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عطاء رقم 2018 /51

تعلن و ازرة المالية  /لجنة العط ـاءات المرك ـزية عن طرح عطاء حكومي توريد بطاريات جافة لصالح و ازرة

النقل والمواصالت تبعاً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.

فعلــا الشــركات اات ااصتصــاس والمســجلة رســمياً وترغــف فــي المشــاركة فــي اــاا العطــاء مراجعــة و ازرة
المالية  /اإلدارة العامة للوازم العامـة ـ تـل الوـوا وجـوار محطـة فـار فـي غـزة صـال وواـات الـدوام الرسـمي
مــن وجــل الحصــو علــا ك ارســة المواصــفات ووثــائق العطــاء مقاوــل دفـ مولـ

 )011شــيكل غيــر مســتردة

تورد إلا صزينة و ازرة المالية.

آصر موعد لقوو عروض األسعار بالظرف المصتوم في صندوق العطـاءات بـاإلدارة العامـة اللـوازم  /و ازرة
المالية في غـزة او الساعة الحادية عشر من ظور يوم الثالثاء الموافق  8152/2/82م وتفتح المظاريف
بحضور ممثلي المتنااصين في نف

الزمان والمكان .

مالحظة:ـ

لجنة العطاءات المركزية

 .5وجرة اإلعالن في الصحف علا من يرسو عليه العطاء.
 .8يجف إرفاق كفالة ونكية من الونك الوطني وو ونك اإلنتاج وو سند دف صـادر مـن ونـك الوريـد كتـ مين

دصو ) بقيمة  $5111صالحة لمدة ثالثة شوور علا األال عن كل عطاء .
 .0تقدم األسعار بالدوار وتشمل جمي ونواع الرسوم والضرائف.
 .2لجنة العطاءات غير ملزمة بقوو وال األسعار.

 .1لإلطالع علا الكراسة يرجا مراجعة موا الو ازرة . www.mof.gov.ps
 .6للمراجعة وااستفسار ااتف رام 8208365 :
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الشروط العامة
أوالً :إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ
 .5يعــد المنــااس عرضــه ووســعارج علــا الجــداو والنمــااج والوثــائق المرفقــة وــدعوة العطــاء بعــد ون يقـ ور اــاج
الوثائق ويتفوم جميـ مـا ورد فيوـا ويصـتم ويواـ كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدموا ضـمن العـرض كاملـة

علا ون يتحمل كافة النتائج المترتبة علا عدم ايامه بالتدايق وااستكما بصورة صحيحة.

 .8تكتف وسـعار العطـاء بالشـيكل علـا ون يشـمل السـعر رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة ووجـور التحـزيم
والتغليف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والت مين وجمي الرسوم والمصاريف األصرى.

 .0يعــد المنــااس عرضــه مطووع ـاً وو مكتوب ـاً بــالحور األزرق وو األســود فقــو ويحظــر المحــو وو التعــديل وو
الشــطف وو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مــن اــاا القويــل يوض ـ عليــه صطــين مت ـوازيين بــالحور

األحمر ويعاد كتابة الصواف بالحور األزرق وو األسود ويوا وجانبه من اول من وجرى التصويف.

 .2يقــدم المنــااس عرضــه مرفق ـاً بــه الوثــائق المطلوبــة م ـ ت ـ مين دص ـو العطــاء فــي مغلــف مغلــق و حكــام

ويكتـف عليـه عطـاء توريـد بطاريـات جافـة لصـالح و ازرة النقـل والمواصـالت للمنااصـة راـم 8152/51
وك ــالك اس ــمه وعنوان ــه بالكام ــل ورا ــم الو ــاتف والف ــاك

ورا ــم ص ــندوق الوري ــد الصاص ــين ب ــه لترس ــل إلي ــه

المكاتبات المتعلقـة بالعطــاء وعليـه توليـ ـ اإلدارة العامـة للـوازم  /و ازرة الماليـة صطيـاً بـ ي تغييـر وو تعـديل

فــي عنوانــه وعليــه ون يكتــف ويضـاً اســم الــدائرة التــي طرحــت العطــاء وعنوانوــا و صــالف الــك يحــق للجنــة

العطاءات ون تومل العرض المقدم منه.

