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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 لموازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 7102/ 44  عطاء رقم
وتعبئـة أكبـار  ماكينـات التوـويرشـراء عطـاء ككـوم  زية عـن طـرح ـــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية
 .تبعًا لمشروط والمواوفات الموضكة ف  كراسة ووثائق العطاء دولة فمسطينلوالح وزارات  ماكينات التووير

وترغــف فــ  المشــاركة فــ  اــذا العطــاء مراجعــة وزارة الماليــة /  فعمــا الشــركات ذات ااصتوــاص والمســجمة رســمياً 
غـرف بـرج  ف  غزة الرمال برج الوليد الطابق األرض  بالقرف من إشارة مرور الطيرانلموازم العامةـ اإلدارة العامة 

 صــ ل أوتــات الــدوام الرســم  مــن أجــل الكوــول عمــا كراســة المواوــفات ووثــائق العطــاء مقابــل دفــ ( 9الظــافر  
 .صزينة وزارة الماليةإلا غير مستردة تورد  شيكل( 222مبمغ  

/ وزارة المالية العامة الموازم دارةاإلآصر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المصتوم ف  وندوق العطاءات ب
المظاريف بكضور  وتفتح 11/4/2207الموافق  الث ثاءيوم  وباحمن  الكادية عشراو الساعة  زةـف  غ

 الزمان والمكان .نفس مناتوين ف  ممثم  ال
 

 لموازم العامة العامة دارةاإل                                                            
 مالحظة:ـ

 عما من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلع ن ف  الوكف .0
مـن بنـك البريـد  فـ كفالة بنكية أو شيك بنك  وادر من البنـك الـوطن  اإلسـ م  أو سـند ديجف إرفاق  .2

مـن آصــر  ث ثـة شـرورســاري المفعـول لمـدة  $0222بمبمـغ  التـاب  لـوزارة ااتوـاات وتكنولوجيـا المعمومـات
 موعد لتقديم العروض.

 وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائف. بالشيكلتقدم األسعار  .3
 لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أتل األسعار. .4
 م غير مسئولة عن أي مبمغ نقدي يرفق م  العطاء..اإلدارة العامة لمواز 5
 2824368 -2826992لممراجعة وااستفسار ااتف رتم :  .6
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 الشروط العامة 

 
 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعــد المنــاتص عرضــه وأســعارج عمــا الجــداول والنمــاذج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ اــذج  .0
وثــائق ويــتفرم جميــ  مــا ورد فيرــا ويصــتم ويوتــ  كافــة وثــائق دعــوة العطــاء ويقــدمرا ضــمن العــرض كاممــة ال

 عما أن يتكمل كافة النتائج المترتبة عما عدم تيامه بالتدتيق وااستكمال بوورة وكيكة.

زيم عمــا أن يشــمل الســعر رســوم الجمــارك والضــريبة المضــافة وأجــور التكــ دواربالــتكتــف أســعار العطــاء  .2
 والتغميف ومواريف النقل والتكميل والتنزيل والتأمين وجمي  الرسوم والمواريف األصرى.

أو التعـــديل أو  يعـــد المنـــاتص عرضـــه مطبوعـــًا أو مكتوبـــًا بـــالكبر األزرق أو األســـود فقـــط ويكظـــر المكـــو .3
الشـــطف أو اإلضـــافة فـــ  العـــرض وكـــل توـــكيح مـــن اـــذا القبيـــل يوضـــ  عميـــه صطـــين متـــوازيين بـــالكبر 

 ويعاد كتابة الوواف بالكبر األزرق أو األسود ويوت  بجانبه من تبل من أجرى التوويف. راألكم

غمف مغمـق بحككـام ويكتـف يقدم المناتص عرضه مرفقًا به الوثائق المطموبة م  تأمين دصول العطاء ف  م .4
 صتمفـــةملوـــالح جرـــات ككوميـــة  وتعبئـــة أكبـــار ماكينـــات توـــوير التوـــويرماكينـــات شـــراء عميـــه عطـــاء 

وكــذلك اســمه وعنوانــه بالكامــل ورتــم الرــاتف والفــاكس ورتــم وــندوق البريــد  2207/  44  رتــم  لممناتوــة
لموازم / وزارة المالية صطيًا  العامة ةاإلدار الصاوين به لترسل إليه المكاتبات المتعمقة بالعطـاء وعميه تبميــغ 

الـدائرة التـ  طركـت العطـاء وعنوانرـا وبصـ ف  تعديل ف  عنوانه وعميه أن يكتف أيضًا اسم بأي تغيير أو
 ذلك يكق لمجنة العطاءات أن ترمل العرض المقدم منه.

