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 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 98/0202 عطاء رقى
 

تي لرالح وزار  حؾاسيب وممحقاتياجيزة أتؾريد تعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي        
 لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء. الداخميةو  الرحة

فعمــا الذــركات ذات ااخ رــاص والسدــجمة رســسيا  وتراــب فــي السذــاركة فــي ىــرا العظــاء مراجعــة وزارة الساليــة / ا دارة 
في ازة خـلل أواـات الـدوام الرسـسي مـؽ أجـل الحرـؾل عمـا  ب رولتل اليؾا بجؾار محظة فارس لمالعامة لمؾازم العامة ـ 

 ( شيكل اير مد ردة تؾرد إلا خزيشة وزارة السالية.022كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل دفع مبمغ )
ـزة وزارة الساليـة فـي اـالمـؾازم  آخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السخ ـؾم فـي صـشدوق العظـاءات بـا دارة العامـة

وتفـ ح السغـاريب بحزـؾر مس مـي الس شاارـيؽ فــي  09/22/0202 السؾافـق ااثشــيؽ يـؾم صـااحمـؽ  العاشـرةالدـاعة ىـؾ 
 .الزمان والسكاننفس 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 . أجرة ا علن في الرحف عما مؽ يرسؾ عميو العظاء.2
أو بشــػ اان ــاج أو بشــػ البريــد وفــي حــال تعــرر ذلــػ يــ ؼ  يجــب إرفــاق كفالــة بش يــة أو شــيػ بش ــي مــؽ البشــػ الــؾطشي .0

الساليـة فـي وزارة الرـحة أو اادارة العامـة لمخزيشـة بـؾزارة  إحزار تعيد وال زام بالخرؼ مؽ السد حقات مع سد مؽ الـدائرة
 قــديؼ يؾمــا  مــؽ آخــر مؾعــد ل تدــعيؽمــؽ إجســالي العظــاء ي ك ــلميؽ دخــؾل ي ســارد السفعــؾل لســدة  %5 الساليــة بميســة

 العروض.
 تذسل جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب.و  األمريكي بالدوار. تقدم األسعار 3
 . لجشة العظاءات اير ممزمة بقبؾل أال األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطلع عما ال راسة يرجا مراجعة مؾاع الؾزارة 5
 .2598967679ال راؼ جؾ  . لمسراجعة وااس فدار6
 
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/
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 انشزوط انعايت 
 وض ين قبم املتناقصني:أوالً: إعذاد وتقذيى انعز

يعد السشااص عرضو وأسعاره عما الجداول والشساذج والؾثـائق السرفقـة بـدعؾة العظـاء بعـد أن يقـرأ ىـره الؾثـائق ويـ فيؼ جسيـع مـا  .2
لعـرض كاممـة عمـا أن ي حسـل كافـة الش ـائر الس رتاـة عمـا عـدم ورد فييا ويخ ؼ ويؾاع كافة وثائق دعـؾة العظـاء ويقـدميا ضـسؽ ا

 قيامو بال دايق وااس  سال برؾرة صحيحة.

عما أن يذسل الدعر رسـؾم الجسـارك وأجـؾر ال حـزيؼ وال  ميـب ومرـاريب الشقـل وال حسيـل  بالدوار األمريكيت  ب أسعار العظاء  .0
 .وال شزيل وال لميؽ وجسيع الرسؾم والسراريب األخرى 

عــد السشــااص عرضــو مظبؾعــا  أو مك ؾبــا  بــالحبر األزرق أو األســؾد فقــ  ويحغــر السحــؾ أو ال عــديل أو الذــظب أو ا ضــافة فــي ي .3
ويعـاد ك ابـة الرـؾاا بـالحبر األزرق أو األسـؾد  رالعرض وكل ترحيح مؽ ىرا القبيل يؾضع عميو خظيؽ م ؾازييؽ بـالحبر األحسـ

 ويؾاع بجاناو مؽ ابل مؽ أجرى ال رؾيب.

تؾريـد يقدم السشااص عرضـو مرفقـا  بـو الؾثـائق السظمؾبـة مـع تـلميؽ دخـؾل العظـاء فـي م مـف م مـق بعحكـام ويك ـب عميـو عظـاء  .4
وكرلػ اسسو وعشؾانو بال امـل وراـؼ اليـاتف والفـاكس  98/0202راؼ الداخمية و  تي الرحةلرالح وزار  أجيزة حؾاسيب وممحقاتيا

ليو السكاتاات الس عمقة بالعظـاء وعميو تبميــغ ا دارة العامة لمـؾازم / وزارة الساليـة خظيـا  وراؼ صشدوق البريد الخاصيؽ بو ل رسل إ
بــلد ت ييــر أو تعــديل فــي عشؾانــو وعميــو أن يك ــب أيزــا  اســؼ الــدائرة ال ــي طرحــذ العظــاء وعشؾانيــا وبخــلف ذلــػ يحــق لمجشــة 

 العظاءات أن تيسل العرض السقدم مشو.

اص في صشدوق العظاءات السخرص ليرا ال رض لدى ا دارة العامة ابل ان ياء السدة السحددة لـرلػ يؾدع العرض مؽ ابل السشا .5
 وكل عرض ا يؾدع  في صشدوق العظاءات ابل آخر مؾعد ل قديؼ العروض ا يشغر فيو ويعاد إلا مردره م مقا  .

يؾما مؽ تاريخ آخر مؾعد ل قـديؼ  س ؾن ؾع عشو لسدة يم زم السشااص بلن ياقا العرض السقدم مشو نافر السفعؾل وا يجؾز لو الرج .6
 العروض.

