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27/10/2015: التاریخ

3/2015/30018ص: الرقم

محافظة الخلیل/ رابطة الجامعیین 
جامعة بولیتكنك فلسطین
لجنة العطاءات المركزیة

للمرة الثانیة
واصفات الفنیةملشروط والكراسة ا

لصالح الجامعات اجهزة لتكنولوجیا المعلومات والحاسوبو قطع تورید ل
طویر المناهج الموجهة لمهن صیانة الفلسطینیة ضمن مشروع ت

)تمبوس(االتحاد االوروبيالممول من و )CODE(السیارات
)شیكل150(مبلغبثمن الكراسة 

)مئة و خمسون شیكل(
28/10/2015الموافق االربعاءیوممن ابتداءاستالم كراسة الشروط 

مع أطیب أمنیات
رئیس دائرة المشتریات

زینةأبو محمد ریاض األستاذ

المركزیةوالمشتریاتلجنة العطاءاتومقرر 
riyad@ppu.edu
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:المحتویات 
1اسم العطاء.1

2الفهرس.2

3اإلعالن.3

4مالحظات عامة.4

5تعهد وااللتزام.5

6.تعلیمات للمشاركین.6

8.جدول المواصفات والكمیات واألسعار.7

9معلومات عن المورد.8
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للمرة الثانیةإعـالن
اجهزة لتكنولوجیا قطع و تورید ل

لصالح الجامعات المعلومات والحاسوب
الفلسطینیة ضمن مشروع تطویر 
المناهج الموجهة لمهن صیانة 

والممول من االتحاد ) CODE(السیارات
)تمبوس(االوروبي

اجهزة لتكنولوجیا المعلومات تورید قطع و نك فلسطین عن طرح عطاء جامعة بولیتك/ تعلن رابطة الجامعین
، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى لصالح الجامعات الفلسطینیةوالحاسوب

:الشركات الراغبة بالدخول في العطاء
أومن دائرة المشتریات المركزیة في مقر ) www.ppu.edu(كاملًة من صفحة الجامعة استالم الكراسة.1

غیر مستردة تودع في حساب رابطة الجامعیین مئة وخمسون شیكلمقابل دفع مبلغرابطة الجامعیین 
28/10/2015الموافق االربعاء یوم من اعتباراً في البنك اإلسالمي الفلسطیني 30300والجامعة رقم 

، على أن إجمالي قیمة العطاء وبظرف منفصلمن% 5بقیمة او نقدا ه بنكیة إرفاق شیك بنكي أو كفال
.الكفالة البنكیة ساریة المفعول لمدة ال تقل عن تسعین یوماً تكون 

االحد من یوم ظهراً 12:30الساعة حتى تسلیم كراسة العطاء مع كافة التفاصیل بالظرف المختوم .2
.رابطة الجامعیین–ركزیة المشتریات الملدائرة08/11/2015الموافق 

.0599887774جوال جاسر المحتسب .المساعد االداري للمشروع م: مع لمزید من االستفسار یمكن االتصال

أجور اإلعالن على من یرسو علیھ العطاء-: مالحظة

رئیس دائرة المشتریات
األستاذ محمد ریاض سعدي أبوزینة
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مالحظات العامة
عطاء عن

لصالح الجامعات الفلسطینیة اجهزة لتكنولوجیا المعلومات والحاسوبطع و قتورید 
) CODE(ضمن مشروع تطویر المناهج الموجهة لمهن صیانة السیارات

)تمبوس(والممول من االتحاد االوروبي
-:یرجى مراعاة اآلتي 

ووفقًا للشروط الواردة في كراسة ،متخصصةشركةیكون المتقدم للعطاءأنیجب .1
.ءالعطا

، حیث یجب على المتقدم أن یزودنا غیر شاملة ضریبة القیمة المضافةاألسعار .2
.بفاتورة صفریة

.الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر ساریة المفعول مع العرض.3
األجهزة والمعدات یجب ان تكون أوروبیة التصنیع والتجمیع ومرفقة .4

).Certificate of Origin(بشهادة منشأ أوروبیة
للجامعات الفلسطینیة في جدول المرفق الالوارده باالجهزةقطع و اللد بتوصییلتزم المور .5

تكنك فلسطین وجامعة بیرزیت وكلیة هشام حجاوي وجامعة یجامعة بول(الضفة وغزة 
.حسب تعلیمات منسق المشروع)الكلیة الجامعیة للعلوم التطبیقیةخضوري و 

