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شروط ومواصفات العطاء رقم ()2021/20

توريد برمجية استشعار عن ُبعد )(Remote Sensing
حاجة كلية الهندسة  /قسم هندسة المساحة
عدد الرخص (.)30
.1
يلتزم المناقص بتوريد وتنزيل البرمجية في المكان الذي تحدده الجامعة.
.2
يلتزم المناقص بتقديم خدمات الصيانة الخاصة بالبرمجية وتوريد التحديثات وذلك عند
.3
صدورها من الشركة المطورة للبرمجية.
تقديم المساعدة والدعم الفني المطلوب على أية تحديثات تتم على البرمجية.
.4
يلتزم المناقص بتقديم الدعم الفني لمعالجة أية مشاكل أو أخطاء تنجم عن هذه البرمجية
.5
واستدامة عملها.
تتم االستجابة لطلبات الصيانة والدعم الفني المذكور أعاله خالل الدوام الرسمي للفريق الثاني
.6
وذلك من الساعة ( )8:30صباحا ً ولغاية ( )4:00مسا ًء ،باستثناء أيام العطل الرسمية والدينية
وأيام الجمع وبحد أقصى ( )24ساعة من تاريخ الطلب ،بحيث ال تتجاوز فترة اإلصالح ()72
ساعة من تاريخ  /وقت االستجابة ،على أن تكون جميع الخدمات المقدمة أعاله تتم بالتنسيق
والدعم الكامل من قبل الشركة المطورة للبرمجية.
الشروط الخاصة:
تقدددم اعسددعار بالدددينار اعردنددي يدداملة جميددع أنددوال الرددرائب ويدداملة ددريبة المبيع دات
-1
والرسوم الجمركية.
اعسعار تشمل التوريد في الموقع  -المفرق  /جامعة ال البيت.
-2
الجامعة غير مقيدة بأقل اعسعار ،ولها الحق في تجزئدة العطداء أو غلغائد كليدا ً أو جزئيدا ً غذا
-3
اقتردددت مصدددلحة الجامعدددة ذلدددك وفدددي أي مرحلدددة مدددن مراحدددل العطددداء ،دون أن يكدددون
للمناقصين الحق في المطالبة بأية خسارة أو رر ناتج عن ذلك.
تحديد الماركة والمنشأ والصناعة بشكل وا ح ودقيق.
-4
رورة تحديد مدة التسليم من تاريخ التوقيع على قدرار اإلحالدة ،ويفردل أن تكدون بدأقرب
-5
مدة ممكنة.
الكميات قابلة للزيادة والنقصان حسب طلب الجامعة.
-6
يحق للجامعة غلغاء العطاء في أي وقت ودون غبداء اعسباب.
-7
تسددري أحكددام ناددام المشددتريات الحكوميددة رقددم ( )28لسددنة ( )2019وتعليمات د علددى هددذا
-8
العطاء ولها صفة اعولوية.
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-9

يلتزم المناقص الذي يحال عليها العطاء بتقديم كفالدة حسدن تنفيدذ بنسدبة ( )10%مدن القيمدة
اإلجمالية لإلحالة ،وكفالة صيانة بنسبة ( )5%من القيمة اإلجمالية لإلحالة ،ولمددة عدام مدن
تاريخ التوريد والتشغيل.

ضرورة إرفاق ) (C.D. or Flash Memoryيشتمل على عرض األسعار ،بحيث يتم تعبئة األسعار
على نفس دعوة العطاء إلكترونيا بصيغة .woord
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