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  اواًل : مقدمة
تجهةععمي(  ععهياة ا جيالج ةعع يقععشي( طرععظي عع بي عع  انيالععهيي)صععب ايال (ععل يتسعع هيئة ععظيت ظععةميال رععليال عع ي

يالتبلةظي:يال(كو بت ساي
 وكبقظي(م ربتهبي.ي  Data Centerغ قظيالخب مي)وت غةليتجهةمي -1
 ال  كظيال اخمةظيوالت( ة اتيالخبصظي هبيلم(  هيال(كوني(نيس  ظيطوا قي.يوت غةليتجهةم -2
  ظبميكب(ة اتي( اق ظي(عيكبقظي(م ربتهي.يوت غةليتجهةمي -3
ي

وة ععععععععععععععقيوعمةععععععععععععععهيتعععععععععععععع عويالهة ععععععععععععععظيال( بقصععععععععععععععةنيال(ختصععععععععععععععةنيلترعععععععععععععع ةميالخعععععععععععععع (بتيال(طمو ععععععععععععععظي ي
ي.ك(بيو  ياعالهيوع  ئبيثالثي(ني(كو بتيال طبءيأوياكث ي(كونالتر ميللم( بقصةني

 

 ثانيا : موقع ومواصفات المبنى 
 ربسع  –ع طربة ارشا -ػلٔ الشرشابد الشابجرخ ثرذ ْل الؼ ربا صٗربسح الوجٌرٔ اليربني ةرٖ هٌ درخ  ر ب ثرذساى  

 ثبلدشة هي الوؤسسخ االستِالا٘خ  الؼسيشٗخ  ّالويْى هي سجؼخ طْاثق ػلٔ الٌحْ التبلٖ : -االه٘ش طالل 

 

 حست الوخ ظ                            ال بثق الشاثغ       

 حست الوخ ظ   (Data Centerبشةخ الخبدم )                          ال بثق الخبلج         

 حست الوخ ظ                         ال بثق الخبًٖ          

 حست الوخ ظ                          ال بثق االّل         

 حست الوخ ظ                       ال بثق االسضٖ        

 ال بثق التسْٗخ االّل                         حست الوخ ظ

 حست الوخ ظ                  ال بثق التسْٗخ الخبًٖ       

 

 

 المناقص في توفرىا الواجب : الشروط ثالثا
ل ىيوما جيالص بعظيوالتجب جييوال(سجمظيوال  كبتيل  كبتيال ا  جيقشي(جبليتك ولوجةبيال( مو(بتا .1

ي.س واتي 8)ل( جيةيترليعن
 (ني ةثيالتص(ةميوالتطوة .ي( ب هظي( ب ةعي 3)انيةكونيال( بقصيقبمي ت  ةذي .2
 (عي(ؤسسبتي كو(ةظ.ي( ب ةعي 3)انيةكونيال( بقصيقبمي ت  ةذي .3
ي.انيةكونيكب  يال  كظي(ؤئليوق يس قيلهيال (ليعمهي( ب ةعي( ب هظ  .4

  طريقة تقديم العروض   :رابعا
(عيالوثب قيوك بلظي خوليال طبءييال(بلشال  ضييويةتض(نيال  ضيال  شي(غمفيوا  قشيتر ميال  وضيييييي

ييال طبءيال( مشي قميعمةهيئذايال(غمفيوةكتا سخظياصمةظيوصو جيع هبي(عي سخظيالكت و ةظيهيعمال(طمو ظي
عطبءيتجهةميال  كظيال اخمةظيوغ قظيالخب ميو ظبميكب(ة اتيال( اق ظيل(  هياة ا جيالج ة يقشي)ي 5/2118)

ي. ( طرظي  بي   ان
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 خامسا :كفالة دخول العطاء 
 سايالرة(ظيال(   جيقشيالج وليا  بهي ساي(كو بتيال طبءي ال طبء ل خول   كةظ ك بلظ  بل  ض ة قق.ي1

يلوظة ته   ك عن صب  ج يال رليال  يي بإلضبقظ يت ظةم يئة ظ ي( ة يعبم  (غمفي(  صلي ( مشيأل( يعطوقظ
ولنية ظ يألييع ضي(ر مي  ونيك بلظي خولي(نيتب ةخيقتحيال  وضيال  ةظييةوم 91)سب ةظيال(  وليل( جي

ي بل طبء.
ةتميق ولي ةكبتي  كةظي(ص قظي  ة"ي(نيك بلظي خوليال( بقصظيلم طبءيوسةتمي قضياييع ضي(تر مييلن. 2

ي.لم طبءيوك بلتهيعمهي كلي ةكي(ص ق
ي

ي بل ة ب ييال(كون يال طبء ي خول يك بلظ قة(ظ
ياة   ش

ي  Data Centerتجهةميغ قظيالخب مي)ي-1
يوكبقظي(م ربتهب

ي1711

يي-2 يال اخمةظ يال  كظ والت( ة اتيتجهةم
يس  ظي ي(ن يال(كون يلم(  ه ي هب الخبصظ

يطوا قي.

ي911

تجهةمي ظبميكب(ة اتي( اق ظي(عيكبقظيي-3
ي(م ربتهي.

ي511

يالتر ميي-4 ي بلظ يقش يال(كو بت كبقظ
يلم طبءيكب(ال) ونيتجم ظ 

ي3111

  المالي العرض  سادسا:
 .اةت بقةظيال (وذجيال(خصصيقشييعمهال  ضيال(بلشييتر ةم -
 ب(مظيألةظي سوميأويض ا اي تةجظي بل ة ب ياة   شيويقشيال  ضيال(بلشييالوا  جتكونياألس ب ييأن -

 1الض ة ظيال ب(ظيعمهيال( ة بتيقةهبال (ليقشياةت بقةظي (بي
 ةتميت وةنياةس ب ياةق ا ةظيواةج(بلةظي ق(بيوكتب ظ. -

 سابعا: االحالة
لم طبءيوال(ستوقةنيال  وطيال(طمو ظيعم(عبي عبنيلج عظيسةتمياج اءيالترةةميلم  وضيال(بلةظيلم(تر (ةني .1

يال طبءاتيغة ي(رة جي أقلياةس ب .
ية قيلمج ظيال طبءاتيتجم ظياة بلظي ساي(بيت اهي( بس بيوقربيلالس ب يالوا  جيقشيال  وض. .2
 ة قيلمهة ظيالغبءياوياست  الي(كو بتيال ظبميوال  بتيال(سته قظيقشيال طبءي. .3
 ععععععععععذهيلم( عععععععععع وعيت ععععععععععغةلي عععععععععع كبتياخعععععععععع ىيقععععععععععشيال ععععععععععبطني ونيعمععععععععععميةية ععععععععععقيلم عععععععععع كبتيال(  .4

 .يالخطةظو(واقرظيالهة ظي
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 :مدة التنفيذ اثامن
 تو ة يوت كةايوق صيوتجهةمي(كو بتيال طبءيخاللي( جيةيتتجبوميةجايعمهيال( بقصيانيةرومي -

 سواءيتر ميال( بقصيل(كونياوياكث ي(ني(كو بتيال طبءي.ياسب ةعي6-8
ال( جيالم( ةظيال(   جيقشيال  ضيال  شيال(ر مي(نيق ليال( بقصيسواءيمةب جية قيلمهة ظياةخذيقشي -

 قت جيال( جياوي رصب هبي.

 كفالة حسن االداء : تاسعا
 سايي ب(اًليض ة ظيال( ة بتقة(ظياة بلظي% ي(نياج(بلشي11  س ظي)الت  ةذيتر ميك بلظي سني  -

  ي(نياةت بقةظ.5ال(ب جي قمي)

 عاشرا: طريقة الدفع
%ي(ععععععععععنيقة(ععععععععععظياة بلععععععععععظيالجم ةععععععععععظياويالكمةععععععععععظي  عععععععععع يتو ةعععععععععع ياةجهععععععععععمجيوال( عععععععععع اتيالالم(ععععععععععظيي21.ي1

يلمهة ظ.
%ي(ععععععععععنيقة(ععععععععععظياة بلععععععععععظيالجم ةععععععععععظياويالكمةععععععععععظي  عععععععععع يت كةععععععععععايوت ععععععععععغةلياةجهععععععععععمجيوال( عععععععععع اتي31.ي2

يو(واقرظيالهة ظيعمةهب.
 %ي   يالت  ةايعمهياة ظ(ظيواةستالمي ساياةصول.51.ي3

ي

 رغرامات التأخي احد عشر:
 

يي يالرة(ظ ي(ن يال(  وع ي( ا ل ي(ن ي(  مظ يكل يعمه يالتبخة  يغ ا(ظ يياةج(بلةظت سا يقشيلم(  مظ ك(ب
 .(نيالرة(ظياةج(بلةظيلم طبءي%ي15   ياقصهييالج وليا  بهييو

ي بل ة ب ييال(كون يالتأخة  يغ ا(ظ قة(ظ
ياة   ش

ي)ي-1 يالخب م يغ قظ  Dataتجهةم
Center  يوكبقظي(م ربتهبي

ي111

يي-2 يال اخمةظيتجهةم ال  كظ
يلم(  هي ي هب يالخبصظ والت( ة ات

يال(كوني(نيس  ظيطوا قي.

ي61

يكب(ة اتي( اق ظيي-3 ي ظبم تجهةم
ي(عيكبقظي(م ربتهي.

ي25

ي بلظيي-4 يقش يال(كو بت كبقظ
يالتر ميلم طبءيكب(ال) ونيتجم ظ 

ي181
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 : كفالة االجيزة والمعداتاثنا عشر
% ي(عععععععععنيالرة(عععععععععظي5  سععععععععع ظي)يسععععععععع واتيثعععععععععالثل(ععععععععع جييصعععععععععةب ظيةمتعععععععععمميال( عععععععععبقصيةترععععععععع ةميك بلعععععععععظ .1

 ي(ععععععععععععععني5 سععععععععععععععايال(ععععععععععععععب جي قععععععععععععععمي)يلج(ةعععععععععععععععياةجهععععععععععععععمجيوال( عععععععععععععع ات.ياةج(بلةععععععععععععععظيلم طععععععععععععععبء
 اةت بقةظ.

ةمتعععععععععععمميال( عععععععععععبقصيةتعععععععععععوقة يالصعععععععععععةب ظيوالععععععععععع عميال  عععععععععععشيلج(ةععععععععععععي(كو عععععععععععبتيال( ععععععععععع وعيل(ععععععععععع جي .2
 (نيتب ةخياستالمياع(بليال طبءي.يس واتيثالث

 

 : التدريبعشر ثالثة
تعععععععععععع  ةاي(ععععععععععععوظ شيقسععععععععععععميتك ولوجةععععععععععععبيال( مو(ععععععععععععبتي و اتياختصععععععععععععبصيعمععععععععععععهيعمععععععععععععهيال( ععععععععععععبقصي

 ي(عععععععععععوظ ةني4اج(عععععععععععبلشي)سعععععععععععةتميت عععععععععععغةمهبي  ععععععععععع  يالتك ولوجةعععععععععععبيال(سعععععععععععتخ (ظيوال  (جةعععععععععععبتيالتعععععععععععشي
ي(ةعي(كو بتيال ظبميكلي سايا بلته.عمهيج

 

 ي
ي
 

 

 

 

 

 

ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 واجبات ومهام املناقص 
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 ثتجِ٘ض هب ٗلٖ :ٗجت ػلٔ الوٌبقض اى ٗدْم       

 

 ( :Data Centerأوال : الوىاصفبث الفٌيت الوطلىبت لتجهيز غرفت الخبدم )

 

Data Center Preparation:  

LTRC plan to build a new server room at the new building, all bidders 

must visit the site and prepare suitable design and suggest any missing parts if 

existing.  

Power Requirement: 

LTRC targeting to have an ideal power renovation of existing datacenter by 

installing new 15KVA UPS’s in addition for existing 10KVA with all needed 

power, cables and installation requirement to feed each cabinet with two sources 

of power as A, B design, each cabinet should have 2 power strips connected to 

source A and source B with required labeling.  