.ن امر التوریدبما ال یزید عن اسبوعین مبموعد التورید االلتزام .6
.األسبابإبداء، وبدون األسعارأقللجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول .7
.یكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.8
.التفاقیة وحدة واحدة وتقرآن معاً بالجریدة وكراسة الشروط الفنیة للعطاء وااإلعالن.9

.یحق للجنة العطاءات المركزیة تجزئة العطاء.10
.الموجودة في العطاءالبنودالعطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض للجنة .11
.أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء.12
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قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كامًال / الموقع اسمي أدناه أنا
بتقدیم وأتعهد، فتح العطاءالیوم الذي یليمن ومًا ی) 90(المقدمة من قبلي لمدة باألسعاروألتزم 

من ضریبة الدخل ساریة المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمیة كما تعتبر" خصم مصدر"براءة ذمة 
اتدلوحاقطع و البتورید، كما أتعهد هذه الثبوتیات أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد

جامعة (ات الفلسطسنیة التالیة جامعلل–ل الخلی:/للعنوانجدول المرفق الالوارده ب
الكلیة تكنك فلسطین وجامعة بیرزیت وكلیة هشام حجاوي وجامعة خضوري و یبول

)الجامعیة للعلوم التطبیقیة

.على ذلك تمت المصادقة والتوقیعوبناء

:الشركة/ السادة 

:رقم المشغل المرخص

:العنوان

:رقم الهاتف

:رقم الفاكس

التوقیع والخاتم

تعھد وإقرار
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تعلیمات للمشاركین بالعطاء

المحترمین_______________  شركة: حضرات السادة 

لصالح اجهزة لتكنولوجیا المعلومات والحاسوبقطع و توریدبتعلیمات للمشاركین 
الجامعات الفلسطینیة ضمن مشروع تطویر المناهج الموجهة لمهن صیانة 

)ستمبو (والممول من االتحاد االوروبي) CODE(السیارات
-:في العطاء ما یلي

.ال یتجزأ وتقران معااالجریدة جزءوٕاعالنتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات .1
.على المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافیة وااللتزام بها.2
یجب على صاحب العطاء التوقیع على وثائق العطاء كما یجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم .3

.صاحب العطاء
النقلمصاریف وشاملة للضریبة القیمة المضافةغیر شاملتبر السعر المقدم من المناقص یع.4

.یجب على المتقدم أن یزودنا بفاتورة صفریةووالتوصیل
ما لم تقبل بها لجنة العطاءات ،الیعتمد أي تعدیل في الكراسة بسبب ما یدونه المتقدم من اشتراطات.5

.المركزیة
على المناقص أن یضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذج ویرفض أي عرض یحدث فیه المتقدم یجب .6

.تشویشًا في أسعاره ، واللجنة غیر مسؤولة عن أیة أخطاء قد یرتكبها المتقدم في وضع األسعار
.یومًا من ثاني یوم من فتح العطاء على األقل) 90(مدة صالحیة األسعار .7
تأمینا للدخول في العطاء كفالة بنكیة - لصالح رابطة الجامعین- بالعطاء على كل مناقص أن یرفق .8

من قیمة ةخمسة بالمائ% 5أو شیك مصدق من قبل البنوك المحلیة أو نقدًا بموجب سند قبض بقیمة 
.معززة بتلك التأمیناتالینظر في العروض غیر وال عرضه 

، عن %1.5التأخیر بنسبة تتحسب غراماعلیهالمحالةإنهاءاألعمالفي حالة تأخیر المناقص عن .9
.التأمین المرفق بالعطاء وقیده إیرادا للرابطةومصادرة قیمةكل یوم تأخیر، 

سعار والشروط والطریقة تقوم لجنة العطاءات المركزیة بتنفیذ العطاء مباشرًة باأل) 9(الحقا لبند رقم .10
.فرق كنفقات إداریةمن ذلك ال%) 15(، من السوق المحلي مضافًا إلیه المناسبة
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بالیورو أي تحفظات لها عالقة بسعر صرف العمالت األجنبیة ویجب أن تكون األسعار عدم وجود .11
وثابتة حتى إتمام االلتزامات الفنیة للمناقص في البند وصرف المستحقات وسیتم استبعاد أي )€(فقط

