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ومجمع ناصر الطبي  األوروبي ي مجمع غزة توريد وتركيب وتشغيل خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ف المناقصة:موضوع 
 لمواجهة جائحة الكورونا.  

 .غزة-الفلسطينية: وزارة الصحة  الجهة المشترية
 ممول خارجي.   :لممولةالجهة ا

تدعو وزارة الصحة/ دائرة المشتريات/ قسم العطاءات والعقود المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميًا ويرغب  .1
 عطاءات بالظرف المختوم للمناقصة المذكورة أعاله. بالمشاركة لتقديم ال

 وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب.  بالدوالر األمريكي   األسعارتقدم   .2

بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع   للجهات المعنيةيمكن   .3
أو من خالل صفحة دائرة المشتريات على موقع التواصل  )www.moh.gov.ps(االلكتروني لوزارة الصحة 

لوزارة الصحة خالل   اإلداري أو من خالل زيارة دائرة المشتريات/ المجمع   Facebook.com/mohprocurementاالجتماعي 
 ساًء. م 2:00صباحًا حتى الساعة    7:30أوقات الدوام الرسمي من الساعة 

المجمع االداري لوزارة   –شارع الوحدة  –( شيكل في العنوان التالي: غزة 300كراسة المناقصة والبالغ قيمتها )تدفع رسوم  .4
 الخزينة.قسم    –الطابق الثاني    –الدائرة المالية    –الصحة  

 االثنين يوم صباحًا من  10:00اعة يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات بدائرة المشتريات في موعد أقصاه الس .5
 . 20/4/2020الموافق  

 ص  11:00ص وحتى الساعة 10:00الساعة من  2020/ 18/04الموافق  السبت يوم  وزيارة موقع سيتم عقد جلسة تمهيدية .6
 .األوروبي مستشفى غزة  في  

ن بحضور من يرغب من يتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكا .7
 المناقصين أو ممثليهم.

صادرين من بنك معتمد لدى السلطة الوطنية على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي  .8
يفيد بحجز قيمة أو كتاب من الخزينة العامة بوزارة المالية الفلسطينية بغزة )البنك الوطني اإلسالمي أو بنك االنتاج الفلسطيني( 

من % 5أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمبلغ الكفالة من مستحقات الشركة 
 إجمالي قيمة العطاء المتقدمة له الشركة كتأمين دخول ساري المفعول لمدة ثالثة شهور من آخر موعد لتقديم العروض.  

 ى من ترسو عليه العطاء. أجرة اإلعالن عل .9

قبل صرف   ارفاق شهادة خلو ضريبي أو صوره عنها أو شهادة خصم ضريبي صادرة عن الدوائر الضريبية في قطاع غزة .10
%  2.5الفواتير )بخصوص الشركات التي لديها مشتغل مرخص من الضفة الغربية يتوجب عليها دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

 .%(1وضريبة دخل بنسبة  
 . األسعارلجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل   .11

 تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق المناقصة.  .12
                                                               . 0599979000–عصام العقاد  م. و    05998084004–لالستفسار يرجى التواصل مع األخوة: م. أشرف صقر   .13
 دائرة المشتريات                                                                                   

 قسم العطاءات والعقود                                                                                    

http://www.moh.gov.ps/
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 بيانات العطاءجدول 

 غزة – وزارة الصحة الفلسطينية الجهة المشترية
 ممول خارجي لةالجهة الممو 

 44/2020 اسم ورقم المناقصة 
توريد وتركيب وتشغيل خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مجمع  

 ومجمع ناصر الطبي لمواجهة جائحة الكورونا.    األوروبيغزة  
 دائرة-األول  الطابق-الصحة اإلداري لوزارة  المبنى-الوحدة شارع-غزة عنوان الجهة المشترية

 المشتريات
   08 -2827634رقم الفاكس:  ، 08  – 2829774رقم الهاتف: 

 اللغة العربية لغة العطاء
 بالدوالر األمريكي المقدمة يجب أن تكون  األسعار عملة العطاء

 %16ضريبة القيمة المضافة  شاملة ل
سعر صرف العمالت المعتمد ألغراض التقييم 

 واإلحالة 
 خ النهائي لتسليم العطاءاتما تنشره سلطة النقد الفلسطينية بالتاري

 اإلداري لوزارة الصحة  المبنى-الوحدة شارع-غزة ألغراض تسليم العطاء يتم اعتماد العنوان التالي 
 العطاءات والعقود قسم-المشتريات دائرة- األول الطابق

 08-  2829774رقم الهاتف: 
 08  -2827634رقم الفاكس: 

 

    2020 ابريل 20   الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو
 صباحاً  10:00 -الوقت

آخر موعد لقبول أي استفسارات خاصة بالمناقصة  
 ( )وال يقبل أي استفسار يرد بعد هذا التاريخ

 2020  ابريل 20

 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء 90 مدة صالحية العطاء
فالة بنكية أو  على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل ك كفالة دخول المناقصة 

شيك بنكي صادرين من بنك معتمد لدى السلطة الوطنية الفلسطينية بغزة 
)البنك الوطني اإلسالمي أو بنك االنتاج الفلسطيني( أو كتاب من  
الخزينة العامة بوزارة المالية يفيد بحجز قيمة الكفالة من مستحقات 

رة االتصاالت الشركة أو سند دفع معتمد صادر من بنك البريد التابع لوزا
 مع مراعاة ما يلي:وتكنولوجيا المعلومات 

 المقدم العطاءقيمة  من % 5 قيمة الكفالة:
 دوالر العملة: 

 يوم من تاريخ الفتح  90مدة صالحية الكفالة: 
 انتهاء من التوريد حتى المفعول ساريةمن قيمة العقد % 10بقيمة  كفالة حسن التنفيذ
 عرض بديل لكل صنف أكثر من ن االعتبار سوف يؤخذ بعي العطاءات البديلة 

 0 عدد النسخ المطلوبة من العطاء 
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 رقم الهوية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    للمناقص: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانوني االسم 

 

 :التوقيع / الختم

 

 تجزئة  - آلية التقييم
 . معاينة األصناف والكميات المطلوبة في مخازن المورد  -

 % من كل بند(30) نسبة الزيادة أو النقصان في الكميات المطلوبة
 من تاريخ دخول اإلحالة النهائية حيز التنفيذ يامأ  7خالل  الفترة الزمنية التي يجب توقيع العقد خاللها

 والتركيب والتشغيل يشمل التوريد  خدمات ما بعد البيع
 فوري  مدة التوريد 
 اللوازم العامة بوزارة الصحة مخازن دائرة  مكان التوريد

  لمدة عام من تاريخ االستالم النهائي لألصناف% 5كفالة بقيمة  ضمانة الصيانة 
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 الشروط العامة

 :لغة العطاء .1
ويحق للمناقص ارفاق الوثائق  المناقصة،كورة في جدول بيانات تكتب جميع الوثائق والمراسالت المتعلقة بالعطاء باللغة المذ

ولغايات دراسة  المناقصة،المعززة لعطاءه بأي لغة أخرى شريطة أن تكون مرفقة بترجمة دقيقة باللغة المذكورة في جدول بيانات 
 المترجمة.العطاء يتم اعتماد النصوص 

 

 :عملة العطاء .2
 لمحددة في جدول بيانات المناقصة. على المناقص تقديم العطاء بالعملة ا  -أ
سيتم اعتماد سعر   المناقصة،في حال تقديم المناقص العطاء بعملة تختلف عن العملة المحددة في جدول بيانات  -ب

المعلنة من سلطة النقد الفلسطينية في نفس تاريخ فتح العطاء وذلك لغايات تقييم  األسعارصرف العمالت حسب 
 العطاءات والمقارنة بينها.

 
 :فترة صالحية العطاءات .3

تستمر صالحية سريان العطاء بعد الموعد النهائي لتسليمه بحسب ما هو مذكور في "جدول بيانات المناقصة" ويتم  -أ
 رفض أي عطاء فترة صالحيته أقل.

، يحق لوزارة الصحة طلب تمديد فترة صالحية العطاء قبل انتهاء مدة الصالحية المحددة في جدول بيانات المناقصة  -ب
 ويجب أن يكون طلب التمديد واإلجابة عليها خطيًا.

 

 :كفالة دخول المناقصة .4
يجب على المناقص أن يقدم مع عطائه كفالة دخول المناقصة حسب ما هو مطلوبًا في جدول بيانات المناقصة من   -أ

 والعملة. حيث القيمة والمدة 
 عتبر مخالفًا للشروط القانونية.لن يتم قبول أي عطاء ال يحتوي على كفالة دخول المناقصة، حيث ي  -ب
 يتم إعادة كفالة دخول المناقصة للمناقصين غير الفائزين.  -ت
 تعاد كفالة دخول المناقصة للمناقص الفائز فور تقديمه كفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد.  -ث

 مصادرة كفالة دخول المناقصة في الحاالت التالية:  يتم-ه  
 النهائي لتقديم العطاءات.تعديل أو سحب العطاء بعد الموعد  .1
 عطائه. رفض المناقص قيام اللجنة بتصحيح األخطاء الحسابية الواردة في  .2
 الصحة. عدم توقيع المناقص الفائز على العقد خالل المدة التي تحددها وزارة  .3
 التزام المناقص الفائز بتقديم كفالة حسن التنفيذ خالل الوقت المحدد. معد .4

حال لم يكن   االئتالف، وفيئتالف شراكة يجب أن تقدم كفالة دخول المناقصة باسم رئيس حال كان المناقص ا _ وفيو
باسم جميع الشركاء المستقبلين المذكورين في اتفاقية  يجب أن تقدم االئتالف مشكاًل بشكل رسمي وقت تقديم الكفالة 

 االئتالف.
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 توضيح وثائق المناقصة: .5
أي توضيح أو تفسير حول أي من المعلومات الواردة في وثائق  في حال رغب أي من المناقصين الحصول على

دائرة المشتريات خطيًا على العنوان المذكور في جدول بيانات المناقصة   –المناقصة على المناقص مراسلة وزارة الصحة 
لفترة الموضحة في  )وال تقبل المراسالت عبر البريد االلكتروني(، حيث سيتم الرد على أي استفسارات قبل آخر موعد من ا

جدول بيانات المناقصة ولن يتم قبول أي استفسارات ترد بعد المدة المحددة في جدول بيانات المناقصة، ويتم نشر أي 
 توضيح على وثائق المناقصة على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة الصحة. 

 
 تعديل وثائق المناقصة: .6

قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات عن طريق إصدار ملحق   لوزارة الصحة تعديل وثائق المناقصة في أي وقت -أ
 بها.

أي ملحق يصدر عن دائرة المشتريات /وزارة الصحة يصبح جزءًا من وثائق المناقصة ويتم نشره على الموقع   -ب
 االلكتروني الخاص بوزارة الصحة.

فرصة ألخذ   إلعطائهموذلك يحق لوزارة الصحة وإذا تطلب األمر تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات  -ت
 التعديالت الواردة في الملحق بعين االعتبار.

 
 

 :العطاءات البديلة )البدائل أو الخيارات( .7
 يتم قبول العطاءات البديلة إال إذا ورد غير ذلك في جدول بيانات المناقصة. 

 
 الوثائق المطلوبة من المناقص والتي يجب ارفاقها مع العطاء: .8

شركة مسجلة يجب إرفاق صورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب عام الشركات   في حال كان المناقص -أ
 في وزارة االقتصاد. 

في حال كان المناقص منشأة فردية )تاجر( يجب ارفاق ما يثبت عضويته كتاجر في غرفة التجارة والصناعة   -ب
 )شهادة تاجر تثبت طبيعة عمله(.

