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 لتوريــــد ةـــــات الفنيـــــالمواصف

لنظام اوفق  ( (UHFالمجالتعمل ضمن محدودة خاصة بشبكة اتصال السلكي  محمولة باليدالسلكية أجهزة 

 Analogالتقليدي 

Small Radio Network 

 

 : واصفةالمأوالً : الغايـــــــــة من 

وفق  /UHF  /400-470 MHZتعمل على المجال التردديجهاز السلكي محمول باليد  /770/تقديم و توريد 

 والقطع التبديلية الالزمة. Analogالنظام التقليدي 

 : ةــــــــروط العامـــــالش –ثانياً 

حووود  أن يكوووون العوووارل موووي المتعممووويي بالعمووول فوووي مووو ا المجوووال وأن يقووودم موووا ي بووو  تعاملووو  موووع   -1

 .م ه التجهيزاتالشركات العالمية المتعممة في صناعة 

فيمووووا يعووووه تموووونيع موووو ه المموووونعة علووووى العووووارل تقووووديم البياحووووات التووووي تو وووو  مكاحووووة الشووووركة  -2

 . االتحاد األوربيوشهادة تبيي اعتماد م ه التجهيزات في  التجهيزات

ات ال نيوووة التوووي تبووويي المواصووو  والكتالوكوووات والنشووورات ال نيوووةيقووودم كافوووة الو وووا ق علوووى العوووارل أن  -3

اء وشووووهادات الجووووودة وااتبووووارات المموووونع وح ووووي األد والمعططووووات الت موووويلية لألجهووووزة لألجهووووزة

 .للتجهيزات الم كورة ممدقة أصوالا 

  المقدمة  في عر   ال ني.يحدد بلد صنع التجهيزات على العارل أن  -4

 باليد. ييمحمول ييالسلكي ييعلى العارل أن يقدم مع عر   عينة مؤل ة مي جهاز -5

  الكميات المطلوبة :-6   

 UHF/400-470يعموووول علووووى المجووووال  /200عوووودد/ محمووووول باليوووود السوووولكيجهاز -أ

MHZ/   وفق النظام التقليديAnalog شاشة ولوحة م اتي ب. 

 UHF/400-470يعموووول علووووى المجووووال  /570/ عوووودد باليوووودجهازالسوووولكي محمووووول  -ب

MHZ/  وفق النظام التقليديAnalog . بدون شاشة ولوحة م اتي 

 لبرمجة الطرفيات . (4وصلة برمجة عدد) -ت

 (.2) البرمجيات الالزمة لبرمجة الطرفيات ح عة عدد -ث

ح وووو  و بنووووداا  بنووووداا ال نيووووة  علووووى العووووارل أن يقوووودم  جابووووة فنيووووة كاملووووة وم موووولة علووووى بنووووود المواصوووو ة-7

 الت ل ل الرقمي أدحاه.

 .التجهيزاتي قيمة م%5يج  أن ال تتجاوز قيمة القطع التبديلية -8

 يعتبر دفتر الشروط ال نية كحد أدحى للمواص ات المقبولة وتقبل المواص ات األعلى.-9
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ً سيييتا المقارنيية بييين العارضييين -10 ت ي المواصيييفالجميييا البنييود الييواردة أدنييا  فيي وفييق القيييا االفنييل فنيييا

 . للتجهيزاتالفنية 

 

 ض:ـــــالرفاط ـــــنق – ثالثا  

 : يعتبر العرض الفني مرفوضاً إذا لا يحقق أحد الشروط التالية       

 .( %80أقل مي )  للعرل ال نيجمالية في حال كاح  العالمة ال نية اإل -1

ا التعديل الترددي لألجهزة في حال كان  -2  . الجهاز ح   عي طريق  متاحا
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 ً  : للتجهيزاتة ـــات الفنيـــالمواصف – رابعا

لنظوووام وفوووق ا UHF التووورددي التوووي تعمووول علوووى المجوووال المواصووو ة ال نيوووة للطرفيوووات المحمولوووة باليووود -

 :Analogالتقليدي 

UHF:400-470 MHZ Frequency Range 

16 with scan function at least Channel capacity 

12.5KHZ-25KHZ Channel spacing 

Analog Supported operating modes 

Provides services of radio enable,radio 

disable,radio check . 

Supplementary services 

(Li-Ion)not less than 1300mAh with 

battery strength indicator and alert. 

Battery 

16 hours at least 5-5-90 Battery life 

50Ω Anttena Impeance 

Small size Dimension 

4W/1W Brogramable by steps RFoutput power 

16K0F3E/11K0F3E Modulation 

40/35db FM Noise 

5%≥ Audio Distortion 

≤2.5KHZ )12.5KHZ( Modulation Limiting 

70db/60db Adjacent Channel Selectivity 

65db Intermodulation 

45db/40db S/N 

0.5W)Speaker impedance:16 Ohm( Rated Audio power output 

≤5%(0.5W) Rated Audio Ditortion 

70db Spurious Response Rejection 

 



 الجمهورية العربية السورية                                                                         

 الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 4 - 

 

 

 

- ً  :واإلكسسوارات :القطا التبديلية خامسا

ات واإلك  ووووارفووورادي لكووول موووادة موووي موووواد القطوووع التبديليوووة  علوووى العوووارل أن يقووودم فوووي عر ووو  سوووعر  

نوود ع ك  ووواراتواإل معوو  علووى كميووات القطووع التبديليووة االت ووا وبنوواء عليوو  يووتم الموو كورة فووي الجوودول أدحوواه 

 .مي قيمة التجهيزات %5 قيمتها ال تتجاوزالتعاقد وبحيث 

ً سا-  :: التدريبدسا

مجوووة ( عناصووور علوووى األقووول علوووى التشووو يل والبر10التووودري  الوووداالي :علوووى العوووارل أن يقووووم بتووودري  )

ا.  ال ةوالمياحة للتجهيزات المقدمة لمدة   أيام مجاحا

 سابعاً: متطلبات عامة:-

 .تاريخ صدور محضر االستالم األوليسنة كاملة مي  فترة الضمان: .1

ا  (180) مدة التن ي : .2  مي تاريخ أمر المباشرة. يوما

 . ال ة أشهرمدة ارتباط العارل بعر    .3

 مكان الت ليم :م تودع الهيئة في الديماس . .4

 

 

 

 

 

 مصدق

 المدير العام

 للهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية

 

 

 

 

 

 

 اسم المادة المادة اسم

 م تاح صوت UHFمدارة للجهاز الالسلكي المحمول 

 ميكرفون UHFشاحي للجهاز الالسلكي المحمول 

  PTTقاطعة   UHFموا ي للجهاز الالسلكي المحمول 

 مجموعة حقل صوت سبيكر
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 ( 1جدول )

 مسعرة قائمة الكميات واالحتياجات غير

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصدق

 المدير العام

 لخدمات االتصاالت الالسلكيةللهيئة العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكمية اسا المادة مسلسل
 السعر اإلفرادي

 ليرة سورية

 السعر اإلجمالي

 ليرة سورية

 Analogوفق النظام التقليدي  UHFجهاز السلكي محمول  1

 بشاشة ولوحة مفاتيح
200   

 Analogوفق النظام التقليدي  UHFجهاز السلكي محمول  2

 بدون شاشة ولوحة مفاتيح 
570   

   %5 وإكسسوارات قطا تبديلية 3

   متدربين 10 التدريب 4