Bidder must insure each device in each rack is connected to both UPS. In case the 

device has single power supply Bidder should find the solution to feed the device 

from either UPS or using an automatic transfer switch as specification mention 

below. 

Bidder is responsible for all power connections from Main circuit breaker to the 

server room and installing new UPS panels inside the datacenter with industrial 

socket for each cabinet.  

Bidder must install Datacenter circuit breaker and connect air conditions, fire, 

lighting, UPS and have a min 2x16A and 2x32A as spare breakers.  

Power Distribution units: 

Bidder is responsible to supply Main distribution board 3-phase as below: 

Breaker Rating  Quantity 

Main CB MCCB 3ϕ 150A 1 

AC MCB 3ϕ 40A 2 

Service MCB 1ϕ 10A 6 

UPS MCB 3ϕ 32A 3 

Spare MCB 1ϕ 16A 2 

Lighting MCB 1ϕ 16A 2 

MCB for MK Sockets 1ϕ 16A 2 

 

Bidder is responsible to supply UPS distribution board 3-phase as below: QTY:2 

Breaker Rating  Quantity 

Main CB MCB 3ϕ 32A 1 

MCB 1ϕ for cabinets  16A  5 

MCB 1ϕ for cabinets  32A 2 

MCB Fire system 1ϕ 10A 1 

MCB Spare 1ϕ 16A 1  
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UPS Specification QTY:1 

Specification Description  Comply 

(Y,N) 

Remarks  

Input Frequency 45 - 65 Hz   

Input voltage range for 

main operations 

340 - 475 V   

Nominal Input Voltage 400 3PH   

Output Power Capacity 13.5 KW / 15.0 KVA   

Min power factor 90%   

Double conversion 

efficiency at full load 

Min 95%   

THDv at full linear load 

(%) 

2%   

Nominal Output 

Voltage 

400 3PH   

Current THD at full 

linear load (THDI%) 

Less than 3%   

Output Frequency (sync 

to mains) 

50/60 Hz +/- 5%   

Topology Double Conversion Online   

Bypass Built-in Maintenance Bypass   

Battery Type Maintenance-free sealed Lead-Acid 

battery with suspended electrolyte : 

leakproof 

  

Battery run time at full 

load @ 0.8 Power factor  

25min    

Battery life time 5 years    

Operating Environment 0 – 35 °C   

Operating Elevation 0-1200 meters without derating    

Audible noise at 1 

meter from surface of 

unit 

Less than 60 dB   

Protection Class IP 20   

Approvals VFI-SS-111   

Standard warranty 3 years   

RoHS  Compliant   

Support  Bidder must be authorized service center 

and reseller for the supplier by proving 

documents  

  

Qualified team Min 2 employees certified on UPS 

systems, certification must be attached 

  

Power experience  Min 5 years UPS experience in datacenter 

power and list of min 3 references in 

government must be provided  

  

 

 MGEالوْجْد ةٖ الِ٘ئخ ًْع  UPSتجذٗل الج بسٗبد لجِبص الــلٔ الوٌبقض ةحض ّػ -

(ث بسٗخ .20ّتشغ٘لَ ّػذدُب ) EX 11 RT   هْدٗل
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Cooling System QTY:2 

Bidder will be responsible for all cooling requirement; water, electrical 

power, drainage, opening for pipes, connection to outdoor units. Cooling must be 

connected to fire system and shutdown directly in case fire system is working (in 

case of fire) 

Specification Description  Comply (Y, N) Remarks  

Total cooling 

capacity 

Min 17kw   

Sensible cooling 

capacity 

Min 15kw    

Room unit air flow 

rate 

Min 4500 m³/h   

Refrigerant   R410a   

Number of 

compressor 

One    

Noise Level  Max 65 dB (A) at 2 meter distance    

Humidity control Must control humidity inside the server room    

Dimension Compact solution is a plus    

Topology Down flow    

Ambient conditions 38 degree outdoor temperature    

Indoor conditions  24 degrees, 50% RH   

Number of Fans  2   

Support Bidder must be authorized service center and 

reseller for the supplier by proving documents  

  

Warranty Three years   

 

Fire System  

Bidders must quote for suitable FM200 (Fire suppression System) with 

installation as below specifications; Bidder must do a site survey to calculate 

suitable cylinder size and number of nozzles, Bidder is responsible for all 

electrical, mechanical and other needed parts to run and operate the FM200 

Description  Comply (Y, N) Remarks  

FM200 Cylinder:  

-Manufactured from high Carbon steel 

-FM Global listed, meet the criteria of UL2166 and carry LPCB or UL/FM 

design manual 

-FM-200 is stored as a liquid in nitrogen-pressurized containers at 25 bar  

-Conform to NFPA 2001 and ISO 14520 or 9002 requirements 

  

Outlet adaptor   

Cylinder strap   

24vdc stackable solenoid actuator    

Discharge pressure switch    

Label entrance caution FM200   

Panel should be min 4 Zones control panel (active 2 zones)    

Smoke detectors at all voids   

Bell & Horn strobe unit    

Dual-action agent release station - Shall be UL/FM   

Warranty three years   
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Raised Floor  

Specification Description  Comply 

(Y,N) 

Remarks  

Quantity required  Around 32 square meters (bidder must calculate 

final quantity during site survey)  

  

Panel    

Dimensions:  600 x 600 mm   

Panel thickness: 

(without covering)  

~ 22 - 36 mm   

Type HPL covering    

Panel under side  Steel sheet   

Panel material:  Calcium sulphate    

Height  40cm    

Substructure   

Module:  600 x 600 mm   

Pedestal material:  Galvanized steel   

Load values   

Nominal load   2.000 – 6.000 N   

Breaking load > 4.000 – 12.000 N   

Electrical 

conductivity  

10.7 Ohm   

Fire protection   

Building material 

class acc. To DIN 

4102  

A2   

Fire resistance class  F30 or F60    

Thermal conductivity    

Base material: Acceptable (0.5-0.6) W/Mk   

Warranty Three years   

 

Perforated Floor tile 

Specification Description  Comply 

(Y,N) 

Remarks  

Quantity  Same color and vendor of raised floor    

Perforated tiles  8 tiles    

Warranty Three years   

 

 

Grommet QTY:4 

Specification Description  Comply 

(Y,N) 

Remarks  

Grommet air 

blocking 

Air grommet to prevent air leakage and seal 

cable openings in the raised-floor systems at 

location of communication or power cabling 
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Access Door QTY:1 

 

Specification Description  Comply 

(Y,N) 

Remarks  

Prototype  Biometric fingerprint reader and/or Card   

Software & Logs Software which can be connected to MS SQL 

server as database store  

  

Web based access  Access logs that supports HTTPS for 

Reporting,  display & configure 

  

Fingerprint Capacity Min 2000   

Verification Speed ≤0.5 Second    

Operation 

temperature 

0 °C- 45 °C   

Battery Built-in backup battery can eliminate power-

failure problems min 3 hours  

  

Screen Color TFT screen   

Supports Optional GPRS and Wi-Fi   

Communication TCP/IP, RS232-485, USB-host/client   

Ports  Built-in Serial and Ethernet   

RoHS Comply   

Warranty Three years   

 

 

Fire Rated Door QTY:2 

Specification Description  Comply 

(Y,N) 

Remarks  

 Single door 2 hour fire rated    

 Vendor must be approved by civil defense   

 Push bar   

Network Cabinet 800x1000 QTY:1 

Specification Description  Comply 

(Y,N) 

Remarks  

Dimension 42U 800x1000   

Doors Front and rear perforated doors   

Static load capacity 800Kg   

Standard  ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2   

PDU 16A with min 16 MK socket    

Material  SPCC cold rolled steel   

Thickness Mounting rails: 2.0mm   

Cable entry  Bottom and top cable entry   

Warranty Three years   
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Automatic Transfer Switch QTY:2 

Single power supply load (power strip) should be connected to both UPS’s 

as source A and source B. In case primary source comes down the load should 

seamlessly get the power from secondary source without interruption critical load.  

Specification Description  Comply 

(Y,N) 

Remarks  

Nominal Output 

Voltage 

230V   

Nominal Input 

Voltage 

230V  ± 10% of nominal    

Input frequency 50/60 Hz   

Input Connections IEC 309 16A 2P+E   

Maximum Input 

Current 

16A   

Output   (8) C13 (1) C19 out    

Rack Height 1U   

Operating 

Temperature 

-5 - 45 °C   

Remote management Web, Telnet, SNMP   

Transfer Time < 12ms    

ROHS  Compliant   

Safety UL    

References  Bidder to provide two references used offer 

model  

  

Warranty Three years   

 

 Lighting LED 60x60 QTY:9  

Bidder must install false ceiling and LED lights with emergency kit for all 

lights. Bidder must include motion sensors inside datacenter to manage LED, 

bidder must add optional black painting for ceiling (in case no false ceiling 

required) and suitable LED lights  

 

Specification Description  Comply 

(Y,N) 

Remarks  

System output 3600lm   

Type LED   

Watt 45W   

Sensor An additional motion sensor must be quoted    

Emergency kit Emergency kit must be added    

Warranty  Three years   

 

False Ceiling  

Specification Description  Comply 

(Y,N) 

Remarks  

Ceiling material  Mineral fiber    

Room dimensions  Bidder must calculate during a site survey    
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Environmental Monitoring System  

Monitoring the Environment must cover below min requirement: 

Datacenter sensors requirement:  
 Monitoring main UPS’s QTY:2 

 Temperature & humidity sensors QTY:5 

 Leak rope sensor under cooling and drain  

 Monitoring AC’s QTY:2 

 Door open sensor QTY:2 

 Monitor fire alarm QTY:1 

 Phase failure QTY:1 

 Smoke Sensor QTY:1  

Environmental Monitoring Main Device 

Features:  

Description Feature Comply (Y, N) 

Digital Inputs (DI)  Up to 12 Digital inputs   

Door contact, Flood (water level) detector, Smoke and gas 

detectors, Voltage detector, Motion detector  

 

Digital Outputs 

(DO)  

4 Digital outputs (relay)  

Sensors support 

 

Up to 40 sensors  

Temperature, Humidity Voltage 0-15V / 0-60V, Current 0-

20mA / 4-20mA / 0-30A AC, Light (luminous intensity), 

Pt100/Pt1000, Water Leak Detection 

 

Logger capacity 250.000 records  

Communication   SNMP / SNMP v3; SNMP Traps;  SMTP Email, Modbus/TCP, 

Ethernet: RJ45 (10/100 BASE-T), support RS-485 

 

GSM modem 

support  

GSM gateway for text messages (SMS), software through a 

single gateway and a single SIM. Including all software if 

needed, with up to 5 recipients 

 

Application 

software  

Monitoring software with chart and MS Excel output, Sensor 

data can be collected by e-mail (e.g. From GSM/GPRS 

devices) 

 

Dimension  Rack mount  

Operating 

temperature 

0°C to +60°C  

References  Min 5 references where the same device brand was installed  

Warranty Three years  

Software 

Captures values of inputs and probes from devices connected over GSM and LAN  

Data in the internal database can be periodically exported to MS Excel reports.  