 المالية.ك في وزارة صورة عن رخصة المهن الصادرة عن ضريبة اإلمال -ت
 كذلك السيرة الذاتية للشركة.  -ث
 شهادة خلو طرف من اإلدارة العامة لضريبة الدخل.  -ج
 شهادة خلو طرف من اإلدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة.  -ح
 صورة عن عقد التأسيس الخاص بالشركة. -خ

 

 أسعار العطاءات والخصومات: .9
مطلوبة قابلة للتجزئة على أكثر من مورد يحق للمناقص التقدم ألي من البنود في حال كانت اللوازم العامة ال -أ

 المطلوبة أو لجميع البنود. 
( فعلى المناقص تسعير كل بند من البنود الواردة  Lotsفي حال كانت اللوازم المطلوبة على شكل مجموعات ) -ب

الواحدة يعتبر العطاء مخالف لشروط   في المجموعة الواحدة وفي حال عدم التقدم ألي بند من بنود المجموعة
 المناقصة. 

في حال تقديم المناقص أي خصومات يجب أن تكون غير مشروطة وعلى المناقص توضيح كيفية ومنهجية  -ت
 استخدامها في العطاء المقدم من قبله. 

 التي يقدمها المناقص ثابتة خالل تنفيذ العقد وال تخضع ألي تعديل. األسعاريجب أن تكون  -ث
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 ندات التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات المرتبطة بها:المست .10

على المناقص أن يقدم مع عطائه بطاقة تعريفية للسلع أو اللوازم المقدمة تشمل / شهادات بلد المنشأ، اسم   -أ
 الطراز ورقم الكتالوج )ان وجد(.  التجاري،الصانع، االسم  

اللوازم المقدمة منه للمواصفات الفنية المذكورة في  على المناقص أن يقدم مع عطائه الدالئل التي تؤكد مطابقة -ب
 وثائق المناقصة.

يجب أن تتضمن الدالئل التي يقدمها المناقص وصفًا مفصاًل للمواصفات الفنية واألدائية االساسية للسلع واللوازم   -ج
 باالختالفات والخدمات المرتبطة بها بحيث يوضح توافقها مع المواصفات المطلوبة وأن يقدم المناقص تقريراً 

واالستثناءات واالنحرافات )ان وجدت( ويمكن أن تكون هذه الدالئل على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو 
 بيانات.

على المناقص تقديم الئحة بجميع التفاصيل المتعلقة باللوازم العامة في عطائه وللمدة الزمنية المطلوبة بما في  -د
لقطع الغيار والمعدات الخاصة الضرورية الستمرار عمل السلع واللوازم بعد   الحالية األسعارذلك الموارد المتاحة و 

 استخدامها من قبل وزارة الصحة. 
ورد في المواصفات الفنية للوازم المطلوبة في وثائق المناقصة اشارة إلى األسماء التجارية فهي تعتبر وصفية  إذا -و

 ن تحقق نفس كفاءة البنود أو أعلى منها.ال حصرية ويحق للمناقص أن يعرض مواصفات أخرى بشرط أ
 

 :األسعارمعلومات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول  نموذج-11
)المرفقة مع أوراق المناقصة(   األسعارعلى المناقص تعبئة نموذج معلومات المناقص ونموذج تقديم العطاء ونموذج جدول 

وفي حال وجود أي   النص،صين االلتزام بتعبئتها بالكامل دون أي تغيير في وتعتبر هذه النماذج إلزامية وعلى جميع المناق
 شطب أو تعديل يضاف ختم وتوقيع المناقص عليه وال يتم اعتماد أي تعديل ما لم يكن ختم وتوقيع المناقص موجودًا. 

 وتوقيع العطاء: شكل-12

العطاء، كما يجب على المناقص أن   على المناقص أن يحضر نسخة أصلية واحدة مميزة بكلمة " أصلية " من  (أ
يسلم عددًا من النسخ غير أصلية مميزة بكلمة "نسخة" كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة، وفي حال وجود أي  

 اختالف بين النسخة واألصل يتم اعتماد األصل.  
من قبل الشخص أو  وموقعة  يمحى،يجب أن تكون الكلمات األصلية والنسخ كلها مطبوعة أو مكتوبة بحبر ال  (ب

العطاء على ما يثبت التفويض بالتوقيع مع ضرورة  يحتوي أن  المناقص، ويجباألشخاص المفوضين بالتوقيع باسم 
ذكر اسم ورقم هوية الشخص المفوض، وفي حال وجود أي شطب أو محو أو تعديل على أي من صفحات أو  

الشخص أو األشخاص الذين وقعوا على العطاء وإال لن  بيانات الواردة في وثائق المناقصة يجب التوقيع عليها من 
 يتم اعتمادها.

في حال ما كان المناقص ائتالف، يجب أن يوقع العطاء الشخص المفوض بتمثيل االئتالف وبذلك يكون ملزم   (ت
 قانونا لجميع أعضاء االئتالف.
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 إجراءات تقديم واستالم العطاء:-31

وموقعة حسب األصول وفي مظاريف مغلقة ومختومة ويتم ايداعها في يجب أن تكون العطاءات المقدمة خطية  (أ
د في  ر صندوق العطاءات الموجود في وزارة الصحة /دائرة المشتريات وقبل الموعد النهائي المحدد لتسليم العطاءات الوا

 جدول بيانات المناقصة. 
وال تتحمل وزارة  الوصول،مسجل مع علم يمكن للمناقصين التقدم بالعطاءات من خالل التسليم باليد أو بالبريد ال (ب

 . الصحة أية مسؤولية نتيجة التأخير في تسليم العطاء
يتم تسليمها إلى أي من موظفي دائرة العطاءات   إذا كانت المظاريف كبيرة الحجم بحيث يتعذر وضعها في الصندوق، (ت

 في وزارة الصحة قبل آخر موعد لتسليم العطاءات.
ألي عملية شراء بأكثر من عطاء واحد سواء كان بشكل مستقل أو باالئتالف مع أطراف  ال يجوز للمناقص أن يتقدم (ث

 محلية أو أجنبية أو كليهما.
على المناقص الراغب في سحب عطائه أو تعديله أو استبداله أن يقوم بذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لتقديم  (ج

 .العطاءات
  العطاءات، تصادر و استبداله بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديم إذا تقدم المناقص بطلب سحب عطائه أو تعديله أ (ح

 كفالة دخول المناقصة. 
لن يتم قبول أي عطاء يتم تسليمه بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفي هذه الحالة يعتبر متأخرًا ويتم رفضه  (خ

 وإرجاعه إلى صاحبه دون فتحه. 
تالم العطاءات عن طريق تعديل جدول بيانات المناقصة، وفي هذه  لوزارة الصحة الحق بتمديد الموعد النهائي الس (د

 الحالة تمدد حقوق وواجبات وزارة الصحة والمناقص وفقا للموعد الجديد.
 

 

 وتبديل وتعديل العطاءات:  سحب-14

طلوبة على  للمناقص الحق بسحب أو استبدال أو تعديل العطاء بعد تسليمه عن طريق إرسال مذكرة مكتوبة تتضمن الحالة الم
أن تكون المذكرة موقعة من شخص مفوض وأن تكون مصحوبة بنسخة من التفويض وأن تصل إلى وزارة الصحة/دائرة 

 المشتريات قبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وإال لن يتم النظر فيها.
 

 مظاريف العطاءات: فتح-15

في جلسة علنية في الوقت والمكان والتاريخ المحدد في  تقوم لجنة مشتريات اللوازم في وزارة الصحة بفتح المظاريف  (أ
 يمثلهم.جدول بيانات المناقصة وذلك بحضور المناقصين أو من 

 تقرأ في البداية المغلفات التي تحمل عالمة "االنسحاب" على المأل ويعاد المغلف إلى صاحبه دون فتحه.  (ب
ويتم استبدالها بالعطاء األول الذي يتم ارجاعه إلى  تقرأ بعدها المغلفات التي تحمل عالمة "استبدال" على المأل (ت

 صاحبه دون فتحه. 
 تفتح المغلفات التي تحمل عالمة "تعديل" وتقرأ على المأل.  (ث
 المظاريف التي فتحت وتمت قراءتها خالل جلسة فتح العطاءات وحدها هي التي تدخل في التقييم. (ج
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لمناقص ومبلغ العطاء والبدائل والخصومات )إن وجدت( ويعلن عن  تفتح المظاريف واحدًا تلو اآلخر ويتم قراءة اسم ا (ح
 وجود كفالة المناقصة. 

 

 العطاءات بعد فتح المظاريف: توضيح-16

أن تطلب من المناقص توضيح ما جاء   العطاءات،يحق لوزارة الصحة وبهدف المساعدة في فحص وتقييم ومقارنة  (أ
 م يطلب بشكل خطي.وال يعتمد أي توضيح بشأن العطاء إذا ل بعطائه،

إال إذا كان   األسعاريجب أن يكون طلب التوضيح واإلجابة عليه خطيًا، وال يسمح بطلب أو تقديم أو السماح بتغيير  (ب
 .ذلك لتأكيد تصحيح خطأ حسابي يتم اكتشافه خالل عملية التقييم

 

 ومحاولة التأثير: السرية-17

العطاء  م ومقارنة العطاءات وتأهيل المناقصين وتوصية إحالة ال يتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بفحص وتقيي (أ
 المناقصين.أو أي شخص آخر ليس له دور رسمي بهذه العملية حتى تعلن نتائجها إلى  للمناقصين

أي محاولة من قبل المناقص للتأثير أو محاولة الحصول على أي من المعلومات أثناء عملية الفحص والتقييم  (ب
 لعطاء تسبب في استبعاد العطاء المقدم منه.والمقارنة وإحالة ا

على المناقص أن يخاطب وزارة الصحة / دائرة المشتريات خطيًا فقط في حالة أراد االتصال بها لشأن يتعلق  (ت
 في الفترة الممتدة ما بين فتح العطاءات وحتى إحالتها.  بالعطاء،

 

 األخطاء الحسابية: تصحيح-18

أية أخطاء حسابية ترد في جدول الكميات ومن ثم ابالغ المناقص المعني بذلك   تقوم لجنة تقييم العطاء بتصحيح (أ
 يرفض عطاؤه وتصادر كفالة دخول المناقصة الخاصة به.  التصحيح،وإذا رفض المناقص ذلك  التصحيح،

ة ويعدل  يؤخذ بسعر الوحد اإلجمالي،إذا كان هناك فرق بين حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية المقابلة له وبين السعر  (ب
على هذا رأت لجنة التقييم أن الفاصلة العشرية قد وضعت بطريقة خاطئة في  لذلك، واستثناءالسعر اإلجمالي طبقًا 

سعر الوحدة فإنه يتم تصحيح سعر الوحدة وبالتالي يتم تصحيح السعر اإلجمالي الموجود في خانة اإلجمالي ومن ثم  
 تصحيح المجموع الكلي. 

 ين سعر الوحدة المحدد باألرقام والسعر المحدد بالكلمات، يؤخذ بالسعر المحدد بالكلمات ب إذا وجد أن هناك فرقاً  (ت
بين النسخة األصلية والنسخ األخرى، يؤخذ بما ورد في النسخة  األسعارإذا ظهر أي تناقض في المعلومات أو  (ث

 األصلية.  
 . قانون اللوازم العامةمن  48ي المادة يتم تدقيق العروض وتصحيح األخطاء الحسابية حسب اآللية المذكورة ف (ج
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 هامش األفضلية للمنتجات المحلية:-91

بالخصوص،  سيتم إعطاء أفضلية للسلع المنتجة محليًا بناًء على األنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء 
بجانب خانة السعر  وطني(ة )منتج محلي/ وعلى المناقص توضيح البنود التي تتطلب ذلك في عرض السعر وذلك بوضع عبار 

 ولن يتم قبول أي تعديالت أو توضيحات ترد بعد فتح العطاء. األسعارفي جدول تفريغ 

 التقييم واإلحالة: معايير-20

تقوم لجنة مشتريات اللوازم بإحالة المناقصة على المناقص المستجيب عطاؤه جوهريًا لشروط المناقصة والذي تم تقييمه 
 العقد. عطاء وثبتت قدرة صاحبه على تنفيذ كأرخص 

 :العينات-21

تم طلب تقديم عينات في جدول بيانات المناقصة، يجب أن تكون هذه العينات مرسومة وبشكل واضح برقم   إذا (أ
ويجب أن تكون بنفس الكميات المحددة في جدول بيانات المناقصة،   المناقص،ووصف البند ورقم المناقصة واسم 

 نقلها.قص تكاليف ويتحمل المنا
ويتم االحتفاظ بها لغايات المقارنة بها   الفائزين،العينات التي يتم اختيارها أثناء التقييم ال تعاد للمناقص أو المناقصين  (ب

 العقد.عند تنفيذ 
  ومًا من تاريخ دخول ي 14لم يطالب بها خالل مدة  إذايفقد المناقص حقه بالمطالبة بالعينات التي لم يتم اختيارها  (ت

 .( من قانون اللوازم العامة76تطبيقا للمادة) اإلحالة النهائية حيز التنفيذ
 

 استبعاد العطاء: حاالت-22

 : اآلتيةيستبعد العطاء في أي من الحاالت 

إذا لم يكن العطاء مكتماًل أو غير موقع حسب األصول والقانون أو غير مصحوب بكفالة دخول المناقصة من حيث  -
 لة المنصوص عليها.القيمة والمدة والعم

إذا لم يستجب بشكل جوهري للمواصفات الفنية وشروط المناقصة أو غير ذلك من المتطلبات الهامة الواردة في وثائق  -
 المناقصة. 

