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 ( نموذج االستجابة لوثائق العطاء3رقم ) ممحق` 1

 

)يىافك، غيز يىافك ، يطابك، غيز ٍجة علي الوناقص الرد  تاحدى العثارات التالَة  .1

 يطابك(.
ٍجة علي الوناقص توضَح االسثاب فٌ   )غيز يىافك(فٌ حال كاى رد الوناقص  .2

 الوالحظات.

ٍجة علي الوناقص ذكر رقن الصفحة التٌ تحتوً  )يطابك( فٌ حال كاى رد الوناقص .3

 علي الوعسزات الالزهة فٌ عرضة الفنٌ الوقدم فٌ الوالحظات.

ٍجة علي الوناقص توضَح سثة عدم الوطاتقة  )غيز يطابك(فٌ حال كاى رد الوناقص  .4

 فٌ الوالحظات.
 

 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
يمديت اوالً :  

 1 مبررات المشروع  
 2 اىداف المشروع والقيمة المضافة  
 3 مؤشرات قياس االداء وعوامل النجاح  

 ثانياً : انشزوط انىاجب تىفزها في انًنالص

لدى وزارة  ان يكون عامال في مجال تكنولوجيا المعمومات ومسجال  
سنوات 5الصناعة والتجارة لمدة ال تقل عن  . 

1 

.عمى االقلمشاريع مشابية  3ان يكون المناقص قام بتنفيذ     2 
متخصصا في تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة المراقبة ان يكون المناقص   

 بالكاميرات.
3 

ان يكون المناقص نفذ مشاريع مشابيو موضوع العطاء داخل االردن معززة   
 بمعمومات المشروع ومعمومات االتصال.

4 

تقديم الوثائق والشيادات الرسمية التي تثبت تحقيقو لمشروط عمى المناقص   
 اعاله

5 

 ثالثًا : شروط عامة

تحتفظ لجنة العطاءات في حقيا بالغاء دعوة العطاء او اعادة الطرح   
لمعطاء في أي وقت او أي مرحمة دون بيان االسباب ما لم يكن المتعيد قد 

تبمغ قرار االحالة ولمجنة العطاءات ان ترفض كل او بعض العروض 
 المقدمة الييا المخالفة لمشروط أو المواصفات والتي  وال تفي بالغرض دون

1 
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
ان يكون الي من المناقصين الحق في الرجوع الييا باي خسارة او ضرر 
ناشىء عن تقديم عرضو وال يترتب عمى الييئة أي التزامات مالية او غير 

 .مالية مقابل ذلك
 المقدمةالحق في ان ترفض اي عرض اذا كانت االسعار  العطاءاتلمجنة   

 مبالغًا فييا.
2 

الحق في استبعاد أي عرض ال يكون واضحا بصورة كافية  العطاءات لمجنة  
او يحتمل اكثر من تفسير او اذا كان ناقصا في بيان مواصفات مواد 

لم يقدم عمى النموذج المقرر المرفق  اوالعطاء او شروط ومواعيد تسميميا 
 بدعوة العطاء.

3 

المحال عميو العطاء رسوم طوابع الواردات وأية رسوم اخرى  يدفع المناقص  
مستحقة بموجب القوانين واالنظمة المعمول بيا )مثل رسوم االعالن 

 بقرار االحالة. تبمغوبالصحف( خالل عشرة ايام من 
4 

منو بأنو مطمع ومتفيم لجميع مواد  يعتبر تقديم عرض المناقص تاكيداً   
ووثائق دعوة وتعديالتيا   2008 ( لسنة 1تعميمات العطاءات رقم )

 العطاء.
5 

اذا وقع تناقض او تعارض بين الشروط العامة والشروط الخاصة فيؤخذ بما   
 ورد بالشروط الخاصة.

