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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 2019/ 34 عطاء رقم
لصالح وزارة  جافةبطاريات توريد  عطاء حكومي طرح زية عنــاءات المركــلجنة العط / تعلن وزارة المالية

 .تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء النقل والمواصالت
غــف فــي المشــاركة فــي اــما العطــاء مراجعــة وزارة فعلــا الشــركات اات ااص صــاس والمســجلة رســميًا وتر 

صـال  وواـات الـدوام الرسـمي  فـي غـزة تـل الوـوا بجـوار محطـة فـار ــ  للوازم العامـةاإلدارة العامة المالية / 
غيــر مســ ردة  شــيكل( 300مــن وجــل الحصــو  علــا كراســة المواصــفات ووثــائق العطــاء مقا ــل دفــ  مبلــ   

 .صزينة وزارة الماليةإلا تورد 
اللـوازم / وزارة  العامـة دارةاإلصر موعد لقبو  عروض األسعار بالظرف المخ وم في صندوق العطـاءات بـآ

وتف ح المظاريف م  23/4/2018الموافق  الثالثاءيوم  ظور من عشر الحادية او الساعة زةـالمالية في غ
 الزمان والمكان .نفس نااصين في  بحضور ممثلي الم

 
 لجنة العطاءات المركزية

 مالحظة:ـ
 علا من يرسو عليه العطاء. وجرة اإلعالن في الصحف .1
وو سند دف  صـادر مـن  نـك البريـد  ي ـ مين اإلن اج وو  نك  كفالة  نكية من البنك الوطنييجف إرفاق  .2

 .صالحة لمدة ثالثة شوور علا األال عن كل عطاء  $1000بقيمة دصو ( 
 .باس ثناء  ض.ق.م ( ع الرسوم والضرائفوتشمل جمي  ونوا  لدوارباتقدم األسعار  .3
 لجنة العطاءات غير ملزمة بقبو  وال األسعار. .4
 . www.mof.gov.ps. لإلطالع علا الكراسة يرجا مراجعة موا  الوزارة 5
 2832761. للمراجعة وااس فسار ااتف رام : 6
 
 

 

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

 داد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـأوالً: إع

يعــد المنــااض عرضــه ووســعارج علــا الجــداو  والنمــااج والوثــائق المرفقــة  ــدعوة العطــاء بعــد ون يقــرو اــمج  .1
الوثائق وي فوم جميـ  مـا ورد فيوـا ويخـ م ويواـ  كافـة وثـائق دعـوة العطـاء ويقـدموا ضـمن العـرض كاملـة 

 علا عدم ايامه بال دايق وااس كما  بصورة صحيحة.علا ون ي حمل كافة الن ائج الم رتبة 

علـا ون يشـمل السـعر رسـوم الجمـارض والضـريبة المضـافة ووجـور ال حـزيم  بالشـيكلتك ف وسـعار العطـاء  .2
باســـ ثناء  وال غليـــف ومصـــاريف النقـــل وال حميـــل وال نزيـــل وال ـــ مين وجميـــ  الرســـوم والمصـــاريف األصـــر  

 . ض.ق.م (

وو ال عــديل وو  ًا وو مك وبــًا بــالحبر األزرق وو األســود فقــا ويحظــر المحــويعــد المنــااض عرضــه مطبوعــ .3
الشــطف وو اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مـــن اــما القبيــل يوضــ  عليــه صطــين م ــوازيين بـــالحبر 

 ويعاد ك ابة الصواب بالحبر األزرق وو األسود ويوا  بجانبه من ابل من وجر  ال صويف. راألحم

فقــًا بــه الوثـــائق المطلوبــة مــ  تـــ مين دصــو  العطــاء فـــي مغلــف مغلــق ب حكـــام يقــدم المنــااض عرضـــه مر  .4
 34/2019 راــم  للمنااصــة وزارات دولــة فلســطين لصــالح جافــة بطاريــات توريــد  عطــاء  ويك ــف عليــه

وكـــملك اســـمه وعنوانـــه بالكامـــل وراـــم الوـــاتف والفـــايس وراـــم صـــندوق البريـــد الخاصـــين بـــه ل رســـل إليـــه 
تعـديل  للـوازم / وزارة الماليـة صطيـًا بـ ي تغييـر وو العامـة ةاإلدار بالعطــاء وعليـه تبليـــ  المكاتبات الم علقـة 

فــي عنوانــه وعليــه ون يك ــف ويضــًا اســم الــدائرة ال ــي طرحــو العطــاء وعنوانوــا وبخــالف الــك يحــق للجنــة 
 العطاءات ون تومل العرض المقدم منه.

