
 

1 
 

 DRعقد اتفاقية صيانة لتجهيز قاعة الحاسوب الرئيسية و قاعة ال 

 المعدلة (31/0202) :رقم العطاء وثيقة
  

 -: العارض معلومات

 العارضة الشركة اسم: 

 البريدي العنوان: 

 الهاتف: 

 المحمول الهاتف: 

 الفاكس 

 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 

 المفوض الشخص: 

 دينار  12ثمن نسخة العطاء = 
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 : المقدمة

 تفاصيلها المبينة اللوازم بشراء المحدودة، العامة المساهمة ربدإ محافظة كهرباء شركة ترغب

 ةـالفني اتـوالمواصف ةـوالخاص امةـالع روطـالش بـوحس قـالمرف ارـواالسع الكميات دولـج في

 : والمتضمنة المناقصة ةـوثيق في الواردة

 DRعقد اتفاقية صيانة لتجهيز قاعة الحاسوب الرئيسية و قاعة ال 
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 : الفهـرس

  ريفاتـلتعا أوال

  المناقصة وةـدع نموذج  ثانيا  

  امةـالع الشروط ثالثا  

  الشروط الخاصة ا  رابع

  ارـاالسع و الكميات  جدول خامسا  

  المخالفات جدول ا  سادس
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 : ريفــــــاتـالتع  -: أوال

 دودةـالمح امةـالع المساهمة دـــربإ افظةـمح كهرباء ركةـش  :ركـــةـالش . 

 ( .ةـيـفرعال ، ةـالمركزي) المختصة اءاتـطـالع لجنة  :ةــلجـــــنال 

 رضــع مـبتقدي ومـوتق اءـطـالع قـوثائ على لـتحص التي ةـالجه  :وردـ/المارضـالع . 
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 : العطاء وةـدع نموذج  -:ثانيا  

 عرضي اقدم فأنني بها المرفقة الفنية صفاتوالموا  والخاصة العامة للشروط ووفقا  (  31/0202) رقم العطاء دعوة على بناء

 . العرض هذا في الواردة والمواصفات والشروط باألسعار  المطلوبة اللوازم كل بتوريد  أقوم أن علـى وأوافق

 . 0202/   /      :تاريـخ من" اعتبارا.....……….....  لمدة المفعول ساري العرض يبقى بأن التزم وأنني

 . دينار) ...............……………..................(  بقيمة المطلوب نالتأمي بطيه لكم نرفق

 ....................................البنك علـى المسحوب/  الصادر..........…………….....  رقم الشيك/  الكفالة بموجب

 يحق وال مصلحتها وحسب االنسب العرض صاحب على االحالة في الحق ولها ملزمة غير اربد محافظة كهرباء شركة بان نعلم

 :رقـم اإليصال بموجب المقرر المناقصة نسخة ثمن دفعنا قد بأننا نعلمكم وكمــا ذلك، على االعتراض لنا

 . (مستردة غير)  0202/    /      :تاريخ  …………………………........... 

 ............................................... :بالتوقيع ض المفو

 : ....................................................العارض ماس 

 ........…............................................... ........................................................ :العنــــوان

.......................................................... 

 )............................(.: ب .ص).......................... (  :هاتف  

 :الرسمي الشركة خاتم 
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 : للعطاء امـــــةـالع روطـالش  -:ثالثا  

 -: العطاء وثيقة وتقديم بئةـتع روطــش  ":اوال

 وـالمح من الـخ واضح بخط  مكتوب أو الكاتبة اآللة على إما طباعة المقرر النموذج على رضـالع يقدم - (3
 اإلضافة أو المحو بجانب التوقيع العارض على وعندها ذلك الضرورة اقتضت إذا إال اإلضافة أو التعديل أو
ال ،  . رضـالع تهمل أن الحق جنةفلل   وا 

  المـتـإلس ددـالمح دــالموع بعـــد تـقدم التي أو وكالئهم من أو اـمقدميه من الموقعة يرـغ روضـالع تقبل ال (0
 . روضالع

