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 2/11/2118التاريخ: 

 3/2118/31113ص: الرقم

 عيين / محافظة الخليلرابطة الجام

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية

  كاميرات تصوير فوتوجرافيلتوريد 

 كلية المهن التطبيقية
 3/2118/31113ص: عطاء رقم: 

 (211NIS)ثمن الكراسة بمبلغ 

 )مائتا شيكل(

 11/2118/ 2 الموافق     الثالثاء استالم كراسة الشروط ابتداًء من يوم 

 مع أطيب أمنيات

 رئيس دائرة المشتريات

 األستاذ محمد رياض أبوزينة

 ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية
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riyad@ppu.edu 

 

 

 المحتويات:

 رقم الصفحة البيان الرقم

 1 اسم العطاء 1

 2 الفهرس 2

 3 اإلعالن 3

 4 مالحظات عامة 4

 5 التعهد وااللتزام 5

 6 تعليمات للمشاركين 6

 8 جدول المواصفات والكميات  7

 13 جدول االسعار 

 14 معلومات عن المورد 8
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 إعـالن عن

  كاميرات تصوير فوتوجرافيتوريد 

 كلية المهن التطبيقية

 3/2118/31113ص: الرقم: 

 

، ضمن  يةكلية المهن التطبيق كاميرات تصوير فوتوجرافيتوريد عن طرح عطاء  تعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين
 -بالدخول في العطاء إتباع اآلتي:الشروط والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة 

( قسم العطاءات  أو من دائرة المشتريات المركزية في  www.ppu.eduاستالم الكراسة كاملًة من صفحة الجامعة ) .1
لجامعيين والجامعة ( مائتا شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة ا NIS 522مقابل دفع مبلغ ) مقر رابطة الجامعيين

 .5/12/5218 الموافق    الثالثاء في البنك اإلسالمي الفلسطيني اعتبارًا من يوم  22222رقم 
من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل، على أن تكون الكفالة البنكية سارية  %5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .2

 يومًا. مئة وعشرون المفعول لمدة ال تقل عن 

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. شيكلبالاألسعار  .3

 إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض. .4

 .والعدسات والشنط للكاميرات ارفاق كتولوجات .5

   يناالثن   من يوم  الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .6
 رابطة الجامعيين. –المركزية لدائرة المشتريات   12/12/5218   الموافق 

 

     2200200220 جوال أو 5522222/25هاتف    اشرف عودةأ.مع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -مالحظة:

 

 رئيس دائرة المشتريات المركزية

http://www.ppu.edu/
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 زينةسعديأبو  محمد رياض األستاذ         

 

 مالحظات عامة

 فوتوجرافيكاميرات تصوير عطاء 

  كلية المهن التطبيقية

 -يرجى مراعاة اآلتي:

لية المهن ك كاميرات تصوير فوتوجرافيتوريد يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في 
 التطبيقية

 وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء. ،  .1

 ، شاملة ضريبة القيمة المضافة.بالشيكلاألسعار  .2

 مصدر سارية المفعول مع العطاء.الرجاء إرفاق شهادة خصم  .3

 خالل أسبوعين من استالم أمر التوريد. فوتوجرافيالتصوير الكاميرات المورد بتوريد يلتزم  .4

 ارفاق كتولوجات للكاميرات والعدسات والشنط. .5

 2233151/12هاتف رقم طارق العجلوني  بالتنسيق مع يلتزم المورد بتوصيل األجهزة المطلوبة .6
 حسب األصول.   1569198244 او جوال 

 لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار، وبدون إبداء األسباب. .7

 يكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء. .8
 اإلعالن بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء واالتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا. .9

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .11
 أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء. أو زيادة ي إنقاصللجنة العطاءات الحق ف .11
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 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. .12

 

 

 

 

 

قرأت الشروط واطلعت  أنا الموقع اسمي أدناه / 
من اليوم الذي يلي ( يومًا 121على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم باألسعار المقدمة من قبلي لمدة )

فتح العطاء، وأتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر 

لوازمها من كاميرات تصوير فوتوجرافي و بتوريد ، كما أتعهد هذه الثبوتيات أساسًا لدفع المستحقات الالزمة للمورد
 الجامعة.ذلك تحت اشراف المهندس والفني المشرف من قبل  رةعدسات وشنط وبطاقات ذاك

 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

 المحترمينحضرات السادة : شركة__________________________  

 -:مشاركة في العطاء ما يليلل،كلية المهن التطبيقية كاميرات تصوير فوتوجرافي  بعطاء توريد للمشاركين تعليمات 
 ال يتجزأ وتقران معا. اً تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وإعالن الجريدة جزء .1

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

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. سعار بالشيكلاأل .3

 يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العطاء. .4

 النقل والتركيب والتشغيل. فيعتبر السعر المقدم من المورد شاماًل جميع مصاري .5

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

 واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار.