 .1يــودع العــرض مــن اوــل المنــااس فــي صــندوق العطــاءات المصصــس لوــاا الغــرض لــدى اإلدارة العامــة
لل ـوازم اوــل انتوــاء المــدة المحــددة لــالك وكــل عــرض ا يــودع فــي صــندوق العطــاءات اوــل آصــر موعــد

لتقديم العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مغلقاً .

 .6يلتزم المنااس ب ن يبقا العرض المقدم منه نافا المفعو وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة سـتون يومـا مـن
تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.

ثانياً :الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

 .5يرفق المنااس م عرضه صاصة إاا كان يشارك ألو مرة ) الشـوادات والوثـائق المطلوبـة منـه واـي
علا النحو التالي:



صورة مصداة عن شوادة مزاولة المونة وكالك السيرة الااتية للشركة.



السجل التجاري وو الصناعي للشركة.



شوادة صلو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة القيمة المضافة.

 .8علا المنااس ون يرفق بعرضه النسـصة األصـلية مـن ويـة كتالوجـات وو نشـرات وو معلومـات فنيـة تعـرف

باللوازم المعروضة وكالك يقدم م عرضـه العينـات المطلوبـة فـي دعـوة العطـاء نوااا كانـت تلـك العينـات
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غير ااولة للنقل فعليه ون يحدد مكانوا والواـت الـاي يمكـن رهيتوـا فيـه نواا يكـون للجنـة العطـاءات عـدم

النظر بالعرض.

 .0يح ــق للمن ــااس ون يض ــيف وي ــة وث ــائق وو معلوم ــات يرغ ــف و ض ــافتوا وي ــرى ونو ــا ض ــرورية لتوض ــيح
عرضه.
ثالثاً  :تأمينات وضمانات العطاء :

 .5تأمين الدخول في العطاء :

يلتزم المنااس ون يرفق بعرضه سند دف معتمد صـادر مـن ونـك الوريـد التـاب لـو ازرة ااتصـاات وتكنولوجيـا
المعلومــات وو علــا شــكل كفالــة وو شــيك ونكــي صــادر مــن ونــك يتعامــل م ـ الســلطة الفلســطينية فــي غ ـزة
وموافقــة و ازرة الماليــة عل ــا الــك بمولـ ـ  " $5111كت ـ مين دصــو " وا ينظ ــر فــي وي ع ــرض غيــر مع ــزز

وت ـ مين دصــو العطــاء ى علــا ون تعــاد ت مينــات الــدصو فــي العطــاء إلــا مقــدميوا مــن المنااصــين الــاي لــم
يحــا علــيوم العطــاء بعــد مــدة وســووعين مــن تــاريخ آصــر موعــد لتقــديم العــروضى وكــالك لمــن وحيــل علــيوم
العطاء بعد ون يقوموا وتقديم ت مين حسن التنفيا.

 .2تأمين حسن التنفيذ :

يلتزم المتنااس الفائز بالعطاء وو ب ي جزء من ونودج وتقديم ت مين حسن التنفيـا للعطـاء المحـا عليـه بقيمـة

مول مقطوع من إجمالي ايمة العطاء والك علا شكل سند دف معتمد صادر من ونك الوريد او كفالة ونكية
او شيك ونكي صادرة من ونك يتعامل م السلطة الفلسطينية بغزة حسف األصو صال  51يـوم مـن تـاريخ

توليغه بقرار إحالة العطاء عليه من اول اإلدارة العامة للوازم علا ون يكون ساري المفعو مدة سـريان العقـد
ى ويعاد ت مين حسن التنفيا إلا المتعود بعد تنفيا كافة االتزامات المترتبة عليـه بموجـف طلـف صطـي تقدمـه

الــدائرة المســتفيدة لــإلدارة العامــة للـوازم بــاإلفراج عــن الت ـ مين حيــإ يــتم إصــدار شــيك بقيمــة الســند مــن و ازرة

المالية).

