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 أقزاص صهبت نهنسخ االحتياطيتىريذ 

 وسارة االتصاالث وتكنىنىجيا املعهىياثنصاحل 
 
 
 



 

 77/2222لصالح وزارة االتصاالث  أقراص صلبت للنسخ االحتياطيتوريد 

 2صفحت  
 

 
 دونت فهسطني
 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 97/2222 عطاء رقى
 

 د أقراص صمبة لمشدخ االحتياطيتؾريتعمؽ وزارة السالية / لجشة العظــاءات السركــزية عؽ طرح عظاء حكؾمي        
 لمذروط والسؾاصفات السؾضحة في كراسة ووثائق العظاء. لرالح وزارة االتراالت وتكشؾلؾجيا السعمؾمات

/ اإلدارة فعمى الذركات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وترغب في السذاركة في ىذا العظاء مراجعة وزارة السالية 
في غزة خالل أوقات الدوام الرسسي مؽ أجل الحرؾل عمى  ا بجؾار محظة فارس لمبترولتل اليؾ  -العامة لمؾازم العامة

 ( شيكل غير مدتردة تؾرد إلى خزيشة وزارة السالية.022كراسة السؾاصفات ووثائق العظاء مقابل دفع مبمغ )
وزارة السالية في غـزة م المؾاز  آخر مؾعد لقبؾل عروض األسعار بالغرف السختؾم في صشدوق العظاءات باإلدارة العامة

وتفتح السغاريف بحزؾر مسثمي الستشاقريؽ في  20/02/2222 السؾافق الثالثاء يؾم صباحمؽ  00:22الداعة ىؾ 
 .الزمان والسكاننفس 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 

 

 يالحظت:ـ
 . أجرة اإلعالن في الرحف عمى مؽ يرسؾ عميو العظاء.0
مــؽ إجســالي  %5 بقيســةبشكــي مــؽ البشــػ الــؾطشي أو بشــػ االنتــاج أو بشــػ البريــد  يجــب إرفــاق كفالــة بشكيــة أو شــيػ .2

 يؾمًا مؽ آخر مؾعد لتقديؼ العروض. تدعيؽالعظاء " كتأميؽ دخؾل " ساري السفعؾل لسدة 
 تذسل جسيع أنؾاع الرسؾم والزرائب.و  األمريكي بالدوالر. تقدم األسعار 0
 ألسعار.. لجشة العظاءات غير ممزمة بقبؾل أقل ا0

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة مؾقع الؾزارة 5
 .2598967679جؾال رقؼ  . لمسراجعة واالستفدار6
 
 
 
 

http://www.mof.gov.ps/


 

 77/2222لصالح وزارة االتصاالث  أقراص صلبت للنسخ االحتياطيتوريد 

 3صفحت  
 

 انشزوط انعايت 
 وض ين قبم املتناقصني:أوالً: إعذاد وتقذيى انعز

والشساذج والؾثـائق السرفقـة بـدعؾة العظـاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الؾثـائق ويـتفيؼ جسيـع مـا  يعد السشاقص عرضو وأسعاره عمى الجداول .0
ورد فييا ويختؼ ويؾقع كافة وثائق دعـؾة العظـاء ويقـدميا ضـسؽ العـرض كاممـة عمـى أن يتحسـل كافـة الشتـائ  السترتبـة عمـى عـدم 

 قيامو بالتدقيق واالستكسال برؾرة صحيحة.

عمى أن يذسل الدعر رسـؾم الجسـارك وأجـؾر التحـزيؼ والت ميـف ومرـاريف الشقـل والتحسيـل  األمريكيبالدوالر تكتب أسعار العظاء  .2
 .والتشزيل والتأميؽ وجسيع الرسؾم والسراريف األخرى 

يعــد السشــاقص عرضــو مظبؾعــًا أو مكتؾبــًا بــالحبر األزرق أو األســؾد فقــ  ويحغــر السحــؾ أو التعــديل أو الذــظب أو اإلضــافة فــي  .0
ويعـاد كتابـة الرـؾاا بـالحبر األزرق أو األسـؾد  ررحيح مؽ ىذا القبيل يؾضع عميو خظيؽ متؾازييؽ بـالحبر األحسـالعرض وكل ت

 ويؾقع بجانبو مؽ قبل مؽ أجرى الترؾيب.