Sensor data can be collected by e-mail (min 5 addresses)   

Data output: 

 Graphic previews 

 MS Excel export (.XLSx) + XML database (.XML) – daily / weekly / monthly 

 Email report  

 

The device should include all above feature without any additional licenses or fees  

http://www.hw-group.com/products/poseidon/pos_interfaces_en.html#dry_contacts
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#motion
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#flood
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#fire
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#fire
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#ui
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#motion
http://www.hw-group.com/products/poseidon/pos_interfaces_en.html#Outputs
http://www.hw-group.com/products/poseidon/pos_interfaces_en.html#Outputs
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#temp
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#humid
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#humid
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#ui
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#ui
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#light
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#temp
http://www.hw-group.com/products/sensors/index_en.html#flood
http://www.hw-group.com/products/poseidon/pos_protocols_en.html#snmp
http://www.hw-group.com/products/poseidon/pos_protocols_en.html#snmptrap
http://www.hw-group.com/products/poseidon/pos_protocols_en.html#email
http://www.hw-group.com/products/poseidon/pos_protocols_en.html#modbus
http://www.hw-group.com/software/index_en.html
http://www.hw-group.com/software/index_en.html
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ٗجت ػلٔ الوٌبقض اى ٗدْم ث ك ًّدل ّتشا٘ت جو٘غ هيًْبد بشةخ الخبدم ثبلتٌس٘ق  -

 الجذٗذ ةٖ هٌ دخ   ب ثذساى .هغ الِ٘ئخ الٔ الوْقغ 

( 4ٗجت ػلٔ الوٌبقض أى ٗدْم ثتذسٗت هْظ ٖ قسن تيٌْلْج٘ب الوؼلْهبد ثؼذد ) -

 . هْظ ٘ي ػلٔ جو٘غ الويًْبد هغ تحذٗذ الذّساد ّاهباٌِب ّػذد سبػبتِب
 

 

 ثبًيب : الوىاصفبث الفٌيت الوطلىبت لتجهيز الشبكت الذاخليت وهلحقبتهب :
Bidders must quote for wall mount cabinet and quote separately for 24 patch panel 

with jacks using below specifications for patch panel and cat 6 cable; each patch panel must 

be connected to switches using suitable patch cord. CAT6 cable, cable manager, face plate, 

patch cord and patch panel must be from the same vendor. Bidder is responsible to 

calculate needed patch panel during site visit and provided diagram & drawings. 

Bidder is responsible for data point installation (trunks already installed) however 

pulling cables from data point (face plate) to wall mount cabinet, Bidder must install single 

or dual face plate. Labeling, testing is part of bidder responsibility for a total of 400 data 

points, Bidder is responsible for fiber connectivity for uplinks between each floor and 

server room with all parts and requirement including Fiber cable, Fiber patch panel and 

fiber patch cord  

- All Active network items offered in the solution must be from the same 
vendor (Homogeneous Solution)  

Wall Mount Cabinet QTY:7 

Description Feature Comply (Y, N) 

Size Min 12U Wall mount cabinet   

Features Welded frame, reliable structure 

Reversible 5mm toughened glass front door with lock 

Removable side panels with side pins, side locks 

Standing or wall mount installation 

Cable entries on top cover and bottom panel 

 

Specification Material: SPCC cold rolled steel 

Surface finishing: Degreasing, pickling, phosphoric, 

powder coated 

Static loading capacity: up to 60kgs 

 

Standard ANSI/EIA RS-310-D 

IEC60297-2 

 

Warranty Three years  
 

Patch Panel QTY:17 

Description Feature Comply (YES, NO) 

Category 6 

comply  

ANSI/TIA-568-C.2 Category 6 and ISO 11801   

Type 24 Port flat cat6  

Feature Mounts on 19-inch equipment racks 

Includes port numbers 
 

Approval UL  

Jack Included   
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Category 6 UTP Copper Cable 

Description Feature Comply 

(YES, NO) 

Category  Category 6   

Conductors/insulators Range acceptable 22-24 AWG  

IEEE Draft 802.3bt or 802.3at for PoE applications  

TIA Must meet TIA-568-C.2 standard  

Origin USA, Japan or Europe   

Temperature rating -10C to 60C during operation   

Insulation Diameter Range acceptable  Ø (0.9-1.0) mm  

Twisting 4 twisted pairs, 2 single conductors paired  

Outlet jacket LSZH or LSOH  

Outer diameter Range acceptable Ø(5-6) mm   

Nominal velocity of 

propagation 

65-80%  

Third party tested The modular connector shall exceed all component 

performance requirements in the ANSI/TIA-568-C.2 and 

ISO/IEC 11801 standards  

 

Face Plate & CAT6 Jacks Outlets  

Description Feature Comply 

(YES, NO) 

Faceplate 

Standard   

connector shall exceed all component performance 

requirements in the ANSI/TIA-568-C.2 and ISO/IEC 11801 

standards 

 

Jack standard RoHS compliant and UL listed  

Uplink Fiber Connectivity QTY:14 

Feature Comply (YES, NO) 

- 50 / 125 Multimode Laser Optimized (OM3) Fiber Cable 

- LSZH/ LSOH Fiber Tight Buffered 

Optical Attenuation:  

a. 3.00 dB/km @   850 nm 

b. 1.00 dB/km @ 1300 nm 

Bandwidth: 

a. 1500 MHz-km @  850 nm 

b. 500 MHz-km @ 1300 nm 

 

Fiber patch panel with installation of 6 cores with all needed accessories  

- Flush mount fiber enclosure 

- constructed in 16 gage steel powder coated black  

- fiber patch panel in each cabinet (total 7) 

 

Fiber patch cord for all terminated ports at edge switches and core switches  
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Access Switches 48 Ports QTY: 9 

Description Comply 

(Y,N) 

Remarks 

Switch shall provide a minimum 48 X 1G UTP Poe-Plus 

ports and 2 X 1G/10G (SFP/SFP+) ports  
  

Should be stackable switch and support minimum 8 

switches in the stack at least. 
  

Non-blocking   architecture.   

Switching Capacity : 215 Gbps at least   

Should support Layer 2 / 3    

PoE power budget at least 720 Watt   

3 Years warranty and support from the Mother Company 

and local partner. 
  

It is bidder responsibility to provide SFP +               

QTY.32  ( 10GBASE-SR  Enterprise-Class Transceiver ) 
  

 

Core Switches 48 Ports QTY: 2 

Description Comply 

(Y,N) 

Remarks 

Fixed or Modular    

Each core must have 48 x 10- Gbps fiber ports and 6 x 40 

Gbps QSFP ports,(It’s bidder responsibilities to provide 

QSFP 40G Transceivers to connect the two Core Switches) 

  

Each  Core delivers at least 1.5 Tbps of Switching capacity   

Support for Full Layer 3 for both IPv4, IPv6 routing protocols 

such as RIPv1/v2, OSPF, BGP, MPLS,. 

  

Redundant, hot-swappable power supplies and fan trays.   

3 Years warranty and support from the Mother Company 

and local partner.  
  

 
Wireless Controller QTY: 2 

Description Comply 

(Y,N) 

Remarks 

Wireless controller can manage up to 50 AP. 
  

Minimum 2x1G RJ45  
  

Concurrent devices of 2K. 
  

The controller shall support minimum 256 VLANs   

GUI and CLI to control and manage all aspects of the 

system on the controller. 

  

Support IEEE 802.11 a / b / g / ac 
  

3 years warranty and support from the Mother Company 

and local partner. 
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Indoor Access Point QTY: 23 

Description Comply 

(Y,N) 

Remarks 

Access Points must support dual concurrent, dual-band 

802.11a/n (5 GHz) and 802.11b/g/n (2.4 GHz) connectivity 
  

Access Points minimum support 802.11n operating in 2x2 

MIMO with 2 spatial streams and minimum 1 Gbps 

wireless combined data rate. 

  

Access Points must be energy efficient and should use not 

more than 11 Watts of power with all functionality 

enabled.  

  

Auto-sensing 10/100/1000 on the network port for 

802.11ac APs. 
  

Support out-of-the box, auto configuration across layer-2 

and layer-3 networks without having to enter configuration 

information into the AP.   

  

Must support fast, secure roaming and handover (pre 

authentication, OKC) 
  

3 years warranty and support from the Mother Company 

and local partner 
  

 

ٗجت ػلٔ الوٌبقض اى ٗدْم ث ك ًّدل ّتشا٘ت جو٘غ هلحدبد الشجيخ )اليجبني ّهلحدبتِرب( ةرٖ هجٌرٔ  -

الِ٘ئرخ الرٔ الوْقرغ االداسح الحبلٖ ةٖ ضبح٘خ الشّضخ ّهيتت الِ٘ئخ ةٖ هٌ دخ ػجذّى ثبلتٌس٘ق هرغ 

 الجذٗذ ةٖ هٌ دخ   ب ثذساى  .

( هررْظ ٘ي ػلررٔ 4ٗجرت ػلررٔ الوٌرربقض أى ٗدرْم ثتررذسٗت هررْظ ٖ قسرن تيٌْلْج٘ررب الوؼلْهرربد ثؼرذد ) -

 جو٘غ الويًْبد هغ تحذٗذ الذّساد ّاهباٌِب ّػذد سبػبتِب .

 ٗجت ػلٔ الوٌبقض اى ٗدْم ثتْسٗذ اْاثل حست االػذاد التبل٘خ: -
- Cat6 UTP Patch Cord 3m from Outlet side     QTY:350  

- Cat6 UTP Patch Cord 5m from Outlet side     QTY: 50  

 

  2لدبػبد االجتوبػبد ػذد  Floor Box ٗجت ػلٔ الوٌبقض اى ٗدْم ثتْسٗذ ّتشا٘ت ّتشغ٘ل -

 حتْٕ ػلٔ اى ت

 2 power 

 2 network 

 2 HDMI 

 1 VGA 
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 الوىاصفبث الفٌيت الوطلىبت لتجهيز ًظبم كبهيراث الوراقبت وهلحقبته:ثبلثب : 
 The following Table specifications delineate the minimum requirements for the proposed 

equipment (Bidder must fill this compliance table, Bidder is responsible for installation, 

testing and labeling)  

Indoor Cameras QTY: 32 

Description Comply 

(Y,N) 

Remarks 

Lens: (2.8 – 3.6 – 4.0)mm As Needed   

Resolution Minimum 4MPx (1920×1080)   

Compression H.264 & H.265   

Smart/Adaptive IR up to 20 Meter Range   

Day and Night IR Cut filter   

Motion Detection   

System Reaction to Alarm Events   

Interface 10/100 Ethernet   

ONVIF Profile Support   

Support Low illumination   

Aluminium OR other Metal enclosure    

Sensor: CMOS   

Color: 0.02 Lux   

WDR 50 dB or higher   

3D DNR   

Vandal-Proof   

Power: DC 12 V , POE    

CE or FCC Certification   

3 Years Warranty   

Outdoor Cameras   QTY: 9 

Description Comply (Y,N) Remarks 

Lens: Varifocal, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4   

Resolution Minimum 4MPx (Up to 2560×1440)   

Compression H.264 & H.265   

Smart/Adaptive IR up to 40 Meter Range   

Day and Night IR Cut filter   

Motion Detection   

System Reaction to Alarm Events   

Interface 10/100 Ethernet   

ONVIF Profile Support   

Support Low illumination   

Aluminium OR other Metal enclosure    

Sensor: CMOS   

Color: 0.02 Lux   

WDR 50 dB or higher   

3D DNR   

Vandal and Weather Proof    

Power: DC 12 V , POE   

CE or FCC Certification   

3 Years Warranty   
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NVR (s) & VMS System QTY: 1 

Description Comply 

(Y,N) 

Remarks 

Minimum 90 channels IP Recorder   

Real Time Recording Full HD for all channels, for each 

channel PAL:25fps, NTSC: 30 fps  
  

Synchronize playback across the 90 channels min:16ch   

Supports resolution up to 4K   

Operating system: MS Windows or Linux    

Network 10/100/1000   

Digital Zoom required   

Mobile Software and Application support   

Compression: H.264& H.265   

Remote Connection Users: min  8   

Bandwidth: 250 Mb/s in total for all client workstations   

Minimum  8 x S-ATA 3.5” or 2.5”  for all systems   

Support 8TB HDD video surveillance grade   

Minimum 48 TB (8TBx6) HDD video surveillance grade 

and price for storage upgrade must be quoted separately 

based on calculations  

  

Supports camera’s motion detection   

Please specify the full functionalities of the Management 

Software 
  

Recording based on Alarm events   

CE OR FCC certification   

3 Years Warranty   

The price includes any licenses fees required for the 

cameras or/and Management Software for lifetime 
  

 
 

Technical and End User Training QTY: 4 

Description Comply 

(Y,N) 

Remarks 

A complete an comprehensive training for Technical Staff 

should be proposed to handle all technical issues related to 

the cameras, NVR and the management software (A 

complete Syllabus with training hours should be submitted) 

  

A complete an comprehensive training for End users 

should be proposed to handle all daily activities required to 

monitor using the management software (A complete 

Syllabus with training hours should be submitted) 

  

 

ٗجت ػلٔ الوٌبقض اى ٗدْم ث ك ًّدل ّتشا٘ت جو٘غ اليبه٘شاد ّهلحدبتِب ةٖ هجٌرٔ االداسح الحربلٖ  -

ةرٖ ضربح٘خ الشّضرخ ّهيترت الِ٘ئرخ ةرٖ هٌ درخ ػجرذّى ثبلتٌسر٘ق هرغ الِ٘ئرخ الرٔ الوْقرغ الجذٗرذ ةرٖ 

 هٌ دخ   ب ثذساى  .

