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18/11/2013: التاریخ

5/2013/50020ص: الرقم

محافظة الخلیل/ رابطة الجامعیین 
جامعة بولیتكنك فلسطین
لجنة العطاءات المركزیة

واصفات الفنیةملشروط والكراسة ا
التعلیم والتعلملمركز كمبیوتر أجهزة وتركیب تورید ل

-RFQ: عطاء رقم PPULTC2 /2013

مركز التعلیم والتعلمإنشاءضمن مشروع 
االمیدیستبتمویل من 

)150NIS(مبلغبثمن الكراسة 
)شیكل وخمسونمائة(
18/11/2013الموافق ثنیناألیوم منابتداءاستالم كراسة الشروط 

مع أطیب أمنیات
المركزیةرئیس دائرة المشتریات

المركزیةوالمشتریاتلجنة العطاءاتومقرر 

زینةأبو محمد ریاض األستاذ

riyad@ppu.edu

دائرة المشتریات المركزیة
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إعـالن عن
لمركز تورید وتركیب أجهزة كمبیوتر

التعلیم والتعلم

لمركز التعلیم لتورید وتركیب أجهزة كمبیوتر جامعة بولیتكنك فلسطین عن طرح عطاء / تعلن رابطة الجامعین
بتمویل من االمیدیست ، ضمن الشروط والمواصفات ، مركز التعلیم والتعلمإنشاءوالتعلم ، ضمن مشروع 

:الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء
أومن دائرة المشتریات المركزیة في ) www.ppu.edu(استالم الكراسةكاملًة من صفحة الجامعة .1

غیر مستردة تودع في حساب شیكل وخمسونمئة)150NIS(مقابل دفع مبلغ مقر رابطة الجامعیین 
الموافق االثنینمن یوم اعتباراً في البنك اإلسالمي الفلسطیني30300رابطة الجامعیین والجامعة رقم 

18/11/2013.
، على أن إجمالي قیمة العطاء وبظرف منفصلمن% 5بقیمة او نقدا إرفاق شیك بنكي أو كفاله بنكیة .2

.الكفالة البنكیة ساریة المفعول لمدة ال تقل عن تسعین یوماً تكون 
الموافق االحدمن یوم ظهرًا الواحدةحتى تسلیم كراسة العطاء مع كافة التفاصیل بالظرف المختوم .3

.رابطة الجامعیین–المشتریات المركزیة لدائرة01/12/2013

0599253200جوال أو2233050/02هاتف المهندس أیمن سلطانمع لمزید من االستفسار یمكن االتصال

أجور اإلعالن على من یرسو علیھ العطاء- : مالحظة

المشتریات المركزیةرئیس دائرة 
محمد ریاض ابوزینة. أ



جامعة بولیتكنك فلسطین/رابطة الجامعیین

دائرة المشتریات

University Graduate Union/Palestine
Polytechnic University

Procurement Department

02Tel Fax 02-2228550/02-2220370-02/2220370-2228550لیفاكست

Page4of9

مالحظات العامة
عطاء عن
لمركز التعلیم والتعلمتورید وتركیب أجهزة كمبیوتر

-:یرجى مراعاة اآلتي 

، ووفقًا في أجهزة الكمبیوتر وتوابعهامتخصصة شركةیكون المتقدم للعطاءأنیجب .1
.للشروط الواردة في كراسة العطاء

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

.الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر ساریة المفعول مع العرض.3
في لمركز التعلیم والتعلماألجهزةیلتزم المورد بتوصیل المواد المطلوبة وتشغیل .4

.الجامعة
.األسبابإبداء، وبدون األسعارأقللجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول .5
.یكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.6
.التفاقیة وحدة واحدة وتقرآن معاً بالجریدة وكراسة الشروط الفنیة للعطاء وااإلعالن.7
.یحق للجنة العطاءات المركزیة تجزئة العطاء.8
.للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.9

.من یرسو علیه العطاءأجور اإلعالن على.10
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قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كامًال وألتزم / الموقع اسمي أدناه أنا
بتقدیم براءة ذمة وأتعهد، فتح العطاءالیوم الذي یليمن یومًا ) 90(المقدمة من قبلي لمدة باألسعار

من ضریبة الدخل ساریة المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمیة كما تعتبرهذه الثبوتیات " خصم مصدر"
المورد بتوصیل المواد المطلوبة وتوصیل ، كما أتعهد أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد

.في الجامعةلمركز التعلیم والتعلماألجهزةتشغیل تركیب و و 

.ذلك تمت المصادقة والتوقیعوبناءًا على 

:الشركة/ السادة 

:رقم المشغل المرخص

:العنوان

:رقم الهاتف

:رقم الفاكس

التوقیع والخاتم

وإقرار تعھد
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تعلیمات للمشاركین بالعطاء