 العامــة ةاإلدار مخصــض لوــما الغــرض لــد  يــودع العــرض مــن ابــل المنــااض فــي صــندوق العطــاءات ال .5
ــملك وكــل عــرض ا يــودع  فــي صــندوق العطــاءات ابــل آصــر موعــد  للــوازم ابــل ان وــاء المــدة المحــددة ل

 ل قديم العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج مغلقًا .

مـن  يومـا سـ ون يل زم المنااض ب ن يبقا العرض المقدم منه نافم المفعو  وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد ل قديم العروض.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ
يرفق المنااض م  عرضه   صاصة إاا كان يشارض ألو  مرة ( الشـوادات والوثـائق المطلوبـة منـه واـي   .1

 علا النحو ال الي:
 .صورة مصداة عن شوادة مزاولة المونة وكملك السيرة الماتية للشركة 
 .السجل ال جاري وو الصناعي للشركة 

 .شوادة صلو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة القيمة المضافة 

علا المنااض ون يرفق بعرضه النسـخة األصـلية مـن ويـة ك الوجـات وو نشـرات وو معلومـات فنيـة تعـرف  .2
تلـك العينـات  باللوازم المعروضة وكملك يقدم م  عرضـه العينـات المطلوبـة فـي دعـوة العطـاء وناا كانـو
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غير اا لة للنقل فعليه ون يحدد مكانوا والواـو الـمي يمكـن رهي وـا فيـه ونا يكـون للجنـة العطـاءات عـدم 
 النظر بالعرض.

يحـــق للمنـــااض ون يضــــيف ويـــة وثــــائق وو معلومـــات يرغـــف ب ضــــاف وا ويـــر  ونوــــا ضـــرورية  ل وضــــيح  .3
 عرضه.

 

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

صـادر مـن  نـك البريـد ال ـاب  لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا  مع مد يل زم المنااض ون يرفق بعرضه سند دف 
وو علـــا شـــكل كفالـــة وو شـــيك  نكـــي صـــادر مـــن  نـــك ي عامـــل مـــ  الســـلطة الفلســـطينية فـــي غـــزة  المعلومـــات

ينظـــر فـــي وي عـــرض غيـــر معـــزز  وا" ك ـــ مين دصـــو  "  $ 1000بمبلـــ   وموافقـــة وزارة الماليـــة علـــا الـــك
  ــ مين دصــو  العطــاء أ علــا ون تعــاد ت مينــات الــدصو  فــي العطــاء إلــا مقــدميوا مــن المنااصــين الــمي لــم 

ــيوم  يحــا  علــيوم العطــاء بعــد مــدة وســبوعين مــن تــاريخ آصــر موعــد ل قــديم العــروضأ وكــملك لمــن وحيــل عل
 العطاء بعد ون يقوموا   قديم ت مين حسن ال نفيم.

 حسن التنفيذ :  تأمين .2

يل زم الم نااض الفائز بالعطاء وو ب ي جزء من  نودج   قديم ت مين حسن ال نفيـم للعطـاء المحـا  عليـه بقيمـة 
او كفالـة  نكيـة او شـيك  نكـي صـادرة  صـادر مـن  نـك البريـد مع مد والك علا شكل سند دف  دوار 1000

يــوم مــن تــاريخ تبليغــه بقــرار إحالــة  15صــال   حســف األصــو  مــن  نــك ي عامــل مــ  الســلطة الفلســطينية بغــزة
أ ويعــاد تــ مين  مــدة ســريان العقــدالعطــاء عليــه مــن ابــل اإلدارة العامــة للــوازم علــا ون يكــون ســاري المفعــو  

ـــدائرة  حســـن ال نفيـــم إلـــا الم عوـــد بعـــد تنفيـــم كافـــة اال زامـــات الم رتبـــة عليـــه بموجـــف طلـــف صطـــي تقدمـــه ال
 من وزارة المالية(. السندوازم باإلفراج عن ال  مين  حيث ي م إصدار شيك بقيمة المس فيدة لإلدارة العامة لل

 
 رابعا : األسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة )معفاة من الضريبة(.

