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 8/2018  رقم العطـاء:

 2018/    /     التاريــخ :

 

 المحترمين ....................................................................................السادة شركة : 

 

 : التاليةوالشروط حسب المواصفات و .UTM جهازتحتاج جامعة فيالدلفيا لتوريد     

1-    FortiGate - FG-501E (Qty: 1) 

2-     UTM Bundle (8x5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering, Botnet 

IP/Domain and Antispam Services) (Qty: 3 years( 

ذلك وفق الشروط العامة والمواصفــات المرفقــة و والتركيب لتوريدليرجى تقـديم عـرضكم      

ن يقدم علـى النمـوذج المــرفقس وســوي ظ ينظـر هذا ويشترط للنظر في عرضكم أء ,بهذا العطا

الدواا  نهايـة  قبـا في أي عرض يقدم بعد الموعد المحددس علماً  أن آخر موعـد لقبـوا العـروض

 .31/7/2018الماافق  الثالثاء الرسمي ليا 

 

 ،،، واقبلوا االحترام

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعةرئيس                                                                

 رئيس لجنة العطاءات المحلية                                                               

                                                                     

 أ.د. معتز الشيخ سالم                                                                   
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 2018/   /   التاريخ : 

 ""نموذج عرض المتقدم 

  السيد رئيس لجنة العطاءات المحلية / جامعة فيالدلفيا

ووفقـاً للتعليمـات والشروط العامة والمواصففات   ,8/8201 رقـمبناء على دعوة العطاء  

وتجريف  االجهف ة  وتركيف  دـالمرفقة بهـا،  فإنني أقـدم عـرضي وأواففـ  عـفـلى أأ أقـفـوم بتوريف

 بالسعر المرف  شامال كافة الضرائ  ) يرف  العرض(

   اراً مفن تفاريخ      /ـوإنني الت م بأأ يبقى العـرض سـاري المفعـول لمـدة تسـعين يومـاً اعتبف      

 م . 2018/ 

بموجفـ   من قيمفة المبلفا المقفدم ً ( دينـارا         )     %10أرف  بطيه التـأمين المطلـوب بقيمـة 

الكفالفففففففففة / الشفففففففففي. رقفففففففففا  ................. ) ال فففففففففـادر / المسفففففففففـحوب ( عفففففففففـلى بنففففففففف. 

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

 

                  هذا ونعلم انكم غير ملزمين بأقل االسعار            
 قيعالمفوض بالتو                                                          

 الشركة ..............................................

   الختا                       .................................... :   العنواأ

  

 
 : )                    (      هاتـف          
 فاكـس : )                    (           
 (          : )           بص .          
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 2018/ 8عطاء رقم:  

  الشـــروط العامــــة

مطبوعاً أو مكتوباً بخط واضح خفال مفن المحفـو أو  -إأ وجد  -يقدم العرض على النموذج المقرر 1-1

  التعـديل أو اإلضافة ، وإال فللجنة أأ تهمل العرض. 

مففـه أو وكيلففه القففانوني علففى أأ ترففف  ال يقبففل العففرض فففي أي عطففاء إذا لففا يكففن موقعففـاً مففـن مقد   1-2

بالعرض صورة م دقة عن الوكالة، كماال يقبل العرض الفيي يقفـدم بعفـد المفـدة المحفـددة لتقفـديا 

  .  العروض

يودع المشتركوأ في أي عطاء عروضها فـي صنـدوق العطاءات فـي  ظروف مختومفة باسفا )   1-3

ا ( مبينفاً عفـلى ظهفـر كفـل منهفـا رقفـا الدعفـوة للعطفاء جامعة  فيالدلفيف -لجنـة العطـاءات المحليـة 

ويجوز ألي مشترك سح  عرضه بميكرة موقعة  واسا صاح  العرض وعنوانه لغايات التبليا .

