
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مناقصة توريد وتركيب اجهزة حاسوب وخوادم 

 لمدرسة فيصل الحسيني  برامجو
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مناقصة توريد وتركيب اجهزة حاسوب وخوادم وبرامج لمدرسة اعالن طرح 

 RamMun/RM/2021/037 مناقصة رقم  – فيصل الحسيني

 

 
  مناقصة توريد وتركيب اجهزة حاسوب وخوادم وبرامج لمدرسة فيصل الحسينيتعلن بلديـة رام الله عن طرح 

، فعلى عطاءالمرفقة العامة والخاصة بال ذلك وفقًا للمواصفات والشروطو  RamMun/RM/2021/037رقم 
 -العطاء مراعاة الشروط التالية :الراغبين في التقدم لهذا 

 راء العطاء. التقدم لش عندالشركات الراغبة بالتقدم للعطاء ابراز نسخة عن رخصة المهن سارية المفعول يطلب من  -1

 يطلب الحصول على براءة ذمة خاصة بالتقدم بالعطاء صادرة عن بلدية رام الله. -2

 في دوائر الضريبة.يجب على الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة "رسميًا"  -3

وذلك بكفالة بنكية  شيكل جديد(3,000) كمبلغ مقطوع بقيمة  دخول عطاءيجب على المتقدم للعطاء تقديم كفالة  -4
 .من تاريخ اإلقفاليوم  120سارية المفعول لمدة ال تقل عن 

 دفع جميع انواع الضرائب. الشركةشاملة لجميع الضرائب وعلى المقدمة تكون بالشيكل الجديد و  األسعار -5

 .وبدون إبداء األسباب ،لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار -6

       رام الله مبنى دار بلدية  –يتم الحصول على وثائق المناقصة من مركز خدمات الجهمور / الطابق االرضي  -7
أمريكي" أو ما يعادله، كما  دوالر 611( مقابل مبلغ غير مسترد وقدره " 1116666شارع عيسى زيادة ،  4) 

ويمكن االطالع على وثيقة المناقصة قبل شراءها من خالل الموقع االلكتروني لبلدية رام الله 
www.ramallah.ps  عطاءات"."تحت عنوان 

  17/8/2021الموافق  الثالثاءظهرًا من يوم  60:11اخر موعد لشراء وثيقة العطاء هو الساعة  -8

ذلك لقسم العطاءات و  18/8/2021 ظهراً من يوم األربعاء الموافق 60:11اخر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة  -9
 60:11مبنى بلدية رام الله، مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد، وتكون فتح العروض الساعة  –

 ظهرًا بنفس اليوم في قاعة اجتماعات بلدية رام الله وفي جلسة علنية.

 تحتسب رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. -11

 ع المالحق الخاصة به ان وجدت.التاكد من استالم كافة وثائق العطاء وجمي -11
 

 922095550الية استفسارات اضافية، يرجى ارسالها مكتوبة على فاكس 

 tenders@ramallah.psأو على البريد االلكتروني 
 

م. موسى حديد                                                                                     

رئيس بلدية رام الله   

  

     

    

http://www.ramallah.ps/
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 معلومات عن الشركة المتقدمة لعرض االسعار
 
 

 الرجاء تعبئة البيانات التالية: .1
 

 :اإلسم الكامل للشركة 
 
 

    :العنوان 
 
 

 :رقم المشتغل المرخص 
 
 

 :شهادة خصم المصدر 
 
 

 رقم الهاتف: 
 
 
  رقم الفاكس: 

  
 

 رقم الجوال: 
 
 

 
 
 
 

مالتوقيع والخت  
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 روط وتعليمات المشاركة بالعطاءش األول:الجزء 
 

 الشروط العامة:
 

لتقدم لشراء ا عندالشركات الراغبة بالتقدم للعطاء ابراز نسخة عن رخصة المهن سارية المفعول يطلب من  .أ
 العطاء. 

