دولة فلسطين
وزارة االقتصاد الوطني
إعادة طرح عطاء رقم ()2017/ 2
عطاء لدراسة وتوريد وتركيب نظام تغذية كهرباء كهرباء احتياطي لغرفة السيرفرات
لغرفة  UPSتعلن وزارة االقتصاد الوطني  /لجنة المشتريات عن طــرح عطــاء لدراسة وتوريد وتركيب نظام تغذية كهرباء احتياطي
السيرفرات بوزارة االقتصاد الوطني  ،تبعا ً للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء ،فعلى الشركات ذات االختصاص
والمسجلة رسميا ً وترغب في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة االقتصاد الوطني /دائرة الشؤون اإلدارية في الماصيون ،الطابق الثاني،
على أن تقوم الشركات بزيارة الموقع وتقديم الحل المناسب والتنفيذ في العرض المقدم من الشركة وستكون مواعيد الزيارة يومي الثالثاء
والخميس  2017/3/7و  2017/3/9من الساعة  11:00وحتى الساعة  1:00ظهرا و من ثم يمكن للشركات المعنية الحصول على كراسة
المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع مبلغ ( )150شيكل غير مستردة في حساب إيرادات أخرى التابع لوزارة المالية رقم ( )219000/49في
بنك فلسطين المحدود –فرع رام هللا ،آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في دائرة الشؤون اإلدارية هو
الساعة العاشرة من يوم الثالثاء الموافق ( )2017/4/4وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان والمكان  .على أن يلبي
العرض األمور التالي :
المطلوب تشغيله أثناء انقطاع الكهرباء :
 -1السيرفرات والمعدات الخاصة بالشبكة داخل غرفة السيرفرات

 -2نظام اإلنذار

 -3نظام التكييف

 -4نظام المراقبة

 -5أية أمور أخرى تقدمها الشركة
آلية التشغيل :
يعمل النظام أوتوماتيكيا في حال انقطاع التيار الكهربائي ،و يجب تركيب مفاتيح يدوية في حاالت الطوارئ.
أن يغذي الكهرباء لمدة ال تقل عن  20دقيقة مع إمكانية زيادتها بتركيب بطاريات جديدة
أن تتحكم اللوحة بكل األنظمة داخل غرفة السيرفرات مع إرسال رسائل تحذيرية عبر البريد االلكتروني .
مالحظات :
 -1يجب أن تكون التجهيزات ضمن الشروط المعيارية
-2رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .
 -3يجب إرفاق شيك بنكي معتمد أو كفالة بنكية معتمدة وبمبلغ مقطوع مقداره  3000شيكل ساري المفعول لمدة ستون يوم
 -4تقدم األسعار بالشيكل حسب جداول المواصفات وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب
 -5لجنة المشتريات غير ملزمة بقبول أقل األسعار
 -6بإمكانكم الحصول على كراسة العطاء من خالل دائرة الشؤون اإلدارية في الماصيون شرط أن يتم وضع وصل الدفع في مغلف العطاء يوم
التسليم
لجنة المشتريات
وزارة االقتصاد الوطني