 إذا كانت مدة صالحية العطاء أقل من المدة المنصوص عليها في شروط ووثائق المناقصة.  -
بت لجنة التقييم منه تقديم إيضاحات خطية حول ما ورد في  إذا عدل المناقص سعره أو مضمون عطائه في حال طل -

 العطاء خالل عملية الفحص والتقييم.
 

 في حال ثبت ارتكاب المناقص ألي من التصرفات التالية: -
 * عدم الوفاء بااللتزامات المفروضة عليه بموجب هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه.

 . * تضارب المصالح عند قيامه بواجباته
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تقديم  بما في ذلك  التحريض،* التواطؤ أو التآمر أو ممارسة أي شكل من أشكال الفساد والخداع والغش أو 

 أو عرضها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر للتأثير على عملية الشراء أو على تنفيذ العقد. اإلغراءات
لشراء بين المناقصين أو تحديد أسعار العطاءات * التواطؤ أو التآمر قبل أو بعد تقديم العطاء بهدف توزيع عقود ا

 بصورة غير تنافسية أو خالف ذلك لحرمان وزارة الصحة من منافع المنافسة العامة المفتوحة. 
 

 رفض العطاءات كافة وإلغاء المناقصة:-32
 يحق لوزارة الصحة إلغاء المناقصة في أي وقت قبل فتح المظاريف. (أ

اقصة وقبل صدور اإلحالة النهائية للمناقص الفائز رفض العطاءات كافة يحق لوزارة الصحة بعد فتح المن (ب
 : في أي من الحاالت اآلتيةوإبالغ جميع المناقصين بذلك 

 الزم.إذا أصبح موضوع الشراء غير  •
 إذا لم تعد المخصصات المالية لعملية الشراء متوفرة. •
   .فات أو الجوانب الفنية لشروط العقدإذا أصبح من الضروري العتبارات المصلحة العامة تعديل المواص •
إذا تبين وجود نقص أو عيوب في المواصفات تحول دون األخذ باالعتبار بنود أو أصناف أقل تكلفة ومعادلة   •

أو التي تحول دون النظر في جميع عناصر   المناقصة، وظيفيًا بنفس القدر للبند أو الصنف المحدد في وثائق 
 .التكلفة أثناء عملية التقييم

 إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط. •
 إذا تبين أن سعر العطاء ذي التكلفة األقل أعلى كثيرًا من السعر التقديري. •
 إذا تبين وجود تواطؤ بين المناقصين. •

 
 الكميات: تغيير-24

 األسعار بند بذات الشروط و %( بالنسبة لكل 30كميات بالزيادة أو النقصان في حدود )اليحق للجنة مشتريات اللوازم تجاوز 
دون أن يكون للمتعاقد الحق في االعتراض أو المطالبة بأي تعويض ودون أي تغيير في سعر الوحدة أو أي شروط أخرى 

 قبل توقيع العقد.  مذكورة في وثائق المناقصة
 

 :الضمانة /حسن التنفيذ وكفالة الصيانة كفالة-25

% من قيمة  10صوص عليها في بالغ اإلحالة كفالة حسن التنفيذ )بقيمة على المناقص أن يقدم خالل الفترة المن  (أ
 اإلحالة(. 

حسب الفترة المحددة سارية المفعول  اإلحالة(% من قيمة 5 )بقيمة الضمانة /على المناقص تقديم كفالة الصيانة (ب
 . )حسب الحالة(  من تاريخ التوريد في الشروط الخاصة تبدأ

شكل كفالة بنكية مصدقة أو شيك بنكي مصدق وأن تكون بالقيمة والمدة  يجب أن تكون هذه الكفاالت على  (ت
 المحددة في بالغ اإلحالة. 
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  المناقصة، يعتبر اإلخفاق في تأمين كفالة حسن التنفيذ أو توقيع العقد سببًا كافيًا إللغاء اإلحالة ومصادرة كفالة دخول  (ث

لمناقص األرخص التالي بشرط أن يكون مستجيب جوهريًا وفي هذه الحالة يحق لوزارة الصحة أن تحيل العطاء على ا 
 للشروط المطلوبة وتثبت قدرة صاحبه على تنفيذ بنود العقد.

 
 كفالة حسن التنفيذ:  مصادرة-26

يحق لوزارة الصحة مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو تنفيذ العقد على حساب المتعاقد والحصول على جميع ما تستحقه من  
 مستحقًا للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة مشترية أخرى في حالة فسخ العقد. غرامات مما يكون 

 

 العقد: توقيع-27

  أربعة عشر يتم توقيع العقد بين وزارة الصحة كجهة متعاقدة وبين من تمت اإلحالة عليه كمتعاقد في مدة أقصاها  (أ
 ( يومًا من تاريخ دخول اإلحالة النهائية حيز التنفيذ.14)

 الصحة. تفاقية الرسمية وشروط العقد للمناقص فور إرسال بالغ اإلحالة من قبل وزارة يتم ارسال اال (ب
الفقرة      على المناقص الذي أحيل عليه العطاء أن يوقع العقد في وزارة الصحة خالل الفترة المنصوص عليها في  (ت

 )أ( أعاله. 
ما لم يتم تحديد تاريخ آخر  باإلحالة النهائية خطيا  تاريخ إبالغه يصبح العقد نافذًا فور توقيعه، ويبدأ تنفيذ العقد من  (ث

 في العقد. 
 
 المالية: الدفعات- 82

تقوم الجهة المشترية بصرف الدفعات والمستحقات المالية للمتعاقد طبقًا للشروط والمعززات الواردة في العقد ومتطلبات  (أ
 النظام المالي الذي تصدره الحكومة.

 
 تعديل العقد:-92

 رورة إلجراء تعديل في مضمون العقد يتم التعديل ضمن الشروط التالية: إذا اقتضت الض 

 أن يتم التعديل خالل فترة سريان العقد. (أ
 أن يكون تعديل العقد خطيًا وبرضا الطرفين.  (ب
 أن ال يؤدي هذا التعديل إلى تغيير الهدف من العقد أو طبيعته أو مجاله.  (ت
 الموازنات الضرورية لذلك. يكون تنفيذ التعديالت على العقد خاضعًا لتوفر  (ث

 
 المتعاقد بشروط العقد: إخالل-30

 إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المشترية الحق في اتخاذ أي من اإلجراءات اآلتية:

 رفض التنفيذ المعيب أو الناقص.  (أ
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 االزالة واالستبدال الفوري للوازم المعيبة. (ب
 فرض غرامات التأخير. (ت
 واستكمال تنفيذه على حساب المتعاقد.فسخ العقد   (ث

 
 في تنفيذ العقد: التأخر-31

إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد أو المواعيد المحددة في العقد جاز للجهة المتعاقدة إذا اقتضت المصلحة   (أ
لتأخير بالنسب وطبقًا العامة ذلك إعطاء المتعاقد مهلة إضافية إلتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة ا

 لألسس.
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ   العقد،وفي الحدود المنصوص عليها في  (ب

 أي إجراءات قضائية أخرى. 
ال بحيث وال تزيد عن شهرين( من قيمة المواد غير الموردة  5.% بواقع ) أسبوعتكون قيمة غرامة التأخير عن كل  (ت

 % من القيمة الكلية للعقد.10تتجاوز النسبة العظمي للغرامة 
ال يخل توقيع الغرامة بحق الجهة المتعاقدة في مطالبة المتعاقد بالتعويض الكامل عما أصابها من أضرار نتجت عن   (ث

 تأخره في الوفاء بالتزاماته.
 

 اللوازم الموردة:  رفض-32

عقد الشراء تقوم الجهة المشترية بإبالغ المناقص بشكل خطي برفض  إذا تقرر رفض اية لوازم تم توريدها بموجب (أ
 وعلى المناقص سحب هذه المواد وتوريد بديل لها خالل المدة المحددة. لذلك، اللوازم وباألسباب الداعية 

النفقات ذات إذا رفض المورد إزالة المواد أو اللوازم المرفوضة فسيصبح مسؤواًل ماليًا عن تكلفة تخزينها وغير ذلك من  (ب
الصلة، وعدا ذلك فإن من حق الجهة المشترية أن تبيع هذه اللوازم بالمزاد العلني وان تسترد نفقاتها بما في ذلك  

 الدفعات المقدمة وغرامات التأخير وأي غرامات أخرى معمول بها من قيمة البيع، ويعاد الرصيد المتبقي إلى المورد.
 

 المتعاقد: وفاة-33

 اقد فإنه يحق للجهة المشترية: توفى المتع إذا

فسخ العقد مع رد كفالة حسن التنفيذ ومحاسبة الورثة طبقًا لشروط العقد ما لم يكن للجهة المشترية استحقاقات على   (أ
المتعاقد، حيث تقوم الجهة المشترية بتكليف لجنة مختصة وبحضور ممثل عن ورثة المتوفي لحصر األعمال  

 المنجزة.
الغ المصروفة حتى تاريخه والمبالغ المتبقية له واألعمال المتبقية من العقد واعداد الحسابات  تكلفتها وتحديد المب (ب

وتقوم الجهة المشترية بتنفيذ الجزء المتبقي من األعمال حسب اإلجراءات المحددة في   العقد، الالزمة وفقًا لشروط 
 القانون والنظام وشروط العقد. 
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ر اإلمكانيات الفنية والمالية لديهم على االستمرار في إتمام العمل بالشروط  السماح للورثة في حالة طلبهم وتوف (ت
والمواصفات المحددة في العقد والوثائق المرفقة به شريطة أن يعينوا عنهم وكياًل شرعيًا معتمدًا من المحكمة المختصة  

 خالل فترة ال تتجاوز الشهر من تاريخ الوفاة إلتمام األعمال غير المنفذة.
كان العقد مبرمًا مع أكثر من متعاقد أو متعهد متآلفين أو متشاركين وتوفي أحدهم فيكون للجهة المشترية الحق   وإذا  (ث

 في مطالبة باقي المتعاقدين باالستمرار في تنفيذ العقد.
 

 الخالفات: تسوية- 43

 العقد اتخاذ االجراءات التالية:  للجهة المشترية قبل مباشرة اجراءات فسخ العقد مع المورد وبما ينسجم مع شروط ووثائق

تسوية الخالفات التي نشأت بين الطرفين بالطرق الودية وبما يحفظ حقوق والتزامات الطرفين وذلك عن طريق  -أ
 التفاوض المباشر.

إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي )وحسب شروط العقد( فعليهما اللجوء إلى التحكيم وفقًا لقانون التحكيم الساري مع  -ب
 أن يلتزم الطرفين باستمرار العمل دون توقف أثناء فترة التحكيم. ضرورة

إذا لم يتم حل الخالف عن طريق التحكيم يحق للجهة المشترية في هذه الحالة فسخ العقد وخصم كافة الخسائر التي   -ت
لمورد لدى الجهة  تكبدتها اثناء فترة الخالف وذلك من كفالة حسن التنفيذ أو من المبالغ المستحقة أو التي ستستحق ل

 المشترية أو أية جهة أخرى من الجهات الخاضعة للقانون، ويحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء. 
 