 الضريبة.يجب على الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة "رسميًا" في دوائر  .ب

وذلك ( شيكل جديد  30111)يجب على المتقدم للعطاء تقديم كفالة تأمين ابتدائي كمبلغ مقطوع بقيمة  .ت
يوم أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية  601بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 

 أو المبالغ النقدية.

 لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.األسعار المقدمة تكون بالشيكل الجديد وشاملة  .ث

 وبدون إبداء األسباب. ،لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار .ج

 للتجزئة. لالعطاء غير قاب .ح

و/أو لم يقدم عروضا لجميع  للدخول الى العطاء تأهلالسيستثنى أي عطاء غير متوافق مع شروط  .خ
 البنود المطلوبة.

ام الله مبنى بلدية ر  –طاء من قسم العطاءات والمشتريات الحصول على نسخة من العستطيع ت شركةكل  .د
دوالر أمريكي أو ما يعادلها.  611( مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 1116666شارع عيسى زيادة،  4)

رام الله   كما باالمكان االطالع على وثيقة العطاء قبل شراءها من خالل الموقع االلكتروني لبلدية
www.ramallah.ps  .تحت عنوان قسم العطاءات والمشتريات 

 رسوم اإلعالن في الصحف وحتى احالة العطاء على من يرسو عليه العطاء. .ذ

تعبئة عرض اسعارهم  في جدول الكميات في المكان المخصص في  على المتقدمين  للعطاء .ر

لعطاء وتوقيعه من قبلهم مع مراعاة عدم استخدام الشطب أو التعديل الجدول المرفق بمستندات ا

 وان ورد ذلك فيجب التوقيع مقابلها . 

على المقدم للعطاء تعبئة التعهد المرفق بمستندات  العطاء والذي يعتبر جزء ال يتجزأ من شروط    .ز

 العطاء . 

ءة الذمة )خصم المصدر( من يتم الدفع فقط بموجب فاتورة ضريبة رسمية بعد ارفاق شهادة برا .س

، علما ان البلدية غير ملزمة بدفع اي دفعات لدخل وبحيث تكون سارية المفعول دائرة ضريبة ا

 على الحساب.

شهور  3عند ترسية العطاء على المتقدم ان يقدم ضمان بنكي )كفالة بنكية او شيك مصدق( لمدة  .ش

من قيمة العرض االجمالي  %61الله بنسبة وتكون تكلفة استصدارها على نفقته باسم بلدية رام 

وط وذلك لضمان التزامه بتنفيذ العطاء وفق الشر و التشغيل ككفالة ضمان حسن التنفيذ والتوريد

 والمواصفات الواردة في العطاء .

تكون األسعار بالشيكل شاملة لجميع ما يترتب على المقاول للوفاء بالتزاماته التعاقدية بما فيها   .ص

أليدي العاملة والمواد واللوازم والتجهيزات والمعدات واألمورالعارضة والنفقات تكاليف ا

 العطاء وانجازها بشكل متقن .  لواألشياء الضرورية والالزمة لتنفيذ أعما

http://www.ramallah.ps/
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على المتقدم لهذا  العطاء دراسة جميع الوثائق المتعلقة بهذه األعمال من شروط  ومواصفات  .ض

ا لتأكيد كافة المطلوبات وعلى أن تكون مرفقة مع الوثائق ورسومات وخالفه والتوقيع عليه

 االخرى عند تقدمة العطاء . 

 .سوف يتم استبعاد كل عطاء ال يرفق الوثائق المذكورة والضرورية والالزمة للعطاء  .ط

ي مطابقة المرفق، والنجاح ف شروط التقدم الى العطاءم تقييم العروض الفنية استناداً الى نموذج سيت .ظ

 المواصفات الفنية لكافة البنود دون استثناء ألي بند.  