 .0يــتم تحصــيل رســوم طواب ـ إي ـرادات دمغــة عنــد العقــد وو ااتفــاق ونســبة  10112مــن ايمتــه كمــا و يــتم
تحصيل نسبة  10112عن نف

العقد وو ااتفاق كرسوم طواب إيرادات ويضاً عنـد اإلحالـة وو الترسـية علـا

الجوة المنفاة ليصبح مجموع المحصل  10112من ايمة العقد وو ااتفاق علا ون تصصم من فـاتورة المـورد
عند السداد.

رابعاً :فتح العطاءات وتقييمها:

 -5لجنة فتح المظاريف-:

يشــكل مــدير عــام الل ـوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم اــاج اللجنــة بفــتح العطــاءات بحضــور

المنااصين وو ممثليوم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاا اإلجراءات التالية-:
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و-

إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ رئـي

اللجنـة عليـه

وعلــا مظروفــه رام ـاً مسلس ـالً علــا ايئــة كســر اعتيــادي بســطه راــم العطــاء ومقامــه عــدد العطــاءات

الواردة.

ف -ترايم األوراق المرفقة م العطاء نواثبات عدداا.
ت -ا ـراءة اســم مقــدم العطــاء واألســعار وايمــة الت ـ مين ااوتــدائي المقــدم مــن كــل منــااس والــك بحضــور
المنااصين وو ممثليوم.

إ-

التواي ـ م ـن رئــي

اللجنــة وجمي ـ األعضــاء الحاض ـرين علــا العطــاء ومظروفــه وكــل وراــة مــن وو اراــه

وكالك علا محضر اللجنة بعد تدوين كافة الصطوات السابقة.

 -2لجنة دراسة وتقييم العروض-:

يحــدد مــدير عــام الل ـوازم العامــة األشــصاس وو الجوــات الــاين تتكــون مــنوم اللجنــة الفنيــة التــي تقــوم ود ارســة

العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصـياتوا المناسـبة للجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد وصـا
المعايير التالية في ااعتبار-:

و-
ف-

ا ينظر في وي عرض غير معزز وت مين دصو العطاء.

تدر العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـإ تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـاً لمواصـفات اللـوازم المطلوبـة علـا

ج ــدو يع ــد لو ــاج الغاي ــةى وتصضـ ـ كاف ــة الع ــروض ل ــنف
بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

المع ــايير م ــن حي ــإ التـ ـزام المن ــااس بعرض ــه

ت -يهصا بعين ااعتبار كفاءة المنااس من الناحيتين المالية والفنية ومقدرته علا الوفـاء بالت ازمـات العطـاء
وسمعته التجارية والتسويالت التـي يقـدموا وو الصدمـة التـي يوفراـا واطـ الغيـار وورا الصـيانة و كـالك
كونه وكيل وو موزع لوكيل وو تاجرى وللجنـة اسـتبعاد عـرض المنـااس الـاي ا تتـوفر فيـه كـل وو بعـض

ااج المتطلبات.

إ -تودو الدراسة بالعرض الاي ادم ورصس األسعار ثم الاي يليه حتا تتم دراسة العروض المقدمة.

ج -إاا ت ـوافرت فــي العــرض كافــة الشــروط والمواصــفات والجــودة توصــي اللجنــة الفنيــة باإلحالــة علــا مقــدم
ورصس األسعار و من حق اللجنة الفنية ون توصي بالترسية علا وكثر من مورد للصـنف الواحـد بـالرغم

من اصتالف األسعار.

