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 دونت فهسطني
 وسارة ادلانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث ادلزكشيت

 606/0000 عطاء رقى
 

 حواسيب وممحقاتياأجيزة توريد تعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طرح عطاء حكومي        
 لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. الح وزارة الصحةلص

فعمى الشركات ذات االختصاص والمسجمة رسميًا وترغب فـي المشـاركة فـي ىـذا العطـاء مراجعـة وزارة الماليـة / 
مي مـن أجـل في غزة خالل أوقات الدوام الرسـ تل اليوا بجوار محطة فارس لمبترولاإلدارة العامة لموازم العامة ـ 

( شـيكل غيـر مسـتردة تـورد إلـى خزينـة 300الحصول عمى كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبمـ   
 وزارة المالية.

وزارة الماليـة المـوازم  آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صـندوق العطـاءات بـاإلدارة العامـة
وتفـتح المظـاريف بحضـور ممثمـي  06/60/0000 الموافـق الثنـينا يـوم صباحمن  الساعة العاشرةفي غـزة ىو 

 .الزمان والمكانالمتناقصين في نفس 
 جلنت انعطاءاث ادلزكشيت

 يالحظت:ـ
 . أجرة اإلعالن في الصحف عمى من يرسو عميو العطاء.6
ال تعـذر ذلـك يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي من البنك الوطني أو بنك االنتـاج أو بنـك البريـد وفـي حـ .0

الماليـة فـي وزارة الصـحة أو االدارة العامـة  يتم إحضار تعيد والتزام بالخصـم مـن المسـتحقات معتمـد مـن الـدائرة
يومـًا مـن  تسـعينمن إجمالي العطاء " كتأمين دخـول " سـاري المفعـول لمـدة  %5 لمخزينة بوزارة المالية بقيمة
 آخر موعد لتقديم العروض.

 تشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.و  األمريكي الربالدو . تقدم األسعار 3
 . لجنة العطاءات غير ممزمة بقبول أقل األسعار.4

 . www.mof.gov.ps. لإلطالع عمى الكراسة يرجى مراجعة موقع الوزارة 5
 .0598084004يرجى التواصل مع م. أشرف صقر  . لممراجعة واالستفسار6
 
 

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

 وض ين قبم ادلتناقصني:أوالً: إعذاد وتقذيى انعز
يعد المناقص عرضو وأسعاره عمى الجداول والنماذج والوثائق المرفقة بدعوة العطاء بعـد أن يقـرأ ىـذه الوثـائق  .6

 ويــتفيم جميــع مــا ورد فييــا ويخــتم ويوقــع كافــة وثــائق دعــوة العطــاء ويقــدميا ضــمن العــرض كاممــة عمــى أن
 يتحمل كافة النتائج المترتبة عمى عدم قيامو بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

عمـــى أن يشـــمل الســـعر رســـوم الجمـــارك وأجـــور التحـــزيم والت ميـــف  بالـــدوالر األمريكـــيتكتـــب أســـعار العطـــاء  .0
 .ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األخرى

طبوعًا أو مكتوبـًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقـط ويحظـر المحـو أو التعـديل أو الشـطب يعد المناقص عرضو م .3
ويعـاد كتابـة  رأو اإلضافة في العرض وكل تصحيح من ىذا القبيل يوضع عميو خطـين متـوازيين بـالحبر األحمـ

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

و مرفقـًا بـو الوثـائق المطموبـة مـع تـأمين دخـول العطـاء فـي م مـف م مـق ب حكـام ويكتـب يقدم المنـاقص عرضـ .4
وكـذلك اسـمو وعنوانـو  606/0000رقـم لصـالح وزارة الصـحة"  أجيـزة حواسـيب وممحقاتيـاتوريـد عميو عطاء 

عطـــاء بالكامــل ورقــم اليــاتف والفــاكس ورقــم صــندوق البريــد الخاصــين بــو لترســل إليــو المكاتبــات المتعمقــة بال
وعميو تبميــ  اإلدارة العامة لموازم / وزارة المالية خطيًا بأي ت يير أو تعـديل فـي عنوانـو وعميـو أن يكتـب أيضـًا 

 اسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانيا وبخالف ذلك يحق لمجنة العطاءات أن تيمل العرض المقدم منو.

ص ليذا ال رض لدى اإلدارة العامـة قبـل انتيـاء يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخص .5
المدة المحددة لذلك وكل عرض ال يودع  في صندوق العطاءات قبل آخر موعـد لتقـديم العـروض ال ينظـر فيـو 

 ويعاد إلى مصدره م مقًا .

يومـا مـن  سـتونيمتزم المناقص بـأن يبقـى العـرض المقـدم منـو نافـذ المفعـول وال يجـوز لـو الرجـوع عنـو لمـدة  .6
 اريخ آخر موعد لتقديم العروض.ت

 

 ثانيًا: انشهاداث وادلستنذاث انزمسيت ادلطهىبت:ـ
يرفق المناقص مع عرضو   خاصة إذا كان يشارك ألول مرة ( الشـيادات والوثـائق المطموبـة منـو وىـي عمـى   .6

 النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شيادة مزاولة المينة وكذلك السيرة الذاتية لمشركة 
 جاري أو الصناعي لمشركة.السجل الت 

 .شيادة خمو طرف من دائرة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة 

عمى المناقص أن يرفق بعرضو النسخة األصمية من أية كتالوجات أو نشرات أو معمومات فنيـة تعـرف بـالموازم  .0
ذا كانت تمك العي نات غير قابمـة لمنقـل المعروضة وكذلك يقدم مع عرضو العينات المطموبة في دعوة العطاء وا 

ال يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.  فعميو أن يحدد مكانيا والوقت الذي يمكن رؤيتيا فيو وا 

 لتوضيح عرضو. يرغب ب ضافتيا ويرى أنيا ضرورية يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات .3
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  :: تأييناث وضًاناث انعطاءثانثاً 
أو عمـى  مـن بنـك البريـدتـزم المنـاقص أن يرفـق بعرضـو سـند دفـع معتمـد صـادر يم :تأمين الدخول في العطـاء .6

ــة أو شــيك بنكــي صــادر مــن بنــك  ــوطني االســالميشــكل كفال ــاج أو البنــك ال ــ  مــن يــأو تع االنت د بحجــز مبم
مـن إجمـالي قيمـة العطـاء " كتـأمين دخـول "  %5بقيمـة في غزة وموافقة وزارة المالية عمـى ذلـك  المستحقات
عـرض غيـر معـزز بتـأمين دخـول شـيور مـن تـاريخ فـتح المظـاريف وال ينظـر فـي أي  3فعول لمدة ساري الم
عمى أن تعاد تأمينات الدخول في العطاء إلـى مقـدمييا مـن المناقصـين الـذي لـم يحـال عمـييم العطـاء  العطاء

 .من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض شيرينبعد مدة 
لفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنوده بتقديم تأمين حسـن التنفيـذ لمعطـاء يمتزم المتناقص ا: تأمين حسن التنفيذ .0

أو عمـى  مـن بنـك البريـدسند دفع معتمـد % من إجمالي قيمة العطاء وذلك عمى شكل 60المحال عميو بقيمة 
يـوم مـن  65خـالل عمـى ذلـك  االنتـاج أو البنـك الـوطني االسـالميشكل كفالة أو شـيك بنكـي صـادر مـن بنـك 

مي ــو بقــرار إحالــة العطــاء عميــو مــن قبــل اإلدارة العامــة لمــوازم عمــى أن يكــون ســاري المفعــول لمــدة تــاريخ تب
 .، ويعاد تأمين حسن التنفيذ إلى المتعيد بعد تنفيذ كافة االلتزامات المترتبة عميوسريان العقد

 

ق نىسارة % وفق تقذيز جلنت انعطاءاث ادلزكشيت حي65: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين رابعاً 
 ادلانيت انهاء انتعاقذ أو إعادة اننظز يف األسعار

 
 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 

يشـكل مـدير عـام المـوازم العامـة لجنـة فـتح مظـاريف العطـاء وتقـوم ىـذه المجنـة بفـتح  :لجنة فتح المظاريف .6
العطـاء بعـد اتخـاذ اإلجـراءات العطاءات بحضور المناقصين أو ممثمـييم فـي الزمـان والمكـان المحـددين فـي دعـوة 

 -التالية:
إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف وكل عطاء يفتح مظروفـو يضـع رئـيس المجنـة عميـو وعمـى  - أ

 مظروفو رقمًا مسمساًل عمى ىيئة كسر اعتيادي بسطو رقم العطاء ومقامو عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددىا  - ب  .ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء وا 

قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التأمين االبتدائي المقدم من كل مناقص وذلك بحضور المناقصـين   - ت
 أو ممثمييم.

التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضـرين عمـى العطـاء ومظروفـو وكـل ورقـة مـن أوراقـو وكـذلك  - ث
 عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة الخطوات السابقة.

يحــدد مــدير عــام المــوازم العامــة األشــخاص أو الجيــات الــذين تتكــون مــنيم  دراســة وتقيــيم العــروض:لجنــة  .0
المجنة الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النـواحي الفنيـة والماليـة والقانونيـة وتقـدم توصـياتيا المناسـبة لمجنـة 

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



 

 606/0000" لصالح وزارة الصحة أجهزة حىاسيب وملحقاتهاتىريد 

 5صفحة  
 

تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـى جـدول    - ب
يعد ليذه ال اية، وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيـث التـزام المنـاقص بعرضـو بمواصـفات وشـروط 

 دعوة العطاء.

العتبــار كفــاءة المنــاقص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــو عمــى الوفــاء بالتزامــات العطــاء يؤخــذ بعــين ا  - ت
وسمعتو التجارية والتسييالت التي يقدميا أو الخدمة التي يوفرىا وقطع ال يـار وورش الصـيانة و كـذلك كونـو 

و كــل أو بعــض ىــذه وكيــل أو مــوزع لوكيــل أو تــاجر، ولمجنــة اســتبعاد عــرض المنــاقص الــذي ال تتــوفر فيــ
 المتطمبات.

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

اإلحالـة عمـى مقـدم أرخـص إذا توافرت فـي العـرض كافـة الشـروط والمواصـفات والجـودة توصـي المجنـة الفنيـة ب - ج
أكثـر مـن مـورد لمصـنف الواحـد بـالرغم مـن اخـتالف من حق المجنة الفنية أن توصي بالترسـية عمـى األسعار و 
 األسعار.

في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الذي يتضمن أرخص األسعار تنتقل الدراسة إلى العـرض الـذي يميـو  - ح
بالسعر إلى أن تصل إلى العرض الذي تتوافر فيـو المتطمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـين أسـباب اسـتبعاد العـروض 

 ضح.األرخص بشكل وا

إذا تســاوت المواصــفات واألســعار والشــروط والجــودة المطموبــة يفضــل المنــاقص الــذي يتضــمن عرضــو ميــزات  - خ
إضافية ثم المقدم لممنتجات المحميـة، ثـم المنـاقص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـة، ثـم مـدة التسـميم األقـل إذا 

 كانت سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.

 تعهذ أو ادلىرد :ـ:ـ انتشاياث ادلسادساً 
عمى المتعيد الـذي أحيـل عميـو العطـاء اسـتكمال إجـراءات العقـد الخـاص بقـرار اإلحالـة وتوقيـع االتفاقيـة ومـا  .6

 يمحقيا من أوراق ومستندات بما فييا  أوامر الشراء(.
 من تاريخ استالمو ألمر التوريد. شيرين يمتزم المتعيد بالتوريد خالل .0

ألي شخص آخر عن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  إذن خطـي  ال يجوز لممتعيد أن يتنازل .3
 من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عمى لجنة العطـاءات بـأي خسـارة أو ضـرر ناشـت عـن تقـديم عرضـو فـي  .4
العطـاء عمـى مقـدم أقـل األسـعار أو حالة إذا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إلييـا أو إذا لـم تحـل 

 إذا أل ت لجنة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون ذكر األسباب.

يمتزم المورد بتسميم الموازم وفقًا لممواصفات والشروط المتفق عمييـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة وكـذلك العينـات  .5
 المعتمدة والمذكورة فيو.

 تتخذ ضذ ادلتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ :ـ اإلجزاءاث انتيسابعاً 
إذا تأخر المتعيد عن توريـد مـا التـزم بـو فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام  :فرض غرامة مالية .6

%( مـن قيمـة المـوازم التـي تـأخر فـي توريـدىا عـن كـل 6دائرة الموازم العامة أن يفـرض غرامـة ماليـة ال تقـل عـن  
أسبوع تأخير إال إذا تبين أن التأخير فـي التوريـد نـاجم عـن قـوة قـاىرة ، وفـي جميـع األحـوال عمـى المتعيـد تقـديم 
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إشعار خطـي وفـوري إلـى الجيـة المختصـة بـالظروف واألسـباب التـي أدت إلـى التـأخير فـي التوريـد أو منعتـو مـن 
 ذلك وتقديم ما يثبت ذلك.

لمتعيد عن تنفيذ التزاماتو بمـا فيـو التزامـو بالتوريـد أو قصـر فـي ذلـك الشراء عمى حساب المتعيد : إذا نكل ا .0
أو تأخر يحق لمدير عام دائرة المـوازم العامـة إصـدار القـرار بشـراء المـوازم الممتـزم بيـا المتعيـد بـنفس الخصـائص 

ضـافية والمواصفات من أي مصدر آخر عمى حساب ىذا المتعيـد ونفقتـو مـع تحميمـو فـروق األسـعار والنفقـات اإل
وأية خسائر أو مصاريف أو عطل أو ضرر يمحق بالدائرة المستفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـى أي 

 إنذار وال يحق لممتعيد االعتراض عمى ذلك.
اســتبعاد عــرض المــورد الــذي يخــل بالتزاماتــو أو إل ــاء العقــد المبــرم معــو: وىنــا يحــق لمجنــة العطــاءات التــي  .3

اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق المتعيد بما في ذلك مصادرة قيمة التأمين المقدم مـن المتعيـد أو أي أحالت العطاء 
 جزء منو بشكل يتناسب مع قيمة الموازم غير الموردة ويعتبر المبم  في ىذه الحالة إيرادًا لمخزينة العامة.

ليا في ذمة المنـاقص أو المـورد مـن  وفي جميع األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل األموال المستحقة .4
 األموال المستحقة لذلك المناقص أو المورد لدى الوزارات والييئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتيم.

 -حم اخلالفاث:: ثايناً 
فـي حــال حـدوث أي خــالف ينشــأ عـن تفســير أي بنــد مـن البنــود الســابقة أو مـن بنــود العقــد فيـتم حمــو وديــًا   - أ

 بالتفاوض.

