
 اإلجابة االستفسار

Installing, Maintaining, and supporting the system will be included. but Operating the system for three years is MOJ 
or bidder responsibility? Please clarify the scope in this regard. 

 موجودة

Can we offer equivalent switches to the specified Cisco part numbers in the RFP ال 

Regarding the workstations requested in point (1) of the minimum requirements section, are these in addition to the 
80 requested for the courts, if yes then how many are required please 

 ( 08) واضحة بالعطاء العدد 

Are there network equipment in MoJ and PSD like firewalls, load balancers, and web application firewalls (WAF) 
available for use, or should they be offered as part of the solution if needed 

 ال داعي 

What is the type of link(s) available between MoJ and PSD data centers and what is its capacity (e.g. Dark fiber, 
L2VPN, VPLS, etc.)? 

Merge Fibe and Ethernet  

Are there network switches available in MoJ and PSD data centers to connect to servers? Or are they considered 
part of the solution 

consider Part of Solution   

Can we propose different specifications for servers, storage, and backup systems that provides the necessary 
resources to run the system and at the same time make use of new features or technologies, but may differ from the 

minimum specifications (like number of ports, and/or port capacities) because different vendors may have similar 
functioning technologies but with different names or standards 

 االجابة في البند  ثانيا من دعوة العطاء

عقد اجتماعات دورية في وزارة العدل لتقييم و امراجعة اداء النظام واجراء التحسينات الالزمة بشكل ربع سنوي ( 6)من العطاء بند رقم (   2) ذكر في الصفحه رقم 
 .بعد االطالق الرسمي ولفترة التعاقد 

ضافات وفي حال كان يير شامل هل ستكون بأجر ام ان العقد شامل اال.. ( برامج ، قطع ، مواد  ) وعليه نود االستفسار في حال احتياجكم الي تحسينات واضافات 
في حال احتياج المشروع الي تطوير مستقبالً هل سيكون بامر تغيري ودفع تكلفة االجور االضافية وهل بحاجه الي موظفين .... ( برامج وقطع ) االضافات من 

 ملتزمين تماما للمشروع  

 من مسؤولية المناقص

 (  .UL,EU) ، ان تكون حاصلة األسوارة على شهادات عالمية ( 22)م من العطاء بند رق( 4)ذكر في الصفحة رقم  
تعادل (  CE)علماً بانه شهادة (   UL , CE) وعليه نود لفت نظر وزارتكم الموقرة بأن األسوارة المتاحه لدينا ومتطابقه تماما في متطلباتكم حاصلة على شهادة 

 .السماح لنا بالمشاركة بما هو متطابق ومتكافئ بما هو مطلوب  وعليه نرجوا من وزارتكم الموقره(    EU) لشهادة  
 ال مانع



 :بخصوص محطات العمل ، ذكر في بند  
   (Graphics : Minimum 3 output Digital Display Port , 1-DVI , 2-DP ) 

 3x)علماً بانه يوجد حالياً ماهو اعلى وهو (    DVI , 2-DP-2) ماهو مطلوب يتطابق مع (   GB 2) وعليه نود لفت نظر وزارتكم بانه اليوجد اي كرت شاشة  
Mini DisplayPort  ) علماً بانه هو أحدث و اعلى من(DVI  )  و متكافئ واحدث من(DP  ) او يتم السماح باستخدام ،(HUB   /Converter   ) حتى يتطابق

 .المواصفة وسعر باهظ الثمن  مع ماهو مطلوب علماً بانه يمكن المطابقة بكرت عالي
 .وعليه نرجوا من وزارتكم الموقره السماح لنا بالمشاركة بما هو متطابق ومتكافئ بما هو مطلوب 

المواصفات المطلوبة هي  بالحد االدنى ويمكن توفير 
 مواصفات مكافئة او اعلى 

 :بخصوص الشاشات  ، ذكر في بند  
   (input connector : 1 VGA , 1DVI  ،2Display port ) 

حتى (   Converter) ، او يتم استخدام (   VGA , 1 HDMI , 1 Display port 2) وعليه نود لفت نظر وزارتكم بان المتوفر ماهو احدث واعلى وهو 
 .مطلوب  يتطابق مع ماهو مطلوب ، وعليه نرجوا من وزارتكم الموقره السماح لنا بالمشاركة بما هو متطابق ومتكافئ بما هو