تؾريـد يقدم السشاقص عرضـو مرفقـًا بـو الؾثـائق السظمؾبـة مـع تـأميؽ دخـؾل العظـاء فـي م مـف م مـق بعحكـام ويكتـب عميـو عظـاء  .0
وكـذلػ اســسو وعشؾانــو بالكامــل  97/2222رقــؼ لرــالح وزارة االترــاالت وتكشؾلؾجيـا السعمؾمــات  لمشدــخ االحتيـاطيأقـراص صــمبة 

ورقـؼ اليــاتف والفــاكس ورقـؼ صــشدوق البريــد الخاصـيؽ بــو لترســل إليـو السكاتبــات الستعمقــة بالعظــاء وعميــو تبميــــغ اإلدارة العامــة 
تعــديل فــي عشؾانــو وعميــو أن يكتــب أيزــًا اســؼ الــدائرة التــي طرحــ  العظــاء وعشؾانيــا  لمــؾازم / وزارة الساليــة خظيــًا بــأي ت ييــر أو

 وبخالف ذلػ يحق لمجشة العظاءات أن تيسل العرض السقدم مشو.

يؾدع العرض مؽ قبل السشاقص في صشدوق العظاءات السخرص ليذا ال رض لدى اإلدارة العامة قبل انتياء السدة السحددة لـذلػ  .5
 ع  في صشدوق العظاءات قبل آخر مؾعد لتقديؼ العروض ال يشغر فيو ويعاد إلى مردره م مقًا .وكل عرض ال يؾد

يؾما مؽ تاريخ آخر مؾعد لتقـديؼ  ستؾن يمتزم السشاقص بأن يبقى العرض السقدم مشو نافذ السفعؾل وال يجؾز لو الرجؾع عشو لسدة  .6
 العروض.

 السظالبة بالتعؾيض.التعاقد أو  إنياء لمظرفيؽيحق  أو ارتفع  ال األسعار  في حال انخفز .7
 ثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىبت:ـ

 يرفق السشاقص مع عرضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مرة ( الذيادات والؾثائق السظمؾبة مشو وىي عمى الشحؾ التالي:  .0
 .صؾرة مردقة عؽ شيادة مزاولة السيشة وكذلػ الديرة الذاتية لمذركة 
 جل التجاري أو الرشاعي لمذركة.الد 

 .شيادة خمؾ طرف مؽ دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيسة السزافة 

عمى السشاقص أن يرفق بعرضو الشدخة األصمية مؽ أية كتالؾجات أو نذرات أو معمؾمات فشيـة تعـرف بـالمؾازم السعروضـة وكـذلػ  .2
ػ العيشات غير قابمة لمشقـل فعميـو أن يحـدد مكانيـا والؾقـ  الـذي يقدم مع عرضو العيشات السظمؾبة في دعؾة العظاء وإذا كان  تم
 يسكؽ رؤيتيا فيو وإال يكؾن لمجشة العظاءات عدم الشغر بالعرض.

 لتؾضيح عرضو. يرغب بعضافتيا ويرى أنيا ضرورية يحق لمسشاقص أن يزيف أية وثائق أو معمؾمات .0

  :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
أو عمـى شـكل كفالـة أو شـيػ  مـؽ بشـػ البريـديمتزم السشاقص أن يرفق بعرضو سـشد دفـع معتسـد صـادر  :اءتأميؽ الدخؾل في العظ .0

مؽ إجسـالي قيسـة العظـاء " كتـأميؽ دخـؾل " سـاري السفعـؾل  %5بقيسة  اإلسالمياالنتاج أو البشػ الؾطشي بشكي صادر مؽ بشػ 
عمى أن تعـاد تأميشـات الـدخؾل  معزز بتأميؽ دخؾل العظاءعرض غير شيؾر مؽ تاريخ فتح السغاريف وال يشغر في أي  0لسدة 