 هـب المرفقة اءـطـالع وثائق من أي أو المقدم رضـالع لنموذج تبديل أي راءـإج أو ديلـتع أي إدخال يجوز ال (1
ذا ، بئتهاـتع المطـلــوب المواقع تعبئة باستثناء ارضـالع قبل من  أو التعديالت تلك من يا  أ المناقص أجرى وا 

ذا ، عرضـه إهمال للجنة وزـجفي ليماتـالتع هذه من بأي أخــل إذا أو التبديالت  بعض تقديم العــارض أراد وا 
 ترفق منفصلة خاصة مذكرة في ذلك تضمين باستطاعتــه فأن تناسبه التي البدائل أو التحفظـات أو الشروط

 . رضـبالع

 ةـامـالع ةاهمـالمس دــربإ ةـمحافظ اءـربـكه ركةـش امــع رـمدي) مــباس نونـمع ومـمخت فـلـبمغ رضــالع دمــقـي  (4
 . وازمـلـال وعـون اءــطـالع وةــدع ورقــم ارضــالع مـسإ  واضح طـبخ هـعلي وبـومكت ( دودةـالمح
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 -: ارضــالع وانـعن: ثانيـــــا  

 يبلغ أن وعليه بالمناقصة لقةـالمتع المراسالت جميع إليه ترســل ثابتا   عنوانا   رضهـع في يبين أن العارض على 
ال  نوانهـع على يطرأ قد  تعديل أو ييرـتغ أي نـع مسجل ببكتا الشركة  ةـملزم(  ركةـالش)  تكون نـل فأنها وا 
 تـلـوص كأنها التعديل قبل العنوان على تترك التي المراسالت جميع تبرـوتع  التعديل أو رـيـيـالتغ ذاـه اةـبمراع
 . اــنهـيـح في تــلمـوس ال  ــفع

 -: ارــــعـسألا :ثالثـــا  

 شركة مستودعات لـواص اتـالمبيع وضريبة الجمركية الرسوم شاملة ارـعـسألا تقدم .3
 وشاملة التنزيل على أجهزة الحاسوب. دـــربإ محافظة كهرباء

0.  

 

 -: االتــــفـالك: ا  ـــرابع

   ولـللدخ ا ـ مبدئي تأمينا   اـوألمره دـربإ محافظة كهرباء ركةـش لصالح/ رضـبالع قـيرف أن العارض على .3
 وأ المحلية المصارف دـأح قبـل نـم ا ـ مصدق شيكا   أو مصرفية كفالة(   BID BOND) العطاء في

 هـعرض ةـقيم جماليإ نـم( %2) نسبة نـع لـيق ال ةـركـالش ندوقـص في ودعـي ديـنق نـتأمي تقديم
 روضـالع في ينظر وال ،المناقصة إغالق دـموع تاريخ من كثرأ وأ يوم( 302) لمدة ولـالمفع اريةـس

 . نــأميــالت كـذل دمــقـت لم التي

 نـلحس ا ـ تأمين رهاـوألم ربـــــدإ محافظة كهرباء شركة لصالح/ العطاء عليه يحال الذي ارضـالع دمـيق  .0
 ةـالـالمح وادـالم أو المناقصة قيمة مــن( % 32) ةـبـبنس ( PERFORMANCE BOND) التنفيــذ
 نقدي تأمين تقديم وأ المحلية المصارف أحد من مصدقا   شيكـا   أو مصرفية كفالة  صورة على عليه

قـرفـالم ارــعـسألا دولـج على ة  ـابـوكت ا ـ رقم ارهـعـسأ عـيض نأ ارضـالع على  
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 ستالمإ تاريخ من  شهرا   رـعش خمسة( 31) لمدة ولـالمفع ساريـة تبقى الشركة صندوق في يودع
 الوجه على دـقـالع تنفيذ لضمان ركةـالشفي  المالية الدائرة لدى نـأميـالت ذاـه فظـويح للمواد ركةـالش