لمـوازم  العامـة ةاإلدار يودع العرض من تبل المناتص ف  وندوق العطاءات المصوص لرذا الغرض لدى  .5
فـــ  وـــندوق  بمجمـــ  الـــوزارات الككوميـــة الجديـــد تبـــل انترـــاء المـــدة المكـــددة لـــذلك وكـــل عـــرض ا يـــودع 

 العطاءات تبل آصر موعد لتقديم العروض ا ينظر فيه ويعاد إلا مودرج مغمقًا .

شـرور مـن  ث ثـةيمتزم المناتص بأن يبقا العرض المقدم منه نافذ المفعول وا يجوز له الرجـوع عنـه لمـدة  .6
 تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.

 
 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطموبة:ـ

يرفق المناتص مـ  عرضـه   صاوـة إذا كـان يشـارك ألول مـرة ( الشـرادات والوثـائق المطموبـة منـه واـ    .0
 عما النكو التال :

 .وورة مودتة عن شرادة مزاولة المرنة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الوناع  لمشركة 

 افة.شرادة صمو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة القيمة المض 
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عمــا المنــاتص أن يرفــق بعرضــه النســصة األوــمية مــن أيــة كتالوجــات أو نشــرات أو معمومــات فنيــة تعــرف  .2
ذا كانــت تمــك العينــات  بـالموازم المعروضــة وكــذلك يقــدم مــ  عرضــه العينــات المطموبــة فــ  دعــوة العطــاء وا 

ا يكـو  ن لمجنــة العطـاءات عــدم غيـر تابمـة لمنقــل فعميـه أن يكــدد مكانرـا والوتـت الــذي يمكـن رؤيترــا فيـه وا 
 النظر بالعرض.

 يكق لممناتص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يرغف بحضافترا ويرى أنرا ضرورية لتوضيح عرضه. .3

 

  ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأمين الدخول في العطاء : .0

ااتوـاات وتكنولوجيـا  وـادر مـن بنـك البريـد التـاب  لـوزارة معتمـد يمتزم المنـاتص أن يرفـق بعرضـه سـند دفـ 
أو عما شكل كفالة أو شيك بنك  وادر من بنك يتعامل م  السمطة الفمسطينية ف  غـزة وموافقـة  المعمومات

وا ينظــر فـ  أي عـرض غيــر معـزز بتـأمين دصــول " كتـأمين دصـول "  $0222 بمبمــغ وزارة الماليـة عمـا ذلـك
 قدميرا مـن المناتوـين الـذي لـم يكـال عمـيرم العطـاءالعطاء، عما أن تعاد تأمينات الدصول ف  العطاء إلا م

بعــد مــدة أســبوعين مــن تــاريخ آصــر موعــد لتقــديم العــروض، وكــذلك لمــن أكيــل عمــيرم العطــاء بعــد أن يقومــوا 
 بتقديم تأمين كسن التنفيذ.

 

 تأمين حسن التنفيذ :  .7

م تــأمين كســن تنفيــذ لمعطــاء يمتــزم المنــاتص الفــائز بالعطــاء أو بــأي جــزء مــن بنــودج وتبــل توتيــ  العقــد بتقــدي
أو كفالة بنكيـة أو شـيك بنكـ   شكل سند دف  معتمد ووادر من بنك البريد اعم $5222 المكال عميه بقيمة

يـوم مـن تــاريخ  05 صـ لوذلــك كتـأمين كسـن تنفيـذ  وـادر مـن بنـك يتعامـل مــ  السـمطة الفمسـطينية فـ  غــزة
عـــام عامـــة لمـــوازم عمـــا أن يكـــون ســـاري المفعـــول لمـــدة  تبميغـــه بقـــرار إكالـــة العطـــاء عميـــه مـــن تبـــل اإلدارة ال

