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 يـل الفلسطينــت الطفـاندي بي
 

 للمحروقات خلف حمطة زيد –رأس اجلورة  –ل ـاخللي

Hebron YDRC  

Palestinian Childs’ Home Club  

Hebron-Ras al-Jura- Behind Zaid fuel station 

                                                                                                                  

 
 

 

 
   السادة
 التحية،بعد 

 
 إعادة طرح عطاء

 (PCHC/91-220/)رقم 
 (حاسوب وأجهزة صوت وأجهزة عرض )أجهزةمكتبية  الكترونية و أجهزةالعطاء  مادة

 
 عن المركز:

 
في  1996هو مؤسسة غير حكومية تأسست عام “نادي بيت الطفل الفلسطيني “ مركز مصادر التنمية الشبابية

د من المشاريع والبرامج الشبابية النوعية المختصة االقتصادية مدينة الخليل، يعمل على تطوير وتنفيذ العدي
  .واالجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية

 
 

أجهزة حاسوب وأجهزة صوت عطاء لشراء  إعادة طرح استدراجوعليه، يعلن نادي بيت الطفل الفلسطيني عن 
 باألسفل.حسب التفاصيل  وأجهزة عرض

 االحترام،وتقبلوا فائق 
 
 
 

 المرفقات:

 ( الشروط الحقوقية 1مرفق رقم ).والمالية 

 ( 2مرفق رقم ) المطلوبة. وقائمة البنودجدول األسعار 
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 (:1المرفق رقم )
 

 والمالية:الشروط الحقوقية 
 

 رأس الجورة–الخليل –سلم بالظرف المختوم الى العنوان التالي: نادي بيت الطفل الفلسطيني ي .1

 ظهرا.الثانية عشر  الساعة 12/05/2020 الثالثاءلتقديم العرض يوم  اخر موعد .2

 .وبدون إبداء األسباب ،خاصةضمن معايير  االختيار المؤسسة غير ملزمة بأقل األسعار ولها الحق في .3

 الدراسة.بعين االعتبار عند  ف تأخذوأو مكافئة وسيجوز للعارض تقديم مواصفات فنية أفضل  .4

 من بنود العرض في حال عدم توفر جميع البنود المكتوبة.يمكن للشركة تسعير جزء  .5

 وارفاقه.تعبئة السعر وأي مالحظات لديكم في الجدول  .6

 المضافة.وشاملة لضريبة القيمة  دوالرعار بعملة التقدم األس .7

 يحق للمركز تقسيم العطاء او الغاءه في اي بند من البنود المذكورة حسب ما يراه مناسبا. .8

 يدااللتزام بالمواع .9

 للمؤسسة حق تجزئة العطاء ألكثر من مورد، أو إلغاؤه دون أية مسائلة قانونية. .10

 ارفاق مواصفات تفصيلية لكل بند يتم تسعيره. .11

 في ملف منفصل عن ملف المواصفات والكتالوجات.تسليم العرض المالي  .12

 األسعار تشمل النقل للمؤسسة، التركيب إذا بحاجة للتركيب، والتنزيل للموقع. .13

 من قيمة طلب الشراء. %10)بنكية( مقدارها على من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ  .14

 .المفعول مع الفاتورة الضريبية ةمصدر ساريشهادة خصم على المورد تقديم  .15

 لن ينظر في أي عرض غير مستوف لهذه الشروط والخاصة لدعوه العطاء. .16

 رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء. .17

 يرجى الختم و التوقيع على جميع األوراق المرفقة. .18

   aqawasmi@ydrc.psلعطاء ارسال استفساراتهم على البريد االلكتروني ل بالتقدمراغبين لمكن لي .19
 .  09/05/2020الموافق  السبتلغاية يوم 
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 :المطلوبة وقائمة البنودجدول األسعار ( 2رفق )م
 

 التالي:في الجدول  السعر +أي مالحظات لديكم الرجاء تعبئة
 

سعر  الوحدة الكمية البيان 

الوحدة 

الدوالرب  

المجموع 

 بالدوالر

 ) توضيح خاص بالمورد

الرجاء توضيح موعد 

، الشركة  التسليم

، الموديل ، مدة المصنعة

(الكفالة    

1  Workstation series  

 At Least Processor 8th 

Generation Intel® Core™ i7 

Processor  

 Operating System Windows 10 

Pro 64bit English  

 At least Memory 16GB, DDR4 

Non-ECC  

 Hard Drive 512 500 GB  

 Display 15.6-in. display  

 High Performance Graphic card 

 Internal Keyboard: Dual Pointing 

Backlit US English Keyboard 

with Keypad (English/Arabic) 

light weight, Business Model 

 battery: at least 10 hrs working 

 Bag 

 Warranty: 3 years 

6 Laptop    

2  Workstation Series 

 At least Processor 9th Generation 

Intel® Core™ i7 Processor  

 Operating System Windows 10 

Pro 64bit English  

 Memory 32GB, DDR4 Non-ECC  

 Hard Drive SSD 256GB + HDD 

500GB 

 Monitor 22” 

 High Performance Graphic card 

 USB Keyboard (English/Arabic) 

and Optical Mouse 

 Warranty: 3 years  

4 Workstation    
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3 Sound System 

 6 CEILING SPEAKER 5" or 

More 

 Rated power: at least 30W Each 

 MIXER AMPLIFIER 240W 

100V USB AND BLUETOOTH, 

At least 3 Input, With 3 zoning 

output 

 Two Wireless Microphone 

Professional Brand 

 Two Wireless Head Mic 

Professional Brand 

 High Performance External 

Sound Card  

 Two Professional Headphones 

1 System    

4 
HD large-venue projection 

Projection System: 3LCD technology 

Native Resolution: 1920 x 

1200(WUXGA) 

Brightness: at Least 5000 lumens 

1 Projector    

5 3D Scanner  

 

1 Scanner    

6 Video/TV monitors 

75-Inch QLED 4K Ultra HD Smart 

TV  

2 TV Screen    

7 Video/TV monitors 

65-Inch QLED 4K Ultra HD Smart 

TV 

1 TV Screen    

8 Tablets 

iPad Pro 12.9" wifi + cellular 128GB 

Orginal case , screen protector   

 

2 Tablet    

 Tablets 

iPad Pro 11" wifi + cellular 128GB 

Orginal case , screen protector   

1 Tablet    

10 Web/videoconferencing equipment 

Zoom,Skype Room System 

Room Size Small, 

Including Camera , Mic and speakers 

1 Whole 

system 
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 :الشركة قدمتالماسم 

................................................................................................................. 
 
 

 التعاقد:شخاص في حال او رقم الهوية لأل رقم المشتغل المرخص للشركات
 

.............................................................................................................................. 
 

 العنوان:
..................................................................................................................... 

 
 

البريد االلكتروني: 
.......................................................................................................... 

 
 

 اسم الشخص للمتابعة :
.............................................................................................................................. 

 
 المحمول:رقم الهاتف 

...................................................................................................... 
 
 

 :الشركة وختم التوقيع
...................................................................................................... 
 
 
 

 02 –راس الجورة  –نادي بيت الطفل  على:الرجاء االتصال  العطاءلألسئلة واالستفسار حول وثيقة 
 aqawasmi@ydrc.ps الى:أو ارسال ايميل  5605920333/ 2224545

mailto:aqawasmi@ydrc.ps

