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 10/10/2022 التاريخ: 

 2/2022/2015صالرقم:  
 

 

 
 

 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل 
 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 واصفات الفنية م لشروط والكراسة ا

 لمركز الحاسوبوالشبكات واحبار الطابعات لصالح صيانة  القطع  توريد ل
 2022/2015/ 2ص عطاء رقم:

 
 ( NIS  200)مبلغبسة  ثمن الكرا

 (  شيكل مائتا )
 

 10/11/2022  الموافقاالحد من يوم  ابتداءتالم كراسة الشروط اس
 2022/ 23/11الموافق  األربعاءتسليم كراسة العطاء يوم  

 
 مع أطيب أمنيات 

 
 رئيس دائرة المشتريات 

 المركزية  والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر  
riyad@ppu.edu 
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 إعـالن عن 
عات  والشبكات واحبار الطابصيانة القطع توريد 

 وب لمركز الحاسلصالح 
 

 

الجامعين/ جامعة بولي  والشبكات واحبار الطابعات  صيانة  القطع  توريد  لعن طرح عطاء  الحاسوب  مركز    /ك فلسطين تكنتعلن رابطة 
 لموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء ا، ضمن الشروط والمواصفات  لمركز الحاسوبلصالح  

 -تي:ع اآلباإت
 

المشتريات المركزية في من دائرة   أو  ات اءقسم العط ( www.ppu.eduكاملًة من صفحة الجامعة ) استالم الكراسة .1
غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة  شيكل  مائتا ( NIS 200مقابل دفع مبلغ ) مقر رابطة الجامعيين 

 .  2022/ 10/11 الموافق     الخميس   من يوم اعتبارا   فلسطيني في البنك اإلسالمي ال 30300 رقم
الكفالة البنكية  ، على أن تكون  إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل % من10بقيمة ا او نقد نكية إرفاق شيك بنكي أو كفاله ب  .2

 . سارية المفعول لمدة ال تقل عن تسعين يوماً 

لدائرة    23/11/2022 الموافق  االربعاء   يوم  حتى الواحدة ظهرا  من   ل بالظرف المختوم افة التفاصيكالعطاء مع تسليم كراسة  .3
 ين. رابطة الجامعي –زية  المشتريات المرك 

 

االتصال مع   االستفسار يمكن  بالجامعة هاتف رقم  لمزيد من  الحاسوب  )   0599524013او جوال رقم    02-2233050مركز  (  9113فرعي 
 رسمي. لالدوام ا خالل

 
 على من يرسو عليه العطاء أجور اإلعالن   -مالحظة: 

 
 

 
 لجنة العطاءات والمشتريات المركزية 

 
 
 

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

 لمركز الحاسوب قطع صيانةتوريد 
 -يرجى مراعاة اآلتي :

 
  ، ووفقًا للشروطاسوب وملحقاتهاالح توريد قطع في متخصصة    شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب  .1

 العطاء.  الواردة في كراسة

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. ، بالشيكل اراألسع .2

 . طاءمفعول مع الع خصم مصدر سارية ال الرجاء إرفاق شهادة .3

 زم المورد بتوريد االجهزة خالل اسبوع من إستالم أمر التوريد.يلت .4

 .حسب االصول الحاسوب مركز  بالتنسيق معها  المطلوبة وتشغيل االجهزة يلتزم المورد بتوصيل  .5

 األسباب.  إبداء، وبدون األسعار أقلملزمة بقبول لجنة العطاءات غير   .6

 الواردة في كراسة العطاء. فقًا للشروط يكون السعر و  .7
 التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا. بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء وا  إلعالنا .8

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء.  .9
 إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.  و زيادة أ ق في إنقاص أو طاءات الح عللجنة ال .10

 . يرسو عليه العطاء  أجور اإلعالن على من .11
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المقدمة   باألسعارالموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم    أنا
الدخل سارية بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة  وأتعهد ، فتح العطاء ياليوم الذي يلمن ( يومًا 90دة )ممن قبلي ل

ا بالفاتورة  ومرفقة  تعتبرالمفعول  كما  للمورد  لرسمية  الالزمة  المستحقات  لدفع  أساسا  الثبوتيات  أتعهد  هذه  المورد ، كما 
 في الجامعة.  بو الحاسمركز ب   هاتشغيلو المطلوبة  االجهزةبتوصيل 

