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 رابطة الجامعيين / محافظة الخميل
 جامعة بوليتكنك فمسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

 الجامعو ومقر رابطو الجامعيينكاميرات مراقبة لمباني وتركيب توريد ل
 (311NIS)مبمغبثمن الكراسة 

 ( شيكل تامئ)

 32/0/3112الموافق االثنين  من يوم ابتداءاستالم كراسة الشروط 
 مع أطيب أمنيات

 رئيس دائرة المشتريات
 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر 

 زينةأبو محمد رياض  األستاذ
 

riyad@ppu.edu 
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 1       اسم العطاء .1

 3        الفيرس .3

 2        اإلعالن .2

 2       ات عامةمالحظ .2

 5       تعيد وااللتزام .5

 0      تعميمات لممشاركين. .0
 8    .جدول المواصفات والكميات واألسعار .7

 9      معمومات عن المورد .8
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 إعـالن عن
 كاميرات مراقبة لمباني توريد وتركيب 

 الجامعو ومقر رابطو الجامعيين
 

 
الجامعو لمباني توريد وتركيب كاميرات مراقبة عن طرح عطاء  امعة بوليتكنك فمسطينتعمن رابطة الجامعين/ ج

لموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعمى الشركات الراغبة ا، ضمن الشروط والمواصفات  ومقر رابطو الجامعيين
 -إتباع اآلتي: بالدخول في العطاء

 من دائرة أو قسم العطاءات  ( www.ppu.eduكاممًة من صفحة الجامعة ) استالم الكراسة .1
غير مستردة شيكل  تانمئ ( 522NISمقابل دفع مبمغ )المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين 

من يوم  اعتباراً  في البنك اإلسالمي الفمسطيني 22222تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 
 . 52/20/5212 قالموافاالثنين 

، عمى أن إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل % من5بقيمة او نقدا إرفاق شيك بنكي أو كفالو بنكية  .3
 .الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن تسعين يوماً تكون 

 االثنينمن يوم ظهرًا  الثانية عشرهحتى تسميم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .2
 رابطة الجامعيين. –المشتريات المركزية  لدائرة 22/22/5212 الموافق

 
 .1598932022جوال  أو 3322151/13ىاتف  االستاذ: عبد الباسط الجعبريمع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال

 

 أجور اإلرالن رلى من يردو رليه العطاء -مالحظة: 

 
 

 
 رئيس دائرة المشتريات المركزية

 زينةأبو محمد رياض  ستا األ         
 
 
 

http://www.ppu.edu/
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 مالحظات عامة
 عطاء عن 

 الجامعو ومقر رابطو الجامعيين توريد وتركيب كاميرات مراقبة لمباني
 -يرجى مراعاة اآلتي :

 
، مراقبة التوريد وتركيب كاميرات في متخصصة  شركة يكون المتقدم لمعطاء أنيجب  .1

 ووفقًا لمشروط الواردة في كراسة العطاء.

 شاممة ضريبة القيمة المضافة. ،شيكلبال عاراألس .3

 الرجاء إرفاق شيادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض. .2

خالل اسبوعين  الجامعو ومقر رابطو الجامعيينوتركيب كاميرات مراقبة لمباني يمتزم المورد بتوريد  .2
 من إستالم أمر التوريد.

 الجامعو ومقر رابطو الجامعيينمباني في  ياالمطموبة وتشغيم االجيزةيمتزم المورد بتوصيل  .5
جوال  أو 3322151/13ىاتف بالتنسيق مع أ. عبد الباسط الجعبري 

1598932022. 

