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 28/10/2019 التاريخ: 

 3/2019/3017الرقم: ص

 

 
 

 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
 

 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

 لمركز الحاسوبقطع صيانة توريد ل
  3/2019/3017ص عطاء رقم:

 
 (NIS 200)مبلغبثمن الكراسة 

 ( شيكل مائتا)
 

 28/10/2019 الموافق األثنينمن يوم  ابتداءتالم كراسة الشروط اس
 15/11/2019 قالمواف األثنينتسليم كراسة العطاء يوم 

 
 مع أطيب أمنيات

 
 رئيس دائرة المشتريات

 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر  
riyad@ppu.edu 

 لجنة العطاءات والمشتريات المركزية



 امعة بوليتكنك فلسطينرابطة الجامعيين/ج
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 02-02/2220370-2228550تليفاكس

 
Page 2 of 10 

 
 
 

 

 

 المحتويات :
 1       اسم العطاء .1

 2        الفهرس .2

 3        اإلعالن .3

 4       مالحظات عامة .4

 5       تعهد وااللتزام .5

 6      تعليمات للمشاركين. .6
 8    .جدول المواصفات والكميات واألسعار .7

 10      معلومات عن المورد .8

 

 

 
 لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امعة بوليتكنك فلسطينرابطة الجامعيين/ج
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 02-02/2220370-2228550تليفاكس

 
Page 3 of 10 

 

 

 
 

 إعـالن عن
 لمركز الحاسوب قطع صيانةتوريد 

  3/2019/3017صالرقم: 

، ضمن قطع صيانةتوريد عن طرح عطاء الحاسوب مركز  /ك فلسطينتكنتعلن رابطة الجامعين/ جامعة بولي
إتباع  لموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاءاالشروط والمواصفات 

 -اآلتي:
 

من دائرة  أو ات اءقسم العط ( www.ppu.eduكاملًة من صفحة الجامعة ) استالم الكراسة .1
غير مستردة  شيكل مائتا ( NIS 200مقابل دفع مبلغ ) المشتريات المركزية في مقر رابطة الجامعيين

 من يوم اعتبارا   في البنك اإلسالمي الفلسطيني 30300تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة رقم 
 . 28/10/2019الموافق األثنين 

، على أن تكون إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل % من10 بنسبة نكيةإرفاق شيك بنكي أو كفاله ب .2
 .يوماً مئة عشرون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 

 األثنينالواحدة ظهرا  من يوم  الساعة حتىالعطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم تسليم كراسة  .3
 ين.رابطة الجامعي –زية لدائرة المشتريات المرك  ،11/11/2019الموافق

 

  0599524013او جوال رقم  02-2233050مركز الحاسوب بالجامعة هاتف رقم لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع 
 ( خاللل الدوام الرسمي.9113،9112،9305فرعي )

 
 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -مالحظة: 

 
 

 
 لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

 
 
 

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

 لمركز الحاسوب قطع صيانةتوريد 
 -يرجى مراعاة اآلتي :

 
اسوب الح توريد قطع صيانةفي متخصصة  شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب  .1

 ، ووفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.وملحقاتها

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. ،بالشيكل األسعار .2

 .طاءمفعول مع العخصم مصدر سارية ال الرجاء إرفاق شهادة .3

خالل اسبوع من  مركز الحاسوبمستودع الجامعة بالتنسيق مع ل قطع صيانةزم المورد بتوريد يلت .4
 .حسب االصول إستالم أمر التوريد

  .ات والمشتريات المركزية بتجزئة العطاءءطاللجنة العق حي .5

 األسباب. إبداء، وبدون األسعار أقللجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .6

 الواردة في كراسة العطاء.فقًا للشروط يكون السعر و  .7
 التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا.بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء وا إلعالنا .8

 إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء. زيادة أو للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو .9

 .يرسو عليه العطاء أجور اإلعالن على من .10
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الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزامًا كاماًل وألتزم  أنا
بتقديم براءة ذمة  وأتعهد، فتح العطاء اليوم الذي يليمن ( يومًا 90المقدمة من قبلي لمدة ) باألسعار

