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24/12/2014: التاریخ

5/2013/50023ص: الرقم

محافظة الخلیل/ رابطة الجامعیین 
جامعة بولیتكنك فلسطین
لجنة العطاءات المركزیة

واصفات الفنیةملشروط والكراسة ا
لتورید وتركیب أجهزة الحاسوب وأجهزة عرض و جهاز سیرفر 

وكامیرا لمركز التعلیم والتعلم

ركز التعلیم والتعلممإنشاءضمن مشروع 
االمیدیستبتمویل من 

)150NIS(مبلغبثمن الكراسة 
)شیكل وخمسونمائة(

24/12/2014الموافق االربعاءمن یوم ابتداءاستالم كراسة الشروط 

المركزیةوالمشتریاتلجنة العطاءاتومقرر رئیس دائرة المشتریات
زینةأبو محمد ریاض األستاذ

riyad@ppu.edu

طیب أمنیاتمع أ
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إعـالن عن
حاسوب وأجهزة د وتركیب أجهزة توری

عرض و جهاز سیرفر وكامیرا

وتركیب أجهزة لتورید عن طرح عطاء مركز التعلیم والتعلم-جامعة بولیتكنك فلسطین / تعلن رابطة الجامعین
بتمویل من ، مركز التعلیم والتعلمإنشاء، ضمن مشروع وجهاز سیرفر وكامیراحاسوب وأجهزة عرض

االمیدیست ، ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في 
:العطاء

من دائرة المشتریات المركزیة أو) www.ppu.edu(كاملًة من صفحة الجامعة استالم الكراسة.1
غیر مستردة تودع في شیكل وخمسونمئة)150NIS(مقابل دفع مبلغ في مقر رابطة الجامعیین 

االربعاءمن یوم اعتباراً في البنك اإلسالمي الفلسطیني30300حساب رابطة الجامعیین والجامعة رقم 
.24/12/2014الموافق 

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 

الموافق االثنینمن یوم ظهرًا الواحدةحتى تسلیم كراسة العطاء مع كافة التفاصیل بالظرف المختوم .3
.رابطة الجامعیین–المشتریات المركزیة لدائرة05/01/2015

.0569988775جوالغنام الجعبري . ممعلمزید من االستفسار یمكن االتصال

أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء-: مالحظة

رئیس دائرة المشتریات المركزیة
زینةأبو محمد ریاض األستاذ
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مالحظات العامة
عطاء عن

علمجهاز سیرفر وكامیرا لمركز التعلیم والتو تورید وتركیب أجهزة حاسوب وأجهزة عرض 

-:یرجى مراعاة اآلتي 
، ووفقًا وتوابعهاحاسوب في أجهزة متخصصة شركةیكون المتقدم للعطاءأنیجب .1

.للشروط الواردة في كراسة العطاء
، حیث یجب على المتقدم أن یزودنا األسعار غیر شاملة ضریبة القیمة المضافة.2

.بفاتورة صفریة
.ع العرضالرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر ساریة المفعول م.3
لمركز التعلیم والتعلماألجهزةیلتزم المورد بتوصیل المواد المطلوبة وتوصیل وتشغیل .4

.في الجامعة
.المطلوبة تحدید مدة تورید األجهزةیجب .5
.األسبابإبداء، وبدون األسعارأقللجنة العطاءات غیر ملزمة بقبول .6
.وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاءبالدوالر االمریكيیكون السعر.7
.التفاقیة وحدة واحدة وتقرآن معاً لشروط الفنیة للعطاء وابالجریدة وكراسة ااإلعالن.8
.یحق للجنة العطاءات المركزیة تجزئة العطاء.9

.للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء.10
.أجور اإلعالن على من یرسو علیه العطاء.11
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أت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كامًال وألتزم قر / الموقع اسمي أدناه أنا
بتقدیم براءة ذمة وأتعهد، فتح العطاءالیوم الذي یليمن یومًا ) 90(المقدمة من قبلي لمدة باألسعار

أساسا من ضریبة الدخل ساریة المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمیة كما تعتبرهذه الثبوتیات" خصم مصدر"
حسب المواصفات المطلوبةوتركیب االجهزةبتوصیل، كما أتعهد لدفع المستحقات الالزمة للمورد
.الواردة بجدول االسعار ادناه

.وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقیع

........................................................................:الشركة/ السادة 

................................................................::لمشغل المرخصرقم ا

.............................................................................::العنوان

........................................................................::رقم الهاتف

........................................................................::م الفاكسرق

التوقیع والخاتم

تعھد وإقرار
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تعلیمات للمشاركین بالعطاء

المحترمین_______________  شركة: حضرات السادة 

تورید وتركیب أجهزة حاسوب وأجهزة عرض و جهاز سیرفر وكامیرا لمركز التعلیم والتعلم
-:ما یليإتباع شاركة في العطاءملل

.ال یتجزأ وتقران معااالجریدة 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

.عطاءصاحب ال
عدا ضریبة یعتبر السعر المقدم من المناقص شامال للضرائب والرسوم ومصاریف النقل والتشغیل.4

حیث یجب على المتقدم أن (القیمة المضافة حیث ان المشروع مغفي من ضریبة القیمة المضافة
.)یزودنا بفاتورة صفریة

