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 دولة فلسطين

 وزارة المالية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          للوازم العامة العامة دارةاإل
 لجنة العطاءات المركزية

 2020/ 35 عطاء رقم
 

كهربائية أجهزة توريد  طرح عطاء حكومي تعلن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن     

 تبعاً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء. دولة فلسطينلصالح وزارات 

 ً وترغىىف فىىي المشىىاركة فىىي اىىما العطىىاء مراجعىىة وزارة  فعلىىا الشىىركات اات ااص صىىاس والمسىىجلة رسىىميا

فىي غىزة صىأ  أوقىات الىدوام  تل الهوا بجىوار محطىة فىارل للب ىرو المالية / اإلدارة العامة للوازم العامة ـ 

( شىىيكل غيىىر 533الرسىىمي مىىن أجىىل الحصىىو  علىىا كراسىىة المواصىىفات ووثىىائق العطىىاء م ابىىل دفىى  مبلىى   

 ة المالية.مس ردة تورد إلا صزينة وزار

آصر موعد ل بو  عروض األسعار بالظرف المخ وم في صندوق العطىاءات بىاإلدارة العامىة اللىوازم / وزارة 

م وتفى ح المظىاري   61/31/0303الموافىق  الثأثىاءيىوم  ن صىباح مى العاشرة المالية في غـزة او الساعة

 بحضور ممثلي الم ناقصين في نفس الزمان والمكان .

 

 ت المركزيةلجنة العطاءا
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 الشروط العامة 
 

 د وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـأوالً: إعدا
يعد المناقص عرضه وأسعاره علا الجداو  والنمىااج والوثىائق المرف ىة بىدعوة العطىاء بعىد أن ي ىرأ اىمه  .6

الوثائق وي فهم جمي  ما ورد فيها ويخ م ويوق  كافة وثىائق دعىوة العطىاء وي ىدمها ضىمن العىرض كاملىة 

 ا عدم قيامه بال دقيق وااس كما  بصورة صحيحة.علا أن ي حمل كافة الن ائج الم رتبة عل

علىا أن يشىمل السىعر رسىوم الجمىارض والضىريبة المضىافة وأجىور ال حىزيم  بالشىيكلتك ف أسىعار العطىاء  .0

 وال غلي  ومصاري  الن ل وال حميل وال نزيل وال أمين وجمي  الرسوم والمصاري  األصرى.

األزرق أو األسود ف ط ويحظر المحو أو ال عديل أو الشطف  يعد المناقص عرضه مطبوعاً أو مك وباً بالحبر .5

ويعىاد  رأو اإلضافة في العرض وكل تصىحيح مىن اىما ال بيىل يوضى  عليىه صطىين م ىوازيين بىالحبر األحمى

 ك ابة الصواب بالحبر األزرق أو األسود ويوق  بجانبه من قبل من أجرى ال صويف.

لوبة م  تأمين دصو  العطاء فىي مغلى  مغلىق باحكىام ويك ىف ي دم المناقص عرضه مرف اً به الوثائق المط .4

وكىملك اسىمه  35/0303للمناقصة رقىم  دولة فلسطينكهربائية لصالح وزارات توريد أجهزة  عطاء  عليه

وعنوانه بالكامل ورقم الهات  والفاكس ورقم صندوق البريد الخاصين به ل رسىل إليىه المكاتبىات الم عل ىة 

ـ  اإلدارة العامة للوازم / وزارة المالية صطياً بىأ  تغييىر أو تعىديل فىي عنوانىه وعليىه بالعطـاء وعليه تبليـ

أن يك ف أيضىاً اسىم الىدائرة ال ىي طرحىط العطىاء وعنوانهىا وبخىأف الىك يحىق للجنىة العطىاءات أن تهمىل 

 العرض الم دم منه.