( هررْظ ٘ي ػلررٔ 4تيٌْلْج٘ررب الوؼلْهرربد ثؼرذد )ٗجرت ػلررٔ الوٌرربقض أى ٗدرْم ثتررذسٗت هررْظ ٖ قسرن  -

 جو٘غ الويًْبد هغ تحذٗذ الذّساد ّاهباٌِب ّػذد سبػبتِب .
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 ية العقداتفاق

 

  ....................................................................... المشروع: 

 رقم العطاء: ..........................

 ____________________________________________ 

 بين الفريقين 8108حررت ىذه االتفاقية في ىذا اليوم .......... من شير ................ سنة 
 الفريق األول : صاحب العمل : ىيئة تنظيم النقل البري

ي..........................................................................-:وة(ثمهي
 ال  ةقيالثب ش:ي ................................................................

ي........................................................................يي-وة(ثمهي:
قياألولي اغ ًبيقشيأنيةروميال  ةقيالثب شي إ جبميالخ (بتيال  ةظيال(ذكو جيقشيئذهياةت بقةظيلم(  وعيأعالهييل(بيكبنيال  ة

ول(بيكبنيق يق لي بل  ضيالذييتر مي هيال  ةقيالثب شيإل جبميئذهيالخ (بتيوتسمة(هبيوقربيل  وطيال ر  يقر يتمياةت بقي
ي- ةنيال  ةرةنيعمهي(بيةمشي:
 1  ي(ني  وطيئذهياةت بقةظي.1الوا  جيقشيال(ب جي)ياعت(ب يالت ب ةف

يةيةتجمأي(نيئذهياةت بقةظيوت ت  يقشي(ج(وعهبيو  هي(تكب(مظ يوةكونيت تةاي اعت ب يالوثب قيال(  جظيأ  بهيجمءًا

 -أولوةظيالوثب قي سايالتسمسليالتبلشي:

2

- 

  -أ ات بقةظيال ر ي)قشي بليإع ا ئب .

  -ا الر وليالذيية مغي هيال  ةقيالثب شي ر ا ياإل بلظ.ق ا ياإل بلظيوكتباي

  -ج (Form of Bid) ع ضيال( بقصظي

  -  ال  وطيالخبصظيلالت بقةظ.

  -ئعي ال  وطيال ب(ظيلالت بقةظ.

  -و ال(ال قيالتشيتص  يق ليالتوقةعيعمهياةت بقةظ.

والت مة(بتيلم( ت كةنيقشيي(Request for Proposal, RFP)ال  وطيال( ج ةظيوطمايتر ةميال  وضي
 ال( بقصظ.

  -م

  -ح  عوجيال طبءيويج وليالك(ةبتيواةس ب 

  -ط ال  ضيال(ر مي(نيال( بقص.

يقة(ظياةت بقةظي:ي–ي3
يلم  وطي -4 يوقرًب يوا  جبمئب ياةت بقةظ يقشيئذه ي( ه يال(طمو ظ يالخ (بتيال  ةظ يال  ةقيالثب شي تر ةم ةت ه 

يوال(تطم بتيالوا  جيقةهب.
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%ي(نيقة(ظيأع(بليت  ةذي15(نيوثةرظيال طبءيو   يأعمهييا  يع  (بيو  يقشيال   يغ ا(ظيالتأخة ي سايي-5
يال(  وع.

يعمهيانيي-6 ياةت بقةظ يخاللي( ج يالهة ظ يت ائب يج ة ج ي(  مظ يعمهياةظ يال(  وعي يال  ةقيالثب شي ت  ةذ ةمتمم
ي ةنيال  ةرةن.يت ساي  لياةت بايعمهيال(  مظيال(ت قيعمةهبيي بةت بقي(ب

ي

ةت ه يال  ةقياألولي أنية قعيلم  ةقيالثب شيقة(ظياةت بقةظي)  ليأت ب ه يال(ذكو جي بةت بقةظيقشيال(واعة يي-7
ي) يلذلكيقشيال(م قي قم ي( هي1و بألسموايال(    يال(طمو ظ يال  ةقيالثب شي بلخ (بتيال  ةظ يقةعبم يلرعبء ي( هب  

  (وجايئذهياةت بقةظ.ي

يو  بءيعمهي(بيذك يأعاله يج ىيتوقةعياةت بقةظيوا   ا(هبيقشيالتب ةخيال(ذكو يأعاله.ي
ي
ي
ي
 

 الفريق الثاني               الفريق األول  
التوقيع:       …………………………… التوقيع:  

….........................… 
االسـم :                االسـم:  ..............................

……......................... 
الوظيفة: …..........................                     الوظيفة:  

….........................… 
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 الشروط الخاصة لالتفاقية
 التزامات الفريق الثاني:

 بل ر يوض(ني  وطيو(واص بتيةمتمميال  ةقيالثب شي أنيةرومي   سهي تر ةميالخ (بتيال(   جي -
يال  ةقياألولي يوالذييق لي ه ي(نيِق مه يعمةهيوض(نيال  ضيال(ر م يالذييت(تيإ بلته ال طبء
يوال(واص بتيوال(  ي يلم  وطي يالخ (بتيوقرب يكبقظيئذه وةكوني(نيض(ني(سؤولةبتهيأنيةسّمم

يالم( ةظيال(ذكو جيقشيال ر .
ي - ي(واقرظ يعمه يال صول يالثب ش يال  ةق يعمه يةتوجا ي(ع يلمت بق  يوذلك ياألول اط افيال  ةق

إضبقةةنيألغ اضيال (ليلتر ةميالخ (بتيالخبصظي هذهياةت بقةظيأويالخ (بتيال(ت مرظي بل  ضي
يال(ر مي(نيِق ليال  ةقيالثب ش.ي

ةمتمميال  ةقيالثب شي ت  ةذيكبقظياألع(بليال(ذكو جيقشياةت بقةظيض(نيال(  يال(   جيقشيوثب قي -
متمميال  ةقيالثب شي بلترة ي ( ا ليالت  ةذيال(ذكو جيض(نيال  ضيال(ر مي(نيِق مهياةت بقةظ يك(بية

يأويتمكيالتشيةتمياةت بقيعمةهبي(عيال  ةقياألول.
إنيأت بايال  ةقيالثب شيال(تصمظي هذهياةت بقةظيأويالخ (بتيال(طمو ظيئشياألت بايالوا  جيقشي -

ليأييع(ولظيأويخصميأوي(بي ب هي(نيال ق بتيئذهياةت بقةظيقرطيوةيةجوميلم  ةقيالثب شيق وي
يالت بق ةظي ي واج بته يقةب(ه يأث بء يأو يالخ (بتيال(طمو ظ يأو ياةت بقةظ ي هذه يال(كبقآتيال(تصمظ أو

  (وجايئذهياةت بقةظ.

ةمتمميال  ةقيالثب شي تر ةميكبقظيالخ (بتيال  ةظيال(ذكو جيقشياةت بقةظيوقشيال  ضيال(ر مي( هي -
يقشيال  ضيال(ر مي   سهيوةكوني(سؤوي ي بةت بقةظيوالوا  ج يكبقظياألع(بليال(   ج يعنيتسمةم ًة

 ( هيض(نيال(واعة يوال(واص بتيال(ذكو جيقشيع ضهيوال(ت قيعمةهبيقشيئذهياةت بقةظ.

 

 سرية المعمومات

يوذلكي - ياألول يال  ةق يق ل ي(ن يله يت طه يق  يالتش يال( مو(بت يس ةظ ي   ظ يالثب ش يال  ةق ةمتمم
لرةبمي واج بتهيالت بق ةظيقشيئذهياةت بقةظ يأويالتشيق يتصليإلةهي أييط ةرظيكب تيلت(كة هي(نيا

يال  ةقي يوةمتمم يك(ب ي( ه ياة تهبء ي    يأو يال (ل يأث بء يأو يلم (ل يقشيال( ا ليالت ضة ةظ سواء
يالثب شي   ميإق بءيئذهيال( مو(بتيإلهيأييط فيثبلث.

يإلهيأييط فيثبلثي(ست( ًايوة رهيالتماميال  ةقيالثب شي   ظيس ةظيال( مو( - بتيوع ميإق ب هب
يةمتمميال  ةقيالثب شي   ميإق بءيئذهيال( مو(عبتي  تهي   يا تهبءي( جيال ر يقشياةت بقةظ.يك(ب
إلهياإل ا ةةنيوال(وظ ةنيال ب(مةنيل ةهيإةي(نية (لي( همي صو جي( ب  جيعمهياألع(بليالوا  جي

يقشيال ر .ي
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ولغبةبتيئذايال ر يت (ليعمهيس ةليال(ثبليةيال ص يج(ةعيال( مو(بتيذاتيالطب عيالس يي -
يأوي يوالتشيق يتصليإلهيال  ةقيالثب شي  وةًب يأويغة ي(كتو ظ  ال( مو(بتيسواءيكب تي(كتو ظ
كتب ظيأوي أييط ةرظيأخ ى يوتت مقي بل  ةقياألولي)ئة ظيت ظةميال رليال  ي يأوي كو(ظيال((مكظي

يوما اتهب ي ج(ةع يالهب (ةظ ي بل(واص بتيياأل   ةظ يال(ت مرظ يكبل( مو(بت يو عبةبئب  و(ؤسسبتهب
يال واسا ي يوال سو(بتيل  كظ ي يوالتصب(ةم يوجو ئب  يوأ(بكن وال(ربةةسيلم واسايال(ستخ (ظ 
واإل صب ةبتيال(ت مرظي بل(واقعياةلكت و ةظيأويغة ئب يوأيي( مو(بتي(خم ظيقشيال واسا يأوي

 ةظياألخ ى يوالوثب قيال(ت مرظي بل  (جةبتيال بسو ةظيوسب طيالتخمةنياةلكت و ةظيوغة ياةلكت وي
يو ؤوني ياإل ا ةظ ي بألع(بل يال(ت مرظ يوالوثب ق يال(ستخ (ظ  يال بسو ةظ يال  كظ يأو ال(ستخ (ظ
يوال  اسبتيوال ةب بتيوالسجالتياةلكت و ةظي يوال(مخصبتيوالترب ة  يوأييوثب قيأخ ى  ال ولظ 

ييخططي بلةظيأوي(ستر مةظ يوأيي( مو(ظيسواءيتميوغة ياةلكت و ةظي(ه(بيكبني(وضوعهب يوأ
يالتأ ة يعمةهبي أ هبيذاتيطب عيس ييأويخبصيأويلميةتميالتأ ة .

ةيت  يال( مو(بتيذاتيطب عيس ييإذايأص  تيئذهيال( مو(بتيجمءًاي(نيال( مو(بتيال(تب ظي -
يلم ب(ظيعنيغة يط ةقياإلخاللي بةلتماميالوا  يقشيئذهيال(ب ج.

لهذهيال(ب جيإذايكبنيئ بكيواجايقب و شية  ضيعمهيال  ةقيالثب شياإلقصبحيعنييةية  يإخالةًي -
يئذهيال( مو(بت.

 حقوق الممكية الفكرية
ي  روقي -أي يوتت مق يالغة  ي(ن يتص   ي عبوى يأو يا عبءات يأي يعمه ي بل   يالثب ش يال  ةق ةت ه 

يال(ر (ظي(نيال  ةقي ياألع(بليال ك ةظ يال ك ةظيأليي(نيال  (جةبتيأو الثب شيوققيئذهيال(مكةظ
اةت بقةظيأوي روقيال(مكةظيال ك ةظيال(ر  جيلم  ةقياألولي (وجايئذهياةت بقةظيو تهي   يا تهبءي

 ( تهب.

