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 15/01/2018التاريخ: 

 3/2018/30002ص: الرقم

 عيين / محافظة الخليلرابطة الجام

 جامعة بوليتكنك فلسطين

 لجنة العطاءات المركزية

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية

 مراقبة لمبنى ابو رمانوتركيب نظام كاميرات لتوريد 
 3/2018/30002ص: عطاء رقم: 

 (200NIS)ثمن الكراسة بمبلغ 

 )مائتا شيكل(

 15/01/2018االثنين الموافق من يوم  ااستالم كراسة الشروط ابتداء  

 مع أطيب أمنيات

 رئيس دائرة المشتريات

 األستاذ محمد رياض أبوزينة

 ومقرر لجنة العطاءات والمشتريات المركزية

riyad@ppu.edu 
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 المحتويات:

 رقم الصفحة البيان الرقم

 1 اسم العطاء 1

 2 الفهرس 2

 3 اإلعالن 3

 4 مالحظات عامة 4

 5 التعهد وااللتزام 5

 6 تعليمات للمشاركين 6

 8 جدول المواصفات والكميات  7

 13 جدول االسعار 8

 14 معلومات عن المورد 9
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 إعـالن عن

 وتركيب نظام كاميرات مراقبة توريد 

 لمبنى ابو رمان

 3/2018/30002ص: الرقم: 

 

، ضمن الشروط نظام كاميرات مراقبة لمبنى ابو رمانعن طرح عطاء توريد  تعلن رابطة الجامعين/ جامعة بوليتكنك فلسطين
 -العطاء إتباع اآلتي: والمواصفات الموضحة في كراسة وثائق العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالدخول في

( قسم العطاءات  أو من دائرة المشتريات المركزية في  www.ppu.eduاستالم الكراسة كاملة  من صفحة الجامعة ) .1
( مائتا شيكل غير مستردة تودع في حساب رابطة الجامعيين والجامعة  NIS 200مقابل دفع مبلغ ) مقر رابطة الجامعيين

 .15/01/2018االثنين الموافق في البنك اإلسالمي الفلسطيني اعتبارًا من يوم  30300رقم 
% من إجمالي قيمة العطاء وبظرف منفصل، على أن تكون الكفالة البنكية سارية 5إرفاق شيك بنكي أو كفاله بنكية بقيمة  .2

 يوما . نيمئة وعشر عول لمدة ال تقل عن المف

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. شيكلبالاألسعار  .3

 إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العرض. .4

 .عند طلب ذلكوالبرامج   عينات للكاميراتتوفير و  وميزات البرامج المعروضة مع العرضارفاق كتلوجات  .5

الثالثاء الموافق من يوم  الساعة العاشرة والنصف صباحاً حتى تسليم كراسة العطاء مع كافة التفاصيل بالظرف المختوم  .6
 رابطة الجامعيين. –لدائرة المشتريات المركزية   23/01/2018

 

 .0598924633جوال  أو 2233050/02هاتف  أ. عبد الباسط الجعبريمع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -مالحظة:

 

 رئيس دائرة المشتريات المركزية

 زينةسعديأبو  محمد رياض األستاذ         

http://www.ppu.edu/
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 مالحظات عامة

 مراقبة لمبنى ابو رمانكاميرات عن توريد وتركيب نظام عطاء 

 -يرجى مراعاة اآلتي: 

 

وفقا  للشروط  وتركيب كاميرات المراقبة،يجب أن يكون المتقدم للعطاء شركة متخصصة في توريد  .1
 الواردة في كراسة العطاء.

 ، شاملة ضريبة القيمة المضافة.بالشيكلاألسعار  .2

 الرجاء إرفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول مع العطاء. .3

 خالل أسبوعين من استالم أمر التوريد. المراقبةالمورد بتوريد وتركيب نظام كاميرات يلتزم  .4

 ارفاق كتولوجات وعينات للكاميرات وميزات البرامج المعروضة. .5

أ. عبد الباسط الجعبري هاتف رقم بالتنسيق مع  يلتزم المورد بتوصيل األجهزة المطلوبة .6
 حسب األصول. 0598924633او جوال  2233050/02

 أقل األسعار، وبدون إبداء األسباب.لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول  .7

 يكون السعر وفقا  للشروط الواردة في كراسة العطاء. .8
 اإلعالن بالجريدة وكراسة الشروط الفنية للعطاء واالتفاقية وحدة واحدة وتقرآن معا . .9

 يحق للجنة العطاءات المركزية تجزئة العطاء. .10
 المواد الموجودة في العطاء.أو إلغاء بعض  أو زيادة للجنة العطاءات الحق في إنقاص .11

 أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. .12
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أنا الموقع اسمي أدناه / قرأت الشروط واطلعت على المواصفات والبنود والتزمت بها التزاما  كامال  وألتزم باألسعار 
العطاء، وأتعهد بتقديم براءة ذمة "خصم مصدر" من ضريبة ( يوما  من اليوم الذي يلي فتح 120المقدمة من قبلي لمدة )

، كما الدخل سارية المفعول ومرفقة بالفاتورة الرسمية كما تعتبر هذه الثبوتيات أساسا  لدفع المستحقات الالزمة للمورد
 فالهوعمل الصيانه الالزمه خالل فترة الك بتوريد وتركيب نظام كاميرات المراقبة في مبنى ابو رمانأتعهد 

 الجامعة.ويكون ذلك تحت اشراف المهندس والفني المشرف من قبل 

 وبناءا  على ذلك تمت المصادقة والتوقيع.

 السادة / الشركة:________________________________________

 رقم المشغل المرخص:____________________________________

 العنوان:____________________________________________

 رقم الهاتف:_________________________________________

 رقم الفاكس:________________________________________

 

 التوقيع والخاتم

 تعهد وإقرار
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 تعليمات للمشاركين بالعطاء

 المحترمينحضرات السادة : شركة__________________________  

 -مشاركة في العطاء ما يلي:للوتركيب نظام كامرات مراقبة لمبنى ابو رمان،بعطاء توريد تعليمات للمشاركين 
عالن الجريدة جزء .1  ال يتجزأ وتقران معا. ا  تعتبر مقدمة كراسة الشروط والمواصفات وا 

 على المورد دراسة كراسة العطاء دراسة وافية وااللتزام بها. .2

 شاملة ضريبة القيمة المضافة. بالشيكلسعار األ .3

 يجب على صاحب العطاء التوقيع على وثائق العطاء كما يجب ختم العرض وكافة مرفقاته بخاتم صاحب العطاء. .4

 النقل والتركيب والتشغيل. فيعتبر السعر المقدم من المورد شامال  جميع مصاري .5

 من اشتراطات، ما لم تقبل بها لجنة العطاءات المركزية.ال يعتمد أي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم  .6
يجب على المورد أن يضع أسعاره رقما  وكتابة على النموذج ويرفض أي عرض يحدث فيه المتقدم تشويشا  في أسعاره ،  .7

 واللجنة غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المتقدم في وضع األسعار.

 ثاني يوم من فتح العطاء على األقل. ( يوما  من120مدة صالحية األسعار ) .8

 خالل أسبوعين من إستالم أمر التوريد. توريد والتركيب والتشغيلاليلتزم المورد ب .9

تأمينا  للدخول في العطاء كفالة بنكية أو شيك مصدق  -لصالح رابطة الجامعين -على كل مناقص أن يرفق بالعطاء  .10
ينظر في العروض وال من قيمة عرضه  ة% عشرة بالمائ5ض بقيمة من قبل البنوك المحلية أو نقدا  بموجب سند قب

 الغير معززة بتلك التأمينات.

%، عن كل يوم تأخير، 1.5التأخير بنسبة  تفي حالة تأخر المورد عن توريد األجهزة المحالة عليه تحسب غراما .11
 ومصادرة قيمة التأمين المرفق بالعطاء وقيده إيرادا  للرابطة.

( تقوم لجنة العطاءات المركزية بتنفيذ العطاء مباشرة  باألسعار والشروط والطريقة المناسبة، من 11م )الحقا  لبند رق .12
 .موردال بعلى حسا من ذلك الفرق كنفقات إدارية%( 15السوق المحلي مضافا  إليه )

 تاألجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة حتى إتمام االلتزاما تلها عالقة بسعر صرف العمال تعدم وجود أي تحفظا .13
الفنية للمناقص في البند وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به تحفظات مرتبطة بأسعار صرف 

 العمالت األجنبية.
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ذا رغب المورد تقديم مالحظات أو  أدناه يقدم العرض على النموذج .14 وال يحق إدخال أية تعديالت على وثائق العطاء. وا 
حق ولرابطة الجامعيين نفصلة شريطة تقديم العرض األصلي كما هو، عرض بديل عليه تقديم ذلك بمذكرة خاصة م

 النظر بالمذكرة أو رفضها.

تكون المحاسبة وصرف جميع المستحقات للمناقص بعد االستالم النهائي من لجنة االستالم وعلى ضوء نتائج الفحص  .15
 واالستالم حسب األصول.

اضحا  بصورة كافية أو يحتمل أكثر من تفسير أو كان ناقصا  تحتفظ اللجنة لنفسها بحق استبعاد أي عرض ال يكون و  .16
 في بيان مواصفات مواد العطاء أو شروط ومواعيد تسليمها أو لم يقدم على نموذج المقرر المرفق بالعطاء.