 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ
 يرفق السشااص مع عرضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عما الشحؾ ال الي:  .2

  الراتية لمذركة.صؾرة مرداة عؽ شيادة مزاولة السيشة وكرلػ الديرة 
 .الدجل ال جارد أو الرشاعي لمذركة 

 .شيادة خمؾ طرف مؽ دائرة ضرياة الدخل وضرياة الميسة السزافة 

عما السشااص أن يرفق بعرضو الشدخة األصمية مؽ أية ك الؾجات أو نذرات أو معمؾمات فشيـة تعـرف بـالمؾازم السعروضـة وكـرلػ  .0
العظاء وإذا كانذ تمػ العيشات اير اابمة لمشقـل فعميـو أن يحـدد مكانيـا والؾاـذ الـرد يقدم مع عرضو العيشات السظمؾبة في دعؾة 

 يسكؽ رؤي يا فيو وإا يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 ل ؾضيح عرضو. يراب بعضاف يا ويرى أنيا ضرورية يحق لمسشااص أن يزيب أية وثائق أو معمؾمات .3

  :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
أو عمـا شـكل كفالـة أو شـيػ  مـؽ بشـػ البريـديم زم السشااص أن يرفق بعرضو سـشد دفـع مع سـد صـادر  :لميؽ الدخؾل في العظاءت .2

في ازة ومؾافقة وزارة السالية عمـا  د بحجز مبمغ مؽ السد حقاتيأو تع اان اج أو البشػ الؾطشي ااسلميبش ي صادر مؽ بشػ 
شيؾر مؽ تاريخ ف ح السغاريب وا يشغر في  3ي ك لميؽ دخؾل ي سارد السفعؾل لسدة  مؽ إجسالي قيسة العظاء %5بميسة ذلػ 
عما أن تعاد تلميشات الدخؾل في العظاء إلا مقدمييا مؽ السشااريؽ الرد لـؼ يحـال  عرض اير معزز ب لميؽ دخؾل العظاءأد 

 .مؽ تاريخ آخر مؾعد ل قديؼ العروض شيريؽعمييؼ العظاء بعد مدة 
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يم زم الس شااص الفائز بالعظاء أو بلد جزء مؽ بشؾده ب قديؼ تلميؽ حدؽ ال شفير لمعظاء السحال عميو بميسة : ال شفيرتلميؽ حدؽ  .0
أو عمـا شـكل كفالـة أو شـيػ بش ـي صـادر مـؽ  مـؽ بشـػ البريـدسشد دفع مع سد % مؽ إجسالي قيسة العظاء وذلػ عما شكل 22

يؾم مؽ تاريخ تبمي و بقرار إحالة العظاء عميو مؽ ابل ا دارة العامـة  25خلل ػ عما ذل اان اج أو البشػ الؾطشي ااسلميبشػ 
، ويعــاد تــلميؽ حدــؽ ال شفيــر إلــا الس عيــد بعــد تشفيــر كافــة اال زامــات ســريان العقــدلمــؾازم عمــا أن يكــؾن ســارد السفعــؾل لســدة 

 .الس رتاة عميو
نت انعطاءاث املزكشيت قحق نىسارة املانيت انهـاء انتعاقـذ أو % وفق تقذيز جل25: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين رابعاً 

 إعادة اننظز يف األسعار
 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 

يذــكل مــدير عــام المــؾازم العامــة لجشــة فــ ح مغــاريب العظــاء وتقــؾم ىــره المجشــة بفــ ح العظــاءات بحزــؾر  :لجشــة فــ ح السغــاريب .2
 -لسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاذ ا جراءات ال الية:السشااريؽ أو مس مييؼ في الزمان وا

إثاــات عــدد السغــاريب فــي محزــر فــ ح السغــاريب وكــل عظــاء يفــ ح مغروفــو يزــع رئــيس المجشــة عميــو وعمــا مغروفــو راســا   - أ
 مدمدل  عما ىيئة كدر اع يادد بدظو راؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾاردة.

 مع العظاء وإثاات عددىا. ترقيؼ األوراق السرفقة  - ا

 اراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار وقيسة ال لميؽ ااب دائي السقدم مؽ كل مشااص وذلػ بحزؾر السشااريؽ أو مس مييؼ.  - ت

ال ؾقيع مؽ رئيس المجشة وجسيع األعزاء الحاضريؽ عما العظاء ومغروفو وكل وراة مؽ أورااـو وكـرلػ عمـا محزـر المجشـة  - ث
 خظؾات الدابقة.بعد تدويؽ كافة ال

يحدد مدير عـام المـؾازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـريؽ ت  ـؾن مـشيؼ المجشـة الفشيـة ال ـي تقـؾم  لجشة دراسة وتقييؼ العروض: .0
 بدراسة العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاساة لمجشة العظـاءات السركزيـة بعـد أخـر السعـايير ال اليـة

 -في ااع اار:
 ا يشغر في أد عرض اير معزز ب لميؽ دخؾل العظاء.  - أ

تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحيث تحدد السعـايير الفشيـة وفقـا  لسؾاصـفات المـؾازم السظمؾبـة عمـا جـدول يعـد ليـره ال ايـة،    - ا
 ؾة العظاء.وتخزع كافة العروض لشفس السعايير مؽ حيث ال زام السشااص بعرضو بسؾاصفات وشروط دع

يؤخــر بعــيؽ ااع اــار كفــاءة السشــااص مــؽ الشــاحي يؽ الساليــة والفشيــة ومقدرتــو عمــا الؾفــاء بال زامــات العظــاء وســسع و ال جاريــة   - ت
وال دــييلت ال ــي يقــدميا أو الخدمــة ال ــي يؾفرىــا واظــع الايــار وورش الرــيانة و كــرلػ كؾنــو وكيــل أو مــؾزع لؾكيــل أو تــاجر، 