اإلدارة العامىة للىوازم يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات المخصص لهىما الغىرض لىدى  .3

قبل ان هاء المدة المحددة لملك وكل عرض ا يودع  في صندوق العطاءات قبل آصر موعد ل  ديم العروض 

 ا ينظر فيه ويعاد إلا مصدره مغل اً .

يومىا مىن  سى ونيل زم المناقص بأن يب ا العرض الم دم منه نافم المفعو  وا يجوز له الرجوع عنه لمدة  .1

 وعد ل  ديم العروض.تاريخ آصر م

وفق ت دير لجنة العطاءات المركزية يحق لىوزارة الماليىة انهىاء  %63في حا  انخفاض ااسعار أكثر من  .3

 ال عاقد أو إعادة النظر في األسعار.

 ثانيًا: الشهادات والمستندات الرسمية المطلوبة:ـ
والوثىائق المطلوبىة منىه واىي علىا يرفق المناقص م  عرضه   صاصة إاا كان يشارض ألو  مرة ( الشىهادات   .6

 النحو ال الي:

 .صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة وكملك السيرة الماتية للشركة 

 .السجل ال جار  أو الصناعي للشركة 

 .شهادة صلو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة ال يمة المضافة 

و نشرات أو معلومات فنية تعىرف بىاللوازم علا المناقص أن يرفق بعرضه النسخة األصلية من أية ك الوجات أ .0

المعروضة وكملك ي دم م  عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطاء وإاا كانط تلك العينىات غيىر قابلىة للن ىل 

 فعليه أن يحدد مكانها والوقط الم  يمكن رؤي ها فيه وإا يكون للجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.

 ق أو معلومات يرغف باضاف ها ويرى أنها ضرورية  ل وضيح عرضه.يحق للمناقص أن يضي  أية وثائ .5

 

 :ثالثًا: تأمينات وضمانات العطاء
يل زم المناقص أن يرفق بعرضه سند دفى  مع مىد صىادر مىن بنىك البريىد ال ىاب  : تأمين الدصو  في العطاء .6

ن بنىك ي عامىل مى  لوزارة ااتصاات وتكنولوجيىا المعلومىات أو علىا شىكل كفالىة أو شىيك بنكىي صىادر مى

مىن إجمىالي قيمىة العطىاء    $6333السلطة الفلسطينية في غزة ومواف ة وزارة المالية علا الك بمبلى  

علا أن تعاد تأمينات الدصو  في  عرض غير معزز ب أمين دصو  العطاءك أمين دصو    وا ينظر في أ  

مىن تىاريخ آصىر موعىد  شىهرينبعىد مىدة العطاء إلا م دميها من المناقصين الم  لم يحىا  علىيهم العطىاء 

 ل  ديم العروض، وكملك لمن أحيل عليهم العطاء بعد أن ي وموا ب  ديم تأمين حسن ال نفيم.

يل زم الم نىاقص الفىائز بالعطىاء أو بىأ  جىزء مىن بنىوده ب  ىديم تىأمين حسىن ال نفيىم  :ن حسن ال نفيمتأمي .0
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او كفالىة بنكيىة  دف  مع مد صادر من بنىك البريىد والك علا شكل سند $0333للعطاء المحا  عليه ب يمة 

يوم من تاريخ  63حسف األصو  صأ   او شيك بنكي صادرة من بنك ي عامل م  السلطة الفلسطينية بغزة

تبليغه ب رار إحالة العطاء عليه من قبل اإلدارة العامة للوازم علىا أن يكىون سىار  المفعىو  مىدة سىريان 

 .الع د
 

 ات وتقييمها:فتح العطاء: رابعاً 
يشىكل مىدير عىام اللىوازم العامىة لجنىة فى ح مظىاري  العطىاء وت ىوم اىمه اللجنىة بفى ح  :لجنة فى ح المظىاري  -6

العطاءات بحضور المناقصين أو ممثلىيهم فىي الزمىان والمكىان المحىددين فىي دعىوة العطىاء بعىد اتخىاا اإلجىراءات 

 -ال الية:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              وكىىل عطىىاء يفىى ح مظروفىىه يضىى  رئىىيس اللجنىىة عليىىه  إثبىىات عىىدد المظىىاري  فىىي محضىىر فىى ح المظىىاري  -أ

 وعلا مظروفه رقماً مسلسأً علا ايئة كسر اع ياد  بسطه رقم العطاء وم امه عدد العطاءات الواردة.

