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دائرة
العطاءات والمشتريات

Tenders and Procurements
Department

جامعة آل البيت
AL al-BAYT UNIVERSITY

الموافق 2021/10/18 :

التاريخ  12 :ربيع االول 1443

◄ رقــــــم العطــاء .)2021/19( :

جامعة آل البيت
دائرة العطاءات والمشتريات
قرار احالة مبدئي قابل لالعتراض
خالل مدة خمسة أيام من تاريخ
2021/10/18

◄ موضوع العطــاء  :توريد أجهزة حواسيب شخصية وملحقاتها.
◄ رقـــــم قـــرار اإلحاـة .)2021/22( :
◄ القيمـة اإلجمالية للعطـاء  )22350( :أثنين وعشرين الفآ وثالثمئة وخمسين دينارآ.
◄ تاريخ االعالن عن العطاء في الصحف المحلية 2021/8/23 :م.
◄ رقم طلب الشراء،رقم الحجز المالي،
قيمة الحجز المالي،
الجهة المعنية بالعطاء :
رقم طلب الشراء رقم الحجز المالي
2021/100

2021/9905

قيمة الحجز المالي
22350

الجهة المعنية بالعطاء
كلية االمير حسين بن عبدهللا لتكنولوجيا المعلومات

العروض التي وردت بشأن هذا العطاء
***************************************
العنوان
رقم الهاتف

السادة
الفاكس
 .1شركة العامة للحاسبات وااللكترونيات.
 .2شركة المصفوفة لتكنولوجيا المعلومات.
 .3شركة الموردون ألسواق الكمبيوتر.

06-5513509

06-5513879

06-5532781

06-5532981

-

06-5511542

قرار لجنة الشراء المحلية – لوازم وخدمات
E-mail: tendersdep@aabu.edu.Jo
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******************************
رقـم القرار

)2021/22( :

رقـم الجلسة

)2021/13( :

تاريخ الجلسة 2021/10/12 :

مضمون القرار
************
قررت لجنة الشراء المحلية – لوازم وخدمات ،وبنا ًء على الرأي الفني ،الموافقة على إحالة العطاء رقم
( )2021/19توريد أجهزة حواسيب شخصية وملحقاتها  ،على السادة  /شركة العامة للحاسبات وااللكترونيات،
وذلك وفقآ لألسعار والمواصفات في عرضهم رقم ( )2021/892المؤرخ في 2021/9/12م .






بقيمة أجمالية مقدارها  )22350( :أثنين وعشرين الفآ وثالثمئة وخمسين دينارآ.
سبب اإلحالة :ارخص المطابق.
األسعار  :شاملة الضريبة العامة على المبيعات ،وأية رسوم أو ضرائب أخرى وتشمل التوريد والتشغيل
في المواقع التي تحددها الجامعة وغير شاملة رسوم االحالة والطوابع بحيث تدفع عند تبلغ قرار األحالة.
مدة التوريد :خالل ( )8-26أسبوع من تاريخ االتبلغ ب قرار االحالة وبالمواقع التي تحددها الجامعة.
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Personal computer specifications (QTY= 30)

Lenovo ThinkCentre M80t
Processor (CPU)

10th generation intel core i7-10700 (2.9GHz,
up to 4.8 GHz, 16MB cache)

Core Chipset
RAM
Hard disk
Optical drive
Graphic card
Monitor

Intel Q470
(1x8GB) DDR4-2666 expandable to 64GB
512GB SSD M.2
DVD super Multi Drive
Integrated intel® HD graphics
Minimum 21” LED FHD (VA or IPS) with
1xHDMI port
- 6 x USB 3.0 (2 front, 4 rear)
- HDMI
Integrated intel Gigabit Ethernet
Integrated with internal speakers, line in/out
jacks, front microphone and headphone jacks