 لسشااص الرد ا ت ؾفر فيو كل أو بعض ىره الس ظماات.ولمجشة اس اعاد عرض ا

 تبدأ الدراسة بالعرض الرد ادم أرخص األسعار ثؼ الرد يميو ح ا ت ؼ دراسة العروض السقدمة.  - ث

مـؽ حـق ا حالـة عمـا مقـدم أرخـص األسـعار و إذا تؾافرت في العـرض كافـة الذـروط والسؾاصـفات والجـؾدة تؾصـي المجشـة الفشيـة ب - ج
 ة أن تؾصي بال رسية عما أك ر مؽ مؾرد لمرشف الؾاحد بالراؼ مؽ اخ لف األسعار.المجشة الفشي

في حالة عدم تؾافر الس ظماات في العـرض الـرد ي زـسؽ أرخـص األسـعار تش قـل الدراسـة إلـا العـرض الـرد يميـو بالدـعر إلـا أن  - ح
 د العروض األرخص بذكل واضح.ترل إلا العرض الرد ت ؾافر فيو الس ظماات لإلحالة عما أن تبيؽ أسااا اس اعا

إذا تدــاوت السؾاصــفات واألســعار والذــروط والجــؾدة السظمؾبــة يفزــل السشــااص الــرد ي زــسؽ عرضــو ميــزات إضــافية ثــؼ السقــدم  - خ
لمسش جات السحمية، ثؼ السشااص السميؼ بفمدـظيؽ برـؾرة دائسـة، ثـؼ مـدة ال دـميؼ األاـل إذا كانـذ سـرعة ال دـميؼ لسرـمحة الـدائرة 

 ة.السد فيد

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـسادساً 
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عما الس عيـد الـرد أحيـل عميـو العظـاء اسـ  سال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار ا حالـة وتؾقيـع ااتفاقيـة ومـا يمحقيـا مـؽ أوراق  .2
 ومد شدات بسا فييا )أوامر الذراء(.

 مؽ تاريخ اس لمو ألمر ال ؾريد. شيريؽ يم زم الس عيد بال ؾريد خلل .0

يجؾز لمس عيد أن ي شازل ألد شخص آخر عؽ كل أو أد جزء مؽ العقد دون الحرؾل عمـا  إذن خظـي مـؽ لجشـة العظـاءات  ا .3
 ال ي أحالذ العظاء.

ا يحق لمسشااص أو السؾرد الرجؾع عما لجشة العظاءات بلد خدارة أو ضرر ناشـ  عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي حالـة إذا مـا رفزـذ  .4
مة إلييا أو إذا لؼ تحل العظاء عمـا مقـدم أاـل األسـعار أو إذا أل ـذ لجشـة العظـاءات دعـؾة العظـاء لجشة العظاءات كل العروض السقد

 في أد واذ أو أد مرحمة دون ذكر األسااا.

يم زم السؾرد ب دميؼ المؾازم وفقا  لمسؾاصفات والذروط الس فق عمييا والؾاردة في اـرار ا حالـة وكـرلػ العيشـات السع سـدة والسـركؾرة  .5
 فيو.

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسابعاً 
إذا تلخر الس عيد عؽ تؾريد ما ال زم بو فـي السؾعـد السحـدد فـي العقـد يحـق لسـدير عـام دائـرة المـؾازم العامـة أن يفـرض  :فرض ارامة مالية .2

تلخر في تؾريدىا عؽ كل أسبؾع تـلخير إا إذا تبـيؽ أن ال ـلخير فـي ال ؾريـد نـاجؼ عـؽ اـؾة  %( مؽ قيسة المؾازم ال ي2ارامة مالية ا تقل عؽ )
 ااىرة ، وفي جسيع األحؾال عما الس عيد تقديؼ إشعار خظي وفؾرد إلا الجية السخ رة بالغروف واألسـااا ال ـي أدت إلـا ال ـلخير فـي ال ؾريـد

 أو مشع و مؽ ذلػ وتقديؼ ما ي بذ ذلػ.
داا الس عيد : إذا ن ل الس عيد عؽ تشفير ال زاماتو بسا فيو ال زامو بال ؾريد أو ارر في ذلػ أو تلخر يحق لسـدير عـام دائـرة الذراء عما ح .0

ق و المؾازم العامة إصدار القرار بذراء المؾازم السم زم بيا الس عيد بشفس الخرائص والسؾاصفات مؽ أد مردر آخر عما حداا ىرا الس عيد ونف
روق األسعار والشفقات ا ضافية وأية خدائر أو مراريب أو عظل أو ضرر يمحـق بالـدائرة السدـ فيدة أو دائـرة المـؾازم العامـة دون مع تحسيمو ف

 الحاجة إلا أد إنرار وا يحق لمس عيد ااع راض عما ذلػ.
اءات ال ـي أحالـذ العظـاء اتخـاذ ا جـراءات اس اعاد عرض السؾرد الـرد يخـل بال زاماتـو أو إل ـاء العقـد السبـرم معـو: وىشـا يحـق لمجشـة العظـ .3

ع بـر اللزمة بحق الس عيد بسا في ذلػ مرادرة قيسة ال لميؽ السقدم مؽ الس عيد أو أد جزء مشو بذكل ي شاسب مع قيسة المؾازم ايـر السـؾردة وي
 السبمغ في ىره الحالة إيرادا  لمخزيشة العامة.

تحرــيل األمــؾال السدــ حقة ليــا فــي ذمــة السشــااص أو الســؾرد مــؽ األمــؾال السدــ حقة لــرلػ  وفــي جسيــع األحــؾال يحــق لــدائرة المــؾازم العامــة .4
 السشااص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات الحكؾمية أو مؽ كفااتيؼ.