% وفـ  تقـد ر لجنــة العطـاءات المركزيـة زاـ  لــوزارة 15خامسـا : فـي حـال انضفـاس ارســعار ن ثـر مـن 
 ادة النظر في األسعارالمالية انهاء التعاقد نو إع

 

 : فتح العطاءات وتقييمها:سادساً 
 -:لجنة فتح المظاريف -1
يشــكل مــدير عــام اللــوازم العامــة لجنــة فــ ح مظــاريف العطــاء وتقــوم اــمج اللجنــة بفــ ح العطــاءات بحضــور  

 -:المنااصين وو ممثليوم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتخاا اإلجراءات ال الية
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              إثبات عدد المظاريف في محضر ف ح المظاريف وكل عطـاء يفـ ح مظروفـه يضـ  رئـيس اللجنـة عليـه  - و
وعلـــا مظروفـــه رامـــًا مسلســـاًل علـــا ايبـــة كســـر اع يـــادي بســـطه راـــم العطـــاء ومقامـــه عـــدد العطـــاءات 

 الواردة.

 ترايم األوراق المرفقة م  العطاء ونثبات عدداا.  - ب

اــراءة اســم مقــدم العطــاء واألســعار وايمــة ال ــ مين اا  ــدائي المقــدم مــن كــل منــااض والــك بحضــور   - ت
 المنااصين وو ممثليوم.

ن رئــيس اللجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين علــا العطــاء ومظروفــه وكــل وراــة مــن وورااــه ال وايــ  مــ - ث
 وكملك علا محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

 -:لجنة دراسة وتقييم العروس -2
يحــدد مــدير عــام اللــوازم العامــة األشــخاس وو الجوــات الــمين ت كــون مــنوم اللجنــة الفنيــة ال ــي تقــوم  دراســة 

عروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصـياتوا المناسـبة للجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد وصـم ال
 -المعايير ال الية في ااع بار:

 ا ينظر في وي عرض غير معزز    مين دصو  العطاء.  - و

زم المطلوبـة علـا تدر  العـروض مـن الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات اللـوا   - ب
جـــدو  يعـــد لوـــمج الغايـــةأ وتخضـــ  كافـــة العـــروض لـــنفس المعـــايير مـــن حيـــث ال ـــزام المنـــااض بعرضـــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤصم بعين ااع بار كفاءة المنااض من الناحي ين المالية والفنية ومقدرته علا الوفـاء بال زامـات العطـاء   - ت
يقـدموا وو الخدمـة ال ـي يوفراـا واطـ  الغيـار وورا الصـيانة و كـملك  وسمع ه ال جارية وال سويالت ال ـي

يونه وكيل وو موزع لوكيل وو تاجرأ وللجنـة اسـ بعاد عـرض المنـااض الـمي ا ت ـوفر فيـه كـل وو بعـ  
 امج الم طلبات.

 تبدو الدراسة بالعرض المي ادم ورصض األسعار ثم المي يليه ح ا ت م دراسة العروض المقدمة.  - ث

وافرت فـــي العـــرض كافـــة الشــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي اللجنــة الفنيـــة باإلحالـــة علـــا مقـــدم إاا تــ - ج
ورصض األسعار و من حق اللجنة الفنية ون توصي بال رسية علا ويثر من مورد للصـنف الواحـد بـالرغم 

 من اص الف األسعار.

ل الدراســة إلــا العــرض فــي حالــة عــدم تــوافر الم طلبــات فــي العــرض الــمي ي ضــمن ورصــض األســعار تن قــ - ح
المي يليـه بالسـعر إلـا ون تصـل إلـا العـرض الـمي ت ـوافر فيـه الم طلبـات لإلحالـة علـا ون تبـين وسـباب 

 اس بعاد العروض األرصض بشكل واضح.

إاا تســـاوت المواصـــفات واألســـعار والشـــروط والجـــودة المطلوبـــة يفضـــل المنـــااض الـــمي ي ضـــمن عرضـــه  - خ
ت المحليـةأ ثـم المنـااض المقـيم بفلسـطين بصـورة دائمـةأ ثـم مـدة ال سـليم ميزات إضافية ثم المقدم للمن جا

 األال إاا كانو سرعة ال سليم لمصلحة الدائرة المس فيدة.
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 ا :ـ التزامات المتعهد نو المورد :ـسابع
علا الم عوـد الـمي وحيـل عليـه العطـاء اسـ كما  إجـراءات العقـد الخـاس بقـرار اإلحالـة وتوايـ  ااتفاايـة  .1

 يلحقوا من ووراق ومس ندات بما فيوا  ووامر الشراء(.وما 
 من تاريخ اس المه ألمر ال وريد. شوريل زم الم عود بال وريد صال   .2

ا يجوز للم عود ون ي ناز  ألي شـخض آصـر عـن كـل وو وي جـزء مـن العقـد دون الحصـو  علـا  إان  .3
 صطي من لجنة العطاءات ال ي وحالو العطاء.

