
 

   
 

  

 

 ( FCMاتحاد بلديات كندا )

 ( JMSPمشروع دعم البلديات في األردن ) 

 ( 037/2021طلب عرض أسعار رقم )

 تكنولوجيا معلومات   وأجهزة وصوتيات  حريق وأنذار ومراقبة )كاميرات( وأنظمة   كهرباء أعمال
 

 24/08/2021 التاريخ: 
 

 البلديات في األردن عنوان اتحاد بلديات كندا/مشروع دعم 
 ( "االتحاد/المشروع "يُشار إليهما الحقاً ) 

 شارع الملك عبد هللا الثاني 367
 ضاحية األمير راشد، عمان، األردن

 تعليمات خاصة 

العنوان القانوني العروض ترويسة المقاول ويجب أن تتضمن  يحمل يجب تقديم جميع عروض األسعار عن طريق البريد اإللكتروني )اإليميل( على ورق 
 أدناه ي أو قبل تاريخ االستحقاق المبيّنفوذلك  للمقاول  

 تاريخ تسليم العرض  تسليم العرض إلى 

ProcurementJMSP@fcm.ca 31/08/2021 

 شروط الدفع 

 . مشروعال/االتحادأو الخدمات من قبل التسليم وقبول جميع البنود و/ بعد% 100سيتم تقديم دفعة إجمالية قدرها 
   لية. فواتير أص عن طريق شيك أو حوالة بنكية بعد تقديمسيتم الدفع بالدينار األردني 

 
 ل األعما أوالً: بيان 
 

سيتم توقيع إتفاقية  ا معلومات بحيث يبحث المشروع عن عروض أسعار ألعمال كهرباء وأنظمة حريق وأنذار ومراقبة )كاميرات( وصوتيات وأجهزة تكنولوجي 

ثابتة للمواد المطلوبة    لمدة ستة أشهر مع الموّرد النهائي المختار تم طلبها في المستقبل. علما انه سيتم األخذ بعين  وحسب الكميات التي سي   أدناه على أسعار 

 % خالل مدة اإلتفاقية بشرط وجود موافقة خطية بين الطرفين.10االعتبار اي زيادة في األسعار وبحد أقصى 

 البنود المطلوبة 

قم  ر
 البند 

 النوع  المتطلبات الفنية  الوصف 
بلد  

 المنشأ 
 الوحدة 

   سعر الوحدة
)دينار  
 اردني( 

 نظام حريق

  zone   1 2 لوحة تحكم إنذار حريق  1

  zone   1 4 لوحة تحكم إنذار حريق  2

  zone   1 5 لوحة تحكم إنذار حريق  3

  zone   1 6 لوحة تحكم إنذار حريق  4

  zone   1 7 لوحة تحكم إنذار حريق  5

  V   1 12 بطارية داعمة   6

  Break Glass”    1“جرس إنذار حريق مع ليزر   7

  1    طفاية حريق ذاتية التشغيل  8

  hp   1 2 مضخة حريق  9

 ( الكاميرات)نظام مراقبة  

  1   رج امخ NVR 4جهاز تسجيل فيديو  10



   
 

 
 