 -: حم اخلالفاث:ثايناً 
 حمو وديا  بال فاوض. في حال حدوث أد خلف يشذل عؽ تفدير أد بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد في ؼ  - أ

يؾما  مؽ بدء مفاوض يسا لمؾصؾل إلا حل حؾل أد خلف ي عمق بالعقد يحق ألد مؽ الظرفيؽ حل الخلف  32إذا لؼ ي سكؽ الظرفان خلل  - ا
 بالمجؾء إلا السحكسة السخ رة وتظبيق القؾانيؽ واألنغسة السعسؾل بيا في مشاطق الدمظة الؾطشية الفمدظيشية بيرا الذلن.

 : شزوط يتفزقت:ـعاً تاس

إذا اس عسل السشااص ال ش أو ال لعب في معامم و أو ثبذ عميو أنو شرع أو اـام بشفدـو أو بؾاسـظة ايـره بظريـق مااشـر أو ايـر مااشـر  .2
عمـا رشــؾة أحــد مـؾعفي أو مدــ خدمي الدــمظة أو عمـا ال ؾاطــؤ معــو إضـرارا  بالسرــمحة يم ــي عقـده فــي الحــال ويرـادر ال ــلميؽ مــع عــدم 

لل بحــق الــؾزارة السظالاــة بال عؾيزــات الس رتاــة عمــا ذلــػ فزــل  عــؽ شــظب اســسو مــؽ بــيؽ السشاارــيؽ وا يدــسح لــو بالــدخؾل فــي ا خــ
 مشاارات لمدمظة الؾطشية الفمدظيشية ىرا فزل  عؽ اتخاذ ا جراءات القزائية ضده عشد ااا زاء.

عااد معو دون المجؾء لمقزاء وكرلػ مرادرة مبمغ ال لميؽ كعيراد عام لمخزيشـة إذا أفمس السشااص أو السؾرد يحق لمجشة العظاءات إل اء ال  .0
 العامة.

ؼ إذا تؾفا السشااص أو السؾرد جاز إل اء العقد  السبرم معو أو ما تاقا مشو  ب ؾجيو ك اا لمؾرثة يفيد برلػ دون الحاجة إلا اس ردار حك .3
 ازائي يقزي برلػ مع رد مبمغ ال لميؽ في ىره الحالة.
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 يجب عما السؾرد إحزار شيادة السشذل لمسؾاد ال ي ت ظمب ذلػ.  .2
 رفض أد مادة كاممة أو أد جزء مشيا في حال مخالف يا لمسؾاصفات ال ي تؼ ااتفاق عمييا. أو الداخمية يحق لؾزارة الرحة .0
رض وفقـا  لمسؾاصـفات والذـروط العامـة والخاصـة لم عااـد ي ؼ اس لم السؾاد السؾردة مؽ ابل لجشة اس لم مخ رة ومذكمة ليرا ال ـ .3

الؾاردة في دعـؾة العظـاء واـرار ا حالـة وأمـر ال ؾريـد والعيشـات السع سـدة وال ـي يـ ؼ فحرـيا وإجـراء ال جـارا عمييـا بالظريقـة ال ـي 
ق يـا لمسؾاصـفات السظمؾبـة تحددىا الجية السدـ فيدة أو لجشـة ااسـ لم بسؾجـب لجـان فشيـة تذـكل ليـرا ال ـرض لسعرفـة مـدى مظاب

فــي األلــف حدــب الســادة  0-2تؤخــر العيشــات بشدــاة لسخبريــة اللزمــة مــؽ ابــل الســؾرد و ويجــب كــرلػ إرفــاق الذــيادات الرــحية وا
 السؾردة وبشاء  عما طمب مؽ السخ بر عشد كل تؾريد.

 تاريخ إالق السشاارة. يجب عما السؾرد العمؼ بلن ما يقدمو مؽ عرض سعر سارد السفعؾل لسدة س ؾن يؾما  مؽ .4
عما السؾرد اال زام ب ؾريد السؾاد الس عااـد عمييـا فـي الخـدمات السدـاندة بـؾزارة الرـحة ب ـزة أو الجيـة ال ـي تحـددىا الـؾزارة طاقـا   .5

ة مـا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة في السشاارة م زسشا الشقل وال حسيل وال شزيـل ومـا ي رتـب عمـا عسميـات ال ؾريـد مـؽ نفقـات بال ـ
 بم ذ أو مراريب عما نفق و الخاصة.

الحـق فـي والداخميـة سؾف ي ؼ ترسية أصشاف السشاارة عما أساس أال األسـعار والسظـابق لمسؾاصـفات السظمؾبـة ولـؾزارة الرـحة  .6
ي ذلـػ % مـؽ إجسـالي ال سيـة الس عااـد عمييـا لسجـرد إشـعار السـؾرد براب يـا فـ05زيادة ال سيات الس عااد عمييا أو خفزيا بشداة 

 وبشفس شروط ومؾاصفات وأسعار ال ؾريد الؾاردة في العقد ل ل أو بعض األصشاف خلل ف رة ال عااد .
 وشاممة لمزرياة السزافة ما لؼ يرد نص خلف ذلػ. بالدوار األمريكيفي جسيع األحؾال ت ؾن عروض األسعار  .7
و أو عرام ـو لم ؾريـد بسـا يسـس بسرـمحة وزارة الرـحة أو في حال مخالفة السؾرد ل ل أو بعض شروط ال عااـد أو فـي حـال ام شاعـ .8

