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 دولة فمسطيف
 وزارة المالية

 لمواـز العامة العامة دارةاإل
 لمركزيةلجنة العطاءات ا

 1529/ 55  عطاء رقـ
وتعبئة أحبار  ماكينات التصويرشراء عطاء حكومي زية عن طرح ــاءات المركــلجنة العط / تعمن وزارة المالية
 .تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء دولة فمسطينلصالح وزارات  ماكينات التصوير

مة رسميًا وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية / فعمى الشركات ذات االختصاص والمسج
 ، مقابل مجمع الوزارات سابقًا بجوار محطة فارس. لموازم العامةاإلدارة العامة 

( 033خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول عمى كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )
 .خزينة وزارة الماليةلى إغير مستردة تورد  شيكل

/ وزارة المالية العامة الموازم دارةاإلآخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات ب
المظاريف بحضور ممثمي  وتفتح 88/88/2388الموافق  األحديوم  صباحمن  عشر الثانيةهو الساعة  زةـفي غ

 الزمان والمكان .نفس المناقصين في 
 

 لمواـز العامة العامة دارةاإل                                                            
 مالحظة:ػ

 عمى من يرسو عميه العطاء. أجرة اإلعالن في الصحف .8
مـن بنـك البريـد  كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر من البنـك الـوطني اإلسـالمي أو سـند دفـعيجب إرفاق  .2

مـن آخــر  ثالثـة شـرورســارا المفعـول لمـدة  $2333بمبمـغ  االت وتكنولوجيـا المعمومـاتالتـابع لـوزارة االتصـ
 موعد لتقديم العروض.

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب. بالشيكلتقدم األسعار  .0
 لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار. .4
 العطاء. .اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أا مبمغ نقدا يرفق مع5
 2802768لممراجعة واالستفسار هاتف رقم :  .6
 
 



 

0 

 

 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ

يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداوؿ والنماذج والوثػاقؽ المرفةػة عػدعوة العطػاء ععػد أف يةػرأ ىػذه الوثػاقؽ  .2
وثاقؽ دعوة العطاء ويةدميا ضمف العرض كاممػة عمػى أف يتحمػؿ  ويتفيـ جميع ما ورد فييا ويختـ ويوقع كافة

 كافة النتاقج المترتعة عمى عدـ قيامو عالتدقيؽ واالستكماؿ عصورة صحيحة.

عمى أف يشمؿ السعر رسـو الجمارؾ والضريعة المضػافة وأجػور التحػزيـ والتفميػؼ  دوالرعالتكتب أسعار العطاء  .1
 التأميف وجميع الرسـو والمصاريؼ األخرى.ومصاريؼ النةؿ والتحميؿ والتنزيؿ و 

يعد المناقص عرضو مطعوعًا أو مكتوعًا عالحعر األزرؽ أو األسود فةط ويحظر المحػو أو التعػديؿ أو الشػطب أو  .3
ويعػػاد كتاعػػة  راإلضػػافة فػػع العػػرض وكػػؿ تصػػحيل مػػف ىػػذا الةعيػػؿ يوضػػع عميػػو خطػػيف متػػوازييف عػػالحعر األحمػػ

 سود ويوقع عجانعو مف قعؿ مف أجرى التصويب.الصواب عالحعر األزرؽ أو األ

فمؼ مفمؽ عإحكػاـ ويكتػب عميػو يةدـ المناقص عرضو مرفةًا عو الوثاقؽ المطموعة مع تأميف دخوؿ العطاء فع م .4
 رقػػـ   لممناقصػةمختمفػة لصػالل جيػات حكوميػة  وتععقػة أحعػار ماكينػات تصػوير التصػويرماكينػات شػراء عطػاء 

انػػو عالكامػػؿ ورقػػـ اليػػاتؼ والفػػاكس ورقػػـ صػػندوؽ العريػػد الخاصػػيف عػػو لترسػػؿ وكػػذلؾ اسػػمو وعنو  1529/  55
إليو المكاتعات المتعمةة عالعطػاء وعميو تعميػػغ اإلدارة العامة لمواـز / وزارة المالية خطيًا عأي تفييػر أو تعػديؿ فػع 

يحػؽ لمجنػة العطػاءات أف عنوانو وعميو أف يكتب أيضًا اسـ الداقرة التع طرحت العطػاء وعنوانيػا وعخػالؼ ذلػؾ 
 تيمؿ العرض المةدـ منو.

يػػودع العػػرض مػػف قعػػؿ المنػػاقص فػػع صػػندوؽ العطػػاءات المخصػػص ليػػذا الفػػرض لػػدى اإلدارة العامػػة لمػػواـز  .5
عمجمع الوزارات الحكومية الجديد قعؿ انتياء المدة المحددة لػذلؾ وكػؿ عػرض ال يػودع  فػع صػندوؽ العطػاءات 

 ال ينظر فيو ويعاد إلى مصدره مفمةًا .قعؿ آخر موعد لتةديـ العروض 

شػيور مػف  ثالثػةيمتـز المنػاقص عػأف يعةػى العػرض المةػدـ منػو نافػذ المفعػوؿ وال يجػوز لػو الرجػوع عنػو لمػدة  .6
 تاريخ آخر موعد لتةديـ العروض.

 
 ثانيًا: الشيادات والمستندات الرسمية المطموعة:ػ

ؿ مػرة   الشػيادات والوثػاقؽ المطموعػة منػو وىػع عمػى يرفؽ المناقص مع عرضو ) خاصػة إذا كػاف يشػارؾ ألو  .2
 النحو التالع:

 .صورة مصدقة عف شيادة مزاولة المينة وكذلؾ السيرة الذاتية لمشركة 
 .السجؿ التجاري أو الصناعع لمشركة 

 .شيادة خمو طرؼ مف داقرة ضريعة الدخؿ وضريعة الةيمة المضافة 

مف أيػة كتالوجػات أو نشػرات أو معمومػات فنيػة تعػرؼ عػالمواـز عمى المناقص أف يرفؽ ععرضو النسخة األصمية  .1
ذا كانػت تمػؾ العينػات  يػر قاعمػة لمنةػؿ  المعروضة وكذلؾ يةدـ مع عرضو العينات المطموعة فع دعوة العطاء وا 

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

 أف يضيؼ أية وثاقؽ أو معمومات ير ب عإضافتيا ويرى أنيا ضرورية لتوضيل عرضو. يحؽ لممناقص .3
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  ثالثًا :  تأمينات وضمانات العطاء :
 تأميف الدخوؿ فع العطاء : .2

