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محافظة الخلیل/ رابطة الجامعیین 
جامعة بولیتكنك فلسطین
لجنة العطاءات المركزیة

واصفات الفنیةملشروط والكراسة ا
الممول من صندوق التضامن االسالميقطع ولوحات لمختبرتورید ل

ةهندسة أنظمة الحاسوب المتقدم واالنظمة المضمن
)شیكل150(مبلغبثمن الكراسة 

)مئة و خمسون شیكل(
8/09/2015الموافق االثنین یوممن ابتداءاستالم كراسة الشروط 

مع أطیب أمنیات
رئیس دائرة المشتریات

زینةأبو محمد ریاض األستاذ

المركزیةوالمشتریاتلجنة العطاءاتومقرر 
riyad@ppu.edu
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:المحتویات 
1اءاسم العط.1

2الفهرس.2

3اإلعالن.3

4مالحظات عامة.4

5تعهد وااللتزام.5

6.تعلیمات للمشاركین.6

8.جدول المواصفات والكمیات واألسعار.7

12معلومات عن المورد.8
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إعـالن 
لمختبرقطع ولوحات تورید 

لحاسوب المتقدم هندسة أنظمة ا
الممول من صندوق واالنظمة المضمنة

التضامن االسالمي

تورید قطع واللوحات لمختبر هندسة أنظمة جامعة بولیتكنك فلسطین عن طرح عطاء / تعلن رابطة الجامعین
، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الحاسوب المتقدم واالنظمة المضمنة

:لشركات الراغبة بالدخول في العطاءا
أومن دائرة المشتریات المركزیة في مقر ) www.ppu.edu(كاملًة من صفحة الجامعة استالم الكراسة.1

غیر مستردة تودع في حساب رابطة الجامعیین مئة وخمسون شیكلمقابل دفع مبلغرابطة الجامعیین 
8/9/2015الموافق الثالثاءمن یوم اعتباراً في البنك اإلسالمي الفلسطیني 30300والجامعة رقم 

، 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 

.الثالثاءمن یوم ظهراً 12:30الساعة حتى لتفاصیل بالظرف المختوم تسلیم كراسة العطاء مع كافة ا.3
.رابطة الجامعیین–المشتریات المركزیة لدائرة15/09/2015الموافق 

.0599524013جوال طهبوبرضوان.درئیس دائرة هندسة الحاسوب : مع لمزید من االستفسار یمكن االتصال

و علیھ العطاءأجور اإلعالن على من یرس-: مالحظة

رئیس دائرة المشتریات
األستاذ محمد ریاض سعدي أبوزینة
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مالحظات العامة
لمختبرتورید قطع ولوحات عطاء 

الممول من صندوق هندسة أنظمة الحاسوب المتقدم واالنظمة المضمنة
التضامن االسالمي

-:یرجى مراعاة اآلتي 

ووفقًا للشروط الواردة في كراسة ،متخصصةشركةیكون المتقدم للعطاءأنیجب .1
.العطاء

.األسعار شاملة ضریبة القیمة المضافة.2
.الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر ساریة المفعول مع العرض.3
لمختبر هندسة أنظمة الوارده بجدول المرفق لوحاتاقطع و اللیلتزم المورد بتوصی.4

عة بولیتكنك فلسطین مبنى واد جاملالمطلوبةالحاسوب المتقدم واالنظمة المضمنة
الهریة 

.بما ال یزید عن اسبوعین من امر التوریدبموعد التورید االلتزام .5
.األسبابإبداء، وبدون األسعارأقللجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول .6
.یكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.7
.التفاقیة وحدة واحدة وتقرآن معاً وابالجریدة وكراسة الشروط الفنیة للعطاء اإلعالن.8
.یحق للجنة العطاءات المركزیة تجزئة العطاء.9

.الموجودة في العطاءالبنودللجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض .10
.أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء.11
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اصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كامًال قرأت الشروط واطلعت على المو / الموقع اسمي أدناه أنا.1
بتقدیم وأتعهد، فتح العطاءالیوم الذي یليمن یومًا ) 90(المقدمة من قبلي لمدة باألسعاروألتزم 

من ضریبة الدخل ساریة المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمیة كما تعتبر" خصم مصدر"براءة ذمة 
لوحاتاقطع و الالمورد ، كما أتعهد الزمة للموردهذه الثبوتیات أساسا لدفع المستحقات ال

مبنى واد –جامعة بولیتكنك فلسطین –الخلیل :/للعنوانالوارده بجدول المرفق 
الهریة

.وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقیع

:الشركة/ السادة 

:رقم المشغل المرخص

:العنوان

:رقم الهاتف

:رقم الفاكس

التوقیع والخاتم

تعھد وإقرار
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یمات للمشاركین بالعطاءتعل