المواصفات المطلوبة هي  بالحد االدنى ويمكن توفير 
 مواصفات مكافئة او اعلى 

  Windows Home OR Pro . windows 10 Proوعليه نود االستفسار هل المطلوب (   Operating system   :Windows 10) تم ذكر في مواصفة محطات العمل  

ويير متاح اي مراكز   HPتدريب في مركز معتمد حسب ماهو مذكور وعليه يرجى العلم بانه نحن وكالء شركة (    Training: ) (   9) ذكر في المادة رقم  
) دات صلين على اعلى الشهاتديب محليه ، علماً بانه سفر الموظفين للخارج العطائهم الدورة مكلف جداً وعليه نود لفت نظر وزارتكم بانه بانه مهندسينا مؤهلين وحا

certified person   ) من الشركة االم ويمكن اعطاء الدورات التدريبية من طرف موظفينا في موقع شركتنا او في موقع وزارتكم. 

التدريب مطلوب أن يكون في مراكز معتمدة للتدريب 
(Certified training center  ) 

 مطلوبة في دعوة العطاء شارة لوزارة  العدل لالستفادة منها للمشروع ام يجب تقديم خطوط انترنت الستقبال االشارة من االسوارةنود االستفسار هل يوجد لديكم خطوط انترنت الستقبال اال 

 اتصاالت ( Nokia) وعليه نرجو توضيح ما المقصود بـ (   IL 4.1 Nokia( )3)أجهزة االتصاالت و الشبكات رقم ( 22)ذكر في المادة رقم  

In the tender you mentioned that the proposed solution should be UL & EU certified, so can we consider that a CE 
certificate is equivalent to the needed certificates which covers all the needed checks. 

Where CE marking is a certificate that indicates conformity with health, safety, and environmental protection 
standards for products sold within European Economic Area (EEA) 

 تقديم شهادات بذلك

Can we propose the solution to be based on Umniah cloud environment  ال 



For Virtualization Software, kindly advice the type of VMWRAE needed. Is it Enterprise edition, Standard edition, or 
Essential plus edition? 

 Vmware Enterprise edition  

 For Virtualization Software, is Microsoft Hyper V acceptable solution or not? 

تم وضع  التصور  " االجابة في البند  ثانيا من دعوة العطاء 
مبيناً فية اعداد  (  المواصفات والكميات ) المبين بالمرفق 

األجهزة والمعدات المتوقعه  لتنفيذ المشروع وبالحد األدنى من 
المواصفات المطلوبه ويحق للمناقص تقديم أعداد ومواصفات 

للمشروع علماً بأن  اخرى وبما يحقق الفائدة األكبر 
المواصفات الموضوعة للمشروع  هي االساس للمفاضلة بين 

 " العروض المقدمة بما يحقق الفائد االكبر للمشروع المشروع

For Tape Library , High availability part of path failover : Please note the requested tape library have only one 
installed drive which mean only one path , but it support adding another tape drive in the future to get Path failover. 

Please confirm.  
 ال مانع

 بخصوص هيكلية الخوادم في الموقع البديل في مديرية االمن العام 
- Two Communications servers (Active – Passive) 

- Two Web servers (Active – Passive) 
- Two Data base servers (Active – Passive) 

Technically this may be not applicable as per our suggested solution. One VM needed to be created in the DR site 
for each of (Database, communication and web) which equal total of 3 VMs, and we will replicate all the data from 

the main site to these VMs in DR site, Please advise if this is acceptable? 

 يعتمد على الحل المقدم من الشركة 

Please note that tender requested two types of replication topology through Option 1: SAN-to-SAN replication and 
option 2: VMWARE VSphere replication with SRM site recovery manager. 

Our solution is highly recommending keeping the Database replication through the SQL replication topology, Please 
advise if we can add this option for replication. 

 ال مانع

 If the main site and DR have Firewalls where we need two redundant firewalls at the main site with one unit at the 
DR site, if not should we present from our side? 

 يتم تقديمها كخيار



  If the main site has Load Balancer where two redundant Load Balancer units at the main site, if not should we 
present our solution? 

