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 30/05/2017:     التاريخ

 3/2017/30006: الرقم

 
 
 
 محافظة الخميل/ رابطة الجامعيين 

 جامعة بوليتكنك فمسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية

 لتوريد اجهزة و معدات 
 3/2017/30006: عطاء رقم

  METHODSضمن مشروع تطوير طرق التعميم العالي في الجامعات الفمسطينية و االردنية 
 +ERASMOUSبتمويل من االتحاد االوروبي 

 ( شيكل150)ثمن الكراسة بمبمغ

 (مئة و خمسون شيكل فقط ال غير  )

 (30/05/2017)الموافق  (الثالثاء)استالم كراسة الشروط ابتداء من يوم 
 مع أطيب أمنيات

 رئيس دائرة المشتريات
 األستاذ محمد رياض أبوزينة

 
 ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

riyad@ppu.edu 
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 إعـالن عن
تطوير طرق توريد اجهزة ومعدات لمشروع 

التعميم العالي في الجامعات الفمسطينية واالردنية 
METHODS 

 3/2017/30006:عطاء رقم 
 

 

جامعة بوليتكنك فمسطين عن طرح عطاء توريد اجيزة و معدات، ضمن مشروع / تعمن رابطة الجامعين
، بتمويل من االتحاد METHODSتطوير طرق التعميم العالي في الجامعات الفمسطينية و االردنية 

ضمن الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعمى الشركات الراغبة بالدخول في  االوروبي،
 :العطاء
أومن دائرة المشتريات المركزية في  ( www.ppu.edu)استالم الكراسة كاممًة من صفحة الجامعة  .1

غير مستردة  (مئة و خمسون شيكل فقط الغير) (  شيكل 150)مقابل دفع مبمغمقر رابطة الجامعيين 
 في البنك اإلسالمي الفمسطيني اعتبارًا من يوم 30300تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 

 30/05/2017الموافق  (الثالثاء)
من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل، عمى أن % 5إرفاق شيك بنكي أو كفالو بنكية او نقدا بقيمة  .2

 .تكون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن تسعين يوماً 

 ظهرا من يوم الخميس 2:00حتى الساعة تسميم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .3
 .رابطة الجامعيين–  لدائرة المشتريات المركزية 08/06/2017الموافق 

 

 0569988775 او جوال 2233050/02لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع الميندس غنام الجعبري ىاتف 
. خالل الدوام الرسمي

 
 أجور اإلعالن عمى من يرسو عميو العطاء: - مالحظة

 
 

 

 

رئيس دائرة المشتريات 
 االستاذ محمد رياض ابو زينة

 

 

 

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

 METHODSتطوير طرق التعميم العالي في الجامعات الفمسطينية و االردنية توريد اجهزة و معدات لمشروع 

:- يرجى مراعاة اآلتي 
 

يجب أن يكون المتقدم لمعطاءشركة متخصصة في مجال االجيزة و المعدات  .1
 .التكنولوجية ، ووفقًا لمشروط الواردة في كراسة العطاء

حيث يجب عمى األسعار باليورو االوروبي غير شاممة ضريبة القيمة المضافة ،  .2
 .المتقدم أن يزودنا بفاتورة صفرية

 .الرجاء إرفاق شيادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض .3
يمتزم المورد بتوصيل و النقل  و التركيب و التشغيل واي شيء يتطمبو التوريد بما في  .4

 ذلك التدريب عمى االستخدام  لجامعة بوليتكنك فمسطين وادي اليرية

االرقام التسمسمية يمتزم المورد بتزويد الجامعة بفاتورة صفرية، و ارسالية تحتوي عمى  .5
(serial number) لالجهزة الموردة و عمى شكل جدول عند التسميم  

 .لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار، وبدون إبداء األسباب .6

 .يكون السعر وفقًا لمشروط الواردة في كراسة العطاء .7
 .اإلعالن بالجريدة وكراسة الشروط الفنية لمعطاء واالتفاقية وحدة واحدة وتقررن معاً  .8

 .يحق لمجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء .9
 .لمجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء .10