6 

 الكفاالت المالية رابعًا:

%( من قيمة العرض 3بنسبة )  العطاء لدخول بنكية كفالة بالعرض يرفق  
باسم عطوفة مدير  محمي بنك عن صادر/وصادرة مصدق شيك أوالمقدم 

 ( يوماً  (90وذلك ولمدة  عام ىيئة تنظيم النتقل البري باالضافة لوظيفتو 
العروض  ولن ينظر ألي عرض مقدم بدون كفالة دخول  فتحمن تاريخ  

 بالعطاء.
 

1 

%( من القيمة 10تقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة ) الفائز عمى المناقص  
االجمالية لإلحالة حسب النموذج المعتمد لدى الييئة ولمدة تنفيذ العطاء 
تبدأ من تاريخ االحالة وتجدد بطمب من الفريق االول ودون الحاجة الى 

 موافقة الفريق الثاني بذلك وكمما اقتضت الضرورة ذلك.

2 

%( مددن قيمددة العطدداء حسددب 5بنسددبة )بددل المتعيددد مددن ق قددديم كفالددة صدديانةت   3 
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
تبدددددأ مددددن تدددداريخ االسددددتالم  ( سددددنوات3)لمدددددة لدددددى الييئددددة  النمددددوذج المعتمددددد

 النيائي من قبل الييئة.
 

 تقديم العروضخامسًا: 

واحدددددددددد مغمدددددددددق ومختدددددددددوم عمدددددددددى نسدددددددددختين  تقددددددددددم العدددددددددروض فدددددددددي مغمدددددددددف  
متطددددددددددددددابقتين )االصددددددددددددددل ونسددددددددددددددخة عنددددددددددددددو( باالضددددددددددددددافة الددددددددددددددى نسددددددددددددددخة 

 ويتضدددددددددددددمن العدددددددددددددرض الفندددددددددددددي مدددددددددددددع الوثدددددددددددددائق المطموبدددددددددددددة الكترونيدددددددددددددة 
ويكتدددددددددددددب عمدددددددددددددى ىدددددددددددددذا  وكفالدددددددددددددة دخدددددددددددددول العطددددددددددددداءالعدددددددددددددرض المدددددددددددددالي 

 اسم ورقم العطاء واسم المناقص. المغمف
 

 

 :الفني العرض  
بيان خبراتو المتخصصة في مجال تجييز  المناقصيطمب من  -

مركز مراقبة و توريد وتركيب كاميرات المراقبة وعميو التقيد التام 
برازه بالشكل المفيوم والواضح الذي يمكن المجان  بالمطموب وا 
الفنية والمتخصصة من تقييم المشاريع المتخصصة المسماة من 

 .قبمو والمشابية لنطاق العمل
أن يبين أسماء وخبرات ومؤىالت الكادر  المناقصيطمب من  -

الفني الرئيسي الذي سيكمف تجييز مركز مراقبة و وتركيب 
المالئمة لطبيعة المشروع موضوع العطاء  و كاميرات المراقبة

 .وبيان خبراتيم المتخصصة لمشاريع مشابية لنطاق العمل
يطمب من المناقص ان يبين منيجية وخطة العمل حسب نطاق  -

 خدمات المطموبةالعمل وال
يطمب من المناقص تعبئة وارفاق نموذج االستجابة لوثيقة العطاء في  -

العرض الفني ولن ينظر في اي عرض ال يتم ارفاق نموذج االستجابة 
 لوثيقة العطاء معباء حسب االصول.

يتم وضع كافة المعمومات واألوراق والشيادات الثبوتية المطموبة في  -
مغمف العرض الفني وكذلك تعبئة كافة الجداول المرفقة مع وثائق 

 .العطاء 
-  
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
 : المالي العرض  

 عمى : الماليأن يشتمل العرض  يجب- 
المرفق ضمن النموذج المخصص  عمىالعرض المالي  تقديم -

 وثائق العطاء.
بالدينار االردني  في العرض المالي الواردةتكون األسعار  أن -
 فيياشاممة ألية رسوم أو ضرائب نتيجة العمل في االتفاقية بما و 

 .الضريبة العامة عمى المبيعات
الصيانة تحديد قيمة )كمفة( الدعم الفني السنوي وبعد انتياء  -

 المجانية.
 