يمتـز المناقص أف يرفؽ ععرضو سند دفع معتمد صادر مػف عنػؾ العريػد التػاعع لػوزارة االتصػاالت وتكنولوجيػا المعمومػات 
ة أو شيؾ عنكع صادر مف عنػؾ يتعامػؿ مػع السػمطة الفمسػطينية فػع  ػزة وموافةػة وزارة الماليػة عمػى أو عمى شكؿ كفال

$ " كتأميف دخوؿ " وال ينظر فع أي عرض  ير معزز عتػأميف دخػوؿ العطػاءل عمػى أف تعػاد تأمينػات 1555ذلؾ عمعمغ 
عػد مػدة أسػعوعيف مػف تػاريخ آخػر موعػد الدخوؿ فع العطاء إلى مةدمييا مف المناقصيف الذي لـ يحاؿ عمييـ العطػاء ع

 لتةديـ العروضل وكذلؾ لمف أحيؿ عمييـ العطاء ععد أف يةوموا عتةديـ تأميف حسف التنفيذ.
 

 تأميف حسف التنفيذ :  .1

يمتـز المناقص الفاقز عالعطاء أو عأي جزء مف عنوده وقعؿ توقيع العةد عتةػديـ تػأميف حسػف تنفيػذ لمعطػاء المحػاؿ عميػو 
عمى شكؿ سند دفع معتمد وصادر مػف عنػؾ العريػد أو كفالػة عنكيػة أو شػيؾ تحديده مف قعؿ المواـز العامة  حسب ما يتـ

يػـو مػف تػاريخ تعميفػو  25خػالؿ وذلػؾ عنكع صادر مف عنؾ يتعامؿ مع السمطة الفمسطينية فع  زة كتأميف حسف تنفيذ 
  مف تػاريخ آخػر عاـ ميالدييكوف ساري المفعوؿ لمدة )عةرار إحالة العطاء عميو مف قعؿ اإلدارة العامة لمواـز عمى أف 

موعد لتةػديـ تػأميف حسػف التنفيػذ ل ويعػاد تػأميف حسػف التنفيػذ إلػى المتعيػد ععػد تنفيػذ كافػة االلتزامػات المترتعػة عميػو 
عةيمػة عموجب طمب خطع تةدمو الػداقرة المسػتفيدة لػردارة العامػة لمػواـز عػاإلفراج عػف التػأميف )حيػث يػتـ إصػدار شػيؾ 

 السند مف وزارة المالية .
 

 : األسعار  ير شاممة ضريعة الةيمة المضافة )معفاة مف الضريعة . راععاً 
 

% وفػػؽ تةػػدير لجنػػة العطػػاءات المركزيػػة يحػػؽ لػػوزارة 25: فػػع حػػاؿ انخفػػاض االسػػعار أكثػػر مػػف  خامسػػاً 
 المالية انياء التعاقد أو إعادة النظر فع األسعار

 

 ت وتةييميا:ًا: فتل العطاءاسادس
 -:لجنة فتل المظاريؼ -2
يشكؿ مدير عاـ المواـز العامة لجنة فتل مظاريؼ العطاء وتةػـو ىػذه المجنػة عفػتل العطػاءات عحضػور المناقصػيف  

 -أو ممثمييـ فع الزماف والمكاف المحدديف فع دعوة العطاء ععد اتخاذ اإلجراءات التالية:
ؼ وكػؿ عطػاء يفػتل مظروفػو يضػع رقػيس المجنػة عميػو وعمػى إثعات عدد المظػاريؼ فػع محضػر فػتل المظػاري - أ

 مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيقة كسر اعتيادي عسطو رقـ العطاء ومةامو عدد العطاءات الواردة.

ثعات عددىا.  - ب  ترقيـ األوراؽ المرفةة مع العطاء وا 

ص وذلػؾ عحضػور المناقصػيف قراءة اسـ مةدـ العطاء واألسعار وقيمػة التػأميف االعتػداقع المةػدـ مػف كػؿ منػاق  - ت
 أو ممثمييـ.

التوقيع مف رقيس المجنة وجميع األعضاء الحاضريف عمى العطاء ومظروفو وكؿ ورقة مف أوراقو وكػذلؾ عمػى  - ث
 محضر المجنة ععد تدويف كافة الخطوات الساعةة.
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 -:لجنة دراسة وتةييـ العروض -1
تتكوف مػنيـ المجنػة الفنيػة التػع تةػـو عدراسػة العػروض مػف  يحدد مدير عاـ المواـز العامة األشخاص أو الجيات الذيف

النػواحع الفنيػػة والماليػػة والةانونيػػة وتةػػدـ توصػياتيا المناسػػعة لمجنػػة العطػػاءات المركزيػػة ععػد أخػػذ المعػػايير التاليػػة فػػع 
 -االعتعار:

 ال ينظر فع أي عرض  ير معزز عتأميف دخوؿ العطاء.  - أ

حيث تحدد المعايير الفنيػة وفةػًا لمواصػفات المػواـز المطموعػة عمػى جػدوؿ يعػد تدرس العروض مف الناحية الفنية ع   - ب
ليػػذه الفايػػةل وتخضػػع كافػػة العػػروض لػػنفس المعػػايير مػػف حيػػث التػػزاـ المنػػاقص ععرضػػو عمواصػػفات وشػػروط دعػػوة 

 العطاء.

تزامػات العطػاء وسػمعتو يؤخذ ععيف االعتعار كفاءة المناقص مف الناحيتيف المالية والفنية ومةدرتػو عمػى الوفػاء عال  - ت
التجارية والتسييالت التع يةدميا أو الخدمة التع يوفرىا وقطع الفيار وورش الصيانة و كذلؾ كونو وكيػؿ أو مػوزع 

 لوكيؿ أو تاجرل ولمجنة استععاد عرض المناقص الذي ال تتوفر فيو كؿ أو ععض ىذه المتطمعات.

 الذي يميو حتى تتـ دراسة العروض المةدمة.تعدأ الدراسة عالعرض الذي قدـ أرخص األسعار ثـ   - ث

إذا توافرت فع العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصع المجنة الفنية عاإلحالة عمى مةػدـ أرخػص األسػعار  - ج
 و مف حؽ المجنة الفنية أف توصع عالترسية عمى أكثر مف مورد لمصنؼ الواحد عالر ـ مف اختالؼ األسعار.

