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لمختبرات  ومعداتأجهزة عطاء توريد 

 وإعالم -لغات -حاسوب
 

 لها التابعة واألجهزة والمعدات اإلعالم بمركز الخاصة التصویر أجهزة

 

 

2018 

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

مؤسسة األفق بإشراف من مؤسسة التعاون وبتمويل من البنك  :تنفيذ

اإلسالمي للتنمية بصفته مديرا لصندوق األقصى، وبالتعاون مع 

 جامعة القدس

 البنك اإلسالمي للتنمية :لتموي
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 :مقدمة

مؤسسة أهلية  يوه. الفلسطينية، ومقرها رام اهللا، مركز نشاطها كافة املدن 2012تأسست مجعية األفق للتنمية الشبابية عام 
يز قدراته وفتح آفاق املشاركة الشبابية والضغط لتوفري إطار قانوين حلماية حقوق الشباب زيادة وعي الشباب وتعز  إىلشبابية هتدف 

 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 بناء . تشراف اآلفاق من أجل شباب فلسطيين واع، قادر ومشاركيف متهيد واس" األفق"تتمثل رؤية 
جيل شبايب واع بواقعه، وبأمهية دوره إلحداث التغيري اإلجيايب؛ قادر على حتمل مسؤولياته ومواكبة التغريات السريعة؛ مشارك 

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

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

من طالب جامعة القدس تدريبا عاما،  ةوشاب شاب 300تدريب  من خاللوتوظيف الشباب املقدسني املنتسبني جلامعة القدس، 
، تبحث جتهيز املخترباتضمن مرحلة ، و منهم 38وق العمل، ومن مث وتشغيل لتهيئتهم لس البا تدريب متخصصط 60وتدريب 

 :يلييد وموردين ملا عن شركات تور مؤسسة األفق للتنمية الشبابية 

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

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

 :لشروط التاليةيف كراسة العطاء، فعلى الراغبني من الشركات املختصة واملسجلة رمسياً بالتقدم للعطاء مع مراعاة ا

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

 .افةجيب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي غري شاملة للضريبة املض )2
يف –وعلى الشركة أو املورد تقدمي شهادة خصم مصدر وفواتري صفرية  األسعار غري شاملة لضريبة القيمة املضافة )3

 .على إعفاء ضرييب األفقحال حصول مؤسسة 
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 .جيب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن ثالثة شهور من آخر يوم لتسليم العطاء )4
 -سطح مرحبا -البريةالكائن يف  املؤسسةيف مقر  7/10/2018 العطاءللحصول على نسخة من كراسة آخر موعد  )5

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

 .لن يقبل أي من العطاءات بعد هذا الموعدأنه 
من قيمة العطاء املقدم، وذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك %) 5(تدائي لدخول العطاء بقيمة جيب إرفاق تأمني اب )7

للتنمية الشبابية ويكون  األفقباسم مؤسسة  إصدارهبنكي مصدق من أحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية يتم 
 .، وال تقبل األموال النقدية أو الشيكات الشخصيةسارياً ملدة ال تقل عن ثالثة أشهر من آخر موعد الستالم العطاءات

غري ملزمة بقبول أقل األسعار، كما حيق هلا قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاءه أو إلغاء العطاء كامًال دون  األفقمؤسسة  )8
 .حتمل أية مسؤولية أو إبداء األسباب

 .على ذلك االعرتاض جتزئة 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 كتابياً وَلن ُيسمح هلم بتغيري األسعار )11
وحبضور من يرغب  األفقيف مكتب مؤسسة  الثانية ظهراً  الساعة 8/10/2018 بتاريخ حةسيتم فتح املظاريف جبلسة مفتو  )12

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

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

 :رفض العطاء/قبول

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

 .حسب األصول االبتدائيء يف حال عدم إرفاق التأمني يتم رفض أي عطا )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
يف وثائق العطاء وال التغيري يف العطاء كشرط إلرساء العطاء ليس مطلوباً من الشركة أن تقوم بأي عمل غري منصوص عليها  )5

 .عليها
 

 :االنسحاب

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

بكتاب خطي رمسي موقع  األفقفتح العطاءات، عندها جيب إعالم  إذا رغبت الشركة بسحب العطاء املقّدم قبل موعد )2
املقّدم من الشركة بدون  االبتدائيمصادرة التأمني  لألفقوخمتوم حسب األصول قبل موعد فتح العطاءات، وعدا ذلك حيق 

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

 .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
لقيمة املضافة وعلى من يرسو عليه العطاء تقدمي فواتري ضريبية جيب أن تكون األسعار غري شاملة لضريبة ا )2