 ترقيم األوراق المرف ة م  العطاء وإثبات عدداا.  -ب

قراءة اسم م دم العطاء واألسعار وقيمة ال أمين ااب دائي الم دم من كل منىاقص والىك بحضىور المناقصىين   -ت

 أو ممثليهم.

ن رئيس اللجنة وجمي  األعضاء الحاضرين علا العطاء ومظروفىه وكىل ورقىة مىن أوراقىه وكىملك ال وقي  م -ث

 علا محضر اللجنة بعد تدوين كافة الخطوات الساب ة.

يحدد مىدير عىام اللىوازم العامىة األشىخاس أو الجهىات الىمين ت كىون مىنهم : لجنة دراسة وت ييم العروض -0

روض مىن النىواحي الفنيىة والماليىة وال انونيىة وت ىدم توصىياتها المناسىبة اللجنة الفنية ال ي ت وم بدراسة الع

 -للجنة العطاءات المركزية بعد أصم المعايير ال الية في ااع بار:

 ا ينظر في أ  عرض غير معزز ب أمين دصو  العطاء.  -أ

م المطلوبىة علىا تدرل العروض من الناحية الفنيىة بحيىت تحىدد المعىايير الفنيىة وف ىاً لمواصىفات اللىواز   -ب

جدو  يعد لهمه الغاية، وتخض  كافة العروض لنفس المعايير من حيت ال زام المناقص بعرضه بمواصفات 

 وشروط دعوة العطاء.

يؤصم بعين ااع بار كفاءة المناقص من الناحي ين المالية والفنية وم درته علا الوفىاء بال زامىات العطىاء   -ت

ي دمها أو الخدمة ال ىي يوفراىا وقطى  الغيىار وورص الصىيانة و كىملك وسمع ه ال جارية وال سهيأت ال ي 

كونه وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، وللجنة اس بعاد عرض المناقص الم  ا ت وفر فيه كل أو بعى  اىمه 

 الم طلبات.

 تبدأ الدراسة بالعرض الم  قدم أرصص األسعار ثم الم  يليه ح ا ت م دراسة العروض الم دمة.  -ث

افرت فىىي العىىرض كافىىة الشىىروط والمواصىىفات والجىىودة توصىىي اللجنىىة الفنيىىة باإلحالىىة علىىا م ىىدم إاا تىىو -ج

أرصص األسعار و من حق اللجنة الفنية أن توصي بال رسية علىا أكثىر مىن مىورد للصىن  الواحىد بىالرغم 

 من اص أف األسعار.

الدراسىة إلىا العىرض الىم   في حالة عدم توافر الم طلبات في العرض الم  ي ضمن أرصص األسعار تن  ل -ح

يليه بالسعر إلا أن تصىل إلىا العىرض الىم  ت ىوافر فيىه الم طلبىات لإلحالىة علىا أن تبىين أسىباب اسى بعاد 

 العروض األرصص بشكل واضح.

إاا تسىىاوت المواصىىفات واألسىىعار والشىىروط والجىىودة المطلوبىىة يفضىىل المنىىاقص الىىم  ي ضىىمن عرضىىه  -خ

المحلية، ثم المناقص الم ىيم بفلسىطين بصىورة دائمىة، ثىم مىدة ال سىليم  ميزات إضافية ثم الم دم للمن جات

 األقل إاا كانط سرعة ال سليم لمصلحة الدائرة المس فيدة.

