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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

     1010/ 88عطاء رقى 

 جديدة ومستخدمة شراء ماكينات تصويرح عطاء حكومي تعمف وزارة المالية/ لجنة العطػػاءات المركػػزية عف طر     
 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائؽ العطاء.وصيانة ماكينات تصوير لصالح وزارات دولة فمسطيف 

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب في المشاركة في ىذا العطاء مراجعة وزارة المالية / اإلدارة 
 لمواـز العامة مقابؿ مجمع الوزارات سابقًا بجوار محطة فارس.عامة ال

( شيكؿ 300خالؿ أوقات الدواـ الرسمي مف أجؿ الحصوؿ عمى كراسة المواصفات ووثائؽ العطاء مقابؿ دفع مبمغ )
 غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.

/ وزارة المالية في غػزة آخر موعد لقبوؿ عروض األسعار بالظرؼ المختوـ في صندوؽ ا لعطاءات باإلدارة العامة المواـز
وتفتح المظاريؼ بحضور ممثمي المناقصيف في  21/01/2020الموافؽ  الثالثاءيـو  صباحمف  العاشرةىو الساعة 

 .الزماف والمكافنفس 
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 
 يالحظت:ـ

 . أجرة اإلعالف في الصحؼ عمى مف يرسو عميو العطاء.1
أو سند دفع مف بنؾ أو بنؾ االنتاج . يجب إرفاؽ كفالة بنكية أو شيؾ بنكي صادر مف البنؾ الوطني اإلسالمي 2

مف آخر موعد  ثالثة شيور$ ساري المفعوؿ لمدة 2000البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بمبمغ 
 لتقديـ العروض.

 نواع الرسـو والضرائب.. تقدـ األسعار بالشيكؿ وتشمؿ جميع أ3
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبوؿ أقؿ األسعار.4
 .اإلدارة العامة لمواـز غير مسئولة عف أي مبمغ نقدي يرفؽ مع العطاء.5
 2832761لممراجعة واالستفسار ىاتؼ رقـ :  .6
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 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ

ضو وأسعاره عمى الجداوؿ والنماذج والوثػائؽ المرفقػة بػدعوة العطػاء بعػد أف يقػرأ ىػذه الوثػائؽ يعد المناقص عر  .8
ويتفيـ جميع ما ورد فييا ويختـ ويوقع كافة وثائؽ دعوة العطاء ويقدميا ضمف العرض كاممػة عمػى أف يتحمػؿ 

 كافة النتائج المترتبة عمى عدـ قيامو بالتدقيؽ واالستكماؿ بصورة صحيحة.

عمى أف يشمؿ السعر رسـو الجمارؾ والضريبة المضػافة وأجػور التحػزيـ والتفميػؼ  دوالربالأسعار العطاء تكتب  .1
 ومصاريؼ النقؿ والتحميؿ والتنزيؿ والتأميف وجميع الرسـو والمصاريؼ األخرى.

لشػطب أو يعد المناقص عرضو مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرؽ أو األسود فقط ويحظر المحػو أو التعػديؿ أو ا .3
ويعػػاد كتابػػة  راإلضػػافة فػػي العػػرض وكػػؿ تصػػحيح مػػف ىػػذا القبيػػؿ يوضػػع عميػػو خطػػيف متػػوازييف بػػالحبر األحمػػ

 الصواب بالحبر األزرؽ أو األسود ويوقع بجانبو مف قبؿ مف أجرى التصويب.

تػب عميػو فمؼ مفمؽ بإحكػاـ ويكيقدـ المناقص عرضو مرفقًا بو الوثائؽ المطموبة مع تأميف دخوؿ العطاء في م .4
وصػػػيانة ماكينػػػات تصػػػوير لصػػػالح وزارات دولػػػة فمسػػػطيف  جديػػػدة ومسػػػتخدمة شػػػراء ماكينػػػات تصػػػويرعطػػػاء 

وكذلؾ اسمو وعنوانو بالكامؿ ورقـ الياتؼ والفاكس ورقـ صػندوؽ البريػد الخاصػيف  1010/  88 رقـ لممناقصة
امة لمواـز / وزارة المالية خطيػًا بػأي تفييػر أو بو لترسؿ إليو المكاتبات المتعمقة بالعطػاء وعميو تبميػػغ اإلدارة الع

تعػػديؿ فػػي عنوانػػو وعميػػو أف يكتػػب أيضػػًا اسػػـ الػػدائرة التػػي طرحػػت العطػػاء وعنوانيػػا وبخػػالؼ ذلػػؾ يحػػؽ لمجنػػة 
 العطاءات أف تيمؿ العرض المقدـ منو.

لمػػواـز  يػػودع العػػرض مػػف قبػػؿ المنػػاقص فػػي صػػندوؽ العطػػاءات المخصػػص ليػػذا الفػػرض لػػدى اإلدارة العامػػة .5
بمجمع الوزارات الحكومية الجديد قبؿ انتياء المدة المحددة لػذلؾ وكػؿ عػرض ال يػودع  فػي صػندوؽ العطػاءات 

 .ينظر فيو ويعاد إلى مصدره مفمقاً قبؿ آخر موعد لتقديـ العروض ال 

ور مػف شػي ثالثػةيمتـز المنػاقص بػأف يبقػى العػرض المقػدـ منػو نافػذ المفعػوؿ وال يجػوز لػو الرجػوع عنػو لمػدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض.