يومـًا مـن بـدء مفاوضـتيما لموصـول إلـى حـل حـول أي خـالف يتعمـق بالعقـد  30ا لم يتمكن الطرفـان خـالل إذ - ب
يحق ألي من الطرفين حل الخالف بالمجوء إلـى المحكمـة المختصـة وتطبيـق القـوانين واألنظمـة المعمـول بيـا فـي 

 مناطق السمطة الوطنية الفمسطينية بيذا الشأن.
 : شزوط يتفزقت:ـتاسعاً 

استعمل المناقص ال ش أو التالعب في معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـرع أو قـام بنفسـو أو بواسـطة غيـره إذا  .6
بطريـق مباشـر أو غيــر مباشـر عمــى رشـوة أحــد مـوظفي أو مسـتخدمي الســمطة أو عمـى التواطــؤ معـو إضــرارًا 

ــ ــوزارة المطالب ــأمين مــع عــدم اإلخــالل بحــق ال ــي الحــال ويصــادر الت ــده ف ة بالتعويضــات بالمصــمحة يم ــي عق
المترتبة عمى ذلك فضاًل عن شطب اسمو من بـين المناقصـين وال يسـمح لـو بالـدخول فـي مناقصـات لمسـمطة 

 الوطنية الفمسطينية ىذا فضاًل عن اتخاذ اإلجراءات القضائية ضده عند االقتضاء.
ضـاء وكـذلك مصـادرة إذا أفمس المناقص أو المورد يحـق لمجنـة العطـاءات إل ـاء التعاقـد معـو دون المجـوء لمق .0

 مبم  التأمين ك يراد عام لمخزينة العامة.
إذا توفى المناقص أو المورد جاز إل اء العقد  المبرم معو أو مـا تبقـى منـو  بتوجيـو كتـاب لمورثـة يفيـد بـذلك  .3

 دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي يقضي بذلك مع رد مبم  التأمين في ىذه الحالة.

 
 



 

 606/0000" لصالح وزارة الصحة أجهزة حىاسيب وملحقاتهاتىريد 

 7صفحة  
 

 انشـــزوط اخلاصـــت
 يجب عمى المورد إحضار شيادة المنشأ لممواد التي تتطمب ذلك.  .6
يحــق لــوزارة الصــحة رفــض أي مــادة كاممــة أو أي جــزء منيــا فــي حــال مخالفتيــا لممواصــفات التــي تــم االتفــاق  .0

 عمييا.
يــتم اســتالم المــواد المــوردة مــن قبــل لجنــة اســتالم مختصــة ومشــكمة ليــذا ال ــرض وفقــًا لممواصــفات والشــروط  .3

والخاصــة لمتعاقــد الــواردة فــي دعــوة العطــاء وقــرار اإلحالــة وأمــر التوريــد والعينــات المعتمــدة والتــي يــتم  العامــة
جراء التجارب عمييا بالطريقـة التـي تحـددىا الجيـة المسـتفيدة أو لجنـة االسـتالم بموجـب لجـان فنيـة  فحصيا وا 

إرفـــاق الشـــيادات الصـــحية  تشـــكل ليـــذا ال ـــرض لمعرفـــة مـــدى مطابقتيـــا لممواصـــفات المطموبـــة ويجـــب كـــذلك
فــي األلــف حســب المــادة المــوردة وبنــاًء عمــى  0-6تؤخــذ العينــات بنسـبة لمخبريـة الالزمــة مــن قبــل المــورد و وا

 طمب من المختبر عند كل توريد.
يجـب عمــى المـورد العمــم بــأن مـا يقدمــو مـن عــرض ســعر سـاري المفعــول لمـدة ســتون يومــًا مـن تــاريخ إغــالق  .4

 المناقصة.
االلتــزام بتوريـد المــواد المتعاقــد عمييــا فـي الخــدمات المســاندة بــوزارة الصـحة ب ــزة أو الجيــة التــي  عمـى المــورد .5

تحـددىا الــوزارة طبقـًا لمشــروط والمواصـفات الــواردة فــي المناقصـة متضــمنا النقـل والتحميــل والتنزيـل ومــا يترتــب 
 اصة.عمى عمميات التوريد من نفقات بال ة ما بم ت أو مصاريف عمى نفقتو الخ

سوف يتم ترسية أصناف المناقصـة عمـى أسـاس أقـل األسـعار والمطـابق لممواصـفات المطموبـة ولـوزارة الصـحة  .6
% مــن إجمــالي الكميــة المتعاقــد عمييــا لمجــرد 05الحــق فــي زيــادة الكميــات المتعاقــد عمييــا أو خفضــيا بنســبة 

واردة فــي العقــد لكــل أو بعــض إشــعار المــورد برغبتيــا فــي ذلــك وبــنفس شــروط ومواصــفات وأســعار التوريــد الــ
 األصناف خالل فترة التعاقد .

وشـاممة لمضـريبة المضـافة مـا لـم يـرد نـص خـالف  بالدوالر األمريكيفي جميع األحوال تكون عروض األسعار  .7
 ذلك.

في حال مخالفة المورد لكل أو بعض شروط التعاقد أو في حال امتناعو أو عرقمتو لمتوريد بما يمـس بمصـمحة  .8
ــذ والرجــوع عميــو وزارة ال ــة حســن التنفي ــة مصــادرة كفال ــوزارة المالي صــحة أو يعــرض مصــالحيا لمضــرر يحــق ل

بالتعويض عن كل عطل أو ضرر لحق بيا كما أن ليا الحق في الحصول عمى المواد التي يتخمف المـورد عـن 
ل ـاء التعاقـد معـو توفيرىا من المورد الذي يميـو فـي السـعر أو الشـراء بـالطرق التـي تراىـا محققـة لمصـمحتيا و  ا 

% مصـاريف إداريـة مـن ضـمانتو البنكيـة ولـيس لممـورد الـذي خـالف أي 60ودفع فروق األسعار مضـافًا إلييـا 
شرط من شروط التعاقد أو تخمف عن أو عرقل عمميات التوريد الحق في المطالبة بأيـة تعويضـات أو المطالبـة 

ار إذا تمكنت الوزارة من توفير تمك المواد بسعر اقـل مـن باسترداد كفالة حسن التنفيذ أو المطالبة بفروق األسع
سعر المناقصة الـذي تـم التعاقـد بموجبـو وفـى حـال عـدم كفايـة الضـمانة لت طيـة فـروق األسـعار لـوزارة الماليـة 

 الحق في خصم أي مبال  تتبقى من مستحقاتو لدييا.



 

 606/0000" لصالح وزارة الصحة أجهزة حىاسيب وملحقاتهاتىريد 

 8صفحة  
 

المواصـفات الـواردة بالمناقصـة خـالل سـتين يكون الدفع لممـورد لقـاء مـا قـام بتوريـده مـن مـواد طبقـًا لمشـروط و  .9
يومــًا مــن تــاريخ تقــديم الفــواتير واألوراق الدالــة عمــى تمــام وحســن التوريــد طبقــا لمشــروط والمواصــفات الــواردة 

 بصحيفة الشروط والمواصفات. 
لجنة العطاءات غير ممزمة بـأرخص عـروض األسـعار أو أي عـرض سـعر أخـر ودون إبـداء أي أسـباب مـا دام  .60

 .يحقق مصمحتياذلك 

 تتم الترسية بالتجرئة واألولوية لمتوريد الفوري والمتوفر لدى المورد.  .66
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 انكًياث واألسعار
 ( حىسبت ادلستشفى انرتكي6جذول رقى )

No Item Specification Unit Qty 
Price

$ 
T. 

