3
دوالر أمريكي خمسون  50000)(  (66)  ) طرف ثالث(قيمة التأمين ضد الغير   -4

  ألف دوالر للحادث الواحد 
الفتــرة المحــددة إلصــدار أمــر المباشــرة بعــد   -5

  . توقيع االتفاقية 
 ومًا يومًا خمسة عشر ي (15)خالل   (36)

الفتــرة المحــددة لمباشــرة العمــل بعــد إصــدار   -6
  أمر المباشرة بالعمل 

  عشرة أيام   (10)  (37)

ــــع األشــــغال   -7 المــــدة المحــــددة إلنهــــاء جمي
وتســــليمها ابتــــداًء مــــن التــــاريخ المحــــدد 

  . للمباشرة بالعمل 

  عشرة  شهور فقط  (10)  (38)

ن كــل يــوم مــائتي دوالر عــ) $200(  (42)  .غرامة التأخيـر   -8
ــــأخير و بحــــد أقصــــى  مــــن % 25ت

  قيمة العقد 
شهرًا من تاريخ التسليم  (12)  (44)  .مدة الصيـانة   -9

  األولي 
من قيمة األعمال المنجزة %) 5(  (52)  ) .الصيانة ( محجوز الضمان   -10

  . بموجب العقد 
  . من إجمالي العقد %)  5(  --   .القيمة األدنى للمستخلص   -11
من قيمة الدفعة المستحقة  %) 10(  (52)  .لمحتجزات من الدفعات المستحقة نسبة ا   -12
من قيمة العقد وأية زيادة %) 10(  (52)  .قيمة حد المحتجزات    -13

  . تطرأ عليه 
المـدة المحـددة لــدفع المبلـغ المسـتحق بعــد   -14

  .تصديق الكشف من المهندس 
  . يومًا ) 90(ال تزيد عن   (52)

  
  

  ._________________  :يع المقاول توق           
  



  12  

  
  نموذج  كفالة بالمناقصة)  3 -ب(

  
    المكتب الهندسي بالجامعة اإلسالمية بغزة    /  إلى السادة 

  _________________________يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول   
الـدخول فـي  كفالـة غيـر مشـروطة وغيـر قابلـة للـنقض وذلـك مقابـل_______________ بمبلغ 

و تبقــى ________________الخــاص بمشــروع ______________ مناقصــة العطــاء رقــم 
  . تسعون يومًا من التاريخ المحدد لتقديم العطاء  (90)هذه الكفالة سارية المفعول لمدة 

وأننـــا نتعهـــد بـــأن نـــدفع لكـــم المبلـــغ المـــذكور أعـــاله عنـــد أول طلـــب مـــنكم بصـــرف النظـــر عـــن أي 
  . المناقص  اعتراض من قبل

  
  
  
  

  _______________مصرف / توقيع الكفيل     
  __________________المفوض بالتوقيـع  

  ________________________التـاريخ 
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  نموذج كفالة حسن التنفيـذ) 4 -ب(
  

  المكتب الهندسي بالجامعة اإلسالمية بغزة / إلى السادة 
  ______________________________________يسرنا إعالمكم بأن مصرفنـا 

  ___________________قد كفل بكفالة مالية غير مشروطة وغير قابلة للنقض المقاول 
  ___ __________________بخصوص العطاء رقم 

  ___________________بمبلغ _______________________ المتعلق بمشروع 
  

ــا وذلــك لضــمان حســن تنفيــذ العطــاء المحــال عليــه حســب الشــرو  ط الــواردة فــي وثــائق العقــد ، وأنن
بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه  –نتعهد بأن ندفع لكم 

بــدون أي تحفــظ أو شــرط وبصــرف النظــر عــن أي اعتــراض أو مقاضــاة مــن جانــب المقــاول علــى 
  . إجراء الدفع 

  رها ولحين تسليم األشغال المنجزة تسليمًا وتبقى هذه الكفالة سـارية المفعول من تـاريخ إصدا
  م 200من عام    _______ من شهر _________ أوليًا بموجب العقد المحدد مبدئيًا بتاريخ 

  . وتجدد هذه الكفالة تلقائيًا ما لم يطلب إلغاؤها بموجب تعليمات خطية من قبلكم 
  
  
  
  
  

  _______________المصرف / توقيع الكفيل 
  ___________________يـع المفوض بالتوق

  ________________________التـاريـخ 
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  نموذج االتفاقيـة  ) 5-ب(
   

  مبنى المكتبة المركزية بالجامعة اإلسالمية : مشروع 
  صندوق األقصى المنبثق عن مؤتمر القمة العربية : تمويل 

  جـدة  –البنك اإلسالمي للتنمية : إدارة  
  

  .م200في هذا اليوم ـــــــــ من شهر ـــــــ لعام     ُحررت هذه االتفاقية
  

علـــــى اعتبــــاره الفريـــــق األول و بــــين المقــــــاول  –بــــين صــــاحب العمـــــل الجامعــــة اإلســـــالمية بغــــزة 
  . على اعتباره الفريق الثاني _________________________ 

