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 07/09/2020التاريخ:     

 3/2020/3004صالرقم: 

 رابطة الجامعيين / محافظة الخليل
 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية
                                                               

 واصفات الفنيةملشروط والكراسة ا

عد في مؤسسات التعليم العالي تعزيز فرص العمل عن ب معدات مشروع توريدل
 (REACH الفلسطينية

 3/2020/3004صعطاء رقم: 
 

 
 ( بتمويل من )االتحاد االوروبي(REACHمشروع )

 رقم المشروع:
 609976-EPP-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP 

  
 شيكل 250 مبلغبثمن الكراسة 

 .07/09/2020الموافق  االثنينيوم من  ابتداءاستالم كراسة الشروط 
 .14/09/2020يم كراسة الشروط الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم االثنين الموافق تسل

 مع أطيب أمنيات
 رئيس دائرة المشتريات

 زينةأبو محمد رياض  األستاذ
 

 المركزية والمشتريات لجنة العطاءاتومقرر 
riyad@ppu.edu 

 
 دائرة المشتريات المركزية
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 إعـالن عن
تعزيز فرص العمل  وعمعدات مشر توريد 

التعليم العالي عن بعد في مؤسسات 
 (REACHلمشروع )الفلسطينية 

 

 

 
، (REACH)، ضمن مشروع  معدات دتوري عطاءتعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين عن طرح 

، ضمن الشروط  EPP-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP-609976بمشروع رقم  االتحاد االوروبيبتمويل من 
 اء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في العطاء:والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العط

من دائرة المشتريات المركزية  ( أو www.ppu.eduكاملًة من صفحة الجامعة ) استالم الكراسة .1
غير مستردة تودع في حساب رابطة  شيكالا  مئتان وخمسون مقابل دفع مبلغ في مقر رابطة الجامعيين 

 07/9/2020الموافق  االثنينمن يوم  اعتباراا في البنك اإلسالمي الفلسطيني  30300ين والجامعة رقم الجامعي
، على أن إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل % من5بقيمة او نقدا إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية  .2

 .يوماً  مئة وعشرون الكفالة البنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن تكون 

من يوم الثانية عشرة ظهرا الساعة حتى العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم تسليم كراسة  .3
 رابطة الجامعيين. –المشتريات المركزية  لدائرة 14/09/2020الموافق  االثنين

 

 0597445552جوال المشاريع بالجامعة  وحدة إدارة مع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
 

 من يرسو عليه العطاء أجور اإلعالن على -مالحظة: 
 
 

 

 لجنة العطاءات والمشتريات المركزية ئيس ر                                                                                                                 
 
 
 

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

 (REACHلمشروع ) معداتتوريد 
 -آلتي :يرجى مراعاة ا

 
توريد المعدات االجهزة الصناعية في متخصصة  شركة يكون المتقدم للعطاء أنيجب  .1

 ، ووفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء.وااللكترونية

، حيث يجب على المتقدم أن غير شاملة ضريبة القيمة المضافةو  باليورو األسعار .2
 ./ضريبيةيزودنا بفاتورة صفرية

 صم مصدر سارية المفعول مع العرض.الرجاء إرفاق شهادة خ .3
 (واد الهريةمبنى  -جامعة بوليتكنك فلسطين ـلالمواد المطلوبة  و تركيب ليلتزم المورد بتوصي .4

 األسباب. إبداء، وبدون األسعار أقللجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .5

 يكون السعر وفقًا للشروط الواردة في كراسة العطاء. .6
 التفاقية وحدة واحدة وتقرآن معًا.الشروط الفنية للعطاء وابالجريدة وكراسة  اإلعالن .7

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .8
 للجنة العطاءات الحق في إنقاص أو إلغاء بعض المواد الموجودة في العطاء. .9

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

يات أساسا لدفع هذه الثبوت سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر"خصم مصدر" 
     المطلوبة واالجهزة المواد و تركيب المورد بتوصيل، كما أتعهد المستحقات الالزمة للمورد

 وبناءًا على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.معة بوليتكنك فلسطين، جا ـل

 السادة / الشركة:

 رقم المشغل المرخص:

 العنوان:

 رقم الهاتف:

 رقم الفاكس:

 

