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 17/2018التاريخ 
 

 أسعاراستدراج عروض 

 
 لألعمال التالية لجناح محمد مسروجي باستدراج عرض / ترغب رابطة الجامعين /جامعة بوليتكنك فلسطين

والمخططات  حسب المواصفات التاليةوذلك   ،لمشروع المركز الفلسطيني الكوري للتكنولوجيا الحيوية

 -:والرسومات المرفقة 

رقم 
 الكمية الوحدة عملوصف ال البند

 السعر اإلجمالي سعر الوحدة
 دوالر دوالر

1 

 8سمك  بلجيكيتوريد وتركيب أرضية خشب باركيه لألرضيات نوع 
ملم ، والسعر يشمل التركيب والتجميع والكلكل ومواد العزل وامتصاص 

سم  10)ازالة البانيل القديم او استخدام بانيل بارتفاع  الصوت والبانيل
حسب واللون العمل  تطلبهاوية األلمنيوم عند المدخل وأية أمور وزا (

 .والكيل هندسي رأي المهندس المشرف مع ضرورة تقديم عينة

   100 2م

2 

للجدران  ABC2000 سوبر كريلوتكاليف تقديم وعمل دهان  أجور
واللون الذي يوافق عليه المهندس المشرف والسعر يشمل  الداخلية

جونة وجميع ما يلزم كامال حسب المواصفات الحف والتفقد بالمع
 والكيل الهندسي بعد خصم جميع الفتحات. والمخططات

   65 2م

3 

ملم على الواجهات مع  6توريد وتركيب زجاج سيكوريت حليب سمك 
والزوايا اطار خشب وتثبيت بشكل امن والسعر يشمل جميع القطع 

أي المهندس العمل وحسب ر  تطلبهاأمور اي و المطلوبة للتثبيت 
 .والكيل هندسي المشرف مع ضرورة تقديم عينة

   15 2م

4 

 :)توريد وتركيب (اعمال الخشب 
A. خشب الجدران واالعمدة 

 . قشره بلوط  ملم MDF 10 خشب .1

 المرفقة . .التقسيم حسب الرسومات2

 )بماده السيلكون )ضد التعفن الخشبتثبيت  .3

 لردهان اساس ايطالي وجهين اي طبقتين س .4
  الوجه النهائي ) لكر ( ايطالي طبقه واحده فقط.5
بفرنايكا السلفر سم بين قطع الخشب 4.يتم تغطية الفرغات االقل من 6

 ) نيجل(  من الثالث جهات .

   29 2م
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سم بين قطع الخشب بخشب 4. يتم تغطية الفراغات االكثر من 7
 مدهون لون ابيض سالف.

 االتصاالت والنت ..السعر يشمل الحفر للتمديدات الكهربائية و 8
B. : رفوف خشب 

والقواطع  قشره بلوط  ملم MDF 22 خشباالطار الخارجي  .1
ملبس فورمايكا واللون حسب المهندس   ملم MDF 22الداخلي 

 المشرف .

 المرفقة . .التقسيم حسب الرسومات2

 . مع قطع تغطيه للبراغيالتثبيت بالبراغي  .3

 اي طبقتين سلردهان اساس ايطالي وجهين  .4
 . الوجه النهائي ) لكر ( ايطالي طبقه واحده فقط.5

   1 مقطوع

C. : حوض ونباتات زينة داخلية 

 .قشره بلوط  ملم MDF 17 خشبالحوض عبارة عن صندوق  .1

 .التقسيم حسب الرسومات المرفقة  .2

 دهان اساس ايطالي وجهين اي طبقتين سلر  .3

 . فقط الوجه النهائي ) لكر ( ايطالي طبقه واحده .4
 السعر يشمل التراب الصناعي ونباتات صناعية للزينة . .5

   1 مقطوع

D. : خزائن الخشب 

 . قشره بلوط  ملم MDF 17 خشب .1

المرفقة )مغلق من جميع االتجاهات  .التفاصيل حسب الرسومات2
 +رفوف داخلية(.

 دهان اساس ايطالي وجهين اي طبقتين سلر .3
 طبقه واحده فقطالوجه النهائي ) لكر ( ايطالي .4
. السعر يشمل جميع ما يلزم من اكسسورات  من النوع الممتاز 5

 إلتمام العمل على أكمل وجه وبموافقة المهندس المشرف على ذلك.

   3.4 م.ط

E. : رفوف خشب 

 .  واللون  حسب الرسومات المرفقة  ملم MDF 22 خشب 1

 . )بماده السيلكون )ضد التعفن الخشبتثبيت  .2
   1 مقطوع
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5 

 كيسار واللون حسب المهندس المشرفوتركيب بالط من نوع  توريد
وتركيب البيش وتركيب بانيل محمل على سعر المتر الطولي وذلك 
أسفل خزائن المجلى وبنفس طول المجلى تقريبًا، ووضع جميع ما 
يلزم إلتمام العمل على أكمل وجه وبموافقة المهندس المشرف على 

 ذلك.

   3.4 م.ط

6 

 يد طاوالت طالب :تور 
ملبس فورمايكا ملونة من جميع   ملم MDF 27 خشب .1

 واللون حسب ما يراه المهندس المشرف. االوجه

 سم (.51سم* 152المرفقة ) .التفاصيل واالبعاد حسب الرسومات2

 .قاعدة الطاولة من الحديد المجلفن .3

   11 عدد

7 

 توريد طاوالت طالب :
ورمايكا ملونة من جميع ملبس ف  ملم MDF 27 خشب .1

 واللون حسب ما يراه المهندس المشرف. االوجه

 سم (.90سم* 110المرفقة ) .التفاصيل واالبعاد حسب الرسومات2

 .قاعدة الطاولة من الحديد المجلفن .3
سم  40سم *40ملم بابعاد  MDF 40.السعر يشمل خشب 4

 وتثبيتها في وسط الطاولة .

