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 وسارة املانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 جلنت انعطاءاث املزكشيت

 24/2021عطاء رقى 
 

لرالح كاميخات مخاقبة  وتخكيب شخح عصاء حكػمي تػريج / لجشة العصــاءات السخكــدية عغتعمغ وزارة السالية       
 تبعًا لمذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء. الشيابة العامة

اجعة وزارة السالية/ اإلدارة فعمى الذخكات ذات االختراص والسدجمة رسسيًا وتخغب في السذاركة في ىحا العصاء مخ 
العامة لمػازم العامةـ خمف محصة فارس لمبتخول خالل أوقات الجوام الخسسي مغ أجل الحرػل عمى كخاسة 

 ( شيكل غيخ مدتخدة تػرد إلى خديشة وزارة السالية.200السػاصفات ووثائق العصاء مقابل دفع مبمغ )
ي صشجوق العصاءات باإلدارة العامة المػازم/ وزارة السالية في آخخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختػم ف

السشاقريغ وتفتح السطاريف بحزػر مسثمي  08/03/2021 السػافق االثشيغيػم مغ صباح  العاشخةغـدة ىػ الداعة 
 .في نفذ الدمان والسكان

 

 جلنت انعطاءاث املزكشيت
 يالحظت:ـ

 العصاء.. أجخة اإلعالن في الرحف عمى مغ يخسػ عميو 1
مغ بشظ البخيج )كتأميغ أو سشج دفع صادر  اإلنتاجأو بشظ  . يجب إرفاق كفالة بشكية مغ البشظ الػششي2

 .صالحة لسجة ثالثة شيػر عمى األقلمغ اجسالي العصاء   %5( بقيسةدخػل عصاء
 وتذسل جسيع أنػاع الخسػم والزخائب . بالجوالر. تقجم األسعار 3
 مة بقبػل أقل األسعار.. لجشة العصاءات غيخ ممد 4
 . www.mof.gov.ps. لإلشالع عمى الكخاسة يخجى مخاجعة مػقع الػزارة 5
 2832761: . لمسخاجعة واالستفدار ىاتف رقع6
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 انشزوط انعايت 
 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم املتناقصني:ـ
اره عمى الججاول والشساذج والػثائق السخفقة بجعػة العصاء بعـج أن يقـخأ ىـحه الػثـائق يعج السشاقز عخضو وأسع .1

ويــتفيع جسيــع مــا ورد فييــا ويخــتع ويػقــع كافــة وثــائق دعــػة العصــاء ويقــجميا ضــسغ العــخض كاممــة عمــى أن 
 يتحسل كافة الشتائج الستختبة عمى عجم قيامو بالتجقيق واالستكسال برػرة صحيحة.

عمى أن يذسل الدعخ رسػم الجسارك والزخيبة السزافة وأجػر التحديع  جوالرباللعصاء تكتب أسعار ا .2
 والتغميف ومراريف الشقل والتحسيل والتشديل والتأميغ وجسيع الخسػم والسراريف األخخى.

يعج السشاقز عخضو مصبػعًا أو مكتػبًا بالحبخ األزرق أو األسػد فقط ويحطخ السحػ أو التعجيل أو الذصب  .3
ويعاد كتابة  خاإلضافة في العخض وكل ترحيح مغ ىحا القبيل يػضع عميو خصيغ متػازييغ بالحبخ األحس أو

 الرػاب بالحبخ األزرق أو األسػد ويػقع بجانبو مغ قبل مغ أجخى الترػيب.

يقجم السشاقز عخضو مخفقًا بو الػثائق السصمػبة مع تأميغ دخػل العصاء في مغمف مغمق بإحكام ويكتب  .4
وكحلظ اسسو وعشػانو  24/2021رقع  الشيابة العامةلرالح كاميخات مخاقبة  وتخكيب تػريجعصاء  عميو

بالكامل ورقع الياتف والفاكذ ورقع صشجوق البخيج الخاصيغ بو لتخسل إليو السكاتبات الستعمقة بالعصـاء 
يل في عشػانو وعميو أن يكتب أيزًا وعميو تبميــغ اإلدارة العامة لمػازم / وزارة السالية خصيًا بأي تغييخ أو تعج

 اسع الجائخة التي شخحت العصاء وعشػانيا وبخالف ذلظ يحق لمجشة العصاءات أن تيسل العخض السقجم مشو.

يػدع العخض مغ قبل السشاقز في صشجوق العصاءات السخرز ليـحا الغـخض لـجى اإلدارة العامـة لمـػازم قبـل  .5
يـػدع  فـي صـشجوق العصـاءات قبـل آخـخ مػعـج لتقـجيع العـخوض ال انتياء السجة السحـجدة لـحلظ وكـل عـخض ال 

 يشطخ فيو ويعاد إلى مرجره مغمقًا .

يػمـا مـغ  سـتػن يمتدم السشاقز بـأن يبقـى العـخض السقـجم مشـو نافـح السفعـػل وال يجـػز لـو الخجـػع عشـو لسـجة  .6
 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.

