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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 2018/ 36 عطاء رقم
كهربائية لصالح أجهزة توريد  عطاء حكوميطرح  زية عنــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية

 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء دولة فمسطينوزارات 
فــي المشــاركة فــي عــذا العطــاء مراجعــة وزارة  فعمــا الشــركات ذات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وتر ــ 

صـلل أواـات الـدوام  فـي  ـزة تـل الهـوا بجـوار محطـة فـارس لمبتـرولــ  لمـوازم العامـةاإلدارة العامة المالية / 
 يــر  شـيكل( 611الرسـمي مـن أجـل الحصـول عمـا كراسـة المواصــفات ووثـائق العطـاء مبابـل دفـ  مبمـ   

 .ليةصزينة وزارة الماإلا مستردة تورد 
المـوازم / وزارة  العامـة دارةاإلآصر موعد لببول عروض األسعار بالظرف المصتوم في صندوق العطـاءات بـ

وتفـــتح م  86/01/8108الموافـــق  الثلثـــاءيـــوم  ن صـــباح مـــ الحاديـــة عشـــر عـــو الســـاعة زةـالماليـــة فـــي  ـــ
 الزمان والمكان .نفس نااصين في تالمظاريف بحضور ممثمي الم

 
 المركزيةلجنة العطاءات 

 
 مالحظة:ـ

 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعلن في الصحف .0
أو سند دف  صـادر مـن بنـك البريـد  كتـ مين  أو بنك اانتاج كفالة بنكية من البنك الوطنييج  إرفاق  .8

 .صالحة لمدة ثلثة شهور عما األال عن كل عطاء  $0111ببيمة ( عطاء  دصول
 وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائ . بالشيكلتبدم األسعار  .6
 لجنة العطاءات  ير ممزمة بببول أال األسعار. .4
 . www.mof.gov.ps. لإلطلع عما الكراسة يرجا مراجعة موا  الوزارة 5
 8868760. لممراجعة وااستفسار عاتف رام : 6
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 الشروط العامة 

 
 وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ أوالً: إعداد

يعــد المنــااص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفبــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يبــرأ عــذج  .0
الوثائق ويتفهم جميـ  مـا ورد فيهـا ويصـتم ويواـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويبـدمها ضـمن العـرض كاممـة 

 عدم ايامه بالتدايق وااستكمال بصورة صحيحة. عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما

عمـا أن يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم  بالشـيكلتكت  أسـعار العطـاء  .8
 والتغميف ومصاريف النبل والتحميل والتنزيل والت مين وجمي  الرسوم والمصاريف األصرى.

أو التعــديل أو  األزرق أو األســود فبــط ويحظــر المحــويعــد المنــااص عرضــه مطبوعــًا أو مكتوبــًا بــالحبر  .6
الشــط  أو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن عــذا الببيــل يوضــ  عميــه صطــين متــوازيين بـــالحبر 

 ويعاد كتابة الصوا  بالحبر األزرق أو األسود ويوا  بجانبه من ابل من أجرى التصوي . راألحم

وبــة مــ  تـــ مين دصــول العطــاء فـــي مغمــف مغمــق ب حكـــام يبــدم المنــااص عرضـــه مرفبــًا بــه الوثـــائق المطم .4
 66/8108 راــم  لممنااصــة دولــة فمســطينكهربائيــة لصــالح وزارات توريــد أجهــزة  عطــاء  ويكتــ  عميــه

وكـــذلك اســـمه وعنوانـــه بالكامـــل وراـــم الهـــاتف والفـــاكس وراـــم صـــندوق البريـــد الصاصـــين بـــه لترســـل إليـــه 
تعـديل  لمـوازم / وزارة الماليـة صطيـًا بـ ي تغييـر أو العامـة ةاإلدار ـ  المكاتبات المتعمبـة بالعطــاء وعميـه تبميــ

فــي عنوانــه وعميــه أن يكتــ  أيضــًا اســم الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنوانهــا وبصــلف ذلــك يحــق لمجنــة 
 العطاءات أن تهمل العرض المبدم منه.

