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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 اإلدارة العامة للوازم العامة
 لجنة العطاءات المركزية

 2019/ 33رقم  عطاء 
وزارتي تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طــرح عطــاء توريد أجهزة حواسيب وملحقاتها لصالح 

 تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.األوقاف والداخلية 
هــ ا العطــاء مراجعــة وزارة الماليــة /  فعلــا الشــركات اات ااخ صــاس والمســجلة رســميًا وتراــب فــي المشــاركة فــي

خــ   أوقــات الــدواع الرســمي مــن أجــ  الحصــو  علــا خلــم محطــة فــارر للب ــرو  اإلدارة العامــة للــوازع العامةـــ 
 ( شيك  اير مس ردة تورد إلا خزينة وزارة المالية.100كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقاب  دفع مبلغ )

الظرف المخ وع في صندوق العطاءات باإلدارة العامة اللوازع/ وزارة المالية آخر موعد لقبو  عروض األسعار ب
وتف ح المظاريف بحضور  07/05/2019الموافق  الث ثاءيوع  هو الساعة الحادية عشر من صباح في اـزة

 ممثلي المناقصين في نفس الزمان والمكان .
 

 اإلدارة العامة للوازم العامة                                                            
 مالحظة:ـ

 علا من يرسو عليه العطاء. . أجرة اإلع ن في الصحم1
 . يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من البنك الوطني اإلسـ مي او بنـك اان ـاو أو سـند دفـع2

$ ســارا المفعــو  لمــدة ثــ   1000مــن بنــك البريــد ال ــابع لــوزارة ااتصــاات وتكنولوجيــا المعلومــات بمبلــغ 
 شهور يومًا من آخر موعد ل قديم العروض.

 .باس ثناء )ض.ق.ع( . تقدع األسعار بالدوار وتشم  جميع أنواع الرسوع والضرائب3
 . لجنة العطاءات اير ملزمة بقبو  أق  األسعار.4
 .اإلدارة العامة للوازع اير مسئولة عن أا مبلغ نقدا يرفق مع العطاء.5
 2832761لمراجعة وااس فسار هاتم رقم : .ل6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاقض عرضــه وأســعارج علــا الجــداو  والنمــااو والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ هــ ج  .1
العطــاء ويقــدمها ضــمن العــرض كاملــة  الوثــائق ويــ فهم جميــع مــا ورد فيهــا ويخــ م ويوقــع كافــة وثــائق دعــوة

 علا أن ي حم  كافة الن ائج الم رتبة علا عدع قيامه بال دقيق وااس كما  بصورة صحيحة.

تك ــب أســعار العطــاء بالــدوار علــا أن يشــم  الســعر رســوع الجمــار  والضــريبة المضــافة وأجــور ال حــزيم  .2
باســــ ثناء  يــــع الرســــوع والمصــــاريف األخــــر  وال غليـــم ومصــــاريف النقــــ  وال حميــــ  وال نزيــــ  وال ــــ مين وجم

 .)ض.ق.ع(

أو ال عـــدي  أو  يعـــد المنـــاقض عرضـــه مطبوعـــًا أو مك وألـــًا بـــالحبر األزرق أو األســـود فقـــ  ويحظـــر المحـــو .3
الشـــطب أو اإلضـــافة فـــي العـــرض وكـــ  تصـــحيح مـــن هـــ ا القبيـــ  يوضـــع عليـــه خطـــين م ـــوازيين بـــالحبر 

 أو األسود ويوقع بجانبه من قب  من أجر  ال صويب.األحمر ويعاد ك ابة الصواب بالحبر األزرق 

يقدع المناقض عرضه مرفقًا به الوثائق المطلوألة مع ت مين دخو  العطاء في مغلم مغلـق بححكـاع ويك ـب  .4
 2019/ 33 للمناقصـة رقـم وزارتي األوقـاف والداخليـةعليه عطاء توريد أجهزة حواسيب وملحقاتها لصالح 

  ورقـــم الهــــاتم والفـــاكس ورقـــم صــــندوق البريـــد الخاصـــين بــــه ل رســـ  إليــــه وكـــ لك اســـمه وعنوانــــه بالكامـــ
تعدي  في  المكاتبات الم علقة بالعطـاء وعليه تبليــغ اإلدارة العامة للوازع / وزارة المالية خطيًا ب ا تغيير أو

عنوانـــه وعليــــه أن يك ــــب أيضــــًا اســــم الــــدائرة ال ــــي طرحـــق العطــــاء وعنوانهــــا وألخــــ ف الــــك يحــــق للجنــــة 
 العطاءات أن تهم  العرض المقدع منه.