 

 ت:ـثانيًا: انشهاداث واملستنذاث انزمسيت املطهىب
يخفق السشاقز مع عخضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مـخة ( الذـيادات والػثـائق السصمػبـة مشـو وىـي   .1

 عمى الشحػ التالي:
 .صػرة مرجقة عغ شيادة مداولة السيشة وكحلظ الديخة الحاتية لمذخكة 
 .الدجل التجاري أو الرشاعي لمذخكة 

  السزافة.شيادة خمػ شخف مغ دائخة ضخيبة الجخل وضخيبة القيسة 

عمى السشاقز أن يخفق بعخضـو الشدـخة األصـمية مـغ أيـة كتالػجـات أو نذـخات أو معمػمـات فشيـة تعـخف  .2
بالمػازم السعخوضة وكحلظ يقـجم مـع عخضـو العيشـات السصمػبـة فـي دعـػة العصـاء و ذا كانـت تمـظ العيشـات 

يكـػن لمجشـة العصـاءات عـجم  غيخ قابمة لمشقل فعميو أن يحجد مكانيا والػقت الحي يسكغ رؤيتيـا فيـو و ال
 الشطخ بالعخض.

 يحق لمسشاقز أن يزيف أية وثائق أو معمػمات يخغب بإضافتيا ويخى أنيا ضخورية  لتػضيح عخضو. .3
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 تأييناث وضًاناث انعطاء : ثانثًا:
أو يمتـدم السشـاقز أن يخفـق بعخضـو سـشج دفـع معتسـج صـادر مـغ بشـظ البخيـج  :تأميغ الجخػل في العصاء .1

% مــغ 10بقيســة  اإلنتــاج أو البشــظ الــػششي اإلســالميفالــة أو شــيظ بشكــي صــادر مــغ بشــظ عمـى شــكل ك
، عمى أن تعاد عخض غيخ معدز بتأميغ دخػل العصاء" كتأميغ دخػل " وال يشطخ في أي  اجسالي العصاء

 .تأميشات الجخػل في العصاء إلى مقجمييا مغ السشاقريغ الحي لع يحال عمييع العصاء
يمتدم الستشاقز الفائد بالعصاء أو بأي جدء مـغ بشـػده بتقـجيع تـأميغ حدـغ التشفيـح : فيحتأميغ حدغ التش .2

% مغ إجسالي قيسة العصاء وذلظ عمى شكل سشج دفع معتسـج صـادر مـغ 10لمعصاء السحال عميو بقيسة 
حدـب  اإلنتـاج أو البشـظ الـػششي اإلسـالميبشـظ أو عمى شكل كفالة أو شيظ بشكي صادر مغ  بشظ البخيج

يػم مغ تاريخ تبميغو بقخار إحالة العصاء عميو مـغ قبـل اإلدارة العامـة لمـػازم عمـى أن  15ألصػل خالل ا
 .يكػن ساري السفعػل مجة سخيان العقج

 

 رابعًا: فتح انعطاءاث وتقييًها:
 يذــكل مــجيخ عــام المــػازم العامــة لجشــة فــتح مطــاريف العصــاء وتقــػم ىــحه المجشــة بفــتح :لجشــة فــتح السطــاريف .1

العصاءات بحزػر السشاقريغ أو مسثمـييع فـي الدمـان والسكـان السحـجديغ فـي دعـػة العصـاء بعـج اتخـاذ اإلجـخاءات 
 التالية:

إثبات عجد السطاريف في محزخ فتح السطاريف وكل عصاء يفتح مطخوفـو يزـع رئـيذ المجشـة عميـو وعمـى  - أ
 امو عجد العصاءات الػاردة.مطخوفو رقسًا مدمداًل عمى ىيئة كدخ اعتيادي بدصو رقع العصاء ومق

 تخقيع األوراق السخفقة مع العصاء و ثبات عجدىا.  - ب

قـــخاءة اســـع مقـــجم العصـــاء واألســـعار وقيســـة التـــأميغ االبتـــجائي السقـــجم مـــغ كـــل مشـــاقز وذلـــظ بحزـــػر   - ت
 السشاقريغ أو مسثمييع.

غ أوراقـو وكـحلظ التػقيع مغ رئيذ المجشة وجسيع األعزاء الحاضـخيغ عمـى العصـاء ومطخوفـو وكـل ورقـة مـ - ث
 عمى محزخ المجشة بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة.

يحجد مـجيخ عـام المـػازم العامـة األشـخاص أو الجيـات الـحيغ تتكـػن مـشيع  :لجشة دراسة وتقييع العخوض .2
 المجشة الفشية التي تقػم بجراسة العخوض مغ الشػاحي الفشية والسالية والقانػنية وتقجم تػصياتيا السشاسبة

 -لمجشة العصاءات السخكدية بعج أخح السعاييخ التالية في االعتبار: 
 ال يشطخ في أي عخض غيخ معدز بتأميغ دخػل العصاء. - أ

تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحيث تحجد السعـاييخ الفشيـة وفقـًا لسػاصـفات المـػازم السصمػبـة عمـى جـجول   - ب
خ مغ حيـث التـدام السشـاقز بعخضـو بسػاصـفات وشـخوط يعج ليحه الغاية، وتخزع كافة العخوض لشفذ السعايي

 دعػة العصاء.

