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 18/10/2020التاريخ: 

 3/2020/3005الرقم: ص

  رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

 PalLib منصة المكتبات والبحث العلمي معدات مشروعتوريد ل
 

 3/2020/3005صعطاء رقم: 
 اد االوروبياالتحضمن مشروع بتمويل من 

 (NIS 250)مبلغبثمن الكراسة 
 

 18/10/2020الموافق  األحديوم من  ابتداءاستالم كراسة الشروط 
 01/11/2020تسليم كراسة الشروط يوم األحد الموافق 

 
 مع أطيب أمنيات

 رئيس دائرة المشتريات
 زينةأبو محمد رياض  األستاذ

 
 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر 

@ppu.eduriyad 
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 إعـالن عن
مشروع منصة المكتبات ت معدا)توريد 

 (PalLibوالبحث العلمي 

 

 

، (PalLib)، ضمن مشروع  (معدات)توريد تعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح عطاء 
، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات االتحاد االوروبيبتمويل من 

 طاء:الراغبة بالدخول في الع
من دائرة  أوقسم العطاءات  –( www.ppu.eduكاملًة من صفحة الجامعة ) استالم الكراسة .1

 (مئتا وخمسون شيكل) (NIS 250مقابل دفع مبلغ )المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين 
في البنك اإلسالمي الفلسطيني  30300غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 

 18/10/2020الموافق األحد من يوم  اعتبارا  
، على أن تكون إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل % من5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .2

 .الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن تسعين يوماً 

 األحدمن يوم الثانية عشرة ظهرا  الساعة حتى الظرف المختوم تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل ب .3
 رابطة الجامعيين. –المشتريات المركزية  لدائرة 01/11/2020الموافق 

 

 0599253044جوال  أو 2235550-02 رقمف هاتالمدير مركز الحاسوب على مع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
 

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -مالحظة: 
 
 

 

 العطاءات والمشتريات المركزية يس لجنةرئ
 
 

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

 (PalLib( لمشروع )معدات)توريد 
 -يرجى مراعاة اآلتي :

 
االجهزة و توريد المعدات  فيمتخصصة  شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب  .1

 ، ووفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.االلكترونية

، حيث يجب على المتقدم أن ملة ضريبة القيمة المضافةغير شاو  باليورو األسعار .2
 ./ضريبيةيزودنا بفاتورة صفرية

 الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض. .3
 واد الهريةمبنى  -جامعة بوليتكنك فلسطينـ لالمواد المطلوبة  و تركيب ليلتزم المورد بتوصي .4

 األسباب. إبداء، وبدون راألسعا أقللجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .5

 يكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء. .6
 التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا.بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء وا اإلعالن .7

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .8
 العطاء.للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في  .9

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. .10
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الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم  أنا
ة ذمة بتقديم براء وأتعهد، فتح العطاء اليوم الذي يليمن ( يومًا 90المقدمة من قبلي لمدة ) باألسعار

هذه الثبوتيات  "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر
 ل المواد المطلوبة و تركيب المورد بتوصيل، كما أتعهد أساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد

  مبنى جبل ابو رمان( -جامعة بوليتكنك فلسطين -)مركز التميز والتعليم المستمر

 وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

 السادة / الشركة:

 رقم المشغل المرخص:

 العنوان:

 رقم الهاتف:

 رقم الفاكس:

 

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 حضرات السادة : شركة_______________  المحترمين

 (PalLib( لمشروع )معداتتوريد )بعطاء تعليمات للمشاركين 
 -اركة في العطاء ما يلي:مشلل

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

 على المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها. .2

يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم  .3
 صاحب العطاء.

ضريبة  ؛ عداالنقل والتركيبلرسوم ومصاريف المقدم من المناقص شامال للضرائب و  يعتبر السعر .4
 .(حيث ان المشروع معفي من ضريبة القيمة المضافة)القيمة المضافة 

االسعار شاملة التركيب والتشغيل، والفحص والمعايرة، والبرمجيات الخاصة بالتشغيل وكوابل  .5
 ستخدام.التوصيل، والتدريب على اال

 ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية. ،اليعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات .6
على المناقص أن يضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم يجب  .7

 ا المتقدم في وضع األسعار.تشويشًا في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبه

 ( يومًا من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل.90مدة صالحية األسعار ) .8

تأمينا للدخول في العطاء كفالة بنكية  -لصالح رابطة الجامعين-على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .9
من قيمة  ةائ% خمسة بالم5أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقدًا بموجب سند قبض بقيمة 

 غير معززة بتلك التأمينات.الينظر في العروض وال عرضه 

، عن %1.5التأخير بنسبة  تعليه تحسب غراما المحالة إنهاءاألعمالفي حالة تأخير المناقص عن  .10
 التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة. ومصادرة قيمةكل يوم تأخير، 

سعار والشروط والطريقة ءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرًة باأل( تقوم لجنة العطا9الحقا لبند رقم ) .11
 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية.15، من السوق المحلي مضافًا إليه )المناسبة
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األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة  تلها عالقة بسعر صرف العمال تعدم وجود أي تحفظا .12
بند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به الفنية للمناقص في ال تحتى إتمام االلتزاما

 تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية.

وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء. وإذا رغب المناقص  أدناه يقدم العرض على النموذج .13
تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي 

 حق النظر بالمذكرة أو رفضها.ولرابطة الجامعيين كما هو، 

النهائي من لجنة االستالم وعلى تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم  .14
 .األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 

تحتفظ اللجنة لنفسها 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 تسليمها أو لم يقدم على نموذج 

 ق بالعطاء.المقرر المرف

البنود  الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند على بند آخر  .16
 .للمتزايداألخرى ملزمة 

المتعلقة  والكتالوجاتكافة الوثائق  إرفاقمع  الموردة اللوازمبيان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .17
 .باألجهزة

لمطبقة في النظام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه الشروط في العامة والفنية ا طتعتبر الشرو  .18
 عطاءات رابطة الجامعيين.

قبل الموعد المحدد عة منه وتودع في صندوق العطاءات يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موق .19
 لفتح العطاء.

ه صاحب ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجري .20
 العرض عليها يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقيع عليه وختمه.

% من قائمة 10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  .21
 األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.

 ملزمًا له. المزاوديعتبر العرض المقدم من  .22
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 (PalLibمعدات مشروع )وأسعار توريد مواصفات 

 :واألسعار جدول المواصفات

 الكمية الوحدة الصنف املطلوب الرقم
سعر الوحدة 

 (يورو)
 الكفالة فرتة التوريد االمجايل

1 Laptop: 

(i7, 9th generation or a bove, 8 G Ram, ssd 256 

gb, full HD), full keyboaed arabic/english 

 18 ازجه

   3y 

2 Photocopier + printer 

Standard functions:Copy, Email, Print, Scan. 

Recommended monthly print volume:Up to 

13,000 pages 

Maximum copy resolution 600 x 600 dpi 

Maximum print resolution 1200 x 1200 dpi 

Support Mobile printing  

Scan destinations (Scan to Email, Scan to 

Home, Scan to Network, Scan to USB) 

Finishing options: 

- Dual catch tray 

- Multi-position stapling  

Document handler Duplex Automatic 

Document Feeder 

 1 جهاز

   3y 

 Lan Deceives: 

3 -Fortiswitch 148e fs-148e  3    2 جهازy 

-Network outlet Surface-mount CAT6A 2 ports  

(Gewiss جيفز) 

علبة 

 كاملة
20 

   

-CAT6A Data Wall Outlet Face Plate - 2 Port 

RJ45 Ethernet Network Socket  (Gewiss جيفز) 

علبة 

 كاملة
20 

   

-CAT6A RJ45 Female  40 قطعة    

-CAT6A Cable (100 m) (tolder) 1 لفة    

-Patch pane1 cat6A  2 قطعة    

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gewiss.com%2Fww%2Fen%2Fproducts%2Fexperience-catalogue%2Fcatalogs%2Fseries%2Fproduct%2Fdomotics%2Fdata-center-range-network-cabling%2FGW38338&psig=AOvVaw1BoWpo35Lq-tE7MC4nTvyt&ust=1602656620037000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMi1oaz3sOwCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.gewiss.com%2Fww%2Fen%2Fproducts%2Fexperience-catalogue%2Fcatalogs%2Fseries%2Fproduct%2Fdomotics%2Fdata-center-range-network-cabling%2FGW38338&psig=AOvVaw1BoWpo35Lq-tE7MC4nTvyt&ust=1602656620037000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCMi1oaz3sOwCFQAAAAAdAAAAABAD
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4 Next Generation Firewall:  

Well-known brand 

-Interfaces: 

2 X 10 GE SFP+ interface 

8 X GE SFP interface 

8 X GE RJ45 Interfaces 

-IPv4, IPv6 Firewall Throughput in deferent 

packet size: at least 36 Gbps. 

-Firewall Latency 2 μs 

-SSL-VPN throughput: 7 Gbps 

-IPS throughput with Logging enabled: 9 

Gbps 

-IPsec VPN performance with AES256-

SHA256 (512 byte) : 20 Gbps 

- NGFW Throughput IPS, Application 

Control enabled: 9 Gbps 

- Threat Protection Throughput 6 Gbps 

- SSL Inspection Throughput (IPS, HTTPS) 

5.0 Gbps 

- Application Control Throughput  (HTTP 

65K)  15 Gbps 

- Concurrent Session: at least 8 millions 

- New connections /Sec: 450000 

- Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 

2000 

- Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels 

50000 

- Dynamic routing : BGP, OSPF 

- High Availability :Active-Active, Active-

Passive,Clustering 

- Redundant Power Supplies included, Hot 

Swappable 

Warranty: Three years full license and support 

include (3 year warranty, 3 year license of 

Antivirus, Antispam, web filtering application 

control, IPS and cloud sandbox) 

 1 جهاز

    



 رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 02-02/2220370-2228550تليفاكس

 
Page 10 of 10 

 

5 Access Point: 

Fortinet Access Point support at least 

100 active user. 

 1 جهاز

   3y 

6 Advanced Smart Scanner: 

Scanning materials Documents, Books, 

Magazines, Files, Scrolls, Forms, 

Invoices, Certificates, Business cards and 

Sculpture object 

Sensor: CMOS 

Pixel: 18-20M 

Resolution 5248*3936 

JPG, PDF, Searchable Export format: 
PDF, Word, 

Excel, TIFF 

OCRSupports:  

DDR: at least 1 G bit 

 1 جهاز

   3y 

  ( غري شامل ضريبة القيمة املضافةيورواجملموع ) *
 

 مالحظات هامة:
 

 

 

 :-وردالماص بخ

 

 .....................................................................................................م الشركة: اس

 

 

 

 

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

 

 

 

 للشركةختم الرسمي التوقيع وال
 


