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 -: المحتويـــــــات
 موضوع العطاء : أوال

 التعليمات للمشتركين بالمناقصة : ثانيا

 نماذج المناقصة والكفاالت واالتفاقية : ثالثا

 عرض المناقصة 1-ج  

 نموذج كفالة المناقصة 2-ج  

 التنفيذنموذج كفالة حسن  3-ج  

 نموذج كفالة الصيانة 4-ج  

 نموذج االتفاقية 5-ج  

 الشروط العامة  : رابعا  

 الخاصةشروط ال : خامسا  

 المواصفات الفنية : سادسا  

 جدول الكميات والخالصة النهائية : سابعا  
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 مديرية الشؤون المالية المملكة األردنية الهاشمية 2019/ 11 رقم عطاء لوازم ال

  كاميرات مراقبةنظام  ريد وتركيب وتشغيل وت سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 2019 -كانون الثاني 

 

 

 16  من 3 صفحة

 أوال: موضوع العطاء

 المطلوبة:األعمال  -1

( 11/2019ترغب سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة من خالل العطاء لوازم رقم )

مبنى مختبرات في مراقبة متكامل كاميرات نظام بالتعاقد مع شركة متخصصة لتوريد وتركيب وتشغيل 

 العطاء.وذلك حسب المواصفات والشروط الواردة في وثائق  بن حيّان –العقبة الدولية 

 :الدفعوطريقة  ومدة العمل موقع -2

مديرية أنظمة  بالتنسيق معو نظام كاميرات المراقبة في مختبرات ابن حيان تركيب و تشغيل يتم  -أ    
 و قسم اللوازم و االشغالو مختبرات ابن حيان المعلومات 

 

 .فترة التوريد كتابًة وخالفه تعتبر فترة التوريد شهرتحديد  بيج –ب    

 
: اذا تأخر المناقص في تنفيذ ما التزم به في الموعد المحدد بالعقد فتفرض عليه  التأخيرغرامة  -ج   

%( نصف بالمائة من قيمة اللوازم التي تأخر المناقص في 0ر5)غرامة مالية ( بنسبة ال تقل عن ) 
توريدها عن كل اسبوع او جزء من االسبوع بصرف النظر عن الضرر الناشئ عن التأخير في 

ذ وفي جميع االحوال للجنة العطاءات الحق بفسخ العقد وشراء اللوازم التي تأخر المتعهد في التنفي
توريدها وتحميله فروق االسعار دون سابق انذار وعلى ان يتم فرض غرامة التأخير وفقا 

 للصالحيات التالية :
ة لمدير الشؤون المالية أ. اذا كانت مدة التأخير ستين يوما او اقل فان صالحية فرض الغرام         

 السلطة.
 ب.  اذا زادت مدة التأخير عن ستين يوما تكون الصالحيات في فرض الغرامة للجنة العطاءات.         

    
 الدفع: طريقة -د 

 
يتم دفع قيمة المطالبة المالية بعد التوريد والتشغيل واالستالم االولي للنظام حسب االصول وبدون أي 

 نواقص.

 -: المتعهد-3   
 متضمنا  يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة عن الشركة

 السجل التجاري  -

 معلومات موظفي الشركة و السيرة الذاتية لهم  -

 للشركة  REFERENCESقائمة ب  -
 هد:المتع -3

 عن الشركة وخبراتها والتزاماتها.يجب على المتعهد أن يقدم معلومات واضحة 
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 للمشتركين بالمناقصة ثانيا: التعليمات

: سللللللللطة منطقة العقبة االقتصلللللللادية التعليمات(تعني كلمة السللللللللطة )حيثما وردت في  ذ  مالحظة: 

 الخاصة، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

ينبغي على من يرغب في االشلتراك بهذ  المناقصلة أن يحصلل بنفسلل وعلى مسل ولية ونفقتل الخاصة 

لللل لتقللديم العرن وان يتفهم ويراعي كللل المور التي لهللا عالقللة  على جميع المعلومللات الالزمللة

 أسعار .بالمناقصة أو تلك التي ت ثر على وضع 

يقدم العرن على نموذج عرن المناقصة المدرج في  ذا العطاء ويقوم المناقص بتعبئة  -أ -1

 لذلك. النموذج وجداول الكميات والسعار ويوقع وي رخ وثائق العطاء في الماكن المحددة

يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات بالرقام والكلمات بخط  -ب

 واضح.

