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 دولة فلسطين
 وزارة المالية

 للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 76/0202 عطاء رقم
 

الهيئة لصالح كاميرات مراقبة توريد  تعلن وزارة المالية/ لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي       
 تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.العامة للمعابر والحدود 

ي هذا العطاء مراجعة وزارة المالية/ اإلدارة فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا وترغب في المشاركة ف
خالل أوقات الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة خلف محطة فارس للبترول العامة للوازم العامةـ 

 ( شيكل غير مستردة تورد إلى خزينة وزارة المالية.300المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ )
الظرف المختوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة اللوازم/ وزارة المالية في آخر موعد لقبول عروض األسعار ب

وتفتح المظاريف بحضور ممثلي  27/08/2020 الموافق الخميس يوم من صباح العاشرة هو الساعة غـزة
 .المناقصين في نفس الزمان والمكان

 

 لجنة العطاءات المركزية
 مالحظة:ـ

 من يرسو عليه العطاء. . أجرة اإلعالن في الصحف على1
من بنك البريد )كتأمين أو سند دفع صادر  أو بنك االنتاج . يجب إرفاق كفالة بنكية من البنك الوطني0

 دوالر صالحة لمدة ثالثة شهور على األقل عن كل عطاء .  1000( بقيمةدخول عطاء
 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب . بالدوالر. تقدم األسعار 3
 العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار. . لجنة4
 . www.mof.gov.ps. لإلطالع على الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة 5
 0630671: . للمراجعة واالستفسار هاتف رقم7
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 الشروط العامة 
 

 أوالً: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ
المناقص عرضه وأسعاره على الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعـد أن يقـرأ هـذه الوثـائق يعد  .1

ويــتفهم جميــع مــا ورد فيهــا ويخــتم ويوقــع كافــة وثــائق دعــوة العطــاء ويقــدمها ضــمن العــرض كاملــة علــى أن 
 يحة.يتحمل كافة النتائج المترتبة على عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صح

على أن يشمل السعر رسوم الجمارك والضريبة المضافة وأجور التحزيم  دوالربالتكتب أسعار العطاء  .0
 والتغليف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى.

تعديل أو الشطب يعد المناقص عرضه مطبوعًا أو مكتوبًا بالحبر األزرق أو األسود فقط ويحظر المحو أو ال .3
ويعاد كتابة  رأو اإلضافة في العرض وكل تصحيح من هذا القبيل يوضع عليه خطين متوازيين بالحبر األحم

 الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصويب.

بإحكام ويكتب يقدم المناقص عرضه مرفقًا به الوثائق المطلوبة مع تأمين دخول العطاء في مغلف مغلق  .4
وكذلك اسمه  76/0202رقم  الهيئة العامة للمعابر والحدودلصالح توريد كاميرات مراقبة عليه عطاء 

وعنوانه بالكامل ورقم الهاتف والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به لترسل إليه المكاتبات المتعلقة 
ية خطيًا بأي تغيير أو تعديل في عنوانه وعليه أن بالعطـاء وعليه تبليــغ اإلدارة العامة للوازم / وزارة المال

يكتب أيضًا اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وبخالف ذلك يحق للجنة العطاءات أن تهمل العرض 
 المقدم منه.

يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لهـذا الغـرض لـدى اإلدارة العامـة للـوازم قبـل  .5
المحـددة لـذلك وكـل عـرض ال يـودع  فـي صـندوق العطـاءات قبـل آخـر موعـد لتقـديم العـروض ال  انتهاء المدة

 ينظر فيه ويعاد إلى مصدره مغلقًا .

يومـا مـن  سـتون يلتزم المناقص بـأن يبقـى العـرض المقـدم منـه نافـذ المفعـول وال يجـوز لـه الرجـوع عنـه لمـدة  .7
 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

 

 المستندات الرسمية المطلوبة:ـثانيًا: الشهادات و
يرفق المناقص مع عرضه ) خاصة إذا كان يشارك ألول مـرة ( الشـهادات والوثـائق المطلوبـة منـه وهـي   .1

 على النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكذلك السيرة الذاتية للشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي للشركة 

 ريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.شهادة خلو طرف من دائرة ض 

على المناقص أن يرفق بعرضـه النسـخة األصـلية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معلومـات فنيـة تعـرف  .0
باللوازم المعروضة وكذلك يقـدم مـع عرضـه العينـات المطلوبـة فـي دعـوة العطـاء و ذا كانـت تلـك العينـات 

الذي يمكن رؤيتهـا فيـه و ال يكـون للجنـة العطـاءات عـدم غير قابلة للنقل فعليه أن يحدد مكانها والوقت 
 النظر بالعرض.

