
 

 

 

 

 
 

 24.09.2019 إستدراج عرض ألجهزة حاسوب 
ي و  ي القدس والممول من صندوق النقد العرب 

 
وع دعم المؤسسات االهلية ف وبتنفيذ   بإدارة البنك االسالمي للتنمية ضمن مشر

ي 
اعات  ACT)ترغب ،  "برنامج األمم المتحدة اإلنماب  ز  عرض سعر  بالحصول عىل  (للدراسات والوسائل البديلة لحل النز

اء  و عىل أن ال تقل  وفقا للتفصيل  Portable Hard Driveو   (Lap Top)حاسوب محمولة أجهزة  خاص بشر

ي الجدول أدناه عىل أن يقدم العرض بالظرف المختوم.  ةالوارد مواصفاتال
 
 ف

 العدد البيان الرقم
 

 المجموع بالدوالر األمريك   بالدوالر األمريك   سعر الوحدة

1 Laptop 

 8 GB DDR4 2400 

 15.6” HD AG SVA 220 

 256 GB SSD 

 Licensed Windows 10 Pro 64 

with recovery partition 

 DVD-Write 

 3 Years warranty  

 Bag 

3   

2 2 TB Portable Hard Drive  

 Plug-and-play ready for 
Windows PCs 

 Fast data transfer with USB 3.0 

 Compatible with Windows 10 or 
8.1, reformat for MAC OS 

1   

  المجموع
يبة المضافة غنر  المجموع    شامل قيمة الضز

 

  :يجب  أن  تتوفر لدى  كل  من يرغب بتقديم عروض االسعار   
وط الت   وفيما  يل   الشر

يبية المورد ون كيأن   .1  ويتوفر لديه براءة ذمة وشهادة خصم مصدر.  صفرية  قادر عل اصدار فاتورة ضز

يبة القيمة المضافة. غنر  و بالدوالر االمريكي أن يكون السعر  األسعار:  .2  شامل لضز

 أقل االسعار  بالمواصفات المطلوبة. سوف تتم اإلحالة عىل مقدم العرض الذي يقدم  حالة  أمر العقد: إ .3

 . إستالم الفاتورة  من  أسبوعي   يتم الدفع لمن يرسو عليه العرض خالل  .4

اعات  ACT)مؤسسة  .5 ز  غي  ملزمه بأقل األسعار.  (للدراسات والوسائل البديلة لحل النز



 

 

 

 

 
 

اعات  ACT)مؤسسة  .6 ز  بالكميات المذكورة اعاله.  غي  ملزمه (للدراسات والوسائل البديلة لحل النز

بحيث تكون نسخة العطاء معبئة ومختومة  باليدالمذكور أعاله ؤسسة الميسلم النموذج معبأ إىل عنوان  .7

 حسب األصول. 

 من تاري    خ استالم العروض.  شهر حتى سارية المفعول  سعاركميجب أن تكون عروض أ  رسيان مفعول العرض:  .8

ة الممتدة  - ين أول توريد جميع البنود سيكون خالل الفيى  . 2019خالل شهر  تشر

. سيتم الدفع من خالل شيك بنكي  -  وبالدوالر األمريكي

وقبل الساعة  29.09.2019الموافقاألحد آخر موعد إلستالم عرض السعر المختوم و بالظرف المختوم هو يوم  -

ة ظهرا.   الثانية عشر

اعات  ACT)لالستفسار ولمزيد من المعلومات   - ز  عىل: يرج  االتصال ( للدراسات والوسائل البديلة لحل النز

ي عىل العنوان  : ، (025459777)، هاتف رقم :  (قصي عباس) -
وب  أو ارسال بريد الكيى

[act.adr.studies@gmail.com] 

ام،،،  وتفضلوا بقبول فائق االحن 

 

 المدير التنفيذي
 محمد كامل هادية 

وع  منسق المشر
 قصي فخري عباس 

 
 
 

 

 

 