متطمعػات فػػع العػرض الػذي يتضػػمف أرخػص األسػعار تنتةػػؿ الدراسػة إلػى العػػرض الػذي يميػػو فػع حالػة عػػدـ تػوافر ال - ح
عالسػػعر إلػػى أف تصػػؿ إلػػى العػػرض الػػذي تتػػوافر فيػػو المتطمعػػات لرحالػػة عمػػى أف تعػػيف أسػػعاب اسػػتععاد العػػروض 

 األرخص عشكؿ واضل.

لػذي يتضػمف عرضػو ميػزات إضػافية إذا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطموعػة يفضػؿ المنػاقص ا - خ
ثـ المةدـ لممنتجات المحميػةل ثػـ المنػاقص المةػيـ عفمسػطيف عصػورة داقمػةل ثػـ مػدة التسػميـ األقػؿ إذا كانػت سػرعة 

 التسميـ لمصمحة الداقرة المستفيدة.
 

 :ػ التزامات المتعيد أو المورد :ػ ساععاً 
لعةػػد الخػػاص عةػػرار اإلحالػػة وتوقيػػع االتفاقيػػة ومػػا عمػػى المتعيػػد الػػذي أحيػػؿ عميػػو العطػػاء اسػػتكماؿ إجػػراءات ا .2

 يمحةيا مف أوراؽ ومستندات عما فييا )أوامر الشراء .
 .إعالمو عالعطؿتاريخ  ساعة مف 14خالؿ  عاجراء الصيانةيمتـز المتعيد  .1

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

ال يحؽ لممناقص أو المػورد الرجػوع عمػى لجنػة العطػاءات عػأي خسػارة أو ضػرر ناشػم عػف تةػديـ عرضػو فػع  .4
حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كؿ العروض المةدمة إلييا أو إذا لـ تحؿ العطاء عمى مةدـ أقػؿ األسػعار أو إذا 

 أي وقت أو أي مرحمة دوف ذكر األسعاب.ألفت لجنة العطاءات دعوة العطاء فع 

يمتـز المورد عتسميـ المواـز وفةػًا لممواصػفات والشػروط المتفػؽ عمييػا والػواردة فػع قػرار اإلحالػة وكػذلؾ العينػات  .5
 المعتمدة والمذكورة فيو.

 
 



 

6 

 

 :ػ اإلجراءات التع تتخذ ضد المتعيد فع حالة التأخير فع التنفيذ أو عدـ قيامو عو:ػثامناً 
إذا تأخر المتعيد عف توريد ما التـز عو فع الموعد المحدد فع العةػد يحػؽ لمػدير عػاـ داقػرة  :رامة ماليةفرض   .8

%  مف قيمة المواـز التع تأخر فػع توريػدىا عػف كػؿ أسػعوع تػأخير 2المواـز العامة أف يفرض  رامة مالية ال تةؿ عف )
وفع جميػع األحػواؿ عمػى المتعيػد تةػديـ إشػعار خطػع وفػوري إال إذا تعيف أف التأخير فع التوريد ناجـ عف قوة قاىرة ل 

 إلى الجية المختصة عالظروؼ واألسعاب التع أدت إلى التأخير فع التوريد أو منعتو مف ذلؾ وتةديـ ما يثعت ذلؾ.
إذا نكؿ المتعيد عف تنفيذ التزاماتو عما فيو التزامػو عالتوريػد أو قصػر فػع ذلػؾ أو  :الشراء عمى حساب المتعيد .2

تػػػأخر يحػػػؽ لمػػػدير عػػػاـ داقػػػرة المػػػواـز العامػػػة إصػػػدار الةػػػرار عشػػػراء المػػػواـز الممتػػػـز عيػػػا المتعيػػػد عػػػنفس الخصػػػاقص 
والمواصفات مف أي مصدر آخر عمى حساب ىذا المتعيػد ونفةتػو مػع تحميمػو فػروؽ األسػعار والنفةػات اإلضػافية وأيػة 

داقػرة المػواـز العامػة دوف الحاجػة إلػى أي إنػذار وال  خساقر أو مصاريؼ أو عطؿ أو ضرر يمحؽ عالػداقرة المسػتفيدة أو
 يحؽ لممتعيد االعتراض عمى ذلؾ.

وىنػا يحػؽ لمجنػة العطػاءات التػع : استععاد عرض المورد الذي يخؿ عالتزاماتو أو إلفاء العةد المعـر معػو .3
لمةػدـ مػف المتعيػد أو أي أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمة عحؽ المتعيد عما فع ذلؾ مصػادرة قيمػة التػأميف ا

 جزء منو عشكؿ يتناسب مع قيمة المواـز  ير الموردة ويعتعر المعمغ فع ىذه الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.
وفع جميع األحواؿ يحؽ لداقرة المواـز العامة تحصيؿ األمواؿ المسػتحةة ليػا فػع ذمػة المنػاقص أو المػورد مػف  .4

 مورد لدى الوزارات والييقات والمؤسسات الحكومية أو مف كفاالتيـ.األمواؿ المستحةة لذلؾ المناقص أو ال
 -حؿ الخالفات: :عاشراً 

فػػع حػػاؿ حػػدوث أي خػػالؼ ينشػػأ عػػف تفسػػير أي عنػػد مػػف العنػػود السػػاعةة أو مػػف عنػػود العةػػد فيػػتـ حمػػو وديػػًا   - أ
 عالتفاوض.

أي خالؼ يتعمؽ عالعةػد يحػؽ يومًا مف عدء مفاوضتيما لموصوؿ إلى حؿ حوؿ  35إذا لـ يتمكف الطرفاف خالؿ  - ب
ألي مف الطرفيف حؿ الخالؼ عالمجوء إلى المحكمة المختصة وتطعيػؽ الةػوانيف واألنظمػة المعمػوؿ عيػا فػع منػاطؽ 

 السمطة الوطنية الفمسطينية عيذا الشأف.

  
 شروط متفرقة:ػ :الحادي عشر

أو قػاـ عنفسػو أو عواسػطة  يػره استعمؿ المنػاقص الفػش أو التالعػب فػع معاممتػو أو ثعػت عميػو أنػو شػرع  إذا .2
عطريػػؽ معاشػػر أو  يػػر معاشػػر عمػػى رشػػوة أحػػد مػػوظفع أو مسػػتخدمع السػػمطة أو عمػػى التواطػػؤ معػػو إضػػرارًا 
عالمصمحة يمفع عةده فع الحاؿ ويصادر التأميف مع عدـ اإلخالؿ عحػؽ الػوزارة المطالعػة عالتعويضػات المترتعػة 

يف وال يسػمل لػو عالػدخوؿ فػع مناقصػات لمسػمطة الوطنيػة عمى ذلؾ فضاًل عف شػطب اسػمو مػف عػيف المناقصػ
 الفمسطينية ىذا فضاًل عف اتخاذ اإلجراءات الةضاقية ضده عند االقتضاء.

