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 ( نمىذج االستجابت نىثائق انعطاء2مهحق رقم )

 

 

)مىافق، غير مىافق ، مطابق، غير حذى انعثاراخ انتانَح إٍجة عهي انًُاقص انرد  ت .1

 مطابق(.

فٌ  األسثابٍجة عهي انًُاقص توضَح   )غير مىافق(فٌ حال كاٌ رد انًُاقص  .2

 انًالحظاخ.

ٍجة عهي انًُاقص ركر رقى انصفحح انتٌ تحتوً  )مطابق( فٌ حال كاٌ رد انًُاقص .3

 عهي انًعسزاخ انالزيح فٌ عرضح انفٌُ انًقذو فٌ انًالحظاخ.

ٍجة عهي انًُاقص توضَح سثة عذو انًطاتقح  )غير مطابق(فٌ حال كاٌ رد انًُاقص  .4

 فٌ انًالحظاخ.

 

 

 

 # الشروط والمواصفات الواجب توفرها رد المناقص مالحضات المناقص

 world wide 1 -بمد المنشأ لمكاميرات وبرنامج المراقبة :  

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

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

 التشغيل و الصيانة و أية برمجيات أخرى لكافة بنود و مكونات العطاء.
3 

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

ثحداث تغيرات و إ وفئات النقد المختمفة بات مقدرة النظام عمى تمييز الوجوه ا 
 ،وكل من يتخمف يعتبر عرضو مستثنى.

4 

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 
5 

ن نظام المراقبة االلكتروني لن يوثر عمى أخطي بعمى الشركة تقديم تعيد   
داء الشبكة الحاسوبية بوضعيا الفني الحالي وتراسل البيانات عمييا في أ

 الييئة.
6 

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

7 



2 | P a g e  

 

ي مادة ولم تذكر في العطاء تقوم الشركة تم االحتياج ألذا إثناء التركيب أ  
ما يتعمق بالشبكة الحاسوبية  ضافية وخصوصاً إسعار أي أبتزويدىا بدون 

 و تغيير مكان الكاميرا قبل التنفيذ.أ
8 

كد من سير عمل النظام أعمى الشركة توفير فني متخصص داخل الييئة لمت  
 االستالم .قل من تاريخ لمدة شيرين عمى األ

9 

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.

10 

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 
ي شيء غير مذكور ضمن ىذا الممحق مطابق أالتعاقدية لمطرفين ويعتبر 

 حقيق مطابقتو عمى حساب المقاول.  لممواصفات ومسؤولية ت

11 

عمال البنية التحتية أعن تصميم وتوريد وتنفيذ كافة  ةمسؤول الشركة  
( وتشغيل نظام مراقبة  Cabling/ fiber/ Power …etcلمنظام)

اقبة من خالل مركز وسيتم المر  IP CAMERASستخدام الكاميرات اب
 في شفا بدران.موجود في مبنى اإلدارة العامة المراقبة ال

12 

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

 المصنعة.
13 

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.
14 

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

ة ـــــة لتوسعــــرة زمنية أو معيقـــة بفتـــذه الرخص مرتبطـ,بحيث أن ال تكون ى
 النظام.

15 

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

16 
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يجب ذكر األسماء التجارية مع تقديم الكاتولوجات )من الشركات الصانعة(   
 Highستخدام الـ اوتحديد األنواع المستخدمة في العطاء بشكل واضح )ب

Lighting   الـ ,Marker  أو أي طريقة مناسبة( لجميع المواد المذكورة في
 . compliance Sheetالعرض المقدم مع االلتزام بتعبئة ـ

17 

ز ـــــــاميرات ومراكـــــط )االنترنت( ما بين الكـــــاقص بالربـــــزم المنــــــيمت  
 .وفروعيا ةـــــــئـــالق مع الييـــــاالنط

18 

خطة الصيانة الدوريــة الوقائيـــة والصيانة الطارئة  بتقديميمتزم المناقص   
نتيجـــة عطل جزئـــــي أو كمي إلحدى مكونات النظام واإلجرءات المتبعة 

 .بخصوص ذلك إلعادة تشغيل النظام
19 

 مركس انمراقبت انرئيسي

دراة في الرئيسي  في مبنى اإل المراقبة مركزجيزة أتوريد وتركيب وتشغيل   
يشمل ولية الشركة ويجب أن ؤ من مسعمال المطموبة شفا بدران وتنفيذ األ

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

 

 1 األعمال اإلنشائيت

زالة  جدار الطوب بكافة -   أعمال ىدم وا 
 تفصيالتو . 

تحديد ( باركيةوبانيل رضيات أتركيب  -
  . )المواصفات والكمية

 . انـدىأعمـــال ال-
سعة لتجييز تو الالزمة ال ـــعمة األــــوكاف -

 نشائية.الغرفة سواء الكيربائية و اإل

وىدم الجدار  رضياتاأل
 -:الفاصل

* 

 2 شاشاث انمراقبت

إنش 50 -    LCD/LED backlight 
FHD) * 2 VideoWall 

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

control and operate 4x3 
Video Wall 

VideoWall * 
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 3 دارة انكاميراثإبرنامج 
 

 

انسَطرج وعًم ٌ ٍقوو انًُاقص تشثك وتوصَم انكايَراخ انجذٍذج يع انثرَايج انًوجود فٌ غرفح انتحكى وأٍجة 

ٍهسو يٍ حساب سعح وحذاخ انتخسٍٍ وفق انًطهوب وعذد كروخ انشاشح انًضافح وغَرها يٍ  انتكايهَح انًُاسثح وكم يا

 انًواد انالزيح نتحقَق انفائذج انًرجوج .