مورد الرجوع علا لجنة العطاءات ب ي صسارة وو ضرر ناشئ عـن تقـديم عرضـه ا يحق للمنااض وو ال .4
في حالـة إاا مـا رفضـو لجنـة العطـاءات كـل العـروض المقدمـة إليوـا وو إاا لـم تحـل العطـاء علـا مقـدم واـل 

 األسعار وو إاا ولغو لجنة العطاءات دعوة العطاء في وي واو وو وي مرحلة دون اكر األسباب.

ــًا للمواصــفات والشــروط الم فــق عليوــا والــواردة فــي اــرار اإلحالــة وكــملك يل ــزم المــورد  .5   ســليم اللــوازم وفق
 العينات المع مدة والممكورة فيه.

 
 :ـ اإلجراءات التي تتضذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ نو عدم قيامه به:ـاثامن

فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير إاا ت صر الم عود عن توريد مـا ال ـزم بـه :  فرس غرامة مالية .1
%( مـن ايمـة اللـوازم ال ـي تـ صر فـي توريـداا 1عام دائرة اللوازم العامة ون يفرض غرامـة ماليـة ا تقـل عـن  

عــن كــل وســبوع تــ صير إا إاا تبــين ون ال ــ صير فــي ال وريــد نــاجم عــن اــوة اــاارة أ وفــي جميــ  األحــوا  علــا 
إلــا الجوــة المخ صــة بــالظروف واألســباب ال ــي ودت إلــا ال ــ صير فــي  الم عوــد تقــديم إشــعار صطــي وفــوري 

 ال وريد وو منع ه من الك وتقديم ما يثبو الك.
إاا نكل الم عود عن تنفيم ال زاماته بما فيـه ال زامـه بال وريـد وو اصـر فـي  : الشراء على حساب المتعهد .2

رار بشــراء اللــوازم المل ــزم  وــا الم عوــد  ــنفس الــك وو تــ صر يحــق لمــدير عــام دائــرة اللــوازم العامــة إصــدار القــ
الخصـائض والمواصــفات مـن وي مصــدر آصـر علــا حسـاب اــما الم عوـد ونفق ــه مـ  تحميلــه فـروق األســعار 
والنفقــات اإلضــافية وويــة صســائر وو مصــاريف وو عطــل وو ضــرر يلحــق بالــدائرة المســ فيدة وو دائــرة اللــوازم 

 يحق للم عود ااع راض علا الك. العامة دون الحاجة إلا وي إنمار وا
: وانـا يحـق للجنـة العطـاءات استبعاد عـرس المـورد الـذخ زضـل بالتزاماتـه نو إللـاء العقـد المبـرم معـه .3

ال ــي وحالــو العطــاء اتخــاا اإلجــراءات الالزمــة بحــق الم عوــد بمــا فــي الــك مصــادرة ايمــة ال ــ مين المقــدم مــن 
ة اللــوازم غيــر المــوردة ويع بــر المبلــ  فــي اــمج الحالــة إيــرادًا الم عوــد وو وي جــزء منــه بشــكل ي ناســف مــ  ايمــ

 للخزينة العامة.
وفــي جميـــ  األحـــوا  يحـــق لـــدائرة اللـــوازم العامـــة تحصــيل األمـــوا  المســـ حقة لوـــا فـــي امـــة المنـــااض وو  .4

مـن المورد من األموا  المس حقة لملك المنااض وو المورد لد  الـوزارات والويبـات والمؤسسـات الحكوميـة وو 
 يفااتوم.
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 -حل الضالفات:ًا: تاسع
في حا  حدوث وي صالف ينش  عن تفسير وي  ند من البنود السابقة وو من  نود العقـد فيـ م حلـه وديـًا   - و

 بال فاوض.

يومــًا مــن  ــدء مفاوضــ وما للوصــو  إلــا حــل حــو  وي صــالف ي علــق  30إاا لــم يــ مكن الطرفــان صــال   - ب
ف بـــاللجوء إلـــا المحكمـــة المخ صـــة وتطبيـــق القـــوانين واألنظمـــة بالعقـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الخـــال

 المعمو   وا في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  وما الش ن.