 .أجور اإلعالن عمى من يرسو عميو العطاء .11
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قرأت الشروط واطمعت عمى المواصفات والبنود والتزمت بيا التزامًا كاماًل / أنا الموقع اسمي أدناه  
يومًا من اليوم الذي يمي فتح العطاء، وأتعيد بتقديم براءة  (90)وألتزم باألسعار المقدمة من قبمي لمدة 

من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر ىذه الثبوتيات " خصم مصدر"ذمة 
، كما أتعيد المورد بتوصيل و تركيب المواد المطموبة أساسا لدفع المستحقات الالزمة لممورد

 .لجامعة بوليتكنك فمسطين

 .وبناءًا عمى ذلك تمت المصادقة والتوقيع

 :الشركة/ السادة 

 :رقم المشغل المرخص

 :العنوان

 :رقم الياتف

: رقم الفاكس

 

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار
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 تعميمات لممشاركين بالعطاء

 المحترمين_______________  شركة: حضرات السادة 

تطوير طرق التعميم العالي في الجامعات بتوريد اجهزة و معدات  لمشروع تعميمات لممشاركين 
:- مشاركة في العطاء ما يميل لMETHODSالفمسطينية و االردنية 

 
عالن الجريدة جزء .1  . ال يتجزأ وتقران معااتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وا 

 .عمى المناقص دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بيا .2

يجب عمى صاحب العطاء التوقيع عمى وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاتو بخاتم  .3
 .صاحب العطاء

يعتبر السعر المقدم من المناقص شامال لمضرائب والرسوم ومصاريف النقل والتركيب؛ عدا ضريبة  .4
 . (فاتورة صفرية) حيث ان المشروع معفي من ضريبة القيمة المضافةالقيمة المضافة 

اليعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونو المتقدم من اشتراطات، ما لم تقبل بيا لجنة العطاءات  .5
 .المركزية

يجب عمى المناقص أن يضع أسعاره رقمًا وكتابة عمى النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيو المتقدم  .6
 .تشويشًا في أسعاره ، والمجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبيا المتقدم في وضع األسعار

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

تأمينا لمدخول في العطاء كفالة بنكية - لصالح رابطة الجامعين-عمى كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .8
 من قيمة ةخمسة بالمائ% 5أو شيك مصدق من قبل البنوك المحمية أو نقدًا بموجب سند قبض بقيمة 

 .ينظر في العروض الغير معززة بتمك التأميناتوال عرضو 

، عن %1.5 التأخير بنسبة تفي حالة تأخير المناقص عن إنياءاألعمال المحالة عميو تحسب غراما .9
 .كل يوم تأخير، ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا لمرابطة

تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرًة باألسعار والشروط والطريقة  (9)الحقا لبند رقم  .10
 .من ذلك الفرق كنفقات إدارية (%15)المناسبة، من السوق المحمي مضافًا إليو 

 األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة ت ليا عالقة بسعر صرف العمالتعدم وجود أي تحفظا .11
 الفنية لممناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد بو تحتى إتمام االلتزاما

 .تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية
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ذا رغب المناقص .  وال يحق إدخال أية تعديالت عمى وثائق العطاء أدناهيقدم العرض عمى النموذج .12 وا 
تقديم مالحظات أو عرض بديل عميو تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصمة شريطة تقديم العرض األصمي 

 .حق النظر بالمذكرة أو رفضياولرابطة الجامعيين كما ىو، 

تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات لممناقص بعد االستالم النيائي من لجنة االستالم وعمى  .13
 .ضوء نتائج الفحص واالستالم حسب األصول

تحتفظ المجنة لنفسيا بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير  .14
أو كان ناقصًا في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسميميا أو لم يقدم عمى نموذج 

 .المقرر المرفق بالعطاء

البنود  الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند عمى بند رخر  .15
. لممتزايداألخرى ممزمة 

 مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعمقة  الموردةالموازم عمى مدة الكفالة بيان مناقصعمى كل  .16
 .باالجيزة