ما لم تقبل بها لجنة العطاءات ،اتالیعتمد أي تعدیل في الكراسة بسبب ما یدونه المتقدم من اشتراط.5
.المركزیة

ویرفض أي و بالدوالر االمریكيعلى المناقص أن یضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذجیجب .6
عرض یحدث فیه المتقدم تشویشًا في أسعاره ، واللجنة غیر مسؤولة عن أیة أخطاء قد یرتكبها المتقدم 

.في وضع األسعار
.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 تقوم لجنة العطاءات المركزیة بتنفیذ العطاء مباشرًة باأل) 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
ض یوجد به الفنیة للمناقص في البند وصرف المستحقات وسیتم استبعاد أي عر تحتى 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
تقدیم مالحظات أو عرض بدیل علیه تقدیم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شریطة تقدیم العرض األصلي 

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

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

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

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

المتعلقة والكتالوجاتكافة الوثائق إرفاقمعالموردةاللوازمعلى مدة الكفالةبیان مناقصعلى كل .16
.باألجهزة

على كل مناقص بیان مدة التورید على اللوازم الموردة المحالة علیه و تعتبر المدة المدونة ملزمة .17
العامة والفنیة المطبقة في النظام العام للمشتریات جزاءا مكمال لهذه الشروط في طتعتبر الشرو .18

.عطاءات رابطة الجامعیین
قبل الموعد المحدد عة منه وتودع في صندوق العطاءات یجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موق.19

.لفتح العطاء
ال یجوز لصاحب العطاء التعدیل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحیح یجریه صاحب .20

.العرض علیها یجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقیع علیه وختمه
من قائمة % 10األسعار التي جرى علیها التعدیل أو المحو أو الطمس أكثر من إذا بلغت فئات .21

.األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتریات المركزیة استبعاد العرض
.ملزمًا لهالمزاودیعتبر العرض المقدم من .22
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ورید وتركیب أجهزة حاسوب وأجهزة عرض و جهاز سیرفر وكامیرا لتسعار األو مواصفات ال
:واألسعارجدول المواصفاتلمركز التعلیم والتعلم

الرقم البند الوحدة الكمیة السعر للوحدة 
بالدوالر 

السعر إلجمالي 
بالدوالر

1.

Professional camera:

 18 Megapixel APS-C CMOS sensor
 DIGIC 4 processor with ISO 100-6400 (Expansion

to 12800)
 Continuous shooting at 3.7fps
 Full HD movie recording with manual control and

selectable frame rates
 7.7cm (3.0”) 3:2 Clear View LCD with 1,040k dots
 iFCL metering System with 63-zone Dual-layer

Metering Sensor
 Quick Control screen to change shooting settings
 Exposure compensation +/-5 stops (although

viewfinder scale is still +/-2 stops)
 Select maximum value for Auto ISO
 External Microphone socket
 Movie crop function
 Eye-Fi connected functions compatibility
 SD Memory with 64 GB High speed for video and

photo
 At least on year warranty

كامیرا 1

2.

AMD server
 Chassis : 2U-Rack

 CPU: 4 x AMD Opteron 6320, 8C, 2.8GHz, 8M

L2/16M L3 Cache, Turbo CORE, 115W TDP,

DDR3-1600MHz

 System Bus: 1600MHZ front side bus

 Memory : 128GB Memory,(16x8GB) 1600MT/s,

Single Rank LVRDIMMs at Std Volt, for 4

Processors Up to 1TB (32 DIMM Slots):

 Hard Drive :4 X 600GB 10K RPM SAS 6Gbps

2.5in Hot-plug Hard Drive

 Controller : SAS Raid Controller PERC H700

Integrated RAID Controller, 512MB NV Cache

battery backed Cachesupport for  RAID levels

0/1/5/6/10/50/60

 Network card:Four  port embedded

Broadcom® NetXtreme IITM .

 Optical drive:8 x DVD RW , IDE, Half Height

سیرفر 1
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 Slots :6 PCIe G2 slots + 1 storage slot :

Five x8 slots,One x4 slot,One x4 Storage slot

 Power Supply:Two hot-pluggable redundant

1100W power supplies

 Warranty : 3-years ( FULL WARRANTY )

3.
Datashow: DLP Projector Technology: DLP
Brightness: 3000 ANSI Contrast Ratio: WXGA
Warranty: 1 Year
Accessories: Datashow bag

جھاز 10

4.

PC Brand “business”  Original
Processor: Intel Core i7 quad 3ghz  8MB shared cache
Operating System: W8 licensed
Memory: 8 GB DDR3-1600MHz
Hard Drive: 1TB 7200 RPM SATA Hard Drive
Optical Drive: SATA DVD+/-RW
Networking: Gigabit Ethernet
Keyboard: USB keyboard
Mouse: USB Optical
Monitor :20-inch LED monitor
Warranty: 3-years parts and labor world class warranty

جھاز 2

Total $ (Tax Exemption) )المجموع بالدوالر االمریكي غیر شامل ضریبة القیمة المضافة(

:-وردالماص بخ

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

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

للشركةختم الرسمي التوقیع وال


