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 ملخص البيانات الرئيسية للعطاء
 تطوير السوق المتكامل في األراضي الفلسطينية المحتلة اسم المشروع

 (PARC-27-2020رقم ) توريد وتركيب )إنشاء( بيوت بالستيكية العطاء اسم ورقم
 العربية لغة العطاء

 الدوالر االمريكي عملة العطاء
 العطاء تسليم وطريقة عنوان

 عروض االسعارو 
 البريد االلكتروني:ارسال عروض األسعار ووثائق العطاء على  .1

arc.org-tenders@pal 
 مع مراعاة حجم الملف( PDFتكون صيغة ملف عرض السعر هي ) .2

وثائق آخر موعد لتسليم 
 العطاء وعروض االسعار

م رق وتركيب بيوت بالستيكية توريد)تقدم العروض على العنوان المذكور أعاله والمعنون 
(2020-27-PARC))  م ظهر يو بعد من  2:00وحتى الساعة  00:1خالل الفترة من الساعة

 15/04/2020الموافق  االربعاء

 يومًا من اخر موعد لتسليم العطاء. 120 مدة صالحية العطاء
نسبة الزيادة أو النقصان في 

 الكميات المطلوبة
30% 

 
 

 التالي:من العنوان  والتوضيحات يمكن الحصول على المزيد من المعلومات
 وحدة المشتريات – الزراعية(اإلغاثة )اسم المؤسسة: جمعية التنمية الزراعية 

 العنوان: عمارة االغاثة الزراعية 
 مستشفى رام اهلل الحكومي  شارع –رام اهلل 
  2963850فاكس :   2963840 هاتف:
 loay@pal-arc.orgايميل: 

 

mailto:tenders@pal-arc.org
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 كما هو موضح في جدول االسعار الضفةشمال  :والتركيب / التوريد المشروع فيالمواقع المستهدفة 

 المقدمةأواًل: 
، لتنفيذ البنود المبينة في جداول المواصفففففففففففففففات والكميات ادناه تعلن جمعية التنمية الزراعية )االغاثة الزراعية( عن رغبتها بطرح عطاء

شراف مؤسسة أوكسفام)مشروع وذلك ضففمن  لضفة المنفذ في ا (تطوير السوق المتكامل في االراضي الفلسطينية المحتلة بإدارة وا 
ون ووزارة الشططططططؤ  الوكالة السططططططويسططططططرية للتنمية والتعاونوالممول من ، بالتعاون مع وزارة الزراعية الفلسطططططططينية الغربية وقطاع غزة

 .وتنفيذ جمعية التنمية الزراعية وكالة التنمية الدولية/ الخارجية الدانماركية
 

 ًا: الشروط العامة والماليةثاني
المسجلون لدى الدوائر الحكومية المعنية كمشتغل مرخص، والحاصلين على شهادة خصم  /الموردونيتقدم للعطاء فقط المقاولون .1

 .مصدر من الجهات المعنية

 الضرائب .2
 تزويد الجهة المتعاقدة بفواتير ضريبية صفرية باسم جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثةالجهة المتقدمة للعطاء تتحمل كافة المسؤولية في 

وتكون مسؤولة عن كافة المستحقات الضريبية )ضريبة الدخل، ضريبة المصروفات،....الخ( والتي تخص الجهة المتعاقدة و  الزراعية(
 الدفعات المستحقة تحت هذه االتفاقية.

 المشاركة في العطاء .3
 ان يكون لدى الجهة المتقدمة للعطاء الخبرة الكافية في هذا المجال.يجب  .1
 يجب ان تكون الجهة المتقدمة مسجلة رسميًا ولها القدرة على اصدار فواتير ضريبية صفرية وشهادة خصم مصدر سارية المفعول. .2
 ارفاق الوثائق التالية مع عرض السعر: .3

O مراقب شركات(. تسجيل الشركة )مستخرج سجل تجاريل حديثة شهادة / 
O وخبرتها في هذا المجال ملف تعريفي عن الشركة يوضح اإلمكانيات المتوفرة للشركة. 
O .شهادة الخصم من المصدر سارية المفعول 