يودع العرض من قب  المناقض في صندوق العطاءات المخصض له ا الغرض لد  اإلدارة العامـة للـوازع  .5
قبـــ  ان هـــاء المـــدة المحـــددة لـــ لك وكـــ  عـــرض ا يـــودع فـــي صـــندوق العطـــاءات قبـــ  آخـــر موعـــد ل قـــديم 

 العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مغلقًا .

المناقض ب ن يبقا العرض المقدع منه ناف  المفعو  وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة أرألعـة شـهور مـن  يل زع .6
 تاريخ آخر موعد ل قديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ

يرفــق المنــاقض مــع عرضــه ) خاصــة إاا كــان يشــار  ألو  مــرة ( الشــهادات والوثــائق المطلوألــة منــه وهــي  .1
 علا النحو ال الي:

 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وك لك السيرة ال اتية للشركة 
 .السج  ال جارا أو الصناعي للشركة 

 .شهادة خلو طرف من دائرة ضريبة الدخ  وضريبة القيمة المضافة 
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رف علــا المنــاقض أن يرفــق بعرضــه النســخة األصــلية مــن أيــة ك الوجــات أو نشــرات أو معلومــات فنيــة تعــ .2
بـاللوازع المعروضــة وكــ لك يقــدع مــع عرضــه العينــات المطلوألــة فــي دعــوة العطــاء و اا كانــق تلــك العينــات 
ايـر قابلـة للنقــ  فعليـه أن يحــدد مكانهـا والوقـق الــ ا يمكـن رالي هــا فيـه و ا يكـون للجنــة العطـاءات عــدع 

 النظر بالعرض.

 وير  أنها ضرورية ل وضيح عرضه. يحق للمناقض أن يضيم أية وثائق أو معلومات يراب بحضاف ها .3

 

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

يل زع المنـاقض أن يرفـق بعرضـه سـند دفـع مع مـد صـادر مـن بنـك البريـد ال ـابع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا 
دوار "  1000بمبلـــغ  أو علـــا شـــك  كفالـــة أو شـــيك بنكـــي صـــادر مـــن البنـــك الـــوطني اإلســـ مي المعلومـــات

وا ينظـر فـي أا عـرض ايـر معـزز ب ـ مين دخـو  العطـاء   علـا أن تعـاد  ك  مين دخو  " لمدة ث   شهر
بعـد مـدة أسـبوعين مـن  ت مينات الدخو  في العطاء إلا مقدميها من المناقصين الـ ا لـم يحـا  علـيهم العطـاء

 لعطاء بعد أن يقوموا ب قديم ت مين حسن ال نفي .تاريخ آخر موعد ل قديم العروض  وك لك لمن أحي  عليهم ا
 تأمين حسن التنفيذ :  .2

وقيمة يل زع الم ناقض الفائز بالعطاء أو ب ا جزء من بنودج ب قديم ت مين حسن ال نفي  للعطاء المحا  عليه 
 الكفالة أو الشيك علا النحو ال الي:

 $.2000 الفائز بالمناقصة كليًا  .1

 $.1000 الفائز ببعض البنود  .2

أو  والك علـا شـك  سـند دفـع مع مـد صـادر مـن بنـك البريـد ال ـابع لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا المعلومـات 
يــوع مــن تــاريخ تبليغــه بقــرار  15علــا شــك  كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن البنــك الــوطني اإلســ مي خــ   

سارا المفعو  لمدة )ارألعة شـهور( مـن  إحالة العطاء عليه من قب  اإلدارة العامة للوازع العامة علا أن يكون 
تاريخ آخر موعد ل قديم ت مين حسن ال نفي    ويعاد ت مين حسن ال نفي  إلا الم عهد بعد تنفي  كافة اال زامات 