إذا أفمػس المنػػاقص أو المػػورد يحػػؽ لمجنػػة العطػػاءات إلفػػاء التعاقػػد معػػو دوف المجػػوء لمةضػػاء وكػػذلؾ مصػػادرة  .1
 معمغ التأميف كإيراد عاـ لمخزينة العامة.

وفى المناقص أو المورد جاز إلفػاء العةػد  المعػـر معػو أو مػا تعةػى منػو  عتوجيػو كتػاب لمورثػة يفيػد عػذلؾ إذا ت .3
 دوف الحاجة إلى استصدار حكـ قضاقع يةضع عذلؾ مع رد معمغ التأميف فع ىذه الحالة.
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 الشروط الخاصة
 

 رقود اضصياظة: أواًل 
أصمية ولمداقرة الحكومية الحؽ فع رفض أو إلفاء العةد فع  يجب أف تكوف المواد المةدمة )األحعار وقطع الفيار  .8

 حاؿ ثُعت عدـ االلتزاـ عذلؾ.

يمتـز المورد المحاؿ عميو العطاء كميا أو جزقيا عتةديـ الصيانة الالزمة وتشمؿ عذلؾ الصيانة الطارقة والدورية  .2
زيارات الصيانة فع سجؿ خاص يوقع )الوقاقية  وذلؾ مرة عمى األقؿ كؿ ثالثة آالؼ صورةل عمى أف تثعت وقاقع 

 فع كؿ زيارة مف قعؿ المورد والجية الحكومية المستفيدة.

يمتـز المورد المحاؿ عميو العطاء كميًا أو جزقيًا عتوفير قطع الفيار والمواد االستيالكية الالزمة لصيانة الماكينة مف  .0
و يرىا  وجميع  -مساطر   –أسالؾ قرنية  -فراشع –صمامات كيرعاقية  -مصاعيل كيرعاقية  -دواليب  -)أحعار

الةطع الخاصة عإضافة الماكينات مف فيدر أو  يره مف الممحةات عمى أف تكوف أصمية وجديدة ل وتكوف جميعيا 
 مف ضمف عةد الصيانة.

عصفة يمتـز المورد المحاؿ عميو العطاء كميًا أو جزقيًا عتزويد الجية الحكومية المستفيدة عماكينة تصوير عديمة  .4
 مؤقتة فع حاؿ تعطؿ الماكينة التاععة لمجية المستفيدة وحاجتيا لمنةؿ إلى ورشة الصيانة التاععة لمطرؼ الثانع.

فع حالة عدـ وجود أحد األصناؼ نتيجة لتوقؼ الشركة عف إنتاجو أو لسعب ما / ووجود عديؿ مساوي لو فع  .5
ة ػ وزارة المالية كتاعيًا عذلؾ ألخذ الموافةة المسعةة قعؿ الجودة والسعر يجب / إعالغ اإلدارة العامة لمواـز العام

 تسميمو لمجيات الطالعة .

 ساعة مف تاريخ إعالغ الشركة عحدوث العطؿ ومف خالؿ فنع متخصص. 14إجراء الصيانة خالؿ  .6

سرقة  وفى حالو -حريؽ -كسر -التصوير أو السحب ناتج عف )ععث ةالصيانة ال تشمؿ أي خمؿ يحدث عماكين .7
ختالؼ عيف الطرفيف يتـ حؿ اإلشكاؿ عواسطة لجنة فنية متخصصة يتـ تشكيميا مف قعؿ جية محايدة فع حاؿ اال

وجود عطؿ فع الماكينة ناتج عف احتماؿ سوء استخداـ يتـ تحديد ذلؾ مف خالؿ فنع الوزارة وال يتـ اجراء  اصالح 
 العطؿ اال عحضور مندوب الوزارة والشركة المختصة معًا.

 الصيانة المناقص المحاؿ عميو العطاء كميًا أو جزقيًا عتوقيع عةد مركزي مع وزارة المالية فيما يخصيمتـز  .8
لمجية  يحؽل ومع ذلؾ  32/21/1515حتى تاريخ  52/52/1529 مف تاريخمدة عاميف تعدأ واالستقجار ل

عالصيانة خالؿ ما فييا التزامو ع عأي مف التزاماتو الموردشاء إذا ما أخؿ  وقتفسخ ىذا العةد فع أي  المستفيدة
أو الجية المستفيدة التعاقد مع شركة  لمجنة العطاءات المركزية وفى ىذه الحالة يحؽالمدة المشار إلييا أعاله 

فروؽ األسعار والنفةات اإلضافية وأية المورد تحميؿ أخرى لمةياـ عأعماؿ الصيانة  وعمى نفةة المورد عاإلضافة إلى 
 ولوزارة المالية لإنذار إلى الحاجةالجية المستفيدة جراء ذلؾ دوف عأو عطؿ أو ضرر يمحؽ مصاريؼ  أو خساقر
جية لدى أي  لمموردالمستحةة  مف األمواؿ ذلؾمف مصاريؼ ونفةات ناجمة عف  توحصؿ عمى ما تكعدتأف 

 أو مف كفالتو. حكومية

الت لنػوع محػدد يجػب تحديػد ذلػؾ عشػكؿ السعر يشمؿ جميع األصناؼ )فع حاؿ ر عػة المػورد اسػتثناء ععػض المػودي .9
 واضل .

 يحؽ لوزارة المالية استثناء أي عدد وأي نوع أو موديؿ مف الماكينات مف توقيع العةود. .83
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 : ادتئجار طاصيظات تصوير جديدة )زير طدتخدطة(: ثاظيًا
 يتـ توفير ماكينة التصوير جديدة او فع حالة ممتازة مف قعؿ الشركة المعنية.  .8

 ركة كؿ ما يمـز الماكينة مف قطع  يار وأحعار وصيانة دورية و خالفو عاستثناء ورؽ التصوير.تتحمؿ الش .2

 يمتـز المورد عتوفير ماكينة ذات جودة عالية وتستطيع تحمؿ العمؿ فع أشد الحاالت و أف تكوف ديجيتاؿ. .0

ستفيدة استعداليا فع حاؿ عدـ تخضع الماكينات المستأجرة لفترة تجرعة مدة شير قعؿ توقيع العةد ويحؽ لمجية الم .4
 الجودة ومطاعةتيا لممواصفات.