 العامــة ةاإلدار يــودع العــرض مــن ابــل المنــااص فــي صــندوق العطــاءات المصصــص لهــذا الغــرض لــدى  .5
ــذلك وكــل عــرض ا يــودع  فــي صــندوق العطــاءات ابــل آصــر موعــد  لمــوازم ابــل انتهــاء المــدة المحــددة ل

 لتبديم العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مغمبًا .

مـن  يومـا سـتونيمتزم المنااص ب ن يببا العرض المبدم منه نافذ المفعول وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة  .6
 وعد لتبديم العروض.تاريخ آصر م

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ
يرفق المنااص م  عرضه   صاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشـهادات والوثـائق المطموبـة منـه وعـي   .0

 عما النحو التالي:
 .صورة مصداة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 ناعي لمشركة.السجل التجاري أو الص 

 .شهادة صمو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة البيمة المضافة 

عما المنااص أن يرفق بعرضه النسـصة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف  .8
ذا كانـت تمـك العينـات  بالموازم المعروضة وكذلك يبدم م  عرضـه العينـات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء وان
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ا يكـون لمجنـة العطـاءات عـدم  ير ااب مة لمنبل فعميه أن يحدد مكانها والواـت الـذي يمكـن رؤيتهـا فيـه وان
 النظر بالعرض.

يحـــق لممنـــااص أن يضــــيف أيـــة وثــــائق أو معمومـــات ير ـــ  ب ضــــافتها ويـــرى أنهــــا ضـــرورية  لتوضــــيح  .6
 عرضه.

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .1

صـادر مـن بنـك البريـد التـاب  لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا  معتمد منااص أن يرفق بعرضه سند دف يمتزم ال
أو عمـــا شـــكل كفالـــة أو شـــيك بنكـــي صـــادر مـــن بنـــك يتعامـــل مـــ  الســـمطة الفمســـطينية فـــي  ـــزة  المعمومـــات

 ينظـر فـي أي وا" كتـ مين دصـول "  من إجمالي ايمـة العطـاء $0111بمبم   وموافبة وزارة المالية عما ذلك
عــرض  يــر معــزز بتــ مين دصــول العطــاء د عمــا أن تعــاد ت مينــات الــدصول فــي العطــاء إلــا مبــدميها مــن 

بعــد مـدة أسـبوعين مــن تـاريخ آصــر موعـد لتبــديم العـروضد وكــذلك  المنااصـين الـذي لــم يحـال عمــيهم العطـاء
 لمن أحيل عميهم العطاء بعد أن يبوموا بتبديم ت مين حسن التنفيذ.

 ن حسن التنفيذ : تأمي .2

يمتزم المتنااص الفائز بالعطاء أو ب ي جزء من بنودج بتبديم ت مين حسن التنفيـذ لمعطـاء المحـال عميـه ببيمـة 
او كفالـة بنكيـة او شـيك بنكـي صـادرة مـن  صـادر مـن بنـك البريـد معتمـد وذلك عما شكل سند دف  8111$

يوم من تاريخ تبميغه ببرار إحالـة العطـاء  05ل حس  األصول صل بنك يتعامل م  السمطة الفمسطينية بغزة
د ويعــاد تــ مين حســن  مــدة ســريان العبــدعميــه مــن ابــل اإلدارة العامــة لمــوازم عمــا أن يكــون ســاري المفعــول 

التنفيــذ إلــا المتعهــد بعــد تنفيــذ كافــة االتزامــات المترتبــة عميــه بموجــ  طمــ  صطــي تبدمــه الــدائرة المســتفيدة 
 من وزارة المالية(. السندباإلفراج عن الت مين  حيث يتم إصدار شيك ببيمة  لإلدارة العامة لموازم

 
يــتم و  مــن ايمتــه كمــا 10114عنــد العبــد أو ااتفــاق  بنســبة  تحصــيل رســوم طوابــ  إيــرادات دمغــةيــتم  .6

عن نفس العبـد أو ااتفـاق كرسـوم طوابـ  إيـرادات أيضـًا عنـد اإلحالـة أو الترسـية  10114تحصيل نسبة 
مــن ايمــة العبــد أو ااتفــاق عمــا أن تصصــم مــن  10118هــة المنفــذة ليصــبح مجمــوع المحصــل عمــا الج

 فاتورة المورد عند السداد.
 رابعا : األسعار غير شاممة ضريبة القيمة المضافة )معفاة من الضريبة(.