( من تاريخ آصر موعد لتقـديم تـأمين كسـن التنفيـذ ، ويعـاد تـأمين كسـن التنفيـذ إلـا المتعرـد بعـد تنفيـذ مي دي
كافة االتزامات المترتبة عميه بموجف طمـف صطـ  تقدمـه الـدائرة المسـتفيدة لـادارة العامـة لمـوازم بـاإلفراج عـن 

  كيث يتم إودار شيك بقيمة السند من وزارة المالية(.التأمين 
 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -0
يشـــكل مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة لجنـــة فـــتح مظـــاريف العطـــاء وتقـــوم اـــذج المجنـــة بفـــتح العطـــاءات بكضـــور  

 -ء بعد اتصاذ اإلجراءات التالية:المناتوين أو ممثميرم ف  الزمان والمكان المكددين ف  دعوة العطا
إثبات عـدد المظـاريف فـ  مكضـر فـتح المظـاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المجنـة عميـه  - أ

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

ثبات عدداا.  - ف  ترتيم األوراق المرفقة م  العطاء وا 
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اءة اســـم مقـــدم العطـــاء واألســـعار وتيمـــة التـــأمين اابتـــدائ  المقـــدم مـــن كـــل منـــاتص وذلـــك بكضـــور تـــر   - ت
 المناتوين أو ممثميرم.

التوتيــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء الكاضــرين عمــا العطــاء ومظروفــه وكــل ورتــة مــن أوراتــه  - ث
 وكذلك عما مكضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات السابقة.

 -:وتقييم العروض لجنة دراسة -7
يكـــدد مـــدير عـــام المـــوازم العامـــة األشـــصاص أو الجرـــات الـــذين تتكـــون مـــنرم المجنـــة الفنيـــة التـــ  تقـــوم بدراســـة 
العروض من النـواك  الفنيـة والماليـة والقانونيـة وتقـدم تووـياترا المناسـبة لمجنـة العطـاءات المركزيـة بعـد أصـذ 

 -المعايير التالية ف  ااعتبار:
 أي عرض غير معزز بتأمين دصول العطاء.ا ينظر ف    - أ

تــدرس العــروض مــن الناكيــة الفنيــة بكيــث تكــدد المعــايير الفنيــة وفقــًا لمواوــفات المــوازم المطموبــة عمــا    - ف
جــــدول يعــــد لرــــذج الغايــــة، وتصضــــ  كافــــة العــــروض لــــنفس المعــــايير مــــن كيــــث التــــزام المنــــاتص بعرضــــه 

 بمواوفات وشروط دعوة العطاء.

بار كفاءة المناتص مـن النـاكيتين الماليـة والفنيـة ومقدرتـه عمـا الوفـاء بالتزامـات العطـاء يؤصذ بعين ااعت  - ت
وســمعته التجاريــة والتســري ت التــ  يقــدمرا أو الصدمــة التــ  يوفراــا وتطــ  الغيــار وورش الوــيانة و كــذلك 

أو بعــض  كونـه وكيــل أو مـوزع لوكيــل أو تــاجر، ولمجنـة اســتبعاد عــرض المنـاتص الــذي ا تتــوفر فيـه كــل
 اذج المتطمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي تدم أرصص األسعار ثم الذي يميه كتا تتم دراسة العروض المقدمة.  - ث

إذا تـــوافرت فـــ  العـــرض كافـــة الشـــروط والمواوـــفات والجـــودة تووـــ  المجنـــة الفنيـــة باإلكالـــة عمـــا مقـــدم  - ج
ر مـن مـورد لموـنف الواكـد بـالرغم أرصص األسعار و من كق المجنة الفنية أن تووـ  بالترسـية عمـا أكثـ

 من اصت ف األسعار.

فــ  كالــة عــدم تــوافر المتطمبــات فــ  العــرض الــذي يتضــمن أرصــص األســعار تنتقــل الدراســة إلــا العــرض  - ح
الــذي يميــه بالســعر إلــا أن توــل إلــا العــرض الــذي تتــوافر فيــه المتطمبــات لاكالــة عمــا أن تبــين أســباف 

 استبعاد العروض األرصص بشكل واضح.