Price$ 

1 
PC  

Computer 

Desktop Computers Brand HP 290 G3 Computers  or eq 
IIntel Core i3-9100 
8GB DDR4-2666 SDRAM RAM 
 Intel UHD Graphics 630 
 256G NVMe SSD 
SuperMulti DVD Burner   , withHDMI interface Gigabit 
Ethernet 
2 x USB 3.0 / 6 x USB 2.0 
-AC power cord : europe , 3pin plug 
Built in HDMI port in the MotherBoard 
Form Factor  : Tower  
HP V214A 52.57 CM (20.7″) MONITOR   with HDMI and 
VGA  interface 
HDMI Cable 2m Included 
Included:  HP USB Keyboard  AR + EN &Mouse  
Note: 
-All Items brand name 
1 Year Full WarrantyAll Parts Brand Name 

هامة مالحظات  : 
القطع شاملة سنوات 1 لمدة الضمانة  

دعد  25   

2 
UPS  

800 VA 

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 Warranty 
Input Frequency: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing) Input 
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 Includ-
ed, 1X Original Power Cables for UPS input interface In-
cluded 
 : مالحظات هامة

سنوات شاملة القطع 1الضمانة لمدة   

   35 عدد

3 Laptop 

Brand Name Core i3 Laptop Edition   
HP 250 G7 CORE I3- 10TH GEN (197S3EA) 
Intel Core i3-1005G1 
8 GB DDR4-2666 SDRAM 
39.6 cm (15.6″) FHD  (1920 x 1080) 
Intel® UHD Graphics 620 
256G NVMe 
SuperMulti DVD 
3 Cell BatteryNote: 
-Drivers CD/DVD Included  
-Non Refurbished Products 
-All Items brand name 
1 Year Full Warranty 

   12 عدد
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No Item Specification Unit Qty 
Price

$ 
T. 

Price$ 

4 
Tablet 8 inch 

or higher 

Samsung Galaxy Tab A 8 inch or higher 2019-2020 
Operation system: Android 9.0 (Pie) 
Support 2G,3G,4G Network technology 
SIM : Support SIM 
Processor: Quad Core , Qualcomm Snapdragon 429 ARM 
Cortex-A53 at 1.9 GHz 
Graphic: Qualcomm Adreno 504 
RAM:2 GB 
Storage: 32 GB Expandable by SD to 512 GB 
SD card: Yes micro SD , micro SDHC, micro SDXC 
Language: Multi Language (Includes Arabic and English) 
Play Store: Yes 
Features: TFT 
Definition: WXGA 
Resolution:800 x 1280 pixels Density:189 ppi 
CAMERA Secondary camera:2 MP - Primary camera:8 MP – 
WIFI 
GPS:GPS, A-GPS, GLONASS,  
USB : Micro USB 
NFC : Yes              Inches: 8 " 
Size:124.4 x 210 x 8 mm 
Weight:345 g 
BATTERY Capacity:5100 mA 
Included: 
1 xCable micro USB1 Year Full Warranty 
1 x Original Case and stand  
1 x in-ear headphones 
1 x original charger 
1 x protected glass for screen 
1 year full warranty 

   15 عدد

5 
Network 
Printer 

Brand Name Network Laser Printer HP 404 N or eq 
Printer Type  : Laser 
Function  :  Print Only 
Output capacity : Up to 150 sheets 
Maximum output capacity (sheets) : Up to 150 sheets 
Input capacity : Up to 350 sheets (Tray 1: up to 100 sheets; 
Tray 2: up to 250 sheets) 
Maximum input capacity (sheets) : Up to 900 sheets 
Display : 2-line backlit LCD graphic display 
Technology : Laser 
Number of print cartridges : 1 (black) 
Print speed : Print speeds up to 38/40 ppm (A4/Ltr). 
PRINT TIME 
First page out black (letter, ready) : As fast as 6.1 sec 
First page out black (A4, ready) : As fast as 6.3 sec 
First page out black (letter, sleep) : As fast as 8.6 sec 
Duty cycle (monthly, letter) : Up to 80,000 pages 
CONNECTIVITY AND COMMUNICATIONS 
Connectivity, standard : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB at 
rear side;Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network 
Processor speed : 1200 MHz 
Memory : 256 MB 
Included:    CD Driver 
Cable Network cat 6A S/sftp3m 
USB printer Cable 2m 
One Year Warranty 

   10 عدد
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No Item Specification Unit Qty 
Price

$ 
T. 

Price$ 

6 Workstation 

Workstation Brand HP Z2 G4 Computers  oreq 
Intel® Core™ i9-9900K Processor (3.6GHz, up to 5.0GHz 
w/Boost, 2666MHz, 16MB cache, 8 core)+Intel® UHD 
Graphics 630+ZCooler 
32  GB (2x16 GB) DDR4-2666 Memory  
Memory Slots: 2 DIMM 
1 X 256 GB M2 NVMe 
2 x 2 TB 7200 RPM SATA 3.5" HDD , RED 

2 x Ethernet card 10/100/1000 
1 x HDMI  
Included: USB Keyboard  AR + EN &Mouse  
-AC power cord :europe , 3pin plug 
Form Factor  : Tower  
Monitor :HP 22es 21.5-inch with HDMI interface, Without 
External Transformer 
include Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus License 1 
Year 
original Cable Ethernet cat6 SFTP 3 m * 1 
HDMI Cable 2m Included 
Note: 
-All Items brand name 
1 Year Full WarrantyAll Parts Brand Name 
 : مالحظات هامة

سنوات شاملة القطع 1لضمانة لمدة ا  

   3 عدد

7 
MultiFunc-
tion Printer 

MultiFunction Printer HP LaserJet Pro MFP M428fdn or rq 
Print, copy, scan, fax (both models) 
Print speed (letter/A4) Up to 40/38 pages per minute 
(ppm) (both models) 
Scan speed (letter/A4) Simplex: Up to 31/29 ppm (black); 
up to 21/20 ppm (color) Duplex: Up to 49/46 images per 
minute (ipm) (black); up to 36/34 
ipm (color) 
Scanning 50-sheet ADF with single-pass, two sided scan-
ning (both models) 
Automatic two-sided printing √ 
Control panel display 2.7-inch (6.9 cm) color touchscreen 
(both models) 
100-sheet multipurpose tray 1, 250-sheet tray 2 √ 
550-sheet tray 3 Optional 
Input capacity (standard/maximum ) Up to 350/900 
sheets (both models) 
Recommended monthly page volume Up to 4,000 pages 
(both models) 
Cartridge yields (A/X) Black: ~3,000/10,000 pages (both 
models) 
Dual-band Wi-Fi with Bluetooth Low Energy Not available 
Networking Built-in 10/100/1000Base-TX Ethernet; 
Dualband Wireless; 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio 
INclude: 
1XUSB Cable Printer 3m 
1XNetwork Cable Cat6A FTP 3m 
1 Year Full Warranty 

   4 عدد
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No Item Specification Unit Qty 
Price

$ 
T. 

Price$ 

8 
Label 

Printer 

Brand Name Label Printer 
GENERAL 
Printing Technology : Thermal 
Print Speed (maximum) : 8 inches per second (200 mm/s) 
Print Width (maximum) : 4 inches (104 mm) 
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 available 
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, CompositSymb, 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 
Cable Network cat 6A S/sftp 2m 
USB printer Cable 2m 
 Warranty: 1 Year full warranty 

   12 عدد

9 
Thermal 
Printer 

SPRT POS 88vmf Thermal Printer  
Parameter: 
Printing Method : Thermal Line 
Resolution : Thermal Line 8 dots/mm 
Printing Speed : 250 mm/s (Max) 
Effective Printing Width : 72 mm 
TPH : 100km 
Paper Width : 79.5±0.5mm 
Paper Type : Normal Thermal Paper/ Blackmark Paper 
Paper Size : Max 80 mm×Ø80mm 
Paper Thickness : 0.06mm～0.08mm 
Paper Supply Method : Drop-in easy paper loading 
Print Font :Codepage; ANK: 9 x17 / 12 x24; Chinese: 24x24 
Barcode : 1D: UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN 