 يحق للمناقص أن يضيف أية وثائق أو معلومات يرغب بإضافتها ويرى أنها ضرورية  لتوضيح عرضه. .3
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 تأمينات وضمانات العطاء : ثالثًا:
بنك البريـد التـابع  يلتزم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفع معتمد صادر من :تأمين الدخول في العطاء .1

أو علـى شـكل كفالـة أو شـيك بنكـي صـادر مـن بنـك يتعامـل مـع  لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
" كتـأمين دخـول " وال ينظـر  $1222بمبلـغ  السلطة الفلسطينية في غزة وموافقة وزارة المالية علـى ذلـك

ات الدخول فـي العطـاء إلـى مقـدميها ، على أن تعاد تأمينعرض غير معزز بتأمين دخول العطاءفي أي 
من المناقصين الذي لم يحال عليهم العطاء بعد مـدة أسـبوعين مـن تـاريخ آخـر موعـد لتقـديم العـروض، 

 وكذلك لمن أحيل عليهم العطاء بعد أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيذ.
بتقـديم تـأمين حسـن التنفيـذ  يلتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء مـن بنـوده: تأمين حسن التنفيذ .0

من إجمالي قيمة العطاء وذلك على شكل سند دفع معتمـد صـادر مـن  %12للعطاء المحال عليه بقيمة 
أو على شكل كفالـة أو شـيك بنكـي صـادر مـن بنـك يتعامـل مـع السـلطة الفلسـطينية فـي غـزة  بنك البريد

اريخ تبليغه بقرار إحالة العطـاء عليـه يوم من ت 15حسب األصول خالل  وموافقة وزارة المالية على ذلك
من قبل اإلدارة العامة للوازم على أن يكون ساري المفعول مدة سريان العقد ، ويعاد تأمين حسن التنفيذ 
إلى المتعهد بعد تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عليه بموجب طلب خطي تقدمه الدائرة المسـتفيدة لـإلدارة 

 التأمين )حيث يتم إصدار شيك بقيمة الكفالة من وزارة المالية(.العامة للوازم باإلفراج عن 
 

 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
يشــكل مــدير عــام اللــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم هــذه اللجنــة بفــتح  :لجنــة فــتح المظــاريف .1

وة العطـاء بعـد اتخـاذ اإلجـراءات العطاءات بحضور المناقصين أو ممثلـيهم فـي الزمـان والمكـان المحـددين فـي دعـ
 التالية:

إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظروفـه يضـع رئـيس اللجنـة عليـه وعلـى  -أ
 مظروفه رقمًا مسلساًل على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

 ها.ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء و ثبات عدد  -ب

قـــراءة اســـم مقـــدم العطـــاء واألســـعار وقيمـــة التـــأمين االبتـــدائي المقـــدم مـــن كـــل منـــاقص وذلـــك بحضـــور   -ت
 المناقصين أو ممثليهم.

التوقيع من رئيس اللجنة وجميع األعضاء الحاضـرين علـى العطـاء ومظروفـه وكـل ورقـة مـن أوراقـه وكـذلك  -ث
 على محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

يحدد مـدير عـام اللـوازم العامـة األشـخاص أو الجهـات الـذين تتكـون مـنهم  :ة دراسة وتقييم العروضلجن .0
 اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة

 -للجنة العطاءات المركزية بعد أخذ المعايير التالية في االعتبار: 
 ظر في أي عرض غير معزز بتأمين دخول العطاء.ال ين -أ

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات اللـوازم المطلوبـة علـى جـدول   -ب
يعد لهذه الغاية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيـث التـزام المنـاقص بعرضـه بمواصـفات وشـروط 

