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وط والمواصفات      كراسة الشر

وع توريد      All In Oneأجهزة الحاسب اآللي مشر

          

  

 /المالك

ية  بمنطقة مكة المكرمة جمعية نفع الخير
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  :مقدمة .أ

ية خيص صا ه1434ذا صفة اعتبارية تأسست عام  جهةبمنطقة مكة المكرمة،  جمعية نفع الخير در من وزارة بير

ية رقم   .جدة  بمحافظةومقر مركزه الرئيسي  (639) الموارد البشر

ية كمعونة الش ةتقديم المساعدات المالية والعينية لألرس المستحقوالغرض منه  وعات الخير  تاء القيام ببعض المشر

ها لأليتامفرحة العيد  ي رفع المست ن للحوادث كالحريق وتهدم البيوتمساعدة من يتعرضو  وغير
 
وى المساعدة ف

ي والتعليمي واالجتماعي  الصحي 
 
ي من أهدافها العناية بالطفولة واألمومة واأليتام و  والثقاف

وعات التر  لعجزةاإنشاء المشر

امج واألنشطةالدور  إقامة كإعانات الزواج والخدمات العامةتقديم اإلعانات الالزمة   ي كالمشار  ات التدريبية والير
 
ة ف

 زي    ع الصدقات من اللحومتو  لفقراء والمساكير  وعابري السبيلإفطار الصائمير  من ا األزمات والحوادث الطارئة

 تقديم وجبات الحاج والمعتمر.  ة مكة المكرمةتقديم سقيا الماء بمنطق واألضاحي 

يات وفق اللوائح واألنظمالجمعية قوم تو  سقيا الماء تنفيذ خدمة الهدي والفدية ة بتطبيق نظام المنافسات والمشير

ية والتنمية االجتماعية    .التنفيذية لالئحتها المالية المعتمدة من مجلس إدارتها وفرع وزارة الموارد البشر

  

  :وةدع .ب

يةيش  ي تقديم تبمنطقة مكة المكرمة ان  جمعية نفع الخير
 
كات الذين يرغبون ف رحب بجميع المؤسسات والشر

يات  عىل المتقدمير  قراءة  ويجب (All In Oneتوريد أجهزة حاسب آلي )عروضهم لتنفيذ اعمال وتأمير  مشير

سية وط وفهمها فهي تعد جزء ال يتجزأ من العقد الذي سيتم ابرامه بعد إتمام الير   .هذه الشر

  

  .ذكر املصطلح التالي في املنافسة عبر عن املعنى املخصص لهأينما : مصطلحات املنافسة .ج

وع . 1   ( . All In Oneأجهزة حاسب آلي ): المشر

 المتنافس الذي يتم ترسية المنافسة عليه: المورد .2

وط: المتنافسير  /المتنافس .3  .المتقدم عىل المنافسة والذي انطبقت عليه الشر

  .والقانونية للتوقيع عىل متطلبات المنافسةهو الشخص الذي يملك الصالحية الرسمية : المفوض .4

  .المطلوبة رقما وكتابة لألصنافقائمة األسعار : العرض المالي  .5

ي والتأهيل  .6
ي لمتطلبات التقديم وفق مالو  الالحق: التقييم الفت 

ي جدول العرض ا صف الفت 
 
  .ورد ف
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  :مواعيد املنافسة .د

   المرحلة   تاري    خ االستحقاق

   رسال األسئلة واالستفساراتإ م2022/ 07/ 25م إل 2022/ 07/ 18 االثنير  

 خر موعد لتسليم العروضآ   م 00:2الساعة  م2022/ 07/ 25 ثنير  ال ا

   تح العروضف م 3:00الساعة  م2022/ 07/ 26 الثالثاء

   وقيع العقد وبدء األعمالت م2022/ 07/ 28 الخميس

  

  :السجالت والتراخيص النظامية .ه

ي مجال األعمال المتقدم لهاالسجل التجاري أو  •
 
خيص النظامي ف    .الير

يبة •    .شهادة الزكاة والض 

   شهادة التأمينات االجتماعية •

  .شهادة االنتساب للغرفة التجارية •

   رخصة البلدية  •

   العربية. جميع الشهادات ال بد ان تكون سارية المفعول وان تكون باللغة 

  :التواصل ومكان تسليم العروض .و

ي  عبد هللا
 
   االسم محمد باطرف

  الوظيفة المدير التنفيذينائب 

   الجوال 0500063490

a.batarfi@nafa.org.sa  ي
ون  يد اإللكير    الير

يةبمقر تسلم العروض بمظروف مغلق  بمنطقة مكة المكرمة  جمعية نفع الخير

ي  –الواقع بمحافظة جدة   بجوار جامع حمزة بن عبدالمطلب  –حي الروانر
   تسليم العروضمكان 
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  تجزئة املنافسة .ز

ي حال ،سية متر اقتضت المصلحة العامةتجزئة المنافسة عند الير  للجمعيةيحق 
 
سية تمت تجزئة المنافسة فإنه تت وف م الير

  . الجمعيةحدده تلبنود والكميات واألسعار وفق ما عىل أكير من متعاقد بحسب ا

  :اعداد وتقديم العروض .ح

   .خطاب رسمي يوقع من المفوض عن المتنافسيقدم العرض بموجب  •

  .تقدم العروض عىل األوراق الرسمية باللغة العربية وان تكون مختومة بالختم الرسمي للمتقدم •