  الم رتبة عليه بموجب طلب خطي تقدمه الدائرة المس فيدة لدائرة اللوازع العامة باإلفراو عن ال  مين.
 املة ضريبة القيمة المضافة )معفاة من الضريبة(.رابعا : األسعار غير ش

% وفــت تقــدجر لجنــة العطــاءات المركزيــة   ــت لــوزارة 15خامســا : فــي حــال انالفــا  اثســعار   ثــر مــن 
 المالية انهاء التعاقد  و إعادة النظر في األسعار

 ًا: فتح العطاءات وتقييمها:خامس
 -:لجنة فتح المظاريف -1
العامـــة لجنـــة فـــ ح مظـــاريف العطـــاء وتقـــوع هـــ ج اللجنـــة بفـــ ح العطـــاءات بحضـــور  يشـــك  مـــدير عـــاع اللـــوازع 

 -المناقصين أو ممثليهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاا اإلجراءات ال الية:
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إثبات عدد المظـاريف فـي محضـر فـ ح المظـاريف وكـ  عطـاء يفـ ح مظروفـه يضـع رئـيس اللجنـة عليـه  - أ
 قمًا مسلسً  علا هيئة كسر اع يادا بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.وعلا مظروفه ر 

 ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء و ثبات عددها. - ب

قـــراءة اســـم مقـــدع العطـــاء واألســـعار وقيمـــة ال ـــ مين ااب ـــدائي المقـــدع مـــن كـــ  منـــاقض والـــك بحضـــور  - ت
 المناقصين أو ممثليهم.

جميــع األعضــاء الحاضــرين علــا العطــاء ومظروفــه وكــ  ورقــة مــن أوراقــه ال وقيــع مــن رئــيس اللجنــة و  - ث
 وك لك علا محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 

 -:لجنة دراسة وتقييم العرو  -2
يحـــدد مـــدير عـــاع اللـــوازع العامـــة األشـــخاس أو الجهـــات الـــ ين ت كـــون مـــنهم اللجنـــة الفنيـــة ال ـــي تقـــوع بدراســـة 

ي الفنيـة والماليـة والقانونيـة وتقـدع توصـياتها المناسـبة للجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أخـ  العروض من النـواح
 -المعايير ال الية في ااع بار:

 ا ينظر في أا عرض اير معزز ب  مين دخو  العطاء.  - أ

ا تــدرر العــروض مــن الناحيــة الفنيــة بحيــي تحــدد المعــايير الفنيــة وفقــًا لمواصــفات اللــوازع المطلوألــة علــ   - ب
جــــدو  يعــــد لهــــ ج الغايــــة  وتخضــــع كافــــة العــــروض لــــنفس المعــــايير مــــن حيــــي ال ــــزاع المنــــاقض بعرضــــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤخ  بعين ااع بار كفاءة المناقض مـن النـاحي ين الماليـة والفنيـة ومقدرتـه علـا الوفـاء بال زامـات العطـاء   - ت
دمــة ال ــي يوفرهــا وقطــع الغيــار وورو الصــيانة و كــ لك وســمع ه ال جاريــة وال ســهي ت ال ــي يقــدمها أو الخ

كونـه وكيــ  أو مـوزع لوكيــ  أو تــاجر  وللجنـة اســ بعاد عــرض المنـاقض الــ ا ا ت ــوفر فيـه كــ  أو بعــض 
 ه ج الم طلبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض ال ا قدع أرخض األسعار ثم ال ا يليه ح ا ت م دراسة العروض المقدمة.  - ث

كافـــة الشـــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي اللجنـــة الفنيـــة باإلحالـــة علـــا مقـــدع  إاا تـــوافرت فـــي العـــرض - ج
أرخض األسعار و من حق اللجنة الفنية أن توصـي بال رسـية علـا أكثـر مـن مـورد للصـنم الواحـد بـالرام 

 من اخ  ف األسعار.