8、CODE39、ITF25、CODABAR、 CODE93、CODE128 

2 D: PDF417、QRCODE、Data Matrix 
Interface :RS232/USB/Ethernet 
Power supply : DC24V±10%, 2A 
thermal paper included 30 Role according to sample 
Included: 
CD Driver Cable Network cat 6A ftp 2m 
USB printer Cable 2m 
 Warranty: 1 Year full warranty 

   3 عدد

10 Patch Panel 
High quality Brand Name Patch Panel 24 ports Cat 6A, Ac-
cording to sample 
1 Year Warranty 

   4 عدد
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11 
Switch 24 

Ports 

Layer 2 High quality Brand Name Managed Switch 24 
ports 10/100/1000 + 2 combo 
1 Year Warranty 
Original Cat 6 A ,FTP , 50 cm  (According to Sample) orgin-
al western wire, QTY=24 
Original Cat 6 A ,FTP , 3m  (According to Sample) orginal 
western wire, QTY=20 

   5 عدد

12 QNAP 4 bay 

Brand Name 4-Bay rack mounted QNAP Storage; Brand 
Qnap 451+8G  
 Intel® Celeron® J1900 quad-core 2.0 GHz processor 
(burst up to 2.42 GHz) 
 Intel® HD Graphics 
 8 GB SO-DIMM DDR3L (2 x 4 GB) 
Flash Memory:512MB (Dual boot OS protection) 
Drive Bay: 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 
Include 4X8TB WD RED production date 2020 
2XGigabit Ethernet Port (RJ45) 
original Cable Ethernet cat6 SFTP 5m * 2 
Warranty: 1 Year 

   1 عدد

13 Mikrotik 
Model type:CCR1009-8G-1S-1S+ 
Warranty 1 year 

   1 عدد

14 
Network Ca-

ble 
Network  Cable Cat6A , SFTP (teldor, D'Link, premiumline 
) (According to Sample) 

   4000 عدد

15 IP Telephone 

Standard SIP telephony based on IETF standards (RFCs) 
RJ9 and 3.5 mm jack for headset connection 
USB connectivity (for example, for charging smartphones) 
2 x 100BASE-TX Ethernet interfaces (1 LAN access and 1 
PC port) 
Support static and dynamic IP allocation 
Power over Ethernet (IEEE 802.3af) 
3-party conference 
Support voice mail 
XML/LDAP phone book 
Redial of last called numbers 
With power adapter original 
With 2X Patch Cable cat6A SFTP 3m 
With Adapter power supply              1 Year Warranty 

   25 عدد

16 PTP Link 

Supply , install , and operate full system 
Model:PBE-5AC-Gen2Long-Range PtP Link ModeAccess 
Point PtMPairMAX Mixed ModeairMAX ac Protocol Sup-
portantenna Gain:25 dBiPower Method:PassivePoE (Pairs 
4, 5+; 7, 8 Return)Networking Interface: 10/100/1000 
Ethernet PortMemory:64 MBCPU:MIPS 74KcChannel Siz-
es:10/20/30/40/50/60/80 MHzFirmware:AirOS8 perme-
nant licensesecurity:Strongest WPA2 Security 

The link should carry 150Mbps/150Mbps up/down  real 
traffic at least after installation and calibration 
Link : 2 Unit       1 year warranty 

   1 عدد

17 
Barcode 
Readers 

 

Barcode SYMBOL LS2208 
Scanner Type Bi-directiona 
Light Source 650 nm visible laser diode 
Scan Rate 100 scans per second typical 
Interfaces Supported USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 
468x/9x 
Included barcode stand, and can be on when it is  in the 
stand                               Warranty:1 Year 

   10 عدد
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18 

Wireless 
Barcode 
Readers 

 

Brand Name Wireless Barcode 
Scanner Type Bi-directiona 
Light Source 650 nm visible laser diode 
Scan Rate 100 scans per second typical 
Included barcode stand, and can be on when it is  in the 
stand                             Warranty:1 Year 

   3 عدد

19 UPS 3KVA 

UPS 3KVA: Brand Name SMART UPS 3KVA APC Oreqv. 
APC Smart-UPS SRT 3000VA 208/230V IEC or eq 
Output Power Capacity :>=  2.7kWatts / 3.0kVA . Wave-
form Type: pure Sine wave 
Nominal Output Voltage:230 V Nominal Input Voltage: 230V 
Output Voltage Distortion:Less than 2% 
Battery (at least 2 years to expired date or at most 4 
months from production date) AND 1 Years Full Warranty 
Input Frequency: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing) Input 
Voltage range for main operations: 160 – 286 V 
Original Power Cables Include 
4*Power UPS Cables to Connect UPS to devices 
2 Years Full Warranty 

   2 عدد

20 Access Point 

UniFi Access Points UAP-AC-LITE 
802.3af/A PoE& 24V PoE.             2 x 2 MIMO. 
Simultaneous dual-band.  2.4GHz throughput of 300Mbps. 
5GHz throughput of 867Mbps. 
Range of 122 m (400 ft) 
1 Gigabit Ethernet Ports.   24v / 48v compatible. 
Brand Name POE Trans 1GB interface for each AP 
Include patch cable 3m cat 6A FTP as above specification 
2 Year Full Warranty 

   10 عدد

21 
POE-Switch  

8port 

Switch 8 ports POE 
(8) Gigabit RJ45 Ethernet Ports 
cable 5 m cat 6A FTP qty 5  
note: the switch must operate the Unifi LR and IP 
telephone 
2 Year Full Warranty 

   2 عدد

22 
DICOM 
Viewer 

RadiAnt DICOM Viewer , Support Win 10 20 عدد   

23 
DVR 16 ports 

 

Brand Name DVR 16P Support 8MP Turbo HD 
DS-7216HUHI-K2 new version 2020 
Support Camera 2MP/3MP/5MP/8MP 
Video/Audio Input 
Video Compression: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ 
H.264+/ H.264 
Supported camera types:Support HDTVI input: 8 MP, 5 
MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 
720p30, 720p25 
Support AHD input: 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 
720p25, 720p30 
Playback Resolution: 
8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 
Hard Disk Driver         Interface Type:2 SATA Interfaces 
Capacity:Up to 10 TB capacity for each disk  
External Interface 
Network Interface:1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive 
Ethernet interface 
Included 
 CD/DVD Drivers for (PC – Mobile 
 Wireless Mouse  Included       Warranty 3 years full 

   4 عدد
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24 Internal HDD 
Brand Name Internal SURVEILLANCE HARD DRIVE 
Size: 6TB Form Factor: 3.5 Inch Color: Purple 

   8 عدد

25 
Indoor Cam-

era 

Dome Cameras 8MP or Higher. )Full HD  ) 
Key Features 
  •   8 MP bullet camera 
•   EXIR 2.0: advanced infrared technology with 30 m IR 
distance 
•   Water and dust resistant (IP67) 
•   4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS); 
Note:  
Each Camera must has Included these item 
2XBNC Connector, 1XDC Connector, and medium size col-
lection box water proof according to sample 10X10 
3 Year Warranty 

   24 عدد

26 
Outdoor 
Camera 

Bullet  OutDoor Cameras Hikvision 8MP or Higher. )Full 
HD  )                             Key Features 
•   8 MP Bullet Camera 
•   EXIR 2.0: advanced infrared technology with 80 m IR 
distance 
•   Water and dust resistant (IP67) 
•   4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) 
Note:    Each Camera must has Included these item 
2XBNC Connector, 1XDC Connector, and medium size col-
lection box water proof according to sample 10X10 
3 Year Warranty 

   35 عدد

27 
Camera Ca-

bles 

High quality brand name Cables Gold RG59HQ  ،  WW or 
teleraneq,  to connect Cameras to DVR , Can receive and 
transmit data up to 300m without Noise., Braid net: 
128wires, 95% Coverage CCA, power Wires 2*0.75mm 
Pures Copper red/black, one Roll must be 305m Accord-
ing to sample, Electricity Wires must be Solid 