 القاهرة: القوة-35

القوة القاهرة هي أي حدث أو ظرف استثنائي يتصف بأنه خارج عن سيطرة أي فريق، وأنه لم يكن بوسع الفريق أن   -أ
 د ولم يكن بوسع ذلك الفريق أن يتجنبه أو يتالفاه بصورة معقولة عند حدوثه. يتحرز منه بصورة معقولة قبل ابرام العق

ال يتحمل المتعاقد أيه مسئولية عن أية أضرار ناجمة عن التأخير في تنفيذ العقد أو عدم االلتزام بشروطه إذا كان هذا   -ب
 التأخير أو عدم االلتزام ناجمًا عن القوة القاهرة.

خطي للجهة المشترية خالل المدة الزمنية المحددة   بإشعارب على المتعاقد أن يتقدم فورًا عند وجود قوة قاهرة فإنه يج -ت
في العقد يوضح فيه تلك الظروف واألسباب التي حالت دون تنفيذ العقد أو أدت إلى تأخير تنفيذه ويجب أن يكون 

ء قائم على أساس القوة القاهرة أن يبلغ هذا التبرير مدعومًا بالقرائن المناسبة، ويجب على الطرف الذي يطالب باستثنا
 الطرف اآلخر حال توقف هذا الظرف عن اعاقة تنفيذ العقد.

إذا استمرت ظروف القوة القاهرة إلى مدة تزيد عن اجمالي المدة المنصوص عليها في العقد فانه يمكن فسخ العقد من   -ث
أية تسوية مالية مناسبة مستحقة لصالح   جانب أي من الطرفين تحت طائلة الشروط المنصوص عليها بما في ذلك

 المتعاقد.
 
 
 

 العقد: فسخ-36

 يحق للجهة المشترية فسخ العقد في أي من الحاالت أو األسباب التالية:

 بسبب فشل المورد في الوفاء بالتزاماته في تنفيذ العقد. -أ
 بسبب افالس المورد. -ب



 50من  15صفحة                                                                                                       2020/ 44مناقصة رقم 

 لدواعي المصلحة العامة.  -ت
 فسخ العقد بسبب )القوة القاهرة(. -ث

 
 

 فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة: -73

يحق للجهة المتعاقدة فسخ العقد لدواعي المصلحة العامة وفي هذه الحالة فإن على الجهة المتعاقدة أن تدفع قيمة  -أ
  اللوازم أو الخدمات التي تم توريدها والتكاليف التي تحملها المتعاقد في سبيل تأمين اللوازم أينما ينطبق ذلك، مطروحاً 

يتم دفع أية أموال مقابل  بفسخ العقد، وال إبالغهمنها الدفعات المقدمة والمرحلية التي استلمها المتعاقد حتى تاريخ 
 األرباح التي لم يتم تحقيقها.

بالرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة يجب على الجهة المشترية قبول واستالم اللوازم المكتملة والجاهزة للشحن   -ب
 بفسخ العقد لداعي المصلحة العامة وفقًا ألسعار العقد وشروطه. إلشعاربعة أيام من تسلم المتعاقد خالل س

 

 :العقوبات-38

 يعاقب كل من يخالف أحكام قانون الشراء العام باآلتي: (أ
 فرض الغرامات حسب األسس المنصوص عليها في العقد ونظام الشراء. •
 يحرم من االشتراك في عمليات الشراء. •
 كان المناقص شركة، تسري العقوبة المفروضة على كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة. إذا  •
يفسخ العقد الموقع مع المورد بقرار من الجهة المشترية وتصادر قيمة التأمين، مع الحفاظ بحقها في  •

 في أي من الحاالت اآلتية:المطالبة بالتعويض 
 المشترية. إذا استعمل الغش أو التالعب في معاملته مع الجهة  .1
إذا ثبت أنه قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي الجهات  .2

 الخاضعة ألحكام القانون.
 إذا أفلس أو أعسر اعسارًا ال يمكنه من تنفيذ العطاء. .3
 . إذا أخفق في الوفاء بالتزاماته أو أخل بالشروط واألحكام المحددة في النظام أو العقد .4

 باإلضافة إلى أي عقوبة أخرى يتم وضع المناقص على القائمة السوداء. (ب
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 الشروط الخاصة
  .الشروط بهذهبهذه المناقصة والمرفق فقط على المشترك أن يقدم عطائه على النموذج الخاص  .1
 على المشترك أن يكون مشتغاًل مرخصًا وان يرفق لعطائه شهادة تثبت ذلك.  .2
 لى علم بأن ما يقدمه من عرض سعر ملزم به حتى االنتهاء من التوريد.على المشترك أن يكون ع  .3
صىىادرة عىىن الىىدوائر  شىىهادة خلىىو ضىىريبي أو صىىورة عنهىىا أو شىىهادة خصىىم ضىىريبي علىىى المشىىترك أن يرفىىق بعطائىىه  .4

التىىي لىىديها مشىىتغل مىىرخص مىىن الضىىفة الغربيىىة بخصىىوص الشىىركات )الضىىريبية فىىي قطىىاع غىىزة قبىىل صىىرف الفىىواتير 
 .%(1% وضريبة دخل بنسبة  2.5ليها دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة يتوجب ع

فىىي حىىال تخلىىف المشىىترك عىىن التوريىىد للجنىىة المشىىتريات الحىىق المطلىىق فىىي اسىىتخدام الكفالىىة البنكيىىة أو الشىىيك البنكىىي   .5
 منها. األسعارالمقدم من المشترك للشراء من المشترك الذي يليه وتغطية فروق 

 وان يتحمل التحميل والتنزيل على نفقة المورد. ،اللوازم العامة بوزارة الصحةمخازن  م بالتوريد إلىعلى المورد أن يقو  .6
 . شروط المناقصة على المشترك الذي يرسو عليه العطاء أن يوقع عقدًا مع وزارة الصحة حسب  .7
رى تىذكر ذلىك مقابىل كىل على نموذج المناقصة وفي حال تقدمت بعىروض أخى  األسعارعلى المشترك أن يلتزم بتعبئة   .8

 صنف.
المطابق للمواصىفات للصىنف الواحىد وسىوف يىتم اعتبىار  األسعارسوف يتم ترسية أصناف المناقصة على أساس اقل   .9

كىل صىىنف عطىاء مسىىتقل ويمكىىن للمىورد التقىىدم بعىىرض سىعر أو أكثىىر للصىىنف الواحىد علمىىًا بىىأن لجنىة العطىىاءات غيىىر 
 .األسعارملزمة بأقل 

 س البند وللجنة المشتريات الحق باإلحالة بالطريقة التي تراها مناسبة بما ال يخالف القانون.اإلحالة على أسا  .10
 ودون إبداء أي أسباب وبدون معارضة من المشاركين. األسعاروزارة الصحة ليست ملزمة بقبول أرخص  .11
 .وزارة الصحة معاينة األصناف والكميات المطلوبة في مخازن المورديحق ل .12
 مشتريات إلغاء المناقصة إذا ارتأت اللجنة المكلفة ذلك.اليحق للجنة  .13
يجب على المشترك تحديد اسم الشركة المصنعة وبلد المنشىأ للصىنف الىذي يتقىدم بىه فىي المناقصىة عنىد تحديىد السىعر  .14

مىىع تقىىديم كتىىالوج يوضىىح المواصىىفات الفنيىىة أو عينىىه لالختبىىار وفىىي حىىال لىىم يىىتمكن مىىن تقىىديم عينىىه مىىع العطىىاء يتعهىىد 
 بتقديم عينه قبل التوريد تتطابق مع األصناف المطلوبة.

يلتزم المورد بإحضار األصناف من الشركة المصنعة وليس من أي بلد أخر على أن تكون جديدة غيىر مجىددة مىا لىم   .15
 يكن منصوص علية بعرض الشركة والوزارة وافقت على ذلك.

صلية وأن تكون جديدة وغير مجددة ومطابق للعرض المقدم يلتزم المورد بان تكون االصناف الموردة من النوعية األ   .16
 منه كما يلتزم بتقديم شهادة المنشأ عند التوريد.

 ( يوم من تاريخ تقديم الفاتورة مستوفية لكافة المستندات الالزمة للصرف.60يكون الدفع لقاء التوريد خالل ) .17
مستشىفى غىزة صىباحًا فىي  10:00م السىاعة 18/04/2020الموافق  السبتيوم وزيارة موقع  سيتم عقد جلسة تمهيدية .18

 . األوروبي
 آلية التقييم

 الفنية.سيتم مطابقة العروض للشروط العامة والخاصة والمطابقة للمواصفات  .1
 يتم اإلحالة على األقل سعرًا حسب المطابق للبند أعاله. .2
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 جدول الكميات

 مالحظات بالدوالر السعر اإلجمالي  بالدوالر سعر الوحدة  الكمية  الوحدة اسم الصنف الرقم

1 Laptop  28 عدد      

2 Tablet  140 عدد      

3 Network Printer  16 عدد      

4 CCTV I  1 عدد     

يرجى تحليل سعر لألصناف الخاصة بنظام المراقبة  
ضمن الجدول المبين في   األوروبيمستشفى غزة ل

 المواصفات الفنية الخاصة بالبند

5 CCTV II  1 عدد     

يرجى تحليل سعر لألصناف الخاصة بنظام المراقبة   
لمجمع ناصر الطبي ضمن الجدول المبين في المواصفات  

 الفنية الخاصة بالبند  

6 MINISERVER I  2 عدد      

7 Dicom Viewer  44 عدد      

8 Ubiquiti Nano Beam  12 عدد      

9 SMART TV 50`` 4 k  2 عدد      

10 PUSH and Talk  20 عدد      

11 BroadBand 940  14 عدد      

12 cat6 cable ftp 3100  متر      
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 مالحظات بالدوالرالسعر اإلجمالي  بالدوالر سعر الوحدة  الكمية الوحدة اسم الصنف الرقم

13 Unifi AP LR  16 عدد      

14 Switch 24 ports    12 عدد      

15 Switch 16 ports  6 عدد      

16 MikroTik CCR 1009  1 عدد      

17 UPS 800va  75 عدد      

18 Rack 10 U  10 عدد      

19 POE Switch  4 عدد      

20 IP Phone  36 عدد      

21 Attendance Finger Print  4 عدد      

22 Desktop  55 عدد      

23 
Pulse and employee app Design 

UI 
      1 عدد 

24 Label Printer  4 عدد      
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Item 1: Laptop 

 

   
▪ Brand Name Core i5 Laptop Business Edition  (HP or eq) 

▪ Processor: Intel Core i5-8250U 1.6 GHz base frequency, up to 3.4 GHz with Intel Turbo 

Boost Technology 

▪ 6 MB cache and 4 cores 

▪ Intel UHD Graphics 620 

▪ Graphics: Integrated: Intel® UHD Graphics 620/Discrete: 

▪ NVIDIA® GeForce (2 GB DDR3 dedicated, switchable) optional 

▪ Storage: 256 GB PCIe Gen 3x4 NVMe TLC SSD + 1 TB HDD  SATA 7200 rpm SATA  

▪ Memory:1*8GB DDR4-2400 SDRAM Memory Slots: 2 DIMM 

▪ Audio: Integrated HD audio card Network Interface: Integrated 10/100/1000 BASE-T 

Ethernet LAN 

▪ Keyboard: USB Standard (middle east Ar/En) Additional Accessories included: Brand (HP 

Wireless Laser Mouse ,headphone ,microphone , Original high quality  Bag HP value 16.1 ), 

Kaspersky Endpoint Security Cloud 1 Year Licensed  

▪ OS: Windows 10 Pro 64  

▪ Note: 

- Drivers CD/DVD Included  

- Non Refurbished Products 

- All Items brand name 

- 1 Year Full Warranty  
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Item 2: Tablet 

 
▪ Brand Name Tablet (Samsung or eq) 