 

% وفـق تقـدير لجنـة العطـاءات المركزيـة يحـق لـوزارة 15خامسـا : فـي حـال انخفـاض ارسـعار أكثـر مـن 
 .المالية انهاء التعاقد أو إعادة النظر في األسعار
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 : فتح العطاءات وتقييمها:سادسا
 -:لجنة فتح المظاريف -1
يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتبــوم عــذج المجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور  

 -ء بعد اتصاذ اإلجراءات التالية:المنااصين أو ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه  - أ

وعمـــا مظروفـــه رامـــًا مسمســـًل عمـــا عيئـــة كســـر اعتيـــادي بســـطه راـــم العطـــاء ومبامـــه عـــدد العطـــاءات 
 الواردة.

ثبات عددعا.  -    ترايم األوراق المرفبة م  العطاء وان

اــراءة اســم مبــدم العطــاء واألســعار وايمــة التــ مين اابتــدائي المبــدم مــن كــل منــااص وذلــك بحضــور   - ت
 المنااصين أو ممثميهم.

ن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل وراــة مــن أورااــه التوايــ  مــ - ث
 وكذلك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات الساببة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2
ــذين تتكــون مــنهم المجنــة الفنيــة التــي تبــوم بدراســة  يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــصاص أو الجهــات ال

عروض من النواحي الفنية والمالية والبانونية وتبدم توصـياتها المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـذ ال
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ا ينظر في أي عرض  ير معزز بت مين دصول العطاء.  - أ

زم المطموبـة عمـا تدرس العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفبـًا لمواصـفات المـوا   -  
جـــدول يعـــد لهـــذج الغايـــةد وتصضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث التـــزام المنـــااص بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤصذ بعين ااعتبار كفاءة المنااص من الناحيتين المالية والفنية ومبدرته عما الوفـاء بالتزامـات العطـاء   - ت
يبـدمها أو الصدمـة التـي يوفرعـا واطـ  الغيـار وورش الصـيانة و كـذلك  وسمعته التجارية والتسهيلت التـي

كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجرد ولمجنـة اسـتبعاد عـرض المنـااص الـذي ا تتـوفر فيـه كـل أو بعـض 
 عذج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي ادم أرصص األسعار ثم الذي يميه حتا تتم دراسة العروض المبدمة.  - ث

وافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مبـــدم إذا تــ - ج
أرصص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسية عما أكثر من مورد لمصـنف الواحـد بـالر م 

 من اصتلف األسعار.

ل الدراســة إلــا العــرض فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــذي يتضــمن أرصــص األســعار تنتبــ - ح
الذي يميـه بالسـعر إلـا أن تصـل إلـا العـرض الـذي تتـوافر فيـه المتطمبـات لإلحالـة عمـا أن تبـين أسـبا  

 استبعاد العروض األرصص بشكل واضح.
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إذا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطموبـــة يفضـــل المنـــااص الـــذي يتضـــمن عرضـــه  - خ
ت المحميـةد ثـم المنـااص المبـيم بفمسـطين بصـورة دائمـةد ثـم مـدة التسـميم ميزات إضافية ثم المبدم لممنتجا

 األال إذا كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 
 :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ سابعا

عما المتعهـد الـذي أحيـل عميـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العبـد الصـاص ببـرار اإلحالـة وتوايـ  ااتفاايـة  .0
 يمحبها من أوراق ومستندات بما فيها  أوامر الشراء(. وما
 من تاريخ استلمه ألمر التوريد. شهريمتزم المتعهد بالتوريد صلل  .8

ا يجوز لممتعهد أن يتنازل ألي شـصص آصـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العبـد دون الحصـول عمـا  إذن  .6
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

لمورد الرجوع عما لجنة العطاءات ب ي صسارة أو ضرر ناشئ عـن تبـديم عرضـه ا يحق لممنااص أو ا .4
في حالـة إذا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المبدمـة إليهـا أو إذا لـم تحـل العطـاء عمـا مبـدم أاـل 

 األسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وات أو أي مرحمة دون ذكر األسبا .

ــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميهــا والــواردة فــي اــرار اإلحالــة وكــذلك  يمتــزم المــورد .5 بتســميم المــوازم وفب
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـثامنا

فـي الموعـد المحـدد فـي العبـد يحـق لمـدير  إذا ت صر المتعهد عن توريد مـا التـزم بـه:  فرض غرامة مالية .0
%( مـن ايمـة المـوازم التـي تـ صر فـي توريـدعا 0عام دائرة الموازم العامة أن يفرض  رامـة ماليـة ا تبـل عـن  

عــن كــل أســبوع تــ صير إا إذا تبــين أن التــ صير فــي التوريــد نــاجم عــن اــوة اــاعرة د وفــي جميــ  األحــوال عمــا 
ي إلــا الجهــة المصتصــة بــالظروف واألســبا  التــي أدت إلــا التــ صير فــي المتعهــد تبــديم إشــعار صطــي وفــور 

 التوريد أو منعته من ذلك وتبديم ما يثبت ذلك.
إذا نكل المتعهد عن تنفيذ التزاماته بما فيـه التزامـه بالتوريـد أو اصـر فـي  : الشراء عمى حساب المتعهد .8

بــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بهــا المتعهــد بــنفس ذلــك أو تــ صر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار ال
الصصـائص والمواصــفات مـن أي مصــدر آصـر عمــا حسـا  عــذا المتعهـد ونفبتــه مـ  تحميمــه فـروق األســعار 
ــدائرة المســتفيدة أو دائــرة المــوازم  والنفبــات اإلضــافية وأيــة صســائر أو مصــاريف أو عطــل أو ضــرر يمحــق بال

  يحق لممتعهد ااعتراض عما ذلك.العامة دون الحاجة إلا أي إنذار وا
: وعنـا يحـق لمجنـة العطـاءات استبعاد عـرض المـورد الـذي يخـل بالتزاماتـه أو إللـاء العقـد المبـرم معـه .6

التــي أحالــت العطــاء اتصــاذ اإلجــراءات اللزمــة بحــق المتعهــد بمــا فــي ذلــك مصــادرة ايمــة التــ مين المبــدم مــن 
مــة المــوازم  يــر المــوردة ويعتبــر المبمــ  فــي عــذج الحالــة إيــرادًا المتعهــد أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســ  مــ  اي
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 لمصزينة العامة.
وفــي جميـــ  األحـــوال يحـــق لـــدائرة المـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوال المســـتحبة لهـــا فـــي ذمـــة المنـــااص أو  .4

مـن  المورد من األموال المستحبة لذلك المنااص أو المورد لدى الـوزارات والهيئـات والمؤسسـات الحكوميـة أو
 كفااتهم.

 
 -حل الخالفات:: تاسعا

في حال حدوث أي صلف ينش  عن تفسير أي بند من البنود الساببة أو من بنود العبـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ
 بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما لموصــول إلــا حــل حــول أي صــلف يتعمــق  61إذا لــم يــتمكن الطرفــان صــلل  -  
ف بـــالمجوء إلـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطبيـــق البـــوانين واألنظمـــة بالعبـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الصـــل

 المعمول بها في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بهذا الش ن.

  
 شروط متفرقة:ـ :عاشرا

ا اســتعمل المنــااص الغــش أو التلعــ  فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو اــام بنفســه أو بواســطة ذإ .0
عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عمـا التواطـؤ معـه  يرج بطريق مباشر أو  ير مباشر 

إضـــرارًا بالمصـــمحة يمغـــي عبـــدج فـــي الحـــال ويصـــادر التـــ مين مـــ  عـــدم اإلصـــلل بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بالتعويضات المترتبة عما ذلك فضًل عن شـط  اسـمه مـن بـين المنااصـين وا يسـمح لـه بالـدصول فـي 

 سطينية عذا فضًل عن اتصاذ اإلجراءات البضائية ضدج عند اااتضاء.منااصات لمسمطة الوطنية الفم
إذا أفمـــس المنـــااص أو المـــورد يحـــق لمجنـــة العطـــاءات إلغـــاء التعااـــد معـــه دون المجـــوء لمبضـــاء وكـــذلك  .8