 (  Turn key soultion)ال مانع من تقديم الحل 

Do we need to propose control rooms preparation?  ال 

 اذا قام مستخدم االسوارة بمحاولة فكها مثال ?"االستخدام الخاطئ لكل من اصحاب العالقة في مديرية األمن العام و وزارة العدل"في الحد األدنى لمواصفات النظام النقطة الرابعة، ما المقصود بـ 

 يتم االتفاق عليها الحقا اثناء التنفيذ .وز لمستخدم االسوارة لتفادي الكثير من التنبيهات يير الضروريةتوضيح المقصود بتوفير خاصية تحديد فترات وحاالت سماح محددة مسبقاً لكل تجا

هيئة "خاصة أن الجهة المختصة في منح شهادات المطابقة  CEو استثناء شهادات مطابقة اخرى معتمدة في الجهات المتخصصة كـ EU, ULلماذا التقيد بشهادات 
 تقبل في جميع االعتمادات?" االتصاالت

ال ماتع شهادات اعنماد اوروبية تراعي جودة المنتج ومحافظته 
 على الصحة والسالمه

 تقديم قياسات مختلفة وسعر كل قياس .هل توزيع األجهزة في جميع الخزائن التابعة للمحاكم سيكون بالتساوي? كونه متعلق بعدم ذكر ابعاد الخزائن اآلمنة المطلوبة

 ثانية مع مراعاة اوقات الخمول 38 ساعة?/ دقائق 5/ دقائق 28ساعة? كل  36ما هي الفترة المعتمدة لإلرسال و التي بناًء عليها فترة الشحن 

 قاصات اقيسة مختلفة قاصة و األبعاد?/ معدن /? يرجى توضيح المطلوب خشب"القاصات"هل المقصود بخزائن آمنة 

   ، الطبقات و توفر مفاتيح الربط?Formatمعلومات عن الخرائط الموجودة من حيث الـ 

 مخالفة ما المقصود بعدم االلتزام بتوقيتات التوقيف?

 ابيض واسود  ملون ام ابيض و اسود?: يرجى تحديد المطلوب من الطابعة

أعداد ومواصفات اخرى  بخصوص التصور المبين فيه اعداد األجهزة والمعدات المتوقعة لتنفيذ المشروع وبالحد األدنى من المواصفات المطلوبه ويحق للمناقص تقديم
 برنامج و تضمن عمل البرنامج بكفاءة?هل يوجد أفضلية في حال تقديم مواصفات أقل وبسعر أقل تؤدي النتائج المرجوة من ال: وبما يحقق الفائدة األكبر للمشروع

 المطلوب مكافىء أو افضل 

ام انها  Operating System? هل ستقوم الوزارة بتوفير هذه األنظمة Workstationsو   Serverعلى أجهزة  Operating Systemما هو النظام 
 مسؤولية المقاول? 

 مسؤولية المقاول 

 مسؤولية المقاول  و في حال الحاجة لرخص، هل ستقوم الوزارة بتوفير الرخص ام انها مسؤولية المقاول  هل هناك أي مواصفة متعلقة بقاعدة البيانات التي يجب استخدامها?

 ال .كل أوضح هل من الممكن تقديم األسوارة االلكترونية باليد عوضا عن القدم بحيث يستطيع الشخص سماع التنبيهات بش 

 نعم واالفضل الشهادتين معا هل بامكاننا التقديم الحدى الشهادات فقط.  EU , ULبخصوص الشهادات المطلوبة لألسوارة االلكترونية  

لوزارة العدل ، هل من الممكن عمل اتفاق مع طرف ثالث معتمد وموثق عالميا يخزن عنده مملوكة  Source Codeبخصوص أن تكون البرامج المصدرية   
 ( ESCROW)البرامج المصدرية  بما يسمى بال 

 ال

المر وجود الشركة ب انرجو توضيح مجال العمل المطلوب  فيمل يتعلق بالتشغيل، هل هو فقط تشغيل النظام بكامل مكوناته و تسليمه وفق متطلبات الوزارة أم يتطل
 عند تفعيل وتركيب وفقك االسوارة على المحكومين خالل مدة العقد?