 األسباب. إبداء، وبدون األسعار أقللجنة العطاءات غير ممزمة بقبول  .0

 يحق لمجنة العطاءات تجزئة العطاء. .7
 ودة في العطاء.لمجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموج .8

 يكون السعر وفقًا لمشروط الواردة في كراسة العطاء. .9
 التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا.بالجريدة وكراسة الشروط الفنية لمعطاء وا اإلعالن .11

 .يمتزم المورد باحضار عينات عند الطمب .11

 أجور اإلعالن عمى من يرسو عميو العطاء. 
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مي أدناه / قرأت الشروط واطمعت عمى المواصفات والبنود والتزمت بيا التزامًا الموقع اس أنا

 وأتعيد، فتح العطاء اليوم الذي يميمن ( يومًا 91المقدمة من قبمي لمدة ) باألسعاركاماًل وألتزم 
بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما 

اميرات توريد وتركيب كبأتعيد  ، كماىذه الثبوتيات أساسا لدفع المستحقات الالزمة لممورد تعتبر
ويكون ذلك تحت إشراف الميندس والفني  ومقر رابطة الجامعيين مراقبة لمباني الجامعة

 . المشرف من قبل الجامعة
 

 وبناءًا عمى ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

 ________________________________________السادة / الشركة:

 ____________________________________:رقم المشغل المرخص

 ____________________________________________:العنوان

 _________________________________________:رقم الياتف

 ________________________________________:رقم الفاكس

 

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار



 رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فمسطين
 ياتدائرة المشتر 

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 25-25/5552222-5558222تليفاكس

 
Page 0 of 11 

 تعميمات لممشاركين بالعطاء

 حضرات السادة : شركة_______________  المحترمين

الجامعو ومقر وتركيب كاميرات مراقبة لمباني  بعطاء توريدتعميمات لممشاركين 
 -مشاركة في العطاء ما يمي:مل رابطو الجامعيين

 
عالنتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات  .1  وتقران معا.ال يتجزأ  االجريدة جزء وا 

 دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بيا.المورد عمى  .3

يجب عمى صاحب العطاء التوقيع عمى وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاتو بخاتم  .2
 صاحب العطاء.

 .والتركيب مصاريف النقل والتشغيلال جميع شامالالمورد يعتبر السعر المقدم من  .2

ما لم تقبل بيا لجنة العطاءات  ،في الكراسة بسبب ما يدونو المتقدم من اشتراطاتاليعتمد أي تعديل  .5
 المركزية.

أن يضع أسعاره رقمًا وكتابة عمى النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيو المتقدم المورد عمى يجب  .0
 تشويشًا في أسعاره ، والمجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبيا المتقدم في وضع األسعار.

 ( يومًا من ثاني يوم من فتح العطاء عمى األقل.90مدة صالحية األسعار ) .7

من  ينخالل اسبوع الجامعو ومقر رابطو الجامعيينوتركيب كاميرات مراقبة لمباني يمتزم المورد بتوريد  .8
 إستالم أمر التوريد.

ء كفالة بنكية تأمينا لمدخول في العطا -لصالح رابطة الجامعين -عمى كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .9
من قيمة  ة% خمسة بالمائ5أو شيك مصدق من قبل البنوك المحمية أو نقدًا بموجب سند قبض بقيمة 

 غير معززة بتمك التأمينات.الينظر في العروض وال عرضو 

 الجامعو ومقر رابطو الجامعيينمراقبة لمباني التوريد وتركيب كاميرات عن المورد في حالة تأخير  .11
التأمين  ومصادرة قيمة، عن كل يوم تأخير، %1.5التأخير بنسبة  تتحسب غراماعميو  المحالة

 المرفق بالعطاء وقيده إيرادا لمرابطة.

سعار والشروط والطريقة ( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرًة باأل11الحقا لبند رقم ) .11
 فرق كنفقات إدارية.%( من ذلك ال15، من السوق المحمي مضافًا إليو )المناسبة
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األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة  تليا عالقة بسعر صرف العمال تعدم وجود أي تحفظا .13
الفنية لممناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد بو  تحتى إتمام االلتزاما

 تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية.