 دعوة العطاء.
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االعتبــار كفــاءة المنــاقص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــه علــى الوفــاء بالتزامــات العطــاء يؤخــذ بعــين   -ت
وسمعته التجارية والتسهيالت التي يقدمها أو الخدمة التي يوفرها وقطع الغيـار وور  الصـيانة و كـذلك كونـه 

يــه كــل أو بعــ  هــذه وكيــل أو مــوزع لوكيــل أو تــاجر، وللجنــة اســتبعاد عــرض المنــاقص الــذي ال تتــوفر ف
 المتطلبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  -ث

اإلحالـة علـى مقـدم أرخـص إذا توافرت فـي العـرض كافـة الشـروط والمواصـفات والجـودة توصـي اللجنـة الفنيـة ب -ج
أكثـر مـن مـورد للصـنف الواحـد بـالرغم مـن اخـتالف  من حق اللجنة الفنية أن توصي بالترسـية علـىاألسعار و 
 األسعار.

في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العـرض الـذي يليـه  -ح
بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبـات لإلحالـة علـى أن تبـين أسـباب اسـتبعاد العـروض 

 اضح.األرخص بشكل و 

إذا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطلوبــة يفضــل المنــاقص الــذي يتضــمن عرضــه ميــزات  -خ
إضافية ثم المقدم للمنتجات المحلية، ثـم المنـاقص المقـيم بفلسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـليم األقـل إذا 

 كانت سرعة التسليم لمصلحة الدائرة المستفيدة.
 

 المتعهد أو المورد :ـخامسا :ـ التزامات 
على المتعهد الـذي أحيـل عليـه العطـاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوقيـع االتفاقيـة ومـا  .1

 يلحقها من أوراق ومستندات بما فيها )أوامر الشراء(.
 من تاريخ استالمه ألمر التوريد. اسبوعينيلتزم المتعهد بالتوريد خالل  .0

نازل ألي شخص آخر عن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول علـى  إذن خطـي ال يجوز للمتعهد أن يت .3
 من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق للمناقص أو المورد الرجوع على لجنة العطـاءات بـأي خسـارة أو ضـرر ناشـت عـن تقـديم عرضـه فـي  .4
تحـل العطـاء علـى مقـدم أقـل األسـعار أو حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليهـا أو إذا لـم 

 إذا ألغت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون ذكر األسباب.

يلتزم المورد بتسليم اللوازم وفقًا للمواصفات والشروط المتفق عليهـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة وكـذلك العينـات  .5
 المعتمدة والمذكورة فيه.

 
التي تتخذ ضد المتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عـدم قيامـ  سادسا:ـ اإلجراءات 

 ب :ـ
إذا تأخر المتعهد عن توريد ما التزم به في الموعد المحدد في العقـد يحـق لمـدير عـام   فرض غرامة مالية: .1

ن كـل ( مـن قيمـة اللـوازم التـي تـأخر فـي توريـدها عـ%1دائرة اللوازم العامة أن يفـرض غرامـة ماليـة ال تقـل عـن )
أسبوع تأخير إال إذا تبين أن التـأخير فـي التوريـد نـاجم عـن قـوة قـاهرة ، وفـي جميـع األحـوال علـى المتعهـد تقـديم 
إشعار خطـي وفـوري إلـى الجهـة المختصـة بـالظروف واألسـباب التـي أدت إلـى التـأخير فـي التوريـد أو منعتـه مـن 

 ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.
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كل المتعهد عـن تنفيـذ التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه بالتوريـد أو قصـر فـي ذلـك إذا ن الشراء على حساب المتعهد: .0
أو تأخر يحق لمدير عام دائرة اللـوازم العامـة إصـدار القـرار بشـراء اللـوازم الملتـزم بهـا المتعهـد بـنفس الخصـائص 

وق األسـعار والنفقـات اإلضـافية والمواصفات من أي مصدر آخر على حساب هذا المتعهـد ونفقتـه مـع تحميلـه فـر 
وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالدائرة المستفيدة أو دائـرة اللـوازم العامـة دون الحاجـة إلـى أي 

 إنذار وال يحق للمتعهد االعتراض على ذلك.
ءات التــي وهنــا يحــق للجنــة العطــا اســتبعاد عــرض المــورد الــذي يخــل بالتزاماتــه أو إلغــاء العقــد المبــرم معــه: .3

أحالت العطاء اتخاذ اإلجراءات الالزمـة بحـق المتعهـد بمـا فـي ذلـك مصـادرة قيمـة التـأمين المقـدم مـن المتعهـد أو 
 أي جزء منه بشكل يتناسب مع قيمة اللوازم غير الموردة ويعتبر المبلغ في هذه الحالة إيرادًا للخزينة العامة.