  منه يودعها في صندوق العطاءات  قبل الموعد المحدد لفتح العطاء

رض للمناق ة أو أي مفن وافائ  ال يجـوز إدخـال أي تعـديل أو إجـراء أي تبـديل فـي نمـوذج  الع 1-4

العطاء المرفقة به من قبل المتقدم باستثناء تعبئة المواقع المطلوب تعبئتهفا. وإذا أجفرا المتقفدم أيفاً 

من تل. التعديالت أو التبديالت أو إذا أخل بأي من هيه التعليمـات، فيجـوز للجنـة إهمـال عرضـه 

لتحفظففـات أو البففـدائل التففـي تناسففبه فففاأ باسففتطاعته ، وإذا أراد المتقففدم تقففديا بعففر الشففـروط أو ا

  تضمين ذل. في ميكرة خاصة منف لة ترف  بالعرض

علففى المتقففدم للعطففاء أأ يبففين فففي عرضففه عنوانففـاً اابتففـاً ترسففـل إليففـه جميففع المراسففالت المتعلقففة  -2

، وعليـه فإنهـا لن بالعطاء، وعليـه أأ يبلـا اللجنـة كتاب مسجل عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه

تكوأ مل مة بمراعفاة هفـيا التغيفـير أو التعـديل،تعتفـبر جميفع المراسفالت التفي تتفرك ففي العنفواأ 

 لـه بالبريد كأنها وصلت فعالً وسلمت في حينها . الميكور أو ترسـل

رفر ويـ -إأ وجـد  -على المتقدم للعطاء أأ يضـع أسـعاره رقمـاً وكتابـة عـلى النمـوذج المقرر  3-1

أي عففـرض يحففـدـ فيففـه تشويشـففـا فففـي أسففعاره ، واللجنففة نيففر مسففـاولة عففـن أيففـة أخطففـاء قففـد 

 يرتكبهـا المتقدم في وضع األسعار.

ال تتحمففل الجامعففة أيففة مسففاولية أو تعففـوير مففـن جففـراء ارتفففـاع أسففعار المففواد والتجهيفف ات  3-2

في المعدات واآلالت والتجـهي ات   وأجـور األيـدي العاملـة أو أيـة رسوم إضافية أو عن الخسارة

 المستعملة من قبل المتقدمين .

على المتقدم أأ يـرف  بـالعرض ل ـالـح جامعـة فيالدلفيـا وألمرها، كفالة دخـول عطفـاء )بنكيفة(  4-1

%( بالمائففـة مففن قيمففة أو كلفففة العطففاء أو أأ يقففدم تأمينففاً نقففدياً يعففـادل تلفف. 10بمبلففا ال يقففل عففن )

 ينظففـر فففـي أي عففـرض نففـير معففـ ز بالكفالففـة أو التففأمين ، وعنففد إحالففة العطففاء علففى النسففبة وال

% ( بالمائة من قيمة العطاء واستالم كفالفة  10الجهة المحال عليها تقديا كفالة حسن تنفيي بقيمة ) 

 دخول العطاء المقدمة. 

ء قرار اإلحالفة خفالل مفدة أق فاها بعد ت دي  قرار اإلحالـة يبلـا المتقدم الـيي أحـيل عليـه العطا 4-2

اسبوعين مـن تاريخ الت دي ، وياخـي توقيعـه أو تـوقيع وكيلفـه القفـانوني المففوض إليفه التبليفا ، 

وذلفف. عففـلى النمففـوذج الرسففـمي المقففـرر لففيل. الغففرض عففـلى أنففـه يجففـوز إجففـراء هففـيا التبليففـا 

 بواسـطة الفاكس.

تنفيفففففففففففففففففففـي  ليـه العطـاء بعـد تبليغـه قـرار اإلحالـة بالتوقيع عـلى إذا لا يقـا المتقدم اليي أحيل ع 4-3

العطـاء،  أو بتقـفـديا الكففاالت والتأمينفات المطلوبفة منفه خفالل اسفبوعين مفـن دعوتفه للقيفام بفيل. 