 .مؽ تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ العروض شيريؽفي العظاء إلى مقدمييا مؽ السشاقريؽ الذي لؼ يحال عمييؼ العظاء بعد مدة 
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ظاء السحال عميو بقيسة يمتزم الستشاقص الفائز بالعظاء أو بأي جزء مؽ بشؾده بتقديؼ تأميؽ حدؽ التشفيذ لمع: تأميؽ حدؽ التشفيذ .2
أو عمـى شـكل كفالـة أو شـيػ بشكـي صـادر مـؽ  مـؽ بشـػ البريـدسشد دفع معتسد % مؽ إجسالي قيسة العظاء وذلػ عمى شكل 02
يؾم مؽ تاريخ قرار إحالة العظاء عميـو مـؽ قبـل اإلدارة العامـة لمـؾازم  05خالل عمى ذلػ  االنتاج أو البشػ الؾطشي االسالميبشػ 

، ويعـاد تــأميؽ حدـؽ التشفيـذ إلـى الستعيـد بعـد تشفيـذ كافـة االلتزامـات السترتبــة سـريان العقـدسـاري السفعـؾل لسـدة عمـى أن يكـؾن 
 .عميو

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:رابعاً 
يذــكل مــدير عــام المــؾازم العامــة لجشــة فــتح مغــاريف العظــاء وتقــؾم ىــذه المجشــة بفــتح العظــاءات بحزــؾر  :لجشــة فــتح السغــاريف .0

 -ريؽ أو مسثمييؼ في الزمان والسكان السحدديؽ في دعؾة العظاء بعد اتخاذ اإلجراءات التالية:السشاق
إثبــات عــدد السغــاريف فــي محزــر فــتح السغــاريف وكــل عظــاء يفــتح مغروفــو يزــع رئــيس المجشــة عميــو وعمــى مغروفــو رقســًا  - أ

 ردة.مدمداًل عمى ىيئة كدر اعتيادي بدظو رقؼ العظاء ومقامو عدد العظاءات الؾا

 ترقيؼ األوراق السرفقة مع العظاء وإثبات عددىا.  - ا

 قراءة اسؼ مقدم العظاء واألسعار وقيسة التأميؽ االبتدائي السقدم مؽ كل مشاقص وذلػ بحزؾر السشاقريؽ أو مسثمييؼ.  - ت

زـر المجشـة التؾقيع مؽ رئيس المجشة وجسيع األعزاء الحاضريؽ عمى العظاء ومغروفو وكل ورقة مؽ أوراقـو وكـذلػ عمـى مح - ث
 بعد تدويؽ كافة الخظؾات الدابقة.

يحدد مدير عـام المـؾازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـذيؽ تتكـؾن مـشيؼ المجشـة الفشيـة التـي تقـؾم  لجشة دراسة وتقييؼ العروض: .2
يـة بعـد أخـذ السعـايير التاليـة بدراسة العروض مؽ الشؾاحي الفشية والسالية والقانؾنية وتقدم تؾصياتيا السشاسبة لمجشة العظـاءات السركز 

 -في االعتبار:
 ال يشغر في أي عرض غير معزز بتأميؽ دخؾل العظاء.  - أ

تدرس العروض مؽ الشاحية الفشية بحيث تحدد السعـايير الفشيـة وفقـًا لسؾاصـفات المـؾازم السظمؾبـة عمـى جـدول يعـد ليـذه ال ايـة،    - ا
 اقص بعرضو بسؾاصفات وشروط دعؾة العظاء.وتخزع كافة العروض لشفس السعايير مؽ حيث التزام السش

يؤخــذ بعــيؽ االعتبــار كفــاءة السشــاقص مــؽ الشــاحيتيؽ الساليــة والفشيــة ومقدرتــو عمــى الؾفــاء بالتزامــات العظــاء وســسعتو التجاريــة   - ت
تــاجر،  والتدــييالت التــي يقــدميا أو الخدمــة التــي يؾفرىــا وقظــع الايــار وورش الرــيانة و كــذلػ كؾنــو وكيــل أو مــؾزع لؾكيــل أو