 ساعة مف تاريخ إعالغ الشركة عحدوث العطؿ ومف خالؿ فنع متخصص. 14إجراء الصيانة خالؿ  .5

يمتـز المورد المحاؿ عميو العطاء كميا أو جزقيا عتةديـ الصيانة الالزمة وتشمؿ عذلؾ الصيانة الطارقة والدورية  .6
ؾ مرة عمى األقؿ كؿ ثالثة آالؼ صورةل عمى أف تثعت وقاقع زيارات الصيانة فع سجؿ خاص يوقع فع )الوقاقية  وذل

 كؿ زيارة مف قعؿ المورد والجية الحكومية المستفيدة.

يمتـز المورد المحاؿ عميو العطاء كميًا أو جزقيًا عتزويد الجية الحكومية المتعاقد معيا عجميع المعمومات واإلرشادات  .7
 لتشفيؿ الماكينة عمى الوجو الصحيل وفع جميع األحواؿ. الالزمة

 لمصيانة واإلصالح إلى ورشة الشركة. ةعديمة فع حالة نةؿ الماكين ةتوفير ماكين .8

سرقة  وفى حالو االختالؼ عيف -حريؽ -كسر -التصوير ناتج عف )ععث ةالصيانة ال تشمؿ أي خمؿ يحدث عماكين .9
 فنية متخصصة يتـ تشكيميا مف قعؿ جية محايدة. الطرفيف يتـ حؿ اإلشكاؿ عواسطة لجنة

يمتـز المناقص المحاؿ عميو العطاء أو أي جزء منو عتوريد وتركيب وتشفيؿ األصناؼ التع تطمب منو خػالؿ مػدة  .83
   يومًا مف تاريخ طمب التوريد الخطع ويتـ الدفع خالؿ شير عموجب معززات الصرؼ المطموعة.25أقصاىا )

 والر شامؿ قيمة الضريعة المضافة وشامؿ التحميؿ والتوصيؿ والتركيب والتشفيؿ.السعر المةدـ عالد .88

دمات األجيزة المةدمة عالعطاءل ولدييا ورشات ػلعيع وخ يجب أف تكوف الجيات العارضة مرخصة قانونيا ومؤىمة فنياً  .82
 ية. درة عمى تركيب وتسميـ ودعـ األجيزة الفنػصيانة ودعـ فنع لما ععد العيعل وليا المة

لمجنة العطاءات المركزية الحؽ عتجزقة األصناؼ أو كمياتيا عيف أكثر مف متعيدل وذلؾ عما يتناسب مع المصمحة  .80
 العامة.

جراء التجػارب عمييػا لمعرفػة مػدى مطاعةتيػا لممواصفات عالطريةة التع  .84 يتـ فحص المواـز الموردة مف المتعيد وا 
 تالـ عموجب لجاف فنية تشكؿ ليذا الفرض.تحددىا الداقرة المستفيدة أو لجنة االس

يتـ إعراـ العةد لمدة سنتيف عمى أف يتـ االحتساب عمى أساس كؿ )عشرة آالؼ صورة أو ستة شيور أييما ينتيع  .85
 أواًل.

 فع حاؿ فةداف الماكينة طرؼ الوزارة المعنية يتـ تةييـ ثمنيا مف قعؿ لجنة فنية مختصة وتعويض الشركة المعنية. .86

 ءات االستقجار ععد موافةة المجنة المشكمة عالخصوص.تتـ اجرا .87

 .32/21 – 35/56يتـ قراءة عدادات ماكينات التصوير المؤجرة مرتيف عالعاـ الواحد عتاريخ  .88

 .32/21/1515ينتيع عةد االيجار الخاص عالماكينات عانتياء العطاء العاـ أي عتاريخ  .89

اب الفترة نسعة وتناسب حسب الفترة الزمنية أو عدد النسخ فع حاؿ تسميـ ماكينات تصوير خالؿ العاـ يتـ احتس .23
 أييما أكعر.
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 :  ذروط  ذراء اضطاصيظات اضجديدة :ثاضثًا
)كتػاب ضػمانة  وقطػع الفيػار لمػواـز التػع تتطمػب ذلػؾ لمػدة ال تةػػؿ  ةيمتـز المناقص عتوفير خدمة الصيانة المجانيػ -2

 .صورة عالنسعة لماكينات التصوير 15555عػف سنة أو 

% وخالية مػف أي عيػوب فػع المصػنعية أو فػع المػادة 255يمتـز المناقص أف تكوف المواد الموردة جديدة عنسعو   -1
 ل وتععًا لممواصفات المذكورة فع كراسة العطاء.

يمتـز المناقص المحاؿ عميو العطاء أو أي جزء منو عتوريد وتركيب وتشفيؿ األصناؼ التػع تطمػب منػو خػػالؿ مػػدة  -3
   يومًا مف تاريخ طمب التوريد الخطع .35) رأقصاىا شي

يمتـز المناقص عتةديـ أفضؿ ضماف صيانة مجانية مف حيث النوعية حسب المػدة الممتػـز عيػا فػع العػرض المةػدـل  -4
 وحسب مالحظة المجنة الفنية.

 التشفيؿ.السعر المةدـ عالدوالر األمريكع شامؿ قيمة الضريعة المضافة وشامؿ التحميؿ والتوصيؿ والتركيب و  -5
ة الصػػانعةل كعمػػى المنػػاقص أف يعػػيف فػػع عرضػػو عمػػد المنشػػأ لمػػواـز المعروضػػةل ومنشػػأ مكوناتيػػال واسػػـ الشػػر  -6

 والماركةل واالسـ التجاريل والموديؿل والرقـ عمى الكتالوج أو النشرة الخاصة عالمواـز المعروضة .

دمات األجيػزة المةدمػػة عالعطػاءل ولػػدييا ػخػلعيػػع و  يجػب أف تكػوف الجيػػات العارضػة مرخصػة قانونيػػا ومؤىمػة فنيػاً  -7
 درة عمى تركيب وتسميـ ودعـ األجيزة الفنية. ػورشات صيانة ودعـ فنع لما ععد العيعل وليا المة

لمجنػػة العطػػاءات المركزيػػة الحػػؽ عتجزقػػة األصػػناؼ أو كمياتيػػا عػػيف أكثػػر مػػف متعيػػد ل وذلػػؾ عمػػا يتناسػػب مػػع  -8
 المصمحة العامة.

جػراء التجػػارب عمييػػا لمعرفػػة مػػدى مطاعةتيػػا لممواصػفات عالطريةػة التػع يتـ فحص المواـز ال -9 موردة مف المتعيد وا 
 تحددىا الداقرة المستفيدة أو لجنة االستالـ عموجب لجاف فنية تشكؿ ليذا الفرض.