 التسعير .4
ريبة القيمة ( وال يشمل ضوالتركيب والتشغيلاالنتاج التحميل والتنزيل  ات)عملي يجب ان تكون جميع االسعار بالدوالر األمريكي .1

وهذا للمبلغ المغطى من المشروع، اما القيمة التي سيتم تغطيتها من المستفيد  أّن المشروع ُمعفى ضريبياً  إذ( %16المضافة )
 . ي شاملة لضريبة القيمة المضافةهف

ن فرق الحتساب أي فروقات ناتجة عاالسعار يجب أن تكون ثابتة وسارية طيلة فترة تنفيذ األعمال ولن يكون هنالك أي امكانية  .2
 العملة أو زيادة أسعار المواد.

إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه الجملة بتطبيق سعر الوحدة، فلصاحب  .3
ي للعطاء سعار أو المبلغ اإلجمالالعمل الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة، وبالتالي يتم تعديل مجموع األ

 وفقًا لذلك.
من قيمة  10% على من يرسو علية العطاء إحضار كفالة حسن تنفيذ باسم جمعية التنمية الزراعية بقيمةكفالة حسن التنفيذ:  .5

يوم من تاريخ أمر  120العطاء اإلجمالية في الكراس بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية مصدقة سارية المفعول لمدة 
سب تقتنع بها المؤسسة يتم تجديد كفالة حسن التنفيذ ح وألسباب المطلوبةالمباشرة، وفي حال عدم االنتهاء من التنفيذ خالل المدة 

 .المتفق عليها المدة

 فترة الصالحية .6
 وعد لتقديم العطاء. يوم من تاريخ اخر م 120يجب أن تلتزم الجهة المتقدمة للعطاء بان تكون االسعار صالحة لمدة 



 

 وتركيب بيوت بالستيكيةتوريد عطاء                                                                                                          4

 

 فتح العطاءات .7
 العطاءات من قبل لجنة معينة لهذا الغرض، كما سيتم كتابة محضر لالجتماع. تقييمسيتم  .1
أي محاولة من قبل مقدم العطاء للتأثير على لجنة التقييم في عملية الفحص والتوضيح، وتقييم العطاءات والمقارنة بينها، للحصول  .2

 إجراء التقييم أو التأثير على السلطة المتعاقدة سيؤدي إلى الرفض الفوري للعطاء.على معلومات عن كيفية 
لن تقبل الجهة المتعاقدة أية عطاءات ترد بعد الموعد النهائي لتسليم لعروض. لن يكون هنالك أي عملية تساهل في العطاءات  .3

 المتأخرة وسيتم رفضها.
 ئة العطاء عند الضرورة بما يخدم مصلحة تنفيذ هذا النشاط.ال تلتزم اللجنة بأقل االسعار ويمكن للجنة تجز  .4
 العطاء. هذا تكون على من يرسو عليه والمواقع االلكترونية في الصحف العطاءهذا تكاليف اإلعالن عن  .5

 العقد.من قيمة  %20دوالر عن كل يوم تأخير بحيث ال يزيد اجمالي الغرامات عن  100سيتم تغريم المتعاقد ما قيمته التأخير:  .8
كزيادة  %30تحتفظ الجهة المتعاقدة وخالل فترة التعاقد بتغيير الكميات المذكورة في العطاء بنسبة تتراوح الزيادات والتعديالت:  .9

ن الممكن مأو نقصان من قيمة االعمال المذكورة، وسيتم اعتماد سعر الوحدة لتحديد كافة االسعار المتعلقة بالزيادة أو النقصان. 
 أكثر من جدول الكميات، بما ترتئيه اإلغاثة الزراعية وبما يتناسب مع الميزانية المخصصة في المشروع. حذف بند او

سليم الفاتورة تبشرط و  وبما ال يتعدى دفعتين ثالث أسابيع من تقديم المطالبة بالدفع بناء على االنجازسيكون الدفع خالل  .10
من خالل حوالة بنكية لحساب المورد او شيك بنكي، وبشريطة توفر وذلك وخصم المصدر ساري المفعول  الضريبية الصفرية