 ولمجشة استبعاد عرض السشاقص الذي ال تتؾفر فيو كل أو بعض ىذه الستظمبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الذي قدم أرخص األسعار ثؼ الذي يميو حتى تتؼ دراسة العروض السقدمة.  - ث

مـؽ حـق األسـعار و اإلحالـة عمـى مقـدم أرخـص إذا تؾافرت في العـرض كافـة الذـروط والسؾاصـفات والجـؾدة تؾصـي المجشـة الفشيـة ب - ج
 المجشة الفشية أن تؾصي بالترسية عمى أكثر مؽ مؾرد لمرشف الؾاحد بالرغؼ مؽ اختالف األسعار.

في حالة عدم تؾافر الستظمبات في العـرض الـذي يتزـسؽ أرخـص األسـعار تشتقـل الدراسـة إلـى العـرض الـذي يميـو بالدـعر إلـى أن  - ح
 لة عمى أن تبيؽ أسباا استبعاد العروض األرخص بذكل واضح.ترل إلى العرض الذي تتؾافر فيو الستظمبات لإلحا

إذا تدــاوت السؾاصــفات واألســعار والذــروط والجــؾدة السظمؾبــة يفزــل السشــاقص الــذي يتزــسؽ عرضــو ميــزات إضــافية ثــؼ السقــدم  - خ
ميؼ لسرـمحة الـدائرة لمسشتجات السحمية، ثؼ السشاقص السقيؼ بفمدـظيؽ برـؾرة دائسـة، ثـؼ مـدة التدـميؼ األقـل إذا كانـ  سـرعة التدـ

 السدتفيدة.

 :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـخايساً 
عمى الستعيـد الـذي أحيـل عميـو العظـاء اسـتكسال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتؾقيـع االتفاقيـة ومـا يمحقيـا مـؽ أوراق  .0

 ومدتشدات بسا فييا )أوامر الذراء(.
 يخ استالمو ألمر التؾريد.مؽ تار  شيريؽ يمتزم الستعيد بالتؾريد خالل .2
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ال يجؾز لمستعيد أن يتشازل ألي شخص آخر عؽ كل أو أي جزء مؽ العقد دون الحرؾل عمـى  إذن خظـي مـؽ لجشـة العظـاءات  .0
 التي أحال  العظاء.

ال يحق لمسشاقص أو السؾرد الرجؾع عمى لجشة العظاءات بأي خدارة أو ضرر ناشـ  عـؽ تقـديؼ عرضـو فـي حالـة إذا مـا رفزـ   .0
شة العظاءات كل العروض السقدمة إلييا أو إذا لؼ تحل العظاء عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو إذا أل ـ  لجشـة العظـاءات دعـؾة العظـاء لج

 في أي وق  أو أي مرحمة دون ذكر األسباا.

ات السعتسـدة والسـذكؾرة يمتزم السؾرد بتدميؼ المؾازم وفقًا لمسؾاصفات والذروط الستفق عمييا والؾاردة في قـرار اإلحالـة وكـذلػ العيشـ .5
 فيو.

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسادساً 
ما التزم بو فـي السؾعـد السحـدد فـي العقـد يحـق لسـدير عـام دائـرة المـؾازم العامـة أن يفـرض إذا تأخر الستعيد عؽ تؾريد  :فرض غرامة مالية .0

%( مؽ قيسة المؾازم التي تأخر في تؾريدىا عؽ كل أسبؾع تـأخير إال إذا تبـيؽ أن التـأخير فـي التؾريـد نـاجؼ عـؽ قـؾة 0غرامة مالية ال تقل عؽ )
ار خظي وفؾري إلى الجية السخترة بالغروف واألسـباا التـي أدت إلـى التـأخير فـي التؾريـد قاىرة ، وفي جسيع األحؾال عمى الستعيد تقديؼ إشع