فيعتبر مستنكفاً وي ادر مبلـا الكفالـة أو التأمين اليي قدمه عند اشتراكه في العطـاء، وللجنـة فـي 

 . لة إما إحالة العطـاء عـلى مقـدم السـعر التالي  أو إلغاء العطاء وإعادة طرحههيه الحا

إذا تخلف المتقدم المحال عليه العطاء عن تنفيي العطاء اليي أحيل عليه كلياً أو ج ئياً، أو تأخر في   4-4

ا جميعاً تنفييه عن المدة المحددة ليل.، أو خالف أي شرط من شروط العطاء، فيح  للجنة اتخاذهم

 ً  : معا

 .  م ادرة بعر أو كل المبلا اليي قدمه ذل. المتعهد كفالـة أو كتأمين - أ
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 تنفيي العطاء مباشرة من قبل اللجنة باألسعار الجاريـة ومـن الم ادر التــي  -ب

%( من قيمة 25تراهـا مناسبة للجامعة، وتحميل المتعهد أي فـرق في األسعار مضافـاً إليهـا )     

  . كنفقات إداريةالعطاء 

 تطبي  أي شـروط عامـة أو خاصـة أدرجـت فـي العطـاء لم لحـة الجامعة. -ج       

يوقع الشخص الفيي أحيفل عليفه أي عطفاء عقفـداً لتنفيفـيه وفقفـاً للشفـروط  والمواصففـات المقفـررة  5-1

ـبر الشروط واألمور األخفرا الفواردة ففي للمواد او الخدمات المطلوبـة فـي العطـاء، عـلى أأ تعت

اإلعالأ عن العطـاء وفـي الواـائ  والمخططـات المرفقـة أو الملحقـة بــه واألحكــام واإلجراءات 

 المن وص عليها فـي هـيا النظـام جـ ءاً مـن ذلـ. العقد. 

ء منفه إلفى أي ال يجوز للمتقدم للعطاء اليي أحيل عليه أي عطاء للجامعفة أأ يتنفازل عفن أي جف  5-2

شخص آخر بأية صـورة مـن ال ـور بـدوأ موافقفة خطيفة مفن لجنفـة العطفاءات وفقفـاً للشفـروط 

والضمانـات التـي تقررها على أأ ت دق موافقة اللجنة في هيه الحالـة مـن قبـل الجهة التي سب  

 .لها وصدقت على قرارها بإحالة العطاء

 ( 4المتخلف المن وص عليهما في الفقرتين ) يحرم كل من المتقدم للعطاء المستنكف أو 5-3

 ( من المادة الرابعة من االشتراك في أي عطاء أو تل يا أو أعمال للجامعة للمدة 5و )        

 التي تقررها اللجنة.        

تقوم اللجنة بأي إجراء مـن اإلجـراءات المن ـوص عليهـا ففـي المفادتين الرابعفة والخامسفة دوأ  5-4

مـة بتوجيـه أي إخطار أو إنيار إلفى المتعهفد المسفتنكف أو المتخلفف قبفل تنفيفي تلف. أأ تكـوأ مل 

 اإلجراءات .

للجنففة حفف  دعففوة المشففتركين فففي أي عطففاء إلففى جلسففـة مفتوحففة، دوأ أأ يكففوأ ألي مففنها حفف   5-5

االشتراك في أعمال اللجنة أو التفدخل فيهفا بفأي صفورة مفن ال فور ، بمفا ففي ذلفـ. االعفـتراض 

 . جـراء تتخيه ، أو تقديا المالحظات بشأنهعـلى أي إ

يجوز للجنة النظر في العطاء وإصدار القرار المناس  فيه إذا كاأ عدد العروض المقدمة ال ي يد   -6