 التمويل من الجهة المانحة عند استحقاق الدفعة.
 عامًا في تنفيذ المشروع. 18يجب عدم تشغيل االطفال ومن تقل أعمارهم عن  .11
يتم توقيعه السابقة ضمن العقد الذي س ستقوم االغاثة الزراعية بتوقيع عقد تنفيذ اعمال مع الجهة المنفذة وسيتم إدراج كل الشروط .12

 مع من يرسو عليه/عليهم العطاء.
 المعاينة والفحص .13

 تحديد العيوب .أ
 يحق لمشففرف المشففروع او من ينوب عنه ان يفحص الكميات ونوعيات المعدات الموردة وابالم المورد عن اية عيوب موجودة في المواد .1

 او تبديل أي جزء قد اشار اليه بانه تالف او به عيب بعد عملية الفحص. . ويحق لمشرف المشروع الطلب بتعويضو/او التركيب
سفففففتقوم الجهة المنفذة ب جراء الفحص الفني على المعدات والمواد المطلوبة عن طريق جهة مختصفففففة وتكون تكاليف الفحص على  .2

ل المنفذة لمواصفففففففففففففففات الجودة المطلوبة، . وفي حالة عدم مطابقة األعمانفقة المورد، وذلك قبل عملية التوريد في مواقع التوريد
عندها يطلب من المورد إعادة العمل خالل الفترة المحددة. وفي حالة رفض المورد تنفيذ ذلك، يحق لصاحب العمل إحضار مورد 

فالة ك آخر السفففتكمال العمل وتكون نفقته بالكامل )ومهما بلغت( على حسفففاب المورد األول، وعندئذ يحق لاغاثة الزراعية تسفففييل
 حسن التنفيذ من المورد.

 .على المورد ان يقوم بتزويد جهة التعاقد بكافة الشهادات والوثائق المطلوبة للمواد التي قام بتزويدها .3
 تصليح العيوب .ب

يحق لصاحب العمل او من ينوب عنه بتنبيه المورد عن وجود أي تلف أو عيب في المواد المزودة وذلك قبل نهاية فترة الكفالة  -
 تي تبدأ بعد االنتهاء من التوريد.وال

 في كل مرة يعطى فيها المورد مالحظات على األجزاء التالفة يجب عليه أن يقوم ب صالحها في الوقت المحدد. -

 العيوب غير المصححة .ت
المحدد لذلك، فان صاحب العمل سيقوم باحتساب هذه األضرار ويتم دفعها  الوقتاإلضرار والعيوب في  بتصحيحإذا لم يقم المورد  -

من قبل المورد.
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 معلومات المورد / الشركة المتقدمةًا: لثثا

 مقدم العطاء .1

  اسم المورد / الشركة القانوني

  اسم الشخص المخول بالتوقيع )المالك(

  رقم هوية المخول بالتوقيع )المالك(

  المشتغل المرخص

  الجنسية

  عنوان الشركة

  رقم التلفون

  رقم الفاكس

 الشخص المسئول .2

  الرباعي االسم

  العنوان

  رقم جّوال/محمول

  رقم الفاكس

  البريد اإللكتروني
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 الكميات وجدول مواصفاتالرابعًا: 

 بمساحات مختلفة زراعية دفيئة إنشاء: 4.1

 المواصفات الفنية / مالحظات   الصنف  رقم

سم بطريقة  15ملم والسعر يشمل تجهيز الرأس ولمسافة  2مجلفن بسماكة  انش 2القواعد مصنوعة من حديد  قواعد   .1
-70سم وبعمق  60-50 حفر للقواعد بقطر  للتثبيت. وتجهيزكامل المستلزمات  االعمدة. معمناسبة لتركيب 

 سم.60 عدة في الباطون بحيث يكون عمق القا B 300سم وتثبيت القواعد في االرض بباطون من نوع  80
 متر. 3واالخرى  والمسافة بين القاعدة

م االعمدة مجهزة لتثبيتها على القواعد  2.5مل االعمدة بطول  2بسمك ( )مفردانش مجلفن  2أعمدة جانبية  اعمدة جانبية   .2
سم تجهيز االعمدة بمربط لتثبيت االقواس تجهز االقواس بحمالة فيتا لتثبيت فيتا  7بطول  5/16بواسطة براغي 