ةت ه يال  ةقيالثب شي أ هياتخذيأويسةتخذيكبقظياإلج اءاتيالرب و ةظيالالم(ظيلةكونيت خةصيأويي -اي
ظياأل   ةظيأوياألع(بليال ك ةظي رلي(مكةظيأيي(نيال  (جةبتيال(ر (ظيأويال( خصظيإلهيال كو(

عمهيئذهيال  (جةبتيأويعمهيغة ئبييupgradeال(ر (ظيلةال ميغبةبتيال  ةقياألوليأويالت  ةثي
يالرب ون  يوأ كبم يو(ت رًب يع ضهي قب و ةًب يقش يالوا  ج ياألع(بل ي ج(ةع يلمرةبم يقب و ةًب ي(خول وأ ه

ي ع ميالتما(هي ذلك.يوةت (ليأةظيأض ا يأوي عبوىيق يتت رقيلم  ةقياألولي تةجظ
ي خصي  -جي ي تر ةم يالثب ش يال  ةق ي(نييlicensesةمتمم يأو ياألول يال  ةق يإله ياألصمش يال( تج (ن

يوال  وطي يوالكة ةظ ي بل    يال(  م  يقشيال ر  يال  ةقياألولي خصوصيال  (جةبتيالوا  ج ة   ه
(نيق لييالجهظيال(   جيقشيئذهياةت بقةظيأويالوثب قيال(كو ظيلهب يعمهيأنيت( حيئذهيال خصي

يال خصي ا (ظي يوتكون ي (واقرتهب يتكون يأو يال  (جةبت يعمه يال(ر  ج يال روق يصب  ظ األصةمظ
يو(طمرظيوغة يقب مظيلم رضيو بقذجيعبل(ةًب.يويةجايأنيت صيال خصظيعمه:
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o تخوةليال  ةقياألولي (وجايال خصظياست (بليوت غةليو سخيال  (جةبتيال(و  جي سايع  ي
 األجهمج.

o يال  ة ي(عيتخوةل ي بلت بق  يأو ي   سه يإ(ب يالخبصظ يل بجبته يال  (جةبت يتطوة  ي ق ياألول ق
ي بلتطوة ي يال(ت مرظ ي بلتطوة يلصبل هيعمهيأنيتكوني روقيال(مكةظ أ خبصيأويجهبتيلمرةبم

 (ني قيال  ةقياألول.

تكون كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باألعمال المنفذة من قبل الفريق الثاني وفق العرض  -د 

والتطوير على البرمجيات  upgradeلمقدم منه ملكاً للفريق األول ومن ضمنها التحديث ا

 المقدمة وجميع الوثائق المسلمة.
 

  ( Software and System Warrantyكفالة البرمجيات الموردة و/أو المطورة )

ال  ةظيال(ت مرظي هبيخبلةظيةض(نيوةك ليال  ةقيالثب شيأنيج(ةعيال  (جةبتيال(و  جيو(م ربتهبيوالخ (بتيي
يواأل ظ(ظي يالكمش يال ظبم يوض(ن يالتر ةظ يال ب ةظ ي(ن يص ةح ي  كل يت (ل ي أ هب يوةض(ن يال ةوا (ن

ووققيالط ةرظيال( ة ظيقشيالوثب قيال(ر (ظي(نيال  ةقيالثب شيي ال بسو ةظيال(ست (مظي(نيق ليال  ةقياألول
ي أيعمهيع ضيال  ةقيالثب ش.يوال  ضيوال(واص بتيال(ت مرظي هبيوالت  ةالتيالتشيتط

(نيتب ةخيتوقةعيال ر يوال(واقرظيعمةهبي(نيق ليال  ةقياألولييس واتي3وعمةهيةت ه يال  ةقيالثب شيول( جي
 إصالحيال ةوايأوياألخطبءيالتشيق يت  يعمهيال  (جظي ج(ةعيأ واعهبيعمهيج(ةعيال  (جةبتيال(و  جي

أويت ب ضيأويع ميت بسقيع(ليال  (جةبتيي(bugs)(ثبلهبيو(م ربتهبيوالخ (بتيال  ةظيال(ت مرظي هبي يوي
(عيال  (جةبتيال(ست (مظيل ىيال  ةقياألوليأويال(ست ة ي(نيالخ (ظ يأويع ميت بسرهبي(عيال ظبميالكمشي

ياألول  ي لم  ةق ي(عي(corrective patches)واإلصال بت يال  ةظ ياألع(بل يت بسق ي   م يأو  
يع(مهب (integration  ضهب ي   م يأو يي  ياألجهمج ي ظبميي(hardware)عمه ي ة بت يعمه يع(مهب يع م أو

يأوي( بلغي يال  ةقياألوليأييالتما(بتيأوي سوم يل ىيال  ةقياألوليو ونيأنيةت (ل يال(ست (مظ الت غةل
(رب ليئذاياةلتمامي(نيق ليال  ةقيالثب شيأويأييع(لي(نياألع(بليالتشيتصب ايئذاياةلتماميأويتكوني

يلم  ي يةكون يع ه. يال  (جةبتي وني بتجظ ياست  ال يال ةوايأو يئذه يإصالح ي ةن ياةختةب  يالثب شي ق ةق
 (رب لي ر ييأويغة هيو   وطيت بق ةظيةيترليعنيال  وطيالت بق ةظيقشيئذهياةت بقةظ.

 

 التحكيم:
ةجوميإ بلظيأييخالفية  أيعنيئذهياةت بقةظيأويةت مقي هبيأويأييإخاللي هبيإلهيالت كةمي (وجايقب وني

ةمياأل   شيسب ييال(  وليوةكوني(كبنيالت كةمي( ة ظيع(بنيوالمغظيال(ستخ (ظيئشيالمغظيال   ةظيالت ك
يوةكونيالرب ونياأل   شيئويالواجايالتط ةقيقة(بيةت مقي ذلكيالخالفيأوياإلخالل.
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 الشروط العامة التفاقية تقديم الخدمات الفنية
 

 التعاريف –( 0المادة )

ي
ئذهياةت بقةظيال( ب شيال(   جيلهبيتبلةًبيإةيإذاي لتيالر ة ظيعمهيغة يتكونيلمكم(بتيالوا  جيقشي

 ذلك:

 .ال كو(ععظ:ي كو(ظيال((مكظياأل   ةظيالهب (ةظ -

صب ايال (ل:يال  ةقيال( ب يإلةهيقشيئذهياةت بقةظيك  ةقيأولييوالذييةت بق ي(عيال  ةقيالثب شيإل جبمي -
يصال ةبتي يل((ب سظ يال (ل يصب ا ية وضهب يأخ ى يجهظ يأي يأو ياةت بقةظ  يت (مهب يالتش يال  ةظ الخ (بت

يو(سؤولةبتيال  ةقياألول يعمهيأنيةتميإعالميال  ةقيالثب شي ذلكيخطةًب.ي

يئذهي((ثلي - يأع(بليال  ةقيالثب شي (وجاي يال خصيالذيية ة هيصب ايال (ليل(تب  ظ صب ايال (ل:
اةت بقةظيوةت(تعععي بلصال ةعععبتيالتشيةتميت  ة ئبيلهي(نيق ليصب ايال (ليك(بيةج يياطالعيال  ةقيالثب شي

يعمةهب.

يت بق  - يوالذي يثب ش يك  ةق ياةت بقةظ يقش يإلةهب يال( ب  يال  كظ يالثب ش: يأل اءييال  ةق يال (ل يصب ا ( ه
 . الخ (بتيال  ةظيوقرًبيلهذهياةت بقةظ

((ثليال  ةقيالثب ش:يال خصيالذييةس(ةهيال  ةقيالثب شيلت(ثةمهيقشيال ر  يأوي(نية َة هي(نيوقتيآلخ ي -
 لةتص في ةب ظيع ه.ييي

  هياة ا جيالج ة يتجهةميال  كظيال اخمةظيوغ قظيالخب ميو ظبميكب(ة اتيال( اق ظيل(الخ (بتيال  ةظ:يت  شي -
 قشي( طرظي  بي   ان

:يال  ضيال(س  يال(ر مي(نيال  ةقيالثب شيإلهيصب ايال (ليإل جبمي(Form of Bid)ع ضيال( بقصظي -
 الخ (بتيال  ةظي (وجايأ كبميئذهياةت بقةظ.

ق ا ياإل بلظ:يالر وليال س(شي(نيصب ايال (ليل  ضيال( بقصظي(عيأيي  وطيإضبقةظيات قيال  ةربنيي -
 عمةهبيق ليتوقةعياةت بقةظ.

 كتبايالر ول:يئويالكتبايالذيية مغي هيال( بقصي ر ا ياإل بلظ. -

قة(ظياةت بقةظ:يال( مغياإلج(بلشيال(ذكو يقشيق ا ياإل بلظيوةكونيخبض ًبيألييمةب جيأوي رصبنيق ية جمي -
 عنيتط ةقي  وطياةت بقةظ.

 ل(واقرععظ:ييال(واقرظيالخطةظيأويال(واقرظيال  وةظيالتشيةتموئبيتأكة يخطش.يا -

(ع جيال (عل:يئشيال( جيال(   جي بةت بقةظيإل جبمياألع(بلي(وضوعيئذهياةت بقةظيواجتةبمئبيألييق وصبتي -
يقت ي يوت (ل ي بةت بقةظ ي(    يئو يك(ب ي( هب يجمء يأي ية جبم يأو ياةت بقةظ يل  وط يوقرب ياة جبم اتيع  

 ال( اج ظيالخبصظي بل  ةقياألوليوتربسي بلتوقةتيال (سشيو    ياألةبميالتروة(ةظيولةسي أةبميال (ل.

 الوثب ق:يئشيالوثب قيال(  جظيقشيئذهياةت بقةظيوالتشيت ت  يجمءًاي( هب.ي -



26 | P a g e  

 

 وصف العمل في نطاق االتفاقية –( 8المادة )

قشيوثةرظيال طبءي بإلضبقظيإلهيأييأع(بليأخ ىي( (ولظيةروميال  ةقيالثب شي ت  ةذيج(ةعياةع(بليال(طمو ظي
ي هذهياةت بقةظي يو(نيض(نيئذهياةع(بلي:

 الخبصظ. واألجهمج ال  (جةبت و  ط ق ص ت غةل  ت  ةف  ت مةل  تطوة     (جظ  تص(ةم  ت مةل -

الخ (بتيال(  قظي وتر ةم ال طبء وثب ق  (وجا الالم(ظ الت تةظ وال  ةظ ال(طمو ظ وال(  ات األجهمج وت كةا تو ة  -
  قشيوثةرظيال طبء

 توقة يوتر ةميط ةرظيع(ليلتوكة يالجو جيعمهياأل ظ(ظيو ساي(واص بتيوثب قيال طبء. -

س واتي (بيي3تر ةميج(ةعيخ (بتيال عميال  شيوالصةب ظيوالصةب ظيالوقب ةظيلأل ظ(ظيوالتط ةربتيوال  ا(جيول( جي -
صالحياإلص ا يلم سخيال(ر (ظي)   يوالض(بنupgrades, updates, bug fixesقشيذلكياإلص ا اتيالج ة جيوا 

 ال(ذكو ج األجهمج (ع و  طهب وق صهب وت غةمهب لمصةب ظيوتطوة ئب الالم(ظ الغةب  قطع وت كةا توقة  إله  بإلضبقظ

 . طبءال ووثب ق (واص بت  سا األع(بل تكون أن (عي( اعبج

 ال(  ةظي ساي(بيو  يقشيوثةرظيال طبء األط اف ل ى ال ظبم ل(ستخ (ش والت  ةا ال(  قظ  رل -

 (ن ال طبء وثةرظ قش و   (ب ج(ةع إله  بإلضبقظ ووثب ق   (جةبت (ن تطوة ه تم (ب وج(ةع ال(طمو ظ الوثب ق تر ةم -

 أو لهب ال(ال قيالتب  ظ أو الثب ش ال  ةق (ن ال(ر م ال  ش ال  ض قش سواء و   (ب وج(ةع التسمةم (تطم بت

يل(  هياة ا جي  خ (بت والخبصظ ال( اسالت يكب(ة اتيال( اق ظ يو ظبم يالخب م يوغ قظ يال اخمةظ يال  كظ تجهةم
 .ال طبء قشيوثب ق و   وك(بيالج ة يقشي( طرظي  بي   ان

  ساي(بيو  يقشيوثةرظيال طبء.يالصةب ظتر ةميأع(بلي -

 

 والقانون المعتمدان المغة –( 3المادة )
يقشيذلكيج(ةعيال( اسالتيوال  وطيال(ت مرظي هب يإةيأ هيةجوميأنيتكوني تكونياةت بقةظي بلمغظيال   ةظي ي (ب
ذاي   تياةت بقةظي بلمغتةنيال   ةظيواة جمةمةظيووقعيخالفيعمهي ال(واص بتيوالترب ة يال  ةظي بلمغظياة جمةمةظيوا 

 ئويال( ت( .يالت سة يةكونيال صي بل   ةظي

- 

تس ييج(ةعيأ كبميالروا ةنيواأل ظ(ظيوالت مة(بتياأل   ةظي بقذجيال(  وليعمهيئذهياةت بقةظيع  يالتوقةعيعمةهبي  
 وة جعيإلةهبيقشيتط ةقي  وطهبي (بيقةهبيقب ونيالت كةمياأل   شيوقب ونيال(مكةظيال ك ةظ.