Ports
Ethernet card
Sound card & speakers

Expansion slots
Keyboard
Pointing device
Chassis
Power supply
Others

1 x full height PCle x16
1 x full height PCle x1
USB Arabic/Latin
USB optical scroll mouse with pad
Tower or Micro/Mini tower with 1 internal
3.5” bay
220 volt with MK power cable
Local assembled PC is not accepted
- Brand: must be from vendor listed in
fortune global 500 list for year 2019
(https://fortune )
- All drivers supported on CD
- All parts case, motherboard, monitor,
keyboard and mouse are the same
brand name
- HDMI cable
Free DOS
Three years on site including labor and parts

Operating system
Warranty
Quantity
Unit Price
Total Price ((Sales tax included))

Compliance
Yes/No
th
Yes , 10 Gen intel core i7-10700
(2.9 GHz, up to 4.8GHz, 16MB
cache)
Intel Q470 Chipset
yes
Yes , x512GB SSD PCIe
Yes included
Yes
yes, higher 21.5" LED FHD Backlit
LCD Monitor) ,VA with HDMI port
- Yes
- Yes
Yes
Yes
Integrated with internal speakers,
front ports : 1x microphone (Line
in), 1x headphone / microphone
combo jack
Rear ports : 1x line-out
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes , Mini tower with 1 internal
3.5” bay
Yes
-

Lenovo ThinkCentre M80t

-

Yes , on copied CD’s
Yes Lenovo brand
Yes

Yes, without operating system
Yes
30
745
22350 JD
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شروط قرار اإلحالة رقم ()2021/22
**************************
 .1توريد المواد المطلوبة خالل الفترة الزمنية المحددة لذلك.
 .2تقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة ( )10%من القيمة اإلجمالية لإلحالة.
 .3يلتزم المتعهد التزاما ً تاما ً بما ورد في شروط دعوة العطاء والعرض المقدم من قبله من حيث األسعار
والكميات والمواصفات ومدة التسليم والشروط العامة والعينات المعتمدة لهذا العطاء وفي حالة مخالفته يطبق
عليه نص المادة رقم ( )34من نظام المشتريات الحكومية رقم( )28لسنة ( )2019والمادة ( )60من التعليمات
الصادرة بموجبه.
 .4تعتبر كافة الوثائق المقدمة للعطاء والمراسالت الالحقة والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية
والعينات المعتمدة التي وافقت عليها الجامعة جزءا ً ال يتجزأ من قرار اإلحالة.
 .5على المتعهد دفع رسوم الطوابع واإلحالة خالل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لقرار اإلحالة.
 .6تغريم المتعهد نسبة واحد باأللف من قيمة المواد المحالة عن كل يوم تأخير.
 .7يلتزم المتعهد التزاما تاما بما ورد في قرار إحالة رقم ( )2021/22من حيث االسعار والكميات وفي حالة
مخالفة لما ورد في قرار اإلحالة أعاله ،يطبق عليه نص المادة رقم ( )34من نظام المشتريات الحكومية
رقم( )28لسنة ( )2019والمادة ( )60من التعليمات الصادرة بموجبه.
 .8يخضع هذا القرار للتصديق من الجهة المخولة للتصديق عليه بمقتضى أحكام نظام المشتريات الحكومية
رقم( )28لسنة ( ،)2019وال يعتبر ساري المفعول إال بعد المصادقة عليه حسب األصول.
 .9تقديم كفالة صيانة بنكية بنسبة ( )5%من القيمة االجمالية لألحالة لمدة سنة من تاريخ االستالم النهائي لبنود
العطاء.
 .10تكون جميع األجهزة جاهزة للعمل حسب المواصفات المطلوبة وتوريد جميع توصيالتها وملحقاتها الالزمة
للعمل ،بحيث يكون العطاء ( )Full Solutionوال تتحمل الجامعة أي نفقات أضافية.
 .11تقديم كفالة مصنعية من الشركة المصنعة ولمدة ( )3سنوات من تاريخ االستالم النهائي لبنود العطاء.
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