يعرض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة السالية مرادرة كفالة حدؽ ال شفير والرجؾع عميو بال عؾيض عؽ كل عظل أو ضرر لحـق بيـا 
و الذـراء بـالظرق كسا أن ليا الحق في الحرؾل عما السؾاد ال ي ي خمـف السـؾرد عـؽ تؾفيرىـا مـؽ السـؾرد الـرد يميـو فـي الدـعر أ

% مرـاريب إداريـة مـؽ ضـسان و البش يـة 22ال ي تراىا محققـة لسرـمح يا وإل ـاء ال عااـد معـو ودفـع فـروق األسـعار مزـافا  إلييـا 
وليس لمسؾرد الرد خالف أد شرط مؽ شروط ال عااد أو تخمف عؽ أو عراـل عسميـات ال ؾريـد الحـق فـي السظالاـة بليـة تعؾيزـات 

د كفالة حدؽ ال شفير أو السظالاة بفروق األسعار إذا تسكشذ الؾزارة مؽ تؾفير تمـػ السـؾاد بدـعر ااـل مـؽ سـعر أو السظالاة باس ردا
السشاارة الرد تؼ ال عااد بسؾجاو وفا حال عدم كفاية الزـسانة ل  ظيـة فـروق األسـعار لـؾزارة الساليـة الحـق فـي خرـؼ أد ماـالغ 

 ت اقا مؽ مد حقاتو لدييا.
لقاء ما اام ب ؾريده مؽ مؾاد طاقا  لمذروط والسؾاصفات الـؾاردة بالسشاارـة خـلل سـ يؽ يؾمـا  مـؽ تـاريخ تقـديؼ  يكؾن الدفع لمسؾرد .9

 الفؾاتير واألوراق الدالة عما تسام وحدؽ ال ؾريد طاقا لمذروط والسؾاصفات الؾاردة برحيفة الذروط والسؾاصفات. 
 .عرض سعر أخر ودون إبداء أد أسااا ما دام ذلػ يحقق مرمح يالجشة العظاءات اير ممزمة بلرخص عروض األسعار أو أد  .22

 ت ؼ ال رسية بال جرئة واألولؾية لم ؾريد الفؾرد والس ؾفر لدى السؾرد.  .22
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 ( وسارة انذاخهيت 2جذول رقى )
 انكًياث واألسعارجذول 

No Item Specification Q. Price$ 
T. 

Price$ 

1 
Core i3 
Laptop 

 Core i3 Laptop Edition 
 HP 250 G7 CORE I3- 10TH GEN  
 8 GB DDR4-2666 SDRAM 
 15.6″ FHD (1920 x 1080) 
 Intel® UHD Graphics 620 
 256G NVMe 
 Full Arabic Keyboard with Numeric Keypad 
 3 Cell Battery 
 -Non Refurbished Products 
 1 Year Full Warranty 

13   

2 
Core i5 
Laptop 

 Core i5 Laptop Edition 
 HP 250 G7 CORE I5- 10TH GEN  
 8 GB DDR4-2666 SDRAM 
 15.6″ FHD (1920 x 1080) 
 Intel® UHD Graphics 620 
 512G NVMe 
 Full Arabic Keyboard with Numeric Keypad 
 3 Cell BatteryNote: 
 -Non Refurbished Products 
 1 Year Full Warranty 

8   

3 
Laptop 
Brand 

 Laptop Brand:……………………………. 
 Intel Core i7-10750H 
 RAM 16GB DDR4 (16x1) 

512GB NVMe M.2 
WLan 802.11 b/g 

 10/100/1000 Gbe NIC 
 External Graphics Card:  GTX 1650TI 4GB DDR6 
 Full Arabic Keyboard with Numeric Keypad 

Intel® HD Graphics 
6 Cell Battery - 51 whr 

 Wired HP Mouse 
 Original AC power adapter 
 Original High-Quality Bag 

-Non Refurbished Products 
1 Year Full Warranty 

1   

4 - 
 Scanner Avision AD176U or eqv 
 عام كامل لمدة الضمانة  

1   

5 - 
 Ricoh MP 201 or eqv 
 عام كامل لمدة الضمانة  

1   

6 - 
 1.2TB 10K SAS 6Gb/s 2.5" HDD 
 1 Year Full Warranty 

4   
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 ( وسارة انصحت0جذول رقى )
 انكًياث واألسعارجذول 

No Item Specification Q. Price$ 
T. 

Price$ 

1 
Level 2 

Desktop 
Computer 

 Brand Name Micro Tower Desktop Computers  
PROCESSOR FAMILY: 10th Generation Intel® 
Core™ i5 processor 

 PROCESSOR: Intel Core i5-10500U (12MB Cache, 
3.1GHz) 

 CHIPSET: Intel® B365 
 FORM FACTOR: Micro tower 
 MEMORY: 1x 8 GB DDR4-2666 SDRAM  
 MEMORY SLOTS: 2 DIMM 
 Storage and drives: SSD m2 Nvme 256GB  
 OPTICAL DRIVE: HP 9.5 mm Slim DVD-Writer 
 GRAPHICS: Integrated Intel® UHD Graphics 630  
 PORTS: 1 headphone/microphone combo ,4 Super-

Speed USB 5Gbps signaling rate,2 SuperSpeed USB 
10Gbps signaling rate,1 HDMI,1 line in ,1 line out,1 
power connector,1 RJ-45,1 serial,1 VGA,2 USB 2.0 

 EXPANSION SLOTS: 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 2 M.2 
 AUDIO FEATURES: Realtek ALC3601 codec, optional 

internal speaker, combo microphone/ headphone 
jack 

 NETWORK INTERFACE: Integrated 10/100/1000M 
GbE 

 Keyboard: same brand USB wired keyboard  
 Pointing device: same brand USB wired optical 

mouse 
 POWER: 180 W external power adapter, up to 90% 

efficiency, active PFCine out; 1 power connector; 1 
RJ-45; 1 VGA; 4 USB 2.0 
Note: 
-All Items brand name 
1 Year Full Warranty All Parts Brand Name 