إذا تساوت المواوفات واألسعار والشروط والجودة المطموبة يفضل المناتص الذي يتضمن عرضه ميزات  - خ
إضافية ثم المقدم لممنتجات المكمية، ثم المناتص المقيم بفمسطين بوورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم األتـل إذا 

 كانت سرعة التسميم لمومكة الدائرة المستفيدة.
 

 عهد أو المورد :ـخامسا :ـ التزامات المت
عما المتعرد الذي أكيل عميه العطاء استكمال إجراءات العقد الصاص بقرار اإلكالة وتوتي  ااتفاتية وما  .0

 يمكقرا من أوراق ومستندات بما فيرا  أوامر الشراء(.
 .إع مه بالعطلتاريخ  ساعة من 24ص ل  باجراء الويانةيمتزم المتعرد  .2



 

6 

 

ألي شــصص آصــر عــن كــل أو أي جــزء مــن العقــد دون الكوــول عمــا  إذن ا يجــوز لممتعرــد أن يتنــازل  .3
 صط  من لجنة العطاءات الت  أكالت العطاء.

ا يكق لممناتص أو المورد الرجوع عما لجنـة العطـاءات بـأي صسـارة أو ضـرر ناشـق عـن تقـديم عرضـه  .4
لعطــاء عمــا مقــدم أتــل فــ  كالــة إذا مــا رفضــت لجنــة العطــاءات كــل العــروض المقدمــة إليرــا أو إذا لــم تكــل ا

 األسعار أو إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء ف  أي وتت أو أي مركمة دون ذكر األسباف.

يمتـــزم المـــورد بتســـميم المـــوازم وفقـــًا لممواوـــفات والشـــروط المتفـــق عميرـــا والـــواردة فـــ  تـــرار اإلكالـــة وكـــذلك  .5
 العينات المعتمدة والمذكورة فيه.

 

 تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامو بو:ـ:ـ اإلجراءات التي سادسا
إذا تـأصر المتعرـد عـن توريـد مـا التـزم بـه فـ  الموعـد المكـدد فـ  العقـد يكـق لمـدير :  فرض غرامة ماليـة .0

%( مــن تيمـة المــوازم التــ  تــأصر فــ  توريــداا 0عـام دائــرة المــوازم العامــة أن يفــرض غرامـة ماليــة ا تقــل عــن  
أســبوع تــأصير إا إذا تبــين أن التــأصير فــ  التوريــد نــاجم عــن تــوة تــاارة ، وفــ  جميــ  األكــوال عمــا عــن كــل 

المتعرــد تقـــديم إشــعار صطـــ  وفـــوري إلــا الجرـــة المصتوـــة بــالظروف واألســـباف التـــ  أدت إلــا التـــأصير فـــ  
 التوريد أو منعته من ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.

لمتعرـد عـن تنفيـذ التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتوريـد أو توـر فـ  إذا نكـل ا : الشراء عمى حساب المتعهد .2
ذلــك أو تــأصر يكــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إوــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم برــا المتعرــد بــنفس 
الصوــائص والمواوــفات مــن أي موــدر آصــر عمــا كســاف اــذا المتعرــد ونفقتــه مــ  تكميمــه فــروق األســعار 

ضـــافية وأيـــة صســـائر أو موـــاريف أو عطـــل أو ضـــرر يمكـــق بالـــدائرة المســـتفيدة أو دائـــرة المـــوازم والنفقـــات اإل
 العامة دون الكاجة إلا أي إنذار وا يكق لممتعرد ااعتراض عما ذلك.

: وانا يكق لمجنة العطـاءات التـ  استبعاد عرض المورد الذي يخل بالتزاماتو أو إلغاء العقد المبرم معو .3
اتصاذ اإلجراءات ال زمة بكـق المتعرـد بمـا فـ  ذلـك موـادرة تيمـة التـأمين المقـدم مـن المتعرـد أكالت العطاء 

أو أي جــزء منــه بشــكل يتناســف مــ  تيمــة المــوازم غيــر المــوردة ويعتبــر المبمــغ فــ  اــذج الكالــة إيــرادًا لمصزينــة 
 العامة.