 

كاممة وبحيث تكون موقعة منو عمى المناقص تقديم نسخة الوثائق األصمية   
 ومختومة بخاتم الشركة.

 

ال تقبل العروض أو أي تغيير عمييا بعد التاريخ  والموعد المحدد اليداع   
 العروض المحدد في دعوة العطاء.

 

اذا وجدت لجنة العطاءات عند موعد فتح العروض ان عدد المناقصين يقل   
تقديم العروض )اعادة طرح العطاء( او عن ثالثة فميا ان تقرر تمديد موعد 

تحويل العطاء الى الشراء باالستدراج ،وفي ىذه الحالة تعاد العروض مغمقة 
 الى مقدمييا مقابل توقيع المناقص او من يمثمو.

 

اذا اقتنعت بعدم جدوى التمديد ان تقوم بفتح العرض  العطاءاتيحق لمجنة   
واجراء الدراسة واالحالة اذا وجدت االسعار والموازم  المقدمةاو العروض 

 المعروضة مناسبة.
 

 

عمى المناقص ارفاق جميع الشيادات والوثائق التي توكد قدرتو عمى القيام   
 باألعمال المطموبة.

 
 

يجب عمى المناقص ارفاق استجابة لوثيقة العطاء )دعوة االستدراج( عمى   
الواردة بيا باإلضافة الى التزامو بالمواصفات جميع الشروط وااللتزامات 

 الفنية والتقنية الواردة بيا ضمن العرض الفني.
 

 

  يعتمد السعر اإلفرادي لممواد في حال زيادة الكميات.  
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
 

 يدة انتنفيذ -سابعاً:

(  يوم تقويمي و تشمل تجييز مركز المراقبة 30المرحمة االولى   :  )  
 المباشرة .الرئيسي من تاريخ أمر 

1 

( يدددددددددددددوم تقدددددددددددددويمي لكدددددددددددددل مراكدددددددددددددز االنطدددددددددددددالق 30المرحمددددددددددددة الثانيدددددددددددددة : )  
وتشدددددددددددددددمل تركيدددددددددددددددب كددددددددددددددداميرات المراقبدددددددددددددددة فدددددددددددددددي مراكدددددددددددددددز  والوصدددددددددددددددول

االنطددددددددددالق والوصددددددددددول وربطيددددددددددا مددددددددددع مركددددددددددز المراقبددددددددددة الرئيسددددددددددي فددددددددددي 
 لمبدئ بالمرحمة الثانية . من تاريخ أمر المباشرةالييئة 

 

2 

 -ثايناً: غزاياث انتأخيز:

اذا تاخر المتعيد في تنفيذ ما التزم بو في الموعد المحددد بالعقدد فتفدرض عميدو   
بالمائددددة مدددن قيمدددة المدددوازم التدددي تدددداخر  واحدددد%( 1غرامدددة ماليدددة ( بنسدددبة )  )

المتعيددد فددي توريدددىا عددن كددل اسددبوع او جددزء مددن االسددبوع بصددرف النظددر عددن 
لمجندة العطداءات الضرر الناشىء عن التاخير فدي التنفيدذ وفدي جميدع االحدوال 

الحق بفسخ العقد وشراء الموازم التي تاخر المتعيد في توريددىا وتحميمدو فدروق 
 .االسعار دون سابق انذار 

 

1 

 -تاسعاً: طزيمت اندفع:

 1 %(  عند االستالم النيائي لممرحمة.100)  -المرحمة االولى :  

مركز انطالق %(  عند االستالم النيائي لكل 100)  -المرحمة الثانية :  
 ووصول.

2 

 عاشزاً: االحانت:

سيتم اجراء التقييم لمعروض المالية لممتقدمين لمعطاء والمستوفين الشروط   
 المطموبة عمما بأن لجنة العطاءات غير مقيدة بأقل االسعار.

1 

ستتم اإلحالة عمى شركة واحدة لكافة بنود العطاء وستكون المسؤولة عن   
 وكافة المتعمقات بو من بنية تحتية واجيزة. كافة محتويات النظام

2 

يحق لمييئة الغاء او استبدال اي من مراكز االنطالق والوصول الواردة   
 بدعوة العطاء.