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

 ).لة لقيمة الضريبةالشام(
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كافة التعليمات واملتطلبات املنصوص عليها يف الشروط اخلاصة   باالعتبارعلى الشركة عند تسعري بنود هذا العطاء أن تأخذ  )3

حبيث تتأكد أن أسعارها تشمل كافة التكاليف الالزمة إلجناز التوريدات بالشكل املطلوب مبا يف ذلك من أعمال الشحن 
 .واألجور املرتتبة على ذلكر وحىت مكان التسليم والتوصيل من املصد

على الشركة أن تَلتزم بتعبئة األسعار على مناذج كراسة العطاء ولن يتم النظر لألسعار املقدمة على مناذج الشركة أو أية مناذج  )4
 . أخرى

 .يتم تعبئة األسعار بقلم حرب أزرق جاف فقط ال غري )5
لمات؛ ويف حالة تعارضت القيمة بالكلمات مع القيمة باألرقام يتم اعتماد القيمة يتم تعبئة أسعار الوحدة باألرقام والك )6

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

 . إعادة كتابته رقماً وكتابًة والتوقيع جانبه
 

 :التعاقد

 .بإشعار الشركة الفائزة بالعطاء من خالل إرسال خطاب اإلشعار باإلحالة األفقستقوم  )1
 لألفقويف حال ختّلف الشركة عن التعاقد؛ عندها حيق  األفقعلى الشركة اليت يرسو عليها العطاء أن تُوقع عقداً مع مؤسسة  )2

 .االبتدائيصادرة التأمني اإلحالة على غريه ووضع الشركة املتخلفة ضمن القائمة السوداء لديها باإلضافة مل
تلتزم الشركة يف حال الرتسية عليها، بتقدمي كفالة حسن تنفيذ على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصّدق من أحد  )3

على الشركة  ترسيتهامن إمجايل قيمة البنود اليت متت  %10 البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية وتكون بقيمة
 .الكفالة خالل يومني من تاريخ اإلحالة إصداركحد أدىن، ويتم   31/12/2018اريخ وسارية املفعول حىت ت

 .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 من /و ال جيوز للشركة التنازل ألي شخص آخر )6

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

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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ات التأخري من أية ُمستحقات هلا على حساب املشروع كالتايل يف حال التأخري يف تنفيذ خبصم غرام فقاألتفّوض الشركة  )8

 :األعمال
من القيمة املدرجة بأمر التوريد وذلك عن كل أسبوع تأخري يف حالة تأخر املوّرد عن % 5تطبق غرامة تأخري بقيمة  -

توريد  لألفقد، وعند بلوغ السقف؛ عندها حيق من قيمة العق% 10ال يتجاوز اخلصم لتوريد عن املدة احملددة، على أا
احلصول على املواد الالزمة إلمتام  فقاألاملواد من شركة أخرى على حساب الشركة املتأخرة وبالطريقة اليت َتضمن هبا 

 .املشروع
فق يف املطالبة دون اإلخالل حبق األإلغاء العقد مع الشركة ومصادرة التأمني مع إخطار الشركة بذلك، وذلك ب لألفقحيق   -

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

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

 

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

 
 

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

 

 ةلخاصالشروط ا
 . 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 -
 نيةجيب تقدمي خطة عمل إجرائية مع حتديد الفرتات الزم -

 :وبناًء على ما سبق، نرجو تقديم عرضكم الشامل لألسعار والشروط لألصناف التالية
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سعر 
 الكمية
 ($) 

الوحدةسعر   
 بالكلمات

سعر 
 الوحدة
($) 

 الرقم الصنف الكمية المواصفات

   Wall mounted Surround Sound System suitable for class room 
5mx8m 
Subwoofer, 4x speakers 
Control Console 
Wireless Remote 
Accessories to connect to Computer, Mobiles, Tablets 
Bluetooth connection 
Including installation with all requirements, cables and 
accessories 

1 Sound 
System 

1.  

   Canon Camcorder XA30, Include 64GB memory 
And bag for camera and lens.  
(canon XA30 soft carrying case for professional Camcorder) 
 