 اءــتيفـسإل وكذلك دفعها بـالواج المبالغ علـى ادةـزي تـدفع تكون قد التي المبالغ اءـتيفـسإلو  األكمل
 من نتهاءإل ا لحين تستحق التي جميعها أو التكاليف أو األسعار فــروق أو التعويضات أو الغرامات
فية وذلك ، وفي حال تجديد العقد الصيانة لسنة إضافية يتم تجديدها لمدة سنة إضاودـقـالع تنفيذ

 لضمان تنفيذ العقد حسب االتفاق مع الشركة المحال عليها العطاء.

   نـحس) كفالة تقديم عن عجز أو اإلحالة قرار على التوقيع رفض أو استنكف أو العارض تأخر إذا  .1
 رضةـبع الموضح العنوان على حالةإلا بكتاب التبليغ تاريخ مــن يوم( 12) خالل المطلوبة( التنفيذ

  القضاء إلى الرجوع دون بعرضه المرفق التأمين مصادرة إربد محافظة كهرباء لشركة يحق اندهـفع
 . تعـويض بأي البةـالمط وأ تراضـعإلا ارضـللع يحق وال

  المحالة اللوازم تقديم في تأخر أو العطـاء تنفيذ عن عليه اإلحالة تقررت الذي العارض استنكف إذا  .4
 والخاصة العامة العطاء شروط من شرط أي خالف أو لذلك المحدد موعدال عن زئيا  ـج أو كليا   ليهـع
 المناقصة اتـمواصف مع قــفـتـت ال الــغـأش أو اتـدمـخ بأداء امـق أو ركةـللش دمـق ارضـالع أن تـبـث أو
 -: ــةـالتاليـ راءاتـاإلج نـم أي اذــتخإ في قـالح شركةفلل  

 . هــمن ةـدمـالمق اتـأمينـالت ادرةـمص .أ

 . هــدمـق ذيـال رضـالع دــبع بـنسأل ا رضـالع بـاحـص على المناقصة ةـالـحإ .ب

 روطــش في هـإخالل ءرا  ــج ةـركـبالش لحق ررــض أو لـطـع أي نـع ةـركـالش ويضـبتع ارضـالع لتزامإ .ج
 .  اءـــــطــعـال

 . ال  ـقبـتـمس اــمناقصــاته أو ةـركـالش اءاتــعط في راكـتـاالش نـم فــنكـتـالمس ارضــالع انـرمـح .د
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 -: رـيـأخـالت ةــرامـغ : ا ـ خامس

 األيام مجموع بأنها التسليم مدة وتعرف اإلحالة قرار على التوقيع تاريخ من عتبارا  إ التسليم مدة تحسب .3
 . الرسمية والعطل والجمع العطل أليام شاملة وتكـون التقويمية األشهر أو

 بالمائة نصف بنسبة تأخير غرامة فرض يتم عليه المتفق التوريد رةبفت المورد التزام عدم حال في .0
 وتحسم اإلحالة قيمة من % 32 عن الغرامات مجموع تزيد ال بحيث تأخير أسبوع كل عن( % 2.1)

 ."مسبقا المحددة التوريد مدة عن" متأخرا الموردة البنود قيمة عن المستحقة المبالغ من الغرامة

 -: رضــالع صالحية  :ا ـ سادس

       توقيعه تــبرـويع طاءـالع إغالق تاريخ من يوما  ( 302) لمدة العطاء لهذا المقدم بعرضه العارض يلتزم   

 . بذلك زاما  ـلتإ رضـالع نموذج على          

 -: الكميات زيادة : ا ـ سابع

( %01) ةـبــبنس اءــطـالع ةـوثيق بــبموج المطلوبة المواد اتـكمي ادةـزي في قـالح دـربإ محافظة رباءـكه ركةـلش
 اللـخ ليهاـع المتفق ارـعـاألس و اتـفـالمواص و روطـالش سـوبنف المطلوبة المواد كميات قيمة جماليإ من
 أو خالل فترة صالحية العقد المبرم مع الشركة المحال عليها العطاء. دـوريـالت رةــتـف