هذه الثبوتيات  لرسمية كما تعتبرالدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة ا"خصم مصدر" من ضريبة 
المطلوبة  المواد والقطعالمورد بتوصيل  انا ، كما أتعهدأساسا لدفع المستحقات الالزمة للمورد

 الجامعة.الى مستودع 

 وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

 ________________________________________السادة / الشركة:

 ____________________________________:صرقم المشغل المرخ

 ____________________________________________:العنوان

 _________________________________________:رقم الهاتف

 ________________________________________:رقم الفاكس

 

 التوقيع والخاتم
 

 

 

 لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

 تعهد وإقرار
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 ت للمشاركين بالعطاءيماتعل

 شركة_______________  المحترمينحضرات السادة : 

 -مشاركة في العطاء ما يلي:لل توريد قطع صيانة لمركز الحاسوبتعليمات للمشاركين 
عالنتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات  .1  ال يتجزأ وتقران معا. االجريدة جزء وا 

 .سة وافية وااللتزام بهادراسة كراسة العطاء دراالمورد على  .2

لعطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم يجب على صاحب ا .3
 صاحب العطاء.

 .والتركيب مصاريف النقل والتشغيلال جميع شامالالمورد يعتبر السعر المقدم من  .4

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

أن يضع أسعاره رقمًا وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم المورد على يجب  .6
 تشويشًا في أسعاره ، واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار.

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

 يلتزم المورد بتوريد االجهزة خالل اسبوع من إستالم أمر التوريد. .8

تأمينا للدخول في العطاء كفالة بنكية  -لصالح رابطة الجامعين -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .9
قيمة من  ةبالمائ % عشرة10أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية أو نقدًا بموجب سند قبض بقيمة 

 غير معززة بتلك التأمينات.الينظر في العروض وال عرضه 

عن دينار  250التأخير بنسبة  تعليه تحسب غراما المحالةتوريد االجهزة عن المورد في حالة تأخير  .10
 .كل يوم تأخير

 التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة. مصادرة قيمة المورد عن توريد يتمفي حالة تخلف  .11

سعار والشروط والطريقة ( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرًة باأل11لبند رقم ) الحقا .12
 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية.15، من السوق المحلي مضافًا إليه )المناسبة
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األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة  تلها عالقة بسعر صرف العمال تعدم وجود أي تحفظا .13
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به  تاللتزاماحتى إتمام ا

 تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية.

ذا رغب  أدناه يقدم العرض على النموذج .14 المورد وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء. وا 
ة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكر 

 حق النظر بالمذكرة أو رفضها.ولرابطة الجامعيين كما هو، 

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

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

 المقرر المرفق بالعطاء.

الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارالبنود ولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند على بند آخر  .17
 .للمتزايدلزمة األخرى م

 .باألجهزةالمتعلقة  والكتالوجاتكافة الوثائق  إرفاقمع  الموردة اللوازمبيان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .18

العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه الشروط في  طتعتبر الشرو  .19
 عطاءات رابطة الجامعيين.

قبل الموعد المحدد عة منه وتودع في صندوق العطاءات كرة موقيجوز للمناقص سحب عرضه بمذ .20
 لفتح العطاء.

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

% من قائمة 10تعديل أو المحو أو الطمس أكثر من إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها ال .22
 األسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.

 ملزمًا له.المورد يعتبر العرض المقدم من  .23

 . 11/11/2019 الموافق األثنين ظهرًا من يوم الوحدةآخر موعد لتسليم العروض في الساعة  .24
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 -:قطع الصيانةعار لساالو مواصفات جدول ال
 

Type Item Specifications Preferred Brand Qty 
Unit 

Cost 
(NIS) 

  Total 

1
 

N
et

w
o

rk
 E

q
u

ip
m

en
ts

 