▪ NETWORK Technology: GSM / HSPA / LTE 

▪ Build Glass front, aluminum back, plastic frame 

▪ SIM Nano-SIM or non sim 

▪ DISPLAY Type TFT capacitive touch screen, 16M colors 

▪ Size 8.0 inches, or 10 inch 

▪ Resolution 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) 

▪ PLATFORM OS Android 9.0 (Pie) 

▪ Chipset Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 (12 nm) 

▪ CPU Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 

▪ Internal 32GB 2GB RAM 

▪ MAIN CAMERA Single 8 MP, AF 

▪ SELFIE CAMERA Single 2 MP 

▪ Video  

▪ SOUND Loudspeaker Yes, with dual speakers: 3.5mm jack Yes 

▪ COMMS WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 

▪ Bluetooth 4.2, A2DP, LE 

▪ GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS 

▪ Radio No 

▪ USB microUSB 2.0 

▪ BATTERY   Non-removable Li-Po 5100 mAh battery 

▪ Include : Original Case and stand , in-ear headphones, original charger, protected glass for 

screen 

▪ One Year Warranty 
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Item 3: Network Printer 
 

▪ Brand Name Network Laser Printer 

▪ Printer Type  : Laser 

▪ Function  :  Print Only 

▪ Print Resolution – Black : 1200 x 1200 dpi  

▪ Print Speed - Black (Normal):40 ppm  

▪ Processor speed :1200 MHz  

▪ Memory, standard : 128MB 

▪ Display: 2-line LCD (text and graphics) 

▪ Connectivity, standard : 1 Hi-Speed USB 2.0 , 1 Ethernet 10/100/1000 Gigabit network 

▪ Monthly Duty Cycle (max) : 80000 pages 

▪ Recommended Monthly Volume :750 - 4000 pages 

▪ Automatic Duplexing: Yes 

▪ Media Sizes Supported : A4, A5, A6, B5 (JIS)  

▪ Input Tray Capacity :250 Pages  

▪ Output Tray Capacity :150 Pages  

▪ Included: 

▪ CD Driver 

▪ Cable Network cat 6A S/sftp 2m 

▪ USB printer Cable 2m 

▪ One Year Warranty  
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Item 4: CCTV I 

  نظام مراقبة لمستشفى غزة األوروبي و توابعه

المقىىىر بالكامىىىل مىىىن الىىىداخل والخىىىارج مىىىن السىىىور نظىىىام مراقبىىىة علىىىى أن يغطىىىي النظىىىام:  توريىىىد وتركيىىىب وتشىىىغيل
 كما هي موضحة بالجداول أدناه:  والممرات، بما يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل

 

Item Specification Unit Qty 

Unit 

Price 

in 

US$ 

Total 

Price 

in 

US$ 

Supply CCTV system as follows 

1 DVR 16 ports Brand Name DVR 16P Support 8MP Turbo HD 

DS-7216HUHI-K2 new version 2019 

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/V

GA/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 

No. 15   

2 NVR 32 Ports • Brand Name NVR 32P Support 8MP Turbo 

HD new version 2019 

• 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% 

No.  8   
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• 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 information 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: 

• Connect 2 DVR 16 Ports to 1 NVR, and make 

all installation and configuration to view all 

Camera to 1 monitor 43 inch, all accessories 

and operation are included 

• The installation according to supervisor MOH 

engineer 

• 1 year Full warranty 

3 Internal HDD Brand Name Internal SURVEILLANCE HARD 

DRIVE 

Size: 10TB Form Factor: 3.5 Inch Color: Purple 

No. 15 

  

4 Outdoor Camera 1 

Bullet  OutDoor Cameras Hikvision8MP 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:  

- All image outputs are to be connected to 

existing CCTV DVR Server which is located 

Surveillance Control Room. 

- Number all Camera with high quality Sticker 

label - and provide CCTV Map 

- All installions should be according to MOH 

engineer supervision 

Each Camera must has Included these item 

2XBNC Connector, 1XDC Connector, and 

medium size collection box water proof 

according to sample 10X10 

3 Year Warranty 

No.  110 

  

5 Outdoor Camera 2 

Bullet  Out Door Hik vision Cameras 8MP or 

Higher. )Full HD  ) 

Key Features 

  •   8 MP bullet camera 

No.  110 
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•   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:  

- All image outputs are to be connected to 

existing CCTV DVR Server which is located 

Surveillance Control Room. 

- Number all Camera with high quality Sticker 

label - and provide CCTV Map 

- All installions should be according to MOH 

engineer supervision 

Each Camera must has Included these item 

2XBNC Connector, 1XDC Connector, and 

medium size collection box water proof 

according to sample 10X10 

3 Year Warranty 

6 
Power Box 

 

Brand Name Electricity Box, provision or eq 

Circuit breaker, with Fuses, 16 ports 

Power Splitter 30A for Cameras Connected to 

DVR 

1 Year Warranty  

Sample required upon request 

No. 16   

7 Camera Cables 

High quality brand name Cables WW or eq,  to 

connect Cameras to DVR , Can receive and 

transmit data up to 250m 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 

m 12000   

8 Network Cable 
Brand Name network cable Teldor or premium 

or eq cat 6A/SFTP according to sample 
m 2000   

9 Pipes or ducts 

Pipes 3/4 INCH, or ducts according to the place, 

High quality  

According to sample 

No. 8000   

10 Switch 24 Ports 

High quality Brand Name Switch 24 ports 

10/100/1000 

1 Year Warranty 

Original Cat 6 A ,FTP , 50 cm  (According to 

Sample) orginal western wire, QTY=24 

No. 1   

11 Patch Panel 

High quality Brand Name Patch Panel 24 ports 

Cat 6A, According to sample 

1 Year Warranty 

No. 1   

12 Switch 8 Ports 

High quality Brand Name Switch 8 ports 

10/100/1000 

1 Year Warranty 

No. 1   

13 Rack 10U 

Brand & Model Rack 10U: 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;  1x 1U 

No. 10   
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brand name  Metered Rack PDU 6 node, With 

Circuit breaker 10A, document sheet for the 

patch panel nodes should be stick in the rack 

glass door, 2X Suitable fixed Shelf   

(According to Sample) 

14 Rack 20U 

Brand & Model Rack 20U: 20 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;  1x 1U 

brand name  Metered Rack PDU 6 node, With 

Circuit breaker 10A, document sheet for the 

patch panel nodes should be stick in the rack 

glass door, 3X Suitable fixed Shelf   

(According to Sample) 

No. 2   

15 Monitor 43 inch 

Brand Name TV 1m 08cm (43") NU6100 UHD 

TV (Samsung or eq) 

43" LED Full HD 1080p, SMART, 4K 

Ports (at least): 1 x HDMI, 1 x VGA 

Cables: 

HDMI cable 1X5m 

USB cable 1X5m 

Power Cables 

Power Splitter with 6 output 

Wall mount (include installation) 

1 Year Warranty 

No. 8   

16 UPS 800VA 

Brand Name UPS for Desktop computer 850va 

Advise , APC Or eqv. 

Output Power Capacity :>=  510 Watts / 850 VA 

. Waveform 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 Included 

1X Original Power Cables for UPS input 

interface Included 

1Years Full Warranty 

 

No. 12   

17 
Ubiquiti Nano 

Beam 

Ubiquiti Nano Beam M5 with POE Adapter or 

eq 
No. 4   

18 Inverter & Battery 

1-Brand Name Axpert MKS VP1-121kVA 

1000W 12V Hybrid Inverter, or eq 

Output:Efficiency (Peak): 93%., Transfer Time: 

10 ms (For Personal Computers); 20 ms(For 

Home Appliances). Waveform: Pure sine wave. 

No. 1   
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with all needed cables to operate the system 

 

2-Brand &Model  Battery 12V(QTY=1) , 

100AH, high quality, with all needed cables to 

operate the system. 

Battery (at least 2 years to expired date or at 

most 4 months from production date) AND 

Connect Cable power from Surveillance Room 

to Server Room with circuit breaker 

With BrandName high quality charger 20A, and 

Brand Name high quality Inverter 1KW 

According to sample,  

3- Supply,Install ,operate and test the full system 

include Electricity box with needed circuit 

breaker for Inverter input and output, in addition 

life circuit breaker, with all needed cables. 

1 Years Full Warranty  

19 MediaStorage Media Storage  QNAP TS-653A-8G 

CPU : Intel® Celeron® N3150 quad-core 1.6 

GHz processor (burst up to 2.08 GHz) 

System Memory : included 8 GB SO-DIMM 

DDR3L (2 x 4 GB) 

Maximum Memory : 8 GB (2 x 4 GB) 

Flash Memory : 512MB (Dual boot OS 

protection) 

Drive Bay : 6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s8G 

Included 4X10TB WD Red newest production 

date 

Hot-swappable : 

SSD Cache Acceleration Support : yes 

Gigabit Ethernet Port (RJ45) : 4 

USB 3.0 port : 4 

IR Sensor :  (RM-IR002, RM-IR003, & MCE) 

HDMI Output : 2, (up to 3840 x 2160 @ 30Hz) 

Audio Input : 2 x 6.3mm dynamic microphone 

input jacks 

Audio Output : 1 x 3.5mm line out jack (for 

amplifier or headphone amplifier) 

Form Factor : Tower 

1year Warranty 

No. 1   

Total Price US $  
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 و توابعه األوروبي غزة مستشفىلمراقبة الملحق المواصفات الفنية لنظام 
 

توريد وتركيب وتشغيل نظام مراقبة على أن يغطي النظام: الساحات الخارجية والداخلية والممرات والمداخل ، بما 
 يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل.

، والمدارس المحيطة في المستشفة  األوروبيغزة ستشفى  حيث يتم تجهيز مركزية فرعية في كل مبنى من مباني م 
 في المركزية الرئيسية في المستشفى.  NVR أجهزةالتسجيل وربطها على  أجهزةيتم تجميع    أنوالكلية، على 

 ساعة واحدة فقط كما هو موضح وتكون المعاينة  األسعارمالحظة: على الشركات معاينة المكان قبل تقديم 
 ريد والتشغيل حسب المواصفات والشروط التالية:  يكون التركيب والتو 

 معاينة المكان 
على الشركة المتقدمة دراسة طبيعة الموقع وجميع المستلزمات الضرورية بالعطاء والتي من الممكن توثر   •

 .األسعارعلى 
تعاين طبيعة المكان وتضع دراسة توضح فيها نوعيات ومواصفات األصناف   أنقبل التنفيذ على الشركة  •

 المراد تركيبها، وأماكن تركيبها والية التشغيل و الجدول الزمني للتنفيذ.
(، لبيان كافة التمديدات  و نقاط  As built drawingsعلى الشركة تقديم مخططات ما بعد التنفيذ ) •

،شاملة كافة كتالوجات و كتيبات التشغيل و الصيانة و أية برمجيات أخرى   DVRsتركيب الكاميرات، 
 ود و مكونات العطاء.لكافة بن

 والتركيب والتشغيل بالتنسيق مع المهندس المختص. األعمالجميع  •
 التركيب والتشغيل  

بحيث يغطى المكان الجغرافي  في القاعات والساحات والممرات والدرج والغرف يتم تركيب الكاميرات  •
المطلوب بشكل ممتاز؛ ويتم التركيب بعد اعتماد المكان )  حسب المعاينة المبدئية ( من قبل الطواقم 

 الفنية. 
 التجميعات المركزية حسب رؤية المهندس المختص. يتم تركيب الشاشة و •
عمل بشكل ممتاز مع األخذ  وتشغيله على أن يتوافق مع احتياجات نظام الكاميرات لل  DVRيتم تركيب  •

 ود أدناه؛ ويتم ربطه بشبكه المكان ؛ وربط جميع الكاميرات بالنظام .نبعين االعتبار المواصفات في الب
كافة مكونات بحيث تتوافق  المصنعةطبلون الكهرباء من نفس الشركة  و DVR تكون الكاميرات وال •

 النظام مع بعضها البعض ومع شبكة الوزارة  
  –الب توب  –نظام المراقبة من الداخل والخارج من أي جهاز سواء كان )كمبيوتر  إلىدخول إمكانية ال •