 

 

 

 

 

 

 4 (NVR)  انتسجيم انشبكي جهاز

   
 (NVRتوريـــــــــــــــد وتركيـــــــــــــــب وتشـــــــــــــــغيل جيـــــــــــــــاز التســـــــــــــــجيل الشـــــــــــــــبكي  )

مـــــــــــع الالزمـــــــــــة مـــــــــــن مســـــــــــؤولية الشـــــــــــركة المتقدمـــــــــــة عمـــــــــــى أن تتوافـــــــــــق 
ـــــــــــاز مـــــــــــع األخـــــــــــذ  احتياجـــــــــــات نظـــــــــــام الكـــــــــــاميرات لمعمـــــــــــل بشـــــــــــكل ممت

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

 والتوافق معيا .
من نفس الشركة  (NVRجياز التسجيل الشبكي  )ن يكون أ .2

 الصانعة لمكاميرات او معتمده لدييا .
عمى المواصفات  (NVRلتسجيل الشبكي  )جياز اأن تحتوي  .3

   -التالية :
 Intel Processor 

 Max 32 IP Camera Inputs  
 Max 384Mbps Incoming Bandwidth  

 Up to 12MP Resolution for Preview and 
Playback  

 Supports RAID 0/1/5/10  
-Smart Tracking and Intelligent Video 

 
تقع عمى الشركة المتقدمة مع األخذ بعين السعة التخزينية  .4

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

 الكاميرات.
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دة ـــدامو كوحــــن استخــــيمك  NVRفي حال استخدام   -
 NAS ORتخزين واالستغناء عن وحدة التخزين الخارجية )

SAN يوم( 60)( بشرط ان تكفي لمدة. 
لكافة  Video motion detectionستخدام خاصية ا  -

 الكاميرات.
تحديد المساحة التخزينية الالزمة لمنظام  المناقصعمى   -

 كامل مع االخذ بعين االعتبار حسابيا عمى
 6 frame rate)) 
( في  SAN or NASن تكون وحدة التخزين نوع )أ -

 حالة الحاجة ليا بالشروط التالية:
- Redundant Power Supply 

 
- Multiple volume RAID 5/6 etc.. 
- Redundant storage controllers. 
- Mixing different drive technologies in the 

same system. 
- The storage should be from well-known 

brand. 
 

 

 كاميراث انمراقبت في مراكس االنطالق وانىصىل

عمل زيارة عمى مراكز االنطالق الذي تتم عميو االحالة  عمى المناقص   
سالك لكل شائية والتمديدات لمكابالت واألنوالوصول وتقدير االعمال اإل

مركز انطالق ووصول وتقديم تقرير عن كل مركز انطالق ووصول بين 
لية آعدد الكاميرات المقترح لو حسب مساحتو وتوزيع المسارات داخمو  و 

من  تلمراقبة الرئيسية و المعدات الالزمة لتركيب الكاميراربطو مع غرفة ا
أجيزة  – تجيزة تجميع لمكاميراأ –خط اتصال  –خط كيرباء  –عمدة أ)

 (  .نظام طاقة شمسية .... –تقوية إشارة 

 

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

 

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

عمدة.... عمى جدران المباني الداخمية او الخارجية او الزوايا او األ سواءً 
 الخ  

جميع و أن يشمل العرض المقدم لمركز االنطالق والوصول سعر الكاميرات   
 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 

 

ن يكون نظام الكاميرات قادر عمى تميز وجوه االشخاص في مختمف أ  
 ضاءة في المناطق المراد مراقبتيا.مستويات اإل

 

استخدام نظام الطاقة الشمسية في حال تعذر توصيل الكيرباء عمى أن   
 .يكون قادر عمى تشغيل نظام الكاميرات وأجيزتو بشكل متواصل

 

تكون جميع الكاميرات مقاومة لمعوامل الجوية ن أ  
 (....)الحرارة,الغبار,الرطوبة,الرياح المياه

 

  .عند الحاجة متر 4عمدة ال يقل طوليا عن الكاميرات عمى أتركيب   

  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. 
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- Security: password protection, IP 
addresses filtering, HTTPS encryption. 

- Wide Dynamic range. 
- Protocols: IPv4/v6 TCP, http, https, 

DHCP, DNS, NTP, RTP, QOS, RTSP. 
- 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 

 عمال انشبكتأ

 (UTP Cat6) ستخدام كوابلاعمل كافة التمديدات الالزمة لمكاميرات ب  
 . في كافة التمديدات وتثبيتيا (PVC) ستخدام مواسير بالستيكةا

 

يجب حيث  عدم استخدام التمديدات اليوائية لمكابالت والتمديدات االرضية   
واستخدام أجيزة تقوية االشارة عند  ن تكون تحت االرض وغير مكشوفةأ

 .الحاجة
 

 :Edge Switches  انمىزعاث

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

 

  - 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 
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connectivity to core switch and according to the 
standards. 

- Three years manufacturers' original warrantee 
 

 