 العامة والفنية المطبقة في النظام العام لممشتريات جزاءا مكمال ليذه الشروط في طتعتبر الشرو .17
 .عطاءات رابطة الجامعيين

يجوز لممناقص سحب عرضو بمذكرة موقعة منو وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد  .18
 .لفتح العطاء

ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريو صاحب  .19
 .العرض عمييا يجب إعادة كتابتو رقمًا وكتابة والتوقيع عميو وختمو

من قائمة % 10إذا بمغت فئات األسعار التي جرى عمييا التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  .20
 .األسعار جاز لمجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض

يجب عمى المناقص تقديم عرضه باليورو االوروبي و اي عرض يتم استقباله بعممة اخرى يعتبر  .21
 الغيا

 . ممزمًا لوالمزاوديعتبر العرض المقدم من  .22
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 (اجهزة و معدات)وأسعار توريد مواصفات 

 :جدول المواصفات واألسعار

 

 الكميت الوحدة الصنف المطلوب الرقم

سعر 

 الوحدة

(EURO )

اإلجمالي 

EURO)) 

تاريخ التوريد المتوقع  

1 3LCD Technology 

Color Brightness: 3,200 

lumens color/white 

Interactive Area: 60 ̎- 100 ̎ 

Interactive Modes: 

 Wall mounted 

 Table mount 

 Digital Pen 

 Finger Touch 

Lamps life:  up to 5,000 

hours in Normal Mode 

 up to 10,000 in ECO 

Mode 

Resolution: 1280 x 1200 

(WUXGA) 

Full box’s accessories. 

3 Years Warranty 
 

 

Projector 2   
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2 Dell PowerEdge Server 

2U Rack server  

AMD Opteron series 

processors 

4 Processor sockets 

32 Logical processor (8 

per socket) 

128 GB RAM 

RAID controller (RAID0, 

RAID1,RAID5, RAID6, 

RAID10) 

Dual redundant power 

supply 

1 Hrad drive (SSD, 

480GB) 

4 Hard drives (SAS, 15k, 

2.5'', 600GB) 

3 Years Warranty 

Server 1   

 

3 HP or Dell Desktop Set 

Intel Core i7-6700 3.4 GHz 

1 TB 7200 rpm SATA 

8 GB DDR4-2133SDRAM 

22” matching brand 

monitor 

Keyboard and mouse 

Windows 10 Professional 

64 

WiFiPCi express card that 

Supports NDIS 6.4 

 

Desktop Set 6   

 

5 1/ 2.7 ̎ CMOS 

2M pixel 

HD 1080p 

Lens: 3.4-5 

1 Years Warranty 

 

 

 

Document 

Camera 
1   

 

6 HP Laser Jet Pro 400 

MFP 
Printer 2   

 

7 USB Conference Cam 

Logitech BCC950 
USB Con. 

Cam 
2   

 

8 Wall Mounted Active 

Multimedia Speakers 

(Pair) 

 

Speakers 

(Pair) 
2   
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9 Wireless Microphone 

2.4 GHz Digital 

Transmission 

128Bit Encrypted Signal 

24-Bit/44.1 kHz Lossless 

Transmission 

Up to 328 ft Range 

One Touch Pairing 

OLED Digital Display 

3-Level Gain Control 

USB and AA Battery 

Powered 

Use up to 8 Systems 

Simultaneously 

Microphone 2   

 

10 Audio Amplifier  

2 Input , Speaker Out Amplifier 2   
 

10.1 Cables, Connectors, 

fittings, trenches, boxes, 

and all needed accessories 
Accessories 2   

 

10.2 Installation and 

integration of all items Installation    
 

10.3 Training on operating the 

two room systems Training 2   
 

  المجموع- EURO غير شامل ضريبت القيمت المضافت* 

 

 

 

 0569988775 او جوال 2233050/02لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع الميندس غنام الجعبري ىاتف 
. خالل الدوام الرسمي

 

 

 -:ورداص بالمخ

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

 

 

 ..............................:جوال رقم  ......................: رقم فاكس....... .........:رقم هاتف 

 

 التوقيع والختم الرسمي لمشركة
 