 يتعيد المورد عضماف توفير قطع الفيار واألحعار خالؿ مدة خمس سنوات فع حاؿ تـ طمب ذلؾ منو. -25

كػرت  –دوعمػيكس  -سػورتر –فاؽ الكتالوج الخاص عالماكينة موضحًا أي إضػافات عمػى الماكينػة )فيػدر يتـ إر   -22
 طاععة .

 .عدد الصفحات  –يتـ إيضاح ثمف قطع الفيار لكؿ ماكينة و مدة صالحيتيا المةدرة ) الثمف   -21

 يتعيد المورد عإرشاد فنع الوزارات عاألمور المتعمةة عالصيانة. -23
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 ) عةود الصيانة الكميات واألسعار (2) جدوؿ

 

سعر الوحدة  الرقـ النوع رقـ الصنؼ الفرعع أعماؿ صيانة الرقـ
 عالدوالر

8 

 ماكينات التصوير
المختمفة لكؿ 

 نسخة 10000

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

Konica 

Minolta 
  جميع الموديالت

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

2 

ماكينات السحب 
االستانستيؿ عمختمؼ 

أنواعيا لكؿ 
 نسخة 100000

2.1 ricoh و ماسترعدوف أحعار أ  
2.2 DUPLO عدوف أحعار أو ماستر  
2.3 RISO عدوف أحعار أو ماستر  

 
 مطموب تععقة جميع األسعار عالدوالر االمريكع. -مالحظة : 
 مدة الصيانة عاميف. -           
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 ةفع حالة ممتازة أو جديد مستخدمةاستقجار ماكينات التصوير   1) جدوؿ

 

نوع  الموديؿ عدد الصور عالدقيةة ـ
 الماكينة

سعر الوحدة 
 مالحظات عالدوالر

     مستخدـ صورة عالدقيةة 20 1

     مستخدـ صورة عالدقيةة 25 2

     مستخدـ صورة عالدقيةة 30 3

     مستخدـ صورة عالدقيةة 35 4

     مستخدـ صورة عالدقيةة 40 5

     مستخدـ صورة عالدقيةة 50 6

     ستخدـم صورة عالدقيةة 75 7

     جديدة صورة عالدقيةة 20 8

9 
استقجار ماكينة تصوير الستخداـ ماسل 

صورة عالدقيةة يتـ  45ضوقع عسرعة 
 شيور 6التحاسب كؿ 

    

 
 مالحظة : 

 .سنتيف مدة االستقجار  او فع حالة ممتازةماكينات جديدة  -
 يتـ تحديد نوع الماكينة و الموديؿ. -

 .A3-A4جميع الماكينات حجـ  -
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 شراء ماكينات التصوير الجديدة :( 3) جدوؿ
 

سعر الماكينة  نوع الماكينة الموديؿ عدد الصور عالدقيةة ـ
 مالحظات عالدوالر

    صورة عالدقيةة 25-27 2
مطموب تععقة النموذج 

 (A-3) المرفؽ

    صورة عالدقيةة 15 1
مطموب تععقة النموذج 

 (B-3) المرفؽ

    ةةصورة عالدقي 15 3
مطموب تععقة النموذج 

 (C-3) المرفؽ

    صورة عالدقيةة 35 4
مطموب تععقة النموذج 

 (D-3) المرفؽ

    صورة عالدقيةة 35 5
مطموب تععقة النموذج 

 (E-3) المرفؽ

    صورة عالدقيةة 45 6
مطموب تععقة النموذج 

 (F-3) المرفؽ

    صورة عالدقيةة 55 7
مطموب تععقة النموذج 

 (G-3) المرفؽ

    صورة عالدقيةة 65 8
مطموب تععقة النموذج 

 (H-3) المرفؽ

    صورة عالدقيةة 75 9
مطموب تععقة النموذج 

 (I-3)المرفؽ

    B4ماكينة سحب  25
مطموب تععقة النموذج 

 (J-3) المرفؽ

    A3ماكينة سحب  22
مطموب تععقة النموذج 

 المرفؽ

 4in 2 Hp 402ماكينة  21
 أو ما يعادلو

    

 
 مالحظة : 

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

(3-A) 
 

Item No. 2)  25-27  PPM Copier Machine 
 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed 15-17 PPM  

Memory ≥ 64 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 99 Copies  

Copy Size A4/A4 
 

 

Trays ≥ 1 (250 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (20 sheets)  

Price    

    

 

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

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-B) 
 

 
 

Item No. 2(  20 PPM Copier Machine 
 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 15 PPM  

Memory ≥ 218 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous 

Copy 
≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

feeder yes  

Price    

 

Options: 
   

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 

1- Staple Finishing   

2- Saddile Stitch Folds, 

Staples and make 

Complete Booklets 

  

Stand Local made   

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   

Duplex Printing yes   

 

 

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

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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 (3-C) 
 

 
 

Item No. 3(  25 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 15 PPM  

Memory ≥ 128 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder yes  

Duplex Printing yes  

Price    

    

Options:    

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 

1- Staple Finishing   

2- Saddile Stitch Folds, 

Staples and make 

Complete Booklets 

  

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   

 
 

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

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-D) 

 
 
 

Item No. 4(  35 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 35 PPM  

Memory ≥ 128 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous 

Copy 
≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder yes  

Duplex Printing yes  

Price    

    

Options:    

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 

1- Staple Finishing   

2- Saddile Stitch Folds, 

Staples and make 

Complete Booklets 

  

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   

 
 

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

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-E) 

 
 

Item No. 5(  35 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 35 PPM  

Memory ≥ 128 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder yes  

Duplex Printing yes  

Price    

    

Options:    

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 

1- Staple Finishing   

2- Saddile Stitch Folds, 

Staples and make Complete 

Booklets 

  

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   

 
 

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

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-F) 
 

 
 

Item No. 6(  45 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 45 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 التةديري Price Notes (Give the item No.) 

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-G) 
 

 
 

Item No. 7(  55 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 55 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 التةديري Price Notes (Give the item No.) 

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-H) 
 

 
 

Item No. 8(  65 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.)  

Copying Speed ≥ 65 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 التةديري Price Notes (Give the item No.) 

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-I) 

 
 
 

Item No. 9(  75 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 75 PPM  

Memory ≥ 512 MB+HDD  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder Yes  

Duplex Printing Yes  

Price    

    

Options:    

Item Description Price Notes (Give the item No.) 