ال يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص، أما إذا أراد المناقص تقديم  -ج

عرن بديل أو إضافة بعن المالحظات، فان باستطاعتل أن يقدم ذلك في مذكرة خاصة 

لة ترفق بالعرن، شريطة أن يتقدم بالعرن الصلي كما  و مطلوب وللجنة اللوازم منفص

 والشغال في السلطة المختصة أن تنظر في عرضة البديل أو ترفضل.

كان أو  وضع منشاة المناقص فردا   يجب على المناقص أن يقدم البيانات والمعلومات التالية: -د

 التوقيع عنها.شركة، وكتاب التفوين للمسئول المفون ب

يرفق مع العرن المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح السلطة ولمر ا بالمبلغ المحدد  - ـ

في )ملحق عرن المناقصة( باسم المناقص أو الشركة كدليل على حسن نية المناقص للدخول 

في المناقصة وعلى أن يكون ذلك من مصرف أو م سسة مالية مرخصة للعمل في الردن 

( أيام 7د  ذ  الكفالة للمناقصين الذين لم يحال عليهم العطاء حسبما تقرر  السلطة خالل )وتعا

، أما المناقص الذي يحال علية العطاء فتعاد إلية  ذ  الكفالة بعد  من تاريخ قرار إحالة العطاء

 أن يقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع العقد. 

ليعتبر عنوانل الرسمي الذي توجل إليل كافة نوان المناقص الكامل الرسمي في الردن ع -و

الرسائل واإلشعارات وكل إشعار أو رسالة تبعث مسجلة على  ذا العنوان تعتبر وكأنها قد 

سلمت إليل أي معلومات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضل إذا ورد لها ذكر 

 في الشروط أو المواصفات أو  ذ  التعليمات.
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سعار التي يدونها المناقص أمام أي بند من البنود الواردة في جداول الكميات على أنها تعتبر ال -2

القيمة الكاملة والشاملة لذلك البند بصورة جا زة للتسليم وأنها تشمل كذلك أرباح المناقص 

 العقد.وتعويضل عن أي التزامات أخرى قد يتحملها وفقا لهذا 

تباس أو كانت  ناك حاجة لالستفسار عن أي توضيح إذا كان  ناك أي ال االلتباس:توضيح  -3

لوثائق العطاء فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس مجلس المفوضين من اجل 

( أيام 7التوضيح وإزالة االلتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما ال يقل عن )

 اقصين المتقدمين للعطاء  ويتم توزيع اإلجابات على االستفسارات على جميع المن

مختوم  في ظرف على نسختين مختومتين أصل وصورة إيداع العروض: يقدم العرض متكامال   -4

رقم واسم العطاء واسم المناقص ويودع في صندوق العطاءات  الخارج:مكتوب علية من 

ويمكن  ومعنون إلى رئيس مجلس المفوضين وذلك قبل الموعد والتاريخ المقررين لإليداع

لرئيس مجلس المفوضين تأجيل موعد تقديم العرون بإشعار خطي يبعث بل إلى كل من 

المناقصين الذين كانوا قد حصلوا على وثائق العطاء ولن تنظر السلطة في أي عرن يصلها 

 بعد الوقت المحدد لذلك إال إذا اقتنع رئيس مجلس المفوضين بوجود مبرر قوي لذلك التأخير 

 تقديمهيعتبر العرض المقدم ملزما للمناقص وال يجوز سحب هذا العرض بعد  وض:العر إلزامية  -5

( يوما ابتداء من آخر موعد تم تحديده 90لفترة ) بهويظل العرض ملزما للمناقص الذي تقدم 