  -: والطوابع ومـالرس: ا ـ ثامن

   واألنظمة القوانين بموجب أخرى رسوم وأية الواردات طوابع رسوم العطاء عليه المحال عارضال يدفع      

 . الهاشمية األردنية المملكة في بها المعمول      
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 -: عـالدف روطـش  :ا ـ ـعـتاس

 اــفني اـلهو ـقب و المواد تالمـسإ تاريخ من خالل شهر المستلمة المواد قيمة عن المورد مستحقات ديدـتس يتم   
، علما بأن عملية الصرف المستحقات تكون في بداية كل دــــــربإ ةــافظـمح اءـربــكه ةــركــش اتـودعـتـمس في

 شهر.

 اتمهـبخ اــتمهـوخ اــليهـع وقيعـالت ارضــالع لىـع اءــطـالع قـائـوث نـم ةـــوثيق روطــالش ذهــه رـتبـتع  :را  ــاشـع
  . هــرضــبع اــاقهـرفا  و  يـمـالرس

  -: مـالتحكي : رـعش دىـحإ

 خالف وجود حال في( الفنية الفحوصات) الفني التحكيم في كمرجع الملكية العلمية الجمعية عتمادإ يتم .3
 المطلوبة الفنية للمواصفات الموردة المواد مطابقة عدم حول إربد محافظة كهرباء ركةـش و المورد بين
 . اءـــطـالع في

 رباءـكه ركةـوش المورد بين خالف ودـوج الـح في التحكيم في كمرجع االردنية والمحاكم نـنيالقوا تمدـتع .0
 . دــــربإ محافظة

  -: ةـالـاإلح  :رـعش ثناإ

نم ،ارـاألسع لـقأ لىـع ةـباإلحال ةـملزم يرـغ دــربإ محافظة رباءـركة كهـش .3  رضــالع على ةـاإلحال مـتـت اـوا 
 . اـمصلحته بــسـوح بــاألنس

  راضــتــعألا نـيـارضــللع قـيح وال ا،ـمصلحته بـسـوح اءـطـالع اءـإلغ دــربإ ةـمحافظ كهرباء ركةـلش يحق .0
 .ابــبـاألس نـم بـبـس ألي ذلك لىـع

 .اءـالعط نسخة ثمن باسترداد مطالبةال أو تعويض بأي المطالبة للعارض يحق ال طاءـالع إلغاء حال في .1
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 .  اــتهـلحـمص بــسـوح نـيـارضـالع نــيـب ةـالـاإلح ةـزئـتج دــربإ فظةمحا كهرباء ركةـلش يحق .4

 -: روضـــــالع مــليــسـت  :رـعش ةـثالث

   /دــربإ محافظة رباءـكه ركةــش في اءاتـطـالع ندوقـص في وكيله أو ارضــالع قبل من رضـالع ودعـي  

 / شارع حكما / يةـرعـالف اءاتـطـالع لجنة رــس مينأ لدى /اتــدعو ــتـوالمس وازمـالل   رةـدائ /الشماليةمبنى المحطة 
 .0202/  6/ شهر  1األربعاء الموافق  :ومـي رــظهبعد  من ةـانيـالث ةــاعـالس اهـأقصموعـد  في

 عشر: تسليم العينات: أربعة
اب اإلحالـة، وفـي حـال عـدم طلـب هـذه يـوم مـن تـاريخ كتـ 62يتم إعادة العينات المقدمة من العارضين غير الفائزين خـالل مـدة 

 العينات خالل هذه الفترة فيحق لشركة كهرباء محافظة اربد مصادرتها.
 