سم( على جوانب البيت  7سم *  4الجنب عليها وكل ما يلزم من براغي وخالفه للتثبيت باالضافة الى خشب )
 مع كامل المستلزمات للتثبيت. والريشت( )البانيللتثبيت النايلون األرضي 

م االعمدة مجهزة لتثبيت على القواعد  2.5االعمدة بطول  ملم، 2بسمك  )مجوز(انش مجلفن  2أعمدة داخلية  أعمدة داخلية   .3
سم االعمدة من اعلى بحمالة مزاريب لتركيب المزاريب عليها مع تزويدها بكل ما  7بطول  5/16بواسطة براغي 

  للتثبيت.مع كامل المستلزمات  للتثبيت،يلزم من براغي وخالفه 

االقواس   .4
 الخارجية

القواس ل. قطر االنابيب المصنوعة منها متر (5.5، 6.5، 7.5) ملم عرض القوس 2االقواس الخارجية بسمك 
درجة. عمل شبابيك  25-23تقل مسافة ميالن القوس عن اي نقطة عن  وأالمل مجلفن.  2وبسماكة  1,25

ع والقطالقوس ويتم تثبيت الخشب عليها بواسطة براغي  ولحامها مع 4\3من انابيب مجلفنة  1*1تهوية علوية 
بواسطة براغي  4*5مثبتة على خشب سويد )خشب بوابات(  4\3الالزمة. مواسير وتر القوس المستخدم  االخرى

 سم. مع كامل المستلزمات للتثبيت. 6مجلفنة بطول 

االقواس   .5
 الداخلية

قطر االنابيب المصنوعة منها الالقواس . متر (5.5، 6.5، 7.5)ملم مرض القوس  2ية بسمك االقواس الداخل
درجة. ماسورة وتر  25-23ملم مجلفن. ان ال تقل زاوية ميالن القوس عن اي نقطة عن  2وبسماكة  1.25

 للتثبيت.. مع كامل المستلزمات وخالفهجميع القطع الالزمة للتثبيت من براغي  .4\3القوس المستخدم 

ملم ان تكون مصنوعة من الصاج المجلفن. المزاريب مزودة بخشب سويد  1.5متر بسمك  3مزاريب بطول  مزاريب  .6
سم مجلفنة لتثبيت المزاريب  8براغي  4المزاريب المزودة ب  سم. 6براغي مجلفنة بطول  ومثبتة بواسطة 5*4

 التسييل. مع طربوشدم عكامل المستلزمات لتثبيت مع ضمان مع االعمدة. مع 

 وابعاد ملم  1.5من صاج مجلفن بسماكة  سم مصنوعة 70فيتا الجنب العلوي + الدائر االرضي على ارتفاع  فيتا  .7
 سم، 6مزود بخشب ابيض معقم مثبت داخل الفيتا بواسطة براغي مجلفنة بطول  Uمعدة على شكل حرف  8*4

 مزودة بجميع القطع الالزمة لتثبيتها على االعمدة الجانبية. مع كامل المستلزمات للتثبيت.
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متر مجلفن )ماسورة سقف( لربط االقواس من اعلى مع كامل  3وبطول ملم  2وسماكة  1انابيب معدنية قطر  مواسير سقف  .8
 .للتثنيبالمستلزمات 

مواسير دعم   .9
 سلك

القواس ا أسفلملم مجلفن )خاص بتعليق النباتات( مع كامل المستلزمات للتثبيت  2بسمك  2انابيب معدنية قطر 
 المعدنية.

اعمدة لتثبيت   .10
الواجهة 
االمامية 
 والخلفية

 ملم مع كامل المستلزمات للتثبيت في وسط قوس الوجه. 2)عمود وسط( سماكة  1.25انابيب معدنية مجلفنة 

مواسير دعم   .11
سقف 

 والمواسير

وس الق وحتى وسطملم مع كامل المستلزمات للتثبيت من ماسورة السقف  2سماكة  1انابيب معدنية مجلفنة تدعيم 
 االول الجانبي.

