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أجهزة ومعدات لمختبرات عطاء توريد 

 وإعالم -لغات -حاسوب
 

 لها التابعة واألجهزة والمعدات الكمبیوتر أجهزة
  

 

2018 

 جامعة القدس -الشباب المقدسي للتدريب والتوظيف مركز األفق :ضمن مشروع

 البنك من وبتمويل التعاون مؤسسة من بإشراف األفق مؤسسة :تنفيذ

 مع وبالتعاون األقصى، لصندوق مديرا بصفته للتنمية اإلسالمي

 القدس جامعة

 البنك اإلسالمي للتنمية :لتموي
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 :مقدمة

مؤسسة  يوه. الفلسطينية، ومقرها رام اهللا، مركز نشاطها كافة املدن 2012تأسست مجعية األفق للتنمية الشبابية عام 
ق املشاركة الشبابية والضغط لتوفري إطار قانوين حلماية زيادة وعي الشباب وتعزيز قدراته وفتح آفا إىلأهلية شبابية هتدف 

حقوق الشباب ومصاحلهم، مع التزام املؤسسة بأهم القيم واملبادئ اليت من شأ�ا أن حتقق أسس االنتماء وااللتزام واحلرية 
 .  والشراكة واحرتام القانون وعدم التمييز

وتسعى إليصال رسالتها يف . ل شباب فلسطيين واع، قادر ومشاركيف متهيد واستشراف اآلفاق من أج" األفق"تتمثل رؤية 
بناء جيل شبايب واع بواقعه، وبأمهية دوره إلحداث التغيري اإلجيايب؛ قادر على حتمل مسؤولياته ومواكبة التغريات السريعة؛ 

ل برامج ونشاطات تنموية مشارك بإجيابية وعنصر نشط يف احلياة االجتماعية السياسية واالقتصادية والثقافية، من خال
 .هادفة

والذي تنفذه بإشراف من مؤسسة " جامعة القدس -تدريب وتوظيف الشباب المقدسيمركز األفق ل"مشروع  وضمن
التعاون وبتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية بصفته مديرا لصندوق األقصى، وبالتعاون مع جامعة القدس، والذي يهدف 

من طالب جامعة  ةوشاب شاب 300تدريب  من خاللقدسني املنتسبني جلامعة القدس، إىل متكني وتوظيف الشباب امل
ضمن ، و منهم 38وق العمل، ومن مث وتشغيل لتهيئتهم لس البا تدريب متخصصط 60القدس تدريبا عاما، وتدريب 

 :يليعن شركات توريد وموردين ملا ، تبحث مؤسسة األفق للتنمية الشبابية جتهيز املخترباتمرحلة 

 .حاسوبترب خم -1
 .عالمإخمترب  -2
 .خمترب لغات -3

حسب الشروط واملواصفات  كوذل ،)حاسوب، إعالم ولغات(مختبرات عن طرح عطاء األفقوبناًء على ما سبق، تعلن 

 :املدرجة يف كراسة العطاء، فعلى الراغبني من الشركات املختصة واملسجلة رمسياً بالتقدم للعطاء مع مراعاة الشروط التالية

 :ويُقّدم األوراق الثبوتية التاليةعلى الشركة أو املورد أن يكون مسجالً لدى الدوائر الرمسية  جيب )1
 .شهادة مسجل الشركات •
 .تقدمي أية أوراق ثبوتية أخرى من جهات خمتصة ومتعلقة مبوضوع املناقصة •

 .جيب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي غري شاملة للضريبة املضافة )2
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يف –الشركة أو املورد تقدمي شهادة خصم مصدر وفواتري صفرية  ىاملضافة وعلشاملة لضريبة القيمة األسعار غري  )3
 .على إعفاء ضرييب األفقحال حصول مؤسسة 

 .جيب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن ثالثة شهور من آخر يوم لتسليم العطاء )4
سطح  -البريةالكائن يف  املؤسسةيف مقر  7/10/2018 للحصول على نسخة من كراسة العطاءآخر موعد  )5

 . ترست للتأمنيشركة خلف  -مرحبا
مع  املؤسسةيف مقر  8/10/2018املوافق لتاريخ  اإلثننيمن يوم الثانية ظهراً آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  )6

