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 66/99/9969التاريخ: 

 3/9969/3963ص: رقم: 
 عيين / محافظة الخميلرابطة الجام

 جامعة بهليتكشك فمدطين

 لجشة العطاءات السركزية
 كراسة الذروط والسهاصفات الفشية

  IMACIMACأجهزة  لتهريد 
 العمهم اإلدارية ونظم السعمهماتكمية 

 دائرة نظم السعمهمات والهسائط الستعددة/الجرافيكس
 3/9969/3963ص: عطاء رقم: 

 (999NIS)ثسن الكراسة بسبمغ 

 )مائتا شيكل(

 66/99/9969  السهافقاألثشين استالم كراسة الذروط ابتداًء من يهم 

 مع أطيب أمشيات

 رئيس دائرة السذتريات

 رياض أبهزيشةاألستاذ دمحم 

 ومقرر لجشة العظاءات والسذتريات السركزية

riyad@ppu.edu 
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 السحتهيات:

 رقن الصفحة البياى الرقن

 1 اسن العطاء 1

 2 الفهرس 2

 3 اإلعالى 3

 4 هالحظات عاهة 4

 5 التعهد وااللتزام 5

 6 تعليوات للوشاركيي 6

 8 جدول االسعار  -جدول الوىاصفات والكويات  7

 8 هعلىهات عي الوىرد 8
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 إعـالن عن
  IMAC أجهزة تهريد 

 كمية العمهم اإلدارية ونظم السعمهمات
دائرة نظم السعمهمات والهسائط 

 الستعددة/الجرافيكس
 3/9102/3103ص: رقم: 

 

 الستعددةنظم السعمهمات والهسائط دائرة  /كمية العمهم اإلدارية ونظم السعمهمات /تعمن رابظة الجامعين/ جامعة بهليتكشك فمدظين
، ضسن الذروط والسهاصفات السهضحة في كراسة وثائق العظاء، فعمى الذركات IMAC تهريد أجيزة عن طرح عظاء ( الجرافيكس)

 -الراغبة بالدخهل في العظاء إتباع اآلتي:
( قدم العظاءات  أو من دائرة السذتريات السركزية في  www.ppu.eduاستالم الكراسة كاممًة من صفحة الجامعة ) .0

( مائتا شيكل غير مدتردة تهدع في حداب رابطة الجامعيين والجامعة  NIS 911مقابل دفع مبمغ ) مقر رابظة الجامعيين
 .01/12/9101السهافق  ألثشينافي البشك اإلسالمي الفمدطيشي اعتبارًا من يهم  31311رقم 

% من إجسالي قيسة العظاء وبظرف مشفرل، عمى أن تكهن الكفالة البشكية سارية 5إرفاق شيك بشكي أو كفالو بشكية بقيسة  .9
 يهمًا. مئة وعذرون السفعهل لسدة ال تقل عن 

 شاممة ضريبة القيسة السزافة. ذيكلبالاألسعار  .3

 .العظاءإرفاق شيادة خرم مردر سارية السفعهل مع  .4

 لسعروضة.لالجيزة اارفاق كتهلهجات  .5

   السهافق األحد  من يهم الداعة العاشرة والشرف صباحاً حتى تدميم كراسة العظاء مع كافة التفاصيل بالظرف السختهم  .1
 رابطة الجامعيين. –لدائرة السذتريات السركزية   99/12/9102

 

 .   1022099100جهال  أو 9930290/19هاتف  حسزة الذريفأ.مع  االستفدار يسكن االتراللسزيد من 

 أجهر اإلعالن عمى من يرسه عميه العطاء -مالحظة:

 رئيس دائرة السذتريات السركزية

 زيشةأبه  سعدي دمحم رياض األستاذ         

http://www.ppu.edu/
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 مالحظات عامة

  IMAC تهريد أجهزة عطاء 

 ونظم السعمهمات/ دائرة نظم السعمهمات والهسائط الستعددة )الجرافيكس(كمية العمهم اإلدارية 

 -يرجى مراعاة اآلتي:

كمية العمهم اإلدارية  IMAC تهريد أجيزة يجب أن يكهن الستقدم لمعظاء شركة متخررة في 
وفقًا لمذروط الهاردة في  ونظم السعمهمات/ دائرة نظم السعمهمات والهسائط الستعددة )الجرافيكس(

 كراسة العظاء.