  1   مخارج  NVR 8جهاز تسجيل فيديو  11

  1   مخرج  NVR 16جهاز تسجيل فيديو  12

  2MP IP   1 كاميرا داخلية  13

  2MP IP   1 كاميرا خارجية  14

  1   تيرابايت HDD 6قرص صلب متحرك  15

  LED HD   1 انش 40شاشة  شاشة  16

 تكنولوجيا معلومات نظام اجهزة 

17 POE Switch 4  مداخل Cisco  1  

18 POE Switch 8  مداخل Cisco  1  

19 POE Switch 16  مداخل Cisco  1  

20 POE Switch 24  مدخل Cisco    

  1   مع رفوف ومروحتين 6U تكنولوجيا المعلومات أجهزة  حفظ ل  خزانة 21

  1   رفوف ومروحتينمع  9U تكنولوجيا المعلومات أجهزة  حفظ ل  خزانة 22

  1   مع رفوف ومروحتين 15U تكنولوجيا المعلومات أجهزة  حفظ ل  خزانة 23

  1   خل مد 24 (patch panel)لوحة ربط  24

  1   متر  0.5طول  patch coreكابيل  25

  1   متر 1طول  ethernet كابيل 26

  1   متر 3طول  ethernetكابيل  27

  1   متر 6طول  ethernetكابيل  28

 نظام صوتيات 

 سقف  سماعة 29
 واط  20

200 mm 
 فولت  100

  1  

 dual coneسماعة سقف  30

 انش  5
6-3W 

 فولت   100
ABS 

  1  

31 
 AM/FM + CD/MP3غل مش

Player/Tuner 
   1  

32 ATT. Zone Amplifier 

6 Zone 
  RMS واط 240

Attenuator 
Monitor speaker 

Chime 
Siren 

Mic priority 
broadcasting 

PAM 520  1  

33 
 طاولة  ري ميكسر/امبليفي 

Tabletop Mixer/Amplifier 

 USB/Bluetooth/FMمع
 مداخل مايكروفون  3

 AUXمدخلين 
120W 

16Ohm-70V/100V/4 

  1  

34 
مع مايكروفون   (receiver)جهاز استقبال 

 السلكي
    1  

 أعمال إضاءة 

  1   واط  50 خارجي  LEDكشاف  35

  1   واط  100 خارجي  LEDكشاف  36

  1   واط  200 خارجي  LEDكشاف  37



   
 

 
 

  1   واط  5 إشارة مخارج الطوارىء  38

  1   واط  LED  9سبوت  39

  1   واط  LED 18سبوت  40

 LEDضوء  41
 سم   X 60سم  60
  lumens 100واط 40

  1  

 كهرباء: أعمال 

  بالمتر    مم 6 خط طاقة رئيسي  42

43 
 مخرج تغذية 

 بريز( إ) ةكهربائي 

 شوكو 
 امبير 16
 مم  4كايبل 

  1  

44 
 بريز( إ) ةكهربائي  مخرج تغذية 

 ضد الماء/المطر خارجي 

 شوكو 
 امبير 16
 مم  4كايبل 

  1  

45 

 بريز( إ)  مزدوجة مخرج تغذية كهربائي 

 

 شوكو 
 امبير 16
 مم  4كايبل 

  1  

46 
 ز( بري إ)  مزدوج يةمخرج تغذية كهربائ 

 ضد الماء/المطر خارجي 

 شوكو 
 امبير 16
 مم  4كايبل 

  1  

 بريز( إ) كهربائية تغذية  مخرج 47
MK 
 امبير 16
 مم  4كايبل 

  1  

48 
 بريز( إ) كهربائية تغذية  مخرج

 ضد الماء/المطر خارجي 

MK 
 امبير 16
 مم  4 كايبل

  1  

 بريز( إ) كهربائية تغذية  مخرج 49
 يونيفيرسال

 امبير 16
 مم  4كايبل 

  1  

50 
 بريز( إ) كهربائية تغذية  مخرج

 ضد الماء/المطر خارجي 

 يونيفيرسال
 امبير 16
 مم  4 كايبل

  1  

  بالمتر    مم  1.5 كابيل 51

  بالمتر    مم  2.5 كابيل 52

  بالمتر    مم 4 كابيل 53

  بالمتر    مم 6 كابيل 54

  ABB  1 فاز   1( 8*3) توزيع  لوحة  55

  ABB  1 فاز   3( 8*3) توزيع  لوحة  56

  1  شنايدر فاز   1( 8*3) توزيع  لوحة  57

  1  شنايدر فاز   3( 8*3) توزيع  لوحة  58

59 

 مخرج 

 

 

 

 فاز  3
 مم  6كابيل 

  1  



   
 

 
 

 تأريض خط  60
 مم 10

 منهل مع ثالثة قضبان نحاس 
  1  

 جهاز عرض بيانات 

  عرض بياناتجهاز  60

2500 lumens HD 
ومدخل   HDMIمع مدخل 

VGA   وقاعدة لتركيبه على
 السقف 

  1  

  1   م  X 2م  2 شاشة عرض  62

  1   م  X 3م  2 شاشة عرض  63

  1   متر HDMI 10كابيل  64

  1   متر VGA  10كابيل 65

 اخرى  مواد /اعمال

  1    شفاط صناعي 66

 والتركيب والتوصيل أعمال التوريد  

67 

وأعمال  جميع  سعر   والتركيب  التحفير  التوريد 

 أجور والتوصيل   والتنقير مهما كان نوعها وكذلك

والتجريب   والتشغيل  والبرمجة  كافة  ووالتمديد 

النفقات التي يتطلبها إنجاز العمل من مواد ولوازم  

عاملة   اإلقامة  ووأيدي  العمل  وأسعار  لتنفيذ  النقل 

 الكشف الفني على الموقعحسب 

   
أجور  
 مقطوعة 

 

 
المحتمل  للموّرد ثانياً: تعليمات   

 نموذج عرض األسعار  •
 يحّدد عرض األسعار الخاص بك ويتضمن تأكيداً لما يلي: يجب أن 
 المواصفات المذكورة أعاله. يستوفي الوصف/ البندد أن د أن يؤكّ : يجب على المورّ مقبولية البند •
 متوفر حالياً بالكميات المطلوبة.  د أن البند: يجب أن يؤكد المورّ البندر وفّ ت   •
ً  األسعار من ضريبة المبيعات  تُستثنىالضرائب: يجب أن  •   لخطاب اإلعفاء الضريبي الخاص باتحاد بلديات كندا/مشروع دعم البلديات في األردن  وفقا

 (. المشروع/االتحادقبل   المرسل من لطلب عرض األسعارالملف المرفق في البريد اإللكتروني األصلي  انظر )
 حسب الكميات المطلوبة المذكورة أعاله.  الموّردوقت التسليم: يجب تحديده من قبل  •
 في عرض السعر. لجميع المواد المطلوبة الكفالة: يرجى ذكر مدة الكفالة  •
 في عرض السعر. لجميع المواد المطلوبة  ( )إن امكنالنوع وبلد المنشأ يرجى ذكر النوع وبلد المنشأ:  •

 
 عوامل التقييم  •

مشروع أوالً بتقييم العناصر غير السعرية )الفنية( لعرض األسعار لتحديد ما إذا كانت مقبولة  ال/االتحاد سيتم تقييم عروض األسعار كما هو موّضح أدناه. يقوم  
ق  راه مناسباً للحصول على أو التحقّ ي معلومات من أي مصدر    االتحاد/المشروعطلب  ي . عند إجراء التقييم، قد  السعري   العنصر  الى  النظر  ثم  ومن أو غير مقبولة

 د.  الموّر   عرض أسعار  ن صحة المعلومات المتعلقة بمقبوليةم
 

 نقطة  30 المواصفات أو المعايير الفنية الدنيا  

 نقطة  10 خدمة ما بعد البيع

 نقطة  60 معقولية التكلفة 

 
 
 أسئلة بشأن طلب عرض األسعار هذا  •

  إرسال . سيتم  ( من طلب عرض السعر هذا1في صفحة رقم )إلى البريد اإللكتروني المذكور    25/08/2021في موعد ال يتجاوز  يجب إرسال األسئلة إلكترونياً  
 تعديل على طلب عرض األسعار هذا. على شكل د محتمل بشأن طلب عرض األسعار هذا إلى جميع الموردين مة لمورّ أي معلومات مقدّ 

 
 إرساء العقد  •

  القيام باإلرساء تقييم عروض األسعار باستخدام عوامل التقييم المذكورة أعاله و  االتحاد/المشروععتزم  ي البداية حيث    مناألفضل  عرض  الد تقديم  يجب على المورّ 
 . أى االتحاد/المشروع أن ذلك ضرورياً بعد التقييمرت اإذا  نقاشاتبالحق في إجراء غير أن االتحاد/المشروع يحتفظ شات. انقإجراء دون 



   
 

 
 

 الشروط واألحكام  •
 

 . طلب عرض السعر هذا( من  1المحدد في الصفحة رقم ) ا بعد الموعد النهائيلن يتم النظر في الوثائق التي يتم استالمه .1
بالحق في قبول أو رفض أي عرض أسعار، وإلغاء عملية تقديم العطاءات ورفض جميع عروض األسعار، في أي وقت قبل  االتحاد/المشروع حتفظ ي  .2

 . اإلجراء المتّخذ من قبل االتحاد/المشروعالكامنة وراء سباب األدين ب دين أو أي التزام بإبالغ المورّ ل أي مسؤولية تجاه المورّ ، دون تحمّ اإلرساء
 دين المحتملين.سيتم توفير نسخ من التعديالت لجميع المورّ علماً بأنه تعديل.  على شكلرات في طلب عرض األسعار هذا أي تغيي سيتم إجراء  .3
 يوماً على األقل بعد الموعد النهائي للتقديم. 30صالحية عرض األسعار يجب ان تكون  .4
 واحد بناًء على عروض األسعار.   دمورّ يجوز لالتحاد/المشروع منح العطاء ألكثر من  .5
  . وحسب الكميات التي سيتم طلبها في المستقبلأعاله  المختار على أسعار ثابتة للمواد المطلوبة  النهائي  مع الموّرد    ستة أشهرسيتم توقيع إتفاقية لمدة   .6

 . ة خطية بين الطرفينموافق ود وج بشرط  تفاقية % خالل مدة اإل10ى في األسعار وبحد أقصزيادة  اي األخذ بعين االعتبار سيتمعلما انه 
 من أي فاتورة مقدمة ألغراض ضريبة الدخل.  ٪ 5فرًدا، فسيتم خصم   ارالمخت د النهائي ذا كان المورّ إ .7

 
 

 ]نهاية طلب عرض األسعار[ 