المحترمین_______________  شركة: حضرات السادة 

لمختبرقطع ولوحات تورید بتعلیمات للمشاركین 
-:مشاركة في العطاء ما یليللهندسة أنظمة الحاسوب المتقدم واالنظمة المضمنة

.ران معاال یتجزأ وتقاالجریدة 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

.صاحب العطاء
و التشغیلالنقل والتركیبیعتبر السعر المقدم من المناقص شامال للضرائب والرسوم ومصاریف .4
ما لم تقبل بها لجنة العطاءات ،أي تعدیل في الكراسة بسبب ما یدونه المتقدم من اشتراطاتالیعتمد .5

.المركزیة
على المناقص أن یضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذج ویرفض أي عرض یحدث فیه المتقدم یجب .6

.األسعارتشویشًا في أسعاره ، واللجنة غیر مسؤولة عن أیة أخطاء قد یرتكبها المتقدم في وضع
.یومًا من ثاني یوم من فتح العطاء على األقل) 90(مدة صالحیة األسعار .7
تأمینا للدخول في العطاء كفالة بنكیة - 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 غراماالمحالةإنهاءاألعمالفي حالة تأخیر المناقص عن .9
.التأمین المرفق بالعطاء وقیده إیرادا للرابطةومصادرة قیمةكل یوم تأخیر، 

سعار والشروط والطریقة المركزیة بتنفیذ العطاء مباشرًة باألتقوم لجنة العطاءات) 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
وصرف المستحقات وسیتم استبعاد أي عرض یوجد به الفنیة للمناقص في البندتحتى إتمام االلتزاما

.تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبیة
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وٕاذا رغب المناقص . وال یحق إدخال أیة تعدیالت على وثائق العطاءأدناهیقدم العرض على النموذج.12
األصلي تقدیم مالحظات أو عرض بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شریطة تقدیم العرض 

.حق النظر بالمذكرة أو رفضهاولرابطة الجامعیین كما هو، 
تكون المحاسبة وصرف جمیع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى .13

.األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 
مل أكثر من تفسیر تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال یكون واضحًا بصورة كافیة أو یحت.14

أو كان ناقصًا في بیان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعید تسلیمها أو لم یقدم على نموذج 
.المقرر المرفق بالعطاء

البنود الخیار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعیین ال یجوز تحمیل بند على بند آخر .15
.للمتزایداألخرى ملزمة 

المتعلقة والكتالوجاتكافة الوثائق إرفاقمع الموردةاللوازمعلى مدة الكفالةن بیامناقصعلى كل .16
.الجهزةبا

العامة والفنیة المطبقة في النظام العام للمشتریات جزاءا مكمال لهذه الشروط في طتعتبر الشرو .17
.عطاءات رابطة الجامعیین

قبل الموعد المحدد عطاءات عة منه وتودع في صندوق الیجوز 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
.العرض علیها یجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه وختمه

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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رید قطع ولوحات لمختبر لتو واألسعارجدول المواصفات
:الممول من صندوق التضامن االسالميهندسة أنظمة الحاسوب المتقدم واالنظمة المضمنة

سعر الوحدة الكمیةالوحدةالصنف المطلوبمالرق
)$(االجمالي)$(

الكفالة

1.Digital board
- Basic logic gates
- Adder
- Comparator
- Multiplexer/Demultiplexer
- Shift register
- I/O units
- ALU
- DAC/ADC

5قطعة

2.Flite CPLD/FPGA Trainer
- 12 Colored LEDs
- 6 Seven-Segment Displays
- Buzzer
- 14 Further LEDs Arranged in Dice

Patterns
- LCD Display
- Clock Generator
- 8x8 Bi-Colored LED Dot Matrix

Display
- Socket for Optional 8051

Microcontroller
- 8 Latching Push-Button Switches
- 16 DIP Switches
- 4 Pulse Switches
- 3x4 Button Keypad
- A/D and D/A Converters

5قطعة

3.16-bit microprocessor
system(Intel 8088) with USB interface5قطعة

4.32-bit microprocessor system(Intel 386)
with USB interface5قطعة

5.8-bit-8085 microprocessor system
5قطعة

6.Binary input /output and ADC and DAC
5قطعة
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7.Power supply5قطعة

8.Hardware and peripheral component set
5قطعة

9.Universal EPROM programmer
1قطعة

10.Breadboard20لوحة
11.Wire cutters15قطعة

12.Wire strippers15قطعة
13.Soldering/desoldering tool10قطعة
14.Manual wire wrapping tool10قطعة
1000قطعةDigital ICs 74XXقطع مستھلكة.15
5قطعةResistors packageقطع مستھلكة .16
100قطعةLEDsقطع مستھلكة .17
EPROMs, RAMs and 8085 MPقطع مستھلكة .18

Chips60قطعة

Veroboard, stripboard andقطع مستھلكة .19
perfboard150لوحة

$$المجموع *

:-وردالماص بخ

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

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

للشركةختم الرسمي التوقیع وال