4 

ال يحق لمشركات المنفذه لممشروع تشغيل شركات اخرى في الباطن دون    5 
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
 عمم وموافقة الييئة .

 ضًانت سىء انًصنعيت

يقدددم  المتعيددد ضددمانة خطيددة مددن سددوء المصددنعية مصدددقة مددن كاتددب العدددل   
تحتددددوي رقددددم قددددرار االحالددددة وبكامددددل قيمددددة المددددوازم المضددددمونة مضددددافًا الييددددا 

 .خمسة عشر بالمئة من قيمتيا  (15%)
 

1 

يمتزم المتعيد باستبدال الموازم التي ثبت سوء مصنعيتيا خدالل فتدرة الضدمانة   
االحالدة بنداءًا عمدى تقريدر لجندة فنيدة مدن الددائرة المسدتفيدة و/او الواردة بقدرار 

لجندددة فنيدددة تشدددكميا لجندددة العطددداءات بمدددوازم جديددددة عمدددى نفقتدددو وفدددي جميدددع 
االحوال يجب ان يتم استبداليا خالل شديرين كحدد اقصدى مدن تداريخ اشدعاره 
بذلك من الدائرة ذات العالقة و/او لجنة العطاءات ولمجندة العطداءات فدرض 
غرامددة تتناسددب مددع مدددة اسددتبدال المددوازم والضددرر والنفقددات الناتجددة عددن ذلددك 

 ويعاد احتساب مدة الضمانة من تاريخ تقديم الموازم الجديدة .
 

2 

 3 .مدة الضمانة من سوء المصنعية سنة ميالدية من تاريخ االستالم النيائي   

ذا لددم يقددم المتعيددد باسددتبدال المددوازم التددي ثبددت سددوء مصددنعيتيا حسددبما ورد ا  
بالبندددد اعددداله  فيدددتم تحصددديل قيمدددة الضدددمانة كاممدددة بموجدددب قدددانون تحصددديل 

خمدس عشدرة بالمئدة  (%15)االمدوال االميريدة او اي وسديمة اخدرى ويصدادر 
ع مدددن قيمدددة المدددوازم التدددي ثبدددت سدددوء مصدددنعيتيا ايدددرادًا لحسددداب الخزيندددة ويدددود

البداقي امانددات لشدراء المددوازم عمدى حسدداب المتعيدد وتحميمددو كمفدة المددوازم واي 
 بالييئة.نفقات او ضرر يمحق 

 

4 

 انتدريب

يمتزم المناقص الفائز بتدريب ميندسين عدد اثنين عمى األقل عمى تشغيل   
دامة النظام و البرامج المرفقة وتدريب  من موظفي الييئة عمى التعامل  5وا 

 مكونات النظام في مركز المراقبة.مع 
1 

 ( واجباث ويهاو انًنالص1يهحك رلى )

عمى الشركات كفالة كافة بنود ومكونات العطاء ويشمل ذلك قطع الغيار   
والدعم الفني لمبرامج المقدمة وتحديثاتيا، ويجب ان تكون الكفالة مغطاه 

 سنوات.بكتاب رسمي من الشركة الصانعة لمدة ال تقل عن ثالثة 
1 
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
 world wide 2 -بمد المنشأ لمكاميرات وبرنامج المراقبة :  

 3 توافق كافة مكونات النظام مع بعضيا البعض تقع عمى مسؤولية الشركة.  

(، لبيان As built drawingsعمى الشركة تقديم مخططات ما بعد التنفيذ )  
كتالوجات و كتيبات كافة التمديدات  و نقاط تركيب الكاميرات، شاممة كافة 

 التشغيل و الصيانة و أية برمجيات أخرى لكافة بنود و مكونات العطاء.
4 

( لمدى prove of conceptعمى الشركة المتقدمة تجييز مايمزم لتقديم )  
تاثير النظام عمى الشبكة الحاسوبية بوضعيا الحالي في الييئة ودون 

تمييز الوجوه وفئات النقد المختمفة احداث تغيرات واثبات مقدرة النظام عمى 
 ،وكل من يتخمف يعتبر عرضو مستثنى.