27   

2 
Level 1 

Desktop 
Computer 

 HP 290 G4 MT i3-10100/4GB/1TB Desktop PC 
 PROCESSOR FAMILY: 10th Generation Intel® Core™ 

i5 processor 
 PROCESSOR: ; Intel® Core™ i3- 10100 with Intel® 

UHD Graphics 630 (3.6 GHz base frequency, up to 
4.3 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB 
L3 cache, 4 cores) 

 CHIPSET: Intel® H470 
 FORM FACTOR: Micro tower 
 MEMORY: 1x 8 GB DDR4-2666 SDRAM  
 MEMORY SLOTS: 2 DIMM 
 Storage and drives: SSD m2 Nvme 256GB + 1TB Sata 
 OPTICAL DRIVE: HP 9.5 mm Slim DVD-Writer 
 GRAPHICS: Integrated: Intel® UHD Graphics 610; 

Intel® UHD Graphics 630 
 PORTS: 1 headphone/microphone combo ,4 Super-

Speed USB 5Gbps signaling rate,2 SuperSpeed USB 

3   
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10Gbps signaling rate,1 HDMI,1 line in ,1 line out,1 
power connector,1 RJ-45,1 serial,1 VGA,2 USB 2.0 

 EXPANSION SLOTS: 1 PCIe x1; 1 PCIe x16; 2 M.2 
 AUDIO FEATURES: Realtek ALC3601 codec, optional 

internal speaker, combo microphone/ headphone 
jack 

 NETWORK INTERFACE: Integrated 10/100/1000M 
GbE 

 Keyboard: same brand USB wired keyboard  
 Pointing device: same brand USB wired optical 

mouse 
 POWER: 180 W external power adapter, up to 90% 

efficiency, active PFCine out; 1 power connector; 1 
RJ-45; 1 VGA; 4 USB 2.0 

 
Note: 
-All Items brand name 
1 Year Full Warranty All Parts Brand Name 

3 LCD 21 

Brand Name FHD Monitor 
Resolution Type : Full HD 
 
20.7 in Screen Size , 1920 x 1080 
Display Type: LED 
Display panel type : TN 
Response Time: 4 – 5ms 
Aspect Ratio: 16:9 
Connection type :HDMI 1.4, VGA 
Cabke include HDMI 2m 
same brans as Desktop level 1,2  
1 Year Full Warranty  
 

28   

4 
23.8 inch 
monitor 

HP N246v 23.8-inch Monitor or equivalent  
Type: 23.8-inch, IPS 
Resolution: 1920 x 1080 at 60 Hz 
Viewable image area (diagonal): 60.45 cm (23.8 in) 
widescreen 
Panel active area (W x H): 52.68 x 29.64 cm (20.74 x 
11.67 in) 
Brightness (typical): 250 cd/m2 
Pixel pitch: 0.275 x 0.275 mm 
Backlight lamp life: 30,000 hours minimum (to half 
brightness) 
Input connectors: (1) VGA, (1) DVI, (1) HDMI (HDCP 
support) 
Dynamic contrast ratio (typical): 10,000,000:1 dynam-
ic (DCR) 
Power supply: Internal 
Video cables included: (1) VGA cable 1.5 m (4.9 ft) 
Includes: HDMI cable 1X2m, 
Same brand as desktop 

2   

5 
HP Laser 
Printer 

Printer Name and model: HP Laser 107w (4ZB78A)  
Print technology: Laser 
Ports: Hi-Speed USB 2.0 port, Wireless 802.11 b/g/n 
Wireless capability: Yes, built-in Wi-Fi 802.11b/g/n 
Memory:64 MB 
Input capacity: Up to 150 sheets. Media sizes support-

2   
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ed (metric): A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Oficio; Envelope 
(DL, C5); 76 x 127 to 216 x 356mm 
Maximum dimensions (W x D x H, metric): 331 x 350 x 
248 mm. Replacement cartridges: HP 105A Black Orig-
inal Laser Toner Cartridge ( 1000 yield) W1105A; HP 
106A Black Original Laser Toner Cartridge ( 1000 
yield) W1106A; HP 107A Black Original Laser Toner 
Cartridge ( 1000 yield) W1107A 

6  

Model: HP Z2 TWR G5 Workstation 
CPU: Intel® Xeon® W1390P processor  
Up to 5.2 GHz with Intel Turbo Boost Technology (3.5 
GHz base frequency), 16 MB cache and 8 cores, Intel® 
UHD 
Graphics 750, DDR4 memory up to 3200 MT/s data 
rate 
125 W TDP, Intel vPro Technology 
Memory: HP 64 GB (4 x 16 GB) DDR4-3200 ECC UDIMM  
Storage and drives: 
HP Z Turbo 512 GB TLC Z2 G5 TWR/SFF SSD Kit  
2 * 4TB SATA 6 Gb/s 7200 HDD, SATA 8.89 cm (3.5 in) 
Hard Drives 
HP 9.5 mm Slim DVD Writer 
Ports: 
Front side: (1) Power button, (1) Head-
phone/microphone, combo jack, (1) USB 3.0 Type-A 
charging data port, (1) USB 3.0 Type-A data port, (1) 
USB 3.1 Gen 2 Type-C charging data port (optional), 
Back I/O ports, (1) Audio Line-In, (1) Audio Line-Out, 
(2) DisplayPort (DP) 1.2 outputs (from Intel UHD 
graphics; select models), (2) USB 2.0 ports, (4) USB 3.0 
ports(1) RJ-45, (1) DC Input, Internal I/O ports, (1) 
USB 3.0 port, (2) USB 2.0 ports, NOTE: Available as 2 
separate 2 x6 (3.0 x1, 2.0 x1) and 1 x6 (2.0 x1) header: 
supports one USB 3.0 Media Card Reader. 
Networking/communication: 