Paper Finisher 

1- Staple Finishing   

2- Saddile Stitch Folds, 

Staples and make 

Complete Booklets 

  

Scanner Module    

Fax Module    

Network Card 10 BaseT/100 BaseTX   

 
 

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

Toner    

Developer    

Drum    

Teflon    

Silicon    
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(3-J) 
 

  

نوع  الموديؿ الصنؼ ـ
 الماكينة

سعر الماكينة 
 مالحظات عالدوالر

 عامود ضفط 2
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 جمده سحب 1
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 عظمة فصؿ الورؽ 3
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 كمتش السحب 4
   B4ماكينة سحب 

 
   A3سحب  ماكينة

 المسننات 5
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 جمد رمع الماستر 6
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 الدـر 7
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 الماستر 8
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 الحعر 9
   B4ماكينة سحب 

 
   A3ماكينة سحب 

 
 

 وسيتم التوريد لكاًل من التعميم والصحة أحبار وماستر ماكينات السحب مطموب ثمن األصمي والتقميد . 
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 شراء ماكينات التصوير المستخدمة :  4) جدوؿ

 

سعر الماكينة  نوع الماكينة الموديؿ عدد الصور عالدقيةة ـ
 مالحظات عالدوالر

    صورة عالدقيةة 15-17 1
لنموذج مطموب تععقة ا

 (A-4)المرفؽ

    صورة عالدقيةة 20 2
مطموب تععقة النموذج 

 (B-4)المرفؽ

    صورة عالدقيةة 35-40 3
مطموب تععقة النموذج 

 (C-4)المرفؽ

    صورة عالدقيةة 50 4
مطموب تععقة النموذج 

 (D-4)المرفؽ

    صورة عالدقيةة 60 5
مطموب تععقة النموذج 

 (E-4)المرفؽ

    دقيةةصورة عال 75 6
مطموب تععقة النموذج 

 (F-4)المرفؽ

 مالحظات:
 سعار بالدوالر األمريكي.تعبئة جميع األ مطموب 

 .مطموب تعبئة الجداول المرفقة 

(4-A) 
      Item No. 2)  25-27  PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed 15-17 PPM  

Memory ≥ 64 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 99 Copies  

Copy Size A4/A4 
 

 

Trays ≥ 1 (250 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (20 sheets)  

Price    
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(4-B) 
 

Item No. 2)  20 PPM Copier Machine 
 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 15 PPM  

Memory ≥ 218 MB  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface IEEE1284+UBS  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

feeder yes  

Price    

 
 
 

(4-C) 
 

Item No. 3)  40-35 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 45 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 طموب سكنر مموف وتحديد سرعتو م  
Finisher yes  

Price    
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 (4-D) 
Item No. 4)  55 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 55 PPM  

Memory ≥ 512 MB+HDD  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface 
IEEE1284+UBS+Ethernet 

10/100  

Continuous Copy ≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder Yes  

Duplex Printing Yes  

Printer Yes  

Scanner Yes  

Finisher 3000 sheet  

Price    

 

(4-E) 
Item No. 5)  65 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 65 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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(4-F) 

 
Item No. 6)  75 PPM Copier Machine 

Item Spec. Notes (Give the item No.) 

Copying Speed ≥ 75 PPM  

Memory ≥ 512 MB+HDD  

Resolution ≥ 600 dpi  

Zoom ≤ 25% & ≥ 400%  

Interface 
IEEE1284+UBS+Ethernet 

10/100 
 

Continuous 

Copy 
≥ 999 Copies  

Copy Size 
Min. 5.5X8.5 inches  

Max. 11X17 inches  

Trays ≥ 2 (500 sheets capacity eatch)  

Bypass Tray Yes (50 sheets)  

Feeder Yes  

Duplex Printing Yes  

Printer Yes  

Scanner Yes  

Finisher 3000 sheet  

Price    

 
 

 الشروط الخاصة عالماكينات المستخدمة :
  صورة 155555عداد الماكينة عن يجب أن ال يتجاوز. 

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

 :يجب أن يتم تركيب قطع الغيار التالية جديدة 

 الدرم + المسطرة. -

 حبر داخمي أصمي. -

 عمبة حبر خارجية جديدة. -
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 رعأحعار ماكينات التصويالكميات واألسعار الخاص ( 5)رقـ دوؿ ج

سعر الوحدة  الكمية الوحدة ػـ الصنػػػػػػػػػؼ/الطاععةاسػػػػػػػػ ـ.
 عالشيكؿ

 مالحظات المورد

   2 عدد 5631حعر ماكينة تصوير شارب خارجع   .1

   2 عدد 5631حعر ماكينة تصوير شارب داخمع   .2

   2 عدد 5631مسطرة دـر شاررب   .3

   2 عدد 363حعر ماكينة تصوير كونيكا مانولتا خارجع   .4

   2 عدد 363تصوير كونيكا مانولتا داخمع حعر ماكينة   .5

   2 عدد 5731حعر ماكينة تصوير شارب خارجع   .6

   2 عدد 5731حعر ماكينة تصوير شارب داخمع   .7

   2 عدد 5731مسطرة دـر شارب   .8

   2 عدد Ez-230حعر ريزو جراؼ   .9

   2 عدد Ez-230ماستر ريزو جراؼ   .10

   2 عدد Ez-370حعر ريزو جراؼ   .11

   2 عدد Ez-370ر ريزو جراؼ ماست  .12

   2 عدد DP-L220حعر دعمو   .13

   2 عدد DP-L220ماستر دعمو   .14

   2 عدد 5127حعر ماكينة تصوير شارب خارجع   .15

   2 عدد 5127حعر ماكينة تصوير شارب داخمع   .16

   2 عدد 5127مسطرة دـر شارب   .17

   2 عدد 5127اظافر عمود سخاف سفمع شارب   .18

   2 عدد 5625ير شارب خارجع حعر ماكينة تصو   .19

   2 عدد 5625حعر ماكينة تصوير شارب داخمع   .20

   2 عدد 5520حعر ماكينة تصوير شارب خارجع   .21

   2 عدد 5520حعر ماكينة تصوير شارب داخمع   .22

   2 عدد E5320حعر شارب خارجع   .23

   2 عدد E5320حعر شارب داخمع   .24

   2 عدد 2540حعر شارب خارجع   .25

   2 عدد 2540رب داخمع حعر شا  .26

   2 عدد 2540مسطرة دـر شارب   .27

   2 عدد 2530حعر شارب خارجع   .28

   2 عدد 2530حعر شارب داخمع   .29
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   2 عدد M350حعر شارب خارجع   .30