ذا رغب  أدناه يقدم العرض عمى النموذج .12 المورد وال يحق إدخال أية تعديالت عمى وثائق العطاء. وا 
تقديم مالحظات أو عرض بديل عميو تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصمة شريطة تقديم العرض األصمي 

 حق النظر بالمذكرة أو رفضيا.ولرابطة الجامعيين كما ىو، 

الم النيائي من لجنة االستالم وعمى تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات لممناقص بعد االست .12
 .األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 

تحتفظ المجنة لنفسيا بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير  .15
أو كان ناقصًا في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسميميا أو لم يقدم عمى نموذج 

 لمرفق بالعطاء.المقرر ا

الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارالبنود ولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند عمى بند آخر  .10
 .لممتزايداألخرى ممزمة 

المتعمقة  والكتالوجاتكافة الوثائق  إرفاقمع  الموردة الموازمبيان مدة الكفالة عمى  مناقصعمى كل  .17
 .باألجيزة

ة المطبقة في النظام العام لممشتريات جزاءا مكمال ليذه الشروط في العامة والفني طتعتبر الشرو  .18
 عطاءات رابطة الجامعيين.

قبل الموعد المحدد عة منو وتودع في صندوق العطاءات يجوز لممناقص سحب عرضو بمذكرة موق .19
 لفتح العطاء.

جريو صاحب ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح ي .31
 العرض عمييا يجب إعادة كتابتو رقمًا وكتابة والتوقيع عميو وختمو.

% من قائمة 11إذا بمغت فئات األسعار التي جرى عمييا التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  .31
 األسعار جاز لمجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.

 و.ممزمًا لالمورد يعتبر العرض المقدم من  .33

 الموردة.األجيزة عمى كل مورد بيان مدة الكفالة عمى  .32

  الموافق  االثنينآخرموعد لتسميم العروض في الساعة الثانية عشرة والنصف ظيرًا من يوم  .32

17/17/3112. 
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 الجامعو ومقر رابطو الجامعيينتوريد وتركيب كاميرات مراقبة لمباني وأسعار مواصفات 

 عارواألسوالكميات  جدول المواصفات

 السعر للوحدة  الكمية الوحدة البند الرقم
السعر 
 إلجمالي 

1. 

Outdoor camera : 
 Full HD SDI . 

 2mega pixel.  

 1920*1080p@30fps. 

 Lense 1/2” sony  5.8-12mm. 

 Day/night 0.0 lux illuminatiom  

 IR 30 pcs at least. 

 12V, 24VDC supply 
 

Camera 40 

  

2. 
Indoor HD SDI camera: 

 Vandal proof dome.   

 Same as above features. 

Camera 130 

  

3. 

DVR : 
 HD SDI 1080p. 

 8 channel. 

 VGA ,  HDMI outputs. 

 Network , USB,com , alarm . 

 Mobile communication ability. 

 4 Tera HDD , 4slots for HDD at least. 

 PAL , NTSC . 
 

Unit 23 

  

4. CCTV pure coper wire: 
 handles signal upto 200 meter at least. 

Meter  
  

5. UPS for 1 DVR and 8 cameras  1hour at least. Unit 22   

6. HDMI display 19”.  Unit 22   

7. U10 cabinet. Unit 22   

8. CCTV  tester 
 for analog and digital  ,AVO meter built in. 

Unit 1 
  

9. 

PTZ dome  camera. 
 650TVL at least. 

 1/2” lense. 

 Day/night 0.0 lux. 

 Auto tracking. 

 Metal housing ,water/weather proof. 

 36x. 
 

Unit 2 

  

10. Joystick. unit 1   
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11. 

Display: 
 Smart LED. 

 52”. 
  

  

* 
Total   (NIS) 

  
  



 رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فمسطين
 ياتدائرة المشتر 

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 25-25/5552222-5558222تليفاكس

 
Page 11 of 11 

 
 

 
 

 
 

 
 :-وردالماص بخ

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

 
 

 ..............................وال رقم  :......ج................. رقم فاكس: ...............رقم هاتف : 

 
 
 

 للذركةختم الردمي التوقيع وال
 