 توقيع.تمت المصادقة والوبناءًا على ذلك 

 _____________________ ___________________ السادة / الشركة:

 ____________________________________ :ص رقم المشغل المرخ

 ____________________________________________ :العنوان

 ______________ _ __________________________:رقم الهاتف

 ____________________________________ ____:رقم الفاكس

 

 التوقيع والخاتم 

 تعهد وإقرار
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 ت للمشاركين بالعطاء يما تعل

 شركة_______________  المحترمين حضرات السادة : 

 -مشاركة في العطاء ما يلي:لل توريد قطع صيانة لمركز الحاسوبتعليمات للمشاركين 
 

 ال يتجزأ وتقران معا.  ازءالجريدة ج وإعالنوط والمواصفات ر تعتبر مقدمة كراسة الش .1

 .سة وافية وااللتزام بها دراسة كراسة العطاء دراالمورد على  .2

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

 .والتركيب  والتشغيل النقل  فمصاريال جميع شامالالمورد يعتبر السعر المقدم من  .4

 ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية. ،أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات تمد اليع  .5
  أسعاره،أن يضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشًا في المورد على يجب  .6

 ألسعار.ضع افي و أخطاء قد يرتكبها المتقدم  ة واللجنة غير مسؤولة عن أي

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

 يلتزم المورد بتوريد االجهزة خالل اسبوع من إستالم أمر التوريد. .8

كية أو شيك مصدق من  نتأمينا للدخول في العطاء كفالة ب  -لصالح رابطة الجامعين  -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .9
غير الينظر في العروض وال قيمة عرضه من  ةبالمائ % عشرة10حلية أو نقدًا بموجب سند قبض بقيمة  المقبل البنوك 

 معززة بتلك التأمينات.

 .عن كل يوم تأخيردينار   250التأخير بنسبة  ت عليه تحسب غراما  المحالةتوريد االجهزة عن المورد في حالة تأخير  .10

 التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة. ةة قيممصادر  المورد عن توريد يتمتخلف  في حالة .11

، من السوق سعار والشروط والطريقة المناسبة( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرًة باأل 11لبند رقم ) الحقا .12
 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية.15المحلي مضافًا إليه )

  ت اللتزامااألجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة حتى إتمام ا  ت ف العمال لها عالقة بسعر صر  ت تحفظاود أي جعدم و  .13
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت 

 األجنبية. 
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تقديم مالحظات أو المورد رغب طاء. وإذا عديالت على وثائق العتوال يحق إدخال أية   أدناه يقدم العرض على النموذج .14
حق ولرابطة الجامعيين  ة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي كما هو، عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكر 

 النظر بالمذكرة أو رفضها. 

لفحص ا تالم وعلى ضوء نتائجلنهائي من لجنة االستكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم ا .15
 .األصولتالم حسب واالس

 يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو كان ناقصًا في تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال .16
 بالعطاء. بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج المقرر المرفق

 . للمتزايد لزمة الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارالبنود األخرى مولرابطة الجامعيين على بند آخر حميل بند ال يجوز ت .17
 . باألجهزةالمتعلقة  والكتالوجات كافة الوثائق  إرفاقمع  الموردة اللوازمبيان مدة الكفالة على   مناقص على كل  .18

ال لهذه الشروط في عطاءات رابطة  كمم للمشتريات جزاءا مطبقة في النظام العا العامة والفنية الم طتعتبر الشرو  .19
 الجامعيين. 

 قبل الموعد المحدد لفتح العطاء.عة منه وتودع في صندوق العطاءات كرة موقيجوز للمناقص سحب عرضه بمذ  .20

صاحب العرض عليها  ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه  .21
 وكتابة والتوقيع عليه وختمه.  يجب إعادة كتابته رقماً 

% من قائمة األسعار جاز للجنة  10تعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها ال .22
 العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض. 