% وفػػؽ تقػػدير لجنػػة العطػػاءات المركزيػػة يحػػؽ لػػوزارة الماليػػة انيػػاء 85فػػي حػػاؿ انخفػػاض االسػػعار أكثػػر مػػف  .7
 .التعاقد أو إعادة النظر في األسعار

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
ؿ مػرة ( الشػيادات والوثػائؽ المطموبػة منػو وىػي عمػى يرفؽ المناقص مع عرضو ) خاصػة إذا كػاف يشػارؾ ألو  .8

 النحو التالي:
 .صورة مصدقة عف شيادة مزاولة المينة وكذلؾ السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجؿ التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شيادة خمو طرؼ مف دائرة ضريبة الدخؿ وضريبة القيمة المضافة 

مف أيػة كتالوجػات أو نشػرات أو معمومػات فنيػة تعػرؼ بػالمواـز عمى المناقص أف يرفؽ بعرضو النسخة األصمية  .1
ذا كانػت تمػؾ العينػات غيػر قابمػة لمنقػؿ  المعروضة وكذلؾ يقدـ مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء وا 

ال يكوف لمجنة العطاءات عدـ النظر بالعرض.  فعميو أف يحدد مكانيا والوقت الذي يمكف رؤيتيا فيو وا 

 أف يضيؼ أية وثائؽ أو معمومات يرغب بإضافتيا ويرى أنيا ضرورية لتوضيح عرضو. يحؽ لممناقص .3
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  :وضًاناث انعطاءتأييناث  ثانثًا:
يمتـز المناقص أف يرفؽ بعرضو سند دفع معتمػد صػادر مػف بنػؾ البريػد التػابع لػوزارة  :تأميف الدخوؿ في العطاء .8

شيؾ بنكي صادر مف بنؾ يتعامؿ مع السػمطة الفمسػطينية  االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات أو عمى شكؿ كفالة أو
$ " كتػأميف دخػوؿ " وال ينظػر 1000بمبمػغ  )البنؾ الوطني أو بنؾ االنتاج( في غزة وموافقة وزارة المالية عمى ذلؾ

عمػػى أف تعػػاد تأمينػػات الػػدخوؿ فػػي العطػػاء إلػػى مقػػدمييا مػػف  عػػرض غيػػر معػػزز بتػػأميف دخػػوؿ العطػػاءفػػي أي 
 .مف تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض يوماً  30ذي لـ يحاؿ عمييـ العطاء بعد مدة المناقصيف ال

يمتـز المناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء مف بنوده وقبؿ توقيػع العقػد بتقػديـ تػأميف حسػف : تأميف حسف التنفيذ .1
معتمد وصػادر مػف بنػؾ  عمى شكؿ سند دفعحسب ما يتـ تحديده مف قبؿ المواـز العامة تنفيذ لمعطاء المحاؿ عميو 

)البنػؾ الػوطني أو بنػؾ البريد أو كفالة بنكية أو شيؾ بنكي صادر مف بنؾ يتعامؿ مع السمطة الفمسطينية فػي غػزة 
مف تاريخ تبميفو بقرار إحالة العطاء عميو مف قبػؿ اإلدارة العامػة لمػواـز عمػى أف وذلؾ كتأميف حسف تنفيذ االنتاج( 

ويعػاد تػأميف حسػػف  موعػد لتقػػديـ تػأميف حسػف التنفيػػذ ( مػػف تػاريخ آخػرمػيالدي عػاـيكػوف سػاري المفعػوؿ لمػػدة )
   .التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عميو

 ًا: فتح انعطاءاث وتقييًها:رابع
 يشػكؿ مػدير عػاـ المػواـز العامػة لجنػة فػتح مظػاريؼ العطػاء وتقػـو ىػذه المجنػة بفػتح :لجنة فػتح المظػاريؼ -8

العطػػاءات بحضػػور المناقصػػيف أو ممثمػػييـ فػػي الزمػػاف والمكػػاف المحػػدديف فػػي دعػػوة العطػػاء بعػػد اتخػػاذ اإلجػػراءات 
 -التالية:

إثبات عدد المظػاريؼ فػي محضػر فػتح المظػاريؼ وكػؿ عطػاء يفػتح مظروفػو يضػع رئػيس المجنػة عميػو وعمػى  - أ
 قامو عدد العطاءات الواردة.مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئة كسر اعتيادي بسطو رقـ العطاء وم

ثبات عددىا.  - ب  ترقيـ األوراؽ المرفقة مع العطاء وا 

قراءة اسـ مقدـ العطاء واألسعار وقيمػة التػأميف االبتػدائي المقػدـ مػف كػؿ منػاقص وذلػؾ بحضػور المناقصػيف   - ت
 أو ممثمييـ.

مف أوراقو وكػذلؾ عمػى التوقيع مف رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضريف عمى العطاء ومظروفو وكؿ ورقة  - ث
 محضر المجنة بعد تدويف كافة الخطوات السابقة.

يحدد مدير عاـ المواـز العامػة األشػخاص أو الجيػات الػذيف تتكػوف مػنيـ المجنػة  :لجنة دراسة وتقييـ العروض -1
لمجنػة العطػاءات  الفنية التي تقػـو بدراسػة العػروض مػف النػواحي الفنيػة والماليػة والقانونيػة وتقػدـ توصػياتيا المناسػبة

 -المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار:
 ال ينظر في أي عرض غير معزز بتأميف دخوؿ العطاء.  - أ

تدرس العروض مف الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنيػة وفقػًا لمواصػفات المػواـز المطموبػة عمػى جػدوؿ يعػد    - ب
يير مػػف حيػػث التػػزاـ المنػػاقص بعرضػػو بمواصػػفات وشػػروط دعػػوة ليػػذه الفايػػةخ وتخضػػع كافػػة العػػروض لػػنفس المعػػا

 العطاء.

يؤخذ بعيف االعتبار كفاءة المناقص مف الناحيتيف المالية والفنية ومقدرتػو عمػى الوفػاء بالتزامػات العطػاء وسػمعتو   - ت
وكيػؿ أو مػوزع  التجارية والتسييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يوفرىا وقطع الفيار وورش الصيانة و كذلؾ كونو
 لوكيؿ أو تاجرخ ولمجنة استبعاد عرض المناقص الذي ال تتوفر فيو كؿ أو بعض ىذه المتطمبات.
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 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدـ أرخص األسعار ثـ الذي يميو حتى تتـ دراسة العروض المقدمة.  - ث

اإلحالة عمى مقػدـ أرخػص األسػعار إذا توافرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي المجنة الفنية ب - ج
 و مف حؽ المجنة الفنية أف توصي بالترسية عمى أكثر مف مورد لمصنؼ الواحد بالرغـ مف اختالؼ األسعار.