مواسير دعم   .12
 مبنى

مود والعيلزم للتثبيت بين انبوب حمل النبات او قوس الوجه  وكل ماملم  2سماكة  1.25انابيب معدنية مجلفنة 
 .الثاني

مواسير دعم   .13
 االعمدة

ل ك والثالث فييلزم للتثبيت ما بين العمود الثاني  وكل ماملم للتدعيم  2سماكة  1.25انابيب معدنية مجلفنة 
 من االنابيب. 2صف على  ويحتوي كلصف من االعمدة 

 طولي على بشكل يلزم تثبيتها وكل ماايادي المنويالت  4ملم لعمل  2بسماكة  2\1انابيب معدنية مجلفنة بسمك  مناويالت  .14
 جانبي البيت البالستيكي مع ربطها بمناويالت يد من كل جهة.

طار عباره عن برواز خارجي من اإلم( مع مجرى يركب عليه يكون فيه 2*1سحاب ) وتركيب بابتوريد  باب سحاب  .15
 البروفيل المعدني يتوسطه قاطع من البروفيل

م  مبنية ومثبتة بشكل جيد وتتكون من ثمانية مراين 2م * 2ي  البالستيكرفة مزدوجة أمام البيت توريد و تركيب غ غرفة  .16
مع بالستيك وباب للغرفة مع حلق ويكون سهل الفتح واإلغالق ويثبت بشكل محكم ويكون معاكس لباب السحاب 

جهات على أن تكون  4متر مع فيتا في االعلى على  2.5طول  2)ليس مقابل الباب السحاب(، مع ارجل عدد 
 غرفة محكمة اإلغالق.ال

 طبقة شبك من الداخل وطبقة بالستيك من الخارج تكون مطابقة لمواصفات الشبك والبالستيك

 ( UVA)( 0.12) مايكرون 120 سقف, وتركيب نايلونتوريد  IRبالستيك   .17
Infra-Red (IR) وفي الوقت نفسه يعكس األشعة تحت الحمراء  % 90بمرور أشعة الشمس بنسبة  يسمح

والتي تمنع نفاذية األشعة الفوق بنفسجية الضارة بالنبات وتمنع UVA المنعكسة داخل الدفيئة ويعيدها إلى الداخل.
 .إعطاء ليونة للبالستيك Eva، اإلضاءةلتوزيع  diffusion ، تمزق البالستيك
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  مالحظة هامة:
فات المواص، ويجب على المقاول اتباع الحد األدنى لبناء الدفيئةالكميات المذكورة في الجدول أعاله هي  .1

 .بدون أي إضافة على السعر المطلوب القياسية المعمول بها في السوق للفلسطيني
 ( من الجدول أعاله.19-16يجب على المورد ارفاق كتاب بنوعية وبلد المنشأ لبنود ) .2

 

 ( UVA)( 0.12) مايكرون 120جنب  وتركيب نايلونتوريد  UVبالستيك   .18
Infra-Red (IR) وفي الوقت نفسه يعكس األشعة تحت الحمراء  % 90بمرور أشعة الشمس بنسبة  يسمح

والتي تمنع نفاذية األشعة الفوق بنفسجية الضارة بالنبات وتمنع UVA المنعكسة داخل الدفيئة ويعيدها إلى الداخل.
 .إعطاء ليونة للبالستيك Eva، اإلضاءةلتوزيع  diffusion ، تمزق البالستيك

مع دفن الجانب السفلي في األرض بما ال  ،م  3.5( ارتفاع 0.12مايكرون ) 120تنورة  وتركيب نايلونتوريد   UVبالستك   .19
 سم. 40يقل عن 

فتحة لكل انش مربع(  50مش ) 50ملم /  0.24م طول / سمك الخيط  130م * 3عرض  وتركيب شبكتوريد  منخل زراعي   .20
 يتم تثبيته على محيط البيت البالستيكي بشكل محكم بدون توصيل

 سم معقم وخال من التسوس 1.5سمك  سم،4عرض  متر، 1 اليستم طول وتركيب خشبتوريد  اليستم خشب   .21