-  

 الضرائب والرسوم  –( 4المادة )
لج(ةعيالروا ةنيواأل ظ(ظيوالت مة(بتيال( (ولي هبيقشيال((مكظيقة(بيةخصيال سوميةخضعيال  ةقيالثب شي

 والض ا اي (بيقةهبيالض ة ظيال ب(ظيعمهيال( ة بتيإةيإذايو  ي صيخالفيلذلكي بةت بقةظ.

1- 
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عمهيال  ةقيالثب شي قعي سوميطوا عيالوا  اتيق ليتوقةعياةت بقةظيعنيكب(ليالس  يال(ر مي ب(اًليج(ةعي
يوالت مة(بتي يواأل ظ(ظ يالروا ةن ي سا يال( ة بت يعمه يال ب(ظ يالض ة ظ يذلك يقش ي (ب يوالض ا ا ال سوم

 الخبصظي ذلكيوال( (ولي هب.ي

2- 

 

يالك بةتي–( 5المادة )
ي
ي:ك بلظي سنياة اءي-أ

ةومي(نيي ي14عمهيال  ةقيالثب شي   يت مغهيق ا ياإل بلظيوق ليتوقةعياةت بقةظيأنيةر ميلصب ايال (ليخاللي)
تب ةخيإ الغهي ر ا ياإل بلظيك بلظي سنياأل اءيض(ب ظيلتر ة(هيالخ (بتيال  ةظيوقةب(هي كب(ليالتما(بتهي (وجاي
اةت بقةظيول( جيال (ليال(   جي هب ي ةثيأنيك بلظي سنياأل اءيتكونيل( جيال ر يكب(مظيوتغطشيأع(بليالت  ةذي

%ي(نيقة(ظياةت بقةظيصب  جيعني11ونيالك بلظي  س ظيوالت غةلي ساي(بيئوي(طموايقشيوثةرظيال طبء.يوتك
ذايتطماي1  كيأوي(ؤسسظي(بلةظي( ت( جي س(ةًبيو ساي (وذجيالك بلظيالوا  يقشي(م قياةت بقةظي قمي)  ي يوا 

األ( يت( ة يالك بلظيألييس ايقة قيلصب ايال (ليطمايت( ة ئبيعمهي سبايال  ةقيالثب شيلثالثظيأ ه ي
ي يل(   يلمتج ة  ي   يقب مظ يالك بلظ يوعمهيصب ايال (لياإلق اجيعنيئذه ((بثمظي ساي(تطم بتيسة يال (ل 

يق لي ي(ن يعمةهب يوال(واقرظ يالثب ش يال  ةق يق ل ي(ن يال هب ةظ يال(خبلصظ يتر ةم يو    يكب(مظ يال ر  يأع(بل استالم
 صب ايال (ل.ي

ي:ك بلظياصالحيال ةوا)الصةب ظ ي-ا
يوال ع يالصةب ظ ي توقة  يالثب ش يال  ةق يالكب  يةت ه  يةوق  يو  ةث يال(و  ج يولالجهمج يال(طو ج يلم  (جةبت م

صب  جيعني%ي(نيقة(ظياةع(بليال( جمجي5ك بلظياصالحيال ةواي رة(ظيال( بسايال(ؤئليق ةبي يوعمةهيتر ةمي
لض(بنيقةب(ظيي 2  كيأوي(ؤسسظي(بلةظي( ت( جي س(ةًبيو ساي (وذجيالك بلظيالوا  يقشي(م قياةت بقةظي قمي)

ييس واتي(نيتب ةخياةستالم.ي3 ت  ةذياصالحيال ةوايواع(بليالصةب ظيوال عميال(طموايل( جي
يك بلظيعةوايالتص ةع:ي-ج

ةض(نيوةك ليال  ةقيالثب شيانيج(ةعيال  (جةبتيواةجهمجيو(م ربتهبيال(و  جيج ة جيوغة ي(ست (مظيوخبلةظي(ني
ال(ص  ةظياوي(نيايياج اءية جميعنيال  ةقيالثب شي يوعمهيال  ةقييال ةوايال بج(ظيعنيالتص(ةمياويال(وا ياو

ي ي(نيتب ةخياةستالميو كب(ليقة(ظياةعبليي36الثب شيتر ةميك بلظيع لةظيةصالحيعةوايالتص ةعيل( ج  ه ا
ي.ي 3 (وذجيالك بلظيالوا  يقشي(م قياةت بقةظي قمي)وال  (جةبتيوال(  اتيال( (ولظي بةت بقةظيو ساي

يي
ي
 

 مستوى األداء –( 6المادة )
ةمتمميال  ةقيالثب شي  ذليكليع بةظيو(واظ ظيأل اءيواج عبتهيال(طمو ظيعمهيأعمهي(ستوةبتيال((ب سظيال(ه ةظي-أ 

ي أس(بءي يصب ععايال (ل ية ععمم يوان يوخ ععع ته  ياختصعبصه يقعشي(جعبل ياأل خبصيال(ؤئمةنيكل يةستخ م وان
ذاي(بيت رقيلصب ايال (لي أني(ستوىياأل اءيوخ  اتيال(  ةةنيالذةنيسةرو(وني تر ة ميالخ (بتيال  ةظ.ييوا 

يقإ هيةجايعمهيال  ةقيالثب شيأنيةستخ مي يال(طمو ظ  ال(ه شيلمكب  يال  شيلم  ةقيالثب شيةيةت قيوال  جظ
كوا  يق ةظيج ة جيلتص ةحيالوضعيوأنية ة يت ظةميال  ةقيال ب(لي (بيةت قيوئذايال(طما.ييوعمهيال  ةقي
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 شيأنيةأخذيقشياةعت ب يال(ال ظبتيالتشيةوجههي  أ هعبيصب ايال (عليأوي(عنية(ثمععهيأويةطم هبي( هيالثب
يقشيكلي(بيلهيعالقظي تر ةميالخ (بتيال  ةظي(وضوعيئذهياةت بقةظ.

ي(نيجب  ه ي-ب  ي بل(ستوىيال(طموايقة ت  يذلكيترصة ًا يالخ (بتيال  ةظ يتخمفيال  ةقيالثب شيعنيتر ةم إذا
لصب عايال (عليقعشيئععذهيال بلظياتخبذياإلج اءاتيالك ةمظي تالقشيالترصة يوتص ةحياألخطبء يوذلكيوة عقي

ي ي(نيئذهياةت بقةظ.11   يإ ذا يال  ةقيالثب ش يوتتمياإلج اءاتيوقربيلم(ب جي)
ي

يم الخدمات سريان االتفاقية، والمباشـرة، ومـدة العمـل، وتمديـد مدة العمل، والتأخر في تقد –( 7المادة )
 المطموبة

يس ةبني(  ولياةت بقةظ:يةس يي(  وليئذهياةت بقةظيل ىيتوقة هبي(نيق ليال  ةرةن.  -أ 
يتب ةخيال( ب  ج:يية   يتب ةخيال( ب  جي (وجايكتبايخطشيةوجههيصب ايال (ليإلهيال  ةقيالثب ش.ي-اي
ي( جيال (ل:ي-جي

( هي (وجاييالخ (بتيال  ةظيال(طمو ظتو ة يوت كةايوق صيوتجهةميية  غشيعمهيال  ةقيالثب ش
ي(نيتب ةخيأ( يال( ب  ج.ياسب ةعيي8-6خاللي( جيةيتتجبوميياةت بقةظ

 تمديد مدة العمل:                                                                            -د
ضبقةظيوكب تيتمكيالخ (بتي(نيال وعيوالر  يالذيية   يت( ة يإذايقعبميصب ايال (لي طمايخ (بتيإ  - 1

( جيال (ليأويج تيظ وفيطب  ظيتؤث يعمهيسة يال (ل يق مهيصب ايال (ليأنية  سيال بلظي(عيال  ةقي
يالثب شيوة(  ي( جياةت بقةظيأليي(  مظي(ني( ا ليال (لي (بيةت بساي(عيئذهياأل(و ي.

يتأخةيي-ي2 يقش يال (ل يتس ايصب ا ي بل  ةقيإذا يعالقظ يلةسيلهب يألس با ياألع(بل ياستالم يأو يت كةا  
يالثب ش يقإ هيةتميت( ة ي( جيال (ليت  بيلذلكييقة(ععبيعع اي(عبيئويي بجميعنيتخمفيال  ةقيالثب شيقشيأ اءي(هب(ه.

ييييييييييييييييالتأخيـــر: -ىـ 
يقشيخة يعمهيكلي(  مظي(ني( ا ليال(  وعي(نيالرة(ظيأت سايغ ا(ظيالتي-1 اةج(بلةظيلم(  مظيك(ب

 يوة ت  يئذايال( مغي(ست ربيلصب اي%ي(نيالرة(ظياةج(بلةظيلم طبءي15الج وليا  بهييوي   ياقصهي
وة قيلصب ايال (ليانية سميئذايي ال (ليسواءيل قي هيض  ي(ب يي(نيج اءيالتبخة ياويلميةم ق

ي.ال( مغي(نياست ربقبتيال  ةقيالثب شياويك بلظي سنيالت  ةذ

ي بل ة ب يي(كونال يالتأخة  يغ ا(ظ قة(ظ
ياة   ش

ي)ي-1 يالخب م يغ قظ  Dataتجهةم
Center  يوكبقظي(م ربتهبي

ي111

يال اخمةظيي-2 يال  كظ تجهةم
يلم(  هي ي هب يالخبصظ والت( ة ات

يال(كوني(نيس  ظيطوا قي.

ي61

يكب(ة اتي( اق ظيي-3 ي ظبم تجهةم
ي(عيكبقظي(م ربتهي.