  المدة.إليداع العروض إال إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه 

 المبيعات.على  نار الردني غير شاملة الضريبة العامةعلى المناقص تقديم أسعار  بالدي -6

يتم دراسلللللة عرون المناقصلللللات وتقييمها بموجب نظام اللوازم والشلللللغال  العرون:تقييم  -7

( 56المادة )الصادر بمقتضى  2001( لسنة 4لسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

وتعديالتل والتعليمات  2000( لسللللنة 32من قانون منطقة العقبة االقتصللللادية الخاصللللة رقم )

 الصادرة بموجبة والذي يفترن أن يكون المناقص على اطالع ومعرفة بها 

 العرون:أسلوب تدقيق  -8

تكون  إذا وجد في العرن خطا أو تناقن بين حسلللللللاب جملة أي مبلغ وما يجب أن -أ

الوحدة فالسللللللللطة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق  بيق سلللللللعرعلية  ذ  الجملة بتط

 المبلغ اإلجمالي للعطاء  تالي يتم تعديل مجموع السعار أووتطبيق سعر الوحدة وبال

إذا وقع تباين بين العدد المذكور بالرقام والمذكور كتابة بالكلمات فتعتبر كتابة الكلمات  -ب

 لذلك. ي الملزمة وتصحيح القيمة تبعا 
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المجموع  المجموع ويكونإذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية فأنة يتم تصحيح  -ج

 المصحح ملزما للمناقص.

فاللجنة أن ترفن عرضة  فيها،إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ  -د

  اآلخرين. وأسعار المناقصينأو أن تقوم بتصحيح الغلط مستأنسة بأسعار السوق الرائجة 

تحتفظ السللللللللطة بحقها في إ مال أي عرض يير متقيد بكل ما ورد في  ذي التعليمات كما   -9

الذي دون بيان األسببببباح ويلس لةسببببةطة اختيار ال ر   تحتفظ بحقها في رفض أي عرض

سبا"  تراه سةطة إلالة ال طاء  قيمة،دون التقيد بأقل ال رو   وإلالة ال طاءمنا كما يلس لة

يا وعةى أكثر من من بال طاء أي  ألي مناقصاقص ويتم كل ذلك دون أن يكون جزئ لم يفز 

 ت وي . السةطة بأيلس في مطالبة 

السلللطة لتوقيع العقد خالل فترة  إلىيتقدم  أنكفالة حسللن التنفيذ: على المناقص الفائز بالعطاء  -10

يقدم للسلللطة  كفالة حسللن  أنوعلى المناقص  لبإحالة العطاء علي لالغإب( يوم  من تاريخ 14)

% من قيمة العقد وذلك ضلللللللماناذ لتنفيذ العقد 10التنفيذ )قبل توقيع نموذج االتفاقية ( بمبلغ 

اسلللللتنكف  أوتأخر المناقص  وإذاتنفيذاذ تاما ولدفع ما يترتب على التعهد وفاء لغران العقد 

لوبة فعند ا يحق للسلللللطة أو رفن توقيع االتفاقية أو عجز عن تقديم كفالة حسللللن التنفيذ المط

مصلللادرة كفالة المناقصلللة المرفقة بعرضلللل دون الرجوع إلى القضلللاء وال يكون للمناقص أي 

 حق في المطالبة بها أو بأي تعوين بشأنها.

 ثالثا/ نماذج المناقصة والكفاالت والصيانة واالتفاقية

 عرض المناقصة 1-ج    

 نموذج كفالة المناقصة  2-ج    

 نموذج كفالة حسن التنفيذ 3-ج    

 نموذج كفالة الصيانة 4-ج    

 نموذج االتفاقية 5-ج    
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 1-ج 

 عرض المناقصة

 .................................................... عطاء:

 معالي رئيس مجلس المفوضين

العطاء وتعليمات بعد أن قمنا بدراسللة دقيقة للشللروط ومواصللفات وجداول الكميات وجميع وثائق  -1

 اللللللملللللنلللللاقصللللللللللللة اللللللخلللللاصللللللللللللة بلللللتلللللوريلللللد................................................