 ال يتطلب وجود الشركة اثناء الفك والتركيب 



 يوجد طبقات خاصة باالردن هل يجب علينا استخدام الخرائط المقدمة من الوزارة أم نستطيع استخدام نفس الخرائط المرفقة مع النظام?

  SIMدقائق حيث أن ذلك يؤثر على سعة البيانات المطلوبة في الـ  28دقائق أم  5ثوان أم  28كم أقل مدة مسموحة لتحديث االماكن اآلنية للموقوفين? مثال هل هي 
 ويؤثر على سعات التخزين في النظام المركزي

 ثانية مع مراعاة اوقات الخمول 38

عملية مجدولة تستطيع الوزارة الغاؤها، لكن وان ارتأت الوزارة اجراء التحديث على االسوارة وتطلب ذلك اعادة تشغيلها فانه ان اي عمليات تحديث لالسوارة هي 
 سيكون هناك انقطاع لمدة اعادة تشغيل االسوارة والتي تستغرق عدة ثواني، فهل هذا مقبول?

 يعتمد على الحل المقدم

تختص باالساور نفسها و استبدالها في حال تعطلها او وجوود مشاكل فيها، أم المقصود خطة استمرارية عمل لنظام ادارة  هل خطة استمرارية العمل المطلوبة
 االساور?

 النظام كامل

 ديمومة عمل النظام بشكل مستمر على مدار الساعة لخدمة النظام? مقصود فيه طريقة تصميم النظام ليتوافر بصورة عالية? ام يتطلب من الشركة تقديم خدماتها وتوفير مراكز اتصال 24/7هل توفر النظام 

 يتم االتفاق عليها اثناء فترة متطلبات المستخدمين ما هي حاالت السماح المطلوبة?

 يتم االتفاق عليها اثناء فترة متطلبات المستخدمين المحوسبة فقط وأن العملية الفعلية للربط مع األنظمة المحوسبة ليست من ضمن نطاق هذا العطاءنود التأكد من أن المطلوب هو إمكانية الربط مع االنظمة 

الالسلكي، فهل نستطيع تقديم طريقة الشحن الالسلكي محصورة بمنتج معينة و يمكننا تقديم طرق شحن سهلة وسلسة و سريعة و متنقلة بدون استخدام خاصية الشحن 
 هذه الطرق واالستغناء عن الشحن الالسلكي?

 طرق شحن سهلة وسريعة

 ال فقط هناك حلول يمكن تثبيتها بشكل سهل وسلسل على اليد، لذا نرجو السماح بالحلول التي تعتمد على تثبيت االسوارة على اليد وليس على الساق

هي خاصة بمنتج ومصدره اوروبي، وهناك حلول اخرى ووميزة في هذا المجال من مصدر امريكي وهم من الرواد في هذه   EU , ULان اعتمادية شهادة 
 و تحمل اعتمادات عالمية اخرى? UL , EU، فهل يمكننا تقديم منتجات ال تحمل االعتمادات االوروبية  FCC  ،CEالصناعات ولديهم شهادات اعتماد عالمية مثل 

 ات مكافئة واالفضل ان تكون اريكية واوروبيةمقبول شهاد

، حيث ان الحل البديل يجمع هذه المكونات في حل متكامل يحقق للوزارة توافرية عالية باداء  SAN switchهل يجوز تقديم حل اخر للخوادم واجهزة التخزين و
يسهل على الوزارة عملية ادارة البنية التحتية من خالل واجهة متكاملة تحتوي و( Single point of failure)عالي وبدون ان يكون هناك اي مصدر وحيد للخل 

ويل بين الموقع على مؤشرات ينية عن اداء النظام كما يشمل النظام على قدرات للتزامن مع الموقع االحتياطي بطريقة سهلة ومبسطة تضمن سهولة عملية التح
 الرئيسي واالحتياطي وبالعكس

 ال مانع 

 الخ... لطباعة التقارير اليومية والضبوطات  نرجو التوضيح الهدف من استخدام الطابعات الليزرية في النظام?