 تابلت ...الخ( عن طريق الويب والبرامج الخاصة بالمراقبة.    –هواتف ذكية 
 أسعار  أيتم االحتياج ألي مادة ولم تذكر في العطاء تقوم الشركة بتزويدها بدون  إذاالتركيب  أثناء •

 النوعيات الجيدة وبشرط ان تعتمد من قبل المهندس المختص.. ومن إضافية
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 Cabling/ Duct -Powerالبنية التحتية للنظام ) أعمالعن تصميم وتوريد وتنفيذ كافة  مسئولةالشركة  •
…etc 1(،و تحميل األصناف الغير مذكورة في العطاء في البند رقم 

وخصوصًا الكهربائية منها وبما يضمن عدم حصول   يلتزم الشركة بتنفيذ العزل المناسب لتمديدات الكوابل •
( أو تمزق / قطع لهذه األسالك ، ويلتزم بمراعاة المظهر الجمالي Short Circuitsشورت كهربائي )

 العام.
تلتزم الشركة بإصالح أو تبديل أي ممتلكات يتسبب في عطبها أو خرابها أو تشويهها أثناء التنفيذ وإعادة   •

 األوضاع 
ميع األجهزة والمعدات الموردة بشكل محكم ما لم تتطلب وظيفتها غير ذلك مع مراعاة  يجب تثبيت ج •

 شروط التركيب والتثبيت المعتمدة لدى الشركة المصنعة.
 توافق وربط كافة مكونات النظام مع بعضها البعض ومع شبكة المكان تقع على مسؤولية الشركة. •
 كاتلوجات بتلك األصناف.  إرفاقلمتقدمة بها بالعطاء، مع الكاميرات ا وأنواععلى الشركة كتابة موديالت   •

 :DVRشروط خاصة بتوريد وتركيب وتشغيل جهاز التسجيل 
ملحقات وكوابل ومجاري ومسارات إضافية   إلىبعد معاينة الشركات للمبنى، ووجدوا أن المكان يحتاج  •

 ، مع التوضيح.DVRعلى بند  األسعارتكفي على الشركة تحميل   أن الكميات ال أووغيرها، 
لوازم تركيب وتشغيل، فعليها توفيرها وال يحق لها   أو ملحقات  إلىاحتاجت الشركة  إذاأثناء التركيب  •

 المطالبة بأسعار إضافية.
على الشركة أن توفر بيانات التعامل واستخدام جهاز التسجيل وكيفية التعامل معه، وعليها أيضا تدريب   •

 المهندس المختص على الجهاز.
( جهاز التسجيل في حال Resetتهيئة ) أو لضبط المصنعى الشركة أن توفر كافة الطرق الالزمة عل •

 ، وتدريب المهندس المختص على ضبط المصنع. حساب المديرنسيان كلمة مرور 
  أو توفير البرامج والتطبيقات المتعلقة بجهاز التسجيل، حتى يتسنى تنزيل البرامج على جهاز كمبيوتر  •

 هاتف ذكي. 
 درة الجهاز في التحكم في عرض عدد معين للكاميرات ألشخاص معينين داخليا وخارجيا. ق •
 قدرة الدخول والمراقبة من الجهاز داخليا وخارجيا على أجهزة كمبيوتر او هواتف ذكية . •
 

 شروط خاصة بتوريد وتركيب الكاميرات:
فس الشركة المصنعة أو إرفاق يجب ان تكون الكاميرات واألغطية الخارجية وكافة اإلكسسوارات من ن •

الالزمة  رات اإلكسسوامن مصنع أخر ويكون سعر الكاميرا يشمل كافة  آخرشهادة توافق مع أي منتج 
 األعمدة.. الخ   أوالزوايا  أوعلى الجدران الداخلية  اءلتثبيت الكاميرات سو 

 ختص.حسب طبيعة المكان وحسب رؤية المهندس الم  FIX/Domeتركيب كاميرات داخلية  •
أن يكون المنشأ ) أمريكي ،كندي، أوروبي،   ةلمية معروفة مع مراعاأن تكون الكاميرات من شركة عا •

 ياباني كوري(  
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 تكون جميع الكاميرات مقاومة للعوامل الجوية )الحرارة,الغبار,الرطوبة,الرياح المياه(. أن •
تؤثر على سلبا علي  شكل  و ان ال  false ceilingتكون  أعلي  ال  أنالتركيب يجب  أعمالجميع  •

يتم التمديد داخل مجاري في   false ceilingالجدران الداخلية و تشطيب المبني وفي حال عدم وجود 
كان التمديد خارجي يجب على الشركة أن   وإذاالحائط وبشكل الئق ال يؤثر على شكل الجدران،  أعلى

 تهتم بالمنظر العام وعدم التأثير سلبا على الشكل الخارجي
أي قطعة أو جهاز أو محول مستلزمات غير مذكورة   إلىاحتاج التركيب  إذاأثناء عمل الشركة في المكان  •

 على الشركة توفيره دون المطالبة بأسعار إضافية. 
 على طبلون الكهرباء و طبلون التسجيل.  إلصاقها تقديم مخطط تفصيلي بأماكن الكاميرات و •
 عينة للمهندس المختص( مقاوم لعوامل الجو  إحضارستيكي مقوى ) الكوابل بليبيل بال ترقيم الكاميرات و •
 تتم بالتنسيق مع المهندس المختص وموافقته   األعمالجميع  •
 

 البرنامج المشغل 
 المراقبة داخليا وخارجيا من كافة أنواع األجهزة  إتاحة •
والبرامج الخاصة   IOSو  androidالذكية  األجهزةتوفير البرامج المشغلة لتمكين الدخول على النظام من  •

 .  windows 7/8/10بأجهزة الويندوز 
يجب التأكد من أن جميع األجهزة والبرامج خالية من أي معدات وبرامج ومعالجات قد تنتهك سرية   •

 البيانات 
 عند وقت االستالم  إصدارتكون أصلية وغير مقرصنة وآخر  أنجميع البرامج ونظم التشغيل يجب  •
( والمواد واألدوات واللوازم واإلكسسوارات Licenseريد كافة البرمجيات والرخص )يلتزم الشركة بتوفير وتو  •

واليد العاملة الالزمة لتنفيذ العمل المطلوب ,بحيث أن ال تكون هذه الرخص مرتبطة بفترة زمنية أو معيقة  
 لتوسعة النظام.

ج المرفقة وتدريب مشغلي  الشركة ملزمة بتدريب مهندس على األقل على تشغيل وإدارة النظام و البرام •
 النظام. 

 
 أسعار التركيب والتشغيل: 

على الشركة تحميل كافة أسعار التركيب و اليد العاملة والملحقات الغير مذكورة في البنود أعاله على   •
احتاجت  إذاعند التركيب  إما، األسعاروذلك أثناء المعاينة وقبل تقديم عروض  DVR 1البند رقم 

 افية تتحمل الشركة المسؤولية الكاملة بتوفيرها دون المطالبة بأسعار إضافية. مواد إض إلىالشركة 
 المطابق.  األرخص على  وإنما، األسعارليس بالضرورة اإلحالة على أقل  •
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 الضمان 

 : سنوات على نظام المراقبة وملحقاته على أن يشمل التالي3 مدة الضمان
الث سنوات من تاريخ التسليم الفعلي على أن تكون شاملة  تلتزم الشركة بتقديم فترة صيانة مجانية لمدة ث •

لقطع الغيار والمواد واألدوات واللوازم واإلكسسوارات واليد العاملة الالزمة لتنفيذ العمل للصيانة المطلوبة  
 ( خالل فترة الصيانة المجانية.Updatesويشمل ذلك عملية التطوير على البرنامج )

لب صيانة من قبل الوزارة بإجراء اإلصالح المطلوب خالل مدة أقصاها  على الشركة االستجابة ألي ط •
لم تتم االستجابة   إذاعلى حساب الشركة  باإلصالحتقوم الوزارة  س إال ساعة من موعد التبليغ. و 24

 ساعة.  48خالل 
قدمة على الشركة كفالة كافة بنود ومكونات العطاء ويشمل ذلك قطع الغيار والدعم الفني للبرامج الم •

 بكتاب رسمي من الشركة لمدة ال تقل عن ثالثة سنوات. مغطاةتكون الكفالة  أنوتحديثاتها، ويجب 
تقديم العرض يعني اإلقرار من مقدمه بااللتزام في حال وجود أعطال أو عيب تصنيع األجهزة باتخاذ   •

رضية وان يتحمل كافة الخطوات الضرورية لتصحيح ذلك وإعادة الجزء المعطل للعمل بصورة كاملة وم
أيام عمل بعد   3تكاليف ذلك )وفي حالة عدم قيامه بإصالح وتصحيح األخطاء خالل مدة ال تزيد عن 
 إبالغه فانه يعتبر موافق على قيام الوزارة بتصحيح الخطأ على حساب الشركة المعنية ( 

 
 غرفة تحكم :

أن تشمل غرفة التحكم على كافة   غرفة التحكم من مسؤولية الشركة ويجب  أجهزة توريد وتركيب وتشغيل  •
التحكم الكامل بحيث تشمل جميع   إلىاألجهزة والشاشات والمعدات الالزم لعملية المراقبة باإلضافة 

 إمكانية المشاهدة داخليا وخارجيا.  وإتاحةالمواسير البالستيكية... الخ(  -التمديدات )كوابل 
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Item 5: CCTV II 

  ر الطبي لمجمع ناصمراقبة نظام 

المقىىىر بالكامىىىل مىىىن الىىىداخل والخىىىارج مىىىن السىىىور نظىىىام مراقبىىىة علىىىى أن يغطىىىي النظىىىام:  توريىىىد وتركيىىىب وتشىىىغيل
 كما هي موضحة بالجداول أدناه:  والممرات، بما يشمل جميع مستلزمات التركيب والتشغيل

 
# 

Item Specification Unit Qty 

Unit 

Price 

In US$ 

Total 

Price 

in US$  

Supply CCTV system as follows 

1 

DVR 16 ports  

 

Brand Name DVR 16P Support 8MP Turbo 

HD 

DS-7216HUHI-K2 new version 2019 

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 

No. 2   

3 

Internal HDD Brand Name Internal SURVEILLANCE 

HARD DRIVE 

Size: 4TB Form Factor: 3.5 Inch Color: Purple 

No. 2   

4 Outdoor Camera1 

Bullet  OutDoor Cameras Hikvision5MP or 

Higher. )Full HD  ) 

Key Features 

•   5 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) 

 

No. 16   
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Note:  

- All image outputs are to be connected to 

existing CCTV DVR Server which is 

located Surveillance Control Room. 

- Number all Camera with high quality 

Sticker label - and provide CCTV Map 

- All installions should be according to 

MOH engineer supervision 

Each Camera must has Included these item 

2XBNC Connector, 1XDC Connector, and 

medium size collection box water proof 

according to sample 10X10 

3 Year Warranty 

5 Camera 2 

Bullet/Dome Cameras5MP or Higher)Full HD  

Key Features 

  •   5 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:  

- All image outputs are to be connected to 

existing CCTV DVR Server which is 

located Surveillance Control Room. 

