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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 اإلدارة العامة لموازم العامة
 لجنة العطاءات المركزية

 0071/ 40عطاء رقم  
دولة تعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طــرح عطــاء توريد أجهزة حواسيب وممحقاتها لصالح 

 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.فمسطين 
وزارة الماليــة / فعمــا الشــركات اات ااصتصــاص والمســجمة رســميًا وتراــب فــي المشــاركة فــي  ــاا العطــاء مراجعــة 

اإلدارة العامة لموازم العامةـ الرمال برج الوليد الطابق األرضي بالقرب من إشارة مرور الطيران في ازة اـرب بـرج 
( صــ ل أوتــات الــدوام الرســمي مــن أجــل الحصــول عمــا كراســة المواصــفات ووثــائق العطــاء مقابــل دفــ  9الظــافر  
 ة وزارة المالية.( شيكل اير مستردة تورد إلا صزين300مبمغ  

آصر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المصتوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة الموازم/ وزارة المالية 
وتفتح المظاريف بحضور  14/03/2017الموافق  الث ثاءيوم   و الساعة الحادية عشر من صباح في اـزة

 ممثمي المناتصين في نفس الزمان والمكان .
 

 اإلدارة العامة لموازم العامة                                                            
 مالحظة:ـ

 عما من يرسو عميه العطاء. . أجرة اإلع ن في الصحف1
 . يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من البنك الوطني اإلسـ مي او بنـك اانتـاج أو سـند دفـ 2

$ ســاري المفعــول لمــدة ثــ ث 1000وزارة ااتصــاات وتكنولوجيــا المعمومــات بمبمــغ مــن بنــك البريــد التــاب  لــ
 شهور يومًا من آصر موعد لتقديم العروض.

 . تقدم األسعار بالدوار وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائب.3
 . لجنة العطاءات اير ممزمة بقبول أتل األسعار.4
 مبمغ نقدي يرفق م  العطاء..اإلدارة العامة لموازم اير مسئولة عن أي 5
 2824368 -2826990.لممراجعة وااستفسار  اتف رتم : 6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاتص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــااج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ  ــاج  .1
ورد فيهــا ويصــتم ويوتــ  كافــة وثــائق دعــوة العطــاء ويقــدمها ضــمن العــرض كاممــة  الوثــائق ويــتفهم جميــ  مــا

 عما أن يتحمل كافة النتائج المترتبة عما عدم تيامه بالتدتيق وااستكمال بصورة صحيحة.

تكتــب أســعار العطــاء بالــدوار عمــا أن يشــمل الســعر رســوم الجمــارك والضــريبة المضــافة وأجــور التحــزيم  .2
 النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجمي  الرسوم والمصاريف األصرى. والتغميف ومصاريف

أو التعـــديل أو  يعـــد المنـــاتص عرضـــه مطبوعـــًا أو مكتوبـــًا بـــالحبر األزرق أو األســـود فقـــط ويحظـــر المحـــو .3
الشـــطب أو اإلضـــافة فـــي العـــرض وكـــل تصـــحيح مـــن  ـــاا القبيـــل يوضـــ  عميـــه صطـــين متـــوازيين بـــالحبر 

 لصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوت  بجانبه من تبل من أجرى التصويب.األحمر ويعاد كتابة ا

يقدم المناتص عرضه مرفقًا به الوثائق المطموبة م  تأمين دصول العطاء في مغمف مغمـق بححكـام ويكتـب  .4
 2017/ 40 لممناتصـــة رتـــمدولـــة فمســـطين عميـــه عطـــاء توريـــد أجهـــزة حواســـيب وممحقاتهـــا لصـــالح وزارات 

وعنوانــــه بالكامـــل ورتـــم الهــــاتف والفـــاكس ورتـــم صــــندوق البريـــد الصاصـــين بــــه لترســـل إليــــه وكـــالك اســـمه 
تعديل في  المكاتبات المتعمقة بالعطـاء وعميه تبميــغ اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية صطيًا بأي تغيير أو

الــــك يحــــق لمجنــــة عنوانـــه وعميــــه أن يكتــــب أيضــــًا اســــم الــــدائرة التــــي طرحـــت العطــــاء وعنوانهــــا وبصــــ ف 
 العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.