High Definition  
Power Supply: 7.4 V DC (battery pack), 8.4 V DC (DC IN). 
Video Recording system : MPEG4-AVC / H.264  
Television System : NTSC  
Audio Recording system : Linear PCM (2ch)*, Dolby Digital (2ch) / MPEG-2 AAC-LC (2ch) 
* 28 Mbps/24 Mbps video recording modes only; 16-bit resolution 
Image Sensor : 1/2.84-inch CMOS, RGB Primary Color Filter 
Total Pixels : Approx. 3.09 Megapixels (2208 x 1398) 
Effective Pixels : Approx. 2.91 Megapixels (2136 x 1362) 
Lens : Zoom Ratio: 20x Optical / 400x Digital Focal Length: 3.67-73.4mm (35mm equivalent: 
26.8-576mm with Standard IS/IS Off, 28.8-576mm with Dynamic IS), Zoom Speed:Variable 
speed / Constant speed (16 levels); Fast, Normal or Slow 
Max. F/Stop: f/1.8-2.8. 
Focusing System : Hybrid AF (TTL-video signal detection system and external phase difference 
metering system): 
Instant AF, Medium AF, Normal AF (TTL-video signal selection system), Face Only AF, Manual 
Focus. 
 Programmed AE : Auto Mode: Auto 
Manual Mode: P, Tv, Av, M (Manual exposure), SCN (Portrait, Sports, Snow, Beach, Sunset, 
Night, Low Light, Spotlight, Fireworks). 
Cinema Mode: P, Tv, Av, M. 
Minimum Focusing Distance : 20mm (wide end) / 60cm (across zooming range). 
White Balance : Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H. 
Frame Rate : AVCHD - 1080: 59.94P / 59.94i / PF29.97 / 23.98P 
MP4 - 1080: 59.94P / 29.97P / 23.98P; 720 and 360: 29.97P / 23.98P. 
Filter Diameter : 58mm. 
Viewfinder : 0.24- inch, TFT Widescreen color LCD (Equivalent to approx. 1.56 million dots; 
100% field of view). 
LCD Screen : 3.5-inch OLED, Capacitive Touch Panel (Approx. 1.23 million dots). 
Recording Media : 2 SD/SDHC/SDXC memory card slots. 
USB Terminal : mini-B receptacle and Hi-Speed USB supported (output only). 
Video Terminal : 3.5mm diameter 4-pole mini-jack (video/audio output only). 
HDMI Terminal : HDMI OUT mini connector. 
Microphone Terminal : 3.5mm diameter stereo mini-jack, MIC/LINE switching possible. 
AV Mini Terminal/Headphone Terminal : 3.5mm 4-pole mini-jack (video/audio output only). 
Headphone Terminal : 3.5mm stereo mini-jack. 
Remote Control Terminal : 2.5mm stereo mini jack. 
Weight : Approx. 1.7 lb. / 765g (includes grip belt). 

3 Camcorder 
Include 
64GB 
memory 

2.  
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   Canon EF 24-105mm f/4 L IS Lens  
compatible with  Canon Camcorder XA30 

3 Lens 3.  

   Tripod (for video camcorders)  
Aluminum Camera Tripod, Lightweight With Two 1/4" Quick 
Release Plates Ball Head For Canon DSLR. 

3 Tripod 4.  

   Digital Illuminance / Light Meter 2 Light 
Meter 

5.  

   Photography Multi Disc Light Reflector (set) 
Neewer 43-inch / 110cm 5-in-1 Collapsible Multi-Disc Light 
Reflector with Bag - Translucent, Silver, Gold, White and Black 

2 Light 
Reflector 

6.  

   Canon Speedlite 580EX II Flash 3 Flash 7.  
   

 كليالمجموع ال
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 اإلقرار بفهم محتویات وثائق العطاء كاملة، وتعهد بصحة المعلومات المعبأة من الشركة

حامل هوية رقم ) .......................................................... االسم الرباعي(أقر أنا   
أو املخّول من شركة /صاحب و) ة الشخصيةمع إرفاق صورة عن اهلوي.................................... (

، بأين ................................مشتغل مرخص رقم ........................................................... 

نونياً، ونعلن وفهمتها بالكامل، وأن كافة املعلومات الواردة يف العطاء واملالحق صحيحة وملزمة يل قا ،العطاءقرأت كافة وثائق 
مسؤوليتنا وإلتزامنا التام إلجناز وتنفيذ مجيع األعمال حسب الشروط واملواصفات والكميات املطلوبة يف أوامر التوريد وحسب 

كما أقّر بكافة القوانني والتعليمات الصادرة عن اجلهات الّرمسية مبا خيص تنظيم عمل . تعليمات مؤسسة االفق للتنمية الشبابية
وألتزم بالعرض املقّدم من طريف حىت تاريخ . لعاملة بطبيعة حرفيت وتنظيم عمل العّمال وأية قوانني أخرى سارية يف فلسطنياملنشآت ا

 .كما أحتمل تبعات أي خلل بالتنفيذ يعّرضين للمسائلة وأية تبعات قانونية أو أخالقية ومصادرة الكفاالت. 31/12/2018

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

 .االفق مناسباً  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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