ح -فــي حالــة عــدم تـوافر المتطلبــات فــي العــرض الــاي يتضــمن ورصــس األســعار تنتقـل الد ارســة إلــا العــرض
الاي يليـه بالسـعر إلـا ون تصـل إلـا العـرض الـاي تتـوافر فيـه المتطلبـات لإلحالـة علـا ون توـين وسـباف

استبعاد العروض األرصس بشكل واضح.

خ -إاا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطلوبــة يفضــل المنــااس الــاي يتضــمن عرضــه
ميزات إضافية ثم المقدم للمنتجات المحليـةى ثـم المنـااس المقـيم بفلسـطين بصـورة دائمـةى ثـم مـدة التسـليم

األال إاا كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.
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خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
 .5علا المتعوـد الـاي وحيـل عليـه العطـاء اسـتكما إجـراءات العقـد الصـاس بقـرار اإلحالـة وتوايـ ااتفاايـة
وما يلحقوا من ووراق ومستندات بما فيوا ووامر الشراء).

 .8يلتزم المتعود بالتوريد صال شور من تاريخ استالمه ألمر التوريد.

 .0ا يجوز للمتعود ون يتناز ألي شـصس آصـر عـن كـل وو وي جـزء مـن العقـد دون الحصـو علـا إان
صطي من لجنة العطاءات التي وحالت العطاء.

 .2ا يحق للمنااس وو المورد الرجوع علا لجنة العطاءات ب ي صسارة وو ضرر ناشئ عـن تقـديم عرضـه
في حالـة إاا مـا رفضـت لجنـة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة إليوـا وو إاا لـم تحـل العطـاء علـا مقـدم واـل

األسعار وو إاا ولغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في وي وات وو وي مرحلة دون اكر األسباف.

 .1يلتــزم المــورد وتســليم الل ـوازم وفق ـاً للمواصــفات والشــروط المتفــق عليوــا وال ـواردة فــي ا ـرار اإلحالــة وكــالك
العينات المعتمدة والماكورة فيه.

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

 .5فرض غرامة مالية :إاا ت صر المتعود عن توريد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير
عام دائرة اللوازم العامة ون يفرض غ ارمـة ماليـة ا تقـل عـن  )%5مـن ايمـة اللـوازم التـي تـ صر فـي توريـداا

عــن كــل وســووع تـ صير إا إاا توــين ون التـ صير فــي التوريــد نــاجم عــن اــوة اــاارة ى وفــي جميـ األحـوا علــا

المتعوــد تقــديم إشــعار صطــي وفــوري إلــا الجوــة المصتصــة بــالظروف واألســباف التــي ودت إلــا الت ـ صير فــي
التوريد وو منعته من الك وتقديم ما يثوت الك.

 .8الشراء على حساب المتعهد  :إاا نكل المتعود عن تنفيا التزاماته بما فيـه الت ازمـه بالتوريـد وو اصـر فـي
الــك وو ت ـ صر يحــق لمــدير عــام دائ ـرة الل ـوازم العامــة إصــدار الق ـرار بش ـراء الل ـوازم الملتــزم ووــا المتعوــد وــنف

الصصـائس والمواصــفات مـن وي مصــدر آصـر علــا حسـاف اــاا المتعوـد ونفقتــه مـ تحميلــه فـروق األســعار
والنفقــات اإلضــافية وويــة صســائر وو مصــاريف وو عطــل وو ضــرر يلحــق بالــدائرة المســتفيدة وو دائ ـرة الل ـوازم

العامة دون الحاجة إلا وي إناار وا يحق للمتعود ااعتراض علا الك.

 .0استبعاد عـرض المـورد الـذخ يخـل بالتزاماتـه أو للـاء العقـد الم ـرم معـه :وانـا يحـق للجنـة العطـاءات
التــي وحالــت العطــاء اتصــاا اإلجـراءات الالزمــة بحــق المتعوــد بمــا فــي الــك مصــادرة ايمــة التـ مين المقــدم مــن

المتعوــد وو وي جــزء منــه بشــكل يتناســف مـ ايمـة اللـوازم غيــر المــوردة ويعتوــر المولـ فــي اــاج الحالــة إيـراداً

للصزينة العامة.