فػي حالػة عػػدـ تػوافر المتطمبػات فػػي العػرض الػذي يتضػػمف أرخػص األسػعار تنتقػػؿ الدراسػة إلػى العػػرض الػذي يميػػو  - ح
افر فيػػو المتطمبػػات لةحالػػة عمػػى أف تبػػيف أسػػباب اسػػتبعاد العػػروض بالسػػعر إلػػى أف تصػػؿ إلػػى العػػرض الػػذي تتػػو 

 األرخص بشكؿ واضح.

إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطموبػة يفضػؿ المنػاقص الػذي يتضػمف عرضػو ميػزات إضػافية  - خ
ألقػؿ إذا كانػت سػرعة ثـ المقدـ لممنتجات المحميػةخ ثػـ المنػاقص المقػيـ بفمسػطيف بصػورة دائمػةخ ثػـ مػدة التسػميـ ا

 التسميـ لمصمحة الدائرة المستفيدة.

 انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ :خايساً 
عمػػى المتعيػػد الػػذي أحيػػؿ عميػػو العطػػاء اسػػتكماؿ إجػػراءات العقػػد الخػػاص بقػػرار اإلحالػػة وتوقيػػع االتفاقيػػة ومػػا  .8

 يمحقيا مف أوراؽ ومستندات بما فييا )أوامر الشراء(.
 .إعالمو بالعطؿتاريخ  ساعة مف 14خالؿ  الصيانة اءبإجر يمتـز المتعيد  .1

ال يجوز لممتعيد أف يتنػازؿ ألي شػخص آخػر عػف كػؿ أو أي جػزء مػف العقػد دوف الحصػوؿ عمػى  إذف خطػي  .3
 مف لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

فػي  ال يحؽ لممناقص أو المػورد الرجػوع عمػى لجنػة العطػاءات بػأي خسػارة أو ضػرر ناشػم عػف تقػديـ عرضػو .4
حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كؿ العروض المقدمة إلييا أو إذا لـ تحؿ العطاء عمى مقدـ أقػؿ األسػعار أو إذا 

 ألفت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دوف ذكر األسباب.

رار اإلحالػة وكػذلؾ العينػات يمتـز المورد بتسميـ المواـز وفقػًا لممواصػفات والشػروط المتفػؽ عمييػا والػواردة فػي قػ .5
 المعتمدة والمذكورة فيو.

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسادساً 
إذا تأخر المتعيد عف توريد ما التـز بو في الموعد المحدد في العقػد يحػؽ لمػدير عػاـ دائػرة  :فرض غرامة مالية .1

%( مف قيمة المواـز التي تأخر فػي توريػدىا عػف كػؿ أسػبوع تػأخير 8رض غرامة مالية ال تقؿ عف )المواـز العامة أف يف
إال إذا تبيف أف التأخير في التوريد ناجـ عف قوة قاىرة خ وفي جميػع األحػواؿ عمػى المتعيػد تقػديـ إشػعار خطػي وفػوري 

 د أو منعتو مف ذلؾ وتقديـ ما يثبت ذلؾ.إلى الجية المختصة بالظروؼ واألسباب التي أدت إلى التأخير في التوري
إذا نكؿ المتعيد عف تنفيذ التزاماتو بما فيو التزامػو بالتوريػد أو قصػر فػي ذلػؾ أو  :الشراء عمى حساب المتعيد .2

تػػػأخر يحػػػؽ لمػػػدير عػػػاـ دائػػػرة المػػػواـز العامػػػة إصػػػدار القػػػرار بشػػػراء المػػػواـز الممتػػػـز بيػػػا المتعيػػػد بػػػنفس الخصػػػائص 
مصدر آخر عمى حساب ىذا المتعيػد ونفقتػو مػع تحميمػو فػروؽ األسػعار والنفقػات اإلضػافية وأيػة  والمواصفات مف أي

خسائر أو مصاريؼ أو عطؿ أو ضرر يمحؽ بالػدائرة المسػتفيدة أو دائػرة المػواـز العامػة دوف الحاجػة إلػى أي إنػذار وال 
 يحؽ لممتعيد االعتراض عمى ذلؾ.

وىنػا يحػؽ لمجنػة العطػاءات التػي : تو أو إلفاء العقد المبـر معػواستبعاد عرض المورد الذي يخؿ بالتزاما .3
أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحؽ المتعيد بما في ذلؾ مصػادرة قيمػة التػأميف المقػدـ مػف المتعيػد أو أي 

 لعامة.جزء منو بشكؿ يتناسب مع قيمة المواـز غير الموردة ويعتبر المبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزينة ا
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وفي جميع األحواؿ يحؽ لدائرة المواـز العامة تحصيؿ األمواؿ المسػتحقة ليػا فػي ذمػة المنػاقص أو المػورد مػف  .4
 األمواؿ المستحقة لذلؾ المناقص أو المورد لدى الوزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو مف كفاالتيـ.

 -: حم اخلالفاث:اً سابع
ير أي بنػػد مػػف البنػػود السػػابقة أو مػػف بنػػود العقػػد فيػػتـ حمػػو وديػػًا فػػي حػػاؿ حػػدوث أي خػػالؼ ينشػػأ عػػف تفسػػ  - أ

 بالتفاوض.

يومًا مف بدء مفاوضتيما لموصوؿ إلى حؿ حوؿ أي خالؼ يتعمؽ بالعقػد يحػؽ  30إذا لـ يتمكف الطرفاف خالؿ  - ب
ي منػاطؽ ألي مف الطرفيف حؿ الخالؼ بالمجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيػؽ القػوانيف واألنظمػة المعمػوؿ بيػا فػ

 السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشأف.