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار
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 ين بالعطاءتعليمات للمشارك

 حضرات السادة : شركة_______________  المحترمين

 (REACHلمشروع ) معدات توريدبعطاء تعليمات للمشاركين 
 -مشاركة في العطاء ما يلي:لل

 
 ال يتجزأ وتقران معا. االجريدة جزء وإعالنتعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات  .1

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

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

ضريبة  ؛ عداالنقل والتركيبلرسوم ومصاريف المقدم من المناقص شامال للضرائب و  يعتبر السعر .4
 .(حيث ان المشروع معفي من ضريبة القيمة المضافة)القيمة المضافة 

االسعار شاملة التركيب والتشغيل، والفحص والمعايرة، والبرمجيات الخاصة بالتشغيل وكوابل  .5
 التوصيل، والتدريب على االستخدام.

 ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية. ،اليعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات .6
وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم  على المناقص أن يضع أسعاره رقماً يجب  .7

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

 من ثاني يوم من فتح العطاء على األقل.( يوم120مدة صالحية األسعار ) .8

تأمينا  -(جامعة بوليتكنك فلسطين) لصالح رابطة الجامعين -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .9
من  ة% خمسة بالمائ5بقيمة للدخول في العطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق من قبل البنوك المحلية 

 غير معززة بتلك التأمينات.الينظر في العروض وال قيمة عرضه 

، عن %1.5التأخير بنسبة  تعليه تحسب غراما المحالة إنهاءاألعمالفي حالة تأخير المناقص عن  .10
 .(جامعة بوليتكنك فلسطين) التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا للرابطة ومصادرة قيمةكل يوم تأخير، 

سعار والشروط والطريقة ( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرًة باأل9الحقا لبند رقم ) .11
 %( من ذلك الفرق كنفقات إدارية.15، من السوق المحلي مضافًا إليه )المناسبة

األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة  تلها عالقة بسعر صرف العمال تتحفظا عدم وجود أي .12
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به  تحتى إتمام االلتزاما

 تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية.
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وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء. وإذا رغب المناقص  أدناه يقدم العرض على النموذج .13
تقديم مالحظات أو عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة منفصلة شريطة تقديم العرض األصلي 

 حق النظر بالمذكرة أو رفضها.ولرابطة الجامعيين كما هو، 

النهائي من لجنة االستالم وعلى تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم  .14
 .األصولضوء نتائج الفحص واالستالم حسب 

تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون واضحًا بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير  .15
أو كان ناقصًا في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج 

 ق بالعطاء.المقرر المرف

البنود  الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند على بند آخر  .16
 .للمتزايداألخرى ملزمة 

المتعلقة  والكتالوجاتكافة الوثائق  إرفاقمع  الموردة اللوازمبيان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .17
 .باألجهزة

لمطبقة في النظام العام للمشتريات جزاءا مكمال لهذه الشروط في العامة والفنية ا طتعتبر الشرو  .18
 عطاءات رابطة الجامعيين.

قبل الموعد المحدد عة منه وتودع في صندوق العطاءات يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة موق .19
 لفتح العطاء.

ه صاحب ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجري .20
 العرض عليها يجب إعادة كتابته رقمًا وكتابة والتوقيع عليه وختمه.

% من قائمة 10إذا بلغت فئات األسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من  .21
 .العطاءاألسعار جاز للجنة العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد 

 ملزمًا له.المناقص المقدم من  العطاءيعتبر  .22
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 (REACHمعدات مشروع )وأسعار توريد مواصفات 

 :/واألسعار جدول المواصفات

سعر الوحدة  الكمية الوحدة الصنف المطلوب الرقم
 (يورو)

فترة  االجمالي
 التوريد

 الكفالة

conferencing equipment-video 
1 - Logitech MeetUp HD Video 

and Audio Conferencing 
System for Small Meeting 
Rooms 

 2 وحدة
   3y 

2 Logitech ConferenceCam 
Connect All-in-One Video 
Collaboration Solution for 
Small Groups – Full HD 1080p 
Video, USB and Bluetooth 
Speakerphone, Plug-and-Play 

 1 وحدة

   3y 

 Prestigio Multiboard 84'' G-
series (UHD) 
Display LCD; 
Technology : TFT Active 
Matrix; LED / MultiTouch 