Network Cables CAT5E 300M Roll BYC/Teldor/Premium 1     

2 

Network Cables CAT6 

300M Roll BYC/Teldor/Premium 1     

2 10M BYC/Teldor/Premium 30     

3 6M BYC/Teldor/Premium 50     

4 3M BYC/Teldor/Premium 100     

5 2M BYC/Teldor/Premium 100     

6 0.5M BYC/Teldor/Premium 150     

7 Network Cabinets 6U - 50cm. Depth Well Known Brand 8     

8 Patch Panels CAT6A - 24port  Luggar 6     

9 RJ45 Female CAT6A  3M 100     

10 Network Cable Testers Intellinet 351911  Intellinet 2     

11 Network Crimpers RJ45 - RJ11 Well Known Brand 2     

12 Network Krones  KD-1 Kebidumei  4     

13 POE Rack Injectors 12 port panel Well Known Brand 2     

14 
Dell Poweredge R815 HDD 

Dell 600GB, 15K 2.5″ 

SAS 
Dell 5     

15 

Access Points 

AP6522-66030-WR Symbol 5     

16 Linksys E1200 

Wireless-N Router 
Linksys 15     

17 Desktop Switches 8-Port 10/100Mbps  D-Link 15     

18 
Network Cards 

10/100/1000 Ethernet 

PCI Express 
Well Known Brand 20     

19 
Network Adapters 

USB 3.0 LAN Dongle 

-USB to RJ45 
Well Known Brand 10     

20 Wireless Network 

Adapters 

USB 3.0 300Mbps 

Mini Wireless N 
Well Known Brand 20     

2
1
 

P
C

 E
q

u
ip

m
en

ts
 Hard disks HDD 

1.0TB 7200rpm 

SATA3 Blue 3.5″ 
Western Digital (WD) 15     

22 
Hard disks SSD 

240GB A400 7mm 

2.5" SATA3 
Kingston   30     

23 

External Hard Disks 

Elements Portable 2 

TB- USB 3.0 
Western Digital (WD) 2     

24 P500 500GB Portable 

SSD  
HP  3     



 امعة بوليتكنك فلسطينرابطة الجامعيين/ج
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 02-02/2220370-2228550تليفاكس

 
Page 9 of 10 

25 
Flash Memories  

Ultra Flair USB 3.0  

256G 
SanDisk 5     

26 

CPU's 

6th Generation Intel® 

Core™ i3 Processors 
Intel 5     

27 6th Generation Intel® 

Core™ i5 Processors 
Intel 5     

28 
Motherboards 

Gigabyte GA-H110M-

S2H 
GIGABYTE 10     

29 

Power supplies 

Corsair VS450 450W 

PSU 8+ 
CORSAIR 40     

30 Model DPS-320NB-1A HP 20     

31 Handed Computer Cases   Well Known Brand 10     

32 

RAM's 

DDR2 2GB 1600MHZ Kingston 20     

33 DDR3 8GB 1600MHZ  Kingston 20     

34 DDR4 8GB 2400MHZ Kingston 20     

35 DDR4 RAM 16G 

2666MHZ 
Kingston 5     

36 
Keyboards 

USB 3.0 Arabic  

Multi-Media 
HP 50     

37 
Computer Mice 

USB 3.0  Optical 

Mouse .5″x2.5″x1.38″ 
HP 80     

38 USB printer cables 2M  Well Known Brand 20     

39 PC Batteries CR2032 3V         Maxell 100     

40 CPU Thermal Pastes   Well Known Brand 20     

41 Screwdriver Sets for 

Laptops Wera 20 pieces Wera 2   
  

42 Solder Wire 0.8mm SOLDER 1     

43 UPS Batteries 12V7AH/20HR Ultracell 5     

4
4
 

P
ro

je
ct

o
r 

E
q

u
ip

m
en

ts
 

VGA Cables 
 M/M 10M ROLINE 30     

45 M/F 2M ROLINE 30     

46 
HDMI  Cables 

HDMI 19pin 10M ROLINE 30     

47 HDMI 19pin 2M ROLINE 30     

48 
Wall Plates 

1xHDMI 19pin + 

1xVGA 
Well Known Brand 15     

49 
HDMI to VGA Adapters 

1xHDMI 19pin to 

1xVGA 
Well Known Brand 15     

**** Total NIS :   

 ___________________________________________________المبلغ كتابتاً بالحروف
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 :-وردالماص بخ

 

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

 

 

 ..............................وال رقم  :......ج................. رقم فاكس: ...............ف : رقم هات

 

 

 

 للشركةختم الرسمي التوقيع وال
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