 
 الشروط الخاصة:

نتهي ي تاريخ أمر المباشرة، على أن من غيلالتشو  التركيبالتوريد و يلتزم من يرسو عليه العطاء بمباشرة  .1
 .االحالةمن تاريخ  يوماً  14في مده أقصاها  التشغيلو  التركيبالتوريد و  من

من القيمة اإلجمالية  للعطاء، ما لم  %61( شيكل عن كل يوم تأخير بحد أقصى 511يغرم المتعهد مبلغ ) .0
 يكن التاخير مبررا في ظروف قاهره بعد موافقة البلديه. 

يجب ان تكون الشركة المشاركة في العطاء مخولة و مرخصة و معتمدة لالجهزة التي تقوم بتوريدها ومسجلة  .3
الشركة المنتجة للمواد، ويجب ارفاق شهادات اثبات على ذلك، حيث سيتم التأكد من صحة هذه في 

 المعلومات.

سنوات في مشاريع ذات عالقة، و يجب  5يجب على الشركة المقدمة للعطاء أن يكون لها خبرة ال تقل عن  .4
 ارفاق شهادات اثبات.
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 نموذج كفالة حسن التنفيذ     
 

 

 السادة بلدية رام الله الى
 

يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا ....................................................................... قد كفل بكفالة 

 للقيام ...................................................................................................  الشركةمالية 

 

.............................................  :كتابةً  ،........................... فقطبمبلغ.................... وذلك.

وذلك  لضمان تنفيذ العقد المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق العقد ، وإننا نتعهد بأن ندفع لكم 

ر أو أي جزء بطلبونه منه بدون أي تحفظ او شرط مع مجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكو

ذكر االسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض او أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد 

 وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض او مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع . 

 

 
 

 

 

 ............................توقيع الكفيل / مصرف : .............

 المفوض بالتوقيع : ................................................. 

 التاريخ : .............................................................  
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صحة المعلومات المعبأة من ب دكاملة، وتعه العطاءاإلقرار بفهم محتويات وثائق 

 الشركة

 
(............................................................. حررررامررررل هررررويررررة ) االسرررررررررررم الرررررربررررراعررررريأنررررا أقررررر 

صررررررررررراحرررررب  )مرررررررع إرفررررررراق صرررررررررررررورة عرررررررن الرررررررهرررررررويرررررررة الشرررررررررررررخصررررررررررررريرررررررة(رقرررررم....................................

   ،...............................شركة........................................... مرخص مشتغل رقم.

، وفهمتهاا باالكاامل، وان كافة المعلومات تعالي في نموذج المنااقصااااااةبااني قرتت كاافاة وثاائق 

خلل في مرحلة التنفيذ تو في عدم  تيالعطاء صحيحة وملزمة لي قانونياً، وفي حالة تم اكتشاف 

، ال يحق لي المطالبة بأي مبالغ مالية  المعتمدة ضمن الوثيقة التقيد بالمواعيد تو  بالمواصفات 

ياه المهنادا الملوم منااسااااااباً ، وتتكفل بكافة التكالي  التي ئمترتباة على ععاادة العمال كماا يرت

 كل يوم تأخير. مقابلشيكل  500تساوي والتي  للتأخر في تنفيذ العطاء البلديةتقدرها 

 .............................................:التوقيع............................... 

 ................................................:ختم الشركة 

 

 رقم الهاتف:..................................... العنوان:...........................................

 الفاكس:......................................رقم  الجوال:...........................................

 األسعار سارية المفعول لغاية:.................... تاريخ تقديم العطاء:..............................
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 السادة بلدية رام الله 

م. موسى حديد   لعناية رئيس البلدية   
 

 مناقصة توريد وتركيب اجهزة حاسوب وخوادم وبرامج لمدرسة فيصل الحسيني الموضوع : 
     

 العطاء خطاب    

 تحية واحتراما ، 
 

بعد تن قمنا بدراسة الملططات والشروط والمواصفات وجداوم الكميات وجميع الوثائق وتعليمات العطاء رقم  