 التزامات المتعهد أو المورد :ـ :خامساً 
علا الم عهد الم  أحيل عليه العطاء اس كما  إجراءات الع د الخاس ب رار اإلحالة وتوقيى  ااتفاقيىة ومىا  .6

  ها من أوراق ومس ندات بما فيها  أوامر الشراء(.يلح

 من تاريخ اس أمه ألمر ال وريد. شهريل زم الم عهد بال وريد صأ   .0

ا يجوز للم عهد أن ي ناز  أل  شخص آصر عن كل أو أ  جزء من الع ىد دون الحصىو  علىا  إان صطىي  .5

 من لجنة العطاءات ال ي أحالط العطاء.

د الرجوع علا لجنة العطاءات بىأ  صسىارة أو ضىرر ناشى  عىن ت ىديم عرضىه ا يحق للمناقص أو المور .4

في حالة إاا ما رفضط لجنة العطاءات كل العروض الم دمة إليها أو إاا لم تحل العطاء علا م دم أقل األسىعار 
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 أو إاا ألغط لجنة العطاءات دعوة العطاء في أ  وقط أو أ  مرحلة دون اكر األسباب.

ليم اللوازم وف اً للمواصفات والشروط الم فىق عليهىا والىواردة فىي قىرار اإلحالىة وكىملك يل زم المورد ب س .3

 العينات المع مدة والممكورة فيه.
 

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

الموعىد المحىدد فىي الع ىد يحىق لمىدير عىام إاا تأصر الم عهد عن توريد ما ال ىزم بىه فىي : فرض غرامة مالية .1

( مىن قيمىة اللىوازم ال ىي تىأصر فىي توريىداا عىن كىل %6دائرة اللوازم العامة أن يفرض غرامة مالية ا ت ل عىن  

أسبوع تأصير إا إاا تبين أن ال ىأصير فىي ال وريىد نىاجم عىن قىوة قىاارة ، وفىي جميى  األحىوا  علىا الم عهىد ت ىديم 

ا الجهة المخ صة بالظروف واألسباب ال ي أدت إلا ال أصير في ال وريىد أو منع ىه مىن الىك إشعار صطي وفور  إل

 وت ديم ما يثبط الك.
إاا نكل الم عهد عن تنفيم ال زاماته بما فيه ال زامىه بال وريىد أو قصىر فىي الىك  :الشراء علا حساب الم عهد .0

بشىراء اللىوازم المل ىزم بهىا الم عهىد بىنفس الخصىائص أو تأصر يحق لمدير عام دائرة اللوازم العامة إصدار ال رار 

والمواصفات من أ  مصدر آصر علا حسىاب اىما الم عهىد ونف  ىه مى  تحميلىه فىروق األسىعار والنف ىات اإلضىافية 

وأية صسائر أو مصاري  أو عطل أو ضرر يلحق بالدائرة المسى فيدة أو دائىرة اللىوازم العامىة دون الحاجىة إلىا أ  

 للم عهد ااع راض علا الك. إنمار وا يحق
وانا يحق للجنة العطاءات ال ىي : اس بعاد عرض المورد الم  يخل بال زاماته أو إلغاء الع د المبرم معه .5

أحالط العطاء اتخاا اإلجراءات الأزمة بحق الم عهد بما في الك مصادرة قيمة ال أمين الم ىدم مىن الم عهىد أو 

 لوازم غير الموردة ويع بر المبل  في امه الحالة إيراداً للخزينة العامة.أ  جزء منه بشكل ي ناسف م  قيمة ال

وفي جمي  األحوا  يحق لدائرة اللوازم العامة تحصيل األموا  المس ح ة لها في امة المناقص أو المىورد  .4

مىىن األمىىوا  المسىى ح ة لىىملك المنىىاقص أو المىىورد لىىدى الىىوزارات والهيئىىات والمؤسسىىات الحكوميىىة أو مىىن 

 فااتهم.ك
 

 -: حل الخالفات:سابعاً 
في حا  حدوث أ  صأف ينشأ عن تفسىير أ  بنىد مىن البنىود السىاب ة أو مىن بنىود الع ىد فيى م حلىه وديىاً   -أ

 بال فاوض.