البنود األخرى ملزمة  الخيار في إلغاء أي بند وتبقى أسعارولرابطة الجامعيين ال يجوز تحميل بند على بند آخر  .17
 .للمتقدم

 .مع إرفاق كافة الوثائق والكتالوجات المتعلقة باألجهزة الموردة األجهزةبيان مدة الكفالة على  مناقصعلى كل  .18

العامة والفنية المطبقة في النظام العام للمشتريات جزءا  مكمال لهذه الشروط في عطاءات رابطة  طتعتبر الشرو  .19
 الجامعيين.

قعة منه وتودع في صندوق العطاءات قبل الموعد المحدد لفتح العطاء في بند يجوز للمناقص سحب عرضه بمذكرة مو  .20
 (.25رقم )

ال يجوز لصاحب العطاء التعديل أو المحو أو الطمس في قائمة األسعار وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها  .21
 يجب إعادة كتابته رقما  وكتابة والتوقيع عليه وختمه.

% من قائمة األسعار جاز للجنة 10ى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من إذا بلغت فئات األسعار التي جر  .22
 العطاءات والمشتريات المركزية استبعاد العرض.

 رفاق كتولوجات وعينات للكاميرات وميزات البرامج المعروضة.إ. 23

 يعتبر العرض المقدم من المورد ملزما  له.. 24

 على االجهزة الموردة.على كل مورد بيان مدة الكفالة . 25

 .23/01/2018يوم الثالثاء الموافق من  عاشرة والنصف صباحا  آخر موعد لتسليم العروض في الساعة ال. 26
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 -:وتركيب نظام كامرات مراقبة لمبنى ابو رمانتوريد ل الفنية جدول المواصفات 

item  Item Description Qty 
1 Indoor Camera / IP Camera  

Image sensor: progressive scan CMOS 1/2.8 
Lens: 3-11mm VF Lens, 
Compression: H.264,H.265 
Resolution:4Mega-pixel  
FPS:30@4MP 
Day and night: yes (IR cut filter ) 
Minimum illumination: 0.1ux with IR 0 lux (IR on) 
IR range: Not less than 30meter,adaptive of smart IR 
Protocols: TCP,HTTP,DHCP,DNS,NTP,RTP 
Image processing :True Wide Dynamic Range Digital Noise Reduction region of interest 
Video Motion Detection: yes to any movement. 
Interface : 10/100 Ethernet 
Local storage: Built –in micro SD card slot Support 128GB card  
Power :POE 
Compatibility: ONVIF 
Weather proof :IP 66 
Vandal proof: 1K10 
Operating temperature: 0C-50C 
Warranty:3 year 

 
 
 
 
 
50 
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2 Indoor Camera / IP Camera  
Image sensor: progressive scan CMOS 1/2.8 
Lens: 3-11mm VF Lens, 
Compression: H.264 , H.265 
Resolution:2Mega-pixel  
FPS:30@2MP 
Day and night: yes (IR cut filter ) 
Minimum illumination: 0.1ux with IR  0 lux (IR on) 
IR range: Not less than 30meter,adaptive of smart IR 
Protocols: TCP,HTTP,DHCP,DNS,NTP,RTP 
Image processing :True Wide Dynamic Range Digital Noise Reduction region of interest 
Video Motion Detection: yes to any movement . 
Interface : 10/100 Ethernet 
Local storage: Built –in micro SD card slot Support 128GB card  
Power :POE: 
Compatibility: ONVIF 
Weather proof :IP 66 
Vandal proof: 1K10 
Operating temperature:0C-50C 
Warranty:3 year 

25 

3 Outdoor Camera / IP Camera 
Image sensor: progressive scan CMOS 1/2.8 
Lens: Vari-Focal Motorized lens 2.8-12mm 
Compression:H.264,H.264 
Resolution:5MP 
FPS:15@5MP 
Day and night: yes (IR cut filter) 
Minimum illumination :0.1 lux(color) /o lux (IR on) 
IR range: Not less than 40meter .Adaptive or smart IR 
Protocols: TCP,HTTP,DHCP,DNS,NTP,RTP 
Image processing : Wide Dynamic Range Digital Noise Reduction region of interest 
Video Motion Detection: yes 
Interface : 10/100 Ethernet 

 
 
30 
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Local storage: Built –in micro SD card slot Support 128GB card  
Power :POE: 
Compatibility: ONVIF 
Weather proof :IP 66 
Vandal proof: 1K10 
Operating temperature:0C-60C 
Warranty:3 year 