 مصادرة مبم  الت مين ك يراد عام لمصزينة العامة.
مــا تببــا منـه  بتوجيــه كتــا  لمورثــة يفيــد إذا تـوفا المنــااص أو المــورد جــاز إلغــاء العبـد  المبــرم معــه أو  .6

 بذلك دون الحاجة إلا استصدار حكم اضائي يبضي بذلك م  رد مبم  الت مين في عذج الحالة.
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 ة ـــروط الخاصـــشال
 

 رفض أي مادة كاممة أو أي جزء منها في حال مصالفتها لممواصفات التي تم ااتفاق عميها. لموزارةيحق  .0
مواد الموردة من ابل لجنة ااستلم مصتصة ومشـكمة لهـذا الغـرض وفبـًا لممواصـفات والشـروط يتم استلم ال .2

العامة والصاصة لمتعااـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء واـرار اإلحالـة وأمـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم 
جراء التجار  عميها بالطريبة التي تحددعا الجهة المستفيدة أو لجنة ا استلم بموج  لجان فنية فحصها وان

 .تشكل لهذا الغرض لمعرفة مدي مطاببتها لممواصفات المطموبة 

مـن تـاريخ ا ـلق  يج  عمي المورد العمم ب ن مـا يبدمـه مـن عـرض سـعر سـاري المفعـول لمـدة سـتين يومـاً  .3
 المنااصة.

ة التــي تحــددعا الــوزارة بغــزة او الجهــ كهربائيــة لصــالح وزارات الســمطة بتوريــد أجهــزة  عمــي المــورد االتــزام  .4
طببا لمشروط والمواصفات الواردة في المنااصة متضمنا النبل والتحميل والتنزيل وما يترتـ  عمـي عمميـات 

 التوريد من نفبات بالغة ما بمغت او مصاريف عمي نفبته الصاصة.

و مطموبـة سوف يتم ترسية أصـناف المنااصـة بالتجزئـة عمـي أسـاس أاـل األسـعار والمطـابق لممواصـفات ال .5
% مـن إجمـالي الكميـة المتعااـد عميهـا 85الحق في زيادة الكميات المتعااد عميها أو صفضـها بنسـبة  لموزارة

لمجرد إشعار المورد بر بتهـا فـي ذلـك وبـنفس شـروط ومواصـفات وأسـعار التوريـد الـواردة فـي العبـد لكـل أو 
 بعض األصناف صلل فترة التعااد.

ألســعار بالشــيكل الجديــد وشــاممة لمضــريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــص فــي جميــ  األحــوال تكــون عــروض ا .6
 صلف ذلك.

فــي حــال مصالفــة المــورد لكــل أو بعــض شــروط التعااــد أو فــي حــال امتناعــه أو عرامتــه لمتوريــد بمــا يمــس  .7
أو يعرض مصالحها لمضرر يحق لوزارة المالية مصادرة كفالة حسن التنفيـذ والرجـوع عميـه  الوزارةبمصمحة 

ويض عــن كــل عطــل أو ضــرر لحــق بهــا كمــا أن لهــا الحــق فــي الحصــول عمــي المــواد التــي يتصمــف بــالتع
لغـاء  المورد عن توفيرعا من المورد الذي يميه في السعر او الشـراء بـالطرق التـي تراعـا محببـة لمصـمحتها وان

لممــورد  % مصــاريف إداريــة مــن ضــمانته البنكيــة ولــيس01التعااــد مــ  ودفــ  فــروق األســعار مضــافًا إليهــا 
الذي صالف أي شرط مـن شـروط التعااـد أو تصمـف عـن أو عراـل عمميـات التوريـد الحـق فـي المطالبـة ب يـة 
تعويضــات أو المطالبــة باســترداد كفالــة حســن التنفيــذ أو المطالبــة بفــروق األســعار إذا تمكنــت الــوزارة مـــن 

وفــي حــال عــدم كفايــة الضــمانة تــوفير تمــك المــواد بســعر أاــل مــن ســعر المنااصــة الــذي تــم التعااــد بموجبــه 
 لتغطية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في صصم أي مبال  تتببي من مستحباته لديها.