يوماً من بدء مفاوض هما للوصو  إلىا حىل حىو  أ  صىأف ي علىق بالع ىد  53إاا لم ي مكن الطرفان صأ   -ب

ف باللجوء إلىا المحكمىة المخ صىة وتطبيىق ال ىوانين واألنظمىة المعمىو  بهىا يحق أل  من الطرفين حل الخأ

 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بهما الشأن.
  

 : شروط متفرقة:ـثامناً 

إاا اس عمل المناقص الغش أو ال أعف في معامل ه أو ثبط عليه أنه شرع أو قام بنفسه أو بواسطة غيىره  .6

علا رشوة أحد موظفي أو مس خدمي السلطة أو علا ال واطؤ معه إضىراراً  بطريق مباشر أو غير مباشر

بالمصلحة يلغي ع ىده فىي الحىا  ويصىادر ال ىأمين مى  عىدم اإلصىأ  بحىق الىوزارة المطالبىة بال عويضىات 

الم رتبة علا الك فضأً عن شطف اسمه من بين المناقصين وا يسمح له بالدصو  في مناقصات للسىلطة 

 لسطينية اما فضأً عن اتخاا اإلجراءات ال ضائية ضده عند ااق ضاء.الوطنية الف

إاا أفلس المناقص أو المورد يحق للجنة العطاءات إلغاء ال عاقد معه دون اللجوء لل ضاء وكملك مصادرة  .0

 مبل  ال أمين كايراد عام للخزينة العامة.

ما تب ا منه  ب وجيه ك اب للورثة يفيد بىملك  إاا توفا المناقص أو المورد جاز إلغاء الع د  المبرم معه أو .5

 دون الحاجة إلا اس صدار حكم قضائي ي ضي بملك م  رد مبل  ال أمين في امه الحالة.

 الشـــروط الخاصـــة 
 

 رف  أ  مادة كاملة أو أ  جزء منها في حا  مخالف ها للمواصفات ال ي تم ااتفاق عليها. للوزارةيحق  .6

موردة من قبل لجنة ااس أم مخ صة ومشكلة لهما الغىرض وف ىاً للمواصىفات والشىروط ي م اس أم المواد ال .0
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العامة والخاصة لل عاقد الواردة في دعوة العطاء وقرار اإلحالة وأمر ال وريىد والعينىات المع مىدة وال ىي يى م 

بموجف لجان فنيىة  فحصها وإجراء ال جارب عليها بالطري ة ال ي تحدداا الجهة المس فيدة أو لجنة ااس أم

 .تشكل لهما الغرض لمعرفة مد  مطاب  ها للمواصفات المطلوبة 

ً  ايجف عل .5 مىن تىاريخ اغىأق  المورد العلم بأن ما ي دمىه مىن عىرض سىعر سىار  المفعىو  لمىدة سى ين يومىا

 المناقصة.

تحىدداا الىوزارة بغزة او الجهىة ال ىي  كهربائية لصالح وزارات السلطة ب وريد أجهزة  علي المورد اال زام  .4

طب ا للشروط والمواصفات الواردة في المناقصة م ضمنا الن ل وال حميل وال نزيل وما ي رتف علىي عمليىات 

 ال وريد من نف ات بالغة ما بلغط او مصاري  علي نف  ه الخاصة.

و سوف ي م ترسية أصىناف المناقصىة بال جزئىة علىي أسىال أقىل األسىعار والمطىابق للمواصىفات المطلوبىة  .3

مىن إجمىالي الكميىة الم عاقىد عليهىا  %03الحق في زيادة الكميات الم عاقد عليها أو صفضها بنسبة  للوزارة

لمجرد إشعار المورد برغب ها في الك وبنفس شروط ومواصفات وأسعار ال وريىد الىواردة فىي الع ىد لكىل أو 

 بع  األصناف صأ  ف رة ال عاقد.

