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 استدراج عروض أسعار
 
 

 جتهيز قاعة االجتماعات 
 

 ضمن مشروع:  
 تعزيز قدرات شبكة املنظمات األهلية يف جماالت املناصرة والسياسات والتواصل  

 SDC ابلشراكة مع: الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 
 
  
 

 كراسة الشروط املرجعية 
 :املوعد النهائي لتقدمي العرض الفين واملايل

20/09/2020 
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 إعالن استدراج عروض أسعار    
 جتهيز قاعة االجتماعات بعدة انظمة

 :مقدمة 
يضم   دميقراطي  الفلسطينية هي جتمع مدين  األهلية  املنظمات  الفلسطيين ذات  مؤسسة من مؤسسا  147شبكة  األهلي  العمل  ت 

على   واحلفاظ  الفلسطيين،  للشعب  األصيل  الوطين  االنتماء  روح  على  للحفاظ  يهدف  والذي  اجملتمعي،  العمل  يف  الطويل  التاريخ 
جتماعية  حقوقه الوطنية غري القابلة للتصرف يف العودة، وتقرير املصري، واالستقالل الوطين، والعمل األهلي املتمسك بقيم العدالة اال

والدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان من جهة، وتعزيز اواصر ونشر وتوسيع قاعدة الوعي اجملتمعي، والتأثري يف السياسات ومنظومة  
القواعد السلوكية على كافة مستوايت صنع القرار، مبا ينسجم وتطلعات الشبكة يف احلفاظ على اإلرث الوطين والقيمي الدميقراطي  

 .جتمع الفلسطيين، دون متايزات أو فوارق يف الدين أو اللون أو اجلنس أو العرق واحلضاري للم
على تطوير قدراهتا و التكيف مع    2025-2020تعمل شبكة املنظمات االهلية الفلسطينية ضمن خطتها االسرتاتيجية لالعوام  

ة الفلسطينية لتجهيز قاعة االجتماعات بعدة  وعلى ذلك تسعى شبكة املنظمات االهلي   19  -االوضاع احلالية يف ظل جائحة كوفيد  
انظمة لالجتماع عن بعد و الرتمجة و مسارت بورد يف القاعة املخصصة لإلجتماعات لديها وتتطلع للشركات اليت لديها القدرة واخلربة  

 .يف اجملال لتقدمي عروض أسعار هلذا النظام 
 

 :مالحظات عامة
 .األسعار ابلدوالر األمريكي ●
 .شاملة قيمة الضريبة املضافة  األسعار ●
 .حتديد وقت التوريد والرتكيب  ●
 .العرض جيب أن يشمل التدريب على النظام  ●
 .أن تكون الشركة قادرة على تقدمي الدعم الفين والتقين للنظام بعد الرتكيب  ●
 .أن يشمل عرض السعر مجيع تكاليف تراخيص الربامج ان وجد  ●
 .د والرتكيبأن يشمل عرض السعر التوري ●
 .ارفاق شهادة خصم املصدر مع عرض السعر  ●

 

  :شروط تقدمي العروض 
 .أن تكون شركة مرخصة ولديها ملف ضريب  ●
 .لديها القدرة واخلربة يف اجملال تؤهلها للتقدم ●
 .تقدمي شهادة خصم مصدر مع عرض السعر  ●
 الرتكي  لديها اخلربة الكاملة لتقدمي الدعم الفين والتقين للنظام بعد ●
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 : احلد األدىن ملواصفات النظام املطلوب
1- Screen 55” At Least. 

2- Computer for communication Software (Skype, Zoom...etc.) 
The Computer Specifications is: 
● processor must be i5 
● Ram 1X16GB DDR 4 
● HDD 500GB SSD 

3- Video conferencing solution with the following specifications or higher: 
 
CAMERA 
● Smooth motorized, fully controlled from remote or console 
● Full HD 1080p or higher 
● Autofocus 
● Suitable for a large meeting hall 

 
REMOTE CONTROL 
● Full control of the device and the extensions. 
SPEAKERPHONE 
● Full-duplex performance 
● Acoustic echo cancellation 
● Noise reduction technology 
● Ultra-wideband audio 
● Pairs with mobile devices 

 
MICROPHONES 
● Pickup range: Mic or Mics should cover a 9*5m meeting room. 