 أو مشعتو مؽ ذلػ وتقديؼ ما يثب  ذلػ.
رة الذراء عمى حداا الستعيد : إذا نكل الستعيد عؽ تشفيذ التزاماتو بسا فيو التزامو بالتؾريد أو قرر في ذلػ أو تأخر يحق لسـدير عـام دائـ .2

مة إصدار القرار بذراء المؾازم السمتزم بيا الستعيد بشفس الخرائص والسؾاصفات مؽ أي مردر آخر عمى حداا ىذا الستعيد ونفقتو المؾازم العا
ون مع تحسيمو فروق األسعار والشفقات اإلضافية وأية خدائر أو مراريف أو عظل أو ضرر يمحـق بالـدائرة السدـتفيدة أو دائـرة المـؾازم العامـة د

 أي إنذار وال يحق لمستعيد االعتراض عمى ذلػ.الحاجة إلى 
استبعاد عرض السؾرد الـذي يخـل بالتزاماتـو أو إل ـاء العقـد السبـرم معـو: وىشـا يحـق لمجشـة العظـاءات التـي أحالـ  العظـاء اتخـاذ اإلجـراءات  .0

تشاسب مع قيسة المؾازم غيـر السـؾردة ويعتبـر الالزمة بحق الستعيد بسا في ذلػ مرادرة قيسة التأميؽ السقدم مؽ الستعيد أو أي جزء مشو بذكل ي
 السبمغ في ىذه الحالة إيرادًا لمخزيشة العامة.

وفــي جسيــع األحــؾال يحــق لــدائرة المــؾازم العامــة تحرــيل األمــؾال السدــتحقة ليــا فــي ذمــة السشــاقص أو الســؾرد مــؽ األمــؾال السدــتحقة لــذلػ  .0
 الحكؾمية أو مؽ كفاالتيؼ.السشاقص أو السؾرد لدى الؾزارات والييئات والسؤسدات 

 -: حم اخلالفاث:سابعاً 
 في حال حدوث أي خالف يشذأ عؽ تفدير أي بشد مؽ البشؾد الدابقة أو مؽ بشؾد العقد فيتؼ حمو وديًا بالتفاوض. - أ

ؽ يؾمًا مؽ بدء مفاوضتيسا لمؾصؾل إلى حل حؾل أي خالف يتعمق بالعقد يحـق ألي مـؽ الظـرفي 02إذا لؼ يتسكؽ الظرفان خالل  - ا
حل الخالف بالمجؾء إلى السحكسة السخترـة وتظبيـق القـؾانيؽ واألنغسـة السعسـؾل بيـا فـي مشـاطق الدـمظة الؾطشيـة الفمدـظيشية بيـذا 

 الذأن.
 : شزوط يتفزقت:ـثايناً 

إذا استعسل السشاقص ال ش أو التالعب فـي معاممتـو أو ثبـ  عميـو أنـو شـرع أو قـام بشفدـو أو بؾاسـظة غيـره بظريـق مباشـر أو  .0
ير مباشر عمى رشؾة أحد مؾعفي أو مدتخدمي الدمظة أو عمى التؾاطؤ معو إضرارًا بالسرمحة يم ي عقده في الحـال ويرـادر غ

التأميؽ مع عدم اإلخالل بحق الؾزارة السظالبة بالتعؾيزات السترتبـة عمـى ذلـػ فزـاًل عـؽ شـظب اسـسو مـؽ بـيؽ السشاقرـيؽ وال 
 طشية الفمدظيشية ىذا فزاًل عؽ اتخاذ اإلجراءات القزائية ضده عشد االقتزاء.يدسح لو بالدخؾل في مشاقرات لمدمظة الؾ 

إذا أفمس السشاقص أو السؾرد يحق لمجشة العظاءات إل اء التعاقد معـو دون المجـؾء لمقزـاء وكـذلػ مرـادرة مبمـغ التـأميؽ كـعيراد  .2
 عام لمخزيشة العامة.