5 

عمى الشركة تقديم دراسة واضحة لحجم البيانات التي سيتم تحميميا عمى   
الشبكة باإلضافة الى حجم الفيديو المراد تخزينو في مختمف مستويات الدقة 

 .and 15 frame rate 6,9,12))والوضوح 
6 

الشركة تقديم تعيد خطي بان نظام المراقبة االلكتروني لن يوثر عمى عمى   
اداء الشبكة الحاسوبية بوضعيا الفني الحالي وتراسل البيانات عمييا في 

 الييئة.
7 

عمى الشركو المتقدمو دراسة طبيعة الموقع وجميع المستمزمات الضرورية   
 بالعطاء والتى من الممكن توثر عمى االسعار.

8 

اثناء التركيب اذا تم االحتياج الي مادة ولم تذكر في العطاء تقوم الشركة   
بتزويدىا بدون اي اسعار اضافية وخصوصا ما يتعمق بالشبكة الحاسوبية 

 او تغيير مكان الكاميرا قبل التنفيذ.
9 

عمى الشركة توفير فني متخصص داخل الييئة لمتاكد من سير عمل النظام   
 قل من تاريخ االستالم .لمدة شيرين عمى اال

10 

التواجد في موقع العمل وخالل أوقات الدوام الرسمي  الشركةعمى موظفي   
، وذلك طول فترة تنفيذ المشروع عمى أن يقوم المقاول بتسمية مدير  لمييئة

يومًا حول سير  14لممشروع والذي سيعمل عمى تقديم تقارير عمل كل 
 عمل المشروع.

11 

توضيح كافة المخالفات الوارده ضمن عرضو الفني وذلك في  الشركةعمى   
( ضمن العرض Non-Compliance Sheetممحق خاص بيذا الصدد )

الفني المقدم من قبمو ويعتبر وجود ىذا الممحق ضروري وممزم من الناحية 
12 
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
ي شيء غير مذكور ضمن ىذا الممحق مطابق أالتعاقدية لمطرفين ويعتبر 

 لممواصفات ومسؤولية تحقيق مطابقتو عمى حساب المقاول.  
عن تصميم وتوريد وتنفيذ كافة اعمال البنية التحتية  ةمسؤول الشركة  

( وتشغيل نظام مراقبة  Cabling/ fiber/ Power …etcلمنظام)
بة من خالل مركز اقوسيتم المر  IP CAMERASبإستخدام الكاميرات 

 موجود في مبنى اإلدارة العامة في شفا بدران.المراقبة ال

13 

يجب تثبيت جميع األجيزة والمعدات الموردة بشكل محكم ما لم تتطمب   
وظيفتيا غير ذلك مع مراعاة شروط التركيب والتثبيت المعتمدة لدى الشركة 

 المصنعة.
14 

بتنفيذ العزل المناسب لتمديدات الكوابل وخصوصًا الكيربائية  الشركة تمتزم  
( أو Short Circuitsمنيا وبما يضمن عدم حصول شورت كيربائي )

 تمزق / قطع ليذه األسالك ،ويمتزم بمراعاة المظير الجمالي العام.
15 

( والمواد Licenseبتوفير وتوريد كافة البرمجيات والرخص ) المناقصيمتزم   
واألدوات والموازم واإلكسسوارات واليد العاممة الالزمة لتنفيذ العمل المطموب 

،بحيث أن ال تكون ىذه الرخص مرتبطة بفترة زمنية أو معيقة لتوسعة 
 النظام.