  
  __________________لما كان الفريق األول راغبًا في إنشاء وٕانجاز وصيانة المشروع 

ولما كان قد قبل بالعرض الذي تقدم به الفريق الثاني إلنشاء األشغال المذكورة وٕانجازها وصـيانتها 
  : وتسليمها ، فقد تم االتفاق بين الفريقين المتعاقدين على ما يلي 

  

 يكون لكافة الكلمات والتعـابير الـواردة فـي هـذه االتفاقيـة المعـاني المحـددة لهـا فـي الشـروط  - 1
  .العامة للمقاولة والمشار إليها فيما بعد   

تعتبــر الوثــائق المدرجــة فيمــا يلــي جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذه االتفاقيــة وتعتبــر قرائنهــا وفهمهــا   - 2
  : في مجموعها وحدة متكاملة مع األخذ في االعتبار كافة المالحق  وهذه الوثائق هي 

  

  .هذه االتفاقية  . أ    
  .قرار اإلحالة . ب  
      .الشروط الخاصة بما فيها التعليمات للمشاركين في المناقصة والنماذج . ج   

  .الشروط العامة .  د   
    .قائمة المخططات . هـ  
  .المواصفات الخاصة والعامة . و   
  . جداول الكميات . ز   

  .المناقصـة . ح
  
  ______ _____إزاء تعهد الفريق األول بدفع المبالغ المستحقة للفريق الثاني وقدرها  - 3
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و ما يستحقه وفقا لهذه االتفاقية يتعهد الفريق الثاني بإنشاء جميع األعمال المطلوبة منه  في هـذه 
  .االتفاقية وٕانجازها وتسليمها وصيانتها وفقا للشروط والمتطلبات الواردة في هذا االتفاقية

    
  

وبـة منـه بموجـب هـذا إزاء قيام الفريق الثـاني بإنشـاء وتسـليم وصـيانة جميـع األعمـال المطل  -4
ـــى الفريـــق الثـــاني مســـتحقاته فـــي المواعيـــد  ـــدفع إل العطـــاء ، و يتعهـــد الفريـــق األول بـــأن ي

  .وباألسلوب المحدد لذلك في هذه االتفاقية 

  
  الفريق األول           الفريق الثاني      

  )صاحب العمـل )                                         ( المقـــاول (           
  

  ____________________التوقيـع        _________________التوقيـع 
  _____________________االسـم        __________________االسـم 

  ____________________الوظيفـة       _________________الوظيفـة 
  
  

  ..وقـد شهد على ذلك 

  __________________التوقيـع          _________________التوقيـع 

  __________________االسـم           __________________االسـم 

  ___________________الوظيفة           ________________الوظيفة 
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  نموذج كفالة السلفة ) 6- ب(

  

  المكتب الهندسي بالجامعـة اإلسالمية / إلى السادة 

  ــــــــــيسرنا إعالمكم بأن مصرفنا يكفل المقاول ــــــــ

، وذلـــــــــــك مقابـــــــــــل الســـــــــــلفة )       (كفالة غير مشروطة وغير قابلة للنقض بمبلغ 
  المقدمة له من قبلكم بخصوص العطاء رقم ـــــــــــــ

  الخاص بمشروع إنشاء ـــــــــــــــــــــ
  

وٕاننــا نتعهــد بــأن نــدفع لكــم المبلــغ المــذكور أعــاله أو الرصــيد المســتحق منــه عنــد أول طلــب خطــي 
  . كم ، وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو تحفظ يبديه المقاول من

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تـاريخ صـدورها ولحـين سـداد المقـاول ألقسـاط دفعـات السـلفة 
، وتتناقص قيمة هذه الكفالة بمقدار المبالغ التي تم تسديدها من السلفة ويـتم تمديـدها تلقائيـًا لحـين 

كامل وتجدد تلقائيًا ما لم يطلب إلغاؤها بناء على تعليمات خطيـة مـن قبـل صـاحب سداد السلفة بال
  . العمل 

  

  ـــــــــــمصرف / توقيع الكفيل 

  ـــــــــــــالمفوض بالتوقيـع 

  ــــــــــــــــــالتـاريخ 
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  نموذج مخالصة نهائية )  7-ب( 

  

  ــــــُأقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدنـاه ــــــــــــــ

  _______________________نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا أدناه 

  

  بأننا قبضنا من السادة الجامعة اإلسالمية مبلغ وقدره ــــــــــــــ

  وذلك قيمة الدفعة النهائية المستحقة عن مشروع ــــــــــــــــ

  موضوع العقد رقم ــــــــــــــ

  

امعة اإلسالمية من أي حق أو عالقة بالمشروع المبين أدناه إبراء عامًا وبهذا فإننا نبرئ ذمة الج
  . وشامًال مطلقًا ال رجعة فيه 

  

  م  200/   /   وعليه نوقع تحريرًا في   

  اسم المتعهد ــــــــــــــــــــــــــ

  اسم المفوض بالتوقيـع ــــــــــــــــــــ

  ــــتوقيع المفوض بالتوقيـع ـــــــــــــــ

  الخـاتم ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 