RamMun/RM/2021/037  المحيطة بها وسائر العادات المحلية والرسوم والعمام وتفهمنا ماهيتها وجميع الظروف

واآلليات وغيرها من االمور التي لها عالقة بها فإننا نحن الموقعين تدناي 

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

ه و توفير قطع الغيار وفقاً لشروط ومواصفات   العطاء نعرض بأن نقوم بتنفيذ العطاء وعنجازي وااللتزام بالصيان .1

وباالسعار المذكورة في جداوم الكميات بمبلغ عجمالي وقدرة باالرقام ................................  كتابة 

ا بموجب شروط  ......................................................................  تو تي مبلغ آخر يصبح مستحقا لن

 العطاء. 

 

ونتعهد في حام قبوم عرضنا هذا تن نباشر العمل فور توقيع عقد االتفاقية ، وان ننهي ونسلم الى البلدية جميع  .2

 .االحالة من تاريخيوماً ( 14االعمام المشمولة بالعقد خالم مدة )

 

حسن التنفيذ من البنوك المعتمدة  ونتعهد في حام قبوم عرضنا ان نقدم الكفاالت المطلوبة )تن وجدت( وكفالة .3

 لديكم وبالقيم المطلوبة وحسب النماذج المرفقة في وثائق  العطاء. 

 

ً ابتداء من التاريخ المحدد الستالم العطاء ويبقى العطاء  .4 ونوافق على ان نلتزم بهذا العطاء لمدة تسعين يوما

 ملزما لنا طيلة هذي المدة .  

 

قية الرسمي والتوقيع عليها فإن عرضنا هذا مع قرار االحالة يشكل عقدا ملزما بيننا والى ان يتم اعداد عقد االتفا .5

 وبينكم. 

 

انكم غير ملزمين ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بإحالة العرض المذكور على تقل االسعار تو قبوم تي عرض و .6

 .لبيان تسباب ذلك

  

 الجدولة الواردة في نموذج العقد.نستلم المستحقات المالية بناءا على ونوافق على ان  .7

 

 عن هذا النموذج وملحقه يشكالن جزءاً من وثائق هذا العقد .   .8

 

 .  2021حرر في هذا اليوم .....................  الموافق ...................... من شهر ...................... لعام 
 

 .........................................   .اسم مقدم العطاء 

 وتوقيعه ................................   .

 وختمه .................................  .

 

 باعتباري ....................................................................   .

 قدم  العطاء وبموجب الوكالة سارية المفعوم المرفقة طيه. ومفوضا رسمياً لتوقيع  العطاء نيابة عن م
 

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

 الشاهد : 

 االسم : ...................................................   .  

 .................................................   .التوقيع :  

 العنوان : ................................................   .   
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 نموذج عقد االتفاقية
 

 ......................................................ويمثلها  .....................................فريق أول : )صاحب العمل( 

 ............................................................................................................................وعنوانه : 

 .......................................ويمثله   .................................................... فريق ثاني )الوكيل المورد(:

 ............................................................................................................................وعنوانه : 

 

 :  مقدمة العقد

                         بما أن البلدية ترغب في تنفيذ اعمال

 فقد تمت الموافقة على العرض المقدم من الفريق الثاني )المقاول( لتنفيذ االعمال أعاله مقابل مبلغ إجمالي وقدره 

  كتابة(                                   ) باالرقام

 

 

  -:  وقد اتفق الطرفان على مايلي

 مقدمة العقد جزء ال يتجزأ منه . توأل :  

 

 : المستندات اآلتية والمرفقة بهذا العقد جزءاً ال يتجزأ من االتفاق وهي : ثانياً 

 

 الشروط العامة والتي تتضمن تعليمات للمشتركين في تقديم العرض .  .1

 الشروط العامة للعقد .  .2

 الشروط الخاصة للعقد .  .3

 و جدول الكمياتالمواصفات الفنية  .4

 استمارات العرض والنماذج المرفقة .  .5

 