  
 شروط متفرقة:ـ :اعاشر 

ا اســ عمل المنــااض الغــل وو ال العــف فــي معامل ــه وو ثبــو عليــه ونــه شــرع وو اــام  نفســه وو  واســطة اإ .1
علا رشوة وحد موظفي وو مس خدمي السلطة وو علـا ال واطـؤ معـه غيرج بطريق مباشر وو غير مباشر 

إضـــرارًا بالمصـــلحة يلغـــي عقـــدج فـــي الحـــا  ويصـــادر ال ـــ مين مـــ  عـــدم اإلصـــال  بحـــق الـــوزارة المطالبـــة 
بال عويضات الم رتبة علا الك فضاًل عن شـطف اسـمه مـن  ـين المنااصـين وا يسـمح لـه بالـدصو  فـي 

 سطينية اما فضاًل عن اتخاا اإلجراءات القضائية ضدج عند ااا ضاء.منااصات للسلطة الوطنية الفل
إاا وفلـــس المنـــااض وو المـــورد يحـــق للجنـــة العطـــاءات إلغـــاء ال عااـــد معـــه دون اللجـــوء للقضـــاء وكـــملك  .2

 مصادرة مبل  ال  مين ك يراد عام للخزينة العامة.
مــا تبقــا منـه    وجيــه ك ــاب للورثــة يفيــد إاا تـوفا المنــااض وو المــورد جــاز إلغــاء العقـد  المبــرم معــه وو  .3

  ملك دون الحاجة إلا اس صدار حكم اضائي يقضي  ملك م  رد مبل  ال  مين في امج الحالة.
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 ة ـــروط الضاصـــشال

 

رف  وي مادة كاملـة وو وي جـزء منوـا فـي حـا  مخالف وـا للمواصـفات ال ـي  النقل والمواصالتيحق لوزارة  .1
 عليوا. تم ااتفاق

ي م اس الم المواد الموردة من ابل لجنة ااس الم مخ صة ومشـكلة لوـما الغـرض وفقـًا للمواصـفات والشـروط  .2
العامة والخاصة لل عااـد الـواردة فـي دعـوة العطـاء واـرار اإلحالـة وومـر ال وريـد والعينـات المع مـدة وال ـي يـ م 

ة المس فيدة وو لجنة ااس الم بموجف لجان فنية فحصوا ونجراء ال جارب عليوا بالطريقة ال ي تحدداا الجو
 .تشكل لوما الغرض لمعرفة مدي مطابق وا للمواصفات المطلوبة 

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

بغــزة او الجوــة ال ــي تحــدداا الــوزارة  لمواصــالتالنقــل والصــالح وزارة بطاريــات   وريــد علــي المــورد اال ــزام  .4
طبقا للشروط والمواصفات الواردة في المنااصة م ضمنا النقل وال حميل وال نزيل وما ي رتـف علـي عمليـات 

 ال وريد من نفقات بالغة ما  لغو او مصاريف علي نفق ه الخاصة.

والمطــا ق للمواصــفات المطلوبــة ســوف يــ م ترســية وصــناف المنااصــة بال جزئــة علــي وســا  واــل األســعار  .5
% مــن إجمــالي 25الحــق فــي زيــادة الكميــات الم عااــد عليوــا وو صفضــوا  نســبة  النقــل والمواصــالت ولــوزارة

الكميــة الم عااــد عليوــا لمجــرد إشــعار المــورد  رغب وــا فــي الــك وبــنفس شــروط ومواصــفات ووســعار ال وريــد 
 ال عااد.الواردة في العقد لكل وو بع  األصناف صال  ف رة 

شاملة للضـريبة المضـافة مـا لـم يـرد نـض غير الجديد و  بالشيكلفي جمي  األحوا  تكون عروض األسعار  .6
 صالف الك.

فــي حــا  مخالفــة المــورد لكــل وو بعــ  شــروط ال عااــد وو فــي حــا  ام ناعــه وو عرال ــه لل وريــد بمــا يمــس  .7
ارة الماليــة مصــادرة كفالــة حســن وو يعــرض مصــالحوا للضــرر يحــق لــوز  النقــل والمواصــالت بمصــلحة وزارة

ال نفيــم والرجــوع عليــه بــال عوي  عــن كــل عطــل وو ضــرر لحــق  وــا كمــا ون لوــا الحــق فــي الحصــو  علــي 
المواد ال ي ي خلف المورد عن توفيراا من المورد المي يليه في السعر او الشراء بالطرق ال ي ترااـا محققـة 