بالشيكل الجديد وشاملة للضريبة المضىافة مىا لىم يىرد نىص صىأف في جمي  األحوا  تكون عروض األسعار  .1

 الك.

فىىي حىىا  مخالفىىة المىىورد لكىىل أو بعىى  شىىروط ال عاقىىد أو فىىي حىىا  ام ناعىىه أو عرقل ىىه لل وريىىد بمىىا يمىىس  .3

أو يعرض مصىالحها للضىرر يحىق لىوزارة الماليىة مصىادرة كفالىة حسىن ال نفيىم والرجىوع  الوزارةبمصلحة 

كىل عطىل أو ضىرر لحىق بهىا كمىا أن لهىا الحىق فىي الحصىو  علىي المىواد ال ىي ي خلى  عليه بال عوي  عن 

المورد عن توفيراا من المورد الم  يليه في السعر او الشراء بالطرق ال ي ترااا مح  ة لمصلح ها وإلغىاء 

الم   مصاري  إدارية من ضمان ه البنكية وليس للمورد %63ال عاقد م  ودف  فروق األسعار مضافاً إليها 

صال  أ  شرط من شروط ال عاقد أو تخل  عن أو عرقل عمليات ال وريد الحق في المطالبة بأيىة تعويضىات 

أو المطالبىىة باسىى رداد كفالىىة حسىىن ال نفيىىم أو المطالبىىة بفىىروق األسىىعار إاا تمكنىىط الىىوزارة مىىن تىىوفير تلىىك 

عىدم كفايىة الضىمانة ل غطيىة فىروق  المواد بسعر أقل من سعر المناقصة الىم  تىم ال عاقىد بموجبىه وفىي حىا 

 األسعار لوزارة المالية الحق في صصم أ  مبال  ت ب ي من مس ح اته لديها.

يكون الدف  المورد ل اء ما قام ب وريده من مواد طب اً للشروط والمواصفات الواردة بالمناقصة صأ  ثأثون  .6

حسن ال وريد طب اً للشروط والمواصفات الىواردة يوماً من تاريخ ت ديم الفواتير واألوراق الدالة علي تمام و

 بصحيفة الشروط والمواصفات .

 .يحق للجنة العطاءات تمديد العطاء عن المدة المحددة له بما ي ناسف والمصلحة العامة .9
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 دول الكميات واألسعارج
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 المأحظات
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 م. الصن  الوحدة الكمية
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 عدد 6  

  سخان مياه فور

 سخان س انلس. -

 ل ر. 03السعة  -

 ايرتز. 33 –فولط  003 -

 مزود بحنفية ومؤشر إلظهار مس وى الماء. -

 مزود بمف اح تشغيل وحماية. -

6. 

 عدد 6  

 تلفون مك ف
- Caller ID speaker phone. 

- English / Arabic selectable. 

- Maximum 90 incoming call memories 

including name and number. 

- Built in phone book with memories. 

- LCD contrasts adjustable (5 level). 

- Digital lock. 

- Music hold. 

- Display Time, date and week. 

- Work without Battery. 

0. 

 عدد 6  

 تلفون ا سلكي
- Clear voice. 

- Battery work 150hr. 

- Maximum 40 incoming call memories 

including name and number. 

- Built in phone book with memories. 

- Display Time, date and week. 

5. 

 عدد 6  

  .18مراوح كهربائية عامود 
- 18  industrial stand Fan. 

- Can install on Floor or Wall. 

- Watt: 100 W. 

- 3 Metal Blades (Stan steel) 

- 3 Speed rotary switch. 

- Metal safety guard. 

- Oscillating function 

- Stan steel body. 