مـن  تحصيل األموال المستحقة لها في ذمة المنـاقص أو المـوردوفي جميع األحوال يحق لدائرة اللوازم العامة  .4
 األموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتهم.

 

 -حل الخالفات:سابعًا: 
حلـه وديـًا في حال حدوث أي خالف ينشأ عن تفسير أي بند من البنود السابقة أو من بنـود العقـد فيـتم  -أ

 بالتفاوض.

يومًا من بدء مفاوضتهما للوصول إلى حل حول أي خالف يتعلق بالعقد  32إذا لم يتمكن الطرفان خالل  -ب
يحق ألي من الطرفين حل الخالف باللجوء إلى المحكمة المختصة وتطبيق القـوانين واألنظمـة المعمـول بهـا 

 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.

  
 شروط متفرقة:ـ منا:ثا

إذا استعمل المناقص الغش أو التالعب في معاملتـه أو ثبـت عليـه أنـه شـرع أو قـام بنفسـه أو بواسـطة  .1
غيره بطريق مباشر أو غير مباشر على رشوة أحد موظفي أو مستخدمي السـلطة أو علـى التواطـؤ معـه 

الل بحــق الــوزارة المطالبــة إضــرارًا بالمصــلحة يلغــي عقــده فــي الحــال ويصــادر التــأمين مــع عــدم اإلخــ
بالتعويضات المترتبة على ذلك فضاًل عن شـطب اسـمه مـن بـين المناقصـين وال يسـمح لـه بالـدخول فـي 
 مناقصات للسلطة الوطنية الفلسطينية هذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االقتضاء.

عاقــد معــه دون اللجــوء للقضــاء وكــذلك إذا أفلــس المنــاقص أو المــورد يحــق للجنــة العطــاءات إلغــاء الت .0
 مصادرة مبلغ التأمين كإيراد عام للخزينة العامة.

بتوجيـه كتـاب للورثـة يفيـد  لعقـد  المبـرم معـه أو مـا تبقـى منـهإذا توفى المناقص أو المورد جاز إلغـاء ا .3
 بذلك دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبلغ التأمين في هذه الحالة.

 
 
 
 



 

 7 

 
 الشـــروط الخاصـــة

 
 

 .ة من قبل المناقص ذات نوعية جيدةيجب أن تكون المواد المقدم .1
واصـفات يجـب توضـيحه فـي عـرض يجب االلتزام بالمواصفات المذكورة في كراسة العطـاء وأي تغييـر بالم .2

 .الشركة
 نص خالف ذلك. وشاملة للضريبة المضافة ما لم يرد بالدوالرجميع األحوال تكون عروض األسعار  يف .3

و عرقلتــه للتوريــد بمــا يمــس أحــال امتناعــه  يحــال مخالفــة المــورد لكــل أو بعــ  شــروط التعاقــد أو فــ يفــ .4
كفالــة مصــادرة  الماليــةأو يعــرض مصــالحها للضــرر يحــق لــوزارة  العامــة للمعــابر والحــدودالهيئــة بمصــلحة 
الحصول على  فيأن لها الحق  والرجوع عليه بالتعوي  عن كل عطل أو ضرر لحق بها كما حسن التنفيذ

تراهــا  يالشــراء بــالطرق التــ أوالســعر  فــيالمــواد التــي يتخلــف المــورد عــن توفيرهــا مــن المــورد الــذي يليــه 
من ضمانته  إداريةمصاريف  %12 إليهامحققة لمصلحتها و لغاء التعاقد معه ودفع فروق األسعار مضافًا 

