جامعة آل البيت
دائرة العطاءات والمشتريات

Tenders and purchases
Department

مواصفات العطاء رقم ()2021/25

تضمين ثمار أشجار الزيتون في الجامعة لموسم
2022/2021
ترغب جامعة آل البيت بتضمين ثمار أشجار الزيتون في الجامعة لموسم ()2022/2021

وذلك وفق الشروط التالية:
( )1يلتزم المتعهد بدفع قيمة الضمان مقدما ً فور توقيع االتفاقية.
( )2تتم اإلحالة على أعلى األسعار مع األخذ بعين االعتبار االلتزام بالشروط.
( )3يلتزززم المتقززدم للعطززاي بتقززديم كفالززة بيكيززة ك شززيك مخززدا لززدخون العطززاي بيسززبة  )3%مززن قيمززة
العرض.
( )4يلتزم المتعهد بتقديم كفالة بيكية ك شيك مخدا بيسبة  )10%من القيمة اإلجمالية لمبلغ الضزمان
كضمان حسن تيفيذ لشروط العطاي تبقى سارية المفعون لحين ايتهاي مدة الضمان.
( )5يلتزم المتعهد المحان عليه العطاي بتسديد ما يستحق عليه من رسوم الطوابع واإلحالة.
( )6إذا كايز األسزعار المقدمزة ال تتياسززو وتقزديرا الجامعزة فيحزق للجيززة العطزايا المركزيزة إلغززاي
العطاي أو إعادة طرح العطاي أو مفاوضة المشتركين فيه للحخون على أعلى األسعار.
( )7يتم إعداد محضر استالم وتسليم في بداية العقد ويهايته لمواقع أشجار الزيتون في الجامعة.
( )8مدة الضمان موسم واحزد ييتهزي بتزاري 31ك12ك 2021قابلزة للتمديزد لمزدة عشزرة أيزام مزن خزالن
لجية العطايا المركزية.
( )9يدفع المتعهد مبلغ  )100دييار عن كن يوم تأخير عن المدة المذكورة في البيد أعاله.
( )10يقززدم العزززرض علززى زززال يسززز أخززن وخزززورتين) ضززمن مغلزززم مختزززوم معيززون باسزززم لجيزززة
العطزززايا المركزيزززة ك جامعزززة ون البيززز ومكتزززوو عليزززه بخزززط واضززز اسزززم المشزززترك وعيوايزززه
وموضوع العطاي.
( )11يززتم اإلشززرام مززن قبززن دا ززرة الخززدما العامززة ك شززعبة الزراعززة فززي الجامعززة علززى تيفيززذ االتفاقيززة
المبرمززة مززا بززين الجامعززة والمتعهززد بشززأن تطبيقهززا وتقززديم التوخززيا الالزمززة للجيززة العطززايا
المركزية.
( )12يلتزم المتعهد الذي يحان عليه العطزاي بزأن يقزوم بعمليزا القطزام والتعب زة واليقزن وكزن مزا يحتزا
إليه من عمليا التسويق على حسابه الخاص.
( )13يلتزم المتعهد الذي يحان عليه العطاي بزأن ال يسزتخدم السزيارا بزين األشزجار ويقتخزر اسزتخدامه
على السيارا الخغيرة كالبكبا وعلى الشوارع الفرعية حتى ال يسبو أضرار لشبكا الري.
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( )14يلتزم المتعهد بقطم الزيتون حسو القطع المقسمة في الجامعة بديا ً من القطعة رقزم  )6وايتهزا ًي
بالقطعة رقم  )1أو العكس ليتم االيتهاي من كن قطعزة علزى حزدة ليتسزيى لشزعبة الزراعزة القيزام
باألعمان الزراعية الضرورية استعدادا ً للموسم الزراعي القادم.
( )15يلتزم المتعهد بعدم استخدام العخزي فزي عمليزة القطزم وتزتم العمليزة يزدويا ً وإذا اسزتخدام العخزي
فيلتزم المتعهد بدفع غرامة مالية قيمتها  )20دييارا عن كن شجرة.
( )16يلتززم المتعهززد الززذي يحزان عليززه العطززاي بززدفع قيمزة األضززرار فززي حززان تسزببه بهززا وحسززو المبززالغ
المبيية تاليا ً :
 )150ما ة وخمسون دييارا ً للشجرة الواحدة في حان اتالفها.
أ-
 ) 50خمسون دييارا لكن فرع ر يسي من فروع الشجرة.
ب-
شبكة الري :
ج-
 )70سبعون دييارا ً عن كن محبس يحاس 5ر 2إيش).
دييار عن كن محبس يحاس  2إيش).
 )60ستون
ً
)50خمسون دييارا ً عن كن محبس يحاس 5ر 1إيش).
 )30ال ون دييارا عن كن محبس يحاس  1إيش).
 )3ال ديايير عن كن أيبوو ري 75ملم طون  1م.
 )2ديياران عن كن أيبوو ري  63ملم طون  1م.
25ر )0خمس وعشرون قرشا ً عن كن أيبوو ري  20ملم طون  1م.
 )30دييار عن كن محبس بالستيك  4إيش).
 )20دييار عن كن محبس بالستيك  3إيش).
 )5ديايير عن كن أيبوو ري  110ملم  1م) طون.
د -القطززع البالسززتيكية والمواسززير وغيرمززا مززن موجززودا وممتلكززا الجامعززة يززتم التغززريم عليهززا
حسو درجة وقيمة الضرر الياتج والذي تقدره الجامعة.
يلتزم المتعهد بتيظيم الموقع كامالً بعد االيتهاي من قطم ال مار بإزالة قطع البولسزترين الزبكس)
والشواال وبقايا اليفايا وغيرما وتسليم الموقع في يهاية دوام 31ك12ك.2021
تززتم حراسززة األشززجار مززن قبززن المتعهززد خززالن فتززرة الضززمان وتح ز مسززتوليته بعززد أخززذ موافقززة
الجامعة على األشخاص.
ً
يلتزززم المتعهززد بقطززم الزيتززون كززامال عززن األشززجار وعززدم إبقززاي أي مززار علززى أو تح ز أشززجار
الزيتون وعكس ذلك سيتم اتخاذ اإلجرايا بحقه.
يلتزززم المتعهززد بززدفع تكززاليم قيمززة فززاتورة الكهربززاي المترتبززة علززى اسززتخدام العززاملين لديززه والتززي
يقدرما المختخون بدا رة الخياية وباالتفاا مع المعيي.
ً
إن أي إخابة حشرية أو فطرية أو ميكاييكية تلحق أضرارا بال مار بما فزي ذلزك األضزرار الياتجزة
عزن الخزقيع وظزروم الميزات يعتبزر أمزر قزدري ال يسزتوجو التعزويض مزن قبزن الجامعزة للمتعهززد
يها ياً.

()17
()18
()19
()20
()21

س.خ/ح.ج

2

Ten-25-21-m

جامعة آل البيت  /دائرة العطاءات المركزية  /هاتف (  )02/6297000فرعي ( )4672/4614/4612فاكس ()02/6297027