% مصاريف إدارية من ضمان ه البنكية 10ر مضافًا إليوا لمصلح وا ونلغاء ال عااد م  ودف  فروق األسعا
وليس للمورد الـمي صـالف وي شـرط مـن شـروط ال عااـد وو تخلـف عـن وو عراـل عمليـات ال وريـد الحـق فـي 
المطالبة ب ية تعويضـات وو المطالبـة باسـ رداد كفالـة حسـن ال نفيـم وو المطالبـة بفـروق األسـعار إاا تمكنـو 

المواد بسـعر واـل مـن سـعر المنااصـة الـمي تـم ال عااـد بموجبـه وفـي حـا  عـدم كفايـة الوزارة من توفير تلك 
 الضمانة ل غطية فروق األسعار لوزارة المالية الحق في صصم وي مبال  ت بقي من مس حقاته لديوا.
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الثـون يكون الدف  المورد لقاء ما اام   وريدج من مواد طبقًا للشروط والمواصفات الواردة بالمنااصة صـال  ث .8
يومـًا مــن تــاريخ تقــديم الفـواتير واألوراق الدالــة علــي تمــام وحســن ال وريـد طبقــًا للشــروط والمواصــفات الــواردة 

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

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

 ي  ند دون إ داء األسباب.يحق للجنة العطاءات تجزئة البنود وو إللغاء و .10
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 الجافة  بالبطاريات ( الخاص1رقم )جدول  

 

 بلد المنشأ الكمية لوحدةا الصنف م
الشركة 

 المنتجة
 مالحظات السعر بالشيكل

     1 عدد نمبير 20بطارية جاف  1

     1 عدد نمبير 45بطارية جاف  2

     1 عدد نمبير 60بطارية جاف  3

     1 عدد نمبير 75بطارية جاف  4

     1 عدد نمبير 90بطارية جاف  5

     1 عدد نمبير 100بطارية جاف  6

     1 عدد نمبير 110بطارية جاف  7

     1 عدد نمبير 130بطارية جاف  8

     1 عدد نمبير 150بطارية جاف  9

     1 عدد نمبير 180بطارية جاف  10

 

 مالحظة : 

 سنة من تاريخ التركيب لمركبات الديزل.يم ضمانة مدة تقد* 1

 شهر من تاريخ التركيب لمركبات البنزين. 14* تقديم ضمانة مدة 2
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 ( Battery And Inverters( )2رقم )جدول 

 مالحظات السعر بالشيكل الكمية لوحدةا الوصف الصنف .م

1 
Battery 

For 
Inverters 

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 

   1 عدد

Brand &model ـ ـــــــــــــــــــــــــــ   
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 

   1 عدد

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 

   1 عدد

2 Inverters 

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  

 على يحتوي ال الكتروني االنفيرتر: مالحظة
   (Transformator)محول

   1 عدد

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  

 على يحتوي ال الكتروني االنفيرتر: مالحظة
   (Transformator)محول

   1 عدد
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 تمالحظا السعر بالشيكل الكمية لوحدةا الوصف الصنف .م

3 Inverters 

Brand &model 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 

 على يحتوي ال الكتروني نفيرتراال: مالحظة
 (Transformator)محول

   1 عدد
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

ـ بصف ي ممثاًل عن  شركة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اوية رام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار ونا الموا  ودناج ــــ 
 ــ بال ــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مــن شــروط عامــة 2019/ 34.   بــ نني اــروت وتفومــو كافــة مــا ورد  وثــائق العطــاء المطــروح راــم  1
 وصاصة ومواصفات وول زم ال زاما اانونيًا   لك الشروط والمواصفات .

يوما  س ين.   كما ول زم ب ن يبقا العرض المقدم مني ساري المفعو  وا يجوز لي الرجوع عنه لمدة 2
 من تاريخ آصر موعد ل قديم العروض.

من     طلبوا ي م الج وال يوكملك ول زم   وريد األصناف المحالة علا بموجف العطاء الممكور وع.  3
ال وريــد  ووامــراســ الم توايــ  العقــد و  والــًك مــن تــاريخ ثالثــين يومــاصــال    النقــل والمواصــالتوزارة ابــل 

علا ون تكون تلك األصـناف المـوردة مـن ابلـي وفقـًا للمواصـفات والشـروط المنصـوس عليوـا فـي اـما 
 العطاء.

 كل ما ورد به دون وي ضغا وو إيراج .واما إارار وتعود مني  ملك وار وول زم ب     
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتلل المرخص :ـــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــرقم الجوال:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفا س : ـــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــ

                            
 