يودع العرض من تبل المناتص في صندوق العطاءات المصصص لهاا الغرض لدى اإلدارة العامـة لمـوازم  .5
تبـــل انتهـــاء المـــدة المحـــددة لـــالك وكـــل عـــرض ا يـــودع فـــي صـــندوق العطـــاءات تبـــل آصـــر موعـــد لتقـــديم 

 مغمقًا .العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدرج 

يمتزم المناتص بأن يبقا العرض المقدم منه نافا المفعول وا يجوز له الرجوع عنـه لمـدة أربعـة شـهور مـن  .6
 تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

طموبــة منــه و ــي يرفــق المنــاتص مــ  عرضــه   صاصــة إاا كــان يشــارك ألول مــرة ( الشــهادات والوثــائق الم .1
 عما النحو التالي:

 .صورة مصدتة عن شهادة مزاولة المهنة وكالك السيرة الااتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 .شهادة صمو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة القيمة المضافة 

عمومــات فنيــة تعــرف عمــا المنــاتص أن يرفــق بعرضــه النســصة األصــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو م .2
اا كانــت تمــك العينــات  بـالموازم المعروضــة وكــالك يقــدم مــ  عرضــه العينــات المطموبــة فــي دعــوة العطــاء وا 
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ا يكـون لمجنــة العطـاءات عــدم  ايـر تابمـة لمنقــل فعميـه أن يحــدد مكانهـا والوتـت الــاي يمكـن رؤيتهــا فيـه وا 
 النظر بالعرض.

 يراب بحضافتها ويرى أنها ضرورية لتوضيح عرضه. يحق لممناتص أن يضيف أية وثائق أو معمومات .3

 

 ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .7

يمتزم المنـاتص أن يرفـق بعرضـه سـند دفـ  معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد التـاب  لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا 
دوار "  1000لـــوطني اإلســـ مي بمبمـــغ أو عمـــا شـــكل كفالـــة أو شـــيك بنكـــي صـــادر مـــن البنـــك ا المعمومـــات

وا ينظـر فـي أي عـرض ايـر معـزز بتـأمين دصـول العطـاء   عمـا أن تعـاد  كتأمين دصول " لمدة ث ث شهر
بعـد مـدة أسـبوعين مـن  تأمينات الدصول في العطاء إلا مقدميها من المناتصين الـاي لـم يحـال عمـيهم العطـاء

 ن أحيل عميهم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيا.تاريخ آصر موعد لتقديم العروض  وكالك لم
 تأمين حسن التنفيذ :  .0

وتيمة يمتزم المتناتص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنودج بتقديم تأمين حسن التنفيا لمعطاء المحال عميه 
 الكفالة أو الشيك عما النحو التالي:

 $.2000 الفائز بالمناتصة كميًا  .1

 $.1000 بعض البنود الفائز ب .2

أو  والك عمـا شـكل سـند دفـ  معتمـد صـادر مـن بنـك البريـد التـاب  لـوزارة ااتصـاات وتكنولوجيـا المعمومـات 
يــوم مــن تــاريخ تبميغــه بقــرار  15عمــا شــكل كفالــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن البنــك الــوطني اإلســ مي صــ ل 

مة عما أن يكون ساري المفعول لمدة  اربعة شـهور( مـن إحالة العطاء عميه من تبل اإلدارة العامة لموازم العا
تاريخ آصر موعد لتقديم تأمين حسن التنفيا   ويعاد تأمين حسن التنفيا إلا المتعهد بعد تنفيا كافة االتزامات 

 المترتبة عميه بموجب طمب صطي تقدمه الدائرة المستفيدة لدائرة الموازم العامة باإلفراج عن التأمين.
 