يؤخــح بعــيغ االعتبــار كفــاءة السشــاقز مــغ الشــاحيتيغ الساليــة والفشيــة ومقجرتــو عمــى الػفــاء بالتدامــات العصــاء   - ت
وسسعتو التجارية والتدييالت التي يقجميا أو الخجمة التي يػفخىا وقصع الغيـار وورش الرـيانة و كـحلظ كػنـو 

كيــل أو مــػزع لػكيــل أو تــاجخ، ولمجشــة اســتبعاد عــخض السشــاقز الــحي ال تتــػفخ فيــو كــل أو بعــس ىــحه و 
 الستصمبات.
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 تبجأ الجراسة بالعخض الحي قجم أرخز األسعار ثع الحي يميو حتى تتع دراسة العخوض السقجمة.  - ث

حالـة عمـى مقـجم أرخـز اإلإذا تػافخت فـي العـخض كافـة الذـخوط والسػاصـفات والجـػدة تػصـي المجشـة الفشيـة ب - ج
مغ حق المجشة الفشية أن تػصي بالتخسـية عمـى أكثـخ مـغ مـػرد لمرـشف الػاحـج بـالخغع مـغ اخـتالف األسعار و 
 األسعار.

في حالة عجم تػافخ الستصمبات في العخض الحي يتزسغ أرخز األسعار تشتقل الجراسة إلى العـخض الـحي يميـو  - ح
فيو الستصمبـات لإلحالـة عمـى أن تبـيغ أسـباب اسـتبعاد العـخوض  بالدعخ إلى أن ترل إلى العخض الحي تتػافخ

 األرخز بذكل واضح.

إذا تدــاوت السػاصــفات واألســعار والذــخوط والجــػدة السصمػبــة يفزــل السشــاقز الــحي يتزــسغ عخضــو ميــدات  - خ
ل إذا إضافية ثع السقجم لمسشتجات السحمية، ثـع السشـاقز السقـيع بفمدـصيغ برـػرة دائسـة، ثـع مـجة التدـميع األقـ

 كانت سخعة التدميع لسرمحة الجائخة السدتفيجة.
 

 خايسا :ـ انتشاياث املتعهذ أو املىرد :ـ
عمى الستعيج الـحي أحيـل عميـو العصـاء اسـتكسال إجـخاءات العقـج الخـاص بقـخار اإلحالـة وتػقيـع االتفاقيـة ومـا  .1

 يمحقيا مغ أوراق ومدتشجات بسا فييا )أوامخ الذخاء(.
 مغ تاريخ استالمو ألمخ التػريج. اسبػعيغريج خالل يمتدم الستعيج بالتػ  .2

ال يجػز لمستعيج أن يتشازل ألي شخز آخخ عغ كـل أو أي جـدء مـغ العقـج دون الحرـػل عمـى  إذن خصـي  .3
 مغ لجشة العصاءات التي أحالت العصاء.

فـي  ال يحق لمسشاقز أو السػرد الخجػع عمى لجشة العصـاءات بـأي خدـارة أو ضـخر ناشـت عـغ تقـجيع عخضـو .4
حالة إذا ما رفزت لجشة العصاءات كل العخوض السقجمة إلييـا أو إذا لـع تحـل العصـاء عمـى مقـجم أقـل األسـعار أو 

 إذا ألغت لجشة العصاءات دعػة العصاء في أي وقت أو أي مخحمة دون ذكخ األسباب.

خار اإلحالـة وكـحلظ العيشـات يمتدم السػرد بتدميع المػازم وفقًا لمسػاصفات والذخوط الستفق عمييـا والـػاردة فـي قـ .5
 السعتسجة والسحكػرة فيو.

 
 سادسا:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ املتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـ

إذا تأخخ الستعيج عغ تػريج ما التدم بو في السػعج السحجد في العقـج يحـق لسـجيخ عـام   فخض غخامة مالية: .1
%( مـغ قيسـة المـػازم التـي تـأخخ فـي تػريـجىا عـغ كـل 1فـخض غخامـة ماليـة ال تقـل عـغ )دائخة المػازم العامة أن ي

أسبػع تأخيخ إال إذا تبيغ أن التـأخيخ فـي التػريـج نـاجع عـغ قـػة قـاىخة ، وفـي جسيـع األحـػال عمـى الستعيـج تقـجيع 
يـج أو مشعتـو مـغ إشعار خصـي وفـػري إلـى الجيـة السخترـة بـالطخوف واألسـباب التـي أدت إلـى التـأخيخ فـي التػر 

 ذلظ وتقجيع ما يثبت ذلظ.
إذا نكل الستعيج عـغ تشفيـح التداماتـو بسـا فيـو التدامـو بالتػريـج أو قرـخ فـي ذلـظ  الذخاء عمى حداب الستعيج: .2

أو تأخخ يحق لسجيخ عام دائخة المـػازم العامـة إصـجار القـخار بذـخاء المـػازم السمتـدم بيـا الستعيـج بـشفذ الخرـائز 
ي مرجر آخخ عمى حداب ىحا الستعيـج ونفقتـو مـع تحسيمـو فـخوق األسـعار والشفقـات اإلضـافية والسػاصفات مغ أ

وأية خدائخ أو مراريف أو عصل أو ضخر يمحق بالجائخة السدتفيجة أو دائـخة المـػازم العامـة دون الحاجـة إلـى أي 
 إنحار وال يحق لمستعيج االعتخاض عمى ذلظ.
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وىشــا يحــق لمجشــة العصــاءات التــي  اتــو أو إلغــاء العقــج السبــخم معــو:اســتبعاد عــخض الســػرد الــحي يخــل بالتدام .3
أحالت العصاء اتخاذ اإلجخاءات الالزمـة بحـق الستعيـج بسـا فـي ذلـظ مرـادرة قيسـة التـأميغ السقـجم مـغ الستعيـج أو 

 العامة.أي جدء مشو بذكل يتشاسب مع قيسة المػازم غيخ السػردة ويعتبخ السبمغ في ىحه الحالة إيخادًا لمخديشة 
مـغ  وفي جسيع األحػال يحق لجائخة المػازم العامة تحريل األمػال السدتحقة ليا في ذمة السشـاقز أو السـػرد .4

 األمػال السدتحقة لحلظ السشاقز أو السػرد لجى الػزارات والييئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفاالتيع.