 ، شاممة ضريبة القيسة السزافة.بالذيكلاألسعار  .6

 الرجاء إرفاق شيادة خرم مردر سارية السفعهل مع العظاء. .9

 خالل أسبهعين من استالم أمر التهريد. السهرد بتهريد وتركيب نظام كاميرات السراقبةيمتزم  .3

 السعروضة.لالجيزة ارفاق كتهلهجات  .4

ىاتف أ.حسزة الذريف بالتشديق مع  لسختبرات الكمية يمتزم السهرد بتهصيل األجيزة السظمهبة .5
 حدب األصهل. 9599594965جهال  أو 9936996/99

 لجشة العظاءات غير ممزمة بقبهل أقل األسعار، وبدون إبداء األسباب. .6

 يكهن الدعر وفقًا لمذروط الهاردة في كراسة العظاء. .7
 وكراسة الذروط الفشية لمعظاء واالتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا.اإلعالن بالجريدة  .8

 يحق لمجشة العظاءات السركزية تجزئة العظاء. .9
 أو إلغاء بعض السهاد السهجهدة في العظاء. أو زيادة لمجشة العظاءات الحق في إنقاص .69

 أجهر اإلعالن عمى من يرسه عميو العظاء. .66
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قرأت الذروط واطمعت  أدناه / أنا السهقع اسسي 
( يهمًا من اليهم الذي يمي 699عمى السهاصفات والبشهد والتزمت بيا التزامًا كاماًل وألتزم باألسعار السقدمة من قبمي لسدة )

فتح العظاء، وأتعيد بتقديم براءة ذمة "خرم مردر" من ضريبة الدخل سارية السفعهل ومرفقة بالفاتهرة الرسسية كسا تعتبر 

كمية  مختبرات في IMAC أجيزة بتهريد وتركيب ، كسا أتعيد ذه الثبهتيات أساسًا لدفع السدتحقات الالزمة لمسهردى
ويكهن ذلك تحت اشراف ، العمهم اإلدارية ونظم السعمهمات/ دائرة نظم السعمهمات والهسائط الستعددة )الجرافيكس(

 الجامعة.لسذرف من قبل واالفشي 

 السرادقة والتهقيع.وبشاءًا عمى ذلك تست 

 الدادة / الذركة:________________________________________

 رقم السذغل السرخص:____________________________________

 العشهان:____________________________________________

 رقم الياتف:_________________________________________

 ________________________________رقم الفاكس:________

 

 التهقيع والخاتم

 تعهد وإقرار
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 تعميسات لمسذاركين بالعطاء

 حزرات الدادة : شركة__________________________  السحترمين

كمية العمهم اإلدارية ونظم السعمهمات/ دائرة نظم السعمهمات والهسائط تهريد بعظاء تهريد لمسذاركين تعميسات 
 -سذاركة في العطاء ما يمي:مل،الستعددة )الجرافيكس(

 ال يتجزأ وتقران معا. اً تعتبر مقدمة كراسة الذروط والسهاصفات وإعالن الجريدة جزء .6

 عمى السهرد دراسة كراسة العظاء دراسة وافية وااللتزام بيا. .9

 شاممة ضريبة القيسة السزافة. سعار بالذيكلاأل .3

 يجب ختم العرض وكافة مرفقاتو بخاتم صاحب العظاء. يجب عمى صاحب العظاء التهقيع عمى وثائق العظاء كسا .4

 يعتبر الدعر السقدم من السهرد شاماًل جسيع مراريغ الشقل والتركيب والتذغيل. .5

 ال يعتسد أي تعديل في الكراسة بدبب ما يدونو الستقدم من اشتراطات، ما لم تقبل بيا لجشة العظاءات السركزية. .6
ًا وكتابة عمى الشسهذج ويرفض أي عرض يحدث فيو الستقدم تذهيذًا في أسعاره ، يجب عمى السهرد أن يزع أسعاره رقس .7

 والمجشة غير مدؤولة عن أية أخظاء قد يرتكبيا الستقدم في وضع األسعار.

 ( يهمًا من ثاني يهم من فتح العظاء عمى األقل.699مدة صالحية األسعار ) .8

 عين من إستالم أمر التهريد.خالل أسبه  تهريد والتركيب والتذغيلاليمتزم السهرد ب .9

تأميشًا لمدخهل في العظاء كفالة بشكية أو شيك مردق  -لرالح رابظة الجامعين -عمى كل مشاقص أن يرفق بالعظاء  .69
يشظر في العروض وال من قيسة عرضو  ة% عذرة بالسائ5من قبل البشهك السحمية أو نقدًا بسهجب سشد قبض بقيسة 

 الغير معززة بتمك التأميشات.