المذكورة أعال  وتفهمنا ما يتها وجميع الظروف المحيطة بها وغير ا من المور التي لها عالقة 

ـد  ذ  اللوازم وفقاذ لشروط وم ـ ـان نقوم بتوري ـ ـا  نعرن ب ـات بها فأننا نحن الموقعين أدن واصفـ

العطـلللللللللاء وبالسللعار المذكورة في جداول الكميات بمبلغ إجمالي وقدرة دينار أردني أو أي مبلغ 

 العطاء.آخر يصبح مستحقا بموجب شروط  ذا 

ـة في العقد  -2 ـ خــالل المدة     ونتعهد في حالة قبول عرضنا  ذا أن نــورد ونسلم اللوازم المشمول

 اإلحالة.التي نحدد ا في عرضنا اعتبارا من تاريخ تبلغنا قرار 

ونتعهد في حالة قبول عرضلللنا أن نقدم الكفالة المطلوبة بحسلللن التنفيذ من مصلللرف أو م سلللسلللة  -3

( من قيمة العطاء المذكور %10مالية مسلللللللجلة في الردن ومقبولة لديكم وذلك بمبلغ يعادل )

 المرفقة.كفالة أعال  ووفقا لنموذج ال

يوم ابتداء من التاريخ المحدد لفتح العطاء ويبقى  ذا  90ونوافق على أن نلتزم بهذا العرن لمدة  -4

 المدة.العرن ملزما لنا طيلة  ذ  

والى أن يتم إعداد اتفاقية العقد الرسلللمية والتوقيع عليها فان عرضلللنا  ذا مع قرار اإلحالة يشلللكل  -5

 بيننا.عقدا ملزما 

بداء ونعلمكم كذل -6 بإ عار وإنكم غير ملزمين  لة العطاء على اقل السللللللل بأنكم غير ملزمين بإحا ك 

  ذلك.أسباب 

 في  ذا اليوم ...........................................من شهر .....................حرر 

 وخاتمة................اسم المناقص .................................................توقيعل 

 باعتبار  ....................................................................................

 المناقص.ومفوضا رسميا لتوقيع  ذا العرن ونيابة عن 

 ...........التوقيع. ............................. االسم الشا د:......................العنوان

 مكان عملة وعنوانل .......................................................................
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 2 –ج 

 نموذج كفالة المناقصة

Form of Tender Guarantee 

 الللللمشلللللللللللروع: ......................................... الللللعللللطللللاء رقللللم: ...........................

إلى السلللادة )صلللاحب العمل(: ........................................................... لقد تم إعالمنا أن 

المناقص شلللللركة: ......................................................................... سللللليتقدم بعرن 

ء، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن للمناقصة للمشروع المنو  عنل أعال  استجابة لدعوة العطا

 يتقللللدم المنللللاقص بكفللللالللللة منللللاقصللللللللللة مع عرضللللللللللل، وبنللللاء على طلبللللل، فللللإن مصلللللللرفنللللا: 

بنللك ........................................................................ يكفللل بتعهللد ال رجعللة عنللل أن 

............ عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يدفع لكم مبلغ: ....................................

 يتضمن الطلب ما يلي:

أن المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضل بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العرون أو  -أ

 ( يوما، أو90قبل انقضاء صالحية العرن المحددة بـ)

( من 1/6لعقد بموجب المادة )في إبرام اتفاقية ا أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليل، ولكنل أخفق -ب

 شروط العقد، أو

( من 4/2المادة )ولكنل أخفق في تقديم ضمان الداء بموجب  عليل،أنكم قد قمتم بإحالة العطاء  -ج

 شروط العقد.

 

( يوما ويتعين إعادتها إلينا، كما أن 90وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صالحية الكفالة البالغة )

 ا القوانين المعمول بها في الردن. ذ  الكفالة تحكمه

 

 توقيع الكفيل / البنك: ...........................................