العــرض فــي حالــة عــدع تــوافر الم طلبــات فــي العــرض الــ ا ي ضــمن أرخــض األســعار تن قــ  الدراســة إلــا  - ح
الــ ا يليــه بالســعر إلــا أن تصــ  إلــا العــرض الــ ا ت ــوافر فيــه الم طلبــات لبحالــة علــا أن تبــين أســباب 

 اس بعاد العروض األرخض بشك  واضح.

إاا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطلوألة يفض  المناقض ال ا ي ضمن عرضه ميزات  - خ
المناقض المقيم بفلسطين بصورة دائمـة  ثـم مـدة ال سـليم األقـ  إاا إضافية ثم المقدع للمن جات المحلية  ثم 

 كانق سرعة ال سليم لمصلحة الدائرة المس فيدة.
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 ا :ـ التزامات المتعهد  و المورد :ـسادس
علا الم عهد ال ا أحي  عليه العطاء اس كما  إجراءات العقد الخاس بقرار اإلحالة وتوقيع ااتفاقية وما  .1

 ق ومس ندات بما فيها )أوامر الشراء(.يلحقها من أورا
 يل زع الم عهد بال وريد خ   أسبوعان من تاريخ اس  مه ألمر ال وريد. .2

ا يجــوز للم عهــد أن ي نــاز  ألا شــخض آخــر عــن كــ  أو أا جــزء مــن العقــد دون الحصــو  علــا  إان  .3
 خطي من لجنة العطاءات ال ي أحالق العطاء.

ع علا لجنـة العطـاءات بـ ا خسـارة أو ضـرر ناشـق عـن تقـديم عرضـه ا يحق للمناقض أو المورد الرجو  .4
فــي حالــة إاا مــا رفضــق لجنــة العطــاءات كــ  العــروض المقدمــة إليهــا أو إاا لــم تحــ  العطــاء علــا مقــدع أقــ  

 األسعار أو إاا ألغق لجنة العطاءات دعوة العطاء في أا وقق أو أا مرحلة دون اكر األسباب.

وازع وفقـــًا للمواصـــفات والشـــروط الم فـــق عليهـــا والـــواردة فـــي قـــرار اإلحالـــة وكـــ لك يل ـــزع المـــورد ب ســـليم اللـــ .5
 العينات المع مدة والم كورة فيه.

 
 ا:ـ اإلجراءات التي تتالذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ  و عدم قيامه به:ـسابع

المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير :  إاا تـ خر الم عهـد عـن توريـد مـا ال ـزع بـه فـي الموعـد فر  غرامة ماليـة .1
%( مــن قيمـة اللــوازع ال ــي تــ خر فــي توريــدها 1عـاع دائــرة اللــوازع العامــة أن يفــرض ارامـة ماليــة ا تقــ  عــن )

عــن كــ  أســبوع تــ خير إا إاا تبــين أن ال ــ خير فــي ال وريــد نــاجم عــن قــوة قــاهرة   وفــي جميــع األحــوا  علــا 
المخ صـــة بــالظروف واألســـباب ال ـــي أدت إلــا ال ـــ خير فـــي  الم عهــد تقـــديم إشــعار خطـــي وفـــورا إلــا الجهـــة

 ال وريد أو منع ه من الك وتقديم ما يثبق الك.
: إاا نكـ  الم عهـد عـن تنفيـ  ال زاماتـه بمـا فيـه ال زامـه بال وريـد أو قصـر فـي  الشراء على حساب المتعهد .2

اللــوازع المل ــزع بهــا الم عهــد بــنفس الــك أو تــ خر يحــق لمــدير عــاع دائــرة اللــوازع العامــة إصــدار القــرار بشــراء 
الخصــائض والمواصــفات مــن أا مصــدر آخــر علــا حســاب هــ ا الم عهــد ونفق ــه مــع تحميلــه فــروق األســعار 
والنفقـــات اإلضـــافية وأيـــة خســـائر أو مصـــاريف أو عطـــ  أو ضـــرر يلحـــق بالـــدائرة المســـ فيدة أو دائـــرة اللـــوازع 