 ملزمًا له.المورد يعتبر العرض المقدم من  .23

 ورد.المعروضة من المفس االسعر ات ولمدة عام كامل على نر امر توريد جزئي من الكمياصداوز للجامعة يج .24
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 قطع الصيانة والشبكات/ جدول المواصفات:  :أوال

Type 

Item 

No Item Specifications 

Preferred 

Brand Qty 

Price 
(NIS) 

Total 
(NIS) 

N
et

w
o
rk

 

1 

Network 

Cables 

CAT6A 

5M 

Teldor or any 

equivalent 

brand 200   

2 

2M 

Teldor or any 

equivalent 

brand 200   

3 

1M 

Teldor or any 

equivalent 

brand 100   

4 

10M 

Teldor or any 

equivalent 

brand 50   

5 

0.5M 

Teldor or any 

equivalent 

brand 300   

6 
Network 
switch 

Network POE Switch 

Total Network Interfaces: 48x 

GE RJ45 and 4x 10GE SFP+ 

Power over Ethernet (PoE) 

Ports: 24 (802.3af/at) 

PoE Power:370 W  

Switching Capacity (Duplex): 

at least 170 Gbps 

Network Latency: < 1µs 

VLANs Supported:4 K 

Link Aggregation Group Size: 

at least 8 

Total Link Aggregation 

Groups: at least 128 

Packet Buffers:at least 2 MB 

DRAM: at least 512 MB 

DDR3 

FLASH:64 MB 

Warranty: lifetime 

FortiSwitch 

148F-POE 

or any 

equivalent 

brand 

18 

  

7 
Network 
switch 

Network Switch 

Total Network Interfaces:48x 

GE RJ45 and 4x GE SFP 

RJ-45 Serial Console Port:1 

Power over Ethernet (PoE) 

Ports:0 

FortiSwitch 

148E or any 

equivalent 

brand 

8 

  

8 
Network 
switch 

Total Network Interfaces: 24x 

10GE SFP and 4x 100GE 

SFP+ ports 

FortiSwitch 

424E-Fiber 
2 
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Power over Ethernet (PoE) 

Ports:N/A 

Mean Time Between 

Failures:> 10 years 

Switching Capacity: at least 

128 Gbps 

Packets Per Second: at least 

204 Mpps 

MAC Address Storage: at least 

32K 

Network Latency: < 1µs 

VLANs Supported: at least 4K 

Link Aggregation Group Size: 

at least 8 

Packet Buffers: at least 4 MB 

DRAM: at least 1 GB DDR4 

FLASH: at least 256 MB 

Redundant Power: Redundant 

AC 

Warranty: lifetime 

9 Access Point FortiAP 431F FortiNet 50   

10 
Access Point 

 Wireless Desktop Access 

Point (WAC104) NETGEAR 40   

11 

Wireless 
Network 
Adapters  

150Mbps Nano USB 

Adapter TP-Link 40   

12 

USB 3.0 
Ethernet 
Adapter 10/100/1000 Mpbs   10   

13 
Network 
Krones     5   

14 
Desktop 

Switches 8-Port 10/100Mbps D-Link 20   

d
at

a 
ce

n
te

r 

15 Dard Disk 
Qnap HD(Red) WD 2.0TB 

64MB cache SATA3 Red  

NAS 24/7 3.5 inch 5400rpm   3   

16 Dard Disk 
Qnap HD(Red) WD 2.0TB 

64MB cache SATA3 Red  

NAS 24/7 3.5 inch 5400rpm   2   

17 Dard Disk 

Dell Powervault MD3200i 

Harddisk 2TB 7200RPM 

SAS 6Gbps 16MB Cache 

3.5-inch Internal Hard Drive   2   
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P
C

 E
q
u
ip
m
en
t’

s 

18  Hard disks 
SSD 

SSD 256GB EX920 NVMe 

2280 M.2 HP  10   

19 
Hard disks 

SSD 240GB SATA3 SanDisk 100   

20 RAM's DDR3 8GB 12800MHZ Kingston 30   

21 Keyboards USB 3.0 HP 100   

22 
Computer 

Mice 
USB 3.0 Optical Mouse 

4.5″x2.5″x1.38″ HP 100   

23 PC Batteries CR2032 3V Maxell 50   

24 SATA Power 

Splitter     10   

25 

Micro HDMI 

To HDMI 

Adapter     10   

26 

VGA  to 

HDMI  

Adapters     10   

27 HDMI Cables HDMI 19pin 10M   20   

28 HDMI Cables HDMI 19pin 3M (4K)   60   

29 DisplayPort 

Cables 

HD 1080P DP to DP Cable 

M/M   5M   20   

30 DisplayPort 

Cables 

HD 1080P DP to DP Cable 

M/M  10M   20   

31 
DP to HDMI 

Adapters DP Male to HDMI 19pin   20   

32 adapter Card  PCI-E to M.2 NVMe   10   

33 
STAND 

Desktop 
DUAL LCD STAND 24" 