4 Video Management System 
video Management System with ability of object following. 

 
1 

5 QNAP Server Storage 
2XIntel® Xeon® E5-2643v3  3.4 GHz ,20M Cash,9.60GT/S 
QP1,Turbo,HT,6C/12T(135W) 
Max Mem 2133MHZ 
6x4GB RDIMM,2133MT/s, Single Rank,X8 Data Width 
RAID Controller,1G Cash 
Hard Drive  
16x6TB 7.2K RPM SAS 12Gbs 512e Hot-plug Hard Drive  
Fresh Air Cooling   
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+!),750W 
Riser With up to 6,x8  PCIe Slote +1,x16 PCIe Slots 
Embedded System Management 
Express 
Network card :4Port  10/100/1000 
Internal DVD+/-RW,SATA 
Optical Scroll USB (3buttons Scroll) Mouse 
English /Arabic  USB Keyboard      

 
 
 
 
 
 
1 

6 Workstation for the control Room 
 Windows 10 Pro 64 original 
 Intel® Xeon® E5 1600 v4 processor 
 16 GB memory; 1 TB HDD storage 
 NVIDIA® Quadra® M4000 (8 GB) 
 USB Keyboarded  

1 



 رابطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين
 دائرة المشتريات

 

 

University Graduate Union/Palestine 
Polytechnic University 

Procurement Department 

 

 

 Tel Fax 02-2228550/02-2220370 02-02/2220370-2228550ليفاكست

Page 11 of 14 

 

 USB Optical Mouse 
 16x SuperMulti DVDRW SATA 
1. 3 warranty year  

7 Switch Network 48 Port / POE 
HPE Office Connect 1920 48G Poe+ (370W)  
Switch  
Layr3 
Ports 

Supports negotiating 10/100/1000 Poe+ ports; (4) SFP 1000 Mbps ports; -45 auto-(48) RJ
X SFP ports, or a -a maximum of 48 autosensing 10/100/1000 ports plus 4 1000BASE

combination 
Memory and processor 

MIPS @ 650 MHz; 32 MB flash; Packet buffer size: 12 Mb; 128 MB SDRAM 
Throughput 

up to 77.4 Mpps 
Routing/switching capacity 

104 Gbps 
Warranty 

Limited Lifetime Warranty 

 
 
 
 
 
 
6 
 
 

8 Switch Network 48 Port / POE 
HPE Office Connect 1920 48G Poe+ (370W)  
Switch  
Layr3 
Ports 

negotiating 10/100/1000 Poe+ ports; (4) SFP 1000 Mbps ports; Supports -45 auto-(48) RJ
X SFP ports, or a -10/100/1000 ports plus 4 1000BASEa maximum of 48 autosensing 

combination 
Memory and processor 

MIPS @ 650 MHz; 32 MB flash; Packet buffer size: 12 Mb; 128 MB SDRAM 
Throughput 

up to 77.4 Mpps 
Routing/switching capacity 

104 Gbps 
Warranty 

 
 
 
 
6 
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Limited Lifetime Warranty 
9 LED screen 65 + wall mount 

Display: 

Brand 
Screen size:65 
Full HD 1080 
Connectivity : 

Input video : VGA.component/composite.HDMI.Audio, 
Output video : Rj4 

 
 
 
1 

10 Patch panel  24 port 
CAT6 

12 

11 Cable Networks 
Cable Cat6 A Teldor 

4000M 

12 Cable Network 0.5 m 
Cat 6 A 

450 

13 Network Rj45 
Cat 6  Female 

150 

14 Network Point  150 
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 -:وتركيب نظام كامرات مراقبة لمبنى ابو رمانتوريد ل االسعارجدول 

No. Item Quantity Unit Unit Price (NIS) Total Price (NIS) 
1. Indoor  Camera 4 Mega 40    
2. Indoor Camera  2 Mega 25    
3. Outdoor Camera 30    
4. video Management System 

with ability of object following 1 
   

5. QNAP Server Storage 1    
6. Workstation   1    
7.  Switch Network 48 Port / POE 6    
8. Switch Network 24 Port / POE 6    
9. Led screen 65 + wall mount 1    

10. Patch panel  24 port  12    
11. Cable Network  4000m    
12. Cable Network 0.5 m 450    
13.  Network Rj45  150    
14. Network point  150    

 
 

 .......................................................................:  ....................المبلغ كتابًة بالحروف

 

 .0598924633جوال  أو 2233050/02هاتف  أ. عبد الباسط الجعبريمع  لمزيد من االستفسار يمكن االتصال
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 :-ورداص بالمخ

 

 .....................................................................................................اسم الشركة: 

 

 

 ..............................:.............جوال رقم.................... رقم فاكس: ..................رقم هاتف : 

 

 

 التوقيع والختم الرسمي للشركة

 