ي25

ي بلظيي-4 يقش يال(كو بت كبقظ
يالتر ميلم طبءيكب(ال) ونيتجم ظ 

ي181
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قشيت  ةذيخ (بتيال عميوالصةب ظيلمخ (بتي(وضوعياةت بقةظ ية قيلصب اياذايتأخ يال  ةقيالثب شيي-2
يك بلظيالصةب ظال (ليانية سميئذايال( مغي(ني

ييواج بتيال  ةقيالثب شي– ي8ال(عب جي)
ةروميال  ةقيالثب شي أ اءيالواج بتيال( صوصيعمةهبيقشيال  ضيال(ر مي( هيوال  وطيال(   جيال( قرظي هذهييييي

ياةت بقةظ.ي
ي

 التنازل والعقود الفرعية –( 9المـادة )
أنيةت بمليعنيأييجمءي(نيئذهياةت بقةظيلمغة يأويأنية ه يإلهيأييجهظيق عةظييلمفريق الثانيةية قي

 هبي(بيلميت صيعمهيذلكي  وطيال عوجيأويع ضيال  ةقيالثب شيوة قيلصب ايال (ليإلغبءيالرةبمي أييجمءي(
ي ي(نيئذهياةت بقةظ.12اةت بقةظي ةبليأييتص في(نيئذايالر ةليوقرًبيأل كبميال(ب جي)

ي

 التغييرات واألعمال اإلضافية –( 01المادة )
 (بتيال  ةظيأويتر ةميخ (بتيق ةظيإضبقةظ ية قيلصب ايال (ليإج اءيأييت  ةلية اهيض و ةًبيعمهيالخي-أ 

وةيتؤث يئذهيالتغةة اتيأوياإلضبقبتيعمهيس ةبنيئذهياةت بقةظيوت   ي  ةتياألت بايوالوقتيال(طمواي
يال  ةرةني ي بةت بقي ةن يقشياةت بقةظ يو   يع(ب يال (ليو( ته يقة(ظ يعنيمةب ج يال بتجظ لألع(بلياإلضبقةظ

ضبقةظيواألت بايال(   جيوال( جيال(طمو ظيقشياةت بقةظيلألع(بلي غضي بلت بساي(عيط ة ظياألع(بلياإل
 .ال ظ يعني س ظيالمةب جيأويال رص

ي(نيال وعيالذيي يالتغةة اتيواألع(بلياإلضبقةظ ياألع(بليال( (ولظيقشيئذه يالتشيتكونيط ة ظ وقشيال بلظ
يق شي(ثلي ياةت بقةظ  ياةت بقي ةنيةتطمايتر ةميخ (بتيتختمفيعنيتمكيال( (ولظيقشيئذه يةتم يال بلظ ئذه

يصب ايال (ليوال  ةقيالثب شيعمهي  لياألت بايال(ت تايعمهيتمكيالتغةة اتيواألع(بلياإلضبقةظ.
يةمتمميال  ةقيالثب شي إج اءيالت  ةالتيال(طمو ظ يوذلكي   يص و ياأل( يالخطشيلهي(نيق ليصب ايي–اي
ي.ال (لي

يالثب شالترصة ي(نيجب ايال  ةقيي– ي11ال(عب جي)
 :            /أ :ية ت  يال  ةقيالثب شي(رص ًايقشيأ اءيع(مهيإذاي صليأث بءيت  ةذيئذهياةت بقةظيأيي(نيال بةتيالتبلةظ11)

أييتأخ يغة ي(   يقشيإ جبميال (ليوالواج بتيوتر ةميالخ (بتيال(طمو ظي س ايترصة ي(نيجب ايال  ةقيي-ي1
يالثب ش.

يال  ةقيالثب شيع(اًليي-ي2  (ستوىيةيةت بسايوأصوليوأع افي((ب سظيال(ه ظيأويأئ(ليأويقص يقشيأ اءيق م
ي(هب(ه.

 ي(ني6تخمفيال  ةقيالثب شيعنيتغةة يأيي(ني(ستخ (ةهيال ب(مةني(خبل ًبي ذلكيالت مة(بتيال(   جي بل(ب جي)ي-ي3
يئذهياةت بقةظ.

ياقرظيصب ايال (ل.قبمي بلتممةمي(نيال بطنيألييجمءي(نيال(هبميال(وكمظيإلةهي  وني(ويي-ي4
يلميةمتمميال  ةقيالثب شي تر ةميع(ليةم شيال(تطم بتياألسبسةظيلم   ب(جي.ي-ي5
يأعس يأويأص حيغة يذيي(الءجي(بلةظ يأويلجأيإلهي(خبلصظيلصبلحي ا  ةه.ي-ي6
ي)11) يال ر ج يقشي يال بةتيال( صوصيعمةهب يأيي(ن يقش يلصب ايال (ل ي ياةت بقةظي11/ا : يإ هبء ي يأعاله /أ 

ياياإلج اءاتيالتبلةظ: (وج
يي يةو(ًبيلتصوةايال(خبل ظ.14أوًة:ييتوجةهيإ ذا يأوليلم  ةقيالثب شي(عي(  هي(همظيل( جي)ي
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 يةو(ًبي(نيتب ةخي14ثب ةًب:يقشي بلظيع ميتصوةايال  ةقيالثب شيلم(خبل ظ يةتميتوجةهيإ ذا يثب شيلهيل( جي)
يا تهبءياإل ذا ياألول.

ي يقت ج ي( و  ي بلظ يإلمالظيثبلثعًب:قش يو(ر  ظ يإج اءاتيجب ج ياتخبذ يأو يتصعوةايلموضع ي ون يالثب ةظ اإل ذا 
األس بايال(خبل ظ ية عقيلصعب عايال (ليإ هبءياةت بقةظيو(صب  جيك بلظي سنياأل اءيأويجمءي( هب يوةرومي

 (بت ي إك(بليالخ (بتيال(طمو ظي واسطظيأجهمتهيالخبصظيأويأنية ( يإلهي( اكميأخ ىيالرةبمي (ثليئذهيالخ
ي عع ةتي ي(ن يق وق يأي ي( ه ي( سععو(ععًب يلتب ةخععه يخعع (ععبت ي(ن يقعع (ه ي(ب يعمه يالثب ش يال  ةق ي( بس ظ وتتم
يل(تطم بتيئذهياةت بقةظيوةتميا تسباي األت بايوالكم ظيالتشيةتك  ئبيصب ايال (ليإل جبميالخ (بتيط رًب

يئذهيال  وقبت.
ية قيلصب ايال (ليقشيال بةتيالطب  ظ يقشيأيي(نيال بةتيي ا  ًب: يقو ًا ياةت بقةظ يإ هبء يالخبصظ أو

يال( صوصيعمةهبيأعاله.
 إنياء االتفاقية من قبل صاحب العمل –( 08المادة )

ة قيلصب ايال (ليقشيأييوقتيأنية هشيال (لي بةت بقةظي(عيت وةضيال  ةقيالثب شيت وةضًبي( بس ًبيو (بيةيي
يالتشييتمياة بلظيعمةهبي.ويي%ي(نيقة(ظياألع(بليال(ت رةظ11ةمة يعني

 

 إنياء االتفاقية من قبل الفريق الثاني –( 03المادة )
ي يةو(ًبي(نيتب ةخيتوقةعياةت بقةظ.91إذايلميةص  يصب ايال (ليأ( يال( ب  جيخاللي) -أي
ي) -اي ي    يله يال(ست رظ ي بل ق ظ يالثب ش يال  ةق ي (واقبج يال (ل يصب ا يأخل يتب ةخي61إذا ي(ن يةو(ًب  

ياست ربقهب.ي
يأويتس ة يال ق ظيال(ست رظيلهي يعمهيال  ةقيالثب شيأنيةطبلايصب ايال (ليإص ا يأ( يال( ب  ج ق   ئب
يال (لي يصب ا يةرم يلم ذا يوا  يأعاله ي)ا  يوال ر ج ي)أ  ي بل ر ج يال(   ج يال(   يا تهبء ي(ن يأةبم يع  ج خالل

ةبميئذه يقة قيلم  ةقيالثب شيي إص ا يأ( يال( ب  جيأويتس ة يال ق ظيال(ست رظيلم  ةقيالثب شيخالليال   جيأ
ية ب ي يوة ياإلخالل يعن يالت وةضيال( بسايال بجم يوت وةضه ياةت بقةظ ي إ هبء يةطبلايصب ايال (ل أن

 ال (لي هذهياةت بقةظيإةي (واقرظيال  ةرةني.
 

 مسؤوليات صاحب العمل –( 04المادة )
يالثب ش.تر ةميال(تطم بتياألولةظيوال( مو(بتيال(توق جيل ةهيإلهيال  ةقي -1
ي -2 يقشييق ةقتس(ةظ يالثب ش يال  ةق يولةسبع  يالثب ش يال  ةق يو ةن ي عةعع ه يلمتع سعةععق ية(ثعععمه ي( عبس ظ  خ ع ج

يال صوليعمهيال( مو(بتيال(ذكو جيأعاله.
ي(واقبجيال  ةقيالثب شي بل ق بتيال(ست رظيلهيقشيال(واعة يال(   جي (وجايئذهياةت بقةظ.ي -3

 لعملمراحل ومدد ا –( 05المــادة )
ةمتمميال  ةقيالثب شيوصب ايال (ليوكلي ساي(سؤولةبتهي إت بعيالج وليالم( شيلتر ةميالخ (بتيال  ةظي

يلألع(بليال( (ولظيقشيئذهياةت بقةظ.
 بدل األتعاب –( 06المادة )

 ساي(بتميةتربضهيال  ةقيالثب شي  لياألت بايلج(ةعياألع(بليالتشيو  يذك ئبيسب رًبيقشيئذهياةت بقةظي
 .عمهيال  ويا  به:ت بقيعمةهيقشيق ا ياة بلظياة
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%ي(ععععععععععنيقة(ععععععععععظياة بلععععععععععظيالجم ةععععععععععظياويالكمةععععععععععظي  عععععععععع يتو ةعععععععععع ياةجهععععععععععمجيوال( عععععععععع اتيالالم(ععععععععععظيي21.ي1
يلمهة ظ.

%ي(عععععععععععععععنيقة(عععععععععععععععظياة بلعععععععععععععععظيالجم ةعععععععععععععععظياويالكمةعععععععععععععععظي  ععععععععععععععع يت كةعععععععععععععععايوت عععععععععععععععغةلياةجهعععععععععععععععمجي31.ي2
يوال(  اتيو(واقرظيالهة ظيعمةهب.

 اة ظ(ظيواةستالمي ساياةصول.%ي   يالت  ةايعمهي51.ي3

ي

 تعديل التشريعات –( 07المادة )
ة قعيلم  ةقيالثب شيأيي( بلغيإضبقةظيةت تايعمةهي ق هبيلخمة ظيال ولظي تةجظيل  ضيأيي سوميأوي -أي

ييييييييض ا ايج ة جي   ي(وع يإة اعيع وضيال( بقصبت.
يإذايج ىيتخ ةضي س(شيعمهيأيي(نيال سوميوالض ا ايال(ذكو ج -اي  بل ر جي)أ يأعالهي   ي(وع ييأ(ب

يإة اعيع وضيال( بقصبت يق   ئبيت سميتمكيالتخ ةضبتي(نياست ربقبتيال  ةقيالثب ش.

 اإلخطارات العدلية –( 08المادة )
يأوي يال ر ةظ ي روقه ي(ن ي ق يأي يل((ب سته يال  لةظ ياإلخطب ات يتوجةه ي(ن ي(  ه يال (ل يصب ا إن

يل ي( سمظ يوت ت  يأيي سبلظي(سجمظ يإخطب يع لشيقشيج(ةعيالرب و ةظ ي (ثب ظ م  ةقيالثب شيعمهيع وا ه
ياأل وال.

 

 إقرار المخالصة –( 09المادة )
عمهيال  ةقيالثب شي بليتر ة(هيلك فيال ق ظيال هب ةظيأنية طشيصب ايال (ليإق ا ي(خبلصظيةث تيقةهيييييييييييييي

ال( بلغيال(ست رظيلهي (وجاياةت بقةظ يأنيك فيال ق ظيال هب ةظية كليالتسوةظيالكب(مظيوال هب ةظيلج(ةعي
وة ت طيأنيةيةس يي(  وليإق ا يال(خبلصظيإةي   يق ضيال  ةقيالثب شيلم( بلغيال(ست رظيلهي (وجاي

يئذهيال ق ظ.
ي

 

 اإلشعارات –( 81المـادة )
الثب شييت مغياإل  ب اتيوال(ع اسالتيالتشيةص  ئبيصب ايال (ليإلهيال  ةقيالثب شيوتمكيالتشيةروميال  ةق

 إ الغهبيإلهيصب ايال (ليوقربيأل كبميال ر يأ(بي بل  ة يال(سجليأوي إة اعهبيل ىيال(كتاي
ال  ةسشيلكليق ةقي( ه(ب يأوي إ سبلهبيإلهيأييع وانيآخ ية ة هيكليق ةقيلهعذهيالغبةظيوةتمي

يت  ة هيتبلةب:
ي................يع وانيصب ايال (ععلي:ي............................................

ي......................................................................................يييييييي
يع وانيال  ةقيالثب شي:ي...............................................................