 Integrated: Intel I350-T2 2-Port 1GbE NIC 

Power: 
650 W Power supply, 90% efficiency, Wide-ranging, 
Active PFC 

 HP Z Display Z22n G2 21.5-inch IPS LED Backlit Moni-

tor 

 HP Premium Wireless Keyboard 

 HP Wireless Premium Mouse 

 Kasper Antivirus Endpoint security with licenses 1 

years. 

 original Cable Ethernet cat6 SFTP 3 m * 1 

 Power Strip 6 ports included 

 HDMI Cable 2m Included  

1   
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Note: 
-Drivers CD/DVD Included  
-Non-Refurbished Products 
-All Items brand name 
1 Year Full Warranty 

7 Laptop i5 

Model: HP 15 15.6" FHD, 11th Gen Intel® Core™ i5 
processor & NVIDIA® GeForce® MX130 2GB 
Processor: Intel® Core™ i5 (up to 3.6 GHz with Intel® 
Turbo Boost Technology, 6 MB L3 cache, 4 cores) 
Ports: 1 SuperSpeed USB Type-C® 10Gbps signaling 
rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4). 3 Super-
Speed USB Type-A 5Gbps signaling rate (1 charging, 1 
power). 1 HDMI 1.4b.1 headphone/microphone com-
bo. 1 AC power. 1 RJ-45 
Graphics Card: NVIDIA® GeForce® MX130 2GB (2 GB 
GDDR5 dedicated)  
Display: 39.6 cm (15.6") diagonal, FHD (1920 x 1080), 
IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC 
720p HD privacy camera 
Memory: 8GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 8 GB) 
Operating System Windows 10 Pro 
Storage: 512 GB PCIe® NVMe™ SSD  
Wireless: Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) and Bluetooth® 
5 combo, non-vPro® 
Color: Ash Silver 
Battery life: Up to 12 hours and 45 minutes 
Software: HP JumpStart; HP Support Assistant; McAfee 
LiveSafe™; HP Audio Switch 
Same Brand  Original Bag (Sample Required ) and  
Mouse (Sample Required))  
 
One Year warranty 

7   

8 UPS 

Brand Name UPS for Desktop computer 800va Advise, 
APC or eqv. 
Output Power Capacity: >= 480 Watts / 800 VA. Wave-
form Type: Modified Sine wave 
Nominal Output Voltage:230 V Nominal Input Voltage: 
230 V 
Battery (at least 2 years to expired date or at most 4 
months from production date) AND 1 Years Full War-
ranty 
Input Frequency: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing) In-
put Voltage range for main operations: 160 – 286 V 
Typical backup time at half load: 14.5 min (320 watts) 
at 
least 
2X Original Power Cables for UPS output interface In-
cluded 
1X Original Power Cables for UPS input interface In-
cluded 
1 Years Full Warranty 

30   

9 
Label 

Printer 

Brand Name Label Printer, Zebra ZT or equivalent   
Printing Technology : Thermal 
Print Speed (maximum) : 8 inches per second (200 
mm/s) 
Print Width (maximum) : 4 inches (104 mm) 

8   
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Media Width (min to max) : 1 to 4 inches (25 to 118 
mm) 
Media Thickness (min to max) : 63.5 to 190 μm 
Flash (Non-Volatile Memory) : 16 MB total, 4MB avail-
able for user 
Drivers and software : Free-of-charge on CD with 
printer, including support for various platforms 
RAM (standard Memory) : 32MB total, 4 MB available 
for user 
Barcodes : UCC/EAN, Composit Symb, GS1-Databar, QR 
Code, PDF 417, CODABAR(NW-7), CODE128,  CODE93 
CODE39,Codabar, ITF, EAN-8(JAN-8), EAN-13 (JAN-13) 
UPC-E, UPC-A, Code3of9, 
Number of Cuts: 300,000 cuts on media 0.06-0.15mm; 
100,000 cuts 0.15-0.25mm 
Pause after printing for tearing: Yes 
Resolution: 203 dpi 
Main Interface: Triple interface USB 2.0, RS-232 and 
10/100 Ethernet 
Added: Label Role   
Label size: (5*2.5) cm, included 30 Role 
Included: 
CD Driver 
USB printer Cable 2m 
Warranty: 1 Year full warranty 

10 
Thermal 
Printer 

Brand Name Thermal Printer, bixolon SRP-350III or 
equivalent  
Print Method: Direct Thermal 
Print Resolution: 203 dpi 
Print Width: Up to 72 mm 
Sensor: Paper End, Paper Near End, Cover Open 
Media Type: Receipt 
Media Width: "80 mmOptional 58 mm" 
Media Roll Diameter: Up to 83 mm 
Media Thickness: 0.05 ~ 0.08mm 
Supply Method: Easy Paper Loading 
Interface: USB V2.0 FS + Serial ② USB V2.0 FS + Paral-
lel③ USB V2.0 FS + Ethernet④ USB V2.0 FS + SD 
Thermal Print Head (TPH): 150 km 
Auto Cutter: 1.8 Million Cuts 
NV Image Memory 256 Kbytes (Mono) 
Receive Buffer 4 Kbytes 
User Define Buffer :12 Kbytes 