 هد ااع راض علا الك.العامة دون الحاجة إلا أا إن ار وا يحق للم ع
: وهنا يحق للجنة العطـاءات ال ـي استبعاد عر  المورد الذي  الل بالتزاماته  و إلغاء العقد المبرم معه .3

أحالق العطاء اتخاا اإلجراءات ال زمة بحـق الم عهـد بمـا فـي الـك مصـادرة قيمـة ال ـ مين المقـدع مـن الم عهـد 
ايــر المــوردة ويع بــر المبلــغ فــي هــ ج الحالــة إيــرادًا للخزينــة أو أا جــزء منــه بشــك  ي ناســب مــع قيمــة اللــوازع 

 العامة.
وفي جميع األحوا  يحق لدائرة اللوازع العامة تحصي  األموا  المس حقة لها فـي امـة المنـاقض أو المـورد  .4

مــــن األمــــوا  المســــ حقة لــــ لك المنــــاقض أو المــــورد لــــد  الــــوزارات والهيئــــات والمؤسســــات الحكوميــــة أو مــــن 
 م.كفااته
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 -حل الالالفات:ًا: ثامن
في حا  حدو  أا خ ف ينش  عن تفسير أا بنـد مـن البنـود السـابقة أو مـن بنـود العقـد فيـ م حلـه وديـًا   - أ

 بال فاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــ هما للوصــو  إلــا حــ  حــو  أا خــ ف ي علــق  30إاا لــم يــ مكن الطرفــان خــ    - ب
ـــاللجوء  ـــق القـــوانين واألنظمـــة بالعقـــد يحـــق ألا مـــن الطـــرفين حـــ  الخـــ ف ب ـــا المحكمـــة المخ صـــة وتطبي إل

 المعمو  بها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية به ا الش ن.

 
 شروط متفرقة:ـ ا:تاسع

إاا اس عم  المناقض الغش أو ال  عب في معامل ه أو ثبق عليه أنه شرع أو قاع بنفسه أو بواسطة ايرج  .1
اير مباشر علا رشوة أحد موظفي أو مس خدمي السلطة أو علا ال واطؤ معه إضرارًا بطريق مباشر أو 

بالمصـلحة يلغـي عقـدج فـي الحــا  ويصـادر ال ـ مين مـع عـدع اإلخــ   بحـق الـوزارة المطالبـة بال عويضــات 
الم رتبــة علــا الــك فضــً  عــن شــطب اســمه مــن بــين المناقصــين وا يســمح لــه بالــدخو  فــي مناقصــات 

 وطنية الفلسطينية ه ا فضً  عن اتخاا اإلجراءات القضائية ضدج عند ااق ضاء.للسلطة ال
إاا أفلـــس المنــــاقض أو المــــورد يحـــق للجنــــة العطــــاءات إلغـــاء ال عاقــــد معــــه دون اللجـــوء للقضــــاء وكــــ لك  .2

 مصادرة مبلغ ال  مين كحيراد عاع للخزينة العامة.
ب وجيـه ك ـاب للورثـة يفيـد بـ لك ع معه أو ما تبقا منـه لمبر ا مناقض أو المورد جاز إلغاء العقدإاا توفا ال .3

 دون الحاجة إلا اس صدار حكم قضائي يقضي ب لك مع رد مبلغ ال  مين في ه ج الحالة.
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 الشروط الالاصة
 

وقطـع الغيـار للـوازع ال ـي ت طلـب الـك لمـدة ا  يل زع المناقض ب وفير خدمة الصيانة المجانية )ك اب ضمانة( -1
 عـن سنة مي دية. تقـ 

% وخاليــة مــن أا عيــوب فــي المصــنعية أو فــي 100يل ــزع المنــاقض أن تكــون المــواد المــوردة جديــدة بنســبه   -2
 المادة   وتبعًا للمواصفات الم كورة في كراسة العطاء.

يل ــزع المنــاقض المحــا  عليــه العطــاء أو أا جــزء منـــه ب وريــد وتركيــب وتشــغي  األصــناف ال ــي تطلــب منـــه  -3
أسبوعان من تاريخ طلب ال وريد الخطي وي م الدفع خـ   شـهر بموجـب معـززات الصـرف  مـدة أقصاها خـ  

 المطلوألة.