4. 

 عدد 6  

 مروحة س  
- 56  Ceiling Fan- sweep. 

- Color: White. 

- 85 Watt. 

- 5 speed Regulator. 

- 3 straight / Curved metal blades. 

3. 

 المأحظات
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 م. الصن  الوحدة الكمية

 عدد 6  
 شعلة م  واعة. 5فرص غاز س انلس س يل 

 رأل نحال -
1. 

 عدد 6  
 ساصن –ثأجة بارد 

- Voltage at 50Hz: 220V. 
3. 
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- Include Plastic tank. 

- Tank size: 15 liter. 

- Heating and cooling 

- Gas: R134 

 عدد 6  

 قدم 12ثأجة 
- Volume: 12Cu.Ft = 336 Liter. 

- Refrigerant type: R134-A 

- Guarantee business : (1 year) 

- Finish: (White) 

- Defrost system: Fridge / Freezer: 

Automatic defrost. 

- Capacity (fridge/freezer): (9.2/2.8) Cu.Ft 

6. 

    

 ثأجة مك ف 1 قدم:

- Brand name & Well Know Manufacture 

- Volume: 6Cu.Ft = 150 Liter. 

- Refrigerant type: R134-A 

- Guarantee business : (1 year) 

- Finish: (White) 

- Defrost system: Fridge / Freezer: 

Automatic defrost. 

.9 

 عدد 6  

 مكنسة كهربائية برميل

 فولط. 003 -

 وات. 6633 -

 ل ر. 20سعة البرميل ا ت ل عن  -

 البرميل مصنوع من الس انس يل. -

 مزودة بفل ر ضد الغبار. -

63. 

    

 ( أو ما يعادله:TBMمكنسة كهربائية برميل نوع  

 ماتور. 5 -

 وات. 6333 -

 ل ر. 63سعة  -

 البرميل والملح ات مصنوع من الس انس يل. -

 مزودة بفل ر ضد الغبار. -

66. 

 المأحظات
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 م. الصن  الوحدة الكمية
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 عدد 6  

 بوصة   33تلفزيون ملون 
- Brand name & Well Know Manufacture. 

- Display: SMART 4k UHD LED 30 “ 

- Screen Resolution: 3840*2160 P 

-  IPS 

-  RESEVER BI 

-  PROCESSOR DUAL CORE 

-  PICTURE WIZARD III 

-  CLEAR VOICE II 

-  VOLTAGE: 100-240V 

-  SMART ENERGY SAVING 

-  CONNCTIVITY: HDMI-LAN-USB-AV IN 

OUT 

-  WARRANTY : 1 YEAR 

 مرفق م  الشاشة حامل ثابط -

60. 

    

 بوصة 43شاشة 

- Brand name & Well Know Manufacture. 

- Display: SMART 4k UHD LED 40 “ 

- Screen Resolution: 3840*2160 P 

- IPS 

- RESEVER BI 

- PROCESSOR DUAL CORE 

- PICTURE WIZARD III 

- CLEAR VOICE II 

- VOLTAGE: 100-240V 

- SMART ENERGY SAVING 

- CONNCTIVITY: HDMI-LAN-USB-AV 

IN OUT 

- WARRANTY : 1 YEAR 

بطمرفق م  الشاشة حامل ثا -  

65. 

 عدد 6  

 طن م  ال ركيف 6مكي  اواء 
- SPLIT UNIT. 

- 60333 B.T.U  

- 5.3 KWh. 

- 220V  1 PH. 

- 50 Hz – 800 cfm  

- GAS: R410. 

- ON/OFF Switch and Remote control 

السعر يشمل جمي  أعما  ال وريد وال ركيف وف ا  -

لمواصفات المهندل المخ ص وتشمل مف اح مكي  

 كوابل الكهربائية واألمان.والمجار  البأس يك وال

64. 