 يومًا من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل.( 121مدة صالحية األسعار ) .8

 خالل أسبوعين من إستالم أمر التوريد. توريد والتركيب والتشغيلاليلتزم المورد ب .9

تأمينًا للدخول في العطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق  -لصالح رابطة الجامعين -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .11
ينظر في العروض وال من قيمة عرضه  ةعشرة بالمائ %5ب سند قبض بقيمة من قبل البنوك المحلية أو نقدًا بموج

 الغير معززة بتلك التأمينات.

، عن كل يوم تأخير، %1.5التأخير بنسبة  تفي حالة تأخر المورد عن توريد األجهزة المحالة عليه تحسب غراما .11
 ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادًا للرابطة.

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

 تلتزاماالاألجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة حتى إتمام ا تلها عالقة بسعر صرف العمال تعدم وجود أي تحفظا .13
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف 

 العمالت األجنبية.
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وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء. وإذا رغب المورد تقديم مالحظات أو  أدناه يقدم العرض على النموذج .14
حق  ولرابطة الجامعيينة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي كما هو، عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكر 

 النظر بالمذكرة أو رفضها.

تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى ضوء نتائج الفحص  .15
 واالستالم حسب األصول.

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

 .لمتقدملالخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارالبنود األخرى ملزمة ولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند على بند آخر  .17
 .مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة باألجهزة الموردة األجهزةبيان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .18

طة طاءات رابالعامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءًا مكمال لهذه الشروط في ع طتعتبر الشرو  .19
 الجامعيين.

يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موقعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء في بند  .21
 (.25رقم )

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

من قائمة األسعار جاز للجنة  %11إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  .22
 العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.

 رفاق كتولوجات وعينات للكاميرات وميزات البرامج المعروضة.إ. 23

 من المورد ملزمًا له.يعتبر العرض المقدم . 24

 على كل مورد بيان مدة الكفالة على االجهزة الموردة.. 25

 .15/11/8211 الموافق  االثنين يوم من  عاشرة والنصف صباحاً آخر موعد لتسليم العروض في الساعة ال. 26
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 -:      توريد ل الفنية جدول المواصفات 

سعر  الكمية المواصفات الفنية الصنف المطلوب الرقم

  الوحدة
 االجمالي

1. 

Canon 

EOS 80D 

Digital SLR 

Camera 

 24.2MP APS-C CMOS Sensor & 
DIGIC 6 Image Processor  

 3.0" 1.04m-Dot Vari-Angle 
Touchscreen & Full HD 1080p 
Video Recording at 60 fps  

 45-Point All Cross-Type AF System 
& Dual Pixel CMOS AF  

 Expanded ISO 25600, Up to 7 fps 
Shooting & Built-In Wi-Fi with NFC  

 RGB+IR 7560-Pixel Metering 
Sensor 

 

2   

2. 

Canon 18-

135 STM 

lens 

 Focal length and maximum 
aperture: 18-135mm, 1:3.5-5.6  

 Closest focusing distance: 0.39 
m/1.3 ft.  

 Lens construction: 16 elements in 
12 groups  

 Diagonal angle of view: 11 Degree 
30 ft. - 74 Degree 20 ft.  

 Inner focusing system  
 

2   

3. Camera 

bag 
 Holds 1 DSLR body and 3 lenses 
 Water proof. 

2   

4. 

Sd cards 

 Read speeds of up to 
95MB/s; write speeds of up 
to 90MB/s  

 Video Speed : C10, U3, V30  

 Shock-proof, temperature-
proof, waterproof, and x-ray-
proof  

 Records Full HD, 3D, and 4K 
Video 

10   

  المجموع                                                   *

 

 .......................................................................:  ....................المبلغ كتابةً بالحروف

 

 .2200200220، أ. أشرف عودة  2200522200أ.وائل عواد  مع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
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 :-ورداص بالمخ

 

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

 

 

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

 

 

 التوقيع والختم الرسمي للشركة

 