لرا فـ  ذمـة المنـاتص أو المـورد  وف  جمي  األكوال يكق لدائرة الموازم العامة تكويل األموال المستكقة .4
مــــن األمــــوال المســــتكقة لــــذلك المنــــاتص أو المــــورد لــــدى الــــوزارات والريئــــات والمؤسســــات الككوميــــة أو مــــن 

 كفااترم.
 -حل الخالفات:سابعًا: 

ف  كال كدوث أي ص ف ينشأ عن تفسير أي بنـد مـن البنـود السـابقة أو مـن بنـود العقـد فيـتم كمـه وديـًا   - أ
 بالتفاوض.
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يومــًا مــن بــدء مفاوضــترما لمووــول إلــا كــل كــول أي صــ ف يتعمــق  32ا لــم يــتمكن الطرفــان صــ ل إذ - ف
ـــق القـــوانين واألنظمـــة  ـــا المككمـــة المصتوـــة وتطبي ـــالمجوء إل بالعقـــد يكـــق ألي مـــن الطـــرفين كـــل الصـــ ف ب

 المعمول برا ف  مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية برذا الشأن.

  
 شروط متفرقة:ـ :ثامنا

استعمل المناتص الغش أو الت عف ف  معاممته أو ثبت عميه أنه شرع أو تام بنفسه أو بواسطة غيرج  اذإ .0
بطريق مباشر أو غير مباشر عما رشوة أكد موظف  أو مستصدم  السمطة أو عما التواطؤ معه إضرارًا 

بـة بالتعويضــات بالموـمكة يمغـ  عقـدج فـ  الكــال ويوـادر التـأمين مـ  عـدم اإلصــ ل بكـق الـوزارة المطال
المترتبــة عمــا ذلــك فضــً  عــن شــطف اســمه مــن بــين المناتوــين وا يســمح لــه بالــدصول فــ  مناتوــات 

 لمسمطة الوطنية الفمسطينية اذا فضً  عن اتصاذ اإلجراءات القضائية ضدج عند ااتتضاء.
قضــــاء وكــــذلك إذا أفمـــس المنــــاتص أو المــــورد يكـــق لمجنــــة العطــــاءات إلغـــاء التعاتــــد معــــه دون المجـــوء لم .2

 موادرة مبمغ التأمين كحيراد عام لمصزينة العامة.
إذا تــوفا المنــاتص أو المــورد جــاز إلغــاء العقــد  المبــرم معــه أو مــا تبقــا منــه  بتوجيــه كتــاف لمورثــة يفيــد  .3

 بذلك دون الكاجة إلا استودار ككم تضائ  يقض  بذلك م  رد مبمغ التأمين ف  اذج الكالة.
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 روط الخاصةالش

 

 
 :  شروط  شراء الماكينات الجديدة : أوال

وتطـ  الغيـار لمـوازم التـ  تتطمـف ذلـك لمـدة ا  كتاف ضمانة(  ةالمجاني يمتزم المناتص بتوفير صدمة الويانة -0
 .وورة بالنسبة لماكينات التووير 22222أو  سنةتقـل عـن 

% وصاليــة مــن أي عيــوف فــ  الموــنعية أو فــ  022 بنســبه المنــاتص أن تكــون المــواد المــوردة جديــدة يمتــزم  -2
 المادة ، وتبعًا لممواوفات المذكورة ف  كراسة العطاء.

يمتزم المناتص المكال عميه العطاء أو أي جزء منه بتوريد وتركيف وتشغيل األوناف الت  تطمف منه صـ ل  -3
 .( يومًا من تاريخ طمف التوريد الصط  32  رمـدة أتوااا شر

بتقــديم أفضــل ضــمان وــيانة مجانيــة مــن كيـث النوعيــة كســف المــدة الممتــزم برــا فــ  العــرض يمتـزم المنــاتص  -4
 المقدم، وكسف م كظة المجنة الفنية.