 .لن يقبل أي من العطاءات بعد هذا الموعدالعلم أنه 
من قيمة العطاء املقدم، وذلك على شكل كفالة بنكية أو %) 5(ء بقيمة جيب إرفاق تأمني ابتدائي لدخول العطا )7

للتنمية  األفقباسم مؤسسة  إصدارهشيك بنكي مصدق من أحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية يتم 
ل النقدية أو الشبابية ويكون ساريًا ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر من آخر موعد الستالم العطاءات، وال تقبل األموا

 .الشيكات الشخصية
غري ملزمة بقبول أقل األسعار، كما حيق هلا قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاءه أو إلغاء العطاء كامالً  األفقمؤسسة  )8

 .دون حتمل أية مسؤولية أو إبداء األسباب
 .كعلى ذل االعرتاضجتزئة العطاء مبا تراه مناسباً، وال حيق ألي من املتقدمني  لألفقحيق  )9

 .سواء كان بامسها الشخصي أو بالشراكة مع غريهاالواحدة بالتقّدم بأكثر من عطاء ال ُيسمح للشركة  )10
يف ظروف استثنائية تستدعي متديد فرتة سريان العطاء، سيتم إبالغ مقدمي العطاءات كتابيًا وَلن ُيسمح هلم بتغيري  )11

 . األسعار
وحبضور من  األفقيف مكتب مؤسسة  الثانية ظهراً  الساعة 8/10/2018 بتاريخ سيتم فتح املظاريف جبلسة مفتوحة )12

 .يرغب من أصحاب الشركات اليت قّدمت عروضها أو ممثلني عنهم
 .عليهم العطاء/رسوم اإلعالن على من يرسو عليه )13
أو زيارة املكتب وذلك خالل  022421893 على هاتف رقم األفقملزيد من املعلومات يرجى مراجعة مؤسسة  )14

 . مساء 3:00صباحاً وحىت  9:00، من الساعة اخلميسام الرمسي من األحد إىل ساعات الدو 
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 الشروط العامة

 :رفض العطاء/قبول

جيب أن يكون العطاء موقع من طرف صاحب لقبول العطاء، جيب وضع ختم الشركة على مجيع مستندات العطاء و  )1
 .الشركة املخّول بالتوقيع

 .حسب األصول االبتدائيق التأمني يتم رفض أي عطاء يف حال عدم إرفا )2
 .األصولموقع وخمتوم حسب ) آخر صفحة بالعطاء(يتم رفض أي عطاء يف حال عدم إرفاق منوذج إقرار الشركة  )3
 .جيب كتابة اسم العطاء ورقمه على الظرف من اخلارج بشكل واضح )4
ال التغيري يف العطاء كشرط إلرساء ليس مطلوباً من الشركة أن تقوم بأي عمل غري منصوص عليها يف وثائق العطاء و  )5

 .العطاء عليها
 

 :االنسحاب

 االبتدائيمصادرة التأمني  لألفقإذا قامت الشركة بسحب العطاء املقّدم بعد موعد فتح العطاءات، عندها حيق  )1
 .املقّدم من الشركة بدون إنذار للشركة

بكتاب خطي رمسي  األفقدها جيب إعالم إذا رغبت الشركة بسحب العطاء املقّدم قبل موعد فتح العطاءات، عن )2
املقّدم من  االبتدائيمصادرة التأمني  لألفقموقع وخمتوم حسب األصول قبل موعد فتح العطاءات، وعدا ذلك حيق 

 .أعاله) 1(الشركة بدون إنذار للشركة كما ورد بالبند 
 حالة إذا ما ُرفضت كل العروض بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقدمي العرض يف األفقال حيق للشركة الرجوع على  )3

املقدمة هلا أو إذا ما مل َحيل العرض على أقل األسعار أو إذا ألغيت دعوة العطاء يف أي وقت ويف أي مرحلة دون 
 .ذكر األسباب

 :التسعير

 .جيب أن تكون األسعار بعملة الدوالر األمريكي )1
من يرسو عليه العطاء تقدمي فواتري ضريبية صفرية  جيب أن تكون األسعار غري شاملة لضريبة القيمة املضافة وعلى )2

على إعفاء ضرييب  األفقوشهادة خصم املصدر للمسجلني بالدوائر الرمسية الفلسطينية، وذلك يف حال حصول 
الشاملة (للمشروع، ويف حال عدم احلصول على اإلعفاء الضرييب؛ يتوجب على الشركة تقدمي الفاتورة الضريبية 