عـن إانين، وذلـ. إذا ابـت للجنة ألسـباب تبينهـا فـي  قرارهـا أأ الخفدمات أو المفواد المطلوبفة ال 

  بتنفييها إال المشتركاأ االاناأ في العطاء .يتاجر بهـا أو يقدمها أو يقوم 

يقبل العفرض الفيي يتضفمن السفعر األفضفل لم فلحة الجامعفة، شفريطة أأ تقتنفع اللجنفة ألسفباب  7-1

تبينها في قرارها بكفاءة مقدم ذلـ. العرض ومالءمته باإلضافة إلى توافـر الدرجـة المطلوبـة مـن 

ق  مفـن إمكانيفـة تنفيفـي العطفـاء والوففاء بسفـائر الت اماتفـه الجـودة ففـي المفواد بمفا ففـي ذلفـ. التحفـ

 . خـالل المـدة المحـددة و وفقـاً للشروط والمواصفات المقرر

( من هـيه المادة في أكثفر مفن عفرض مفن 1إذا تساوت االعتبارات المن وص عليها في الفقرة ) 7-2

عفرض علفى نفـيره، فيحفـال  العروض المقدمة في أي عطاء ، ولا  تجد اللجنة سفبباً لتفضفيل أي

العطـاء على مقدمي تل. العروض بالتساوي إأ أمكفـن ، وإال فيحفـال عفـلى أحفدها بالقرعفة التفي 

 . يفضل أأ تجري بحضورها

إذا وجففدت اللجنففة أأ األسففعار المقدمففـة فففـي أي عطففـاء مرتفعففـة أو  ال تتناسفف  مففع التقديففـرات  7-3

مطلوبففـة ، فيففـترت  عليهففـا اتخففاذ أحففد اإلجففراءات الموضوعففـة لهجهفف ة اوالمففواد او الخففدمات ال

 التالية ، على أأ يكـوأ قـرار اللجنـة خاضعاً  للت دي  في أي من تل. الحاالت :

 التفاوض مباشرة مع مقدم أقل األسـعار أو أفضلهـا مـن بين أصحـاب   -أ 

جنففـة مناسففـباً مففع العففروض المقدمففة فففـي العطففـاء لتخفيضهففـا إلففـى المقففدار الففيي تففـراه  الل  

  التقديرات الموضوعة.

إلغففاء العطففاء والتفففاوض مففـع الففـيين اشففـتركوا فيففـه ومففـع نيففرها للح ففول علففى األسففعار    -ب              

  . والشروط المناسـبة، وتلـ يا األجه ة  أو المواد المطلوبة بموج  تل. األسعار والشروط

 . إعادة طرح العطاء  -ج         

فظ المديـر المفالي بالكففـاالت والتأمينفـات التفـي قدمهفـا المشفارك ففي العطفاء الفيي أحيفل عليفه يحت -8

 العطـاء بمـا فـي ذلـ. كفالـة حسـن التنفيي وكفالة ال يانة،
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وتعاد الكفاالت والتأمينفات األخفرا إلفى أصفحابها إمفا بالبريفد المسفجل علفى عنفاوينها المدرجفة  

  فـي العطـاء أو إليهـا بـاليات مقـابل تواقيعها على تسلمها.عـلى العروض التي قدموهـا 

تقفففدم األسفففعار بالفففدينار األردنفففي عفففـلى أسفففـاا أأ التجهيففف ات أو المفففواد أو األشفففغال واصفففـلة  -9

 الجامعة او موقع التركي  في المختبر المعني.مسـتودعات 

  يلت م المتعهد بمدة التسليا المحددة في دعوة العطاء. -10

وللجنفففة  ففففي  تحدد مدة التسليا في دعوة العطاء، فعلى المتقدم  أأ يحدد المدة التي يراها، إذا لا  -11

 . هيه الحالة النظر في مدة التسليا المقترحة

تحس  مدة التسليا اعتبـاراً مـن تـاريخ التفـوقيع عفـلى قفـرار اإلحالفة ، وتعفرف مفدة التسفليا بأنهفا  12-1

.  ـة، وتكفـوأ شفـاملة أليفـام العطفـل والجفـمع واألعيفـاد الرسفميةمجموع األيام أو األشهر التقويميف

 ويتا توقيع اتفاقية توريد مع الشركة المحال عليها ج ء او كل من العطاء .