شــام  قيمــة الضــريبة المضــافة وشــام  ال حميــ  وال وصــي  وال ركيــب  وايــر الســعر المقــدع بالــدوار األمريكــي -4
 وال شغي .

ة الصــانعة  كومنشــ  مكوناتهــا  واســم الشــر  علــا المنــاقض أن يبــين فــي عرضــه بلــد المنشــ  للــوازع المعروضــة  -5
 والماركة  وااسم ال جارا  والمودي   والرقم علا الك الوو أو النشرة الخاصة باللوازع المعروضة .

دمات األجهــزة المقدمــة بالعطــاء  ـخــ لبيــع و يجــب أن تكــون الجهــات العارضــة مرخصــة قانونيــا ومؤهلــة فنيــاً  -6
 درة علا تركيب وتسليم ودعم األجهزة الفنية.ـبعد البيع  ولها المقولديها ورشات صيانة ودعم فني لما 

للجنـة العطـاءات المركزيـة الحـق ب جزئــة األصـناف أو كمياتهـا بـين أكثـر مــن م عهـد   والـك بمـا ي ناسـب مــع  -7
 المصلحة العامة.

مواصــفات بالطريقــة يــ م فحــض اللــوازع المــوردة مــن الم عهــد و جــراء ال جـــارب عليهـــا لمعرفـــة مـــد  مطابق هـــا لل -8
 ال ي تحددها الدائرة المس فيدة أو لجنة ااس  ع بموجب لجان فنية تشك  له ا الغرض.

للمورد ال ا يرسو عليه أا جزء من المناقصة وعند تسليم أا بند من بنود المناقصة يجب تعبئة نمواو عقد  -9
 الصيانة المرفق في الكراسة. 

أشهر تبدأ مـن تـاريخ صـدور اإلحالـة النهائيـة للعطـاء  وا يحـق ألا   ةسيسرا البدء ب نفي  ه ا العطاء لمدة -10
 مورد المطالبة برفع أسعارج خ   تلك الف رة.

أشـــهر وفقـــا لمق ضـــيات  6يحـــق للجنـــة العطـــاءات المركزيـــة تمديـــد العطـــاء عـــن المـــدة المحـــددة لهـــا والبالغـــة -11
 المصلحة العامة.
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 جدول األسعار والكميات 

 
 

Item Specification QTY 

 
Price $ 

 

1.  NAS 

 
 
QNAP :TS-531 , 4 Bay or equivalent 
 

 
 

1 
 
 

4 
 
 

 

H.D.D 4 TB Red pro 

 

2. Brand Name 

Computer (Level I) 

 

 
Brand Name …………………………………… 
Chipset: Intel® H81 Express Chipset 
CPU: Intel Core i3 =<7g 
RAM: 4GB  
HDD: 500 GB  
Optical Drive: Sata DVD±RW/CD-RW  
Built-in VGA, NIC, Sound Card  
Case: Minitower with Original 500W Power 
Supply  
Original Power Cables Included 
Original Keyboard ,Mouse (Same Brand Name) or 
Microsoft 
Drivers CD/DVD Included 
Non Refurbished Products  
1 Years Full Warranty 
 

2 

 

3.Monitor LED 

 
LED Wide :19” With Internal Power Supply: LG, 
Dell ,HP 
1 Years Full Warranty 
 

1 

 

4.Laptop   (Level I) 

 

Brand Laptop:……………………… 
CPU: Core™ i3  =<7g 
RAM: 4GB  
HDD: 500GB  
Monitor: 15.6" LED-backlit, Not Slim 
Multiformat DVD±RW/CD-RW drive 
Built-in: WLAN 802.11 b/g, NIC, Webcam, 
Intel® HD Graphics Adapter, Sound Card, 
Full Arabic Keyboard with Numeric KeyPad 
Battery: 4 CELL Internal Battery, Min. 
51Whr 
 (at most 3 months from production date) 1 
Years Full Warranty 
Original USB Mouse 
Original Power Adapter with ME Power 
Cables (8mm Diameter) 
Non Refurbished Products  
1 Years Full Warranty 
 احضار جهاز عين
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

