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 2/0202ل/ رقم الجلسة

 02/1/0202 تاريخ الجلسة

 الخاص بشراء أجهزة داتا شو للجامعة موضوع المناقصة

 014249422 القيمة اإلجمالية لإلحالة
 )دينار(
 

واحد وعشرون الفاً واربعمائة واربعة وتسعون 
 ديناراً وثمانمائة فلساً 

 

 االجمالية لالحالة شاملةالقيمة 
  الرسوم الحكومية األخرىورسوم االستيراد والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات 

 وحدة اللوازم المركزية الجهة الطالبة

الجهة المسؤولة عن متابعة 
 التنفيذ

 مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 القرار: 
 أعاله على النحو التالي: قرار االحالةقررت لجنة شراء اللوازم والخدمات الرئيسية إحالة / مواد 

 القيمة المحالة رقم كشف اإلحالة اسم المناقص

 014249422 1 .مؤسسة الهدف للوازم العلمية1

 
 شروط اإلحالة: 

 
وتسلٌم وتشغٌل األجهزة واللوازم المطلوبة  يةً الموادٌةد المةةددة  المتعهد بتورٌد وتركٌبٌلتزم  .1

 لذلك وتدرٌب كوادر الجامع  دلٌها ةسب األصول.
%( من قٌم  اإلةال  تبقى سارٌ  المفعول لةةٌن 12بتقدٌم كفال  ةسن تنفٌذ بنسب  ) ٌلتزم المتعهد .0

 . واللوازم المطلوب  األجهزة تسلٌم

لمدة ثالث سنوات من تارٌخ التركٌب  واللمبات شرك  الهدف للوازم العلمٌ  بكفال  األجهزةتلتزم  .3
 واالستالم النهائً شامل  قطع الغٌار والعمال .

%( مةن ججمةالً اإلةالة  تبقةى سةارٌ  المفعةول طٌلة  5ٌلتزم المتعهد بتقدٌم كفالة  صةٌان  بقٌمة  ) .4
 يترة الصٌان  المشار جلٌها أداله.

وة الجامع  للشرك  لصٌان  األجهزة الموردة منها تلتزم الشرك  بمدة ثالثة  أٌةام كةةد يً ةال دد .5
أقصى لمعاٌن  المشكل  ومدة خمس  أٌام كةد أقصى لةةل المشةكل  ويةً ةةال تعةذر ةةل المشةكل  
 خالل تلك الفترة تلتزم الشرك  بتورٌد جهاز بدٌل بنفس الكفاءة ةتى ٌتم صٌان  الجهاز األصٌل .

 %( وخالٌ  من أي دٌوب .122لمتعهد بأن تكون كاي  المواد الموردة جدٌدة )ٌلتزم ا .6

( سةاد  48ٌلتزم المتعهد بإبالغ الجامع  بمودد تورٌد المواد المةال  دلٌه قبل مدة ال تقةل دةن ) .7
 من تورٌدها لمستوددات الجامع  .

م  دن كل ٌوم تأخٌـر ( واةد باأللف من قٌم  اإلةال  وذلك بدل غرا20221االلتزام بديع نسب  ) .8
 %( من القٌم  اإلجمالٌ  لإلةال .15وبةد أقصى )

 .حال التوقيع على قرار اإلحالةاإلةال  االلتزام بديع رسوم اإلةال  والطوابع المترتب  دلى  .9

تلتزم الجامع  بديع مستةقات المتعهد بعد التسلٌم النهائً للوازم المطلوب  بغض النظر دمةا ورد  .12
 المقدم من المتعهد.بعرض األسعار 
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وباألةكةام  ه وكايـ  المراسالت الالةق  لةهالتام بشروط قرار اإلةال  والعرض المقدم من االلتزام .11
   .ـواإلجراءات المنصوص دلٌها يً نظام اللوازم واألشغال يً الجامع

 نودٌ  ممتازة. ٌلتزم المتعهد بتورٌد األجهزة المةال  مع أدابتر ثالثً أو يٌش ثالثً .10
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Regarding Tender No . 7/2020
List No . Page I of 2

Company Code 88129

Serial Item no.
Unit Price Total Price Manufacturer Country Delivery

NO. in offer DESCRIPTION Unit Qty JD fils JD fils Bonus or Supplier of origin (Day) Remarks

1 1 * CPTW2505 Interactive Data EA 10 950 000 9500 000 HITACHI 7

Show 2700 ANSI I WXGA (1280 x
800), HDMI

Interactive Education Software (
Model CPTW2505)
* HDMI 10M
* Wireless presenter
* Installation

2 2 * LCD Projector, (XGA - 1024 x EA 21 430 000 9030 000 HITACHI 7

768 ), 3300 ANSI Lumens,
Contrast ratio 20,000:1 Lamp life:
6000 hours (Normal)
MODEL CP-EX3051WN
*VGA 25M
* Wireless Presenter
* Installation

~

Sub Total

Sales Tax 16 %

Total Sum
Total JD Sum

18530.000

2964.800

21494.800

21494.800

Other Costs

Discount Value

0.000

0.000
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Warranty:Three years for datashow & lamp

~
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