يكون الدف  المورد لباء ما اام بتوريدج من مواد طببًا لمشروط والمواصفات الواردة بالمنااصة صـلل ثلثـون  .8
تمــام وحســن التوريـد طببــًا لمشــروط والمواصــفات الــواردة  يومـًا مــن تــاريخ تبــديم الفـواتير واألوراق الدالــة عمــي

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

 يحق لمجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما يتناس  والمصمحة العامة .9
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 م الصنف الوحدة الكمية سعر الوحدة  بالشيكل مالحظات

 عدد 1  

 فاكس متعدد الوظائف 
multifunction ( fax / copier / printer / scanner )) 

- Reception Modes: Auto/ Manual 

- Printing method: Laser 

- Printing Speed : Up to  24cpm 

- Paper Tray Capacity: 250 sheets 

- Resolution: up to 600 x 600 dbi 

- Memory Size: 32 MB 

- Local Interface : Hi-speed USB2.0 

- Modem Rate: 33.600 bps 

- Handset: Standard 

- Document Size: A4 paper 

- Automatic Document: 20 sheets 

- Auto Redial: yes 

- 1 Year Warranty 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد 1 

 سخان مياه فوري

 سخان ستانمس. -
 لتر. 20السعة  -
 هيرتز. 00 –فولت  220 -
 مزود بحنفية ومؤشر إلظهار مستوى الماء. -
 مزود بمفتاح تشليل وحماية. -

2.  
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 م الصنف الوحدة الكمية سعر الوحدة  بالشيكل مالحظات

 عدد 1  

 تمفون عادي
- Caller ID speaker phone. 

- English / Arabic selectable. 

- Maximum 90 incoming call memories including 

name and number. 

- Built in phone book with 45 memories. 

- LCD contrasts adjustable (5 level). 

- Digital lock. 

- Music hold. 

- Display Time, date and week. 

3.  

 عدد 1  

 تمفون ر سمكي
- Clear voice. 

- Battery work 150hr. 

- Maximum 40 incoming call memories including 

name and number. 

- Built in phone book with 20 memories. 

- Display Time, date and week. 

4.  

 عدد 1  

 ".22وح كهربائية عامود مرا
 الفراشة مصنوعة من الستانمس ستيل+ شباك الحماية.

- 18" industrial stand Fan. 

- Can install on Floor or Wall. 

- Watt: 100 W. 

- 3 Metal Blades. 

- 3 Speed rotary switch. 

- Metal safety guard. 

- Oscillating function 

- Stan steel body. 

5.  
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 م الصنف الوحدة الكمية بالشيكل  سعر الوحدة مالحظات

 عدد 1  

 مروحة سقف

- 56" Ceiling Fan- sweep. 

- Color: White. 

- 85 Watt. 

- 5 speed Regulator. 

- 3 straight / Curved metal blades. 

6.  

  .7 شعمة مع ورعة. 3فرش غاز ستانمس ستيل  عدد 1  

 عدد 1  

 ساخن –ثالجة بارد 
- Voltage at 50Hz: 220V. 

- Include Plastic tank. 

- Tank size: 15 liter. 

- Heating and cooling 

- Gas: R134 

8.  

 عدد 1  

 قدم 12ثالجة 
- Volume: 12Cu.Ft = 336 Liter. 

- Refrigerant type: R134-A 

- Guarantee business : (1 year) 

- Finish: (White) 

- Defrost system: Fridge / Freezer: Automatic 

defrost. 

- Capacity (fridge/freezer): (9.2/2.8) Cu.Ft 

9.  

