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 3PAR storage  Expansionزيادة السعة التخزينية للمخدمات 

 

 

 (7/0202) :رقم العطاء وثيقة
 (51) :الصفحات عدد

 
 

 -: العارض معلومات

 العارضة الشركة اسم: 

 البريدي العنوان: 

 الهاتف: 

 المحمول الهاتف: 

 الفاكس 

 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 

 المفوض الشخص: 

 

  دينار . 02العطاء =  ثمن نسخة
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 : المقدمة

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

 ةـالفني اتـوالمواصف ةـوالخاص امةـالع روطـالش بـوحس قـالمرف ارـواالسع الكميات دولـج في

 : دـوريـت والمتضمنة المناقصة ةـوثيق في الواردة

 3PAR storage  Expansionزيادة السعة التخزينية للمخدمات 
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 : الفهـرس

  ريفاتـعالت 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  :ةـــــــناللج 

 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 فاتوالمواص  والخاصة العامة للشروط ووفقا  (  7/0202) رقم المناقصة 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 التأمين بطيه لكم نرفق

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

 يحق وال مصلحتها وحسب نسباال  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

 : ....................................................لعارضا اسم 

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

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

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

 :الرسمي الشركة خاتم 
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 : للعطاء امـــــةـالع روطـالش  -:ثالثا  

 -: العطاء وثيقة وتقديم بئةـتع روطــش  ":اوال

 وـالمح من لاـخ واضح بخط  مكتوب أو الكاتبة اآللة على إما طباعة المقرر النموذج على رضـالع يقدم - (5
 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
 . العروض

 هـب المرفقة اءـطـالع وثائق من أي أو المقدم رضـالع لنموذج تبديل أي راءـإج أو ديلـتع أي إدخال يجوز ال (3
ذا ، بئتهاـتع المطـلــوب المواقع تعبئة باستثناء ارضـالع قبل من  أو التعديالت تلك من يا  أ المناقص أجرى وا 

ذا ، عرضـه إهمال للجنة زو ـفيج 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

 ةـامـلعا اهمةـالمس 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

 

 

 

 



 

7 
 

 -: 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 سجلم بكتاب 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 دمتق .5
 وشاملة التنزيل على أجهزة الحاسوب. دـــربإ محافظة كهرباء

  .    قـرفـالم ارــعـسألا دولـج على ة  ـابـوكت ا ـ رقم ارهـعـسأ عـيض نأ ارضـالع على .0

 -: االتــــفـالك: ا  ـــرابع

   ولـللدخ ا ـ مبدئي تأمينا   اـوألمره دـربإ محافظة كهرباء ركةـش لصالح/ رضـبالع قـيرف أن العارض على .5
 وأ المحلية المصارف دـأح قبـل نـم ا ـ مصدق شيكا   أو مصرفية كفالة(   BID BOND) المناقصة في

 هـعرض ةـقيم جماليإ نـم( %5) نسبة نـع لـيق ال ةـركـالش ندوقـص في ودعـي ديـنق نـتأمي تقديم
 روضـالع في ينظر وال ،المناقصة إغالق دـموع تاريخ من كثرأ وأ يوم( 502) لمدة ولـالمفع اريةـس

 . نــأميــالت كـذل دمــقـت لم التي

 ا ـ تأمين رهاـوألم ربـــــدإ محافظة كهرباء شركة لصالح/ المناقصة عليه يحال الذي ارضـالع دمـيق  .0
 وادـالم أو المناقصة قيمة مــن( % 52) ةـبـسبن ( PERFORMANCE BOND) التنفيــذ نـلحس
 تقديم وأ المحلية المصارف أحد من مصدقا   شيكـا   أو مصرفية كفالة  صورة على عليه ةـالـالمح
 من  شهرا   رـعش خمسة( 51) لمدة ولـالمفع ساريـة تبقى الشركة صندوق في يودع نقدي تأمين
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 دـقـالع تنفيذ لضمان ركةـالشفي  المالية الدائرة لدى نـأميـالت ذاـه فظـويح للمواد ركةـالش ستالمإ تاريخ
 وكذلك دفعها بـالواج المبالغ علـى ادةـزي تـدفع تكون قد التي المبالغ اءـتيفـسإلو  األكمل الوجه على
 لحين تستحق التي جميعها أو التكاليف أو األسعار فــروق أو التعويضات أو الغرامات اءــتيفـسإل
 . ودـقـالع تنفيذ من نتهاءإل ا