للجنة العطاءات المحلية تغريا المتعهد بنسبة خمسة وعشرين ديناراً عن كل يوم تأخير ، وتحسا  12-2

وإذا وافقفت الجامعفة علفى تسفلا أيفة أجفـ اء مفن العطفاء الغرامة مـن المبـالا المسفتحقة للمتعهفد، 

بشكل يتيح لها استعمال تل. األجـ اء واسـتغاللها فيمكن عندها تخفير نرامفـة التفـأخير بنسفـبة 

قيمـة األجه ة أو المواد التي تا تسليمها من أصفل العطفاء، ويجفوز للجنفة العطفاءات ففي حفاالت 

 .تقدرها تن يل نسـبة  الغرامة.

 م المتقدم  بأسعاره لمدة تسعين  يوماً، ويعتبر توقيعه على نموذج عرض المتقدم الت اما بيل.يلت  12-3

. 

تحتفظ اللجنة لنفسها بح  استبعاد أي عـرض ال يكـوأ واضحـاً ب ورة كافية أو يحتمل أكثر مفن  -13

لفـا يقفدم تفسير أو إذا كاأ ناق اً فـي بياأ مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسفـليمها أو 

 . على النموذج المقرر المرف  بدعوة العطاء

تقبففل اللجنففة أي تخفففير فففي األسففعار الففواردة فففي العففـرض ي لهففـا بمففيكرة تففودع فففي صففندوق  -14

 . العطاءات قبل موعد فتح العطاء

اللجنة نير مقيدة بأقل األسعار، ولها الح  في تج ئفة العطفاء أو إلغائفه كليفاً أو ج ئيفاً إذا اقتضفت  -15

ة الجامعة ذلـ.، دوأ أأ يكوأ ألي من المتقدمين الح  في المطالبة بأيفة خسفارة أو ضفرر م لح

 .  ناتج عن ذل.

للجنة العطاءات المحلية الح  ب يادة الكميفـات المحفددة ففي العطفاء المحفال،على أأ تقفدم أو تنففي   -16

ة أو التخفـفير ففـي بنفس أسعار اإلحالة، وللجنة تخفير تل. الكميات عـلى أأ ال يتجـاوز ال يـاد

%(  مففن قيمففة العطففاء علففى أأ ال يتجففاوز مجمففوع قيمففة ال يففادات األصففلية  25تلففـ. الكميففات )

%( من قيمة العطاء األصلية، ويشترط فـي ذلـ. أأ يتا إقفرار 25واإلضافية في جـميع األحوال )

 . ال يادة أو التخفير والم ادقة عليها قبـل البـدء بتنفييها

روط وايقة من واـائ  العطـاء ، عـلى المتقدم التوقيع عليها وختمها بخاتمفه الخفاص تعتبر هيه الش -17

 وإرفاقها بمناق ته.

طففاب   -يففودع العففرض مففن قبففل المتقففدم  أو وكيلففه فففي صففندوق العطففاءات فففـي مبنففـى الجامعففـة  -18

 .31/7/8201 الموافق لثالثاءاليوم فـي موعـد أقصـاه قبل نهايـة الــدوام الرســمي  -الرئاسة

: يرجةةك اتابةةة رقةةم العطةةاء واسةةم العطةةاء علةةك المللةةض المللةةق بشةةكل وا ةة  وو ةة   مالحظةةة  -19

 الكتالوجات الخاصة م  نسخة العطاء ان امكن.
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