   2 عدد 5308حعر ماكينة جستتنر   .31

   2 عدد 5308ماستر ماكينة جستتنر   .32

   2 عدد 1630حعر ريزو جراؼ   .33

   2 عدد 1630 ماستر ريزو جراؼ  .34

   2 عدد 1610حعر ريزو جراؼ   .35

   2 عدد 1610ماستر ريزو جراؼ   .36

   2 عدد Kyocera 2020حعر خارجع   .37

   2 عدد 160حعر خارجع شارب   .38

   2 عدد Ez-231حعر ريزو جراؼ   .39

   2 عدد Ez-231ماستر ريزو جراؼ   .40

   2 عدد Ez-231عامود ضفط   .41

   2 عدد Ez-231جمدة سحب   .42

   2 عدد Ez-231ظمة فصؿ الورؽ ع  .43

   2 عدد Ez-231كمتش السحب   .44

   2 عدد Ez-231المسننات   .45

   2 عدد Ez-231جمد رمع الماستر   .46

   2 عدد Ez-231الدـر   .47

   2 عدد Ez-371حعر ريزو جراؼ   .48

   2 عدد Ez-371ماستر ريزو جراؼ   .49

   2 عدد Ez-371عامود ضفط   .50

   2 عدد Ez-371جمدة سحب   .51

   2 عدد Ez-371عظمة فصؿ الورؽ   .52

   2 عدد Ez-371كمتش السحب   .53

   2 عدد Ez-371المسننات   .54

   2 عدد Ez-371جمد رمع الماستر   .55

   2 عدد Ez-371الدـر   .56

   2 عدد Sharp mx-314nحعر خارجع    .57

   2 عدد Ssharp mx-314حعر داخمع    .58

 Kyocera Taskalfaحعر تصوير خارجع   .59
3511 

   2 عدد

   2 عدد 5520تصوير شارب  ماكينةدـر   .60
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   2 عدد 5520تصوير شارب  ماكينةمسطره   .61

   2 عدد 5230سحب ريزو جراؼ  ماكينةماستر   .62

   2 عدد 5230سحب ريزو جراؼ  ماكينةحعر   .63

   2 عدد 3344سحب ريكو  ماكينةحعر   .64

   2 عدد 3344سحب ريكو  ماكينةماستر   .65

 Samsung Rnير تصو  ماكينةحعر خارجع   .66
3300 

   2 عدد

   2 عدد 367حعر كونيكا خارجع   .67

   2 عدد كاممة 367وحدة محعرة كونيكا داخمع   .68

   2 عدد 5620حعر شارب خارجع   .69

   2 عدد 5726حعر شارب خارجع   .70

   2 عدد 3054حعر ريكو خارجع   .71

   2 عدد n 5620حعر داخمع شارب   .72

   2 عدد kyodera Taskalfa 3510 iحعر خارجع   .73

   2 عدد 6525حعر خارجع كيروسيرا   .74

   2 عدد 282حعر خارجع كونيكا مانولتا   .75

   2 عدد 3554حعر ماكينو تصوير ريكو   .76

   2 عدد 6525حعر خارجع كيوسيرا   .77

   2 عدد M 350حعر خارجع شارب   .78

   2 عدد 3025حعر خارجع ريكو   .79

   2 عدد دـر ماكينو تصوير كيوسيرا  .80

   2 عدد 367كونيكا مانولتا خارجع  حعر  .81

   2 عدد 367حعر كونيكا مانولتا داخمع   .82

   2 عدد 367مسطرة كونيكا مانولتا   .83

   2 عدد 363مسطرة كونيكا مانولتا   .84

   2 عدد 363كفموف كونيكا مانولتا   .85

   2 عدد 363سيميكوف كونيكا مانولتا   .86

   2 عدد 367كفموف كونيكا مانولتا   .87

   2 عدد 367كوف كونيكا مانولتا سيمي  .88

   2 عدد 367كشب دـر  كونيكا مانولتا   .89

   2 عدد N712 Sindoحعر   .90

   2 عدد N712 Sindo كفموف   .91



 

03 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   2 عدد N712 Sindo سيميكوف   .92

   2 عدد N712 Sindo دـر   .93

   2 عدد N712 Sindo مسطرة   .94

   2 عدد N712 Sindo حعر داخمع   .95

   2 دعد 2501حعر ريكو   .96

   2 عدد 2501كفموف ريكو   .97

   2 عدد 2501سيميكوف ريكو   .98

   2 عدد 2501دـر ريكو   .99

   2 عدد 2501مسطرة ريكو   .100

   2 عدد 2501حعر داخمع ريكو   .101

   2 عدد 3554حعر ريكو   .102

   2 عدد 3554حعر داخمع   .103

   2 عدد 3554سيميكوف   .104

   2 عدد 3554كفموف   .105

   2 عدد 3554دـر   .106

   2 عدد 3554طرة مس  .107

   2 عدد 3344سحب ريكو   .108

   2 عدد 3344حعر+ ماستر ريكو   .109

   2 عدد 3344عمود ضفط ريكو   .110

   2 عدد 3344جمد سحب ريكو   .111

   2 عدد 3344جمد رمع ماستر ريكو   .112

   2 عدد 3344مسننات ريكو   .113

   2 عدد 3344كالت ريكو   .114

   2 عدد 3344دـر ريكو   .115



 

08 

 

 
 

 ػػػرار والتػػػػػػػػػػػػػػزاـإقػػػػ
 

 

ـــاـ ـــــــــــــ  ـــا الموقـــع أدن ـــأقـــر أن ـــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــة رق ــــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوي صـــفتي ممـــثاًل عـــن  ــ
 ــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــن شـــروط عامـــة  35/2389 ئق العطـــاء المطـــروح رقـــم.   بـــينني قـــرأت وتفرمـــت كافـــة مـــا ورد بوثـــا8
 وخاصة ومواصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .

ألتزم بين يبقى العرض المقدم مني سارا المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة ثالثة شرور .   كما 2
 من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

دولـة وزارات عمى بموجب العطاء المذكور أعـالـ والـذا يـتم طمبـه مـن  بعمل الصيانة.   وكذلك ألتزم 0
مى أن يكـون الصـنف المـورد مـن قبمـي وفقـًا من إصدار أمر التوريد الخطي ع ساعة 24خالل فمسطين 

 لممواصفات والشروط المنصوص عميرا في هذا العطاء.
 .ه دون أا ضغط أو إكراـوهذا إقرار وتعرد مني بذلك أقر وألتزم بكل ما ورد ب    

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسػـ المنػػاقػػص :ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقـ المشتفؿ المرخص :ػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعػنػػػواف :ػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػـ الياتػؼ :ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقػـ الفاكس : ػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتاريػػػخ :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
                          

 