%، عن كل يهم تأخير، 1.5التأخير بشدبة  تفي حالة تأخر السهرد عن تهريد األجيزة السحالة عميو تحدب غراما .66
 ومرادرة قيسة التأمين السرفق بالعظاء وقيده إيرادًا لمرابظة.

السشاسبة، من ( تقهم لجشة العظاءات السركزية بتشفيذ العظاء مباشرًة باألسعار والذروط والظريقة 66الحقًا لبشد رقم ) .69
 %( من ذلك الفرق كشفقات إدارية.15الدهق السحمي مزافًا إليو )
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 تاألجشبية ويجب أن تكهن األسعار ثابتة حتى إتسام االلتزاما تليا عالقة بدعر صرف العسال تعدم وجهد أي تحفظا .63
بأسعار صرف  الفشية لمسشاقص في البشد وصرف السدتحقات وسيتم استبعاد أي عرض يهجد بو تحفظات مرتبظة

 العسالت األجشبية.

وال يحق إدخال أية تعديالت عمى وثائق العظاء. وإذا رغب السهرد تقديم مالحظات أو  أدناه يقدم العرض عمى الشسهذج .64
حق ولرابظة الجامعيين عرض بديل عميو تقديم ذلك بسذكرة خاصة مشفرمة شريظة تقديم العرض األصمي كسا ىه، 

 .الشظر بالسذكرة أو رفزيا

تكهن السحاسبة وصرف جسيع السدتحقات لمسشاقص بعد االستالم الشيائي من لجشة االستالم وعمى ضهء نتائج الفحص  .65
 واالستالم حدب األصهل.

تحتفظ المجشة لشفديا بحق استبعاد أي عرض ال يكهن واضحًا برهرة كافية أو يحتسل أكثر من تفدير أو كان ناقرًا  .66
 أو شروط ومهاعيد تدميسيا أو لم يقدم عمى نسهذج السقرر السرفق بالعظاء.في بيان مهاصفات مهاد العظاء 

 .لمستقدمالخيار في إلغاء أي بشد وتبقى أسعارالبشهد األخرى ممزمة ولرابظة الجامعيين ال يجهز تحسيل بشد عمى بشد آخر  .67
 .الهجات الستعمقة باألجيزةمع إرفاق كافة الهثائق والكت السهردة األجيزةبيان مدة الكفالة عمى  مشاقصعمى كل  .68

العامة والفشية السظبقة في الشظام العام لمسذتريات جزءًا مكسال ليذه الذروط في عظاءات رابظة  طتعتبر الذرو  .69
 الجامعيين.

يجهز لمسشاقص سحب عرضو بسذكرة مهقعة مشو وتهدع في صشدوق العظاءات قبل السهعد السحدد لفتح العظاء في بشد  .99
 (.95رقم )

لراحب العظاء التعديل أو السحه أو الظسس في قائسة األسعار وأي ترحيح يجريو صاحب العرض عمييا  ال يجهز .96
 يجب إعادة كتابتو رقسًا وكتابة والتهقيع عميو وختسو.

% من قائسة األسعار جاز لمجشة 69إذا بمغت فئات األسعار التي جرى عمييا التعديل أو السحه أو الظسس أكثر من  .99
 ذتريات السركزية استبعاد العرض.العظاءات والس

 السعروضة.لالجيزة ارفاق كتهلهجات إ. 93

 يعتبر العرض السقدم من السهرد ممزمًا لو.. 94

 عمى كل مهرد بيان مدة الكفالة عمى االجيزة السهردة.. 95

 .99/99/9969السهافق األحد  يهممن  عاشرة والشرف صباحاً آخر مهعد لتدميم العروض في الداعة ال. 96
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 -:      تهريد ل الفشية جدول السهاصفات 

 الوحدة الصنف المطلوب الرقم
سعر الوحدة  الكمية

 شيكل

 شيكلاالجمالي 

1 

 بالمواصفات التالية:  IMACهاز ج

 5   

Late 2018 or above 
Screen: 21.5" Retina 4k 

 
Processor: Intel Quad-Core i7 

Ram:  16 GB DDR4  

Graphics: AMD Readon Pro 560 vRam 4GB or above  
Storage:  256 GB SSD Drive 

Keyboard:  English/Arabic 

  المجموع )بالشيكل( *

 
 

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

 :-ورداص بالمخ

 

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

 

 

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

 

 التوقيع والختم الرسمي للشركة

 