 .2وفــي جمي ـ األح ـوا يحــق لــدائرة الل ـوازم العامــة تحصــيل األم ـوا المســتحقة لوــا فــي امــة المنــااس وو
المورد من األموا المستحقة لالك المنااس وو المورد لدى الـو ازرات والويئـات والمهسسـات الحكوميـة وو مـن

كفااتوم.
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سابعاً :حل الخالفات-:

و-

في حا حدوإ وي صالف ينش عن تفسير وي وند من الونود السابقة وو من ونود العقـد فيـتم حلـه وديـاً

بالتفاوض.

ف -إاا لــم يــتمكن الطرفــان صــال  01يومـاً مــن وــدء مفاوضــتوما للوصــو إلــا حــل حــو وي صــالف يتعلــق
بالعقــد يحــق ألي مــن الطـ ـرفين حــل الصــالف ب ــاللجوء إلــا المحكمــة المصتص ــة وتطويــق الق ـوانين واألنظم ــة
المعمو ووا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وواا الش ن.

ثامنا :شروط متفرقة:ـ
 .5إاا اســتعمل المنــااس الغــا وو التالعــف فــي معاملتــه وو ثوــت عليــه ونــه شــرع وو اــام ونفســه وو وواســطة
غيرج بطريق مباشر وو غير مباشر علا رشوة وحد موظفي وو مستصدمي السلطة وو علـا التواطـه معـه

إض ـ ار اًر بالمص ــلحة يلغ ــي عق ــدج فــي الح ــا ويص ــادر التـ ـ مين مـ ـ عــدم اإلص ــال بح ــق ال ــو ازرة المطالب ــة
بالتعويضات المترتبة علا الك فضالً عن شـطف اسـمه مـن وـين المنااصـين وا يسـمح لـه بالـدصو فـي

منااصات للسلطة الوطنية الفلسطينية ااا فضالً عن اتصاا اإلجراءات القضائية ضدج عند اااتضاء.
 .8إاا وفلـ ـ المن ــااس وو الم ــورد يح ــق للجن ــة العط ــاءات إلغ ــاء التعاا ــد مع ــه دون اللج ــوء للقض ــاء وك ــالك
مصادرة مول الت مين ك يراد عام للصزينة العامة.

 .0إاا تـوفا المنــااس وو المــورد جــاز إلغــاء العقـد الموــرم معــه وو مــا تبقــا منـه وتوجيــه كتــاف للورثــة يفيــد
والك دون الحاجة إلا استصدار حكم اضائي يقضي والك م رد مول الت مين في ااج الحالة.
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الشـــروط الخاصـــة
 .5يحق لو ازرة النقل والمواصالت رفض وي مادة كاملـة وو وي جـزء منوـا فـي حـا مصالفتوـا للمواصـفات التـي
تم ااتفاق عليوا.

 .2يتم استالم المواد الموردة من اول لجنة ااستالم مصتصة ومشـكلة لوـاا الغـرض وفقـاً للمواصـفات والشـروط
العامة والصاصة للتعااـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء واـرار اإلحالـة وومـر التوريـد والعينـات المعتمـدة والتـي يـتم

فحصوا نواجراء التجارف عليوا بالطريقة التي تحدداا الجوة المستفيدة وو لجنة ااستالم بموجف لجان فنية
تشكل لواا الغرض لمعرفة مدي مطابقتوا للمواصفات المطلوبة .

 .3يجف علي المورد العلم بـ ن مـا يقدمـه مـن عـرض سـعر سـاري المفعـو لمـدة سـتين يومـاً مـن تـاريخ اغـالق
المنااصة.