 

 -حم اخلالفاث:سابعًا: 
ديخ أي بشج مغ البشػد الدابقة أو مغ بشـػد العقـج فيـتع حمـو وديـًا في حال حجوث أي خالف يشذأ عغ تف - أ

 بالتفاوض.

يػمًا مغ بجء مفاوضتيسا لمػصػل إلى حل حػل أي خالف يتعمق بالعقج  30إذا لع يتسكغ الصخفان خالل  - ب
يحق ألي مغ الصخفيغ حل الخالف بالمجػء إلى السحكسة السخترة وتصبيق القـػانيغ واألنطسـة السعسـػل بيـا 

 في مشاشق الدمصة الػششية الفمدصيشية بيحا الذأن.

  
 شزوط يتفزقت:ـ ثاينا:

إذا استعسل السشاقز الغر أو التالعب في معاممتـو أو ثبـت عميـو أنـو شـخع أو قـام بشفدـو أو بػاسـصة غيـخه  .1
بصخيـق مباشــخ أو غيــخ مباشـخ عمــى رشــػة أحــج مـػضفي أو مدــتخجمي الدــمصة أو عمـى التػاشــؤ معــو إضــخارًا 

ــة بالتعػيزــات بال ــػزارة السصالب ــأميغ مــع عــجم اإلخــالل بحــق ال ــي الحــال ويرــادر الت ــجه ف سرــمحة يمغــي عق
الستختبة عمى ذلظ فزاًل عغ شصب اسسو مغ بـيغ السشاقرـيغ وال يدـسح لـو بالـجخػل فـي مشاقرـات لمدـمصة 

 الػششية الفمدصيشية ىحا فزاًل عغ اتخاذ اإلجخاءات القزائية ضجه عشج االقتزاء.
أفمذ السشاقز أو السػرد يحـق لمجشـة العصـاءات إلغـاء التعاقـج معـو دون المجـػء لمقزـاء وكـحلظ مرـادرة إذا  .2

 مبمغ التأميغ كإيخاد عام لمخديشة العامة.
بتػجيـو كتـاب لمػرثـة يفيـج بـحلظ  لعقـج  السبـخم معـو أو مـا تبقـى مشـوإذا تػفى السشاقز أو السػرد جاز إلغاء ا .3

 قزائي يقزي بحلظ مع رد مبمغ التأميغ في ىحه الحالة. دون الحاجة إلى استرجار حكع
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 انشـــزوط اخلاصـــت
 
 

 .ة مغ قبل السشاقز ذات نػعية جيجةيجب أن تكػن السػاد السقجم .1
ػاصـفات يجـب تػضـيحو فـي عـخض يجب االلتدام بالسػاصفات السحكػرة في كخاسة العصـاء وأي تغييـخ بالس .2

 .الذخكة

 وشاممة لمزخيبة السزافة ما لع يخد نز خالف ذلظ. بالجوالرعخوض األسعار  جسيع األحػال تكػن  يف .3

و عخقمتــو لمتػريــج بســا يســذ أحــال امتشاعــو  يحــال مخالفــة الســػرد لكــل أو بعــس شــخوط التعاقــج أو فــ يفــ .4
والخجػع  كفالة حدغ التشفيحمرادرة  الساليةأو يعخض مرالحيا لمزخر يحق لػزارة  الشيابة العامةبسرمحة 

الحرـػل عمـى السـػاد التـي يتخمـف  فـييو بالتعػيس عغ كل عصل أو ضخر لحق بيا كسا أن ليا الحـق عم
تخاىا محققة لسرمحتيا و لغـاء  يالذخاء بالصخق الت أوالدعخ  فيالسػرد عغ تػفيخىا مغ السػرد الحي يميو 
شكيـة ولـيذ لمسـػرد مـغ ضـسانتو الب إداريـة% مرـاريف 10 إلييـاالتعاقج معو ودفع فخوق األسعار مزـافًا 

السصالبـة بأيـة  فـيعخقـل عسميـات التػريـج الحـق  أوتخمـف عـغ  أوشخط مغ شخوط التعاقج  أيالحي خالف 
أو السصالبــة بفــخوق األســعار إذا تسكشــت الــػزارة مــغ  كفالــة حدــغ التشفيــحتعػيزــات أو السصالبــة باســتخداد 

ج بسػجبـو وفـى حـال عـجم كفايـة الزـسانة تـع التعاقـ الـحيتػفيخ تمظ السـػاد بدـعخ اقـل مـغ سـعخ السشاقرـة 
 مبالغ تتبقى مغ مدتحقاتو لجييا.أي خرع  فيالحق  الساليةلػزارة  األسعارلتغصية فخوق 