- Number all Camera with high quality 

Sticker label - and provide CCTV Map 

- All installions should be according to MOH 

engineer supervision 

Each Camera must has Included these item 

2XBNC Connector, 1XDC Connector, and 

medium size collection box water proof 

according to sample 10X10 

3 Year Warranty 

No. 16   

6 
Power Box 

 

Brand Name Electricity Box, provision or eq 

Circuit breaker, with Fuses, 16 ports 

Power Splitter 30A for Cameras Connected to 

DVR 

1 Year Warranty  

Sample required upon request 

No. 2   

7 Camera Cables 

High quality brand name Cables WW or eq,  to 

connect Cameras to DVR , Can receive and 

transmit data up to 250m 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 

m 1800   

8 Network Cable 
Brand Name network cable Teldor or premium 

or eq cat 6A/SFTP according to sample 
m 300   
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9 Pipes or ducts 

Pipes 3/4 INCH, or ducts according to the 

place, High quality  

According to sample 

No. 300   

13 Rack 10U 

Brand & Model Rack 10U: 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;  1x 

1U brand name  Metered Rack PDU 6 node, 

With Circuit breaker 10A, document sheet for 

the patch panel nodes should be stick in the 

rack glass door, 2X Suitable fixed Shelf   

(According to Sample) 

No. 1   

15 Monitor 43 inch 

Brand Name TV 1m 08cm (43") NU6100 UHD 

TV (Samsung or eq) 

43" LED Full HD 1080p, SMART, 4K 

Ports (at least): 1 x HDMI, 1 x VGA 

Cables: 

HDMI cable 1X5m 

USB cable 1X5m 

Power Cables 

Power Splitter with 6 output 

Wall mount (include installation) 

1 Year Warranty 

No. 2   

Total Price US $  
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 لمجمع ناصر الطبي مراقبة الملحق المواصفات الفنية لنظام 
 

توريد وتركيب وتشغيل نظام مراقبة على أن يغطي النظام: الساحات الخارجية والداخلية والممرات والمداخل ، بما 
 في كل مبنى من مباني المستشفى.حيث يتم تجهيز مركزية فرعية ، جميع مستلزمات التركيب والتشغيل يشمل

 يكون التركيب والتوريد والتشغيل حسب المواصفات والشروط التالية:  
 معاينة المكان 

على الشركة المتقدمة دراسة طبيعة الموقع وجميع المستلزمات الضرورية بالعطاء والتي من الممكن توثر   •
 .األسعارعلى 

ان وتضع دراسة توضح فيها نوعيات ومواصفات األصناف  قبل التنفيذ على الشركة ان تعاين طبيعة المك •
 المراد تركيبها، وأماكن تركيبها والية التشغيل و الجدول الزمني للتنفيذ.

(، لبيان كافة التمديدات  و نقاط  As built drawingsعلى الشركة تقديم مخططات ما بعد التنفيذ ) •
ات التشغيل و الصيانة و أية برمجيات أخرى  ،شاملة كافة كتالوجات و كتيب DVRsتركيب الكاميرات، 

 لكافة بنود و مكونات العطاء.
 والتركيب والتشغيل بالتنسيق مع المهندس المختص. األعمالجميع  •

 التركيب والتشغيل  
بحيث يغطى المكان الجغرافي  في القاعات والساحات والممرات والدرج والغرف يتم تركيب الكاميرات  •

تم التركيب بعد اعتماد المكان )  حسب المعاينة المبدئية ( من قبل الطواقم المطلوب بشكل ممتاز؛ وي 
 الفنية. 

 التجميعات المركزية حسب رؤية المهندس المختص. يتم تركيب الشاشة و •
وتشغيله على أن يتوافق مع احتياجات نظام الكاميرات للعمل بشكل ممتاز مع األخذ    DVRيتم تركيب  •

 ود أدناه؛ ويتم ربطه بشبكه المكان ؛ وربط جميع الكاميرات بالنظام .نفي الببعين االعتبار المواصفات 
كافة مكونات النظام  بحيث تتوافق  المصنعةوطبلون الكهرباء من نفس الشركة   DVRتكون الكاميرات وال •

 مع بعضها البعض ومع شبكة الوزارة  
  –الب توب  –از سواء كان )كمبيوتر نظام المراقبة من الداخل والخارج من أي جه إلىإمكانية الدخول  •

 تابلت ...الخ( عن طريق الويب والبرامج الخاصة بالمراقبة.    –هواتف ذكية 
 أسعار  أيتم االحتياج ألي مادة ولم تذكر في العطاء تقوم الشركة بتزويدها بدون  إذاالتركيب  أثناء •

 ختص.. ومن النوعيات الجيدة وبشرط ان تعتمد من قبل المهندس المإضافية
 Cabling/ Duct -Powerالبنية التحتية للنظام ) أعمالعن تصميم وتوريد وتنفيذ كافة  مسئولةالشركة  •

…etc 1(،و تحميل األصناف الغير مذكورة في العطاء في البند رقم 
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يلتزم الشركة بتنفيذ العزل المناسب لتمديدات الكوابل وخصوصًا الكهربائية منها وبما يضمن عدم حصول   •
( أو تمزق / قطع لهذه األسالك ، ويلتزم بمراعاة المظهر الجمالي Short Circuitsكهربائي )شورت 

 العام.
تلتزم الشركة بإصالح أو تبديل أي ممتلكات يتسبب في عطبها أو خرابها أو تشويهها أثناء التنفيذ وإعادة   •

 األوضاع 
ب وظيفتها غير ذلك مع مراعاة  يجب تثبيت جميع األجهزة والمعدات الموردة بشكل محكم ما لم تتطل •

 شروط التركيب والتثبيت المعتمدة لدى الشركة المصنعة.
 توافق وربط كافة مكونات النظام مع بعضها البعض ومع شبكة المكان تقع على مسؤولية الشركة. •
 اف. كاتلوجات بتلك األصن إرفاقالكاميرات المتقدمة بها بالعطاء، مع  وأنواععلى الشركة كتابة موديالت   •

 :DVRشروط خاصة بتوريد وتركيب وتشغيل جهاز التسجيل 
ملحقات وكوابل ومجاري ومسارات إضافية   إلىبعد معاينة الشركات للمبنى، ووجدوا أن المكان يحتاج  •

 ، مع التوضيح.DVRتكفي على الشركة تحميل األسعار على بند   أن الكميات ال أووغيرها، 
ملحقات او لوازم تركيب وتشغيل، فعليها توفيرها وال يحق لها   لىإاحتاجت الشركة  إذاأثناء التركيب  •

 المطالبة بأسعار إضافية.
على الشركة أن توفر بيانات التعامل واستخدام جهاز التسجيل وكيفية التعامل معه، وعليها أيضا تدريب   •

 المهندس المختص على الجهاز.
( جهاز التسجيل في حال Resetتهيئة ) وأ  لضبط المصنععلى الشركة أن توفر كافة الطرق الالزمة  •

 ، وتدريب المهندس المختص على ضبط المصنع. حساب المديرنسيان كلمة مرور 
توفير البرامج والتطبيقات المتعلقة بجهاز التسجيل، حتى يتسنى تنزيل البرامج على جهاز كمبيوتر او   •

 هاتف ذكي. 
 شخاص معينين داخليا وخارجيا. قدرة الجهاز في التحكم في عرض عدد معين للكاميرات أل •
 قدرة الدخول والمراقبة من الجهاز داخليا وخارجيا على أجهزة كمبيوتر او هواتف ذكية . •
 

 شروط خاصة بتوريد وتركيب الكاميرات:
تكون الكاميرات واألغطية الخارجية وكافة اإلكسسوارات من نفس الشركة المصنعة أو إرفاق  أنيجب  •

الالزمة  اإلكسسوارات من مصنع أخر ويكون سعر الكاميرا يشمل كافة  آخر شهادة توافق مع أي منتج
 األعمدة.. الخ   أوالزوايا  أوعلى الجدران الداخلية  سواءلتثبيت الكاميرات 

 حسب طبيعة المكان وحسب رؤية المهندس المختص. FIX/Domeتركيب كاميرات داخلية  •
أن يكون المنشأ ) أمريكي ،كندي، أوروبي،   راعاةمأن تكون الكاميرات من شركة عالمية معروفة مع  •

 ياباني كوري(  
 تكون جميع الكاميرات مقاومة للعوامل الجوية )الحرارة,الغبار,الرطوبة,الرياح المياه(. أن •
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ال تؤثر على سلبا علي  شكل   أنو  false ceilingتكون  أعلي  ال  أنالتركيب يجب  أعمالجميع  •
يتم التمديد داخل مجاري في   false ceilingلمبني وفي حال عدم وجود الجدران الداخلية و تشطيب ا

كان التمديد خارجي يجب على الشركة أن   وإذاالحائط وبشكل الئق ال يؤثر على شكل الجدران،  أعلى
 تهتم بالمنظر العام وعدم التأثير سلبا على الشكل الخارجي

أي قطعة أو جهاز أو محول مستلزمات غير مذكورة   إلىاحتاج التركيب  إذاأثناء عمل الشركة في المكان  •
 على الشركة توفيره دون المطالبة بأسعار إضافية. 

 على طبلون الكهرباء و طبلون التسجيل. وإلصاقهاتقديم مخطط تفصيلي بأماكن الكاميرات  •
 ل الجو عينة للمهندس المختص( مقاوم لعوام إحضاربالستيكي مقوى )   طابعالكوابل  ترقيم الكاميرات و •
 تتم بالتنسيق مع المهندس المختص وموافقته   األعمالجميع  •
 

 البرنامج المشغل 
 المراقبة داخليا وخارجيا من كافة أنواع األجهزة  إتاحة •
والبرامج الخاصة   IOSو  androidالذكية  األجهزةتوفير البرامج المشغلة لتمكين الدخول على النظام من  •

 .  windows 7/8/10بأجهزة الويندوز 
يجب التأكد من أن جميع األجهزة والبرامج خالية من أي معدات وبرامج ومعالجات قد تنتهك سرية   •

 البيانات 
 عند وقت االستالم  إصدارتكون أصلية وغير مقرصنة وآخر  أنجميع البرامج ونظم التشغيل يجب  •
واللوازم واإلكسسوارات  ( والمواد واألدواتLicenseيلتزم الشركة بتوفير وتوريد كافة البرمجيات والرخص ) •

واليد العاملة الالزمة لتنفيذ العمل المطلوب ,بحيث أن ال تكون هذه الرخص مرتبطة بفترة زمنية أو معيقة  
 لتوسعة النظام.

الشركة ملزمة بتدريب مهندس على األقل على تشغيل وإدارة النظام و البرامج المرفقة وتدريب مشغلي   •
 النظام. 

 
 يل: أسعار التركيب والتشغ

على الشركة تحميل كافة أسعار التركيب و اليد العاملة والملحقات الغير مذكورة في البنود أعاله على   •
احتاجت  إذاعند التركيب  إماوذلك أثناء المعاينة وقبل تقديم عروض األسعار،  DVR 1البند رقم 

 طالبة بأسعار إضافية. مواد إضافية تتحمل الشركة المسؤولية الكاملة بتوفيرها دون الم إلىالشركة 
 المطابق.  األرخص على  وإنماليس بالضرورة اإلحالة على أقل األسعار،  •
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 الضمان 
 على نظام المراقبة وملحقاته على أن يشمل التالي سنوات 3مدة الضمان 

تلتزم الشركة بتقديم فترة صيانة مجانية لمدة ثالث سنوات من تاريخ التسليم الفعلي على أن تكون شاملة   •
طع الغيار والمواد واألدوات واللوازم واإلكسسوارات واليد العاملة الالزمة لتنفيذ العمل للصيانة المطلوبة  لق

 ( خالل فترة الصيانة المجانية.Updatesويشمل ذلك عملية التطوير على البرنامج )
ة أقصاها  على الشركة االستجابة ألي طلب صيانة من قبل الوزارة بإجراء اإلصالح المطلوب خالل مد  •

لم تتم االستجابة   إذاعلى حساب الشركة  باإلصالحتقوم الوزارة  س إال ساعة من موعد التبليغ. و 24
 ساعة.  48خالل 

على الشركة كفالة كافة بنود ومكونات العطاء ويشمل ذلك قطع الغيار والدعم الفني للبرامج المقدمة  •
 من الشركة لمدة ال تقل عن ثالثة سنوات.  بكتاب رسمي مغطاةتكون الكفالة  أنوتحديثاتها، ويجب 

تقديم العرض يعني اإلقرار من مقدمه بااللتزام في حال وجود أعطال أو عيب تصنيع األجهزة باتخاذ   •
كافة الخطوات الضرورية لتصحيح ذلك وإعادة الجزء المعطل للعمل بصورة كاملة ومرضية وان يتحمل 

أيام عمل بعد   3تصحيح األخطاء خالل مدة ال تزيد عن تكاليف ذلك )وفي حالة عدم قيامه بإصالح و 
 إبالغه فانه يعتبر موافق على قيام الوزارة بتصحيح الخطأ على حساب الشركة المعنية ( 

 
 غرفة تحكم :

غرفة التحكم من مسؤولية الشركة ويجب أن تشمل غرفة التحكم على كافة   أجهزة توريد وتركيب وتشغيل  •
التحكم الكامل بحيث تشمل جميع   إلىت الالزم لعملية المراقبة باإلضافة األجهزة والشاشات والمعدا

 إمكانية المشاهدة داخليا وخارجيا.  وإتاحةالمواسير البالستيكية... الخ(  -التمديدات )كوابل 
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Item 6: MINISERVER I 

HP workstation z2 G4 core i7 8700 ,  MB  intel m RAM 32GB, HDD ssd 256 M2 

vmme , Hdd 1TB sata 7200 RPM , VGA Intel m Lan 2 * 10/100/1000 , keyboard . 