 المأحظات
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 م. الصن  الوحدة الكمية
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 عدد 6  

 طن م  ال ركيف 6.3مكي  اواء 

- SPLIT UNIT. 

- 66333 B.T.U  

- 3.0 KWh. 

- 220V  1 PH. 

- 50 Hz – 800 cfm  

- GAS: R410. 

- ON/OFF Switch and Remote control 

وال ركيف وف ا  السعر يشمل جمي  أعما  ال وريد -

لمواصفات المهندل المخ ص وتشمل  مف اح مكي  

 والمجار  البأس يك والكوابل الكهربائية واألمان.

63. 

 عدد 6  

 طن م  ال ركيف 0مكي  اواء 

- SPLIT UNIT. 

- 2400 B.T.U  

- 7 KWh. 

- 220V  1 PH. 

- 50 Hz – 800 cfm  

- GAS: R410. 

- ON/OFF Switch and Remote control 

مل جمي  أعما  ال وريد وال ركيف وف ا السعر يش -

لمواصفات المهندل المخ ص وتشمل  مف اح مكي  

 والمجار  البأس يك والكوابل الكهربائية واألمان.

.61 

    

 

LCD برجك ور 
- Lumens: 3600  

- Projection System: 3LCD Technology, 

RGB liquid crystal shutter 

- Resolution (Native): XGA 1024 x 768  

- Throw Ratio: 1.48-1.77  

- Contrast: 15,000  

- Technology: LCD  

- HDMI Inputs: 1  

- Lamp Life (Est.): 10000  

63. 

 المأحظات
سعر الوحدة 

 بالشيكل
 م. الصن  الوحدة الكمية

    
 ديج ا  رسيفر

- Fully compliant with dvb-t / t2 and h.264, 

MPEG-4, MPEG-2 standards, the 

66. 
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maximum flow rate is at least 50 mbit / s 

TV box voltage: DC 5v  

- Support 3D interface, sleep timer, support 

teletext / subtitles / multiple languages. 

- Powerful and efficient 7-day epg function, 

USB 2.0 For PVR, timeshift, software 

upgrades, pal / ntsc auto conversion 

- interface:USB2. 0 HDMI  

- remote control  

- battery: 2 x batteries (not included)  

- adapter input voltage: 100-240vac 50/60hz  

- output voltage: 5v 2a  

- video output resolution: 

480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p 

-  audio codec: WMA, MP3, AAC... ، 

 .69 آلة حاسبة بشاشة ورو   ت س  اثني عشر رقماً  عدد 6  
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام

 
ـــــ هوية رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر أنا الموقع أدناه ـــــــــ 

ـــ بصفتي ممثالً عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0202/ 35.   بأنني قرأت وتفهمت كافة ما ورد بوثائق العطاء المطروح رقم  1

 صة ومواصفات وألتزم التزاما قانونياً بتلك الشروط والمواصفات .من شروط عامة وخا 

 ردتين.   كما ألتزم بأن يبقى العرض المقددم مندي ردارل المفعدو  وو يلدوز لدي الرجدوم عند  لمددة 0

 يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم العروض.

مدن     طلبهدا يدتم والتيوكذلك ألتزم بتوريد األصناف المحالة على بموجب العطاء المذكور أعاله .  5

التوريدد علدى أن تندون تلدك  أوامرارتالم توقيع العقد و وذلًك من تاريخ ثالثين يوماخال   الوزارةقبل 

 األصناف الموردة من قبلي وفقاً للمواصفات والشروط المنصوص عليها في هذا العطاء.

 ضغط أو إكراه .وهذا إقرار وتعهد مني بذلك أقر وألتزم بنل ما ورد ب  دون أل      

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المش غل المرصص :ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــوان :ــــــــــــــــــالع

 ــــــــــــــــــــــرقم الجوا  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـ  :ـــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الفاكس : ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال اريـــخ :ــــــــــــــــــــ
 