عرقل عمليات التوريد الحق  أوتخلف عن  أوط التعاقد شرط من شرو  أيالبنكية وليس للمورد الذي خالف 
أو المطالبــة بفــروق األســعار إذا  كفالــة حســن التنفيــذالمطالبــة بأيــة تعويضــات أو المطالبــة باســترداد  فــي

تـم التعاقـد بموجبـه وفـى حـال عـدم  الذيتمكنت الوزارة من توفير تلك المواد بسعر اقل من سعر المناقصة 
 مبالغ تتبقى من مستحقاته لديها.أي خصم  فيالحق  الماليةلوزارة  األسعارة فروق كفاية الضمانة لتغطي

يكــون الــدفع للمــورد لقــاء مــا قــام بتوريــده مــن مــواد طبقــًا للشــروط والمواصــفات الــواردة بالمناقصــة خــالل   .5
والمواصـفات  يومًا من تاريخ تقديم الفواتير واألوراق الدالة على تمـام وحسـن التوريـد طبقـا للشـروط ثالثين

  .الواردة بصحيفة الشروط والمواصفات
عـروض األسـعار أو أي عـرض سـعر أخـر ودون إبـداء أي أسـباب مـا  بأرخصملزمة  غير لجنة العطاءات .6

 المصلحة. دام ذلك يحقق

 .وجوب تقديم ضمانة لمدة سنة .7
 االلتزام بالحالة الجيدة للمواد الموردة عند التسليم. .8

 المورد. النقل والتحميل على حساب  .9
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 والكميات جدول األسعار

 الكمية الوحدة التوصيف البند
السعر 
 مالحظات بالدوالر

* 

 :Surveillance Systemنظام كاميرات المراقبة 

 توريد وتركيب وفحص وتشغيل نظام مراقبة شامال جميع ما يلزم من كوابل لزوم التوصيل ومجاري بالستيكية وخالفه.

ة ويجب ان تكون جميع التركيبات ضد الماء، وتشمل علب تجميع وبرابيش، وتوصيل جميع الكوابل جميع االعمال خارجي

 .OPS Roomالى غرفة العمليات 

        HIKVISION   جهزة المطلوبة صناعة شركةاأل

1 

كاميرا حسب  32توريد وتركيب جهاز تسجيل كاميرات يدعم 
 التالية: المواصفات

يل كوابل الكاميرات والوصالت واالكسسوارات االعمال تشمل تجميع وتوص
 .وجميع ما يلزم لتشغيل الجهاز

* HIKVISION, 23CH NVR Device w/POE 
* H.264 & Dual-stream video compression 
* Full channel@1080 resolution real-time recording, 
HDMI and VGA 
* Hard Disk Drive: 8TB Red/Purple 
* SSD: 3TB M2 
* Network Interface: 1000M(1G), USB 2.0, RS-485 

   0 عدد

2 

 توريد وتمديد كوابل شبكة لزوم توصيل الكاميرات:

جميع االعمال خارجية ويجب ان تكون جميع التركيبات ضد الماء، 
وتشمل علب تجميع وبرابيش، وتوصيل جميع الكوابل الى غرفة العمليات 

OPS Room. 
- Network Cable Cat6/Cat5e FTP Shielded 

   2000 متر طولي

3 

 وتركيب كاميرا مراقبة دوم ليلية حسب المواصفات التالية: توريد

االعمال تشمل توصيل كوابل الكاميرات والوصالت واالكسسوارات وجميع 

 ما يلزم الى جهاز التسجيل.

* HIKVISION, 5MP WDR Dome IP Network Camera 

* 3D DNR, 20 meters IR range, Support H.264+ 

   44 عدد
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 الكمية الوحدة التوصيف البند
السعر 
 بالدوالر

 مالحظات

4 

 وتركيب كاميرا مراقبة خارجية ليلية حسب المواصفات التالية: توريد

جميع االعمال خارجية ويجب ان تكون جميع التركيبات ضد الماء، وتشمل 
 OPS رفة العملياتعلب تجميع وبرابيش، وتوصيل جميع الكوابل الى غ

Room. 