Mouse , Monitor  HP Z Display Z22n G2 21.5-inch IPS LED Backlit Monitor, 

Kasper Antivirus Endpoint security with licenses 1 years. 

 

Item 7: Dicom Viewer 

RadiAnt DICOM Viewer , Support Win 10 

 

Item 8: Ubiquiti Nano Beam 

Ubiquiti Nano Beam M5 with POE Adapter or equivalent   

 

Item 9: SMART TV 50`` 4 k 

Brand Name TV  1m 25cm (50") NU6100 UHD TV (HP or eq) 

50" LED Full HD 1080p, SMART, 4K 

Ports (at least): 1 x HDMI, 1 x VGA 

Cables: 

• HDMI cable 1X10m  

• USB cable 1X10m 

• Power Cables 

• Power Splitter with 5 output 

Wall mount (include installation) 

1 Year Warranty 

 

Item 10: PUSH and Talk 

Motorola CP140 UHF/VHF Portable Handheld FM Transceiver Two-way radio 
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Item 11: BroadBand 940 

Broadband Tplink 450Mbps Wireless N Router 

TL-WR940N 

 

Item 12: cat6 cable ftp 

Network  Cable Cat 6A, S/SFTP (teldor, D'Link, premiumline ) (According to sample) 

 

Item 13: Unifi AP LR 

UniFi Access Points feature Wi-Fi 802.11ac(UniFi AP AC LR): 802.11ac Wave 2 

Access Point with Dedicated Security Radio. 2.4GHZ 

Brand Name POE Trans 1GB interface for each AP 

2 Year Full Warranty 

 

Item 14: switch 24 port   

Switch | 24 x Gbit LAN, 2x 10Gbit SFP+ cages (1.25gb and 10gb modules accepted), , 

Rackmount, or if not available Switch 16 port Giga will be accept 

 

Item 15: switch 16 port   

Tplink 16-Port Gigabit Rackmount Switch 

TL-SG1016D 

 

Item 16: CCR 1009 

Routerboard: Product code: CCR1009-7G-1C-1S+ or eq 

CPU: TLR4-00980 

CPU core count: 9 

CPU nominal frequency: 1.2 GHz 

Dimensions: 444x175x47mm 

License level min: 6 
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Operating System: RouterOS 

Size of RAM: 2 GB 

Storage size: 128 MB 

Storage type: NAND 

Tested ambient temperature: -20°C to 60°C 

Powering 

PoE in: Passive PoE 

PoE in input Voltage: 15-57 V 

Number of AC inputs: 2 

Ethernet 

10/100/1000 Ethernet ports: 7 

Ethernet Combo ports: 1 

Fiber 

SFP+ ports: 1 

Peripherals 

Number of SIM slots: 1 Smart card (Mini SIM) 

Memory card type: microSD, Memory Cards: 1, Serial port: RS232, Number of USB 

ports: 1, USB Power Reset: Yes 

Included: 2X MikroTik SFP+ 2 installed module 10G   compatible with  cisco solutions 

2Year Full Warranty 

 

Item 17: UPS 800va 

Brand Name UPS for Desktop computer 800va Advise , APC Or eqv. 

Output Power Capacity : >=  510 Watts / 800 VA . Waveform 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 
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2X Original Power Cables for UPS output interface Included 1X Original Power 

Cables for UPS input interface Included 1 Years Full Warranty 

 

Item 18: Rack 10 U 

Rack 10U:  brand Name original LinkBasic10 U 60cm depth steel rack, with glass 

cover and lock ,Brand Name two removal sides panels with lock  ,Equipment :2x fan 

in roof cooling panel;  1x of power strip  6 node Deco,  

2Xcable management patch, 2XCable Organization, 2X Patch Panel 24 ports Cat 6A 

X 40 XPatch Cabel Cat6A 0.5m 

 (According to Sample) 

 

Item 19: POE Switch 

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. 

2 Year Full Warranty 

 

Item 20: IP Phone 

ALCATEL-LUCENT 8001 SIP DESKPHONE 

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) 
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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 

 

Item 21: Attendance Finger Print 

 

Brand Name Time Attendance  

ZKTeco IN01-A 

Fingerprint Capacity:3,000 

ID Card Capacity:10,000 

Record Capacity: 100,000 

Display: 3.0-inch TFT screen 

Communication: TCP/IP, RS232/485, USB (host and client) 

Standard Functions: 

Work code, SMS, DST, Self-Service Query, Automatic Status Switch, Built-in Battery, 

Multiple Verification Mode, ADMS 

Access Control Interface for 3rd Party Electric lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm, 

Door Bell 

Input & Output 

Optional Functions: ID/Mifare/HID, GPRS, Wi-Fi, Webserver, Photo-ID, External 

Printer, 

External Bell, Scheduled-Bell, Anti-Passback 

Power Supply: 12V DC 3A40 

1 year warranty 
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Item 22: Desktop 

 

Desktop Computers Brand Name HP 290 G2 Computers  or eq  

Business edition 

 Intel® Core™ i5-8500 with Intel® UHD Graphics 630 (3 GHz base frequency, up to 

4.1 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 9 MB cache, 6 cores) 

8 GB  DDR4 SDRAM  

Memory Slots: 4 DIMM 

HD 1TB GB SATA 7200 RPM 3.5'' 

Chipset: Intel® H370 

Integrated: Intel® UHD Graphics 630 

Included: USB Keyboard  AR + EN &Mouse  

-AC power cord : europe , 3pin plug 

Built in HDMI port in the MotherBoard 

Monitor : HP 215 LED WIDE 21`` with HDMI interface, Without External Transformer 

include Kaspersky Endpoint Security Cloud License 1 Year 

original Cable Ethernet cat6 SFTP 3 m * 1 

HDMI Cable 1.5m Included 

All Parts Brand Name 

1 year Full  warranty 

 

Item 23: Pulse and MOH app Design UI 

 

   جهيز تصاميم لتطبيقينت

 لتطبيق طبي ا  Pulse and employee  UI/Ux   خاص بال األولالتطبيق 

  :تطبيق للخدمات الصحية بالمستشفيات 

 الدخول الموحد  .1

 دخول لقامة المرضى التابعة للطبيب ال .2

 .عرض ملف المريض  .3

 :ألقسام وتقديم الخدمات التالية متابعة المريض في ا .4
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 عرض ملف طبي          - 

 .طلب المختبر وعرض النتائج          - 

 .وعرض النتائج أشعهطلب            -

 .الخطة العالجية األدوية          - 

 .تنفيذ الخطة العالجية          - 

 .بيانات التنفس الصناعي          - 

 .ض من القسم والتشخيص النهائيتخريج للمري           -

 .مالحظات التمريض والطبيب            -

 .طلب باثولوجي           -

 .PCR طلب           - 

 خصائص يتم تصميمهم  8وهو عبارة عن  التطبيق الثاني خاص  بتطبيق بالموظفين

 

Item 24: 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, 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 
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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
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 النماذج 

 ( 1نموذج رقم )

 

 

 

 

 

 

 20التاريخ:   /     /               اليوم : 

 التعهــــد
 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى بأن أقدم دير شركة ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى مندوب/مأتعهد أنا/ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىى ( في موعده المحدد مستوفيًا لجميع الشروط العامة والخاصة عرض سعري للمناقصة رقم  ) ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 للمناقصة المشار إليها بما فيها الكفالة البنكية. 

وفي حال عدم التزامي بذلك يسقط حقي في االشتراك في المناقصة وال يحق لي المطالبة بأي تعويضات 

 للطعن في نتيجة المناقصة . 

 المقر بما فيه :                                                                   

 االسم :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوقيع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهوية : ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ختم الشركة                                                                  
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 ( 2)نموذج رقم 

 

 معلومات عن المشــــــترك في المناقصــــــــة 

 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى اسم المؤسسة / الشركة : ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاسم صاحب الشركة: ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمشتغل المرخص: ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الفاكس: ىى رقم الهاتف / الجوال: ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى البريد االلكتروني : ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعنوان المؤسسة /الشركة: ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرقم قسيمة الدفع لقاء الصحيفة: ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمبلغ القسيمة : ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 20التاريخ: ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى / ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى / ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم المستلم : ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى اس

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى صفته: ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 

 ختم الشركة
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 ( 3نموذج رقم )

 
 عـــقـــــــــــد

    20مناقصة رقم ـــــــــــ/     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تم االتفاق بين:  20أنه في تاريخ ــــــــــــ/ـــــــــــ/     
 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                      وزارة الصحة ،من غزة، ويمثلها في العقد السيد/ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى -دائرة المشتريات  طرف أول:
 (.المشتري بصفته مدير الدائرة ويسمى فيما بعد )

ى بصفته  ويمثلها في العقد السيد/ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى –  من غزةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى،  طرف ثاني:
 (.الموردىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ويسمى فيما بعد )

 
 وجـــه االتفـــاق 

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى على حساب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى، وقام قام بطرح مناقصة ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى المشتري أن  حيث 
 (بمبلغ )ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى (للصنف المذكور في أمر الشراء رقم )ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الموردبقبول عرض  تري المش

بة المضافة )ويسمى فيما  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى الغير، شاملة / غير شاملة لقيمة الضريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى فقط ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 بعد "قيمة العقد"(. 

 

 وقد اتفق الطرفان على ما يلي:
لمعاني المحددة لها على التوالي في شروط  يكون للكلمات والتعبيرات الواردة في هذه االتفاقية نفس ا .1

 العقد المشار إليها.
 ويتم تفسيرها على هذا األساس، وهي:  والمورد المشتري تعتبر الوثائق التالية جزءًا من هذه االتفاقية بين  .2

 المقدم من صاحب العطاء . األسعارنموذج العطاء وجدول  -أ
 جدول المستلزمات . -ب 
 المواصفات الفنية .  -ت 
 امة للمناقصة.الشروط الع -ث 
 الشروط الخاصة للمناقصة .  -ج
 اإلخطار المرسل من المشتري برسو التعاقد . -ح
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يتعهد المورد مقابل المدفوعات التي سوف يسددها المشتري على النحو المحدد فيما بعد، بتوفير   .3
م  البضائع وخدمات تابعة ومعالجة أي عيوب بها من جميع النواحي على النحو الذي يتفق مع أحكا

 العقد 
: كما هي مذكورة في أمر الشراء ابتداًء من تاريخ  اإلخطار المرسل من المشتري برسو  مدة التوريد  .4

 التعاقد.
يكون الدفع لقاء توريد األصناف كما هو مذكور في أمر الشراء من تاريخ تقديم الفواتير واألوراق الدالة  .5

 على انهاء التوريد.
الثانى فى تطبيق هذا العقد يفصل في ذلك الخالف القضاء إذا وقع خالف بين الطرفين االول و  .6

 الفلسطينى في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. 
 حرر هذا العقد من ثالث نسخ بيد كل طرف نسخة.  .7

 
 وإشهادا على ذلك فقد قام الطرفان بتوقيع هذا االتفاق طبقًا للقوانين الخاصة بهما في التاريخ المدون أعاله. 

 
 طرف ثاني        طــرف أول             

 شركة/ ______________     دائرة المشتريات  -وزارة الصحة  
  يمثلها/ ______________      مدير الدائرة  –يمثلها/           

 التوقيع والختم / _________             التوقيع والختم / _________  
 
 

 اعتماد/
 اإلدارة العامة للشئون القانونية  

 

 
 

 

 

 
 

 
 