م معـو أو مـا تبقـى مشـو  بتؾجيـو كتـاا لمؾرثـة يفيـد بـذلػ دون الحاجـة إلـى إذا تؾفى السشاقص أو السؾرد جاز إل اء العقـد  السبـر  .0
 استردار حكؼ قزائي يقزي بذلػ مع رد مبمغ التأميؽ في ىذه الحالة.
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 6صفحت  
 

 انشـــزوط اخلاصـــت
 يجب عمى السؾرد إحزار شيادة السشذأ لمسؾاد التي تتظمب ذلػ.  .0
 ال مخالفتيا لمسؾاصفات التي تؼ االتفاق عمييا.مؾزارة رفض أي مادة كاممة أو أي جزء مشيا في حليحق  .2
ًا لمسؾاصـفات يمتزم السشاقص أن تكـؾن السـؾاد السـؾردة جديـدة وخاليـة مـؽ أي عيـؾا فـي السرـش ية أو فـي السـادة وتبعـ .0

 .وعميو تقديؼ ما يثب  انيا جديدة  السذكؾرة في الكراسة

مة ليــذا ال ــرض وفقــًا لمسؾاصــفات والذــروط العامــة يــتؼ اســتالم الســؾاد الســؾردة مــؽ قبــل لجشــة اســتالم مخترــة ومذــك .0
والخاصــة لمتعاقــد الــؾاردة فــي دعــؾة العظــاء وقــرار اإلحالــة وأمــر التؾريــد والعيشــات السعتســدة والتــي يــتؼ فحرــيا وإجــراء 
التجــارا عمييــا بالظريقــة التــي تحــددىا الجيــة السدــتفيدة أو لجشــة االســتالم بسؾجــب لجــان فشيــة تذــكل ليــذا ال ــرض 

 فة مدى مظابقتيا لمسؾاصفات السظمؾبة .لسعر 

 يؾمًا مؽ تاريخ إغالق السشاقرة. 92يجب عمى السؾرد العمؼ بأن ما يقدمو مؽ عرض سعر ساري السفعؾل لسدة  .5
ب ــزة أو الجيــة التــي تحــددىا الــؾزارة طبقــًا لمذــروط  السعشيــةؾزارة العمــى الســؾرد االلتــزام بتؾريــد الســؾاد الستعاقــد عمييــا بــ .6

ت الؾاردة في السشاقرة متزسشا الشقل والتحسيل والتشزيل وما يترتب عمـى عسميـات التؾريـد مـؽ نفقـات بال ـة مـا والسؾاصفا
 بم   أو مراريف عمى نفقتو الخاصة.

مـؾزارة الحـق فـي زيـادة لعمى أساس أقل األسعار والسظابق لمسؾاصفات السظمؾبة و بالتجزئة و يتؼ ترسية أصشاف السشاقرة  .7
% مـؽ إجسـالي الكسيـة الستعاقـد عمييـا لسجـرد إشـعار السـؾرد برغبتيـا فـي 25عمييـا أو خفزـيا بشدـبة  الكسيات الستعاقـد

 ذلػ وبشفس شروط ومؾاصفات وأسعار التؾريد الؾاردة في العقد لكل أو بعض األصشاف خالل فترة التعاقد .
 ة ما لؼ يرد نص خالف ذلػ.وشاممة لمزريبة السزاف بالدوالر األمريكيفي جسيع األحؾال تكؾن عروض األسعار  .8
ؾزارة أو الـفي حال مخالفة السؾرد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتشاعو أو عرقمتو لمتؾريد بسا يسس بسرمحة  .9

يعرض مرالحيا لمزرر يحق لؾزارة السالية مرادرة كفالة حدؽ التشفيذ والرجؾع عميو بالتعؾيض عؽ كل عظـل أو ضـرر 
ق في الحرؾل عمى السؾاد التي يتخمف السؾرد عؽ تؾفيرىا مؽ السؾرد الذي يميـو فـي الدـعر أو لحق بيا كسا أن ليا الح

