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  23/5/2022التاريخ:

  1/2022/1006الرقم: ص
 

 خارجية  الصوتيات وشاشات عرضأجهزة أسعار استدراج عروض 
 

استئجار   ابستدراج عروض ،2022اللجنة العليا حلفل التخرج لعام  /ترغب رابطة اجلامعني /جامعة بوليتكنك فلسطني
وثالثة اايم     2022/  / 3ملدة اربع اايم )يوم الربوفه األحد   كبرية خارجية    اجهزة دي جي  و شاشات عرض

 -: ة التالياملواصفات  حسب  6/7/2022-5-4التخرج 
 سعر الوحدة  الكمية  الوحدة  الصنف املطلوب الرقم 

 االمجال 
 NIS 

1. 

 جهاز دي جي حسب اآليت:
على األقل  3مدعم بسماعات عدد Line Arrayمع    Way3نظام  •

 في منتصف الساحة. 

 يمنع استخدام الحوامل االرضية )ستاندات( .  •

 مساعدين مع اجهزة اتصال السلكي. 3يحضر  •

 . )كندنسر(   ميكروفونات  حساسة وواضحة  ومحمية من صوت الهواء •

 (.3وعادي )  –( 2عدد ميكروفونات السلكي ) •

 مة بما فيها الكهرباء  موزعات الالزالاحضار جميع الوصالت و •

من   كمبيوترال على (Audio lineصوت )ال  وصلة الى مدخل توفير •

 نت. أجل البث المباشر على االنتر

الساعة الثامنة صباحاً لعمل  8/8/2021الموافق  االحدالتواجد يوم  •

 البروفه. 

 الحفل الساعة العاشرة صباحاً على األقل.  ايام التواجد  •

 كهربائي.الفي حال انقطاع التيار  الستخدامه UPSاحضار   •

برنامج و ترتيبات حول في لجامعة يجب التنسيق مع العالقات العامة   •

 الحفل. 

   1 جهاز

3. 

   -حسب اآليت: حجم كبريخارجية شاشات عرض 
( شاشة 2األماكن المخصصة لها عدد )في توريد وتركيب الشاشات  •

 مترا مربعا.  20بمساحة اجمالية ال تقل عن 

( تركب خارجيا وذلك  LEDالشاشات المطلوبة هي من نوع )  •

 .الصورة خالل النهارإلمكانية رؤية 

الموقع وإعادة الفك ر يشمل التوريد والنقل والتركيب في السع •

 تتحمل الجامعة أي مصاريف إضافية. واإلرجاع وال  

إلصالح أي طارئ قد   خالل ايام الحفل احد الفنيينضرورة تواجد  •

 يحصل.

 . 3/7/2022فق الموا االحدموعد التركيب هو يوم  •

   2 شاشة 

  ( NISاجملموع ) *
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 تعبئة الجدول ضمن الشروط التالية:بالتقدم على الراغبين 

 إرفاق شهادة خصم مصدر سارية املفعول مع العرض. جيب  و ،  املضافةاألسعار شاملة ضريبة القيمة   .1

 . مجيع التجهيزات وكل ما يلزم من ترتيبات الجناح احلفلاالسعار شاملة   .2

 . على الرتكيب من طرف اجلامعة  االلتزام بتعليمات املشرف .3

 احضار الفاتورة. من اتريخ    ايوم   مدة الصرف خالل ثالثني  .4

 . املشرتايت احلق يف زايدة أو إنقاص أو إلغاء بعض الكميات املوجودة يف العرض، وغري ملزمة ابقل االسعارللجنة .  5

اجلامعيني.   6 برابطة  املشرتايت  دائرة  إىل  العروض  من    تسلم  صباحاً  العاشرة  املوافق   الثالاثءيوم    الساعة 
 . 022228550، تلفاكس  31/5/2022

 
 خالل الدوام الرسمي .  0598924633 جوال رقمعبد الباسط الجعبري  المشرف االستاذ: االتصال علىللمزيد من االستفسار يمكن  

 
 ورد المخاص ب

 

 ..................... ...........العنوان:..........................................................سم الشركة: ا

 

 ....................... .......... رقم الفاكس:..............رقم جوال...........................: الهاتف رقم

 

 :__________________ والتاريخ  التوقيع والختم الرسمي
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