  
 شزوط يتفزقت:: ثايناً 

استعمؿ المنػاقص الفػش أو التالعػب فػي معاممتػو أو ثبػت عميػو أنػو شػرع أو قػاـ بنفسػو أو بواسػطة غيػره  إذا .8
بطريػػؽ مباشػػر أو غيػػر مباشػػر عمػػى رشػػوة أحػػد مػػوظفي أو مسػػتخدمي السػػمطة أو عمػػى التواطػػؤ معػػو إضػػرارًا 

صمحة يمفي عقده في الحاؿ ويصادر التأميف مع عدـ اإلخالؿ بحػؽ الػوزارة المطالبػة بالتعويضػات المترتبػة بالم
عمى ذلؾ فضاًل عف شػطب اسػمو مػف بػيف المناقصػيف وال يسػمح لػو بالػدخوؿ فػي مناقصػات لمسػمطة الوطنيػة 

 الفمسطينية ىذا فضاًل عف اتخاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االقتضاء.
فمػس المنػػاقص أو المػػورد يحػػؽ لمجنػػة العطػػاءات إلفػػاء التعاقػػد معػػو دوف المجػػوء لمقضػػاء وكػػذلؾ مصػػادرة إذا أ .1

 مبمغ التأميف كإيراد عاـ لمخزينة العامة.
إذا توفى المناقص أو المورد جاز إلفػاء العقػد  المبػـر معػو أو مػا تبقػى منػو  بتوجيػو كتػاب لمورثػة يفيػد بػذلؾ  .3

 قضائي يقضي بذلؾ مع رد مبمغ التأميف في ىذه الحالة. دوف الحاجة إلى استصدار حكـ
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 انشزوط اخلاصت
 

 أوالً : عقىد انصيانت
يجب أف تكوف المواد المقدمة )األحبار وقطع الفيار( أصمية ولمدائرة الحكومية الحؽ في رفض أو إلفاء العقد في  .8

 حاؿ ثُبت عدـ االلتزاـ بذلؾ.
طاء كميا أو جزئيا بتقديـ الصيانة الالزمة وتشمؿ بذلؾ الصيانة الطارئة والدورية يمتـز المورد المحاؿ عميو الع .1

)الوقائية( وذلؾ مرة عمى األقؿ كؿ ثالثة آالؼ صورةخ عمى أف تثبت وقائع زيارات الصيانة في سجؿ خاص يوقع 
 في كؿ زيارة مف قبؿ المورد والجية الحكومية المستفيدة.

عطاء كميًا أو جزئيًا بتوفير قطع الفيار والمواد االستيالكية الالزمة لصيانة الماكينة مف يمتـز المورد المحاؿ عميو ال .3
وغيرىا( وجميع  -مساطر   –أسالؾ قرنية  -فراشي –صمامات كيربائية  -مصابيح كيربائية  -دواليب  -)أحبار

ية وجديدة خ وتكوف جميعيا القطع الخاصة بإضافة الماكينات مف فيدر أو غيره مف الممحقات عمى أف تكوف أصم
 مف ضمف عقد الصيانة.

يمتـز المورد المحاؿ عميو العطاء كميًا أو جزئيًا بتزويد الجية الحكومية المستفيدة بماكينة تصوير بديمة بصفة  .4
 مؤقتة في حاؿ تعطؿ الماكينة التابعة لمجية المستفيدة وحاجتيا لمنقؿ إلى ورشة الصيانة التابعة لمطرؼ الثاني.

حالة عدـ وجود أحد األصناؼ نتيجة لتوقؼ الشركة عف إنتاجو أو لسبب ما / ووجود بديؿ مساوي لو في  في .5
الجودة والسعر يجب / إبالغ اإلدارة العامة لمواـز العامة ػ وزارة المالية كتابيًا بذلؾ ألخذ الموافقة المسبقة قبؿ 

 تسميمو لمجيات الطالبة .
 تاريخ إبالغ الشركة بحدوث العطؿ ومف خالؿ فني متخصص.ساعة مف  24إجراء الصيانة خالؿ  .6
سرقة( وفى حالو -حريؽ -كسر -الصيانة ال تشمؿ أي خمؿ يحدث بماكينة التصوير أو السحب ناتج عف )عبث .7

االختالؼ بيف الطرفيف يتـ حؿ اإلشكاؿ بواسطة لجنة فنية متخصصة يتـ تشكيميا مف قبؿ جية محايدة في حاؿ 
كينة ناتج عف احتماؿ سوء استخداـ يتـ تحديد ذلؾ مف خالؿ فني الوزارة وال يتـ اجراء  اصالح وجود عطؿ في الما

 العطؿ اال بحضور مندوب الوزارة والشركة المختصة معًا.
 يمتـز المناقص المحاؿ عميو العطاء كميًا أو جزئيًا بتوقيع عقد مركزي مع وزارة المالية فيما يخص الصيانة .8

خ ومع ذلؾ يحؽ لمجية  31/12/2020حتى تاريخ  01/01/2019اميف تبدأ مف تاريخ واالستئجار لمدة ع
المستفيدة فسخ ىذا العقد في أي وقت شاء إذا ما أخؿ المورد بأي مف التزاماتو بما فييا التزامو بالصيانة خالؿ 

تفيدة التعاقد مع شركة المدة المشار إلييا أعاله وفى ىذه الحالة يحؽ لمجنة العطاءات المركزية أو الجية المس
أخرى لمقياـ بأعماؿ الصيانة  وعمى نفقة المورد باإلضافة إلى تحميؿ المورد فروؽ األسعار والنفقات اإلضافية وأية 
خسائر أو مصاريؼ أو عطؿ أو ضرر يمحؽ بالجية المستفيدة جراء ذلؾ دوف الحاجة إلى إنذارخ ولوزارة المالية 

ريؼ ونفقات ناجمة عف ذلؾ مف األمواؿ المستحقة لممورد لدى أي جية أف تحصؿ عمى ما تكبدتو مف مصا
 حكومية أو مف كفالتو.

السعر يشمؿ جميع األصناؼ )في حاؿ رغبػة المػورد اسػتثناء بعػض المػوديالت لنػوع محػدد يجػب تحديػد ذلػؾ بشػكؿ  .9
 واضح(.