المحترمین_______________  شركة: حضرات السادة 

مشاركة في العطاء ما لللمركز التعلیم والتعلمكمبیوترتورید وتركیب أجهزة بتعلیمات للمشاركین 
-: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

.العطاءصاحب 
.یعتبر السعر المقدم من المناقص شامال للضرائب والرسوم ومصاریف النقل والتشغیل.4
ما لم تقبل بها لجنة العطاءات ،الیعتمد أي تعدیل في الكراسة بسبب ما یدونه المتقدم من اشتراطات.5

.المركزیة
یحدث فیه المتقدم على المناقص أن یضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذج ویرفض أي عرض 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
یة تأمینا للدخول في العطاء كفالة بنك- لصالح رابطة الجامعین- على كل مناقص أن یرفق بالعطاء .8

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

، عن %1.5التأخیر بنسبة تعلیه تحسب غراماإنهاءاألعمااللمحالةفي حالة تأخیر المناقص عن .9
.تأمین المرفق بالعطاء وقیده إیرادا للرابطةالومصادرة قیمةكل یوم تأخیر، 

سعار والشروط والطریقة تقوم لجنة العطاءات المركزیة بتنفیذ العطاء مباشرًة باأل) 9(الحقا لبند رقم .10
.من ذلك الفرق كنفقات إداریة%) 15(، من السوق المحلي مضافًا إلیه المناسبة

األجنبیة ویجب أن تكون األسعار ثابتة تلها عالقة بسعر صرف العمالتعدم وجود أي تحفظا.11
الفنیة للمناقص في البند وصرف المستحقات وسیتم استبعاد أي عرض یوجد به تحتى إتمام االلتزاما

.تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبیة
قص وٕاذا رغب المنا. وال یحق إدخال أیة تعدیالت على وثائق العطاءأدناهیقدم العرض على النموذج.12

تقدیم مالحظات أو عرض بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شریطة تقدیم العرض األصلي 
.حق النظر بالمذكرة أو رفضهاولرابطة الجامعیین كما هو، 
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تكون المحاسبة وصرف جمیع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى .13
.األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب

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

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

.للمتزایداألخرى ملزمة 
المتعلقة والكتالوجاتكافة الوثائق إرفاقمع الموردةاللوازمبیان مدة الكفالة على مناقصعلى كل .16

.باألجهزة
العامة والفنیة المطبقة في النظام العام للمشتریات جزاءا مكمال لهذه الشروط في طتعتبر الشرو .17

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

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

.یه وختمهالعرض علیها یجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع عل
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 لهالمزاودیعتبر العرض المقدم من .21
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desktops–كمبیوتروأسعار تورید أجهزة مواصفات 

:/واألسعارالمواصفاتجدول 

الرقم البند الوحدة الكمیة السعر للوحدة 
شیكل

السعر إلجمالي 
شیكل

1.

PC Brand - “Business”
Form Factor: MiniTower
Processor:Intel® Core™ i5-3570T Processor
(6M Cache, up to 3.30 GHz)
Operating System: Free DOS
Memory: 4 GB DDR3-1600 DIMM
Hard Drive: 500 GB SATA 7200 rpm
Optical Drive: SATA DVD+/-RW
Networking: Gigabit Ethernet
Keyboard: USB keyboard
Mouse: USB Optical
Warranty: 3-years parts and labor world class
warranty

جھاز 30

2.

LCD Monitor - "LED"
Screen size : 20 inchLED LCD Widescreen
Response rate: 5ms
Contrast Ratio:1000:1 static
Warranty:3 year

شاشة 30

3.

Tablet
Models : Tablet
Chip :Dual-core
Display Size :9.7 in
Storage: minimum 32GB
Connectivity :802.11a/b/g/n Wi-Fi (802.11n 2.4GHz
and 5GHz) ,Bluetooth 4.0 wireless technology
Power : Built-in 42.5-watt-hour rechargeable
lithium-polymer battery, Up to 10 hours of surfing
the web on Wi-Fi, watching video, or listening to
music, Charging via power adapter or USB to
computer system
HD-MI projector connection port

جھاز 80

4.

E- Board - Touch screen LCD display
Size : diagonal size min 60" (equal or more 140 cm
(H) X  80cm (V))
Resolution : min 1920X1080
Brightness : 500 cd/m²
Contrast ratio : 5000:1
Connectivity : VGA  , USB
Support windows  OS
Wall mounted

لوح 1
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:-وردالماص بخ

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

..............................:وال رقم  ج......................: رقم فاكس. ...............: رقم ھاتف 

للشركةختم الرسمي والالتوقیع