 :  توقيع الفريقان على هذا العقد يعتبر بمثابة توقيع لهما على كافة المستندات المذكورة والمرفقة بهذا العقد ثالثاً 

 

 :  شروط االتفاق

حيث أن البلدية وافقت على العرض المقدم من الوكيل المورد فإنها ملزمة بتسليم العمل للمورد لتنفيذ العمل،   .1

ً لألسعار المتفق عليها والمرفقة لالتفاق وطبقا  وبالمقابل يلتزم المورد بتنفيذ العمل حسب المواصفات وطبقا

ها سواء في بداية العمل أو خالله وفي حدود العمل لألوامر والتعليمات التي تصدر عن البلدية أو من ينوب عن

 . 

 

 ------- مقابل قيام الفريق الثاني بالتزامه، يلتزم الفريق األول أن يدفع للفريق الثاني مبلغ وقدره .2

 جدولته وفق التالي:، على ان يتم وفقاً لشروط التعاقد      

 اتمام اعمال التوريد والتركيب واالستالم من قيمة العطاء بعد  90% .6

 من قيمة العطاء بعد عام من االستالم النهائي 10% .0

 

ً  14يتعهد الفريق الثاني بأن يكمل ويسلم األعمال المتفق عليها ويسلمها للفريق األول خالل   .3 تبدأ بتاريخ  يوما

 .االحالة

 

 511المقاول( عن إتمام العمل بالموعد المحدد حسب هذا العقد يتم خصم مبلغ  \إذا عجز الفريق الثاني )المورد .4

من قيمة المناقصة اإلجمالية مع احتفاظ  %61شيكل، كغرامة عن كل يوم تأخير في حد أقصاه  خمسمائةشيكل، 

 البلدية بحقها بالمطالبة بأية تعويضات أخرى.
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تكون مدة إنجاز األعمال المتفق عليها شاملة لجميع أيام العطل الرسمية وغير الرسمية ويستثنى من ذلك أيام  .5

 التعطيل الناجمة عن الظروف القاهرة أو حاالت الضرورة. 

 

( لألعمال حسب هذا العقد وحسب مواصفات االتفاق في جميع بنوده الموردفي حالة عدم تنفيذ الفريق الثاني ) .6

سب متطلبات البلدية يجوز للبلدية ان توقف المقاول عن العمل لمقاول آخر لتنفيذ العمل بالشكل الذي أو ح

 ترضاه البلدية وذلك على حساب الفريق الثاني )المورد( وحتى إتمام جميع األعمال. 

 

تحمل الغير وي على الفريق الثاني )المورد( أن يطبق قوانين السالمة العامة وأن يحافظ على سالمة وممتلكات .7

 المسؤولية كاملة عن أي أضرار يسببها اثناء عملية التوريد والتحميل والتنزيل . 

 

تختص محاكم السلطة الوطنية الفلسطينية بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذا العقد وتعتبر القوانين  .8

 المعمول بها في المنطقة هي المرجع لفض أي نزاع . 

 

  -يحق للبلدية إلغاء العقد بموجب كتاب خطي موجه الى الفريق الثاني )المورد( في أي من الحاالت التالية :  .9

  . إذا صدر ضده قرار بمصادرة ممتلكاته بعد إفالسه 

  . إذا أجري اتفاقا لتحويل العقد لصالح دائنيه أو إدخالهم في العقد كشركاء 

 بقرار محكمة أو كان برضى المورد .  إذا تمت تصفية شركة المورد سواء كانت 

  إذا تخالف أو تهاون عن القيام بتنفيذ أي عمل يتعلق بهذا االتفاق وذلك بعد إخطاره كتابيا بالتنفيذ خالل مدة

 سبعة أيام . 