 ع العقود.يحؽ لوزارة المالية استثناء أي عدد وأي نوع أو موديؿ مف الماكينات مف توقي .80
 مدة عقد الصيانة سنة. .88
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 شزاء املاكيناث اجلذيذة : ثانيًا: شزوط
)كتػاب ضػمانة( وقطػع الفيػار لمػواـز التػي تتطمػب ذلػؾ لمػدة ال تقػػؿ  ةيمتـز المناقص بتوفير خدمة الصيانة المجانيػ -8

 صورة بالنسبة لماكينات التصوير. 10000عػف سنة أو 

المػادة  % وخالية مػف أي عيػوب فػي المصػنعية أو فػي800ة جديدة بنسبو يمتـز المناقص أف تكوف المواد المورد  -1
 وتبعًا لممواصفات المذكورة في كراسة العطاء.

يمتـز المناقص المحاؿ عميو العطاء أو أي جزء منو بتوريد وتركيب وتشفيؿ األصناؼ التػي تطمػب منػو خػػالؿ مػػدة  -3
 ( يومًا مف تاريخ طمب التوريد الخطي .30) رأقصاىا شي

يمتـز المناقص بتقديـ أفضؿ ضماف صيانة مجانية مف حيث النوعية حسب المػدة الممتػـز بيػا فػي العػرض المقػدـخ  -4
 وحسب مالحظة المجنة الفنية.

 السعر المقدـ بالدوالر األمريكي شامؿ قيمة الضريبة المضافة وشامؿ التحميؿ والتوصيؿ والتركيب والتشفيؿ. -5
ة الصػػانعةخ كالمنشػػأ لمػػواـز المعروضػػةخ ومنشػػأ مكوناتيػػاخ واسػػـ الشػػر  عمػػى المنػػاقص أف يبػػيف فػػي عرضػػو بمػػد -6

 والماركةخ واالسـ التجاريخ والموديؿخ والرقـ عمى الكتالوج أو النشرة الخاصة بالمواـز المعروضة .

دمات األجيػزة المقدمػػة بالعطػاءخ ولػػدييا ػلبيػػع و خػ يجػب أف تكػوف الجيػػات العارضػة مرخصػة قانونيػػا ومؤىمػة فنيػاً  -7
 درة عمى تركيب وتسميـ ودعـ األجيزة الفنية. ػرشات صيانة ودعـ فني لما بعد البيعخ وليا المقو 

لمجنػػة العطػػاءات المركزيػػة الحػػؽ بتجزئػػة األصػػناؼ أو كمياتيػػا بػػيف أكثػػر مػػف متعيػػد خ وذلػػؾ بمػػا يتناسػػب مػػع  -8
 المصمحة العامة.

جػراء التجػػارب عمييػػا  -9 لمعرفػػة مػػدى مطابقتيػػا لممواصػفات بالطريقػة التػي يتـ فحص المواـز الموردة مف المتعيد وا 
 تحددىا الدائرة المستفيدة أو لجنة االستالـ بموجب لجاف فنية تشكؿ ليذا الفرض.

 يتعيد المورد بضماف توفير قطع الفيار واألحبار خالؿ مدة خمس سنوات في حاؿ تـ طمب ذلؾ منو. -80

كػػرت  –دوبمػػيكس  -سػػورتر –افات عمػػى الماكينػػة )فيػػدر يػػتـ إرفػػاؽ الكتػػالوج الخػػاص بالماكينػػة موضػػحًا أي إضػػ -88
 طابعة(.

 .عدد الصفحات( –مدة صالحيتيا المقدرة ) الثمف ضاح ثمف قطع الفيار لكؿ ماكينة و يتـ إي  -81

 يتعيد المورد بإرشاد فني الوزارات باألمور المتعمقة بالصيانة.  -83

 مدة العطاء سنة. -84
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 نصيانت(انكًياث واألسعار) عقىد ا (8)جذول 
 

سعر الوحدة  الرقـ النوع رقـ الصنؼ الفرعي أعماؿ صيانة الرقـ
 بالدوالر

8 

 ماكينات التصوير
المختمفة لكؿ 

 نسخة 10000

1.1 Mita kyocera جميع الموديالت  
1.2 xerox جميع الموديالت  
1.3 canon جميع الموديالت  
1.4 Gestetner جميع الموديالت  
1.5 Nashuatec  جميع الموديالت  
1.6 Olivetti جميع الموديالت  
1.7 Minolta  جميع الموديالت  
1.8 Mita جميع الموديالت  
1.9 Toshiba  جميع الموديالت  
1.10 Utax جميع الموديالت  
1.11 Develop  جميع الموديالت  
1.12 

Konica 

Minolta 
  جميع الموديالت

1.13 Sharp  جميع الموديالت  
1.14 Rexrotary جميع الموديالت  
1.15 ricoh جميع الموديالت  
1.16 Sindo جميع الموديالت  
1.17 Samsung جميع الموديالت  

2 

ماكينات السحب 
االستانستيؿ بمختمؼ 

أنواعيا لكؿ 
 نسخة 100000

2.1 ricoh بدوف أحبار أو ماستر  
2.2 DUPLO  أحبار أو ماستربدوف  
2.3 RISO بدوف أحبار أو ماستر  

 
 مطموب تعبئة جميع األسعار بالدوالر االمريكي. -مالحظة : 
 .سنةمدة الصيانة  -           
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 شزاء ياكيناث انتصىيز اجلذيذة( 1) جذول
 

سعر الماكينة  نوع الماكينة الموديؿ عدد الصور بالدقيقة ـ
 مالحظات بالدوالر

    صورة بالدقيقة 85-87 8
مطموب تعبئة النموذج 

 (A-3) المرفؽ

    صورة بالدقيقة 10 1
مطموب تعبئة النموذج 

 (B-3) المرفؽ

    صورة بالدقيقة 15 3
مطموب تعبئة النموذج 

 (C-3) المرفؽ

    صورة بالدقيقة 30 4
مطموب تعبئة النموذج 

 (D-3) المرفؽ

    صورة بالدقيقة 35 5
النموذج مطموب تعبئة 

 (E-3) المرفؽ

    صورة بالدقيقة 40 6
مطموب تعبئة النموذج 

 (F-3) المرفؽ

    صورة بالدقيقة 50 7
مطموب تعبئة النموذج 

 (G-3) المرفؽ

    صورة بالدقيقة 60 8
مطموب تعبئة النموذج 

 (H-3) المرفؽ

    صورة بالدقيقة 70 9
مطموب تعبئة النموذج 

 (I-3)المرفؽ

    B4حب ماكينة س 80
مطموب تعبئة النموذج 

 (J-3) المرفؽ

    A3ماكينة سحب  88
مطموب تعبئة النموذج 

 المرفؽ

 4in 8 Hp 402ماكينة  81
 أو ما يعادلو

    