 .............................................. المفون بالتوقيع:

 ..............التاريخ: ...........................................
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 3-ج

 العقبة االقتصادية الخاصةسلطة منطقة 

 نموذج ضمان األداء )كفالة حسن التنفيذ(

Performance Guarantee 

 إلى السادة: ...................................................................................................

 بكفالة مالية، المقاول: ........................يسرنا إعالمكم بأن مصرفنا: ...................... قد كفل 

المتعلق بمشروع: ........................................ بمبلغ:  بخصوص العطاء رقم )        /       (

............................  وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليل  )........................( دينار أردني

بمجرد ورود أول طلب  –الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم  حسب

مع ذكر السباب الداعية  –خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونل منل بدون أي تحفظ أو شرط 

ك بصرف وذل –لهذا الطلب بأن المقاول قد رفن أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماتل بموجب العقد 

النظر عن أي اعتران أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع. وتبقى  ذ  الكفالة سارية 

المفعول من تاريخ إصدار ا ولحين تسلم الشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئيا بتاريخ ........... 

 جديد ا بناء على طلب صاحب العمل.شهر ............... من عام ................ ما لم يتم تمديد ا أو ت

 

 توقيع الكفيل / مصرف: ..............................

 المفون بالتوقيع: .....................................

 .................................التاريخ: ...............
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 4-ج

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 ضمان إصالح العيوب )كفالة إصالح العيوب(نموذج 

Defects Liability Guarantee 

إلى السادة: ....................................................................... يسرنا إعالمكم بأن  

 ............مصرفنا: .................................. قد كفل بكفالة مالية، المقاول: ............

بخصوص العطاء رقم )        /       ( المتعلق بمشروع: ...................... بمبلغ: ).................( 

دينار أردني ........................ وذلك ضمانا اللتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماتل فيما يخص أعمال 

بمجرد ورود أول طلب  –ولة. وإننا نتعهد بأن ندفع لكم اإلصالحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقا

المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونل منل بدون أي تحفظ أو شرط، مع ذكر السباب  –خطي منكم 

الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفن أو أخفق في تنفيذ التزاماتل فيما يخص أعمال اإلصالحات 

ف النظر عن أي اعتران أو مقاضاة من جانب المقاول على والصيانة بموجب العقد، وكذلك بصر

إجراء الدفع. وتبقى  ذ  الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدار ا ولحين التسلم النهائي لألشغال 

بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص واإلصالحات المطلوبة ما لم يتم تمديد ا أو تجديد ا بناء 

     على طلب صاحب العمل.

 

       

 توقيع الكفيل / مصرف: ..............................

 المفون بالتوقيع: .....................................

 ................التاريخ: ................................
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 5-ج

 

 نموذج اتفاقية العقد

Form of Contract Agreement 

 

 

       :         رقم  العطاء                                                          المشروع: 

 

 

 2019لسنة  حررت  ـذي االتفاقـية فـي  ـذا اليوم ............................. من شهر ..........................

 بين

 رئيس مجلس المفوضين على اعتباريصاحب العمل سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ويمثلها 

 "الفريق األول" 

 و

 ويمثلها ................................. على اعتباري المقاول السادة ............................

 "الفريق الثاني" 

المناقصة الذي تقدم لما كان صاحب العمل رايبا في أن يقوم المقاول بتنفيذ المشروع أعالي، ولما كان قد قبل بعرض 

 ،لشروط العقد به المقاول لتنفيذ أشغال المشروع وانجاز ا وإصالح أية عيوب فيها وفقا

 فقد تم االتفاق بين الفريقين على ما يلي:

يكون للكلمات والتعابير الواردة في  ذي االتفاقية نفس المعاني المحددة لها في شروط العقد المشار إليها  -1

 فيما بعد.