 خمسة عشر : شروط خاصة:
 7يحق لشركة كهرباء محافظة اربـد الـرد علـى الكتـب الصـادرة مـن المقـاول والمرسـالت الخاصـة بالعطـاء خـالل  -

 أيام من تاريخ الكتاب الصادر من المقاول.
لالعتمـاد   أيـام مـن تـاريخ كتـاب اإلحالـة 7على المقاول تزويدنا بالمخطاطـات الهندسـية خاصـة بالعطـاء خـالل  -

 من قبل اللجنة الفنية.
يحق لشركة كهرباء محافظة اربد تغريم المقاول )المتأخر بتوريد المواد المطلوبة بالعطااء وو المناقصاة ق قيماة الغراماة  -

بااد المفروضاة ماا  قباال الهيمااة تنظاايم قطاااة الطاقاة نتيجااة لاادم التاازام الشااركة بالماادد المساتحقة للاار شااركة كهرباااء ار
الالزمة في تنفيذ معامالت المشتركي  المحددة في حال كا  سبب التأخير في تنفيذ المعاملة  هو تأخر المورد فاي تورياد 

 المادة او المواد الالزمة في تنفيذ معامالت المشتركي .
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 : ـاءـــللعـطـ ةـــاصـوط الخر ــشلا  -ا :ـرابع

اااب با راء  ظا  رار  (  IDECOترغب شركة كهرباء  حاءظةاة بربال باحماءاحة با ءحاة باحاال ل             
اتقاال خ ملحااة باةاا ءجة  ات ه ااسبب بااءماا ب بارف ماا ة   ررظ ءتهااء  ت ه ااسبب باشاابكة   بابااربح  

حت ءس ظا  كان حان  بربال م بارحداء م ل ار باتشغ ل ة ظ  حمتلف ح بقع باشركة با بق ة ضحن حجرقة بال
( 42)ته  مد كااك ب هس  باتك  ف بامءةة بقءعاة بااءما ب بب  م  ل م باحفرق م  رش م ع ل ن  

، حيث يتم تجديد السهنة الاانيهة انهاعأ علهى  تاريخ االحالةتبدأ اعتبارا من مقسمة على سنتين  شهرا

  -:  امب باشر ر باحالل  ألجءه. تهاع السنة األولى اشهريننإتفاق الطرفين قبل إ
 

اإلاحاءخ باتاءخ باءات ه سبب باحماتملحة  ا  يقاوم بدراساة ميدانياةعلى با ءرض    قبان تقال خ با ارض (  -1
اءا ءً  بات رف على شبكة باح ل حءب باحمتملحة ظ  باشركة بكءظاة باشابكءب بافرع اة ظ هاء  بات ه اسبب 

باشاركة الاةا ن علاى أ  باة اكان ظا   حركاس بااءما ب لبفار باحمتملحة ظ هء  حقءبلة باحمؤ ا ن ظا  
 ب جء ة . حقلر حلر س عرض بألمفلة ال ه  ااك حن ب ن تقل خ 

باالعخ   ق خ بتقال خ ( بات  References  قءفحة  بضاة بأمحء  باحشءر ع  باحرب عبا ءرض قلخ  أن  -2
 Upgrade SAN Switches,Routers,Servers , SAN:   مة ةء ظ  ح اءن اهء  بافج 

Storage and Data Protector .  

 لتسخ باحتقلخ ال رء  بت ظ ر حهجلس حؤان ظج ء الق ءخ بأعحءن باة ءجة  بإلةال   بإلعلبلبب باالسحة   -3

 ظ  ح ءالب:  باضر ر ة

1. Windows Server OS and Hyper V. 

2. MS Exchange Server. 

3. HP-UX OS. 

4. HP SAN Storage. 

5. HP Blade & Integrity Servers. 

6. HP Network Infrastructure. 

7. CISCO Network Infrastructure. 

8. CITRIX. 

9. SEDCO Printers. 

10. Libert air condition. 
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 الب بامءبقة بااكر.ء لتسخ باحتقلخ ال رء  بتقل خ باشهءلبب با لح ة الحهجلم ن   الح  -4