M 3660   

28 
Power Box 

 

Brand Name Electricity Box, provision or eq, Not local 
market  
Circuit breaker, with Fuses, 16 ports 
Power Splitter 20-30A for Cameras Connected to DVR 

1 Year Warranty        Sample required upon request 

   4 عدد

29 
Network Ca-

ble 
Brand Name network cable Teldor or premium or eq cat 
6A/SFTP according to sample 

m 2000   

30 Rack 42 U 

Rack 42U: Original 42U Server Rack , Deep Rack with 
Doors and Side Panels  ,dimensions: 800mm wide x 
1070mm deep ,Cable management, Power distribution: 
Integrated trays offer tool-free mounting for vertical pow-
er distribution units , 2X brand PDU 6 outlets , 4 ceiling 
FANS station  ,7 fixed shelve , 1 X shelve with  Drawer 
,color black; with good electrical power isolation, 7 X Ca-
ble organization. 
20* Cat6A SFTP Color 3m  
All Part According to sample 

   1 عدد

31 
Monitor 50 

inch 

BrandName Smart TV 50" 4K Smart TV muller or eq 
Ports (at least): 2 x HDMI 
Cables:    HDMI cable 1X5m 
USB cable 1X5m      Power Cables 

HDMI AND USB Extender at least 120m include  network 
cable cat 6A sftpteldor or premium 
Power Splitter with 6 output 
Wall mount (include installation)    1 Year Warranty 

   4 عدد



 

 606/0000" لصالح وزارة الصحة أجهزة حىاسيب وملحقاتهاتىريد 

 66صفحة  
 

No Item Specification Unit Qty 
Price

$ 
T. 

Price$ 

32 NVR 32 Ports 

Brand Name NVR 32P Support 8MP Turbo HD new version 
2020 

 H.265+/H.265/H.264/H.264+ video formats 
 Connectable to the third-party network cameras 
 Up to 32-ch IP camera input  
 Recording at up to 8 MP resolution 
 Supports live view, storage, and playback of the 

connected camera at up to 8 MP resolution 
 HDMI and VGA simultaneous outputs  
 HDMI Video output at up to 4K (3840 × 2160) 

resolution  
 4 SATA interfaces connectable for recording and 

backup 
 H.265+ compression effectively reduces the 

storage space and costs by up to 75% 
 1 self-adaptive 10/100/1000 Mbps network 

interface 
 8/16 independent PoE network interfaces are 

provided 
 Centralized management of IP cameras, including 

configuration, information import/export, real-time in-
formation display, two-way audio, upgrade, etc. 

 Connectable to smart IP cameras from Hikvision 
and the recording, playing back, and backing up of VCA 
alarms can be realized 

 Hik-Connect for easy network management 
Include: 

 Included PDU 6 outlet 

 hdd 1B 

3 year Full warranty 

   4 عدد

33 Pipes Pipes min ¾ inch (according to sample) M 1000   

34 
Ducts 

2.5X2.5 
duct 2.5*2.5  original  , not local made , high quality  , Ac-
cording to sample  

M 500   

35 Ducts 4X6 Brand Name Ducts 4X6 (according to sample) M 150   

36 Stay Cable High quality steel stay cable (according to sample) M 1000   
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 احتياجاث يزاكش انزعايت األونيت ين احلىسبت( 2جذول رقى )
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Price
$ 

T. 
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1 PC Computer 

Desktop Computers Brand HP 290 G3 Computers  or eq  
IIntel Core i3-9100 
8GB DDR4-2666 SDRAM RAM 
Intel UHD Graphics 630 
256G NVMe SSD 
SuperMulti DVD Burner   , withHDMI interface 
Gigabit Ethernet  2 x USB 3.0 / 6 x USB 2.0 
-AC power cord : europe , 3pin plug 
Built in HDMI port in the MotherBoard 
Form Factor  : Tower  
HP V214A 52.57 CM (20.7″) MONITOR   with HDMI and 
VGA  interface 
HDMI Cable 2m Included 
Included:  HP USB Keyboard  AR + EN &Mouse  
Note:    -All Items brand name 
1 Year Full WarrantyAll Parts Brand Name 
سنوات شاملة القطع 1الضمانة لمدة    : مالحظات هامة  

   152 عدد

2 UPS 800 VA 

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) Input 
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 
Included 
سنوات شاملة القطع 1لمدة  الضمانة   : مالحظات هامة  

   177 عدد

3 Laptop 

Brand Name Core i5 Laptop Edition  (HP notebook 15) 
Processor: Intel® Core™ i5- 10th Gen with (1.6 GHz base 
frequency, up to 4.2 GHz base with Intel® Turbo Boost 
Technology, 6 MB cache, 4 cores) 
Internal Display: 39.6 cm (15.6 in)  
Storage: SSD M2 512GB NVMe WD Blue  
Memory:8 GB DDR4-2666 SDRAM (1 x 8 GB) 
Audio: Integrated HD audio card Network Interface: In-
tegrated 10/100/1000 BASE-T Ethernet LAN 
Wireless: 802.11b/g/n/ac, 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (Da-
ta Transfer Only, 5 Gb/s signaling rate); 2 USB 3.1 Gen 1 
Type-A (Data Transfer Only); 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 
HDMI 1.4b; 1 headphone/microphone combo 
Keyboard: USB Standard (middle east Ar/En) Additional 
Accessories included: Brand (Wireless Laser Mouse , 
Original high quality  Bag HP value 16.1 ), ILicense 1 
Year  
OS: Windows 10 Pro 64  
Note: -Drivers CD/DVD Included  
-Non Refurbished Products 
-All Items brand name   1 Year Full Warranty 

   6 عدد
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4 
Network 
Printer 

Brand Name Network Laser Printer HP 404 N or eq 
Printer Type  : Laser 
Function  :  Print Only 
Output capacity : Up to 150 sheets 
Maximum output capacity (sheets) : Up to 150 sheets 
Input capacity : Up to 350 sheets (Tray 1: up to 100 
sheets; Tray 2: up to 250 sheets) 
Maximum input capacity (sheets) : Up to 900 sheets 
Display : 2-line backlit LCD graphic display 
Technology : Laser 
Number of print cartridges : 1 (black) 
Print speed : Print speeds up to 38/40 ppm (A4/Ltr). 
PRINT TIME 
First page out black (letter, ready) : As fast as 6.1 sec 
First page out black (A4, ready) : As fast as 6.3 sec 
First page out black (letter, sleep) : As fast as 8.6 sec 
Duty cycle (monthly, letter) : Up to 80,000 pages 
CONNECTIVITY AND COMMUNICATIONS 
Connectivity, standard : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host 
USB at rear side;Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-
T network 
Processor speed : 1200 MHz 
Memory : 256 MB 
Included:   CD Driver 
Cable Network cat 6A S/sftp 3m 
USB printer Cable 2m 
One Year Warranty 

   40 عدد

5 
Switch 24 

ports 

Brand name Alcatel-Lucent OS6350-24 :The short ed-
itorial description of Alcatel-Lucent OS6350-24 
24 x Gigabit Ethernet RJ-45, 4 x Gigabit SFP, 1U 
with USB Consol cable 
1 year Warranty 

   30 عدد

6 
Network 

Socket 

Good Quality Full Brand Name external Computer 
Socket outlet with Brand Name cat 6A female 8 pin RJ 
45 with cover. (According to Sample) 

   150 عدد

7 
Network 

Cable 
Brand Name network cable Teldor or premium or eq 
cat 6A/    ٍ SFTP according to sample 