يكــػن الــجفع لمســػرد لقــاء مــا قــام بتػريــجه مــغ مــػاد شبقــًا لمذــخوط والسػاصــفات الــػاردة بالسشاقرــة خــالل   .5
الجالة عمى تسـام وحدـغ التػريـج شبقـا لمذـخوط والسػاصـفات يػمًا مغ تاريخ تقجيع الفػاتيخ واألوراق  ثالثيغ

  .الػاردة برحيفة الذخوط والسػاصفات

عـخوض األسـعار أو أي عـخض سـعخ أخـخ ودون إبـجاء أي أسـباب مـا  بأرخزممدمة  غيخ لجشة العصاءات .6
 السرمحة. دام ذلظ يحقق

 .وجػب تقجيع ضسانة لسجة سشة .7

 دة عشج التدميع.االلتدام بالحالة الجيجة لمسػاد السػر  .8

 الشقل والتحسيل عمى حداب السػرد.  .9
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 وانكًياث جذول األسعار
 ( جمًع نياباث غشة1جذول رقى )

انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 بانذوالر

سعز انىحذة 
 بانذوالر

Qu. Unit انصنف No. 

 ػدد 1   
 Hikvision NVR 16 Ports, 8 MP  DS-7616NI-K4 

 , with 2x6 TB Purple HDD 
1 

 ػدد 1   
Hikvision NVR, DS-7732NI-I4 Series  32 ch,12 

Mp, with 2x6 TB Purple HDD 
2 

 ػدد 2   
HDD : WD Purple Surveillance Hard Drive 

6TB 
3 

 Inverter: 3 KVA Sine wave, With charger 4 ػدد 1   

 ػدد 4   
Solar Panel : 320w Pmax :320 W, Vmp: 54.7 

V, Imp: 5.86 A, Voc: 64.8V , Isc: 6.24A 
 شاٍو ىىازً اىترمٍب 

5 

 ػدد 1   
Battery For Inverter: 12V, 200A, Gel, 

2000Cycles 
6 

 ػدد 800   
Cable Cat 5E(ٍِأو ٍاٌؼادىت ّحاش ٍجيف) 
 (per meter) (teldoor- out door) 

 

) Rack 9 unit ػدد 1    رف 2شاٍو  ) 7 

 9 (ترّص ماٍٍرا) Power Supply 12V, 2A ػدد 48   

 10 1.5*3مابو مهرباء ػاىى اىجىدة خارجً بْده     ٍتر 800   

  Cable VGA 25 meter ػدد 2   

 Cable HD4K (20 meter) 11 ػدد 2   

 inch Monitor (Muller or Equivalent)  - 4K 12 50 ػدد 3   

NEWW
W 

 ػدد 4  

 
Hikvision camera DS-2CD2T47G2-L ColorVu 

4MP Bullet IP Camera 2.8mm (109°) fixed 
lens | White 

14 

 ػدد 32   
Dome IP  Camera Hikvision DS-2CD1343G0-I 

 4 MP, WDR EXIR Bullet, 2.8 mm, Up to 30m 
IR Distance 

15 

 ػدد 8   
IP Camera Hikvision DS-2CD2T63G0-I5/I8 

6 MP Outdoor WDR Up to 40m IR Distance  

Lens 4 m 
16 

 ػدد 4   
Camera Hikvision  DS-2CD2T63G0-I8. Bullet 
IP Camera 6MP Up to 80m IR Distance Lens 4 

m  
17 

 TP Link Switch 8 port 10/100/1000 - 1G 19 ػدد 17   

https://www.hikvision.com/content/hikvision/en/products/IP-Products/Network-Video-Recorders/Pro-Series/DS-7616NI-K2.html


 

 9 

انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 بانذوالر

سعز انىحذة 
 بانذوالر

Qu. Unit انصنف No. 

 
 ٍطتيسٍاث اىترمٍب

 20 حاٍو شاشت ٍتحرك ػدد 3   

 21 23*03ػيبت خارجً  ػدد 17   

 22 51*51ػيبت خارجً  ػدد 48   

تتطىٌي USB ػدد 1     23 

 24 ػٍىُ ٍغ بْده 6اشتنر  ػدد 1   

 25 ػٍىُ ٍغ بْده 0إشتنر  ػدد 1   

 26 فٍشت ذمر ػدد 2   

 27 فٍشت اّثى ػدد 2   

 28 0ميَِ رقٌ  ػدد 5   

 29 ٍاوش ال ضينً ػدد 2   

 30 ٍتر 6ػَىد خشب  ػدد 1   

 A 31 4أتىٍتل  ACأٍاُ ّص  ػدد 1   

 A 32 2تل أتىٍ ACأٍاُ ّص  ػدد 5   

 33 ىَبت إشارة ٍتر 6   

 34 ضٌ 2.1ضٌ*0ٍجاري بالضتل  ٍتر 400   

 35 ً 2ضٌ ٍقيفِ ضَامت  13دراع بروفٍو ىيناٍٍرا  ػدد 4   

 36 أجرة اىترمٍب ٍقطىػت 1   

 انسعز اإلمجايل بانذوالر 
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 نيابت رفح( 2جذول رقى )
 يالحظاث

انسعز 
اإلمجايل 
 بانذوالر

سعز 
حذة انى

 بانذوالر

   No. 