 :ظ  كن حن   لتسخ باحتقلخ ال رء  بتقل خ حء  دبب حمت ى باشربكه -5

1. HP Platinum Partner. 

2. HP Gold ServiceOne Enterprise Specialist. 

3. Microsoft Gold Partner. 

4. Citrix Partner. 

5. SEDCO Partner. 

 

على بألقن األ هس   كن شهر نبإ رب  ة ءجة ل ر ة  قءف ة باشركة باحاءن عل هء با رء  ت هل ت -6

  تقل خ تقر ر ظج  بااك. ق1رقم )ملحق ال بابرح  ءب باحلر ة ظ  

شركة ق خ ت حن أ ة إعلبلبب على بأل هس   بابرح  ءب بات  ب باشركة باحاءن عل هء با رء ت هل ت -7

برلبهء   كااك بتمءا كن باتلبب ر  بإل رب بب باضر ر ة  باالسحة اان أي رءرئ  ؤدر كهربء  بربل 

 .أ  بابرح  ءب ملبء على عحن أ  ألب  بأل هس 

 بملحءب باة ءجة  ت ظ ر قرع باغ ءر بألةل ة با ل ل   .  ءق ءحهب باشركة باحاءن عل هء با رء لتسخ ت -8

 على حلبر بامءعة.باشركة بءالمت ءبة باف ر ة ارلب  باشركة باحاءن عل هء با رء لتسخ ت -9

بافج  عن أي عرن أ  ملن حن  ءأ  أي ظرل حن أظربل رءقحه باشركة باحاءن عل هء با رء  تخ تبل غ  - 01

 اكتر ج  أ  بافءكس حع  ةف باحشكلة قلر بإلحكءن. مالن باهءتف أ  بابر ل بإل

بي حن ح بقع باشركة   الل باح قع حن قبن حركس بءااض ر إاى  باشركة باحاءن عل هء با رء لتسخ ت - 00

كال أقةى حن  قب باتبل غ  إاضءر كن حء  لسخ حن قرع غ ءر أ   مءعءب 4مالن  بااءم ب( 

ةال  أي عرن ألي  هءس أ  أي  س  حجه  ت رن عن حمتلسحءب أمرى إلةال  با رن،   ت هل بإ

 ( مءعءب حن  قب باتبل غ عن با رن.6با حن با ث   حن ااك با هءس بكءحن قلرته مالن  

بت ظ ر  هءس بل ن بجفس باح بةفءب أ   هءس حكءظئ اه ظ  اءن  باشركة باحاءن عل هء با رء لتسخ ت - 02

بابل ن  تشغ له  عحن بإلعلبلبب باالسحة اه ا  حن ال ث حشكلة على أي  هءس،   تخ ترك ب با هءس 

 ( مءعة كال أقةى حن  قب باتبل غ عن با رن.24بلن با هءس باح رن مالن  

ظ  بااءالب بارءرفه  بات  ت لي باى ت رن باجةءخ   باشركة باحاءن عل هء با رء ظ  اءن علخ ق ءخ  - 03

 System down )   مءعة أ  ت ظ ر  هءس بل ن بجفس 24بإةال  با هءس باح رن مالن بافتر )

( ل جءر أرلج  عن كن   خ عحن 011حبلغ   شركة باة ءجةباح بةفءب أ   هءس حكءظئ اه  تخ تغر خ 
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تكل ف أي شمص آمر حن لبمن أ  مءرج بألرلن لشركة م   اق اتت رن ظ ه بعحءن باشركة بمببه 

جفس باح بةفءب أ  حكءظئ ال هءس إلةال  با هءس باح رن أ  أي  س  حجه أ  ترك ب  هءس بل ن ب

 .ل ن أي إمرءر أ  إجابر  باشركة باحاءن عل هء با رء  باح رن  على جفقة 

ظ   ( أربع لظ ءب حتمء  ة،  ب بقع لظ ة  بال 4بلظع أ  ر باة ءجة على   شركة كهربء  بربللتسخ ت - 04

ل ة  أ ة تكءا ف أمرى تةهر ( شه ر، على أن تك ن ااه بأل  ر شءحلة اقرع باغ ءر بألة3كن   جهء ة 

بتقل خ كش ظءب تق خ  باشركة باحاءن عل هء با رء   على أن  ،تضءف با هء ضر بة باحب  ءب الاقءً 

 امب بألة ن.باحمؤ ا ن بافج  ن ظ  باشركت ن باة ءجة بال ر ة ح ق ة حن 

ت لق بهاه  كن حء   Firmware بن  لتسخ باحتقلخ ال رء  بتال ث جةخ باتشغ ن  بابرح  ءب  - 05

 .باشركةب ل ت ظ ر بارمص باالسحة حن قبن  بابرح  ءب بأالث باجمخ باح دقة امب بألة ن

اكن بأل هس   بابرح  ءب بظربل ة تفة ل ة كلف ة ءجة تقل خ باشركة باحاءن عل هء با رء    ب على  - 06

شءحلة الضر بة شءحلة اقرع باغ ءر  ب ة ب  ر بمرى م  ق1رقم )ملحق ال با رء   دءفق با برل  ظ 

 .با ءحة على باحب  ءب 

حع   ق1رقم )ملحق البا برل  ظ  بمتدجء  أي حن بأل هس  بامءض ة الة ءجة اشركة كهربء  بربل  اق  - 07

بإبالغ  باشركة ق خ تعلى أن  ، اهاه بات ه سبب افتر  باة ءجة باحتبق ة اهءتمف ض ق حة أ  ر باة ءجة 

  . مر ءا رء  شركة باة ءجة باحاءن عل هء ب

  تخ بالتفءق عل ه ظ  ا جه اة ءجة ا قل بأ هس   ل ل  بي إضءظة  – 08

بتقل خ باال ن  بالمتشءربب باالسحة  باحجءمبة حن ب ن تام ن  باشركة باحاءن عل هء با رء  لتسخ ت - 09

 ضر ر ء .   جه ااك ب  امب حء  ر هخ  تر  ر بلب  بال هس   باشبكة ظ  اءن رلب حج

  بربل بجهء  عقل باة ءجة باب دبب علخ قلر  شركة باة ءجة باق ءخ بءالعحءن  اق اشركة كهربء – 21

باحرل بة حجهء ظ  بي  قب بدجء  حل  با قل ل ن بن تتاحن شركة كهربء  بربل بي بح ر حءا ة عن بافتر  

 باحتبق ة حن عقل باة ءجة .
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 ملحق رقم )3ق

 اوال:-   تجهيزات ولوازم قالة الحاسوب الرميسية  والطرفيات  وتجهيزات  الشبكة  في مختلف

 الشركة  ضم  منطقة االمتياز.

 بند

 العدد نوة المادة اسم المادة

قيمة الصيانة 

 االفرادية

شاملة لضريبة 

 المبيعات

 قيمة الصيانة 

 االجمالية

شاملة لضريبة 

 المبيعات

1 Cisco 1921 Router 3   

2 Cisco 1841 Router 3   

3 Cisco 1941 Router 7   

4 Cisco 3925 Router 2   

5 HP 5604zl Switch 2   

6 Cisco CSS 11503 Load Balancer 1   

7 HP ProCurve 2910al-48G Switch Switch 12   

8 HP ProCurve 2910al-24G Switch Switch 5   

9 Hp ProCurve  1810 Switch 25   

11 HP 1920 24G Switch 15   

11 Hp ProCurv   2524 Switch 2   

12 Hp ProCurv   2626 Switch 2   

13 HP 2920-24G Switch 2   



 

16 
 

14 HP 2920-48G POE Switch Switch 2   

15 Brocade 4/24 SAN Switch for HP c-Class 

Blade and All SFP’s 
SAN Switch 2 

  

16 HP StorageWorks 8/8 SAN Switch with All 

SFP’s 
SAN Switch 2 

  