 
COMPATIBILITY AND CERTIFICATIONS 
● Plug-and-play USB connectivity 
● Certified for Skype for Business and ready for Teams 
● Zoom Certified 
● Fuze Certified 

http://www.pngo.net/
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● Compatible with Google Meet 
● Microsoft Cortana® 
● Cisco Jabber® 
● Compatible with BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo, and other video 
conferencing, recording, and 
broadcasting applications that support USB cameras 
Wireless Microphone Transmitters and Receivers: 

2 Transmitters and 30 Receivers with 32-slot Charging Case. 
Smart Board : 
Smart Board 55’’ Inch Interactive Whiteboard. 

 
 : املتوقع من النظام ان يقوم ابلتايل

 .تلبية مجيع متطلبات االجتماع عن بعد يف قاعة االجتماعات من صوت و صورة..ال  -1
 .فلرتة الصوت من الضجيج و أداء عايل للنظام يف تصدير الصوت للطرف االخر و مساع الصوت يف القاعة  -2
النظ -3 برامج  التواصل مع املؤسسات االخرى بكل سهولة بغض  الطرف االخر يستخدم  املقابل سواء كان  النظام ابجلهة  ر عن 

مثل بعد  عن  بعد  (Skype, Zoom...etc) االجتماع  عن  االجتماع  نظام   مثل Conference System او 
(Polycom...etc). 

االجتماع من الطرف    أن يستطيع النظام تغطية صورة املشاركني يف االجتماع بشكل جيد و عكس صورة القاعة للمشاركني يف -4
 .اآلخر

 .شخص يف نفس الوقت  30أن يغطي النظام عدد مشاركني يف قاعة املؤسسة حبد اقصى  -5
 .قدرة النظام تغطية العروض التقدميية و ما اىل ذلك اليت قد تكون خالل االجتماع -6

 .مناطق الضفة الغربية  اإلطار اجلغرايف للتقدمي : 
 :الفرتة الزمنية لعروض األسعار 

 20/09/2020حىت  15/09/2020تبدأ من 
من بعد الظهر يف مقر املؤسسة الكائن    3صباحا  وحىت    10تقدم مجيع عروض األسعار بظرف خمتوم ما بني الساعة  : آلية التقدمي
 bids@pngo.net   ، او ترسل عرب الربيد االلكرتوين1-الطابق  -عمارة زهرة املصايف  -يف االرسال 

 

 : عارشروط تقدمي األس 
 .أن تكون شركة مسجلة و رمسية  -1

http://www.pngo.net/
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 .يتم تقدمي عرض سعر فين و مايل  -2
 .يرفق مع عرض السعر شهادة خصم املصدر -3

 : طريقة الدفع 
 .يتم الدفع عن طريق شيك بنكي بعد إجناز املهمة وبعد تقدمي مطالبة مالية والفواتري الضريبية ●
 

خالل ساعات الدوام الرمسي يومياً من    2975320  -ى مقر الشبكة )رقم اهلاتف(لالستفسارات ميكنكم االتصال عل االستفسار : 
 .الثامنة صباحا حىت الثالثة ظهراً عدا يومي اجلمعة والسبت واإلجازات الوطنية 

 .و يستطيع املتقدم طلب زايرة مقر املؤسسة ملعاينة قاعة االجتماعات ومناقشة فريق العمل حول النظام املقرتح
 

 .ج لتعبئته لعرض السعرمرفق منوذ 
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 طلب عروض أسعار 
 لـتجهيز قاعة اجتماعات أبنظمة متعددة 

ضمن مشروع " تعزيز قدرات شبكة المنظمات األهلية في مجاالت المناصرة والسياسات والتواصل بالشراكة مع: الوكالة السويسرية للتنمية 
االجتماعات بنظام اجتماعات عن بعد و سمارت بورد و نظام ترجمة، نرجو من   ، حيث سيتم العمل على تجهيز قاعةSDC والتعاون 

حضرتكم تزويدنا بالمواصفات، مع العلم ان العروض يجب أن ترسل بالظرف المختوم لمقر المؤسسة، على ان تكون االسعار بالدوالر  
  09/2020/ 20شاملة ضريبة القيمة المضافة، في موعد أقصاه يوم األحد  الموافق 

قيمة   الوصف  البند # شامل  بالدوالر  السعر 
 الضريبة المضافة 

1.    

2 .
  

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5.
  

   

6.
  

   

7.
  

   

8 . 
 

   

9 . 
 

   

  :جمموع السعر ابلكلمات #

 
 -------------------------اسم الشركة / واخلتم

 -------------------اسم الشخص املخول ابلتواصل
 ------------------------------رقم اجلوال

 ---------------------------الربيد االلكرتوين

 -------------------------------التوقيع
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