   
 Hikvision NVR, DS-7732NI-I4 Series  32 ch,12 ػدد 1

Mp, with 2x6 TB Purple HDD 
1 

 ػدد 8   

Camera Hikvision DS-2CD2T63G0-I5/I8 

 6 MP Outdoor WDR Fixed Bullet Network 

Camera Bullet, Up to 40m IR Distance  Lens 4 

m 

2 

   

 ػدد 8
Dome Camera Hikvision DS-2CD1343G0-I 

4 MP, WDR EXIR Bullet, 2.8 mm, Up to 30m IR 
Distance 

3 

 ػدد 6   
IP Camera Hikvision  DS-2CD2T63G0-I8 6MP 

Up to 80m IR Distance Lens 4 m 4 

 TP Link Switch 8 port 10/100/1000 - 1G 6 ػدد 7   

) Power Supply 12V, 2A ػدد 22    ماٍٍرا ترّص ) 7 

  Cable VGA 25 meter ػدد  1   

 Cable HD 4K (20 meter) 8 ٍتر 1   

 inch Monitor (Muller or Equivalent) -4K 10 50 ػدد 2   

 0* 5.1مابو مهرباء ػاىى اىجىدة خارجً بْده  ٍتر 600   
12 

 11 (ترّص ماٍٍرا) Power Supply 12V, 2A ػدد 22   

) Rack 6 unit ػدد 1    رف 5شاٍو  ) 
15 

 ٍتر 600   
Cable Cat 5E (per meter) (teldoor- out 

door)ٍِاو ٍاٌؼادىت ّحاش ٍجيف 
13 

 Inverter: 3 KVA Sine wave, With charger 14 ػدد 1   

 ػدد 2   
Solar Panel : 320w Pmax :320 W, Vmp: 54.7 

V, Imp: 5.86 A, Voc: 64.8V , Isc: 6.24A  
ازً اىترمٍبشاٍو ىى  

 

 يستهشياث انرتكيب

 56 حاٍو شاشت ٍتحرك ػدد 2   

 17 23*03ػيبت خارجً  ػدد 7   

 18 51*51ػيبت خارجً  ػدد 22   

 19 ػٍىُ ٍغ بْده 6اشتنر  ػدد 1   
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 يالحظاث
انسعز 

اإلمجايل 
 بانذوالر

سعز 
انىحذة 
 بانذوالر

Qu. Unit انصنف No. 

 20 فٍشت ذمر ػدد 2   

 21 فٍشت إّثى ددػ 2   

 22 تب ىفت 5   

 23 0ميَِ َّرة  ٍشط 3   

 24 ٍاوش ال ضينً ػدد 1   

 A 25 4أتىٍتل  ACأٍاُ ّص  ػدد 3   

 26 ىَبت إشارة ػدد 3   

 27 ضٌ 2.1ضٌ*0ٍجاري بالضتل  ٍتر 250   

 28 ً 2ضٌ ٍقيفِ ضَامت  13دراع بروفٍو ىيناٍٍرا  ػدد 9   

 29 ىترمٍبأجرة ا ٍقطىػت 1   

 انسعز اإلمجايل بانذوالر 
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 نيابت انشًال( 3جذول رقى )

 ٍالحظاث
اىطؼر اإلجَاىً 

 باىشٍنو

ضؼر 

اىىحدة 

 باىشٍنو

Qu. Unit اىصْف No. 

 ػدد 1   
Hikvision NVR, DS-7732NI-I4 Series  32 ch,12 

Mp, with 2x6 TB Purple HDD 
1 

 ػدد 2   
H.D.D : WD Purple Surveillance Hard Drive 

6TB 
2 

 ػدد 4   
IP Camera Hikvision DS-2CD2T63G0-I5/I8 
6 MP Outdoor WDR Up to 40m IR Distance  

Lens 4 m 

3 

 ػدد 13   
Dome IP  Camera Hikvision DS-2CD1343G0-I 
 4 MP, WDR EXIR Bullet, 2.8 mm, Up to 30m 

IR Distance 
4 

 ػدد 3   
Camera Hikvision  DS-2CD2T63G0-I8. Bullet 
IP Camera 6MP Up to 80m IR Distance Lens 4 

m  
5 

 ػدد 2   

Hikvision camera DS-2CD2T47G2-L ColorVu 
4MP Bullet IP Camera 2.8mm (109°) fixed 

lens | White Up to 40m IR 
 

6 

 Rack 6 unit 7 ػدد 1   

 8 (ترّص ماٍٍرا) Power Supply 12V, 2A ػدد 22   

 ٍتر 500   
Cable Cat 5E(per meter)  أوٍاٌؼادىت ّحاش 

(teldoor- out door) 
9 

 Cable HD4k (10meter) 10 ػدد 1   

 Cable VGA (25meter ) 11 ػدد 1   

 ػدد 2   
50 inch Monitor  

(Muller or Equivalent) - 4K 
12 

 RJ male cat5E 13 ػدد 50   

 TP Link Switch 8 port 10/100/1000 - 1G 14 ػدد 7   

 ػدد 2   
H.D.D : WD Purple Surveillance Hard Drive 

6TB 
15 

5.1*0مابو مهرباء ػاىى اىجىدة خارجً بْده ٍتر 500     16 
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 مالحظات
السعر اإلجمالي 

 بالشيكل

سعر 
الوحدة 

شيكبال
 ل

Qu. Unit اىصْف No. 