% مرــاريف 02الذــراء بــالظرق التــي تراىــا محققــة لسرــمحتيا وإل ــاء التعاقــد معــو ودفــع فــروق األســعار مزــافًا إلييــا 
و تخمــف عــؽ أو عرقــل عسميــات إداريــة مــؽ ضــسانتو البشكيــة ولــيس لمســؾرد الــذي خــالف أي شــرط مــؽ شــروط التعاقــد أ

التؾريــد الحــق فــي السظالبــة بأيــة تعؾيزــات أو السظالبــة باســترداد كفالــة حدــؽ التشفيــذ أو السظالبــة بفــروق األســعار إذا 
تسكش  الؾزارة مؽ تؾفير تمػ السؾاد بدعر اقل مؽ سعر السشاقرة الذي تؼ التعاقد بسؾجبو وفى حال عـدم كفايـة الزـسانة 

 عار لؾزارة السالية الحق في خرؼ أي مبالغ تتبقى مؽ مدتحقاتو لدييا.لت ظية فروق األس

حدـب آليـة وزارة الساليـة يكؾن الدفع السؾرد لقاء ما قام بتؾريده مؽ مؾاد طبقـًا لمذـروط والسؾاصـفات الـؾاردة بالسشاقرـة  .02
ــد ــ وبع ــتق ــة عم ــؾاتير واألوراق الدال ــًا لمذــروط والسؾاصــفا ىديؼ الف ــد طبق ــام وحدــؽ التؾري ــؾاردة برــحيفة الذــروط تس ت ال

 والسؾاصفات .
لجشة العظاءات غير ممزمة بأرخص عروض األسعار أو أي عرض سعر أخر ودون إبـداء أي أسـباا مـا دام ذلـػ يحقـق  .00

 .مرمحتيا

اخـذ السؾافقـة عمييـا قبـل شـراءىا مـؽ السـؾرد السراد تؾريـدىا و  الؾزارة السعشية بأرقام السؾديالت لمقظع إفادةعمى الذركة - .02
 .الذي تتعامل معو
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 انكًياث واألسعارجذول 

No Specification Q. Price$ T. Price$ 

1 

4TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled for backup (black 
or purple) 

Dell PowerEdge R510  متوافق مع سريفر 
 

8   

2 

Dell HD 1.92TD SSD MixUse 12Gbps 512 2.5in Hot-Plug AG Drive Dell 

Power Vault ME408  متوافق مع جهاز 
 خاصة بكل قرص للرتكيب يف Caddy مع توفري 

  Dell Power Vault ME4084 اجلهاز 

14   

  اإلمجايل بانذوالر 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

 
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىؾية رقؼ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا السؾقع أدناه ـــــــــــ 

 بالتــالي:ـ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برفتي مسثاًل عؽ  شركة
مؽ شروط عامة وخاصة  97/2222 ا ورد بؾثائق العظاء السظروح رقؼبأنشي قرأت وتفيس  كافة م. 0

 .قانؾنيًا بتمػ الذروط والسؾاصفاتومؾاصفات وألتزم التزاما 
مؽ  يؾماً  92ؾز لي الرجؾع عشو لسدة كسا ألتزم بأن يبقى العرض السقدم مشي ساري السفعؾل وال يج. 2

 تاريخ آخر مؾعد لتقديؼ العروض.
مؽ قبل  السذكؾر أعاله والتي يتؼ طمبيا وكذلػ ألتزم بتؾريد األصشاف السحالة عمى بسؾجب العظاء. 0
مؽ تاريخ العقد عمى أن تكؾن تمػ األصشاف السؾردة مؽ قبمي وفقًا لمسؾاصفات وذلػ  السعشيةؾزارة ال

 السشرؾص عمييا في ىذا العظاء.والذروط 
 .ل ما ورد بو دون أي ض   أو إكراهوىذا إقرار وتعيد مشي بذلػ أقر وألتزم بك     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـؼ السشــاقــص :ــــــــــ                                 
 رقؼ السذت ل السرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــؾان :                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقؼ الجؾال: ـــــــــــــــــــــــ                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـؼ الياتـف :ــ                                 
 ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـؼ الفاكس : ــــــــ                                  
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