   .من تاري    خ فتح العروض ا يوم 30يجب ان تكون العروض سارية لمدة ال تقل عن  •

ي احتياجات متطلبات  • ي تلتر
ي والمالي ويتم تأهيل العروض التر

ال  لجمعيةاتخضع جميع العروض للتقييم الفت 

  .مرحلة تقييم الجانب المالي 

يات عىل المتقدم  • وع تنفيذ األعمال والمشير  أن يتحرى قبل تقديم عرضه، عن طبيعة األعماللتنفيذ المشر

ي  المصاحبة للتنفيذ، المتقدم لها، والظروف
 
 ومعرفة بياناتها وتفصيالتها عىل وجه الدقة، وما يمكن أن يؤثر ف

ورية والالزمة  اماته، وعليه بشكل عام أن يسىع للحصول عىل كافة المعلومات الض  فئات عرضه ومخاطر الير 

  . لتنفيذ عطائه، وأن يقوم بفحص موقع األعمال ومعاينته وكذلك األماكن المحيطة به

 تدون أسعار العرض اإل •
ً
ي جدول الكميات وكل تصحيح أو تعديل يتوجب إعادة كتابته رقما

 
فرادية واإلجمالية ف

، مع توقيع مقدم العرض أو المفوض بجانبه وختمه
ً
 والسع. وكتاًبة

ً
ر وإذا وجد اختالف بير  السعر المّبيرّ  كتابة

، وإذا وجد اختالف بير  سع
ً
ة بالسعر المّبيرّ  كتابة   باألرقام فإن العير

ّ
ة  ر الوحدة وسعر مجموعها فإنالمّبير العير

  .بسعر الوحدة

امات • ائب يجب أن تكون األسعار شاملة جميع ما يتحمله مقدم العرض من مصاريف والير   كان نوعه وض 
ً
ا أّيا

  .بالنسبة لكل بند من البنود

 كما يجب ختم العرض وكافة م •
ً
كة أو المؤسسة نظاما قاته رفيجب أن يوقع العرض ممن يملك حق تمثيل الشر

 . بختم مقدم العرض

ي  يقدم العرض عىل النماذج الرسمية •
 
للجهة ومختومة بختمها وموقعة ومصدقة من الغرفة التجارية وتوضع ف

ي مقر 
 
 . الجمعيةمظروف مختومة بما يضمن رسيتها وعدم فتحها، وتسلم مناولة ف
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   واملواصفات:جدول الكميات  .ط

يبة   السعر االفرادي شامل الض 

 م الصنف الوحدة الكمية

 رقما  كتابة

 جهاز 21   

 All in oneجهاز حاسب آلي 

Intel Core i7 

RAM 16 GB 

Full HD 23 

1TB SSD 

1 

  .كافة املبالغ املترتبة على تثبيت الويندوز وبرامج األوفيس النسخة األصلية القابلة للتحديثيشمل السعر أعاله 

 

  :أحكام عامة .ي

ال يحق للمتعاقد أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع األعمال والخدمات أو جزء من األعمال والخدمات بدون  -1

ي المتعاقد  الجمعيةالحصول عىل موافقة خطية مسبقة من 
صاحب العقد، عىل أن هذه الموافقة ال تعف 

 مسؤولية كاملة 
ً
تبة عليه بموجب العقد، بل يظل المتعاقد مسؤوال امات المير الرئيسي من المسؤولية وااللير 

 
ً
وع حسب ما سيوضح الحقا   . ويحق له التضامن مع جهة موردة لنفس المنتج أو مشغل للمشر

ائب والرسوم  -2 ائب يجب أن تشمل الض  جميع األسعار المقدمة من قبل المتنافس كافة التكاليف من ض 

وع  ها من المصاريف، وال يتحمل صاحب المشر أي مصاريف إضافية لم يتم ذكرها  (الجمعية)ورسوم وغير

ي عرض األسعار
 
  . ف

ي تلحق باألشخاص والممتلكات نتيجة توريده  -3
ار التر يكون المتعاقد مسئوال عن جميع الخسائر واألض 

ي تنجم . للمنتجات أو ما ينتج ويتعلق بذلك
 عن جميع الدعاوى والمطالبات والنفقات التر

ً
كما يكون مسئوال

  . عن ذلك

ي تقديم عروض األسعار -4
 
  . يمنع الوسطاء ف

ار تنتج  -5 ي سالمة وصحة المنتج ويتحمل أي اض 
 
ام بالتقيد باألنظمة واللوائح المتبعة ف يتعهد المتعاقد بااللير 

  .التخزين او الجودة ريد او عن سوء التو 

ار تنتج القدر هللا او عىل يتعهد المتعاقد بالمحافظة  -6 وصول المنتج للمقرات المتفق عليها وتحمل أي اض 

يل الكميات ي تي  
 
ي الكميات أو سوء ف

 
  .نقص ف
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  :إلغاء املنافسة .ك

 
ً
ي إلغاء المنافسة قبل  :أوال

 
ي الحاالت األتيةتعتير المنافسة مجانية بدون رسوم وللجهة الحق ف

 
سية ف   :الير

ي وثائق المنافسة . أ 
 
  .وجود أخطاء جوهرية ف

سيات. مخالفة إجراءات المنافسة ألحكام العامة  . ب    للير

  .إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء المنافسة . ج

ي تتخىط أسعار السوق السائدة بشكل ظاهر أو  . د 
إذا لم تتمكن الجهة المنافسة من تخفيض أسعار العروض التر

  .تتجاوز المبالغ المعتمدة من خالل التفاوض

  .ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة . ه

  