Processor Intel® Core™ i7-
4790S / 8G DDR3 /256G 
SSD ; Graphic card : NVIDIA 
GeForce GT730M 

Display Resolution 3840 x 
2160 (UHD/4K) 

Network Interface
 10/100/1000 Mbps  

Advanced Features UHD 
MULTI-TOUCH 

WINDOWS PC: (Windows 
10 Pro upgradable) 

 4 وحدة

   3y 

  شامل ضريبة القيمة المضافةغير يورو بالالمجموع  
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 الصنف المطلوب الرقم
 الكمية الوحدة

سعر الوحدة 
 )يورو(

فترة  االجمالي
 التوريد

 الكفالة

2 Camera 

 4K video quality 

 Optical Zoom Lens 

 Variable Frame Rate 

 3.5" LCD Screen, OLED 

Viewfinder 

 Individual Zoom, Focus, Iris 

Rings 

 Front Mounted Mic with Front 

Audio Level 

 3G-SDI, HDMI Out 

 USB 3.0 Host, LAN Port 

 Optional Wireless File 

Transmission 

 128G high-speed memory card 

Extra Batteries 
 Ultra High Capacity (Non-OEM) 

Battery (6000 Mah, 7.2V) 

 Chemistry: Lithium-Ion (No memory 
loss) 

 Integrated microchip for 
communications with camcorder and 
charger, prevents overcharging, & 
lengthens battery life 

 Includes 2 Year Replacement 
Warranty 

 
Steady Cam( FOR VIDEO) 
 One (1) Load Vest, One (1) Single 

Handle Arm, One (1) Magic Carbon 
Fiber Stabilizer, One (1) Carry Bag, One 
(1) Matte Box 

 The fixing knob can be used to 
adjust height of the vest. 

 The load arm can be inserted into 
the slots of the vest easily. 

 Small and exquisite stabilizer 
weights only 3.5lb which is made of high-
strength and lightweight carbon fiber, 
loading capacity up to 11 lbs 

 Stabilizer can be used as a 
monopod, Min height: 26.8inch; Max 
height: 48inch; 

 1 وحدة
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 Smart board 
Digital Whiteboard * 
Web Browser * 

creen SharingNative S * 
* Integrated Soundbar 

20 Touch Points * 
* pen and tool recognition 
* Screen automatically dims 
or brightens, ensuring 
comfortable viewing in all 
lighting conditions 
* supports Arabic and English 
languages 
* min 65’’ 

 1 وحدة

    

 
Smart Screens 
ViewSonic IFP7550 Advanced 75" Ultra 
HD ViewBoard Interactive Flat Panel 

 Built-in ARM Quad-core CPU 

with 16GB Storage. 

 20-point Multi-touch Interactive 

Screen capability 

 75-inch Screen size 

 Ultra HD Resolution (3840 x 

2160 4K) 

 Floating Pen - Annotation on 

Demand 

 Qwizdom Oktopus and Ximbus 

Solutions 

 Out-of-Box Collaboration 

 ViewBoard Interactive 

Annotation Software (Free 

Download Available) 

3-year limited warranty  

 3 وحدة

   3y 

 Brand PC’s 
 Processor: intel core i9-9900T (8 

cores, 4.4GHz, 12MB) 

 OS: Free Dos 

 Graphics: NVIDIA GeForce RTX 

2080 or equivalent, or better 

 Memory:16GB DDR4 2666 MHz 

 Storage:512TB SSD PCIe M.2 

 Ports : 3x USB 3.0 ports. 1x USB 

2.0 port, HDMI 1.4, Display port 

 25 وحدة
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 Monitor: Professional 23” FHD 

LCD Monitor, with USB-Hub, lift, 

Tilt, Pivot 

 Warranty one Years 

  شامل ضريبة القيمة المضافةغير  يوروبالالمجموع  *
 

 
 المجموع النهائي كتابتاا باليورو/ ......................................................................................

 
 

 مالحظات هامة:
 

 :-وردالماص بخ

 

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

 

 

 

 

 ..............................وال رقم  :......ج................. رقم فاكس: ...............رقم هاتف :

 

 

 

 للشركةختم الرسمي التوقيع وال
 