 .والتشغيل شامل التكميل والتوويل والتركيفبة المضافة و السعر المقدم بالدوار األمريك  شامل تيمة الضري -5
ة الوــانعة، كالمعروضــة، ومنشــأ مكوناترــا، واســم الشــر عمــا المنــاتص أن يبــين فــ  عرضــه بمــد المنشــأ لمــوازم  -6

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

دمات األجرــزة المقدمــة بالعطــاء، ـصــ لبيــ  و يجــف أن تكــون الجرــات العارضــة مرصوــة تانونيــا ومؤامــة فنيــاً  -7
  .درة عما تركيف وتسميم ودعم األجرزة الفنيةـفن  لما بعد البي ، ولرا المق ولديرا ورشات ويانة ودعم

لمجنـة العطـاءات المركزيـة الكـق بتجزئــة األوـناف أو كمياترـا بـين أكثـر مــن متعرـد ، وذلـك بمـا يتناسـف مــ   -8
 المومكة العامة.

جــراء التجـــارف عميرـــا لمعرفـــة مـــدى مط -9 ابقترـــا لممواوــفات بالطريقــة يــتم فكــص المــوازم المــوردة مــن المتعرــد وا 
 الت  تكدداا الدائرة المستفيدة أو لجنة ااست م بموجف لجان فنية تشكل لرذا الغرض.

 يتعرد المورد بضمان توفير تط  الغيار واألكبار ص ل مدة صمس سنوات ف  كال تم طمف ذلك منه. -02

 –دوبمـيكس  -سـورتر –ينـة  فيـدر يتم إرفاق الكتالوج الصاص بالماكينة موضكًا أي إضـافات عمـا الماك  -00
 كرت طابعة(.

 .عدد الوفكات( –يتم إيضاح ثمن تط  الغيار لكل ماكينة و مدة و كيترا المقدرة   الثمن   -02

 يتعهد المورد بتوفير كتالوجات الصيانة و كالتوجات القطع الخاصة بالماكاينات . -01

 نة.يتعهد المورد بإرشاد فني الوزارات باألمور المتعمقة بالصيا -04

عمى األقل مـع كـل ماكينـة  0( عدد services manual +parts services +part codeتوفير ) -01
 جديدة . 

 



 

9 

 

 
 

 شراء ماكينات التصوير الجديدة : (0) جدول
 

 م عدد الصور بالدقيقة الموديل نوع الماكينة سعر الماكينة بالدوالر مالحظات
 0 يقةصورة بالدق 01-07    مطموب تعبئة النموذج المرفق
 7 صورة بالدقيقة 71    مطموب تعبئة النموذج المرفق
 1 صورة بالدقيقة 71    مطموب تعبئة النموذج المرفق
 4 صورة بالدقيقة 11    مطموب تعبئة النموذج المرفق
 1 صورة بالدقيقة 11    مطموب تعبئة النموذج المرفق
 6 صورة بالدقيقة 41    مطموب تعبئة النموذج المرفق
 2 صورة بالدقيقة 11    مطموب تعبئة النموذج المرفق
 8 صورة بالدقيقة 61    مطموب تعبئة النموذج المرفق
 9 صورة بالدقيقة 21    مطموب تعبئة النموذج المرفق

 B4 01ماكينة سحب     (7الجدول رقم )مطموب تعبئة 
 A3 00ماكينة سحب     (7الجدول رقم )مطموب تعبئة 

أو  4in 0 Hp 402ة ماكين    
 ما يعادلو

07 

 

 مالحظة : 
 سعار بالدوار األمريك .تعبئة جمي  األ مطموف 
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 :مطموف تعبئة النماذج الصاوة بماكينات التووير 
 

Item No. 1  11-11  PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed 12-15 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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Item No. 2  20 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 02 PPM  

Memory ≥ 801 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    

 

parts  التقديريعدد الصفحات  Price Notes (Give the item No.)  

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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Item No. 3  25 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 05 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 يريعدد الصفحات التقد  Price Notes (Give the item No.)  