اتصال انترنت من  هل المقصود من إمكانية شبك األجهزة المنزلية على شبكة الهاتف االرضي هو شبكها على شبكة االنترنت في المنزل? حيث انه ال يوجد حاليا
 ة الهاتف االرضي? وكما ان خاصيى ربط المحطات المنزلية على الهاتف محددة لمنتجات محدودة? لذا نرجو حذف هذه الخاصيةخالل شبك

 تقديم حلول عملية للحجز المنزلي



 وة وتحدد في متطلبات المستخدمينحسب الجه هل الصالحيات المطلوبة تتضمن اعطاء كل مستخدم صالحيات النظر في المحكومين ضمن نطاق صالحيات محكمتهم فقط?

by the point 4 ports per Array yoy mean per SAN? So the total 16G ports for each storage is 4 ports?  16 Gb/s for Each Port  

You mean by online replication is synchronous replication?  yes  

you Asked for 4 iSCSI ports. Can you please specify the use case for these ports as we understand from the specs 
you are goinging to connect SAN through Fiber SAN Switch 

its for type of connectivity between two site 
(Main and DR )  could be ethernet channel 

or fiber  

Do you have Vmware Clusters and this why you are asking for Vmware Replication? And is it a must to offer this 
components? Can we not offer this component if our desgin didn’t require Vmware replication? 

حل متكامل من قبل الشركة ويمكن تقديم حل مكافىء المطلوب 
 او افضل 

What is the connectivity speed between Main and DR site and what is the latency between the two sites?  ًيحدد الحقا 

Please can you specify the need for the ong wave port? 
its for type of connectivity between two site 
(Main and DR )  could be ethernet channel 

or fiber  

Please note that Number of slots required 24 only fits specific vendors, our products support 20 slots? Can we 
propose 20 slots instead of 24? 

 بالحد االدنى من المواصفات االلتزام 

What will be Backup topology?are backup software will backup both Main and DR server? Or Just Main and backup 
of main will be replicated to DR? 

backup for maint site and replication for dr 
site  

Should we propose Vmware if it is not part of our desgin? 
المطلوب حل متكامل من قبل الشركة ويمكن تقديم حل مكافىء 

 او افضل 

Can you pleas specify the use case for two Grapichs adapter? As displaying on two screens can be done from one 
adapter 

 ديمومة وللمستقبل 

you are asking for 1DVI, and 2DP ports, if it is not availabnle in our solution can we offer adapters? Or can we offer 
alterantive display ports? 

 محظة بشاشتين

Can we remove DVI port from Monitor as most new monitors have VGA and HDMI ports? ممكن 



can you please specify for what these switches will be used? Is it to connect with MOJ  internal network? Or it is for 
connectivity between Main and DR? and if possible to provide us with High level desgin for the connectivity and 

where to use these switches, in addition to specs of the peer switches that these switches will connect to - if 
applicable 

connectivity between Main and DR 

What are the technologies you plan to use : VMWARE PRODUCTS?, SAN TECHNO?, NETWORK TECHNO 
between the 2 sites.   

 خاذ القرار حسب الحل المقدم من الشركة يتم ات

How does the final customer plans to use the 2 sites MAIN and SECONDARY ? We believe MAIN site will be the 
one used in normal operation. SECONDARY site will be used in case of failover of MAIN site. 

yes  

What is the failover mechanism between the 2 sites? Manual / automatic? Can you explain how you will realize it?  يتم اتخاذ القرار حسب الحل المقدم من الشركة 

What is the technology which will be used to assure the high availability between the 2 sites? How is done the keep 
alive to trigger the switching between the Site A à Site B or Site B à Site A? 

 يير متوفر و يمكن تقديمه كخيار 

 العبث ما هو االستخدام الخاطئ لكل من أصحاب العالقة في مديرية األمن العام و وزارة العدل ليتم االبالغ عنها? 

 ثاتية مع مراعاة اوقات الخمول 38 كيف يتم تقييم عمر البطارية ب  36ساعة? ما هي فترة إرسال الموقع في حال عدم اختراق شروط الحجز?   