 .4علــي المــورد االتـزام وتوريــد بطاريــات لصــالح و ازرة النقــل والمواصــالت بغـزة او الجوــة التــي تحــدداا الــو ازرة
طبقا للشروط والمواصفات الواردة في المنااصة متضمنا النقل والتحميل والتنزيل وما يترتـف علـي عمليـات

التوريد من نفقات بالغة ما ولغت او مصاريف علي نفقته الصاصة.

 .5ســوف يــتم ترســية وصــناف المنااصــة بالتجزئــة علــي وســا

واــل األســعار والمطــاوق للمواصــفات المطلوبــة

ولــو ازرة النقــل والمواصــالت الحــق فــي زيــادة الكميــات المتعااــد عليوــا وو صفضــوا ونســبة  %81مــن إجمــالي
الكميــة المتعااــد عليوــا لمجــرد إشــعار المــورد ورغوتوــا فــي الــك و ــنف

شــروط ومواصــفات ووســعار التوريــد

الواردة في العقد لكل وو بعض األصناف صال فترة التعااد.

 .6فــي جمي ـ األح ـوا تكــون عــروض األســعار بالشــيكل الجديــد وشــاملة للض ـريبة المضــافة مــا لــم يــرد نــس
صالف الك.

 .7فــي حــا مصالفــة المــورد لكــل وو بعــض شــروط التعااــد وو فــي حــا امتناعــه وو عرالتــه للتوريــد بمــا يم ـ

بمصــلحة و ازرة النقــل والمواصــالت وو يعــرض مصــالحوا للضــرر يحــق لــو ازرة الماليــة مصــادرة كفالــة حســن
التنفيــا والرجــوع عليــه بــالتعويض عــن كــل عطــل وو ضــرر لحــق ووــا كمــا ون لوــا الحــق فــي الحصــو علــي

المواد التي يتصلف المورد عن توفيراا من المورد الاي يليه في السعر او الشراء بالطرق التي ت اراـا محققـة

لمصلحتوا نوالغاء التعااد م ودف فروق األسعار مضافاً إليوا  %51مصاريف إدارية من ضمانته الونكية
ولي للمورد الـاي صـالف وي شـرط مـن شـروط التعااـد وو تصلـف عـن وو عراـل عمليـات التوريـد الحـق فـي

المطالبة ب ية تعويضـات وو المطالبـة باسـترداد كفالـة حسـن التنفيـا وو المطالبـة بفـروق األسـعار إاا تمكنـت
الو ازرة من توفير تلك المواد بسـعر واـل مـن سـعر المنااصـة الـاي تـم التعااـد بموجبـه وفـي حـا عـدم كفايـة

الضمانة لتغطية فروق األسعار لو ازرة المالية الحق في صصم وي مبال تتبقي من مستحقاته لديوا.
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 .8يكون الدف المورد لقاء ما اام وتوريدج من مواد طبقاً للشروط والمواصفات الواردة بالمنااصة صـال ثالثـون
يومـاً مــن تــاريخ تقــديم الفـواتير واألوراق الدالــة علــي تمــام وحســن التوريـد طبقـاً للشــروط والمواصــفات الـواردة

بصحيفة الشروط والمواصفات .

 .9يحق للجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما يتناسف والمصلحة العامة.

 .51يحق للجنة العطاءات تجزئة الونود وو إللغاء وي وند دون إوداء األسباف.
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جدول رقم ( )5الخاص بالبطاريات الجافة
م

الصنف

الوحدة

الكمية

5

بطارية جاف  02أم ير

عدد

5

2

بطارية جاف  54أم ير

عدد

5

3

بطارية جاف  02أم ير

عدد

5

4

بطارية جاف  54أم ير

عدد

5

1

بطارية جاف  02أم ير

عدد

5

6

بطارية جاف  022أم ير

عدد

5

7

بطارية جاف  002أم ير

عدد

5

8

بطارية جاف  032أم ير

عدد

5

9

بطارية جاف  042أم ير

عدد

5

51

بطارية جاف  082أم ير

عدد

5

بلد المنشأ

الشركة
المنتجة

السعر بالشيكل

مالحظة :
 *5تقديم ضمانة مدة سنة من تاريخ التركيب لمركبات الديزل.