 الصيانة : .تأمين3
يقدم تامين الصيانة عمي شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك معتمد لدي وزارة المالية بغزة 

عمـا أن دوار أمريكـي  1000 البنك الوطني اإلس مي(أو سند دف  معتمد صادر عن بنك البريـد بقيمـة 
أمين إلـي المتعهـد بعـد أن يقـوم بكافـة ويعـاد  ـاا التـ تكون سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ انتهاء العقد

اا أصــل المتعهــد بتقــديم الصــيانة  االتزامــات المترتبــة عميــه بموجــب كتــاب صطــي مــن الــدائرة المســتفيدة  وا 
جــراء الصــيانة عمــي حســاب المتعهــد وتحميمــه  المطموبــة فيحــق لمجنــة العطــاءات مصــادرة تيمــة التــأمين وا 

 فروق األسعار.
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من تيمته كما و يتم  0.004عند العقد أو ااتفاق  بنسبة  وابع إيرادات دمغة:.يتم تحصيل رسوم ط4   

عن نفس العقد أو ااتفاق كرسوم طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو الترسية عما  0.004تحصيل نسبة 
رد من تيمة العقد أو ااتفاق عما أن تصصم من فاتورة المو  0.008الجهة المنفاة ليصبح مجموع المحصل 

 عند السداد.
 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -7
يشـــكل مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة لجنـــة فـــتح مظـــاريف العطـــاء وتقـــوم  ـــاج المجنـــة بفـــتح العطـــاءات بحضـــور  

 -المناتصين أو ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتصاا اإلجراءات التالية:
ات عـدد المظـاريف فـي محضـر فـتح المظـاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه إثب - أ

 وعما مظروفه رتمًا مسمسً  عما  يئة كسر اعتيادي بسطه رتم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عدد ا. - ب  ترتيم األوراق المرفقة م  العطاء وا 

تـــأمين اابتـــدائي المقـــدم مـــن كـــل منـــاتص والـــك بحضـــور تـــراءة اســـم مقـــدم العطـــاء واألســـعار وتيمـــة ال - ت
 المناتصين أو ممثميهم.

التوتيــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورتــة مــن أوراتــه  - ث
 وكالك عما محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات السابقة.

 

 
 
 

 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -0
مـــوازم العامـــة األشـــصاص أو الجهـــات الـــاين تتكـــون مـــنهم المجنـــة الفنيـــة التـــي تقـــوم بدراســـة يحـــدد مـــدير عـــام ال

العروض من النـواحي الفنيـة والماليـة والقانونيـة وتقـدم توصـياتها المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـا 
 -المعايير التالية في ااعتبار:

 ء.ا ينظر في أي عرض اير معزز بتأمين دصول العطا  - أ

تــدرس العــروض مــن الناحيــة الفنيــة بحيــث تحــدد المعــايير الفنيــة وفقــًا لمواصــفات المــوازم المطموبــة عمــا    - ب
جــــدول يعــــد لهــــاج الغايــــة  وتصضــــ  كافــــة العــــروض لــــنفس المعــــايير مــــن حيــــث التــــزام المنــــاتص بعرضــــه 

 بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

ماليـة والفنيـة ومقدرتـه عمـا الوفـاء بالتزامـات العطـاء يؤصا بعين ااعتبار كفاءة المناتص مـن النـاحيتين ال  - ت
وســمعته التجاريــة والتســهي ت التــي يقــدمها أو الصدمــة التــي يوفر ــا وتطــ  الغيــار وورش الصــيانة و كــالك 
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كونـه وكيــل أو مـوزع لوكيــل أو تــاجر  ولمجنـة اســتبعاد عــرض المنـاتص الــاي ا تتــوفر فيـه كــل أو بعــض 
  اج المتطمبات.

 اسة بالعرض الاي تدم أرصص األسعار ثم الاي يميه حتا تتم دراسة العروض المقدمة.تبدأ الدر   - ث

إاا تـــوافرت فـــي العـــرض كافـــة الشـــروط والمواصـــفات والجـــودة توصـــي المجنـــة الفنيـــة باإلحالـــة عمـــا مقـــدم  - ج
أرصص األسعار و من حق المجنة الفنية أن توصـي بالترسـية عمـا أكثـر مـن مـورد لمصـنف الواحـد بـالرام 

 اصت ف األسعار.من 

فــي حالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــي العــرض الــاي يتضــمن أرصــص األســعار تنتقــل الدراســة إلــا العــرض  - ح
الــاي يميــه بالســعر إلــا أن تصــل إلــا العــرض الــاي تتــوافر فيــه المتطمبــات لبحالــة عمــا أن تبــين أســباب 

 استبعاد العروض األرصص بشكل واضح.