* HIKVISION, 5MP WDR Vari-Focal Lens 2.8mm-

12mm, Bullet IP Network Camera 

* 3D DNR, 40 meters IR range, Support H.264+, IP66 

   18 عدد

5 

وتركيب كاميرا مراقبة داخلية متحركة ليلية مع زووم حسب  توريد

 المواصفات التالية:

* HIKVISION, 3MP, Mini Dome Indoor 360" PTZ IP 

Network Camera 

* 3D DNR, 80 meters IR range 

   1 عدد

6 

وتركيب كاميرا مراقبة خارجية متحركة ليلية مع زووم حسب  توريد

 المواصفات التالية:

* HIKVISION, 3MP, Dome Outdoor 360" PTZ IP 

Network Camera 

* 32X Zoom Lens, 100 meters IR range, IP66 WP 

   1 عدد

7 

توريد وتركيب شاشة عرض لمراقبة الكاميرات حسب المواصفات 

 التالية:

وكل ما يلزم للتشغيل والتركيب حسب المواصفات الهندسية والتوصيل داخل 
 .OPS Room غرفة العمليات

- LED 45” Samsung/LG/Muller Smart 1080p 

Full HD, w/USB, 3M HDMI Cable 

   5 عدد
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 :Inverter UPSيد وتركيب وتشغيل شاحن مركزي تور

 5KVA Inverter AXpert* جهاز 

 * وكل ما يلزم للتشغيل والتركيب حسب المواصفات الهندسية.
* والعمل يشمل كل ما يلزم من كوابل واكسسوارات لتركيب وتشغيل بطاريات 

 من نوع: 4عدد 
- Battery: Ritar 4x100A 

   1 عدد

 الكمية حدةالو  التوصيف البند
السعر 
 بالدوالر

 مالحظات

9 
 :Switchتوريد وتركيب موزع شبكة 

Switch 8 Ports 1G * HP/TP-Link/NetGear 
   1 عدد

 : Ext. Hard Diskتوريد قرص تسجيل خارجي  10
* Ext. Hard Disk Silicon Power/WD/ADATA 1TB 

   2 عدد

11 

 :Rackتوريد وتركيب صندوق معدني 
- Rack 9 Unit w/Fan & Keys, w/ Power Splitter 6ports 

& ON/OFF 

   1 عدد

12 

 توريد وتركيب مكيف هواء:

* والعمل يشمل تركيب وحدة داخلية ووحدة خارجية ويجب أن تتم األعمال حسب 
 المواصفات الهندسية.

- Air Conditioner 1½ Ton with Splitter 

   1 عدد

13 

 ب المواصفات التالية:توريد وتركيب جهاز حاسوب كامل حس
- Desktop PC Brand Name: HP Corei7 8th Gen, Ram: 

8Gb 

- HDD:1TB, SSD: 240GB M2, DVD, USB3.0, Lan1G 

- Monitor: 23" LED HiRes 

   1 عدد

14 UPS 3KVA POWER COM   1 عدد   
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 

 

ـــ بصفتي ممثاًل عن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هوية رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه ــــــــــ 
 ـــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــا   ال  ـــا  الم ـــر  .1 ـــمبـــينقي قـــرأم  كففمـــ  كا ـــة مـــا  رد لوط مـــن شـــر   عامـــة  76/0202  ح رق
  خاصة  مواصفام  ألتزم التزاما قانونيًا لتلك الشر    المواصفام .

يومـا  سـتننساري المف ـو     جوـول لـي الر ـوه عقـة لمـد   كما ألتزم بين يبقى ال رض المقدم مقي. 2
 من كاريخ آخر موعد لتقدجم ال ر ض.

من قبل  طلبفا يتم  كذلك ألتزم لتوريد األصقاف المحالة على بمو ب ال  ا  المذكور أعاله  التي .3
التوريـد علـى  امـرأ  اسـتالم كوقيع ال قد    من كاريخ  ذلك اسبوعننخال   الفنئة ال امة للم الر  الحد د

أن ككـــون كلـــك األصـــقاف المـــورد  مـــن قبلـــي   قـــًا للمواصـــفام  الشـــر   المقصـــو  علنفـــا  ـــي هـــذا 
 ال  ا .
 .ل ما  رد بة د ن أي ضغط أ  إكراه  هذا إقرار  ك فد مقي لذلك أقر  ألتزم بك    
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ـــــــــــــــــــ

 جوال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــ


