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دائرة
العطاءات والمشتريات

Tenders and Procurements
Department

جامعة آل البيت
AL al-BAYT UNIVERSITY

الموافق 2021/9/27 :

التاريخ  20 :صفر 1443

◄ رقــــــم العطــاء .)2021/11( :
◄ موضوع العطــاء  :توريد وتركيب وتشغيل نظام كاميرات مراقبة للجامعة.
◄ رقـــــم قـــرار اإلحاـة .)2021/19( :
◄ القيمـة اإلجمالية للعطـاء  )14950( :اربعة عشر الفآ وتسعمائة وخمسين دينارآ.
◄ تاريخ االعالن عن العطاء في الصحف المحلية 2021/6/30 :م.

جامعة آل البيت
دائرة العطاءات والمشتريات
قرار احالة مبدئي قابل لألعتراض
خالل مدة خمسة أيام من تاريخ
2021/9/26

◄ تاريخ فتح مظاريف العطاء 2021/8/2 :م.
◄ رقم طلب الشراء،رقم الحجز المالي،
مبلغ الحجز المالي،
الجهة المعنية بالعطاء :

رقم طلب الشراء
2021/96
2021/42
2021/33

رقم الحجز المالي
2021/9899
2021/9860
2021/9865

قيمة الحجز المالي
4000
8000
3000

الجهة المعنية بالعطاء
دائرة العطاءات
مركز التعلم األلكتروني
مركز الحاسوب

العروض التي وردت بشأن هذا العطاء
***************************************
السادة
 .1شركة المعارج لالنظمة والخدمات المعتمدة.
 .2شركة المثالية للتجهيزات المكتبية.
 .3شركة العاليات للمقاوالت.

الرقم الوطني للمنشأة
200151414
200019587
200160914
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قرار لجنة الشراء المحلية – لوازم وخدمات
******************************
رقـم القرار

)2021/19( :

رقـم الجلسة

)2021/12( :

تاريخ الجلسة 2021/9/26 :

مضمون القرار
************
قررت لجنة الشراء المحلية – لوازم وخدمات ،وبنا ًء على الرأي الفني ،الموافقة على إحالة العطاء رقم
( )2021/11توريد نظام كاميرات مراقبة لمباني مختلفة من الجامعة  ،على السادة  /الشركة المثالية للتجهيزات
المكتبية ،وذلك وفقآ لألسعععععار والمواصععععفات في عررعععع م رقم ( )8388/O/2021المؤرخ في 2021/7/27م
وكتب م الالحقة كتاب رقم ( )8413/A/2021المؤرخ في 2021/8/9م وكتاب رقم ( )8453/O/2021المؤرخ
في  2021/9/14وكتاب رقم ( )2021/A/8469المؤرخ في .2021/9/27





بقيمة أجمالية مقدارها  )14950( :اربعة عشر الفآ وتسعمائة وخمسين دينارآ.
سبب اإلحالة :أقل األسعار.
األسعار  :شاملة الضريبة العامة على المبيعات ،وأية رسوم أو ررائب أخرى وتشمل التوريد والتشغيل
في المواقع التي تحددها الجامعة وغير شاملة رسوم االحالة والطوابع بحيث تدفع عند تبلغ قرار األحالة.
مدة التوريد والتركيب والتشغيل :خالل ( )4-8أسبوع من تاريخ التوقيع على قرار االحالة وبالمواقع التي
تحددها الجامعة.
جامعة آل البيت
دائرة العطاءات والمشتريات
قرار احالة مبدئي قابل لألعتراض
خالل مدة خمسة أيام من تاريخ
2021/9/26
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Item

Type
6 MP indoor IP dome Camera

Description
1/3" Progressive Scan CMOS, 0lux with IR
,IR Range up to 30 meters,
3072x2048:20fps, H.264/MJPEG,2.8mm
fixed lens, IP67, DC12V/POE.

6 MP outdoor
IP dome Camera

1/3" Progressive Scan CMOS, Color: 0.01
Lux ,0 Lux with IR,IR Range Up to 50 m,
3072x2048: 20fps, 2.8mm fixed lens, DC
12V / POE.