شروط والجودة المطموبة يفضل المناتص الاي يتضمن عرضه ميزات إاا تساوت المواصفات واألسعار وال - خ
إضافية ثم المقدم لممنتجات المحمية  ثم المناتص المقيم بفمسطين بصورة دائمـة  ثـم مـدة التسـميم األتـل إاا 

 كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 خامسا :ـ التزامات المتعهد أو المورد :ـ
أحيل عميه العطاء استكمال إجراءات العقد الصاص بقرار اإلحالة وتوتي  ااتفاتية وما  عما المتعهد الاي .1

 يمحقها من أوراق ومستندات بما فيها  أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعهد بالتوريد ص ل أسبوعان من تاريخ است مه ألمر التوريد. .2

لعقــد دون الحصــول عمــا  إان ا يجــوز لممتعهــد أن يتنــازل ألي شــصص آصــر عــن كــل أو أي جــزء مــن ا .3
 صطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ا يحق لممناتص أو المورد الرجوع عما لجنـة العطـاءات بـأي صسـارة أو ضـرر ناشـق عـن تقـديم عرضـه  .4
فــي حالــة إاا مــا رفضــت لجنــة العطــاءات كــل العــروض المقدمــة إليهــا أو إاا لــم تحــل العطــاء عمــا مقــدم أتــل 

 ا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وتت أو أي مرحمة دون اكر األسباب.األسعار أو إا

يمتـــزم المـــورد بتســـميم المـــوازم وفقـــًا لممواصـــفات والشـــروط المتفـــق عميهـــا والـــواردة فـــي تـــرار اإلحالـــة وكـــالك  .5
 العينات المعتمدة والماكورة فيه.

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

:  إاا تـأصر المتعهـد عـن توريـد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير فرض غرامة ماليـة .1
%( مــن تيمـة المــوازم التــي تــأصر فــي توريــد ا 1عـام دائــرة المــوازم العامــة أن يفــرض ارامـة ماليــة ا تقــل عــن  

صير فــي التوريــد نــاجم عــن تــوة تــا رة   وفــي جميــ  األحــوال عمــا عــن كــل أســبوع تــأصير إا إاا تبــين أن التــأ
المتعهــد تقـــديم إشــعار صطـــي وفـــوري إلــا الجهـــة المصتصـــة بــالظروف واألســـباب التـــي أدت إلــا التـــأصير فـــي 

 التوريد أو منعته من الك وتقديم ما يثبت الك.
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ه التزامـه بالتوريـد أو تصـر فـي : إاا نكـل المتعهـد عـن تنفيـا التزاماتـه بمـا فيـ الشراء عمى حساب المتعهد .2
الــك أو تــأصر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بهــا المتعهــد بــنفس 
الصصــائص والمواصــفات مــن أي مصــدر آصــر عمــا حســاب  ــاا المتعهــد ونفقتــه مــ  تحميمــه فــروق األســعار 

طـــل أو ضـــرر يمحـــق بالـــدائرة المســـتفيدة أو دائـــرة المـــوازم والنفقـــات اإلضـــافية وأيـــة صســـائر أو مصـــاريف أو ع
 العامة دون الحاجة إلا أي إناار وا يحق لممتعهد ااعتراض عما الك.

: و نا يحق لمجنة العطـاءات التـي استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماته أو إلغاء العقد المبرم معه .3
عهـد بمـا فـي الـك مصـادرة تيمـة التـأمين المقـدم مـن المتعهـد أحالت العطاء اتصاا اإلجراءات ال زمة بحـق المت

أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســب مــ  تيمــة المــوازم ايــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــي  ــاج الحالــة إيــرادًا لمصزينــة 
 العامة.

وفي جمي  األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل األموال المستحقة لها فـي امـة المنـاتص أو المـورد  .4
األمــــوال المســــتحقة لــــالك المنــــاتص أو المــــورد لــــدى الــــوزارات والهيئــــات والمؤسســــات الحكوميــــة أو مــــن  مــــن

 كفااتهم.
 

 -حل الخالفات:سابعًا: 
في حال حدوث أي ص ف ينشأ عن تفسير أي بنـد مـن البنـود السـابقة أو مـن بنـود العقـد فيـتم حمـه وديـًا   - أ

 بالتفاوض.

مــن بــدء مفاوضــتهما لموصــول إلــا حــل حــول أي صــ ف يتعمــق  يومــاً  30إاا لــم يــتمكن الطرفــان صــ ل  - ب
ـــق القـــوانين واألنظمـــة  ـــا المحكمـــة المصتصـــة وتطبي ـــالمجوء إل بالعقـــد يحـــق ألي مـــن الطـــرفين حـــل الصـــ ف ب

 المعمول بها في مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بهاا الشأن.

 
 شروط متفرقة:ـثامنا:

إاا استعمل المناتص الغش أو الت عب في معاممته أو ثبت عميه أنه شرع أو تام بنفسه أو بواسطة ايرج  .1
بطريق مباشر أو اير مباشر عما رشوة أحد موظفي أو مستصدمي السمطة أو عما التواطؤ معه إضرارًا 

طالبـة بالتعويضــات بالمصـمحة يمغـي عقـدج فـي الحــال ويصـادر التـأمين مـ  عـدم اإلصــ ل بحـق الـوزارة الم
المترتبــة عمــا الــك فضــً  عــن شــطب اســمه مــن بــين المناتصــين وا يســمح لــه بالــدصول فــي مناتصــات 

 لمسمطة الوطنية الفمسطينية  اا فضً  عن اتصاا اإلجراءات القضائية ضدج عند ااتتضاء.
لمقضــــاء وكــــالك  إاا أفمـــس المنــــاتص أو المــــورد يحـــق لمجنــــة العطــــاءات إلغـــاء التعاتــــد معــــه دون المجـــوء .2

 مصادرة مبمغ التأمين كحيراد عام لمصزينة العامة.
إاا تــوفا المنــاتص أو المــورد جــاز إلغــاء العقــد  المبــرم معــه أو مــا تبقــا منــه  بتوجيــه كتــاب لمورثــة يفيــد  .3

 بالك دون الحاجة إلا استصدار حكم تضائي يقضي بالك م  رد مبمغ التأمين في  اج الحالة.
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 الشروط الخاصة
 

تزم المناتص بتـوفير صدمـة الصـيانة المجانيـة  كتـاب ضـمانة(وتط  الغيـار لمـوازم التـي تتطمـب الـك لمـدة ا يم -1
 تقـل عـن سنة مي دية.

% وصاليــة مــن أي عيــوب فــي المصــنعية أو فــي 100يمتــزم المنــاتص أن تكــون المــواد المــوردة جديــدة بنســبه   -2
 اء.المادة   وتبعًا لممواصفات الماكورة في كراسة العط

يمتزم المناتص المحال عميه العطاء أو أي جزء منه بتوريد وتركيب وتشغيل األصناف التي تطمب منه صـ ل  -3
أســـبوعان مـــن تـــاريخ طمـــب التوريـــد الصطـــي ويـــتم الـــدف  صـــ ل شـــهر بموجـــب معـــززات الصـــرف  مــــدة أتصـــا ا

 المطموبة.

 مل التحميل والتوصيل والتركيب والتشغيل.السعر المقدم بالدوار األمريكي شامل تيمة الضريبة المضافة وشا -4
ة الصــانعة  كعمــا المنــاتص أن يبــين فــي عرضــه بمــد المنشــأ لمــوازم المعروضــة  ومنشــأ مكوناتهــا  واســم الشــر  -5

 والماركة  وااسم التجاري  والموديل  والرتم عما الكتالوج أو النشرة الصاصة بالموازم المعروضة .

دمات األجهــزة المقدمــة بالعطــاء  ـصــ لبيــ  و ة تانونيــا ومؤ مــة فنيــاً يجــب أن تكــون الجهــات العارضــة مرصصــ -6
 درة عما تركيب وتسميم ودعم األجهزة الفنية.ـولديها ورشات صيانة ودعم فني لما بعد البي   ولها المق

لمجنـة العطـاءات المركزيـة الحـق بتجزئــة األصـناف أو كمياتهـا بـين أكثـر مــن متعهـد   والـك بمـا يتناسـب مــ   -7
 حة العامة.المصم

جــراء التجـــارب عميهـــا لمعرفـــة مـــدى مطابقتهـــا لممواصــفات بالطريقــة  -8 يــتم فحــص المــوازم المــوردة مــن المتعهــد وا 
 التي تحدد ا الدائرة المستفيدة أو لجنة ااست م بموجب لجان فنية تشكل لهاا الغرض.

