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  Date 19/11/8181 التاريخ:

 

 صادر عن لجنة العطاءات المركزية مبدئيةقرار إحالة 
 19/9119 رقمخبصوص العطاء  

 ع تعسيس عمليات الربط االلكرتونيمبشرواخلاص  
 ة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتلصاحل وزار 

 
 

احًا اجتمعةت المجنةة المكونةة مةن وفي تمام الساعة الحاديةة عرةر صةب 19/11/8181 الموافق األحدفي يوم 
 األخوة األعضاء التالية أسماؤىم:

 

 

 

 رئيسًا ة لجنة العطاءات المركزية أحمد حسن الرنطي. السيد / 1

 عضوًا ة لجنة العطاءات المركزية جبر حجازي. السيد / 9

 عضوًا. لجنة العطاءات المركزية أيمن الخالدي. السيد / 3
 وًا ة لجنة العطاءات المركزيةعض فاطمة عوض/ ة. السيد4

 ديوان الرقابة اإلدارية والمالية -عضو مراقب  . السيد / إيياب الريس5
   

 

 

 

 91/9119 رقم العطاء وذلك في مقر اإلدارة العامة لموازم بوزارة المالية في غزة لمبت في

 مبشروع تعسيس عمليات الربط االلكرتوني  اخلاص  
 وتكنولوجيا املعلومات لصاحل وزارة االتصاالت

 
 

اءررح حيثيات العطبعد و ومحضر المجنة الفنية تم إطالع المجنة عمى محضر فتح المظاريف 



State Of Palestine 
 

   فمسطين

 دولة فلسطين
Ministry of finance  الماليةوزارة 

The Central Tenders Committee لجنة العطاءات المركزية 
 

 4من  8الصفحة 

 188838761بالقرب من محطت فارس للبترول فاكش رقم   –تل الهىا  -غزة

www.mof.gov.ps 

 

 قررت المجنة:
 حسب الجدول التالي : وذلك (وورلد نت  رركة)  عمى بنود العطاء  بعضإحالة  .1

 الترصيت دوالرسعر الوحدة بال الوحدة الصنف م

1 

Cisco Catalyst 9300L 24-Port Switch w 4x10G Uplink 
Network Advantage. 

 Mfr. Part#: C9300L-24T-4X-A 
 Memory 
 RAM (installed): 8.000 GB 
 Flash:16GB 
 Total SVIs:1000 
 VLAN IDs:4094 
 Supported IOS:network advantage and essential 

2 3195 

 األرخص والمطابق

 optionمع إضافت 

+Option 

PWR-C1-350WAC-P/2 

350W AC 80+Platinum config 1 secondary power supply 
2 499 

4 
Fiber Module : 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF 10 Gbps 
model: Cisco SFP-10G-LR SFP+ or equivalent 

 األرخص والمطابق 885 11
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 لجدول التالي :حسب ا وذلك (عين التكنولوجيا  رركة)  بنود العطاء عمى  بعضإحالة  .8

 الترصيت دوالرسعر الوحدة بال الوحدة الصنف م

2 

CCR1036-8G-2S+ 
1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD, 36 
cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 
28Gbit/s throughput, RouterOS L6, Dual PSU 

 األرخص والمطابق 1688 8

3 
Fiber Patch Cable : SM LC-LC Patch , 9/125 Micron 
duplex,3M 

 األرخص والمطابق 16 20
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 قرارات المجنة :** 

 بتجزئة العطاء عمى الرركتين . بالترسية عمى توصية المجنة الفنية قررت لجنة العطاءات المركزية الموافقة  -
حسةةةةةب مةةةةةا ىةةةةةو موضةةةةةح بالجةةةةةدول   optionرخةةةةةط والمطةةةةةابق، مةةةةة  اضةةةةةافة رةةةةةركة وورلةةةةةد نةةةةةت كونةةةةةو األ  ( عمةةةةةى4، 1)مبنةةةةةود بالنسةةةةةبة ل -

 أعاله.
 ( عمى رركة عين التكنولوجيا كونو األرخط والمطابق3، 9مبنود )بالنسبة ل -

مالحظةةةةةة: تةةةةةم طمةةةةةب تعيةةةةةد خطةةةةةي مةةةةةن رةةةةةركة وورلةةةةةد نةةةةةت بةةةةةين تكةةةةةون األجيةةةةةزة المةةةةةوردة أصةةةةةمية وغيةةةةةر مجةةةةةددة أو عمييةةةةةا أي مرةةةةةاكل وأن  -
 سيسكو العالمية والرركة أحضرت المطموب.مصدر األجيزة ىو رركة 

 

 

ى المحضر ،،وأنيت المجنة أعماليا بالتوقي  عم  
 

 

 

 رئيساً                عضوًا                              عضواً                      عضواً             ضوًا مراقةع               
 أمحد حسن الشنطي         جرب حجازي      خلالديأمين ا   فاطمة عوض          إيهاب الريس   