16 

بإصالح أو تبديل أي ممتمكات يتسبب في عطبيا أو خرابيا  يمتزم المناقص  
عادة األوضاع  .الى ما كانت عمية سابقاً  أو تشويييا أثناء التنفيذ وا 

17 

يجب ذكر األسماء التجارية مع تقديم الكاتولوجات )من الشركات الصانعة(   
 Highوتحديد األنواع المستخدمة في العطاء بشكل واضح )بإستخدام الد 

Lighting   الد ،Marker  أو أي طريقة مناسبة( لجميع المواد المذكورة في
 . compliance Sheetالعرض المقدم مع االلتزام بتعبئة د

18 

 يزكش انًزالبت انزئيسي

الرئيسي  في مبنى االدراة في  المراقبة مركزتوريد وتركيب وتشغيل اجيزة   
يشمل ولية الشركة ويجب أن ؤ من مسشفا بدران وتنفيذ االعمال المطموبة 

المراقبة عمى كافة األجيزة والشاشات والمعدات الالزم لعممية المراقبة  مركز
 .باإلضافة الى التحكم الكامل فييا

 

 1 األعًال اإلنشائيت
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
تحديد المواصفات ( تركيب ارضيات باركية -  

 )والكمية
 1 -االرضيات:

تركيب باب زجاج سحاب يفتح من خالل  -  
بطاقة الكترونية  20الكترونية وتوفر بطاقات 

مع امكانية فتح الباب من الداخل بدون بطاقة 
)تحديد حجم الباب ومساحة  الكترونية
 الزجاج(

 االبددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددواب
 -:االلكترونية

 

2 

 2 األجهشة و انًعداث

)مواصفات المكيف  2طن عدد  1مكيف  -  
 حامي بارد(

 (AC)مكيددددددددددددددددددددددددددددددددددف 
:- 

1 

طاولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة  كراسي  8طاولة اجتماعات   -  
 اجتماعات

2 

 5اجيزة حاسوب لمموظفين عدد  -  
 مواصفاتيا

  3 اجيزة حاسوب

  HP LASER JET) طابعة ليزرية -  
M402DN)   مواصفاتيايرجى تحديد 

 HP COLORطابعة رسومات خرائط  -
LASER JET CP5225 DN مواصفاتيا 

 4 طابعات

 3 شاشاث انًزالبت

  - ((4*3) 46" LCD/LED 
backlight FHD) * 2 
VideoWall 

- Setup Box for each screen 
- VideoWall Console 
- VideoWall Author to 

control and operate 4x3 
Video Wall 

VideoWall 1 

 4 بزنايج ادارة انكاييزاث
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
يجدددددددددددددب أن يكدددددددددددددون برندددددددددددددامج المراقبدددددددددددددة قدددددددددددددادر عمدددددددددددددى تشدددددددددددددغيل كافدددددددددددددة   

مدددددددددن نفدددددددددس الشدددددددددركة المصدددددددددنعة و الكددددددددداميرات المطموبدددددددددة فدددددددددي المشدددددددددروع 
لديددددددددددو  ولمكدددددددددداميرات او يكددددددددددون معتمددددددددددد مددددددددددن قبددددددددددل الشددددددددددركة المصددددددددددنعة 

القدددددددددددددددرة عمددددددددددددددى إسددددددددددددددتيعاب مراحددددددددددددددل جديدددددددددددددددة لممشددددددددددددددروع   ويحتددددددددددددددوي 
  -: البرنامج عمى الخصائص التالية

1. Supported Video Compressions: MJPEG, 
MPEG-4 and H.264. 

2. The management software should accept other 
cameras brands with all the functionalities. 

3. Supports Real-time viewing of live and playback 
4. Support multiple streaming for live streaming and 

recording stream. 
5. Ability to Change stream quality (Resolution and 

FPS) on live viewing mode and recording. 
6. Individual user interface adaptable to each 

individual user. 
7. Supports failover recording server option. 
8. Supports Map function. 
9. Supports Motion detection. 
10. Alarm on tampering, video lost and disk full. 
11.  Email notification with multiple Notification 

profiles. 
12.  System and alert logging. 
13.  Unlimited number of Clients. 
14.  Unlimited number of Cameras 
15.  Client side Playback, Export, live view Event 

bookmarking and printing. 
16.  Playback recording search by time, date, Event 

and alert.   
17.  Supports JPEG, AVI Video Export Formats. 
18.  Client Displays views on multiple monitors. 
19.  Microsoft Active Directory Support and windows 

based authentication support. 
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
20. The System shall support reporting to a 

diagnostic tool. 
بعدددددددددد  يحددددددددددفددددددددي حالددددددددة حاجددددددددة البرنددددددددامج الددددددددى تددددددددرخيص يجددددددددب ان ال 