د المناتصة يجب تعبئة نمواج عقد لممورد الاي يرسو عميه أي جزء من المناتصة وعند تسميم أي بند من بنو  -9
 الصيانة المرفق في الكراسة. 

أشهر تبدأ مـن تـاريخ صـدور اإلحالـة النهائيـة لمعطـاء  وا يحـق ألي  ستةيسري البدء بتنفيا  اا العطاء لمدة -10
 مورد المطالبة برف  أسعارج ص ل تمك الفترة.

أشـــهر وفقـــا لمقتضـــيات  6دة لهـــا والبالغـــة يحـــق لمجنـــة العطـــاءات المركزيـــة تمديـــد العطـــاء عـــن المـــدة المحـــد-11
 المصمحة العامة.

 
 
 
 
 
 
 



 

 9 صفحة الفلسطينية الىطنية السلطة وزارات لصالح حىاسية أجهزة تىريد 55/5105 رقم مناقصة

 

 
 جدول األسعار والكميات 

 
 

Item Specification QTY 

 
Price $ 

 

1.  NAS 

 
 
QNAP :TVS-EC2480U- SAS- RP R2 24 or 
equivalent 
- Bay Turbo NAS, SAS/SATA 6G, Xeon E3-1246 
v2 3.5GHz, 32 GB (8GB x4), 4-LAN, 10G-
READY,Iscsi, RAID 0, 1, 5, 6, 10 5+spare, 
6+spare, 10+spare, global hot spare, RAM, max 8-
LAN, PCle expansion slot x2, redundant power 
supply, With  Rail Kit. 24 x hot-swappable and 
lockable tray 
 

 
 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 

 

24X WD – WD8001FFWX  WD Red Pro 8TB 
3.5-Inch SATAIII 7200rpm 128MB Cache NAS 

 

2. Brand Name Computer 

(Level I) 

 

 
Brand Name …………………………………… 
Chipset: Intel® H81 Express Chipset 
CPU: Intel Core i3  
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 
 

…4…. 

 

3.Monitor LED 

 
LED Wide :18.5” With Internal Power Supply: LG, Dell 
,HP 
1 Years Full Warranty 
 

…6…. 

 

 

4.Monitor LED 

 

 
LED Wide :24” With Internal Power Supply 
1 Years Full Warranty 
 

1 

 

5.Laptop   (Level I) 
 

 
Brand Laptop:……………………… 
CPU: Core™ i3   

RAM: 1x4GB  
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 
Flash Disk 8GB  
Battery: 4 CELL Internal Battery, Min. 51Whr 
 (at most 3 months from production date) 1 Years Full 
Warranty 
Original Microsoft USB Mouse 

…100…. 

 

http://shopping1.hp.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/WW-USSMBPublicStore-Site/en_US/-/USD/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=bjYQ7hacW4gAAAEzAexUNhfJ
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Original Power Adapter with ME Power Cables (8mm 
Diameter) 
Drivers CD/DVD Included 
Non Refurbished Products  
1 Years Full Warranty 
 احضار جهاز عين

6.Laptop (Level II) 

 

 
Brand Laptop:……………………... 
CPU: Intel Core i5- 
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 
Flash Disk 8GB SanDisk 
Battery: 4 CELL Internal Battery, Min. 51Whr 
 (at most 3 months from production date) 1 Years Full 
Warranty 
Original Microsoft USB Mouse 
Original Power Adapter with ME Power Cables (8mm 
Diameter) 
Drivers CD/DVD Included 
Non Refurbished Products  
1 Years Full Warranty 
 احضار جهاز عينة
 

…4…. 

 

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

………. 
 

8.Server Level(I) Racked 

 
Brand & Model: HP ML 310E G8 or  equivalent 
Processor: Intel® Xeon®  
Memory: 16GB (2x8GB) DDR3 1333MHz ECC  
Network Controller: Ethernet 1Gb 2-port Adapter 
Storage Controller: Raid Controller Support (Raid 0/1) 
Hard Drive: 2T (2 x 1TB) >=3Gbps SATA 7.2K 3.5" 
Optical Drive: SATA DVD-RW 
Power Supply: (1) >=350W factory integrated power 
supply 
Form Factor: 1U Racked 
Rail Kit 
Original Keyboard,Mouse (Same Brand Name) 
Antivirus System two years license (ESET NOD) 
2 Years Full Warranty 
 

…3…. 