 
 مالحظة : 

 سعار بالدوالر األمريكي.تعبئة جميع األ مطموب 
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 :مطموب تعبئة النماذج الخاصة بماكينات التصوير 

(3-A) 
 

Item No. 8)  85-87  PPM Copier Machine 
 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed 15-17 PPM  

Memory ≥ 64 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 99 Copies  

Copy Size A4/A4 
 

 

Trays ≥ 1 (250 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (20 sheets)  

Price    

    

 

parts عدد الصفحات التقديري Price Notes (Give the item No.) 

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-B) 
 

 
 

Item No. 2(  20 PPM Copier Machine 
 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 10 PPM  

Memory ≥ 818 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous 

Copy 
≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

feeder yes  

Price    

 

Options: 
   

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 

1- Staple Finishing   

2- Saddile Stitch Folds, 

Staples and make 

Complete Booklets 

  

Stand Local made   

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   

Duplex Printing yes   

 

 

parts عدد الصفحات التقديري Price Notes (Give the item No.) 

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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 (3-C) 
 

 
 

Item No. 3(  25 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 15 PPM  

Memory ≥ 128 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder yes  

Duplex Printing yes  

Price    

    

Options:    

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 

1- Staple Finishing   

2- Saddile Stitch Folds, 

Staples and make 

Complete Booklets 

  

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   

 
 

parts عدد الصفحات التقديري Price Notes (Give the item No.) 

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-D) 

 
 
 

Item No. 4(  30 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 30 PPM  

Memory ≥ 128 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous 

Copy 
≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder yes  

Duplex Printing yes  

Price    

    

Options:    

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 

1- Staple Finishing   

2- Saddile Stitch Folds, 

Staples and make 

Complete Booklets 

  

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   

 
 

parts عدد الصفحات التقديري Price Notes (Give the item No.) 

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-E) 

 
 

Item No. 5(  35 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 35 PPM  

Memory ≥ 128 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder yes  

Duplex Printing yes  

Price    

    

Options:    

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 

1- Staple Finishing   

2- Saddile Stitch Folds, 

Staples and make Complete 

Booklets 

  

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   

 
 

parts عدد الصفحات التقديري Price Notes (Give the item No.) 

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-F) 
 

 
 

Item No. 6(  40 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 40 PPM  

Memory ≥ 256 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder Yes  

Duplex Printing Yes  

Price    

    

Options:    

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 

1- Staple Finishing   

2- Saddile Stitch Folds, 

Staples and make 

Complete Booklets 

  

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   

 

parts عدد الصفحات التقديري Price Notes (Give the item No.) 

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-G) 
 

 
 

Item No. 7(  50 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 50 PPM  

Memory ≥ 512 MB+HDD  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder Yes  

Duplex Printing Yes  

Price    

    

Options:    

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 

1- Staple Finishing   

2- Saddile Stitch 

Folds, Staples and 

make Complete 

Booklets 

  

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   
 

 

parts عدد الصفحات التقديري Price Notes (Give the item No.) 

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-H) 
 

 
 

Item No. 8(  60 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 60 PPM  

Memory ≥ 512 MB+HDD  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size Min. 5.5X8.5 inches  

 Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder Yes  

Duplex Printing Yes  

Price    

    

Options:    

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 1- Staple Finishing    

 

2- Saddile Stitch Folds, 

Staples and make 

Complete Booklets 

  

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   

 
 

parts عدد الصفحات التقديري Price Notes (Give the item No.) 

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-I) 

 
 
 

Item No. 9(  70 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 70 PPM  

Memory ≥ 512 MB+HDD  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder Yes  

Duplex Printing Yes  

Price    

    

Options:    

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 

1- Staple Finishing   

2- Saddile Stitch Folds, 

Staples and make 

Complete Booklets 

  

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   

 
 

parts عدد الصفحات التقديري Price Notes (Give the item No.) 

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-J) 
 

  

 الموديؿ الصنؼ ـ
نوع 
 الماكينة

سعر الماكينة 
 مالحظات بالدوالر

 عامود ضفط 8
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 جمده سحب 1
   B4كينة سحب ما

 
   A3ماكينة سحب 

 عظمة فصؿ الورؽ 3
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 كمتش السحب 4
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 المسننات 5
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 جمد رمي الماستر 6
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 الدـر 7
   B4اكينة سحب م

 
   A3ماكينة سحب 

 الماستر 8
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 الحبر 9
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 
 

 وسيتم التوريد لكاًل من التعميم والصحة أحبار وماستر ماكينات السحب مطموب ثمن األصمي والتقميد . 
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 تصىيز املستخذيتناث ان( شزاء ياكي3جذول )
سعر الماكينة  نوع الماكينة الموديؿ عدد الصور بالدقيقة ـ

 مالحظات بالدوالر

1 
 ريكو  161ماكينة 
 يعادليا أو ما

    

    صورة بالدقيقة 15-17 2
مطموب تعبئة النموذج 

 (A-4)المرفؽ

    صورة بالدقيقة 20 3
مطموب تعبئة النموذج 

 (B-4)المرفؽ

    صورة بالدقيقة 35-40 4
مطموب تعبئة النموذج 

 (C-4)المرفؽ

    صورة بالدقيقة 50 5
مطموب تعبئة النموذج 

 (D-4)المرفؽ

    صورة بالدقيقة 60 6
مطموب تعبئة النموذج 

 (E-4)المرفؽ

    صورة بالدقيقة 75 7
مطموب تعبئة النموذج 

 (F-4)المرفؽ

 مالحظات:
 سعار بالدوالر األمريكي.تعبئة جميع األ مطموب 

 .مطموب تعبئة الجداول المرفقة 

(4-A) 
      Item No. 8)  85-87  PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed 15-17 PPM  