  ).لقيمة الضريبة
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كافة التعليمات واملتطلبات املنصوص عليها يف الشروط   باالعتبارعلى الشركة عند تسعري بنود هذا العطاء أن تأخذ  )3
املطلوب مبا يف ذلك من اخلاصة حبيث تتأكد أن أسعارها تشمل كافة التكاليف الالزمة إلجناز التوريدات بالشكل 

 .واألجور املرتتبة على ذلكم أعمال الشحن والتوصيل من املصدر وحىت مكان التسلي
على الشركة أن تَلتزم بتعبئة األسعار على مناذج كراسة العطاء ولن يتم النظر لألسعار املقدمة على مناذج الشركة أو  )4

 . أية مناذج أخرى
 .يتم تعبئة األسعار بقلم حرب أزرق جاف فقط ال غري )5
رضت القيمة بالكلمات مع القيمة باألرقام يتم اعتماد يتم تعبئة أسعار الوحدة باألرقام والكلمات؛ ويف حالة تعا )6

 .القيمة بالكلمات
يف األسعار أو غريها  م وكل كشط أو حمو أو شطبال جيوز الكشط أو احملو أو استخدام التيبكس يف العطاء املقدّ  )7

 . جيب إعادة كتابته رقماً وكتابًة والتوقيع جانبه
 :التعاقد

 .ئزة بالعطاء من خالل إرسال خطاب اإلشعار باإلحالةبإشعار الشركة الفا األفقستقوم  )1
ويف حال ختّلف الشركة عن التعاقد؛ عندها  األفقعلى الشركة اليت يرسو عليها العطاء أن تُوقع عقدًا مع مؤسسة  )2

اإلحالة على غريه ووضع الشركة املتخلفة ضمن القائمة السوداء لديها باإلضافة ملصادرة التأمني  لألفقحيق 
 .دائياالبت

تلتزم الشركة يف حال الرتسية عليها، بتقدمي كفالة حسن تنفيذ على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصّدق من  )3
 ترسيتهامن إمجايل قيمة البنود اليت متت  %10 أحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية وتكون بقيمة

الكفالة خالل يومني من تاريخ  إصدارأدىن، ويتم  كحد  31/12/2018على الشركة وسارية املفعول حىت تاريخ 
 .اإلحالة

 .األفقتلتزم الشركة جبميع املواصفات اليت حتددها  )4
 .األفقتلتزم الشركة اليت أحيل عليها العطاء بتنفيذ التوريدات خالل شهر من تاريخ أمر التوريد الصادر من  )5
أو شركة أخرى عن كل أو جزء من العقد دون احلصول على إذن خطي /ال جيوز للشركة التنازل ألي شخص آخر و )6

كتابياً عن مجيع التعاقدات يف الباطن مع شركات أخرى ألغراض تنفيذ املشروع، ومن   األفق، وجيب إعالم األفقمن 
 .رفض أي شركات من الباطن األفقحق 

و التالعب يف معاملتها أو ثبت أي غش أو تالعب أو خلل بتنفيذ األعمال عندها إذا استعملت الشركة الغش أ )7
باملطالبة بالتعويضات املرتتبة على ذلك وتُوضع الشركة ضمن القائمة  األفقيُلغى العقد مع عدم اإلخالل حبق 

 .باإلضافة ملصادرة كفالة حسن التنفيذ األفقالسوداء لدى 
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ت التأخري من أية ُمستحقات هلا على حساب املشروع كالتايل يف حال التأخري يف خبصم غراما فقاألتفّوض الشركة  )8
 :تنفيذ األعمال

من القيمة املدرجة بأمر التوريد وذلك عن كل أسبوع تأخري يف حالة تأخر املوّرد % 5تطبق غرامة تأخري بقيمة  -
، وعند بلوغ السقف؛ عندها حيق من قيمة العقد% 10ال يتجاوز اخلصم لتوريد عن املدة احملددة، على أعن ا
احلصول على  فقاألتوريد املواد من شركة أخرى على حساب الشركة املتأخرة وبالطريقة اليت َتضمن هبا  لألفق

 .املواد الالزمة إلمتام املشروع
ق فدون اإلخالل حبق األإلغاء العقد مع الشركة ومصادرة التأمني مع إخطار الشركة بذلك، وذلك ب لألفقحيق   -