   4 عدد

8 

 ماعات :توريد طاولة اجت
ملبس فورمايكا ملونة من جميع   ملم MDF 27 خشب .1

 واللون حسب ما يراه المهندس المشرف.. االوجه

 المرفقة . .التفاصيل واالبعاد حسب الرسومات2

 .قاعدة الطاولة من الحديد المجلفن .3

   1 عدد

9 

 :كرسي دوار لطاولة االجتماعات 
حركات ومنجد بالجلد،  كرسي بقاعدة كروم نقل وجك هيدروليك بعدة

واأليادي معدنية منجدة لظهر اليد، وأن تكون سماكة االسفنج للقاعدة 
 والظهر أصولية واللون يتم اختياره من الجامعة.

 االطالع على الرسومات وتقديم عينة .

   10 عدد

10 

 كرسي دوار للطالب :
كرسي بقاعدة كروم نقل وجك هيدروليك بعدة حركات ومنجد بالجلد، 

واأليادي معدنية منجدة لظهر اليد، وأن تكون سماكة االسفنج للقاعدة 
 والظهر أصولية واللون يتم اختياره من الجامعة.

   8 عدد
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 االطالع على الرسومات وتقديم عينة .

11 

 كرسي طالب :
قطر  نيكلمطلّية طالء حراري أو  . هيكل معدني مصنوع من مواسير1

 ملم.1.8ملم سمك 22
والظهر بولي بروبلين وان تكون درجة من المرونة جلد  . القاعدة 2

 لمنع الكسر.
 . أن تكون الصناعة ممتازة ويمكن تخزين الكراسي فوق بعضها.3
 . اللون حسب ما تراه الجامعة مناسبًا.4
 .االطالع على الرسومات وتقديم عينة. 5
 يمكن قبول كرسي مكافئ للمواصفات المطلوبة. .6

   25 عدد

   1 عدد  K4 Smartبوصة 55 او ما يعادلها توريد وتركيب شاشة هاير 12

   1 عدد  K4 Smartبوصة 43 او ما يعادلها توريد وتركيب شاشة هاير 13

14 

أجور وأثمان وتكاليف توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وكفالة  
interactive LCD projector  حسب الوصف المرفق ،

 باإلنجليزية.
 Projection System 3LCD Technology 

 LCD Panel 0.59 inch with D9 

 Colour Light Output 3,200 Lumen- 

1,800 Lumen (economy) In accordance with 

IDMS15.4 

 White Light Output  3,200 Lumen - 

1,800 Lumen (economy) In accordance with 

ISO 21118:2012 

 Resolution  WXGA, 1280 x 800, 16:10 

 High Definition  HD ready 

 Aspect Ratio 16:10 

 Contrast Ratio 14,000 : 1 

 Light source Lamp 

 Lamp 215 W, 5,000 h durability, 

10,000 h durability (economy mode) 

 Keystone Correction Manual vertical: ± 3 °, 

   2 عدد
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Manual horizontal ± 3 ° 

 Colour Processing 10 Bits 

 2D Vertical Refresh Rate 100 Hz - 120 Hz 

 Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours 

 Projection Ratio 0.28 - 0.37:1 

 Zoom Digital, Factor: 1 - 1.35 

 Lens Optical 

 Image Size 60 inches - 100 inches 

 Projection Distance Wide 0.4 m ( 

60 inch screen) 

 Projection Distance Tele 0.6 m ( 

100 inch screen) 

 Focal Distance 3.7 mm 

 Focus Manual 

 Offset 5.8 : 1 

 USB Display Function 3 in 1: Image / Mouse / 

Sound 

 Interfaces USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-

232C, Wired Network, Wireless LAN IEEE 

802.11b/g/n (optional), VGA in (2x), VGA out, 

HDMI in (3x), Composite in, RGB in (2x), RGB 

out, MHL, Stereo mini jack audio out, Stereo 

mini jack audio in (3x), Microphone input, 

Sync. in, Sync. out 

 Interactivity pen and finger-touch 

 
  المجموع النهائي 

 

  في تعبئة العرض تعبئة الجدول ضمن الشروط التالية: ةالراغب الشركاتعلى- 

  على المتعهدين الراغبين في تعبئة العرض زيارة الموقع. 

 شاملة ضريبة القيمة المضافة  بالدوالر  األسعار. 

 الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض. 

 02-2220370أو بالفاكس رقم  اتالمشتريدائرة  -بظرف مختوم لمبنى الرابطة  رضإرسال العمكن ي 

 مدة الصرف خالل ثالثون يوم من تاريخ االستالم النهائي. 
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 30/09/2018الموافق   األحدمن يوم  الثانية عشر ظهرا  ة آخر موعد لتسليم العروض في الساع. 

 . يحق للجامعة تجزئة العطاء 

 مل التوريد والتركيب للمبنى الكوري في واد الهريا .االسعار تش 

  0599252565لمزيد من المعلومات االتصال على م. عماد الدويك جوال رقم. 

 . 0599648830فادي مسودة جوال رقم  م.                                                    

 

 

 بالشركاتخاص 

 

 ................................العنوان:..........................................................سم الشركة: ا

 

 .................................رقم الفاكس:..............رقم جوال...........................: الهاتف رقم

 
   والتاريخ لتوقيع والختم الرسميا
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