خطوط تعليق للخضروات لكل جملون على ان تكون متصلة  8ملم عمل  2.8تعليق  وتركيب سلكتوريد  اسالك  .22
 ملم تصلها الى الدعمات العلوية في البيت البالستيكي 6بعالقات االسالك بخطافات من الحديد سمك 
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 2م 260شبكة ري لدفيئة بمساحة توريد وتركيب  :2.4
 

ملم وضغط  25م + بربيش ساده 100بطول  2.3بار وسماكة جدار ال تقل عن  4" ضغط تشغيلي 2ساده  بربيش
من كل مقاس م  1000 ،سم 50سم و 30سم و 20 مختلفةم + بربيش مشاتل مسافات 500بار بطول  4تشغيلي 

+  10" عدد 2بله + مفه ون 2" عدد2+ نهاية خط  6" عدد2+ راس خط  3" عدد2على نقاطتين + محابس بالستك 
+ سماده مع  20عدد  25+ نهاية خط  50 عدد 25 + راس خط 50 عدد¾" + محابس بالستك  50 " عدد2مرابط 

 ." مع راسياتو2مرابطها + فلتر
 
 2م 260: توريد وتركيب فرشة حرارية لدفيئة بمساحة 3.4
 

م 12م مخصصه لعمليات التعقيل مع طاولة خاصة بها من الحديد المجلفن بطول 1م وعرض 12فرشة حرارية بطول 
 الطاولةملم تغطى به ارضية 4سماكة  10/5سم وان تكون ارضية الطاولة من شبك المجلفن  90م وارتفاع 1وعرض 

واف من كال الجوانب وان تكون على جوانب سم من الصاج المجلفن والمثني من الح20وجوانب الطاولة على ارتفاع 
تم تزويد على ان ي¾ " الطاولة مخصصة لوضع اقواس ليتم تغطيتها بالنايلون وهذه االقواس من مواسير حديد مجلفن 
م 15ملم بطول 20الطاولة بخط رشاش من المياه يثبت على االقواس علما ان هذا الخط يتكون من : بريش ساده 

 خاصه بالفرشة. كهربائيةلوحة على ان تكون هذه الفرشة مزوده ب رشاش ماء رذاذيسم 70بحيث يوضع كل 
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 ول الكميات واالسعارجد ًا:خامس
 

 

/ عدد شكل الدفيئة الموقع الصنف الرقم
 الجمال

 المجموع )$( الكمية سعر الوحدة )$( الوحدة

1.  

 دفيئة إنشاء  
 1بمساحة  زراعية

 تقريبا   دونم

  1  دفيئة 54*6.5*3 طوباس طمون/

كفر الديك/   .2
  1  دفيئة 35*7.5*4 سلفيت

  1  دفيئة 35*7.5*4 قلقيليةجيوس/   .3

  1  دفيئة 45*7.5*3 نابلسبورين/   .4

  1  دفيئة 35*7.5*4 نابلسصرة/   .5

انشاء دفيئة بمساحة   .6
 تقريبا 2م 216

 قبالن نابلس

  1  دفيئة 20*5.5*2

7.  
توريد وتركيب شبكة 
ري لدفيئة بمساحة 

 تقريبا 2م 216
  1  شبكة 20*5.5*2

8.  
توريد وتركيب فرشة 

حرارية لدفيئة 
 2م 216بمساحة 

 تقريبا

  1  فرشة 20*5.5*2
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 $  .......................................باألرقامبنود العطاء المسعرة لالمبلغ اإلجمالي 

 دوالر  .............................................................المبلغ اإلجمالي لبنود العطاء المسعرة بالكلمات

 
 مدة التوريد واالنشاء: .................. يوم

 

 مالحظات:
 .يجب وضع الختم والتوقيع على جميع صفحات العطاء دون استثناء .1
 .مستفيدلحين تسليمها جاهزة لل في مواقع التوريد المواد خالل توريدها وتركيبهاالمورد مسئول عن سالمة  .2
 

 

 توقيع المورد على قائمة األسعار / وختم المورد

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