 عدد 1  

 مكنسة كهربائية برميل
 فولت. 220 -
 وات. 1000 -
 لتر. 20سعة البرميل ر تقل عن  -
 البرميل مصنوع من الستانستيل. -
 مزودة بفمتر ضد اللبار. -

01.  
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 م الصنف الوحدة الكمية سعر الوحدة  بالشيكل مالحظات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد 1 

 مع ريموت . LEDبوصة  32تمفزيون ممون 

Display 
- Size Inch (cm) :32 (107.33cm) 

- 1920 x 1080 Resolution 

Audio 
- 10W x 2 Sound Output (RMS) 

- Dolby Digital Plus / Dolby Pulse 

- DTS Studio Sound 

- DTS Premium Audio 5.1 

- Down Firing + Full Range Speaker Type 

Video 
- 100 Clear Motion Rate 

- Picture Engine : HyperReal Engine 

- Dynamic Contrast Ratio : Mega 

- Wide Colour Enhancer (Plus) available 

- Film Mode available 

- Natural Mode Support 

Input &Output 
- Component In (Y / Pb / Pr) x 1 ea 

- Composite In (AV) x 1 (Common Use for 

Component Y) ea 

- Digital Audio Out (Optical) X 1 ea 

- HDMI x 2 ea 

- RF In (Terrestrial / Cable Input) x 1 ea 

- USB x 1 ea 

- Headphone x 1 ea 

- Scart x 1 ea 

- CI Slot x 1 ea 

00.  
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 م الصنف الوحدة الكمية سعر الوحدة  بالشيكل مالحظات

 عدد 1  

 طن مع التركيب 1مكيف هواء 
- SPLIT UNIT. 

- 12222 B.T.U  

- 3.5 KWh. 

- 220V  1 PH. 

- 50 Hz – 800 cfm  

- GAS: R410. 

- ON/OFF Switch and Remote control 

السعر يشمل جميع أعمال التوريد والتركيب وفقا لمواصفات المهندس  -
الكوابل والمجاري البالستيك و  OZ/ONالمختص وتشمل مفتاح 

 الكهربائية واألمان.

08.  

 عدد 1  

 طن مع التركيب 1.5مكيف هواء 
- SPLIT UNIT. 

- 10222 B.T.U  

- 5.2 KWh. 

- 220V  1 PH. 

- 50 Hz – 800 cfm  

- GAS: R410. 

- ON/OFF Switch and Remote control 

السعر يشمل جميع أعمال التوريد والتركيب وفقا لمواصفات المهندس  -
الكوابل والمجاري البالستيك و  OZ/ONالمختص وتشمل مفتاح 

 الكهربائية واألمان.

06.  
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 م الصنف الوحدة لكميةا سعر الوحدة  بالشيكل مالحظات

 عدد 1  

 طن مع التركيب 2مكيف هواء 
- SPLIT UNIT. 

- 2400 B.T.U  

- 7 KWh. 

- 220V  1 PH. 

- 50 Hz – 800 cfm  

- GAS: R410. 

- ON/OFF Switch and Remote control 

السعر يشمل جميع أعمال التوريد والتركيب وفقا لمواصفات المهندس  -
الكوابل لبالستيك و والمجاري ا OZ/ONالمختص وتشمل مفتاح 

 الكهربائية واألمان.

04.  

  .05 آلة حاسبة بشاشة ورول  تتسع رثني عشر رقماً  عدد 1  

  .06 ورقات(  10فرامة ورق حجم صلير ) عدد 1  



 

  كهربائية لصالح وزارات دولة فلسطينتىريد أجهسة  66/8108مناقصة 

 

05 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 ـــــــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بصفتي ممثًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عوية رام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا الموا  أدناج ـــــــــ 
 8108/ 66ب نني ارأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رام   .  0
 من شروط عامة وصاصة ومواصفات وألتزم التزاما اانونيًا بتمك الشروط والمواصفات . 
 تبديم العروض.يوما من تاريخ آصر موعد ل ستين.   كما ألتزم ب ن يببا العرض المبدم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة 8
توايـ  العبـد  وذلًك مـن تـاريخ ثلثين يوماصلل  الوزارةمن ابل     طمبها يتم وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عما بموج  العطاء المذكور أعلج والتي.  6
 عميها في عذا العطاء.التوريد عما أن تكون تمك األصناف الموردة من ابمي وفبًا لممواصفات والشروط المنصوص  أوامراستلم و 

 وعذا إارار وتعهد مني بذلك أار وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .     
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتلل المرخص :ـــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الجوال :ـــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــ رقـم الفاكس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــ

 