LCD   
5 

  

Windows 

Licenses 

34 

Windows 10 

pro 64bit 

Licenses  educational   200   

MS 

Office 

Licenses 

35 

MS Offices 

Professional 

Plus 2019 

64bit Licenses educational   200   

live 

stream 

36 

 Blackmagic 

Design ATEM 

Mini Pro   Blackmagic 1   
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 ار الطابعات/ جدول المواصفات:ب احثانيا: 

# Brand Cartridge 
الكمية  
 النوع  المطلوبة 

سعر  
 الوحدة
 )شيكل( 

 المبلغ 
 )شيكل( 

37 HP 85A 50   غير اصلي   

38 HP 17ِA 3   اصلي   

39 HP 83A 15   اصلي   

40 HP 78A 10   اصلي   

41 HP 36A 50  غير اصلي     

42 HP 35A 50   غير اصلي   

43 HP 80A 20   اصلي   

44 HP 53A 10   اصلي   

45 HP 49A 10   اصلي   

46 HP 26A 20   اصلي   

47 HP 44A 10   اصلي   

48 HP 59A 30   اصلي   

49 HP 331A 6   اصلي   

50 HP 106XL 2   اصلي   

51 HP injk 953  اصلي   2 طقم   

52 Canon 719 15 لي  اص   

53 Canon 728 15   اصلي   

54 Canon 715 2   اصلي   

55 Canon 703 10   اصلي   

56 Canon 708 5   اصلي   

57 Canon FX-10 40   غير اصلي   

58 Canon MF635cx اصلي   2 طفم   

59 Samsung 205XL 20   اصلي   

60 Samsung 203XL 20   اصلي   

61 Samsung 111s 20   اصلي   

62 Samsung 101 10   اصلي   

63 Lexmark E260DN 10   غير اصلي   

64 Lexmark E342N 10 لي  غير اص   

65 Epson L656  اصلي   5 طقم   

66 Epson  طقمL310 5   اصلي   

67 Epson ML-320DN 4   اصلي   

68 Xerox workcent5024 4   اصلي   

69 Xerox workcenterB1025 4   اصلي   

70 Xerox workcenter 3335 4   اصلي   
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 حاسوب  أجهزة: ثالثا

 

 .................. ........................................... .............................. : فالمبلغ كتابتاً بالحرو

 

 :-وردالماص بخ

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

 

 ....... ...................... .وال رقم  :......ج................رقم فاكس: . ......................ف : هات رقم

 

 للشركةختم الرسمي التوقيع وال

 الكمية  الوحدة  اري للمنتج( المواصفات المطلوبة )االسم التج  الرقم 
سعر  ال

 شيكل 

 اإلجمالي 

 شيكل 

71 

Brand Professional Tower Desktop 

Processor:  Core i7, 11th Gen, 6 cores 

Storage:  SSD 512GB M.2 NVMe 

RAM: 16GB DDR4 3200MHz 

Ports: 1G Ethernet, USB 3, HDMI, DP or VGA 

Keyboard:  Arabic/English 

Mouse :  USB Mouse 

Graphic Card:  Intel  

Warranty: 1 year 

 40 جهاز 
  

72 
Monitor 

Professional FHD LCD 24”, IPS 
 60 شاشة

  

73 

Brand Professional Tower Desktop 

Processor: Core i9, 11nth Gen 

Storage: M2 1TB 

RAM: 16GB DDR4 

Ports: 1G Ethernet, USB 3, HDMI, DP or VGA 

Keyboard: Arabic/English 

Mouse: USB Mouse 

Warranty:one year 
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74 

Processor:  Core i5, 11th Gen, 6 cores 

Storage:  SSD 256GB PCIe M.2 NVMe 

RAM: 8GB  

Ports: 1G Ethernet, USB 3, HDMI, DP or VGA 

Keyboard:  Arabic/English 

Mouse :  USB Mouse 

Warranty: 1 year 
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