كددددددددددددداميرات معدددددددددددددين وان يكدددددددددددددون العدددددددددددددرض مفصدددددددددددددال تفصددددددددددددديال شدددددددددددددامال 
لكيفيدددددددددة التدددددددددرخيص مدددددددددع بيدددددددددان السدددددددددعر لكدددددددددل رخصدددددددددة واعتمددددددددداد نفدددددددددس 

 السعر في حالة الحاجة لمزيادة.
 

 5 (NVR)  انتسجيم انشبكي جهاس

 (NVRالتسدددددددددددددددجيل الشدددددددددددددددبكي  ) توريدددددددددددددددد وتركيدددددددددددددددب وتشدددددددددددددددغيل جيددددددددددددددداز  
الالزمدددددددددددة مدددددددددددن مسدددددددددددؤولية الشدددددددددددركة المتقدمدددددددددددة عمدددددددددددى أن تتوافدددددددددددق مدددددددددددع 
احتياجدددددددددددات نظدددددددددددام الكددددددددددداميرات لمعمدددددددددددل بشدددددددددددكل ممتددددددددددداز مدددددددددددع األخدددددددددددذ 

 -بعين األعتبار البنود التالية :
عمى شبكة الييئة  (NVRجياز التسجيل الشبكي  )امكانية ربط  .1

 والتوافق معيا .
من نفس الشركة  (NVR) جياز التسجيل الشبكي ان يكون  .2

 الصانعة لمكاميرات او معتمده لدييا .
عمى المواصفات  (NVRجياز التسجيل الشبكي  )أن تحتوي  .3

   -التالية :
- Redundant Power Supply 
- Raid: RAID 5,6 or higher. 
- Form Factor: Rackable. 
- SATA DVD RW Optical Drive 
- Gigabit Network Server Adapters min. 

two.  
تقع عمى الشركة المتقدمة مع األخذ بعين السعة التخزينية  .4

  -اإلعتبار البنود التالية :
يوم ( عمى األقل لكافة   60) مدة التخزين المطموبة   -

 الكاميرات.
يمكن استخدامو كوحدة   NVRفي حال استخدام   -

 NAS ORزين الخارجية )تخزين واالستغناء عن وحدة التخ
SAN يوم( 60)( بشرط ان تكفي لمدة. 
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
لكافة  Video motion detectionإستخدام خاصية   -

 الكاميرات.
تحديد المساحة التخزينية الالزمة لمنظام  المناقصعمى   -

 كامل مع االخذ بعين االعتبار حسابيا عمى
 6 frame rate)) 
ي ( ف SAN or NASان تكون وحدة التخزين نوع ) -

 حالة الحاجة ليا بالشروط التالية:
- Redundant Power Supply 
- Multiple volume RAID 5/6/10 etc.. 
- Redundant storage controllers. 
- Mixing different drive technologies in the 

same system 
- The storage should be from well-known 

brand  
 

 

 يزاكش االنطالق وانىصىلكاييزاث انًزالبت في 

عمى المناقص عمل زيارة عمى مراكز االنطالق والوصول المذكورة في   
دعوة العطاء  وتقدير االعمال االنشائية والتمديدات لمكابالت واالسالك لكل 

مركز انطالق ووصول وتقديم تقرير عن كل مركز انطالق ووصول بين 
زيع المسارات داخمو  والية عدد الكاميرات المقترح لو حسب مساحتو وتو 

من  تربطو مع غرفة المراقبة الرئيسية و المعدات الالزمة لتركيب الكاميرا
 (  . تاجيزة تجميع لمكاميرا –خط اتصال  –خط كيرباء  –)اعمدة 

 

في كابينة خاصة في مكاتب ىيئة النقل   switchesسيتم وضع ال   
 الموجودة في المجمعات.