M 5000   

8 duct 2.5*2.5 
duct 2.5*2.5  original  , not local made , high quality  , 
According to sample  

M 1000   

9 Patch Panel 
 Patch Panel: Orignal  Patch Panel 24 port with  cat 6A   
Females  , according to sample 

   25 عدد
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10 
Patch Cable 

0.5m 
Patch Cable 0.5m: Original Cat 6 A ,FTP ,0.5m  (Ac-
cording to Sample)  

   170 عدد

11 
Patch Cable 

3m 
Patch Cable 3m:  
Original Cat 6 A ,FTP , 3m  (According to Sample)  

   170 عدد

12 Rack 10U 

Rack 10U: Orginal WesternWire 10 U 60cm depth 
steel rack,with glass cover and lock ,Brand Name two 
removal sides panels with lock  ,Equipment :1x fan in 
roof cooling panel 
 (According to Sample) 

   25 عدد

13 
Broad band 

router 

Tplink C20 AC750 Wireless Dual Band Router, Deliv-
ers reliable AC750 Wi-Fi over dual 2.4 GHz (300 
Mbps) and 5 GHz (433 Mbps) bands* 

   30 عدد

14 Mikrotik Mikrotik RB 750  gr3  or 760 or eq 25 عدد   

15 Lan tester 
RJ45/RJ11/RJ12 LAN Crossover Network / Telephone 
Cable Tester (according to sample) 

   20 عدد

16 
Crimping 

tool for 
RJ45,RJ12 

Brand name crimping tool according to sample 20 عدد   

17 
RJ45 Punch 
Down krone 

tool 
Original punch down tool (according to sample) 20 عدد   

18 RJ male Cat7 RJ male for cable cat7 170 عدد   
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1 DVR 16 p 

Brand Name DVR 16P Support 8MP Turbo HD 
DS-7216HUHI-K2 new version 2020 
Support Camera 2MP/3MP/5MP/8MP 
Video/Audio Input 
Video Compression: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ 
H.264+/ H.264 
Supported camera types:Support HDTVI input: 8 MP, 5 
MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 
720p30, 720p25 
Support AHD input: 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 
720p25, 720p30 
Playback Resolution: 
8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CI
F 
Hard Disk Driver 
Interface Type:2 SATA Interfaces 
Capacity:Up to 10 TB capacity for each disk  
External Interface 
Network Interface:1; 10M / 100M / 1000M self-
adaptive Ethernet interface 
Included 
• CD/DVD Drivers for (PC – Mobile 
• Wireless Mouse  Included 
Warranty 3 years full 

   19 عدد

2 
Internal 

HDD 
Brand Name Internal SURVEILLANCE HARD DRIVE 
Size: 6TB Form Factor: 3.5 Inch Color: Purple 

   38 عدد

3 
Dome Cam-

era 

Dome Cameras 8MP or Higher. )Full HD  ) 
Key Features 
  •   8 MP bullet camera 
•   EXIR 2.0: advanced infrared technology with 30 m IR 
distance 
•   Water and dust resistant (IP67) 
•   4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS); 
Each Camera must has Included these item 
2XBNC Connector, 1XDC Connector, and medium size 
collection box water proof according to sample 10X10 
with all accesories to connect and operate the camera 
1 Year Warranty 

   167 عدد

4 
Outdoor 
Camera  

Bullet  OutDoor Cameras Hikvision 8MP or Higher. 
)Full HD  ) 
Key Features 
•   8 MP Bullet Camera 
•   EXIR 2.0: advanced infrared technology with 80 m IR 
distance 
•   Water and dust resistant (IP67) 
•   4 in 1 (4 signals switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) 
Note:  
Each Camera must has Included these item 
2XBNC Connector, 1XDC Connector, and medium size 
collection box water proof according to sample 10X10 
with all accesories to connect and operate the camera 
1 Year Warranty 

   110 عدد
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5 
Camera Ca-

ble 

High quality brand name Cables Gold RG59HQ ، WW 
or teleran eq,  to connect Cameras to DVR , Can re-
ceive and transmit data up to 300m without Noise., 
Braid net: 128wires, 95% Coverage CCA, power 
Wires 2*0.75mm Pures Copper red/black, one Roll 
must be 305m According to sample, Electricity 
Wires must be Solid 

M 16620   

6 
Power Box 

Brand Name Electricity Box, provision or eq, Not lo-
cal market  
Circuit breaker, with Fuses, 16 ports 
Power Splitter 20-30A for Cameras Connected to 
DVR 
1 Year Warranty  
Sample required upon request 

   19 عدد

7 
Network Ca-

ble 
Brand Name network cable Teldor or premium or 
eq cat 6A/ FTP according to sample 

M 7550   

8 
Monitor 50 

inch 

BrandName Smart TV 50"4K Smart muller or eq  
Ports (at least): 2 x HDMI 
Cables: 
HDMI cable 1X5m  
USB cable 1X5m 
Power Cables 
HDMI AND USB Extender at least 120m include  
network cable cat 6A sftp teldor or premium 
Power Splitter with 6 output 
Wall mount (include installation) 
1 Year Warranty 

   19 عدد

9 UPS 850 VA 

Brand Name UPS for Desktop computer 850va Ad-
vise , APC Or eqv. 
Output Power Capacity : >=  480  Watts / 800 VA . 
Waveform Type: Modified Sine wave 
Nominal Output Voltage:230 V Nominal Input Volt-
age: 230 V 
Battery (at least 2 years to expired date or at most 4 
months from production date) AND 1 Years Full 
Warranty 
Input Frequency: 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing) 
Input 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 
Included, 1X Original Power Cables for UPS input 
interface Included 

هامة مالحظات  : 
القطع شاملة سنوات 1 لمدة الضمانة  

   83 عدد
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10 Rack 10U 

Rack 10U: Orginal WesternWire 10 U 60cm depth steel 
rack,with glass cover and lock ,Brand Name two re-
moval sides panels with lock  ,Equipment :1x fan in 
roof cooling panel;  1x of power strip  6 node  
 2X Fixed Shelves,24port patch panel CAT6A ,24x(0.5m 
patch cable FTP CAT6A) 
 (According to Sample) 

   19 عدد

11 Access Point 

UniFi Access Points UAP-AC-LITE 
802.3af/A PoE & 24V PoE. 
2 x 2 MIMO. 
Simultaneous dual-band. 
2.4GHz throughput of 300Mbps. 
5GHz throughput of 867Mbps. 
Range of 122 m (400 ft) 
1 Gigabit Ethernet Ports. 
24v / 48v compatible. 
Brand Name POE Trans 1GB interface for each AP 
Include patch cable 3m cat 6A FTP as above specifica-
tion    2 Year Full Warranty 

   102 عدد

12 
POE-Switch  

8port 

Switch 8 ports POE 
(8) Gigabit RJ45 Ethernet Ports 
cable 5 m cat 6A FTP qty 5  
note: the switch must operate the Unifi LR and IP tele-
phone   2 Year Full Warranty 

   11 عدد

13 
AP POE 
Swith 

UniFi Switch 24 (500W) 
(24) Gigabit RJ45 Ethernet Ports 
Auto-Sensing IEEE 802.3af/at PoE+ 
Configurable 24V Passive PoE 
(2) 1G SFP Ports 
500W Power Supply 
Managed by UniFi Controller 
1U Rack Mount Height 
(1) Serial Console Port. 
Non-Blocking Throughput: 26 Gbps. 
Switching Capacity: 52 Gbps. 
Forwarding Rate: 38.69 Mpps. 
Include Patch Panel 24 ports qty 1 and patch cable 50 
cm cat 6A FTP qty 24 as above specification  
2 Year Full Warranty 