 

http://shopping1.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/WW-USSMBPublicStore-Site/en_US/-/USD/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=bjYQ7hacW4gAAAEzAexUNhfJ
http://shopping1.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/WW-USSMBPublicStore-Site/en_US/-/USD/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=bjYQ7hacW4gAAAEzAexUNhfJ
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Item Specification QTY 

 
Price $ 

 

5.Laptop (Level II) 
 

 
Brand Laptop:……………………... 
CPU: Intel Core i5-=<7g 
RAM: 8 GB 
HDD: 1 TB 
Monitor: 15.6" LED-backlit, Not Slim 
Optical Drive: DVD±RW/CD-RW drive 
Built-in: WLAN 802.11 b/g, NIC, Webcam, Intel® 
HD Graphics Adapter, Sound Card, Full Arabic 
Keyboard with Numeric KeyPad 
Battery: 4 CELL Internal Battery, Min. 51Whr 
 (at most 3 months from production date) 1 Years 
Full Warranty 
Original USB Mouse 
Original Power Adapter with ME Power Cables 
(8mm Diameter) 
Non Refurbished Products  
1 Years Full Warranty 
 احضار جهاز عينة
 

1 

 

6.Laptop (Level II+) 

Brand Laptop:……………………... 
CPU: Intel Core i5-=<7g 
RAM: 16 GB 
HDD: 1 TB 
HDD: ssd 240g M2 
Monitor: 15.6" LED-backlit, Not Slim 
Optical Drive: DVD±RW/CD-RW drive 
Built-in: WLAN 802.11 b/g, NIC, Webcam, Intel® 
HD Graphics Adapter, Sound Card, Full Arabic 
Keyboard with Numeric KeyPad 
Battery: 4 CELL Internal Battery, Min. 51Whr 
 (at most 3 months from production date) 1 Years 
Full Warranty 
Original USB Mouse 
Original Power Adapter with ME Power Cables 
(8mm Diameter) 
Non Refurbished Products  
1 Years Full Warranty 
 احضار جهاز عينة
 

1 

 

 شنطة أصلية.7
 شنطة أصلية متينة و مبطنة باإلسفنج – احضار عينة
Fits laptops: Up to 16-Inch 

 
 

8.Scanner (Level I) 

 
Brand & Model:  
Type: Flatbed, Automatic Document Feeder 
(ADF) 
Resolution: Up 600 dpi 
High Speed USB2.0 
Automatic document feeder speed: Up to 18 ppm 
Auto Document Feeder Capacity: 50 Sheets 
Connectivity: Hi-Speed USB 2.0 (Cable included) 
Hi-Speed USB 2.0 Cable (3 Meter) Included 
Original Power Cable Included 
1 Years Full Warranty 
 

3 

 

http://shopping1.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/WW-USSMBPublicStore-Site/en_US/-/USD/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=bjYQ7hacW4gAAAEzAexUNhfJ
http://shopping1.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/WW-USSMBPublicStore-Site/en_US/-/USD/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=bjYQ7hacW4gAAAEzAexUNhfJ
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Item Specification QTY 

 
Price $ 

 

9.UPS 750VA 

Brand & Mode……………………………………… 
UPS  for Desktop computer  750va 
 Output Power Capacity : 500 Watts/750 VA. 
Waveform Type: Sine wave  
Nominal Output Voltage:230 V 
Nominal Input Voltage: 230 V 
Battery (at least 2 years to expired date or at most 
4 months from production date) AND 1 Years Full 
Warranty 
Input Frequency: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing) 
Input Voltage range for main operations: 160 – 
286 V 
Typical backup time at half load : 11.4 minutes 
(225 Watts) at least 
Original Power Cables Included 
1 Years Full Warranty 
 احضار جهاز عينة
 

5 

 

 
10.External H.D.D 

 

 
External H.D.D Network  (3 TB) 
 

1 
 

11.DVR 
 
DVR 16 Ports,8 MP(+ 8 CH IP, Hybrid dvr) 
HDD 2TB 

1 
 

12.Indoor Camera 

 
Indoor Camera: 3MP HD 20M IR Fixed Iens 
Bullet Camera 1/3 COMS_Sensor 
 

4 

 