 .يف املطالبة بأي تعويض نظري األضرار الناجتة عن عجز الشركة بتنفيذ العقد
فق والشركة جيب أن ُحتل وديًا بالتفاوض املباشر، وإذا مل ُحيل اخلالف وديًا خالل يومني من بدء اخلالفات بني األ )9

 .للقوانني احملليةاملفاوضات فيمكن بطلب من أحد الفريقني تعيني حكماً ثالثاً للتحكيم بينهما طبقا 
فق القوانني املعمول هبا يف فلسطني ويكون السبيل الوحيد حلل أي نزاع بني سري على التعاقد ما بني الشركة واألي )10

الفريقني هو التحكيم من خالل مؤسسة حتكيم أو هيئة حتكيم حملية؛ ويكون قرار التحكيم �ائيًا يف كل ما خيص 
 .  نصوص العقد وما ينشأ عنه

 :وضاتالمفا
رتاض على ععرض، وال حيق ألي من الشركات االالشركات اليت تقّيم كأفضل /فق إجراء املفاوضات مع الشركةحيق لأل

 .ذلك
 :آلية تقييم العطاء

 .فق مناسبة وعادلة وتتوافق مع قوانينها الداخليةومالياً، وباآللية اليت تراها األسوف يكون التقييم للعطاءات فنياً 
 

 ةالشروط الخاص
 . ال يتم استالم األجهزة يف حال كانت ال تطابق املواصفات املتفق عليها -
 .أبو ديس والبرية -جلامعة القدسيتحمل املورد كافة تكاليف النقل والتفريغ والشحن  -
 .األعداد قابلة للزيادة والنقصان، واملناقصة قابلة للتجزئة -
 جيب تقدمي خطة عمل إجرائية مع حتديد الفرتات الزمنية -

 :وبناًء على ما سبق، نرجو تقديم عرضكم الشامل لألسعار والشروط لألصناف التالية
 

mailto:info@alofoq.org
http://www.alofoq.org/


 

 

 
 

 

OFYD كراسة عطاء 
 

 

   

  :T+970 2421893:  ت سطح مرحبا، البیرةفلسطین،  نمیة الشبابیةمؤسسة األفق للت
info@alofoq.org 

Alofoq Foundation for Youth Development Palestine, al berah, satehmarhba 970 2 2421894:  ف+F:  
rgwww.alofoq.o 

 

سعر 
 الكمية
 ($) 

 سعر الوحدة
 بالكلمات

سعر 
 الوحدة
($) 

 الرقم الصنف الكمية المواصفات

   PC computer  
 Must be a brand 
 CPU: Intel® Core™ i5-8500 Processor 9M 

Cache, up to 4.10GHz 
 Chipset: Q 
 RAM: 4GB 
 Storage: 500GB 
 Optical Drive: DVD RW 
 Operating system: Genuine Win 10 Pro 
 Keyboard: AR/EN 
 Monitor: LED 20’’, FHD 
 Warranty: 3y 

40 PC 1.  

   PC computer  
 Must be a brand 
 CPU: Intel® Core™ i5-8500 Processor 9M 

Cache, up to 4.10GHz 
 Chipset: Q 
 RAM: 8GB 
 Graphic card Nvidia GTX 1060 (3GB GDDR5 dedicated)  
 Storage: 500GB 
 Optical Drive: DVD RW 
 Operating system: Genuine Win 10 Pro 
 Keyboard: AR/EN 
 Monitor: LED 20’’, FHD 
 Warranty: 3y 

16 PC 2.  

   Laptop 
 Must be a brand 
 CPU: Intel® Core™ i7-8550U Processor, 8M Cache, up 

to 4.00GHz. 
 Chipset: Q 
 RAM: 8GB 
 Storage: 500GB 
 Optical Drive: DVD RW 
 Operating system: Genuine Win 10 Pro 
 Warranty: 3y 

5 Laptop 3.  
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   Cisco Access Point: AIR-AP1852E-I-K9: Dual-band, controller-
based 802.11a/g/n/ac, Wave 2,Inc 4x Antennas (AIR-
ANT2524DW-R) 
End of Life and End of Support are not announced by cisco, else 
supply the replacement as announced on Cisco Web site. 