?CE  أم يمكن اعتماد شهادات من هيئات أخرى معتمدة مثلUL  وEU  نعم هل الشهادات العالمية المطلوبة محصورة بـ 

 )Format يحيرجى توض  Shape file  ) نوع الخرائط المتوافرة من حيث صيغتها 

 ال يرف مراقبة أم ال? § يرجى توضيح ماهية محطة المراقبة و ما هي الجهات المختصة التي سيتم تشغيل المحطة عندها، هل تتطلب تجهيز 

 نقييم من خالل اللجنة والعينة المقدمة حيث أنها تعتبر نسبية من عرض آلخرو مقاومة للماء و الصدمات، ( خفيفة الوزن)يرجى توضيح مواصفة 

 وقت دراسة هل يتطلب العطاء توفير عينات لألساور و النظام في وقت دراسة المشروع أم في وقت الحق? 

 نعم هل من الممكن ترتيب زيارة لمواقع المحطات الفرعية و ظروف تشغيل هذه المحطات? 

  yes (High availability) مع بعضه Mirroringتوضيح آلية عمل الخوادم في موقع الوزارة و األمن العام، هل هذه الخوادم تعمل على نظام  

 ال هل يمكن تقديم منظومه الخوادم عبر الحوسبة السحابية في مركز بيانات داخل االردن 

 كالهما ? 3Gاو الجيل الثالث  2Gالمطلوب توفرها في اإلسوارة االلكترونية، الجيل الثاني ما هي شبكة االتصاالت  

 شبكة التواصل المتبع? ما هي الية الربط التي سيتم اتباعها من قبل الوزارة للربط ما بين مركز الوزارة والمحاكم ومديرية العمليات والسيطرة ? وما هو تصميم
 دل ومديرية العمليات والسيطرةالربط بين وزارة الع

Merge Fibe and Ethernet  



البنية التحتية الواجب استخداماها )في موقع واحد ? يرجى تحديد األماكن وآلية الربط المطلوبة ما بين المواقع  Workstationهل سيتم تركيب المحطات الفرعية  
 (واتباعها

 ال

 7االجابة في المرفق بند رقم  او سيتم استخدام الموجود حاليا? Backup solutionهل يجب تقديم 

 ال هل يجب على الشركة تجهيز يرفة عمليات

 نعم Networkهل سيتم توفير من الحكومة 

 نعم CEهل تقبل العروض صاحبة الشهادة ( UL,EU) 22بما يخص الشهادات العالمية حسب النقطة 

You mentioned that the memory should be upgradable, please specify the max memory capacity required 

memory  should be expandable for future 
memory upgrade and we can not determine 

limitation  because it depend on server 
specs  

Can we propose our latest cutting‐edge SAN storage that supports only RAID 6 without any performance  
degradation?  

RAID 6 Provided better resiliency and availability for such a critical solution, this will provide 43TB usable capacity  
and 60TB RAW, if the required usable capacity is higher please provide it so we can match it.   

 االلتزام بالحد االدنى من المواصفات 

You requested 16 ports to be active using short wave SFPs and 1 Port using Longwave SFP, can you please advise  

if the total should be 16 (15 short‐wave and 1 longwave) or 16 (16 short wave and 1 longwave)?   
16 (16 short wave and 1 longwave)?   

We can propose replication using IP not SAN, can we propose it and put the Longwave transceiver as an optional  
item?  

 يتم دراسة ذلك الحقا

Please provide us with the total number of VMs and the total number of physical servers to be protected using  
the backup software?   

 تم تحديدها في دعوة العطاء 

Please provide us with the total number of application hosts (SQL DB, Oracle DB, AD, Share Point) that will be  
protected using the backup software.   

 تم تحديدها في دعوة العطاء 



In the RFP it is mentioned that the bidders must propose two replication methods using SAN to SAN replication  
and Vmware based replication, the training also the bidders are requested to provide Vmware training, does this  

mean the replication SW must be Vmware?   
 يير محدد  

You mentioned that the central management must also manage the high availability, is HA feature required to be  
quoted in the virtualization SW?   

 نعم حسب دعوة العطاء

If HA is needed, it is recommended to have the storage system that supports HA not only replication, please  
confirm.   

المطلوب حل متكامل من قبل الشركة ويمكن تقديم حل مكافىء 
 او افضل 

We can propose a better replication solution for VMware than SRM that provided more flexibility and features  
while being cheaper than SRM, please advise if we can propose it to replace SRM.   

المطلوب حل متكامل من قبل الشركة ويمكن تقديم حل مكافىء 
 او افضل 

 