17 HP B-series 8/12c SAN Switch BladeSystem c-

Class with All SFP’s 
SAN Switch 2 

  

18 GbE2C Ethernet Blade Switch for HP C-Class 

Blade  
Blade Switch 2 

  

19 HP BLc GbE2c LY 2/3 Switch Blade Switch 1   

21 HP VC Flex Fabric 10Gb/24-Port Module and 

All SFP’s 
Virtual Connect  2 

  

21 

HP FCIP/iSCSI Distance Gateway 

Replication 

IP Gateway 
2 

  

22  HP Blade System c7000 with All Cables and 

Network Accessories  
Enclosure 2 

  

23 HP Blade System c3000 with All Cables and 

Network Accessories   
Enclosure 1 

  

42  HP E-MSM430 Dual Radio 802.11n AP + 

Power Injector 

Access Point 
6 

  

25 HP E-MSM760 Mobility Controller  Controller 1   

26 HP 6300 EVA FC LFF Combo Field Kit:  M6612 

600GB HDD QTY(12)  

HP M6612 3TB 6 HDD QTY(20) 

Storage 1 

  

27 HP 6300 EVA FC LFF Combo Field Kit:  M6612 

600GB HDD QTY(26)  
Storage 1 
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HP M6612 3TB 6 HDD QTY(20) 

28 HP MLS 6030 Tape Library 1   

29 HP MSL2024 1 LTO-5 3000 FC Tape Library 1   

31 Server Blade (ProLiant BL465c G1) Server 3   

31 Server Blade (ProLiant BL460c G7)  Server 2   

32 Server Blade (ProLiant BL460c G1) Server 2   

33 Server Blade (ProLiant BL460c G6) Server 2   

34 HP Proliant DL120 G9 Server 1   

35 HP Proliant DL80 G9 Server 1   

36 HP Proliant ML350 G6 Server 3   

37 HP Proliant ML350 G5 Server 1   

38 HP Proliant DL370  Server 4   

39 HP ProLiant BL620c G7 Server 4   

41 HP ProLiant BL465c G7 Server 4   

41 Magna 3150c Printer 2   

42 Magna 3050p Printer 2   

43 Ultima 90 Printer 2   

44 Ultima 50+ N Printer 8   

45 Ultima 35+ Printer 1   
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46 Epson LQ690 Printer 13   

47 HP Rack Cabinet For Servers and All PDU’s 

And Power Cables and Fans 
Cabinet 4 

  

رن ج ع 12حك ف   48 Libert (from Emerson Power)  AC 2   

49 Hp Data Protector  Software  1   

50 Citrix  software 1   
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The basic support SLA for the 3PAR: 

SLA 24x7 To cover: 

- Hardware: 
 

- Main Site: 
 

P/N Description S/N قيمة الصيانة االفرادية 

 شاملة لضريبة المبيعات

 قيمة الصيانة االجمالية

 شاملة لضريبة المبيعات

K2Q36B HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage 

Field Base  

CZ271401XY   

K2P93B HPE 3PAR 8000 1.2TB+SW 10K SFF 

HDD 

QTY(18)   

N9Y06B HPE 3PAR 8000 400GB+SW SFF SSD QTY(8)   

E7Y71A HPE 3PAR 8000 SFF(2.5in) Fld Int Dr 

Encl 

CZ27130M1S   

 

 

DR Site: 
 

- Software: includes Software Updates & License to Use. 
 

P/N Description S/N قيمة الصيانة االفرادية 

 شاملة لضريبة المبيعات

 قيمة الصيانة االجمالية

 شاملة لضريبة المبيعات

K2Q36B HPE 3PAR 8200 2N+SW Storage Field 

Base  

CZ271401XZ   

K2P93B HPE 3PAR 8000 1.2TB+SW 10K SFF 

HDD 

QTY(18)   
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 : ةــالفني ةــالمواصف على اتــالفـالمخ دولــج  -: ا ـ ــادسس
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