 الوثائق المدرجة تاليا جزءا ال يتجزأ من  ذي االتفاقية وتتم قراءتها وتفسير ا بهذي الصورة:تعتبر  -2

 ................................................................................. كــتـــــــاب الـقـبـــول رقـــــم: -أ

 .................................................................................كـتــاب عرض المناقصــــــة:  -ب

 ..............مالحق الـمنـاقـصـة ذات األرقام: ................................................................ -ج

 .........................................(: .....................................شروط العقد )الخاصة والعامة -د

 ............................................الـــمــــــواصــفــــــــــــــــــــات: .................................. -ي

 ......................................(: ...............الجداول المسعرة )جداول الكميات والجداول األخرى -و
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 قيمة العقد المقبولة  -3

 ...................................مدة اإلنجاز ............................................................. ▪
 .............................يرامة التأخير ................................................................ ▪

 

طوابع رقم............................. وصل رسوم 
 وصل جامعـــة رقم ..................................

 القيمة .........................التاريخ........................

 القيمة .........................التاريخ........................

 
لمستحقة للمقاول وفقا للشروط، يتعهد المقاول بتنفيذ األشغال وإنجاز ا إزاء قيام صاحب العمل بدفع الدفعات ا -4

 وفقا ألحكام العقد وااللتزام بالقوانين المرعية داخل حدود المنطقة الخاصة.

إزاء قيام المقاول بتنفيذ األشغال وإنجاز ا وإصالح أية عيوب فيها وتسليمها، يتعهد صاحب العمل بأن يدفع  -5

 العقد بموجب أحكام العقد في المواعيد وباألسلوب المحدد في العقد.إلى المقاول قيمة 

 

وبناء  على ما تقدم فقد اتفق الفريقان على إبرام  ذي االتفاقية وتوقيعها في الموعد المحدد أعالي وذلك وفقا للقوانين 

 المعمول بها.

 
 الفريق الثاني )المناقص( الفريق الول )صاحب العمل(

  
 مجلس المفوضيناالسم: رئيس 

 
 التوقيع: ..........................................

 ..االسم: ..............................................
 

 التوقيع: ..............................................
  

 وقد شهد على ذلك: وقد شهد على ذلك:
  
  

 التوقيع: التوقيع:
  
  

 رئيس قسم اللوازم واإلشغال الوظيفة: مدير الش ون المالية الوظيفة:
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  رابعا: الشروط العامة

في سلللطة  2001( لسللنة 4في نظام اللوازم والشللغال رقم )تعتبر الشللروط العامة والخاصللة 

منطقة العقبة االقتصلللللادية الخاصلللللة السلللللارية بتاريخ طرح  ذا العطاء وجميع ما يتبعها من تعليمات 

شلللللللروطا  عامة لهذا العطاء وأن تقديم عرن المناقص يعتبر التزاما  منل بأنل قد اطلع عليها وتفهمها 

 بنود ا.وقبل بجميع 

 الخاصةشروط ال :خامسا  

 االسعار بالدينار االردني غير شاملة الضريبة العامة على المبيعات.  •

 ثالث سنوات  لمدة تبديل لمدة عام وكفالة صيانةكفالة  •

في مدينل العقبة وبالتنسيق مع قسم اللوازم والشغال  المطلوب النظام يتم توريد وتركيب وتشغيل •

 في السلطة ومختبرات العقبة الدولية.

االنظمة ذات الجودة و التصنيع يتم قبول  ولن  ومعروف،من منتج محدد  النظامكون ييجب ان  •

 الرديء.

و الكميات و التي تبين كافة مواصفات  بكافة محتويات النظام الخاصة  data sheetتزويد  •

 التي سيتم توريد ا 

و عدم توصيلها و استخدام نوع موحد و  pvcبمواسير ان تكون االسالك ذات جودة عالية و  •

 . RJ45 CAT 6 Eترقيم أطرافها و استخدام 

لشبكهم على نظام الكاميرات من خالل الشبكة الداخلية و أجهزة كمبيوتر  4ل تجهيز ما يلزم  •

 . convertorاو  display portاو   hdmi portتركيب ما يلزم من 
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  الفنية: المواصفات ا  ادسس