2 Wireless 4.  

   Cabinet 19” 10U, All open door, 55cm Depth at least. 3 Cabinet 5.  
   Teldor Cat6+ Cable, 500m 3 Net. Cable 6.  
   Patch Panel, 3M, 24port Cat6+ populated 3 Patch Panel 7.  
   2m Patch Cable, Cat6, 3M 70 Patch Cable 8.  
   0.5m Patch Cable, Cat6, 3M 70 Patch Cable 9.  
   RJ45 Female, 3M Cat6+ 70 RJ45 10.  
   External Wall Socket for RJ45 with RJ45 mount and all 

requirements. 
70 Wall Socket 11.  

   Trunk for Network Cables 5cmx5cm. 120m Trunk 12.  
    LCD Projector 

- Suitable for classroom 10mx10m 
- WXGA (1280 x 800) (min) 
- Brightness 4000 ANSI Lumens (min), Contrast: 6000:1 (min) 
- Support Focus and optical zoom 
- Minimum Lamp Life: 5,000 hours 
- Remote Control 
- Input: USB, HDMI, VGA, …etc 
- Including celling mount kit 
- VGA, HDMI, DP wall socket with outlets 
- Including Cables for HDMI, VGA, DP (15m) 
- Cables for HDMI, VGA, DP from Wall Socket to Laptop (2m) 
- Including installation with all requirements 
- Warranty: at least 1year 

5 LCD 
Projector 

13.  

   Motorized Projection Screen 
~200x200cm 
Include installation and all requirements, power switches, 
cables, remote control… 

3 Projection 
Screen 

14.  

   Logitech Wired USB Headset with Microphone 17 Headset 15.  
   HP LaserJet Pro MFP M426dw 2 Printer 16.  
   Indoor Camera: Hikvision 4mp IP, PoE, 2.8mm, Doom  4 Camera 17.  
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   SAN Storage Dual Controller 
support 24 SFF SAS/MDL SAS/SSD  
include SFF Disk Drives with at least 40TB SFF SAS 10K 
(specify the capacity and the price per each drive) 
interfaces: 4-ports 10GbE iSCSI 
support raid 5, 6, 10 
Ability to add expansion units with dual power supplies up 
to 600TB 
Compatible operating systems: Microsoft Windows Server 
2012 & 2016, Linux, VMware ESXi 6 and above 
Form Factor: 2U 
include 4x 10G SFP+ with 4x 2m Fiber Patch Cables 
include all required accessories, cables, Licenses 
include management software 
Warranty: 3y/3y/3y 

1 Server 18.  

   
 المجموع الكلي
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 حة المعلومات المعبأة من الشركةاإلقرار بفهم محتویات وثائق العطاء كاملة، وتعهد بص

حامل هوية رقم ) .......................................................... االسم الرباعي(أقر أنا   
أو املخّول من شركة /صاحب و) مع إرفاق صورة عن اهلوية الشخصية.................................... (

مشتغل مرخص رقم .............................. .............................

وفهمتها بالكامل، وأن كافة املعلومات الواردة يف  ،العطاء، بأين قرأت كافة وثائق ................................
حسب الشروط  العطاء واملالحق صحيحة وملزمة يل قانونياً، ونعلن مسؤوليتنا وإلتزامنا التام إلجناز وتنفيذ مجيع األعمال

كما أقّر بكافة القوانني . واملواصفات والكميات املطلوبة يف أوامر التوريد وحسب تعليمات مؤسسة االفق للتنمية الشبابية
والتعليمات الصادرة عن اجلهات الّرمسية مبا خيص تنظيم عمل املنشآت العاملة بطبيعة حرفيت وتنظيم عمل العّمال وأية 

كما أحتمل تبعات أي خلل . 31/12/2018وألتزم بالعرض املقّدم من طريف حىت تاريخ . لسطنيقوانني أخرى سارية يف ف
 .بالتنفيذ يعّرضين للمسائلة وأية تبعات قانونية أو أخالقية ومصادرة الكفاالت

يُعرض  ويف حالة مت اكتشاف أي خلل قبل أو خالل أو بعد تنفيذ املشروع؛ سواء كان خلًال معنويًا أو ماديًا فإن ذلك

 .االفق مناسباً  شركتنا للمسائلة وأية تبعات قانونية أو أخالقية مبا تراها
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 : اسم الشركة

 :عنوان الشركة بالتفصيل

 المباشر االتصالاسم جهة 

 :هاتف متنقل

 :بريد إلكتروني

 :التوقيع

 : ختم الشركة
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