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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Item No. 4  03 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 32 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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Item No. 5  01 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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Item No. 6  03 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 02 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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Item No. 7  13 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 02 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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Item No. 8  23 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 02 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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Item No. 9  33 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 02 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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 قطع غيار ماكينات السحب (7) جدول
  القط  والماستر والكبر كسف ماكينات السكف مطموف توفير الكتالوجات الصاوة بالماكينات وتكديد ثمن

 الجدول التال  : 

 م الصنف الموديل الماكينة نوع سعر الماكينة بالدوالر مالحظات
 0 عامود ضغط B4ماكينة سحب    
 A3ماكينة سحب    

 7 جمده سحب B4ماكينة سحب    
 A3ماكينة سحب    

 1 عظمة فصل الورق B4ماكينة سحب    
 A3ماكينة سحب    

 4 كمتش السحب B4ماكينة سحب    
 A3ماكينة سحب    

 1 تالمسننا B4ماكينة سحب    
 A3ماكينة سحب    

 6 جمد رمي الماستر B4ماكينة سحب    
 A3ماكينة سحب    

 2 الدرم B4ماكينة سحب    
 A3ماكينة سحب    

 8 الماستر B4ماكينة سحب    
 A3ماكينة سحب    

 9 الحبر B4ماكينة سحب    
 A3ماكينة سحب    

 

 وسيتم التوريد لكً  من التعميم والوكة من األوم  والتقميدأكبار وماستر ماكينات السكف مطموف ث . 
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 شراء ماكينات التصوير المستخدمة : (1) جدول

 

 م عدد الصور بالدقيقة الموديل نوع الماكينة سعر الماكينة بالدوالر مالحظات
 0 صورة بالدقيقة 11-41    مطموب تعبئة النموذج المرفق

 7 صورة بالدقيقة 11    لمرفقمطموب تعبئة النموذج ا
 1 صورة بالدقيقة 61    مطموب تعبئة النموذج المرفق
 4 صورة بالدقيقة 21    مطموب تعبئة النموذج المرفق

 

 :  مالحظات
 سعار بالدوار األمريك .تعبئة جمي  األ مطموف 

 .مطموف تعبئة الجداول المرفقة 

 
 
 
 

Item No. 1)  40-35 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 02 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  مطلوب سكنر ملون وتحديد سرعته 
Finisher yes  

Price    
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Item No. 2)  13 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 02 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    

 
 
 

Item No. 3)  23 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 02 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    
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Item No. 4)  31 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 00 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 :
 
 

  وورة . 522222يجف أن ا يتجاوز  عداد الماكينة عن 

 .يجف أن يكون العمر اإلنتاج  لمماكينة ا يتجاوز الصمس سنوات من تاريخ انتاج الماكينة 

 ار التالية جديدة:يجف أن يتم تركيف تط  الغي 

 الدرم + المسطرة. -

 كبر داصم  أوم . -

 عمبة كبر صارجية جديدة. -
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 بأحبار ماكينات التصويرالخاص  دول الكميات واألسعارج

 الكمية الوحدة الطابعة/اســـــــــم الصنـــــــــف م.
سعر الوحدة 

 بالشيكل

مالحظات 
 المورد

   0 عدد 5631حبر ماكينة تصوير شارب خارجي   .1

 0 عدد 5631حبر ماكينة تصوير شارب داخمي   .2
  

 0 عدد 5631مسطرة درم شاررب   .3
  

4.  
 0 عدد 363حبر ماكينة تصوير كونيكا مانولتا خارجي 

  

5.  
 0 عدد 363حبر ماكينة تصوير كونيكا مانولتا داخمي 

  

6.  
 0 عدد 5731حبر ماكينة تصوير شارب خارجي 

  

 0 عدد 5731مي حبر ماكينة تصوير شارب داخ  .7
  

 0 عدد 5731مسطرة درم شارب   .8
  

9.  
 0 عدد Ez-230حبر ريزو جراف 

  

10.  
 0 عدد Ez-230ماستر ريزو جراف 

  

11.  
 0 عدد Ez-370حبر ريزو جراف 

  

12.  
 0 عدد Ez-370ماستر ريزو جراف 

  

13.  
 0 عدد DP-L220حبر دبمو 

  

14.  
 0 عدد DP-L220ماستر دبمو 

  

15.  
 0 عدد 5127رجي حبر ماكينة تصوير شارب خا

  