 

9.Laser Printer  (Level I) 

 
Brand & Model: HP LaserJet Printer 1102 or Eqv. 
Print Speed: at least 18 ppm 
RAM: at least 2 MB 
Ink/Toner Cartridge included  
Hi-Speed USB 2.0 
Hi-Speed USB 2.0 Cable (3 Meter) Included 
Original Power Cable Included 
Drivers CD/DVD Included 
1 Years Full Warranty 
 

…8…. 

 

10.Network Printer 

 

 
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 

…23…. 

 

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
http://www.officedepot.com/catalog/compare.do?sort=auto%20double-sided%20printing
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1 Years Full Warranty 
 

11. Color Laser Printer 

 
Brand & Model:  
Black: at least 22 ppm 
Color at least 20 ppm 
RAM: at least 821 MB 
Ink/Toner Cartridge included  
High Speed USB 2.0 
Hi-Speed USB 2.0 Cable (3 Meter) Included 
Original Power Cable Included 
Drivers CD/DVD Included 
1 Years Full Warranty 
 

 

 

12.Scanner (Level I) 

 
Brand & Model: HP Scanjet 5590 Digital Flatbed 
Scanner Or Eqv. 
Type: Flatbed, Automatic Document Feeder (ADF) 
Resolution: Up 2400 dpi 
High Speed USB2.0 
Automatic document feeder speed: Up to 8 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 
 

…11…. 

 

 

13.Router 

 

 

 
Router micro tic 

…6…. 

 

14.Unmanaged Switch 

8-Port 

 
Brand & Model ……………………………………… 
Unmanaged switch 
8-port FastEthernet (10/100/1000) 
1 Years Full Warranty 
 

…6…. 

 

15.Unmanaged Switch 24-
Port 

 
Brand & Model ……………………………………… 
Unmanaged switch 
24-port FastEthernet (10/100/1000) 
1 Years Full Warranty 
 

…1…. 

 

16.UPS 750VA 

Brand & Model ……………………………………… 
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
 

…13…. 

 

17.External H.D.D 
 

 
External H.D.D (1TB) 
 

…3… 
 

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?locale=en_us&taskId=135&prodSeriesId=377689&prodTypeId=15179
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?locale=en_us&taskId=135&prodSeriesId=377689&prodTypeId=15179
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18.External H.D.D 
 

External H.D.D  (2 TB) 
 …2… 

 

19.RJ45 Male connector 
 
RJ45 Male connector cat5 …200… 

 

20.Rack 
 
Rack 9 Unit …6.. 

 

21.Tester 
 
Cable Tester  …1… 

 

22.Access Point 
 
Access Point   …15…. 

 

23.Access Point 
 
Access Point  TP Link c9 or equivalent …6.. 

 

24. 
 
 ..2…  مكبس شبكات

 

25.TAB 

 
TAP Let  10" 
 مع مدخل شريحة
 

…1….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

ـــ  ويــة رتــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج ـــــأتــر أنــا الموتــ  أدنــ  ــــــــــ ـ بصــفتي ممــثً  عــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ــــــــــــــ

مـــن شـــروط عامـــة  40/2017.   بـــأنني تـــرأت وتفهمـــت كافـــة مـــا ورد بوثـــائق العطـــاء المطـــروح رتـــم  1
 .وصاصة ومواصفات وألتزم التزاما تانونيًا بتمك الشروط والمواصفات 

شـهور  سـتة.   كما ألتزم بأن يبقا العرض المقدم مني ساري المفعول وا يجوز لي الرجوع عنه لمـدة 2
 من تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.

.   وكــالك ألتـــزم توريـــد األجهـــزة المحالـــة عمـــا بموجـــب العطـــاء المـــاكور أعـــ ج والـــاي يـــتم طمبـــه مـــن 3
صـــدار أمـــر التوريـــد الصطـــي عمـــا أن يكـــون الصـــنف صـــ ل أســـبوعان مـــن إ وزارات الســـمطة الفمســـطينية

 المورد من تبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميها في  اا العطاء.
 و اا إترار وتعهد مني بالك أتر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .    

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقم المشتغل المرخص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقـم الهاتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــ
 
 
 
 
 

 
 
 