Memory ≥ 64 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 99 Copies  

Copy Size A4/A4 
 

 

Trays ≥ 1 (250 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (20 sheets)  
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Price    

 
(4-B) 

 

Item No. 2)  20 PPM Copier Machine 
 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 10 PPM  

Memory ≥ 818 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

feeder yes  

Price    

 
 
 

(4-C) 
 

Item No. 3)  40-35 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 40 PPM  

Memory ≥ 128 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS+Ethernet 10/100  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder Yes  

Duplex Printing Yes  

Printer Yes  

Scanner Color + black & white  مطموب سكنر مموف وتحديد سرعتو 
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Finisher yes  

Price    
 

 

 (4-D) 
Item No. 4)  50 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 50 PPM  

Memory ≥ 512 MB+HDD  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface 
IEEE1284+UBS+Ethernet 

10/100  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder Yes  

Duplex Printing Yes  

Printer Yes  

Scanner Yes  

Finisher 3000 sheet  

Price    

 

(4-E) 
Item No. 5)  60 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 60 PPM  

Memory ≥ 512 MB+HDD  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface 
IEEE1284+UBS+Ethernet 

10/100 
 

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder Yes  

Duplex Printing Yes  

Printer Yes  

Scanner Yes  
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Finisher 3000 sheet  

Price    

 

(4-F) 

 
Item No. 6)  75 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 75 PPM  

Memory ≥ 512 MB+HDD  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface 
IEEE1284+UBS+Ethernet 

10/100 
 

Continuous 

Copy 
≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder Yes  

Duplex Printing Yes  

Printer Yes  

Scanner Yes  

Finisher 3000 sheet  

Price    

 
 

 الشروط الخاصة بالماكينات المستخدمة :
  صورة 100000عداد الماكينة عن يجب أن ال يتجاوز. 

 .يجب أن يكون العمر اإلنتاجي لمماكينة ال يتجاوز الخمس سنوات من تاريخ انتاج الماكينة 

 :يجب أن يتم تركيب قطع الغيار التالية جديدة 

 + المسطرة. الدرم -

 حبر داخمي أصمي. -

 عمبة حبر خارجية جديدة. -
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 زبأحبار ياكيناث انتصىيانكًياث واألسعار اخلاص ( 4)رقى ذول ج
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سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسػػػػػػػػػـ الصنػػػػػػػػػؼ/الطابعة ـ.
 بالشيكؿ

 مالحظات المورد

   8 عدد 5631حبر ماكينة تصوير شارب خارجي   .1

   8 عدد 5631نة تصوير شارب داخمي حبر ماكي  .2

   8 عدد 5631مسطرة دـر شاررب   .3

   8 عدد 363حبر ماكينة تصوير كونيكا مانولتا خارجي   .4

   8 عدد 363حبر ماكينة تصوير كونيكا مانولتا داخمي   .5

   8 عدد 5731حبر ماكينة تصوير شارب خارجي   .6

   8 عدد 5731حبر ماكينة تصوير شارب داخمي   .7

   8 عدد 5731مسطرة دـر شارب   .8

   8 عدد Ez-230حبر ريزو جراؼ   .9

   8 عدد Ez-230ماستر ريزو جراؼ   .10

   8 عدد Ez-370حبر ريزو جراؼ   .11

   8 عدد Ez-370ماستر ريزو جراؼ   .12

   8 عدد DP-L220حبر دبمو   .13

   8 عدد DP-L220ماستر دبمو   .14

   8 عدد 5127حبر ماكينة تصوير شارب خارجي   .15

   8 عدد 5127حبر ماكينة تصوير شارب داخمي   .16

   8 عدد 5127مسطرة دـر شارب   .17

   8 عدد 5127اظافر عمود سخاف سفمي شارب   .18

   8 عدد 5625حبر ماكينة تصوير شارب خارجي   .19

   8 عدد 5625حبر ماكينة تصوير شارب داخمي   .20

   8 عدد 5520حبر ماكينة تصوير شارب خارجي   .21

   8 عدد 5520صوير شارب داخمي حبر ماكينة ت  .22

   8 عدد E5320حبر شارب خارجي   .23

   8 عدد E5320حبر شارب داخمي   .24

   8 عدد 2540حبر شارب خارجي   .25

   8 عدد 2540حبر شارب داخمي   .26

   8 عدد 2540مسطرة دـر شارب   .27

   8 عدد 2530حبر شارب خارجي   .28

سعر الوحدة  الكمية ةالوحد اسػػػػػػػػػـ الصنػػػػػػػػػؼ/الطابعة ـ.
 بالشيكؿ

 مالحظات المورد
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   8 عدد 2530حبر شارب داخمي   .29

   8 عدد M350حبر شارب خارجي   .30

   8 عدد 5308حبر ماكينة جستتنر   .31

   8 عدد 5308ماستر ماكينة جستتنر   .32

   8 عدد 1630حبر ريزو جراؼ   .33

   8 عدد 1630ماستر ريزو جراؼ   .34

   8 عدد 1610حبر ريزو جراؼ   .35

   8 عدد 1610ماستر ريزو جراؼ   .36

   8 عدد Kyocera 2020حبر خارجي   .37

   8 عدد 160حبر خارجي شارب   .38

   8 عدد Ez-231حبر ريزو جراؼ   .39

   8 عدد Ez-231ماستر ريزو جراؼ   .40

   8 عدد Ez-231عامود ضفط   .41

   8 عدد Ez-231جمدة سحب   .42

   8 عدد Ez-231عظمة فصؿ الورؽ   .43

   8 عدد Ez-231حب كمتش الس  .44

   8 عدد Ez-231المسننات   .45

   8 عدد Ez-231جمد رمي الماستر   .46

   8 عدد Ez-231الدـر   .47

   8 عدد Ez-371حبر ريزو جراؼ   .48

   8 عدد Ez-371ماستر ريزو جراؼ   .49

   8 عدد Ez-371عامود ضفط   .50

   8 عدد Ez-371جمدة سحب   .51

   8 عدد Ez-371عظمة فصؿ الورؽ   .52

   8 عدد Ez-371السحب كمتش   .53

   8 عدد Ez-371المسننات   .54

   8 عدد Ez-371جمد رمي الماستر   .55

   8 عدد Ez-371الدـر   .56

   8 عدد Sharp mx-314nحبر خارجي    .57

   8 عدد Ssharp mx-314حبر داخمي    .58

سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسػػػػػػػػػـ الصنػػػػػػػػػؼ/الطابعة ـ.
 بالشيكؿ