 . إذا تخلى المقاول عن العقد 

 

 ف . يكون النص لهذه االتفاقية باللغة العربية وهي اللغة المعتمدة والمرجع عند أي خال .11

 

   ................................... بتاريخ ........................ حررت هذه االتفاقية ووقع عليها يوم .11
 

 

 ( الموردالفريق األوم )البلدية(                                                      الفريق الثاني )
 

 ___________________االسم :    ______________________ االسم : 

 

 الوظيفة :__________________    ___________________الوظيفة : 

 

 التوقيع والختم : _____________    التوقيع والختم  : ________________

 

 

 

  الشاهد الثاني          الشاهد االوم 
      

 _____________      االسم :_____  االسم : ______________________             

 

 الوظيفة : ________________    الوظيفة : _____________________          

 

  التوقيع : _________________   __________التوقيع : ___________
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 جدول الكميات والمواصفات 

 

Item No. Description Unit Price 
- nis 

Qty Amount - nis 

Server Vdi 

For  

Thin Client      

Rack Server 

 2X  Intel Xeon 16 core each with Gold features  

 Chassis:  – 8LFF chassis  

 4X32GB RDIMM 2666MT/s  Dual Rank 

 Volume Capacity approx. 1 TB  after RAID 5 SSD 

SATA read intensive  

 Volume Capacity approx.  18 TB after RAID 5 

SATA Midline 7.2K LFF (3.5in) 

 At least RAID Controller 4GB NV Cache 

 Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply  

 QP 1Gb Network Card 

 8 GB Graphic Card 

 Ready Rails Sliding Rails With Cable  Management 

Arm Rack 2U 

 DVD R/W 

 3Yr Full Warranty  3/3/3 – 24/7 

 

 1  

Thin Client 

& Screen 

 

 

 

  

 Built in OS 

 10/100 or 10/100/1000 network interface 

 Microsoft Remote Desktop 

 1920x1080 display resolution 

 4 USB 2.0 ports 

 VGA or HDMI ports 

 64-bit CPU SOC  

 Centralized Management software 

 USB Keyboard and Mouse 

 Warranty: three years 

 Screen 21 “HDMI Ports , VGA  

 28  
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Core Switch  
 
 
 

 
Installation &  

 
Operation  

Network Interfaces: 48x GE RJ45 and 4x GE SFP  

RJ-45 Serial Console Port: 1 

Power over Ethernet (PoE): 48 (802.3af/802.3at) 

PoE Power Budget: 740 W 

Switching Capacity full duplex: 104 Gbps 

Packets Per Second:       155 Mpps 

Network Latency: < 1µs 

VLANs Supported: 4 K 

Link Aggregation Group Size: Up to number of ports 

Mac Address Storage: 16 K 

packet buffer size 1.5 MB 

DRAM 512 MB 

Flash: 128 MB 

Centralized VLAN Configuration and management 

Spanning Tree, (RSTP), (MSTP) included 

Spanning Tree Instances (MSTP) supported 

L3 Routing and Services included 

IPv4 and IPv6 Management 
Telnet / SSH HTTP / HTTPS 
Standard CLI and web GUI interface 
Warranty: Lifetime Warranty with 3 years 24/7 support 

 1  

Software 

  

License   

 

 

WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL  

 

WinSvrCAL 2019 OLP NL Academic UsrCAL 

 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 REMOTE 

DESKTOP USER CAL - OPEN ACADEMIC 

 2 

 

28 

 

 

28 

 

Installation 

& Operation 

 

Installation & Operation for MICROSOFT WINDOWS SERVER 

REMOTE DESKTOP system including on-site training  

Offer should include local support system ( Hardware & Software 

) 3 Year 

 1  

 

لمبلغ االجمالي بالشيكل شامل الضرائب ا   

   

:شاماًل الضرائب باالرقام المبلغ الكلي   

أو زيادةخصم    

  المجموع الكلي باالرقام بعد الخصم شاماًل ضريبة القيمة المضافة

  المجموع الكلي كتابة
 

 مالحظة : األسعار شاملة للضرائب
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  اسم الشركة

  عنوان الشركة

  رقم التلفون والفاكس

  ختم وتوقيع الشركة

 
 