 *2تقديم ضمانة مدة  54شهر من تاريخ التركيب لمركبات البنزين.
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مالحظات

) Battery And Inverters(
مالحظات

السعر بالشيكل

الكمية

5

الوحدة

عدد

5

عدد

5

عدد

5

عدد

5

عدد

)2( جدول رقم
الوصف

Brand &model ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Type: Gel / Voltage: 12 V
Capacity : 50 h
Cyclic usage : ›1200 Cycles / Weight :
›15 Kg
Production Date : at most 4 months
Max
1 Years Full Warranty
Brand &model ـــــــــــــــــــــــــــ ـ
Type: Gel / Voltage: 12 V
Capacity : 100 AH
Cyclic usage : ›1200 Cycles / Weight :
›30 Kg
Production Date : at most 4 months
Max
1 Years Full Warranty
Brand &model ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
Type: Gel / Voltage: 12 V
Capacity : 200 h
Cyclic usage : › 1200 Cycles / Weight : ›
60 Kg
Production Date : at most 4 months
Max 1 Years Full Warranty
Brand &model ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
Output power : 1 KVA
Input AC Voltage : 180-260 V,50/60Hz
INPUT DC Voltage : 12 V
Output Voltage: 220 V ± 3%
Efficiency : ›85%
Wave From :sine Wave
Charger : ›12 Ah Built in Charger
 االنفيرتر الكتروني ال يحتوي على:مالحظة
(Transformator) محول
Brand &model ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
Output power : 2 KVA
Input AC Voltage : 180-260 V,50/60Hz
INPUT DC Voltage : 24 V
Output Voltage: 220 V ± 3%
Efficiency : ›90% / Wave From :sine
Wave
Charger : ›15 Ah Built in Charger
 االنفيرتر الكتروني ال يحتوي على:مالحظة
(Transformator) محول

الصنف

.م

Battery
For
Inverters

1

Inverters

2
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م.

الصنف

الوصف

الوحدة

3

Inverters

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ Brand &model
Output power : 3 KVA
Input AC Voltage : 180-260 V,50/60
Hz
INPUT DC Voltage : 24 V
Output Voltage: 220 V ± 3%
Efficiency : ›90%
Wave From :sine Wave
Charger : ›18 Ah Built in Charger
مالحظة :االنفيرتر الكتروني ال يحتوي على
محول)(Transformator

عدد
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الكمية

0

السعر بالشيكل

مالحظات

إقـــــــرار والتــــــــــــــزام
وار ونا الموا ودناج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اوية رام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بصفتي ممثالً عن شركة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بالتــالي:ـ

 .5بـ نني اـروت وتفومــت كافــة مــا ورد ووثــائق العطــاء المطــروح راــم  8152 /51مــن شــروط عامــة

وصاصة ومواصفات وولتزم التزاما اانونياً وتلك الشروط والمواصفات .
 .8كما ولتزم ب ن يبقا العرض المقدم مني ساري المفعو وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة ستين يوما
من تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.

 .0وكالك ولتزم وتوريد األصناف المحالة علا بموجف العطاء الماكور وعالج والتي يتم طلووا

من

ـك مــن تــاريخ توايـ العقــد واســتالم ووامــر التوريــد
اوــل و ازرة النقــل والمواصــالت صــال ثالثــين يومــا والـ ً
علا ون تكون تلك األصـناف المـوردة مـن اولـي وفقـاً للمواصـفات والشـروط المنصـوس عليوـا فـي اـاا

العطاء.

وااا إارار وتعود مني والك وار وولتزم بكل ما ورد به دون وي ضغو وو إكراج .

اسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم المشتلل المرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الجوال:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رقـم الهاتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقـم الفاكس  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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