...................................................................................... 
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 (0ممحق االتفاقية رقم )
  االداءنموذج كفالة حسن 

 

 

 كفالـــة بنكيــة
 

 السيد عطوفة مدير عام ىيئة تنظيم النقل البري، باإلضافة لوظيفتويييييييييييي
 تحية طيبة وبعد،،

ي
ي - يال (ةل يطما يعمه ي  كي  بًء يةك ل .............................................

ق عي)يييييييييي يال (ةليال(ذكو يأعالهي ( مغيي............................................................
تجهةميال  كظيال اخمةظيوغ قظي يالخبصي2118................يك بلظيلض(بني سنيت  ةذيال طبءي قمي)ييي/

ي   انا  تب ةخي...............يل( جيس ظييلخب ميو ظبميكب(ة اتيال( اق ظيل(  هياة ا جيالج ة يقشي( طرظي  ب
يلم رضي يوغة يالرب مظ يال(  وطظ يغة  يالك بلظ يئذه يوتج   ي........./....../....... ي(نيتب ةخي يإ ت اًء كب(مظ

ئذهيالك بلظيسب ةظيال(  ولي(بي رةتيل ىيئة ظييتمرب ةًبيو ونيال صوليعمهي(واقرظيال (ةليعمهيالتج ة يوت ره
يت ظةميال رليال  يياويل ةنيو و يكتباي بلغب هبي(نيال( ة يال بميلمهة ظياوياعب تهب.ي

و ت ه ي  قعيقة(ظيالك بلظيالةكميع  ياولي(طبل ظيخطةظي( كمي يو بل غمي(عني صعولياةعظي( ب ضعظيأوي
يئذهيالك بلظ.((ب  ظي(نيال (ةلي)يال(ك ولي يل  مي قعيقة(ظي

ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 (8ممحق االتفاقية رقم )
ي

 نموذج كفالة صيانة
ي
ي
ي
 

 كفالة بنكية 
 

 , باإلضافة لوظيفته .  بريمدير عام هيئة تنظيم النقل ال عطوفةالسيد 
 
 

بنـــــا ال عطـــا ططــــ. ال.ميــــل ............................................ يكفـــل بنـــــ  
ــ  ــل المــعكور معــ   بمبط ـــر)               ا ال.مي     .......................................... فــ

إعتبـارال مـ   سـنوا  3              ا دينارال , كفالة صـيانة  عطـا  رمــم            ا ولمـد  
المشـروطة تطقائيـال تاريخ   /   /       ولغايـة تـاريخ    /   /       , وتدـدد هـع  الكفالـة  يـر 
 بـريالنقـل الالنقـل لحي  ورود كتـا. إلغـا  مـ  الةيئـة , وبططـ. مـ  مـدير عـام هيئـة تنظـيم 

ودو  الحصول عطا موافقة ال.ميل عطا التدديد وتبقا هع  الكفالة سـارية المف.ـول مـا بقيـ  
 .  النقل البريلدى هيئة تنظيم 

 
خطيـة مـنكم , وبـالر م مـ  حصـول  ونت.ةد بدفع ميمة الكفالة اليكم عند اول مطالبـة

 اية م.ارضة مو ممان.ة م  ال.ميل   المكفول ا ل.دم دفع ميمة هع  الكفالة.

 
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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ي
ي
ي

 (3ممحق االتفاقية رقم )
ي
 

 ًوْرد ضوبى ػْ٘ة التظٌ٘غ

Manufacturing Defects Warranty 
 .............................................................................الؼ با سقن )     ( الخبص ة 

 ............................................................................................................... إلٔ السبدح

............................................................................................................... 

ًحي الوْقؼْى أدًبٍ ، ًضوي ًّتؼِذ ثوْجت ُزٍ الي بلخ الؼذل٘خ إطالح إٔ ػْ٘ة قذ تظِش ػلٔ ابةخ 

الجشهج٘بد ، الخذهبد ّالتجِ٘ضاد الودذهخ هي قجلٌب للؼ با الوشبس إلَ٘ أػالٍ تيْى ًبجوخ ػي إٔ ػْ٘ة ةٖ 

ّثد٘وخ الؼ با ّلوذح حالث سٌْاد هي تبسٗخ اإلستالم األّلٖ للخذهبد ال ٌ٘خ ّحست األسس تظٌ٘ؼِب 

الوحذدح ثْحبنق الؼ با . ّتشول ُزٍ الي بلخ هسؤّل٘تٌب الوبل٘خ ّ الةِب إلستجذال إٔ هي ُزٍ الجشهج٘بد 

ذٗل٘خ أّ التجِ٘ضاد ّالوؼذاد ّالتجِ٘ضاد التٖ ٗظِش ثِب ػْ٘ة تظٌ٘غ  الل ُزٍ الوذح ّتْة٘ش الد غ التج

هحل٘ب ّػبلو٘ب ًّتؼِذ ثئطالح إٔ ػْ٘ة تظٌ٘غ قذ تظِش  الل هذح  ِشٗي هي تبسٗخ إثالبٌب هي قجل 

طبحت الؼول ّػلَ٘ ًْقغ ، اوب ًّلتضم إرا تن إستجذال إٔ ق غ ثسجت ػْ٘ة ةٖ التظٌ٘غ تظِش ثِب ، ثتدذٗن 

ْاد هي تبسٗخ إستالهِب حست األطْل هي قجل ا بلخ ػذل٘خ أ شٓ ثد٘وتِب ثؼذ إستجذالِب ّلوذح حالث سٌ

 ال شٗق األّل ّػلَ٘ ًْقغ .

 

 إسن الو ْع ثبلتْق٘غ ػي الوتؼِذ .......................................

 

 ّظ٘ تَ .............................. تْق٘ؼَ ..............................

 

 ٘ؼَ ...............................إسن الشبُذ ......................... تْق

 

 إسن الشبُذ ......................... تْق٘ؼَ ...............................

 

 

 

 تظذٗق ابتت الؼذل 
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 ًوبرد الؼشع الوبلٖ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي
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Pricing Table Details   

 Description Qty 

Unit 

Price 

JOD 

Total 

Price 

JOD  

With all 

Tax 

Data Center Preparation 
1. Power Distribution units 

- Main distribution board 3-phase 

1 Main CB MCCB 3ϕ 1   

2 AC MCB 3ϕ 2   

3 Service MCB 1ϕ 6   

4 UPS MCB 3ϕ 3   

5 Spare MCB 1ϕ 2   

6 Lighting MCB 1ϕ 2   

7 MCB for MK Sockets 1ϕ 2   

- UPS distribution board 3-phase                                                 2 
1 Main CB MCB 3ϕ 1   

2 MCB 1ϕ for cabinets  5   

3 MCB 1ϕ for cabinets  2   

4 MCB Fire system 1ϕ 1   

5 MCB Spare 1ϕ 1   

2. UPS  
1 UPS 1   

 MGE نوع الهيئة في الموجود UPSالــ لجهاز بطارياتتركيب وتشغيل  2
  EX 11   موديل

20 
  

 3. Cooling System  2   

 4. Fire System  1   

 

5. Raised Floor tile (per m²) Around 32 
square meters 
(bidder must 
calculate final 

quantity during 
site survey) 

  

 6. Perforated Floor tile   8 Tile   
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Pricing Table Details   

Description Qty Unit 

Price 

JOD 

Total 

Price 

JOD 

 7.  Grommet air blocking 4   

 8.  Access Door  1   

 9. Fire Rated Door 2   

 10. Automatic Transfer Switch 2   

 11. Lighting LED 60x60 9   

 12. False Ceiling(m²) 
(Bidder measure data center dimension) 

        )m²) 
  

13. Environmental Monitoring System 

1 
Environmental Monitoring Main Device 

(The device should include feature without any 

additional licenses or fees) 

1 

  

2 Environmental Monitoring Software 1   

3 Monitoring main UPS’s 2   

4 Temperature & humidity sensors  5   

5 Leak rope sensor under cooling and drain  set   

6 Monitoring AC’s  2   

7 Door open sensor  2   

8 Monitor fire alarm  1   

9 Phase failure  1   

10 Smoke Sensor  1   

11 

فك وًقل وتركيب جويع هكىًبث غرفت الخبدم 

ببلتٌسيق هع الهيئت الى الوىقع الجذيذ في هٌطقت شفب 

 بذراى. 
 

 

  

تذريب هىظفي قسن تكٌىلىجيب الوعلىهبث على جويع  12

 الوكىًبث هع تحذيذ الذوراث واهبكٌهب وعذد سبعبتهب 

4 
  

  السعر االجوبلي شبهال ضريبت الوبيعبث)رقوب( 

  االجوبلي شبهال ضريبت الوبيعبث)كتببت(السعر  

ي
ي

ي
ي
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Pricing Table Details   

 Description Qty Unit 

Price 

JOD 

Total 

Price 

JOD 

Cameras 

 

1 Indoor Cameras  32   

2 Outdoor Cameras    9   

3 NVR (s)  1   

4 VMS System 1   

5 

جويع يجب على الوٌبقص اى يقىم بفك وًقل وتركيب 

الكبهيراث وهلحقبتهب في هبٌى االدارة الحبلي في ضبحيت 

الروضت وهكتب الهيئت في هٌطقت عبذوى ببلتٌسيق هع 

 الهيئت الى الوىقع الجذيذ في هٌطقت شفب بذراى  .
 

 

set 

  

6 

A complete an comprehensive 
training for Technical Staff should be 
proposed to handle all technical 
issues related to the cameras, NVR 
and the management software (A 
complete Syllabus with training hours 
should be submitted) 

4 

  

7 

A complete an comprehensive 
training for End users should be 

proposed to handle all daily activities 
required to monitor using the 

management software (A complete 
Syllabus with training hours should 

be submitted) 

4 

  

  السعر االجوبلي شبهال ضريبت الوبيعبث)رقوب( 

  السعر االجوبلي شبهال ضريبت الوبيعبث)كتببت( 

ي
ي
ي
ي
ي
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Pricing Table Details   

 Description Qty Unit 

Price 

JOD 

Total 

Price 

JOD 

Networking Preparation & Switches 

 

1 Network Cabinet 800x1000 1   

2 Wall Mount Cabinet 12 U 7   

3 Patch Panel  17 
  

4 Category 6 UTP Copper Cable for 400 points   

5 Face Plate & CAT6 Jacks Outlets  250 
  

6 Uplink Fiber Connectivity 14   

7 Access Switches 48 Ports 9 
  

8 Core Switches 48 Ports 2   

9 Wireless Controller 2   

10 Indoor Access Point 23   

11 Floor Box with all accessories 2   

12 

 يجب على الوٌبقص اى يقىم بفك وًقل وتركيب جويع 

 هلحقبث الشبكت )الكببئي وهلحقبتهب( في هبٌى االدارة 

 الحبلي في ضبحيت الروضت وهكتب الهيئت في هٌطقت 

 عبذوى ببلتٌسيق هع الهيئت الى الوىقع الجذيذ في هٌطقت 

 شفب بذراى  .

 

  

13 
 يجب على الوٌبقص أى يقىم بتذريب هىظفي قسن 

( هىظفيي على جويع4تكٌىلىجيب الوعلىهبث بعذد )  

الوكىًبث هع تحذيذ الذوراث واهبكٌهب وعذد سبعبتهب   

4 

  

14 
Cat6 UTP Patch Cord 3m from Outlet 
side      

350 

  

15 
Cat6 UTP Patch Cord 5m from Outlet 
side      

50 

  

السعر االجوبلي شبهال ضريبت الوبيعبث)رقوب(    

السعر االجوبلي شبهال ضريبت الوبيعبث)كتببت(    

ي
ي
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 5/8102جدول ملخص االتعاب لعطاء رقم

 

 اسن الشركت:

 

 

 تىقيع الوفىض ببلتىقيع:

 

 

 ختن الشركت:

ي

السعر االجمالي  الوصف
بالدينار)رقما( شامال 

 ضريبة المبيعات

السعر االجمالي بالدينار)كتابة( شامال 
 ضريبة المبيعات

 مالحظات

Data Center Preparation 

 
 
 
 

  

Cameras 

 
 
 
 
 

  

Networking Preparation 

& Switches 

 
 
 
 

  

 
 السعر االجوبلي )رقوب(

 

 
 

)كتببت(السعر االجوبلي   

 

 
 
 