.عرض یوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبیة
وٕاذا رغب المناقص . وال یحق إدخال أیة تعدیالت على وثائق العطاءأدناهلعرض على النموذجیقدم ا.12

تقدیم مالحظات أو عرض بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شریطة تقدیم العرض األصلي 
.حق النظر بالمذكرة أو رفضهاولرابطة الجامعیین كما هو، 

للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى تكون المحاسبة وصرف جمیع المستحقات.13
.األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال یكون واضحًا بصورة كافیة أو یحتمل أكثر من تفسیر .14
على نموذج أو كان ناقصًا في بیان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعید تسلیمها أو لم یقدم 

.المقرر المرفق بالعطاء
البنود الخیار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعیین ال یجوز تحمیل بند على بند آخر .15

.للمتزایداألخرى ملزمة 
المتعلقة والكتالوجاتكافة الوثائق إرفاقمع الموردةاللوازمعلى مدة الكفالةبیان مناقصعلى كل .16

.الجهزةبا
مكمال لهذه الشروط في في النظام العام للمشتریات جزاءالعامة والفنیة المطبقةطلشرو تعتبر ا.17

.عطاءات رابطة الجامعیین
قبل الموعد المحدد عة منه وتودع في صندوق العطاءات یجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موق.18

.لفتح العطاء
ألسعار وأي تصحیح یجریه صاحب ال یجوز لصاحب العطاء التعدیل أو المحو أو الطمس في قائمة ا.19

.العرض علیها یجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه وختمه
من قائمة % 10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى علیها التعدیل أو المحو أو الطمس أكثر من .20

.األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتریات المركزیة استبعاد العرض
.ملزمًا لهالمزاودمن یعتبر العرض المقدم .21
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لصالح الجامعات اجهزة لتكنولوجیا المعلومات والحاسوبلتورید قطع و جدول المواصفات واألسعار
والممول من ) CODE(الفلسطینیة ضمن مشروع تطویر المناهج الموجهة لمهن صیانة السیارات

):تمبوس(االتحاد االوروبي

Total
Price

(€)

Unit
Price

(€)

Qty

No.
SpecificationsItemNo.

10

Processor: Intel Core i7
Graphics: NVidia 4cores, 6MB cache
Screen: around 15.5″
H.D: up to 1TB
RAM: up to 8GB DDR3L
DVDRW, LAN, Wi-Fi, Webcam
Windows 8.1 64bit Recoverable
Keyboard: Arabic/ English original keys
Case is included
Warranty: 2years at least

Laptops
(Made in Europe)

1.

5

Up to 2TB
USB 3.0
Warranty: 2years at least

External
Hard Storage
(Made in Europe)

2.

5

Display Tech: DLP
Resolution: up to 1080p 1920×1080
I/O connectors includes USB2.0, HDMI
Video compatibility:1080p
Lamp Life: up to 6500 hrs.
3D support, Speakers, Wireless
Warranty: 2years at least

Projectors
(Made in Europe)

3.

8

8MBcores44790-Intel Core i7:CPU
cache
H.D: up to 1×1TB SATA, 1×250 GB SSD
RAM: up to 16GB DDR3
Graphic Card: NVidia GTX 780ti
Screen: 23″ LED screen
Keyboard: Arabic/English original keys
Windows 8.1 pro 64bit
Warranty: 3years at least

Multimedia
Computers

(Made in Europe)

4.
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خاص بالمورد:

: .....................................................................................اسم الشركة

:........................جوال رقم: ......................رقم فاكس:................ رقم ھاتف 

التوقیع والختم الرسمي للشركة

5

60″ or more
Finger & Multi touch, Hand writing
Resolution: About 0.05 mm
Supports windows 7/8.1
Ability to access the Internet
USB1.1/2.0, HDMI
Warranty: 2years at least

Interactive
Whiteboard
(Made in Europe)

5.

5

Up to 12 mega pixel
MOS sensor up to 1/1.7″
Digital zoom up to 4×
Full HD movie recording
Built-in flash
Warranty: 2years at least

Digital
Camera

(Made in Europe)

6.

5

Black print speed (A4): 25-30 ppm
RAM: up to 16MB upgradeable
Resolution: 600×600 dpi
Input capacity: 250 sheets
Double-side printing
Warranty: 2years at least

Printers
(Made in Europe)

7.

TOTAL (€)8.