 Inverter: 3 KVA Sine wave, With charger 51 ػدد 1   

 ػدد 2   
Battery For Inverter: 12V, 200A, Gel, 

2000Cycles 
18 

 ػدد 2   
Solar Panel : 320w Pmax :320 W, Vmp: 54.7 
V, Imp: 5.86 A, Voc: 64.8V , Isc: 6.24A ( شاٍو

 (اىترمٍب
19 

 يستهشياث انرتكيب

 18 حاٍو شاشت ٍتحرك ػدد 2   

 19 23*03خارجً  ػيبت ػدد 7   

 20 51*51ػيبت خارجً  ػدد 22   

 21 تطىٌيت USB ػدد 1   

 22 ػٍىُ ٍغ بْده 6اشتنر  ػدد 1   

 23 فٍشت ذمر ػدد 2   

 24 أّثىفٍشت  ػدد 2   

 25 تب ىفت 3   

 26 0ميَِ َّرة  ػدد 4   

 27 ٍاوش ال ضينً ػدد 1   

 A 28 4أتىٍتل  ACأٍاُ ّص  ػدد 4   

 29 ىَبت إشارة ػدد 4   

 30 ً 2ضٌ ٍقيفِ ضَامت  43دراع بروفٍو ىيناٍٍرا  ػدد 5   

 31 ضٌ 2.1ضٌ*0ٍجاري بالضتل  ٍتر 100   

 32 أجرة اىترمٍب ٍقطىػت 1   

 انسعز اإلمجايل بانشيكم 
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 نيابت انىسطى( 4جذول رقى )

 

انسعز اإلمجايل  يالحظاث
 شيكمبان

سعز انىحذة 
 شيكمبان

Qu. Unit انصنف No. 

 ػدد 1   
Hikvision NVR, DS-7732NI-I4 Series  32 

ch,12 Mp, with 2x6 TB Purple HDD 
13 

 ػدد 5   

Camera Hikvision DS-2CD2T63G0-I5/I8 
 6 MP Outdoor WDR Fixed Bullet Network 

Camera Bullet, Up to 40m IR Distance  
Lens 4 m 

14 

 ػدد 2   
IP Camera Hikvision  DS-2CD2T63G0-I8 

6MP Up to 80m IR Distance Lens 4 m 
16 

 ػدد 12   
Dome Camera Hikvision DS-2CD1343G0-I 

 4 MP, WDR EXIR Bullet, 2.8 mm, Up to 
30m IR Distance 

12 

 2 ٍغ رف حدٌد Rack 6 unit ػدد 1   

 5 (ترّص ماٍٍرا)  Power Supply 12V, 2A ػدد 19   

 ٍتر 550   
Cable Cat 5e (per meter) teldoor- out 

door / ٍِاو ٍاٌؼادىه ّحاش ٍجيف 
6 

 ػدد 2   
H.D.D : WD Purple Surveillance Hard 

Drive 6TB 
10 

 Cable VGA (25 meter) 11 ػدد 1   

 Cable HD 4k (20 meter) 7 ػدد 1   

 ػدد 2   
50 inch Monitor (Muller or Equivalent) - 

4K 
8 

 ػدد 50   
RG45 male 

 
9 

 ػدد 2   
Solar Panel : 320w Pmax :320 W, Vmp: 

54.7 V, Imp: 5.86 A, Voc: 64.8V , Isc: 6.24A  
 (شاٍو اىترمٍب)

1 

 Inverter: 3 KVA Sine wave, With charger 3 ػدد 1   

 ػدد 2   
Battery For Inverter: 12V, 200A, Gel, 

2000Cycles 
4 
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انسعز اإلمجايل  حظاثيال
 شيكمبان

سعز انىحذة 
 شيكمبان

Qu. Unit انصنف No. 

 11   0* 5.1مابو مهرباء ػاىى اىجىدة خارجً بْده     ٍتر 550   

 TP Link Switch 8 port 10/100/1000 - 1G 15 ػدد 7   

 يستهشياث انرتكيب

 51 حاٍو شاشت ٍتحرك ػدد 2   

 18 23*03ػيبت خارجً  ػدد 7   

 19 51*51ػيبت خارجً  ػدد 19   

 21 ػٍىُ ٍغ بْده 6اشتنر  ػدد 1   

 22 فٍشت ذمر ػدد 2   

 23 أّثىفٍشت  ػدد 2   

 24 تب ىفت 3   

 25 0ميَِ َّرة  ػدد 3   

 26 ٍاوش ال ضينً ػدد 1   

 27 ٍتر 6ػَىد خشب  ػدد 1   

 A 28 4أتىٍتل  ACأٍاُ ّص  ػدد 3   

 29 إشارةىَبت  ػدد 3   

 30 ً 2ضٌ ٍقيفِ ضَامت  43دراع بروفٍو ىيناٍٍرا  ػدد 2   

 31 ضٌ 2.1ضٌ*0ٍجاري بالضتل  ٍتر 250   

 32 أجرة اىترمٍب ٍقطىػت 1   

 شيكمانسعز اإلمجايل بان 
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 نيابت خانيىنس( 5جذول رقى )
 يالحظاث

انسعز 
اإلمجايل 

 شيكمبان

سعز 
انىحذة 

 شيكمبان

Qu. Unit انصنف No. 