 موردمالحظات ال
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 Kyocera Taskalfaحبر تصوير خارجي   .59
3511 

   8 عدد

   8 عدد 5520تصوير شارب  ماكينةدـر   .60

   8 عدد 5520تصوير شارب  ماكينةمسطره   .61

   8 عدد 5230سحب ريزو جراؼ  ماكينةماستر   .62

   8 عدد 5230سحب ريزو جراؼ  ماكينةحبر   .63

   8 عدد 3344سحب ريكو  ماكينةحبر   .64

   8 عدد 3344سحب ريكو  كينةماماستر   .65

 Samsung Rnتصوير  ماكينةحبر خارجي   .66
3300 

   8 عدد

   8 عدد 367حبر كونيكا خارجي   .67

   8 عدد كاممة 367وحدة محبرة كونيكا داخمي   .68

   8 عدد 5620حبر شارب خارجي   .69

   8 عدد 5726حبر شارب خارجي   .70

   8 عدد 3054حبر ريكو خارجي   .71

   8 عدد n 5620ب حبر داخمي شار   .72

   8 عدد kyodera Taskalfa 3510 iحبر خارجي   .73

   8 عدد 6525حبر خارجي كيروسيرا   .74

   8 عدد 282حبر خارجي كونيكا مانولتا   .75

   8 عدد 3554حبر ماكينو تصوير ريكو   .76

   8 عدد 6525حبر خارجي كيوسيرا   .77

   8 عدد M 350حبر خارجي شارب   .78

   8 عدد 3025حبر خارجي ريكو   .79

   8 عدد دـر ماكينو تصوير كيوسيرا  .80

   8 عدد 367حبر كونيكا مانولتا خارجي   .81

   8 عدد 367حبر كونيكا مانولتا داخمي   .82

   8 عدد 367مسطرة كونيكا مانولتا   .83

   8 عدد 363مسطرة كونيكا مانولتا   .84

   8 عدد 363كفموف كونيكا مانولتا   .85

   8 عدد 363سيميكوف كونيكا مانولتا   .86

   8 عدد 367كفموف كونيكا مانولتا   .87

   8 عدد 367سيميكوف كونيكا مانولتا   .88

سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسػػػػػػػػػـ الصنػػػػػػػػػؼ/الطابعة ـ.
 مالحظات المورد بالشيكؿ
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   8 عدد 367كشب دـر  كونيكا مانولتا   .89

   8 عدد N712 Sindoحبر   .90

   8 عدد N712 Sindo كفموف   .91

   8 عدد N712 Sindo سيميكوف   .92

   8 عدد N712 Sindo دـر   .93

   8 عدد N712 Sindo مسطرة   .94

   8 عدد N712 Sindo حبر داخمي   .95

   8 عدد 2501حبر ريكو   .96

   8 عدد 2501كفموف ريكو   .97

   8 عدد 2501سيميكوف ريكو   .98

   8 عدد 2501دـر ريكو   .99

   8 عدد 2501مسطرة ريكو   .100

   8 عدد 2501مي ريكو حبر داخ  .101

   8 عدد 3554حبر ريكو   .102

   8 عدد 3554حبر داخمي   .103

   8 عدد 3554سيميكوف   .104

   8 عدد 3554كفموف   .105

   8 عدد 3554دـر   .106

   8 عدد 3554مسطرة   .107

   8 عدد 3344سحب ريكو   .108

   8 عدد 3344حبر+ ماستر ريكو   .109

   8 عدد 3344عمود ضفط ريكو   .110

   8 عدد 3344جمد سحب ريكو   .111

   8 عدد 3344جمد رمي ماستر ريكو   .112

   8 عدد 3344مسننات ريكو   .113

   8 عدد 3344كالت ريكو   .114

   8 عدد 3344دـر ريكو   .115
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو
 

 

 

ػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىويػػػة رقػػػـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأقػػػر أنػػػا الموقػػػع أدنػػػاه ػػػػػػػػػػػػػ 
 ػػ بالتػػالي:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبصفتي ممثاًل عف  شركة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مػػف شػروط عامػة وخاصػػة  88/1010 ئؽ العطػػاء المطػروح رقػـكافػػة مػا ورد بوثػا .   بػأنني قػرأت وتفيمػت8
 ومواصفات وألتـز التزاما قانونيًا بتمؾ الشروط والمواصفات .

.   كما ألتـز بأف يبقى العرض المقدـ مني ساري المفعوؿ وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة ثالثة شػيور مػف 1
 تاريخ آخر موعد لتقديـ العروض.

دولػػة وزارات عمػػى بموجػػب العطػػاء المػػذكور أعػػاله والػػذي يػػتـ طمبػػو مػػف  بعمػػؿ الصػػيانةكػػذلؾ ألتػػـز .   و 3
مػػف إصػػدار أمػػر التوريػػد الخطػػي عمػػى أف يكػػوف الصػػنؼ المػػورد مػػف قبمػػي وفقػػًا  سػػاعة 14خػػالؿ فمسػػطيف 

 لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطاء.
 .و دوف أي ضفط أو إكراهـز بكؿ ما ورد بوىذا إقرار وتعيد مني بذلؾ أقر وألت    
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػـ الجواؿ :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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