   3 عدد

14 Patch Cable 
3M patch Cable CAT6 FTP High quality (According to 
sample) 

   100 عدد

15 
network 

socket 

Good Quality Full Brand Name external Computer 
Socket outlet with Brand Name cat 6A female 8 pin RJ 
45 with cover. (According to Sample) 

   100 عدد

16 duct 2.5*2.5 
duct 2.5*2.5  original  , not local made , high quality  , 
According to sample  

M 800   
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17 Tablet 

Samsung Galaxy Tab A 8 inch or higher 2019-2020 
Operation system: Android 9.0 (Pie) 
Support 2G,3G,4G Network technology 
SIM : Support SIM 
Processor: Quad Core , Qualcomm Snapdragon 429 
ARM Cortex-A53 at 1.9 GHz 
Graphic: Qualcomm Adreno 504 
RAM:2 GB 
Storage: 32 GB Expandable by SD to 512 GB 
SD card: Yes micro SD , micro SDHC, micro SDXC 
Language: Multi Language (Includes Arabic and Eng-
lish)    Play Store: Yes 
Features: TFT        Definition: WXGA 
Resolution:800 x 1280 pixels Density:189 ppi 
CAMERA Secondary camera:2 MP - Primary camera:8 
MP -    GPS:GPS, A-GPS, GLONASS,  
USB : Micro USB 
NFC : Yes          Inches: 8 " 
Size:124.4 x 210 x 8 mm 
Weight:345 g 
BATTERY Capacity:5100 mA 
Included:  1 xCable micro USB1 Year Full Warranty 
1 x Original Case and stand  
1 x in-ear headphones 
1 x original charger 
1 x protected glass for screen 
1 year full warranty 

   63 عدد

18 Laptop 

Brand Name Core i3 Laptop Edition   
HP 250 G7 CORE I3- 10TH GEN (197S3EA) 
Intel Core i3-1005G1 
8 GB DDR4-2666 SDRAM 
39.6 cm (15.6″) FHD  (1920 x 1080) 
Intel® UHD Graphics 620 
256G NVMe  SuperMulti DVD 
3 Cell BatteryNote: 
-Drivers CD/DVD Included  
-Non Refurbished Products 
-All Items brand name    1 Year Full Warranty 

   18 عدد

19 PC Computer 

Desktop Computers Brand HP 290 G3 Computers  or eq  
IIntel Core i3-9100 
 8GB DDR4-2666 SDRAM RAM 
 Intel UHD Graphics 630 
 256G NVMe SSD 
 SuperMulti DVD Burner   , withHDMI interface 
 Gigabit Ethernet 
 2 x USB 3.0 / 6 x USB 2.0 
-AC power cord : europe , 3pin plug 
Built in HDMI port in the MotherBoard 
Form Factor  : Tower  
HP V214A 52.57 CM (20.7″) MONITOR   with HDMI and 
VGA  interface 
HDMI Cable 2m Included 
Included:  HP USB Keyboard  AR + EN &Mouse  
Note:  -All Items brand name 
1 Year Full WarrantyAll Parts Brand Name 

هامة مالحظات  : القطع شاملة سنوات 1 لمدة الضمانة   

   62 عدد
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20 switch  
High quality Brand Name Managed Switch 24 ports 
10/100/1000 
1 Year Warranty 

   18 عدد

21 Workstation 

Workstation Brand HP Z2 G4 Computers  or eq  
Intel® Core™ i9-9900K Processor (3.6GHz, up to 
5.0GHz w/Boost, 2666MHz, 16MB cache, 8 
core)+Intel® UHD Graphics 630+ZCooler 
32 GB (2x16 GB) DDR4-2666 Memory  
Memory Slots: 2 DIMM 
1 X 256 GB M2 NVMe  
2 x 2 TB 7200 RPM SATA 3.5" HDD  , RED 
Included: USB Keyboard  AR + EN &Mouse  
-AC power cord : europe , 3pin plug 
Form Factor  : Tower  
Monitor : HP 22es 21.5-inch with HDMI interface, 
Without External Transformer 
original Cable Ethernet cat6 SFTP 3 m * 1 
HDMI Cable 2m Included 
Note: 
-All Items brand name 
1 Year Full WarrantyAll Parts Brand Name 

هامة مالحظات القطع شاملة سنوات 1 لمدة الضمانة :   

   4 عدد

22 label Printer 

Brand Name Label Printer 
GENERAL 
Printing Technology : Thermal 
Print Speed (maximum) : 8 inches per second (200 
mm/s) 
Print Width (maximum) : 4 inches (104 mm) 
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 Cable Network cat 6A S/sftp 2m 
USB printer Cable 2m 
 Warranty: 1 Year full warranty 

   12 عدد
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23 
Network 
Printer 

Brand Name Network Laser Printer HP 404 N or eq 
Printer Type  : Laser 
Function  :  Print Only 
Output capacity : Up to 150 sheets 
Maximum output capacity (sheets) : Up to 150 sheets 
Input capacity : Up to 350 sheets (Tray 1: up to 100 
sheets; Tray 2: up to 250 sheets) 
Maximum input capacity (sheets) : Up to 900 sheets 
Display : 2-line backlit LCD graphic display 
Technology : Laser 
Number of print cartridges : 1 (black) 
Print speed : Print speeds up to 38/40 ppm (A4/Ltr). 
PRINT TIME 
First page out black (letter, ready) : As fast as 6.1 sec 
First page out black (A4, ready) : As fast as 6.3 sec 
First page out black (letter, sleep) : As fast as 8.6 sec 
Duty cycle (monthly, letter) : Up to 80,000 pages 
CONNECTIVITY AND COMMUNICATIONS 
Connectivity, standard : 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 host USB 
at rear side;Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 
network 
Processor speed : 1200 MHz 
Memory : 256 MB 
Included:   CD Driver  Cable Network cat 6A S/sftp 3m 
USB printer Cable 2m  One Year Warranty 

   2 عدد

24 Lan tester 
RJ45/RJ11/RJ12 LAN Crossover Network / Telephone 
Cable Tester (according to sample) 

   20 عدد

25 
RJ45 Punch 
Down krone 

tool 
Original punch down tool (according to sample) 20 عدد   

26 RJ male Cat7 RJ male for cable cat7 500 عدد   

27 RJ male Cat5 RJ male Cat5 10000 عدد   

28 RJ45 female  RJ45 female cat 6A 100 عدد   

29 
Crimping 

tool for 
RJ45,RJ12 

Brand name crimping tool according to sample 15 عدد   
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 ـزار وانتــــــــــــــشاوإقــــــ
 

 
ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىوية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه ـــــــــــ 

 بالتــالي:ـ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ممثاًل عن  شركة بصفتي
من شروط عامة وخاصة  606/0000 ا ورد بوثائق العطاء المطروح رقمبأنني قرأت وتفيمت كافة م.  6

 .قانونيًا بتمك الشروط والمواصفاتما ومواصفات وألتزم التزا
كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنو لمدة ستين يوما من .  0

 تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.
من قبل  المذكور أعاله والتي يتم طمبيا .  وكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة عمى بموجب العطاء3
من تاريخ توقيع العقد واستالم أوامر التوريد عمى أن تكون تمك يوم وذلك  60خالل  المعنيةزارة و ال

 األصناف الموردة من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عمييا في ىذا العطاء.
 .ل ما ورد بو دون أي ض ط أو إكراهوىذا إقرار وتعيد مني بذلك أقر وألتزم بك     

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ــــــــــ                                 

 ــــــــــــــــــرقم المشت ل المرخص :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :                                 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم الجوال: ـــــــــــــــــــــــ                                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الياتـف :ـــــــــــــــــــــ                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــ                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــــــــ                                 