4   

11 

Network 
Laser 

Printer 

Brand Name Network Laser Printer 
PRINT SPEED BLACK (ISO, A4) Normal: Up to 38 ppm 
(default); Up to 40 ppm (HP High Speed)  
PROCESSOR SPEED: 1200 MHz  
PRINT LANGUAGES: HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript 
level 3 emulation, PDF, URF, PWG Raster 
DISPLAY: 2-line backlit LCD graphic display 
REPLACEMENT CARTRIDGES: HP 59A Black LaserJet 
Toner Cartridge (3,000 pages) CF259A 
MOBILE PRINTING CAPABILITY: Apple AirPrint™; 
Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Mobile 
Apps; Mopria™ Certified; ROAM capable for easy print-
ing; Wi-Fi® Direct printing 

7   
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WIRELESS CAPABILITY: Yes, built-in dual-band Wi-Fi; 
Authentication via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; 
Encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Blue-
tooth Low-Energy 
CONNECTIVITY, STANDARD: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host 
USB at rear side; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-
T network; 802.3az (EEE) 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ 
Wi-Fi radio 
MEMORY: 256 MB 
MAXIMUM MEMORY: 256 MB 
INTERNAL STORAGE: None 
MEDIA SIZES SUPPORTED: Tray 1, Tray 2: A4; A5; A6; 
B5 (JIS); B6 (JIS); 
MEDIA SIZES, CUSTOM: Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 
mm; Tray 2, optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 
mm 
CABLE INCLUDED: Yes, 1 USB cable 
One Year warranty 

12 DVR 

Brand Name Rack mount DVR 16P Support 8MP Turbo 
HD, Model: DS-7216HUHI-K2 new version 2021, Sup-
port Camera 2MP/3MP/5MP/8MP, support Video 
Compression: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+/ 
H.264 and Gigabit Network Interface. DVR Including 
4TB internal Hard Drive color Purple. Including 
1*20m HDMI Cable, Brand Name Mouse.  
 

1   

13 

MFP 
Printer 

 

Brand Name Printer HP Pro MFP 428fdw Or eqv. 
FUNCTIONS: Print, copy, scan, fax 
Print speed black (up to): 40 ppm 
Auto 2-sided printing: Yes 
Auto document feeder: 50-sheet, 2-sided 
Wired/wireless networking: Ethernet/Wi-Fi/Wi-Fi Di-
rect 
Dimensions: 16.54 x 15.35 x 12.72 inches 
Display: 2.7" color touchscreen 
Recommended monthly volume: 4,000 pages 
Input/output capacity: 350 sheets, 150 sheets 
Security features: Yes 
1 Years Full Warranty 

1   

14 
Color 

Printer  

Brand Name Printer Epson L3150 Or eqv. 
Printing Method :Epson Micro Piezo™ print head 
Nozzle Configuration:180 Nozzles Black, 59 Nozzles 
per 
Color 
Minimum Droplet Size 3 pl, With Variable-Sized Drop-
let 
Technology 
Ink Technology : Dye Ink 
Printing Resolution : 5,760 x 1,440 DPI 
All-in-One Functions : Print, Scan, Copy 
Energy Use : 12 Watt (standalone copying, ISO/IEC 
24712 
pattern), 0.7 Watt (sleep mode), 4.3 Watt (Ready), 0.2 
Watt 
(Power off) 
Supply Voltage : AC 100 V - 240 V 

1   



 

 89/0202تي الصحة والداخلية لصالح وزار أجهزة حىاسيب وملحقاتهاتىريد 

 24صفحة  
 

Product dimensions :375 x 347 x 179 mm (Width x 
Depth x 
Height) 
Product weight : 3.9 kg 
Noise Level : 6.5 B (A) with Epson Premium Glossy 
Photo 
Paper / Photo RPM mode - 52 dB (A) with Epson Pre-
mium 
Glossy Photo Paper / Photo RPM mode 
Compatible Operating Systems: Mac OS X 10.6.8 or lat-
er, 
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows Vista, Windows XP, XP Professional x64 Edi-
tion 
Included Software : Epson Scan 
Interfaces: USB, WiFi, Wi-Fi Direct 
1 Years Full Warranty 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو
 

 
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية راؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأار أنا السؾاع أدناه ـــــــــــ 

 بال ــالي:ـ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برف ي مس ل  عؽ  شركة
مؽ شروط عامة وخاصة  98/0202 ا ورد بؾثائق العظاء السظروح راؼبلنشي ارأت وتفيسذ كافة م.  2

 .اانؾنيا  ب مػ الذروط والسؾاصفاتومؾاصفات وأل زم ال زاما 
مشي سارد السفعؾل وا يجؾز لي الرجؾع عشو لسدة س يؽ يؾما مؽ كسا أل زم بلن ياقا العرض السقدم .  0

 تاريخ آخر مؾعد ل قديؼ العروض.
مؽ ابل  السركؾر أعله وال ي ي ؼ طمبيا .  وكرلػ أل زم ب ؾريد األصشاف السحالة عما بسؾجب العظاء3
عما أن ت ؾن تمػ  مؽ تاريخ تؾقيع العقد واس لم أوامر ال ؾريديؾم وذلػ  25خلل  السعشيةؾزارة ال

 األصشاف السؾردة مؽ ابمي وفقا  لمسؾاصفات والذروط السشرؾص عمييا في ىرا العظاء.
 .ل ما ورد بو دون أد ض   أو إكراهوىرا إارار وتعيد مشي برلػ أار وأل زم بك     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـؼ السشــااــص :ــــــــــ                                 
 راؼ السذ  ل السرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــؾان :                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراؼ الجؾال: ـــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراـؼ الياتـف :ـــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــراـؼ الفاكس : ــــــــ                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال اريـــخ :ــــــــــــــــــــــــــ                                 