 

يجب ان تكون الكاميرات واألغطية الخارجية وكافة اإلكسسوارات من نفس   
الشركة المصنعة أو إرفاق شيادة توافق مع أي منتج اخر من مصنع أخر 
ويكون سعر الكاميرا يشمل كافة االكسسوارات الالزمة لتثبيت الكاميرات 

عمدة.... سواءا عمى جدران المباني الداخمية او الخارجية او الزوايا او األ
 الخ  
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
أن يشمل العرض المقدم لمركز االنطالق والوصول سعر الكاميرات و   

 جميع المستمزمات الضروريو لمتشغيل.
 

  أن تكون الكاميرات من شركة عالمية معروفة .  

أن تكون الشركة المتقدمة وكيمة لمشركة المصنعة ولدييا طاقم فني مدرب   
 الشركة المصنعة .وحاصل عمى شيادات فنية من 

 

ان يكون نظام الكاميرات قادر عمى تميز وجوه االشخاص في مختمف   
 مستويات االضاءة في المناطق المراد مراقبتيا.

 

  ان تكون االماكن مغطاة كاممة باستخدام الكاميرات الثابتة.  

ان تكون جميع الكاميرات مقاومة لمعوامل الجوية   
 )الحرارة،الغبار،الرطوبة،الرياح المياه(.

 

  متر. 3تركيب جميع الكاميرات عمى اعمدة ال يقل طوليا عن   

  المواصفات الفنية لمكاميرات.  

IP Camera Fix Lens PoE - General Specification 

  - Image sensor: min. 1 /3 progressive scan 
CMOS sensor.  

- Compression: H.264, JPEG.MPEG-4 
- Resolution: 1080p (1920 × 1080) 

resolution. 
- Minimum 4MPx 
- Frame Rate: 25 fps (30 fps for NTSC) 

progressive scan. 
- Lens: 3-94 mm, Varifocal , autoiris, 

Remote focus and zoom Minimum 20X 
Optical and 12 digital zoom 

-  Minimum Illumination: 0.4 lux in color 
mode or better,0.04 lux in black/white 
mode or better. 

- Power Source: Power over Ethernet. 
- Security: password protection, IP 

addresses filtering, HTTPS encryption. 
- Wide Dynamic range. 
- Protocols: IPv4/v6 TCP, http, https, 

DHCP, DNS, NTP, RTP, Qos, RTSP. 
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 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحظات المناقص
- Day and Night: Automatically  
- Operating temperature range (-10˚C- 

50˚C). 
- Casing: IP65 OR IP66  
- Three years warrantee. 
- Vandal resistant IK10 rating. 
- Multiple browser support 
- ONVIF Support 

 اعًال انشبكت

 (UTP Cat6) كوابل عمل كافة التمديدات الالزمة لمكاميرات بإستخدام  
 . في كافة التمديدات وتثبيتيا (PVC) إستخدام مواسير بالستيكة

 

عدم استخدام التمديدات اليوائية لمكابالت والتمديدات االرضية يجب ان   
 تكون تحت االرض وغير مكشوفة.

 

 :Edge Switches  انًىسعاث

في كل لربط كافة الكاميرات   ( POE)من نوع  الالزمةتوفير الموزعات   
 .  ( SFP Portsتحتوي عمى ) عمى انمركز تنطالق ووصول 

 

  - 8 ports Ethernet 10/100/1000 with power over 
Ethernet (POE) (IEEE 802.3af)  

- 1 ports can be configured for 1GB Ethernet 
fiber (SFP) connectivity. 

- Two Multi mode SFP modules included with 
each switch. 

- Layer 3 support. 
- Support IPV4/IPV6 
- Support POE (IEEE 802.3af). 
- Rack mountable in standard network cabinets. 
- Support 10G 
- Includes all hardware and SFP modules to 

operate the network with redundant fiber 
connectivity to core switch and according to the 
standards. 

- Three years manufacturers' original warrantee 
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