   نـحس) كفالة تقديم عن عجز أو اإلحالة قرار على التوقيع رفض أو استنكف أو العارض تأخر إذا  .3
 رضةـبع الموضح العنوان على حالةإلا بكتاب التبليغ تاريخ مــن يوم( 32) خالل المطلوبة( التنفيذ

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

وفي حال عدم التزام العارض بتقديم كفالة حسن التنفيذ ضمن المدة الواردة اعاله فإنه بذلك يقر  .4
بأحقية الشركة بحجز قيمة المواد الموردة للشركة وعدم صرف مستحقات العارض لحين تزويد 

ة بكفالة حسن التنفيذ، كما انه يحق لشركة كهرباء محافظة اربد عدم االفراج عن كفالة دخول الشرك
 العطاء اال بعد قيام المورد بتقديم كفالة حسن التنفيذ ضمن الشروط و المدة الواردة في البند اعاله .

  المحالة اللوازم متقدي في تأخر أو العطـاء تنفيذ عن عليه اإلحالة تقررت الذي العارض استنكف إذا  .1
 والخاصة العامة العطاء شروط من شرط أي خالف أو لذلك المحدد الموعد عن زئيا  ـج أو كليا   ليهـع
 المناقصة اتـمواصف مع قــفـتـت ال الــغـأش أو اتـدمـخ بأداء امـق أو ركةـللش دمـق ارضـالع أن تـبـث أو
 -: ــةـاليـالت 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
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 . ال  ـقبـتـمس اــمناقصــاته أو ةـركـالش اءاتــعط في راكـتـاالش نـم فــنكـتـالمس ارضــالع انـرمـح .د

 -: رـيـأخـالت ةــرامـغ : ا ـ خامس

 األيام مجموع بأنها التسليم مدة وتعرف اإلحالة قرار على التوقيع تاريخ من عتبارا  إ التسليم مدة تحسب .5
 . الرسمية والعطل معوالج العطل أليام شاملة وتكـون التقويمية األشهر أو

 بالمائة نصف بنسبة تأخير غرامة فرض يتم عليه المتفق التوريد بفترة المورد التزام عدم حال في .0
 وتحسم اإلحالة قيمة من % 52 عن الغرامات مجموع تزيد ال بحيث تأخير أسبوع كل عن( % 2.1)

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

 -: رضــالع صالحية  :ا ـ سادس

       توقيعه تــبرـويع طاءـالع إغالق تاريخ من يوما  ( 502) 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
 . دـوريـالت رةــتـف

  -: والطوابع ومـالرس: ا ـ ثامن

   واألنظمة القوانين بموجب أخرى رسوم وأية الواردات طوابع رسوم العطاء يهعل المحال العارض يدفع      

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

 اـولهـقب و المواد تالمـسإ تاريخ من شهر   دـبع المستلمة المواد قيمة عن المورد مستحقات ديدـتس يتم       
 , علما ان الدفع يتم باالسبوع االول من كل شهر .  دــــــربإ ةــافظـمح اءـربــكه ةــركــش اتـودعـتـمس في اــفني

 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 .5
 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 نـالقواني تمدـتع .0
 . دــــربإ محافظة

  -: ةـالـاإلح  :رـعش ثناإ

نم ،ارـاألسع لـقأ لىـع ةـباإلحال ةـملزم يرـغ دــربإ محافظة رباءـركة كهـش .5  رضــالع على ةـاإلحال مـتـت اـوا 
 . اـمصلحته بــسـوح بــاألنس