13.Outdoor Camera 

 
Outdoor Camera 3MP HD 40M IR Fixed Iens 
Bullet Camera 1/3 COMS_Sensor 
 

2 

 

14.Color Printer 
 
A3 Printer With system 3 

 

15. Monitor 
 
Monitor LED 32” 1 

 

16.WiFi network 
 
Nano Station M5 or equivalent 
 

6 
 

17.WiFi network 
 
PowerBeam 500 or equivalent 2 

 

18.WiFi network 
 
PowerBeam 5Ghz AC 500 IOS or equivalent 4 

 

19. RJ 
 
Rj CAT7 30 

 

20.Router 
 
VDSL Route WR940N or equivalent 2 

 

21.Switch 
   
Switch 8 port (8 poe) 2 

 

22.Switch 
 
Switch Layer 2, 8 port 10/100/1000 4 

 

23.Tester  
 
 1 ساعة فحص كوابل الشبكة

 

24. WiFi network 
 
UNIFI RL or equivalent 2 

 

25.WiFi network 
 
UNIFI Lite or equivalent 2 
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Item Specification QTY 

 
Price $ 

 

 26.DVR 
 
DVR 8CH ,8Mp 1 

 

27.CAMERA 
 
Outdoor Camera 1MP AHD Analog IR 20m 4 

 

28.CAMERA 
 
Outdoor Camera:2MP AHD Analog IR 80m 4 

 

29. 
 
BNC Connector  20 

 

30. 
 
DC Connector 10 

 

31.HDD 
 
INTERNAL HDD 1TR 1 

 

32.CABEL network 
 
Outdoor Cable Cat7 500m 

 

33.CABEL network 

 
 
 
Outdoor Cable Cat 5 
 
 

300m 

 

 
34. Laser Printer  (Level 

II) 

Brand &Model:……………………………………... 
Print Speed: at least 33 ppm 
Auto Double-Sided Printing 
RAM: at least 256 MB 
1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Ethernet 
10/100/1000T network; 1 Walk-up USB 
Ink/Toner Cartridge included 
Hi-Speed USB 2.0 Cable (3 Meter) Included 
Original Power Cable Included 
Drivers CD/DVD Included 
1 Years Full Warranty 
 

2 

 

35.Switch 
 
Switch 24 port 10/100/1000 2 

 

36.HDD 
 
INTERNAL HDD SSD 240 GB 2 
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 13 صفحة تي االوقاف والداخليةوزار لصالح حواسيب أجهزة توريد 33/2019 رقم مناقصة

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

ـــ هويــة رقــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقــر أنــا الموقــع أدنــاج ـــــ  ــــــــــ ـ بصــف ي ممــثً  عــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ بال ــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــن شـــروط عامـــة  33/2019.   بـــ نني قـــرأت وتفهمـــق كافـــة مـــا ورد بوثـــائق العطـــاء المطـــروح رقـــم  1
 وخاصة ومواصفات وأل زع ال زاما قانونيًا ب لك الشروط والمواصفات .

شـهور  سـ ةالرجوع عنه لمـدة .   كما أل زع ب ن يبقا العرض المقدع مني سارا المفعو  وا يجوز لي 2
 من تاريخ آخر موعد ل قديم العروض.

.   وكـــ لك أل ـــزع توريـــد األجهـــزة المحالـــة علـــا بموجـــب العطـــاء المـــ كور أعـــ ج والـــ ا يـــ م طلبـــه مـــن 3
خ   أسبوعان من إصدار أمر ال وريد الخطي علا أن يكون الصنم المورد مـن  دولة فلسطينوزارات 

 لشروط المنصوس عليها في ه ا العطاء.قبلي وفقًا للمواصفات وا
 وه ا إقرار وتعهد مني ب لك أقر وأل زع بك  ما ورد به دون أا ضغ  أو إكراج .    

 
 
 اسـم المنــاقــص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــ
 العـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقـم الفا س : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 

 
 
 