 ػدد 1   
Hikvision NVR, DS-7732NI-I4 Series  32 ch,12 

Mp, with 2x6 TB Purple HDD 
1 

 ػدد 2   
IP Camera Hikvision DS-2CD2T63G0-I5/I8 
6 MP Outdoor WDR Up to 40m IR Distance  

Lens 4 m 
2 

 ػدد 3   
Camera Hikvision  DS-2CD2T63G0-I8. Bullet 
IP Camera 6MP Up to 80m IR Distance Lens 4 

m 
3 

 ػدد 16   
Dome IP  Camera Hikvision DS-2CD1343G0-I 
 4 MP, WDR EXIR Bullet, 2.8 mm, Up to 30m 

IR Distance 
4 

neww   4 ػدد 

Hikvision camera DS-2CD2T47G2-L ColorVu 
4MP Bullet IP Camera 2.8mm (109°) fixed 

lens | White 40m IR 
 

5 

 ػدد 1   
H.D.D : WD Purple Surveillance Hard Drive 

6TB 
1 

 TP Link Switch 8 port 10/100/1000 - 1G 2 ػدد 7   

 ػدد 4   
Solar Panel : 320w Pmax :320 W, Vmp: 54.7 

V, Imp: 5.86 A, Voc: 64.8V , Isc: 6.24A  
 (شاٍو اىترمٍب)

3 

 Inverter: 3 KVA Sine wave, With charger 4 ػدد 1   

 ػدد 4   
Battery For Inverter: 12V, 200A, Gel, 

2000Cycles 
5 

 6 (ترّص ماٍٍرا) Power Supply 12V, 2A ػدد 25   

 ٍتر 600   
Cable Cat 5E (per meter) (teldoor- out 

door) 
7 

  Cable VGA 25 meter ػدد 1   

 Cable HD4K (20 meter) 8 ػدد 1   

 ػدد 2   
50 inch Monitor (Muller or Equivalent)   - 

4K 
9 
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 يالحظاث
انسعز 

اإلمجايل 
 شيكمبان

سعز 
انىحذة 

 شيكمبان
Qu. Unit انصنف No. 

 RJ male cat5 10 ػدد 50   

 11 0* 5.1مابو مهرباء ػاىى اىجىدة خارجً بْده  ٍتر 600   

 TP Link Switch 8 port 10/100/1000 - 1G 12 ػدد 7   

 Rack 6 unit 13 ػدد 1   

 يستهشياث انرتكيب

 51 حاٍو شاشت ٍتحرك ػدد 2   

 18 23*03ػيبت خارجً  ػدد 7   

 19 51*51ػيبت خارجً  ػدد 25   

 20 تطىٌيت USB ػدد 1   

 21 ػٍىُ ٍغ بْده 6اشتنر  ػدد 1   

 22 فٍشت ذمر ػدد 2   

 23 فٍشت إّثى ػدد 2   

 24 تب ىفت 3   

 25 0ميَِ َّرة  دػد 3   

 26 ٍاوش ال ضينً ػدد 1   

 A 27 4أتىٍتل  ACأٍاُ ّص  ػدد 4   

 28 ىَبت إشارة ػدد 4   

 29 ضٌ 2.1ضٌ*0ٍجاري بالضتل  ٍتر 250   
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 يالحظاث
انسعز 

اإلمجايل 
 شيكمبان

سعز 
انىحذة 

 شيكمبان
Qu. Unit انصنف No. 

 30 ً 2امت ضٌ ٍقيفِ ضَ 43دراع بروفٍو ىيناٍٍرا  ػدد 5   

 31 أجرة اىترمٍب ٍقطىػت 1   

 شيكمانسعز اإلمجايل بان 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو

 

 
ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ىػية رقع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقخ أنا السػقع أدناه ــــــــــــ 

 ـــ بالتــالي:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرفتي مسثاًل عغ  شخكة ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــغ شــخوط عامــة وخاصــة  24/2021 وح رقــعورد بػثــائق العصــاء السصــخ بــأنشي قــخأت وتفيســت كافــة مــا  .1

 ومػاصفات وألتدم التداما قانػنيًا بتمظ الذخوط والسػاصفات .
يػمـا مـغ  تدـعػن كسا ألتدم بأن يبقى العخض السقجم مشي ساري السفعػل وال يجػز لي الخجػع عشو لسجة . 2

 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.
مــغ قبــل  ػريــج األصــشاف السحالــة عمــى بسػجــب العصــاء الســحكػر أعــاله والتــي يــتع شمبيــاوكــحلظ ألتــدم بت .3

ــظ اســبػعيغخــالل الشيابــة العامــة  ــظ  وذل ــى أن تكــػن تم ــع العقــج واســتالم أوامــخ التػريــج عم مــغ تــاريخ تػقي
 األصشاف السػردة مغ قبمي وفقًا لمسػاصفات والذخوط السشرػص عمييا في ىحا العصاء.

 .ل ما ورد بو دون أي ضغط أو إكخاهار وتعيج مشي بحلظ أقخ وألتدم بكوىحا إقخ      
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـع السشــاقــز :ـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقع السذتغل السخخز :ـــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـشـــػان :ـــــــــــــــــــ

 رقـع الجػال :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـف :ـــــــــــــــــــرقـع اليا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـع الفاكذ :
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ـــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 

 