 تالكاميرامواصفات 

CAMERA SPECIFICATION 

⚫ 4megapixel 2688×1520 @ 20fps resolution 

⚫ Standard video compression with high compression ratio 

⚫ Support dual stream, and the sub-stream for mobile surveillance 

⚫ Infrared LED, Approx. 20 to 30 meters IR range 

⚫ Support 100dB wide dynamic range 

⚫ Vari-focus 

⚫ PoE (Power over Ethernet) 

⚫ 3D DNR 

⚫ IP66 

⚫ Auto-iris 

⚫ 3-axis adjustment 

 

 مواصفات جهاز التسجيل

NVR SPECIFICATION 

⚫ Up to 64-ch 12 MP IP cameras can be connected 
⚫ Connectable to the third-party network cameras 
⚫ H.265+ compression effectively reduces the storage space  
⚫ Full channel recording at up to 12MP resolution 
⚫ HDMI1/VGA1 and HDMI2/VGA2 outputs provided 
⚫ HDMI1 Video output at up to 4K (3840 × 2160) resolution 
⚫ Up to 8 SATA interfaces for HDD connection 
⚫ 10TB capacity for each HDD 
⚫ Smart search for efficient playback 
⚫ 8/16-ch synchronous playback at up to 1080p resolution 
⚫ Normal/Important/Custom video playback 
⚫ 2 Gigabit Ethernet network interfaces 
⚫ Power supply 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz 
⚫ Max. Power 200 W 
⚫ Working temperature -10 to +55º C  

⚫ Working humidity 10 to 90 % 
⚫ including Hard disks of 36 TB  
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 "60-"55شاشات العرضمواصفات 
 
 

DISPLAY Monitor SPECIFICATION 

• 4K UHD (3840 x 2160 Resolution)  
• Contrast Enhancer  
• Ultra Clear Panel  
• UHD Upscaling  
• UHD Dimming  
• PurColor  
• Motion Rate 120 
• 4 HDMI® Connections1  
• 3 USB Connections  
• 1 Component In  

 

 "24-"22مواصفات شاشات العرض
 

 

DISPLAY Monitor SPECIFICATION 

• LED backlit technology with full HD 1920×1080 
• Wide view angle 
• Multiply inputs: HDMI, VGA 
• 3D comb filter, 3D De-interlace 
• 3D noise reduction 
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 الكميات والخالصة النهائية سابعا : جدول

 :العطاءحسب الشروط الواردة في وثائق  كاميرات مراقبةوتشغيل  وتركيبتوريد 

 : )                         ( يوما   ةالفعليوالتشغيل  والتركيب مدة التوريد
 

 ..................................................................... : المجموع النهائي كتابة

 ..................................................................... : اسم المناقص

 ..................................................................... : التاريخ

 ..................................................................... : ختم الشركة

 ..................................................................... :  اتف الشركة

 ..................................................................... : خلوي الشركة

 

 الكمية الوحدة وصف البند الرقم

 الوحدةسعر 
 المبلغ
 اإلجمالي

 دينار فلس دينار فلس

     20 عدد كاميرات خارجيةتوريد وتركيب وتشغيل  *

     40 عدد كاميرات داخليةتوريد وتركيب وتشغيل  *

 * 
 64 تللكاميراجهاز تسللللجيل  توريد وتركيب وتشللللغيل

 12uو كبينة  تيرا ذاكرة تخزين 36شامل  مدخل
     1 عدد

 
 switch 48 port POEموزع شبكات 

1GIG ethernet interfaces 
     2 عدد

 
من الكاميرات  cat6eتوريد و تمديد و تفعيل اسللللالك 

الى يرفللللة التحكم و من يرفللللة التحكم الى مواقع 
 المراقبة 

     65 عدد

     1 عدد انش  60-55شاشات عرض  توريد وتركيب وتشغيل *

     2 عدد انش24- 22شاشات عرض  توريد وتركيب وتشغيل 

 
 نسبة الخصم :     )            ( %
 نسبة الزيادة :     )            ( %

      

   المجموع النهائي فقط: *