 0 عدد 5127حبر ماكينة تصوير شارب داخمي   .16
  

 0 عدد 5127مسطرة درم شارب   .17
  

 0 عدد 5127اظافر عمود سخان سفمي شارب   .18
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19.  
 0 عدد 5625حبر ماكينة تصوير شارب خارجي 

  

 0 عدد 5625حبر ماكينة تصوير شارب داخمي   .20
  

21.  
 0 عدد 5520حبر ماكينة تصوير شارب خارجي 

  

22.  
 0 عدد 5520حبر ماكينة تصوير شارب داخمي 

  

23.  
 0 عدد E5320حبر شارب خارجي 

  

24.  
 0 عدد E5320حبر شارب داخمي 

  

25.  
 0 عدد 2540حبر شارب خارجي 

  

26.  
 0 عدد 2540حبر شارب داخمي 

  

 0 عدد 2540مسطرة درم شارب   .27
  

28.  
 0 عدد 2530حبر شارب خارجي 

  

29.  
 0 عدد 2530حبر شارب داخمي 

  

30.  
 0 عدد M350حبر شارب خارجي 

  

31.  
 0 عدد 5308حبر ماكينة جستتنر 

  

32.  
 0 عدد 5308ماستر ماكينة جستتنر 

  

33.  
 0 عدد 1630حبر ريزو جراف 

  

34.  
 0 عدد 1630ماستر ريزو جراف 

  

35.  
 0 عدد 1610حبر ريزو جراف 

  

36.  
 0 عدد 1610ماستر ريزو جراف 

  

37.  
 0 عدد Kyocera 2020حبر خارجي 

  

38.  
 0 عدد 160حبر خارجي شارب 
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39.  
 0 عدد Ez-231حبر ريزو جراف 

  

40.  
 0 عدد Ez-231ماستر ريزو جراف 

  

41.  
 0 عدد Ez-231عامود ضغط 

  

42.  
 0 عدد Ez-231جمدة سحب 

  

43.  
 0 عدد Ez-231عظمة فصل الورق 

  

44.  
 0 عدد Ez-231كمتش السحب 

  

45.  
 0 عدد Ez-231المسننات 

  

46.  
 0 ددع Ez-231جمد رمي الماستر 

  

47.  
 0 عدد Ez-231الدرم 

  

48.  
 0 عدد Ez-371حبر ريزو جراف 

  

49.  
 0 عدد Ez-371ماستر ريزو جراف 

  

50.  
 0 عدد Ez-371عامود ضغط 

  

51.  
 0 عدد Ez-371جمدة سحب 

  

52.  
 0 عدد Ez-371عظمة فصل الورق 

  

53.  
 0 عدد Ez-371كمتش السحب 

  

54.  
 0 عدد Ez-371المسننات 

  

55.  
 0 عدد Ez-371جمد رمي الماستر 

  

56.  
 0 عدد Ez-371الدرم 

  

  السعر االجمالي بالشيكل
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

ـــاج ـــــــــــــ  ـــا الموتـــ  أدن ـــأتـــر أن ـــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــة رت ــــ بوـــفت  ممـــثً  عـــن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اوي ــ
 ــ بالتــال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــن شــروط عامــة  2017/ 44.   بــأنن  تــرأت وتفرمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح رتــم  0
 اوة ومواوفات وألتزم التزاما تانونيًا بتمك الشروط والمواوفات .وص
.   كما ألتزم بأن يبقا العرض المقدم من  ساري المفعول وا يجوز ل  الرجوع عنه لمدة ث ثة شرور 2

 من تاريخ آصر موعد لتقديم العروض.
دولـة وزارات تم طمبـه مـن عما بموجف العطاء المذكور أعـ ج والـذي يـ بعمل الويانة.   وكذلك ألتزم 3

من إودار أمر التوريد الصط  عما أن يكـون الوـنف المـورد مـن تبمـ  وفقـًا  ساعة 24ص ل فمسطين 
 لممواوفات والشروط المنووص عميرا ف  اذا العطاء.

 واذا إترار وتعرد من  بذلك أتر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .    
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــ
                          

 
 
 
 

 