1

2

3

NVR

4

NVR

POE Switch

5

6

Storage

Incoming bandwidth : 256 Mbps ,Outgoing
bandwidth : 160Mbps , Up to 32 IPcameras
can be connected , Interfaces :( RJ-45 Port
(10/100/1000 Mbps), 1 HDMI , 1VGA, 3
USB), 4 SATA interfaces , up to 6TB
capacity for each HDD.
160Mbps Bit Rate Input Max(up to 8-ch IP
video), Interfaces:( RJ-45 Port (10/100/1000
Mbps) ,1 HDMI,1VGA,2 USB2( SATA
interfaces, with 8 ports POE, up to 6TB
capacity for each HDD.
12-port 10/100/1000 Base-T RJ45 ports
(POE) with Two-port GbE uplinks,
Power Budget: 124 Watt, Switch Capacity:
64Gbps, Support Layer 3 switch, Support :
SSH, HTTPS, SNMP, Support: IEEE
802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3af, IEEE 802.3at.
3TB/64MB(6GB/s)/intelliPower(RPM)/SA
TA3

7

UTP Cable

8
9

Monitor

50” Monitor

Cabinet

6U

Cat 6 UTP Cable

10 Cables
11 Installation, testing & commissioning
Total (Sales tax included)

Qty
47

5

3

1

6

13
5

2
2
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جامعة آل البيت
شروط قرار اإلحالة رقم ()2021/19

دائرة العطاءات والمشتريات
قرار احالة مبدئي قابل لألعتراض
خالل مدة خمسة أيام من تاريخ
2021/9/26

**************************
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

انجاز االعمال المطلوبة خالل الفترة الزمنية المحددة لذلك ،وحسب الرأي الفني للجنة االستالم.
تقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة ( )10%من القيمة اإلجمالية لإلحالة.
يلتزم المتع د التزاما ً تاما ً بما ورد في شروط دعوة العطاء والعرض المقدم من قبله من حيث األسعار والكميات
والمواصفات ومدة التسليم والشروط العامة والعينات المعتمدة ل ذا العطاء وفي حالة مخالفته يطبق عليه نص
المادة رقم ( )34من نظام المشتريات الحكومية رقم( )28لسنة ( )2019والمادة ( )60من التعليمات الصادرة
بموجبه.
تعتبر كافة الوثائق المقدمة للعطاء والمراسالت الالحقة والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية
والعينات المعتمدة التي وافقت علي ا الجامعة جزءا ً ال يتجزأ من قرار اإلحالة.
على المتع د دفع رسوم الطوابع واإلحال ة خالل عشرة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لقرار اإلحالة.
تغريم المتع د نسبة واحد باأللف من قيمة المواد المحالة عن كل يوم تأخير.
يلتزم المتع د التزاما تاما بما ورد في قرار إحالة رقم ( )2021/19من حيث االسعار والكميات وفي حالة
مخالفة لما ورد في قرار اإلحالة أعاله ،يطبق عليه نص المادة رقم ( )34من نظام المشتريات الحكومية
رقم( )28لسنة ( )2019والمادة ( )60من التعليمات الصادرة بموجبه.
يخضع هذا القرار للتصديق من الج ة المخولة للتصديق عليه بمقتضى أحكام نظام المشتريات الحكومية
رقم( )28لسنة ( ،)2019وال يعتبر ساري المفعول إال بعد المصادقة عليه حسب األصول.
تقديم كفالة صيانة بنكية بنسبة ( )5%من القيمة االجمالية لألحالة لمدة ( )3سنوات من تاريخ االستالم الن ائي
لبنود العطاء.
تكون جميع األج زة جاهزة للعمل حسب المواصفات المطلوبة وتوريد جميع توصيالت ا وملحقات ا الالزمة
للعمل ،بحيث يكون العطاء ( )Full Solutionوال تتحمل الجامعة أي نفقات أرافية.
تلتزم الشركة بخصوص المباشرة في تقديم الدعم الفني خالل ( )4ساعات من تبليغ م بذلك بأي وسيلة أتصال
وأن يتم تشغيل االج زة وأعادت ا الى الورع الطبيعي خالل ( )48ساعة.
الشاشات المذكورة في البند رقم ( )7من عرض السعر للمثالية للخدمات المكتبية سيتم توريدها بوروح 4K
كما سيتم توريد شاشتين قياس ( 21انش على االقل) بوروح full HDلمركز الحاسوب ودائرة العطاءات
والمشتريات.
تقديم كفالة مصنعية من الشركة المصنعة ولمدة ( )3سنوات تاريخ االستالم الن ائي لبنود العطاء.
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