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

 .اءـالعط نسخة ثمن باسترداد مطالبةال أو تعويض بأي المطالبة للعارض يحق ال طاءـالع إلغاء حال في .3

 .  اــتهـلحـمص بــسـوح نـيـارضـالع نــيـب ةـالـاإلح ةـزئـتج دــربإ محافظة كهرباء ركةـلش يحق .4
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 -: روضـــــالع مــليــسـت  :رـعش ةـثالث

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

/ شارع يةـرعـالف اءاتـطـالع لجنة رــس مينأ لدى /اتــودعــتـوالمس وازمـالل   رةـدائ /الشماليةمبنى المحطة   
 .0202شهر /  3/ 4  :قـالموافاألربـعــــــاء  :ومـي رــظهبعد  من ةـانيـالث ةــاعـالس اهـأقصموعـد  في حكما/ 

 

 : شروط خاصة: أربعة عشر 
عطـاء يحق لشركة كهرباء محافظـة اربـد الـرد علـى الكتـب الصـادرة مـن المقـاول والمرسـالت الخاصـة بال -

 أيام من تاريخ الكتاب الصادر من المقاول. 7خالل 
يحق لشركة كهرباء محافظة اربد تغريم المقاول )المتأخر بتوريد المواد المطلوبة بالعطاء أو المناقصة  -

( قيمة الغرامة المستحقة على شركة كهرباء اربد المفروضة من قبل الهيئة تنظيم قطاع الطاقة نتيجة 
بالمدد الالزمة في تنفيذ معامالت المشتركين المحددة في حال كان سبب التأخير في  عدم التزام الشركة

 تنفيذ المعاملة  هو تأخر المورد في توريد المادة او المواد الالزمة في تنفيذ معامالت المشتركين.
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 : ـاءـــللعـطـ ةـــاصـروط الخــشلا  -ا :ـرابع

3PAR Expansion: 

Main Site SAN Storage - HPE 3PAR StoreServ 8200 

QUANTITY PART NUMBER DESCRIPTION 

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

1 H7J34A3 HPE 3Y Foundation Care 24x7 SVC 

14 H7J34A3     X82 HPE 3PAR 8000 1.2TB+SW 10K SFF HDD Supp 

2 R0P66A HPE 3PAR 8000 920GB SAS SFF (2.5in) SSD  

1 H7J34A3 HPE 3Y Foundation Care 24x7 SVC 

2 H7J34A3     Y4M HPE 3PAR 8000 920GB SFF SSD Support 

DR Site SAN Storage - HPE 3PAR StoreServ 8200 

QUANTITY PART NUMBER DESCRIPTION 

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

1 H7J34A3 HPE 3Y Foundation Care 24x7 SVC 

10 H7J34A3     X82 HPE 3PAR 8000 1.2TB+SW 10K SFF HDD Supp 

1 
E7Y71A 

HPE 3PAR StoreServ 8000 SFF(2.5in) Field Integrated 

SAS Drive Enclosure 

1 
716197-B21 

HPE External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS 

HD 4x Cable 

1 H7J34A3 HPE 3Y Foundation Care 24x7 SVC 

1 H7J34A3 YTJ HPE 3PAR 8000 Drive Encl Support 

1 HA124A1 HPE Technical Installation Startup SVC 

1 HA124A1     5Y0 HPE Startup 3PAR 8K Fld Drv-Drv Enc SVC 

Professional Services 

Installation and configuration of the above is required.  
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 : ارـــاالسع و  اتـالكمي  دولـج  -ا  :ــخامس
 اتـالمبيع وضريبة الجمركية الرسوم شاملة ارـعـسألاعلى العارض تقديم االسعار في جدول أدناه على أن تكون 

 والتركيب.وشاملة التنزيل  دـــربإ محافظة كهرباء شركة مستودعات لـواص

1. Main Site SAN Storage - HPE 3PAR StoreServ 8200 

No. QUANTITY PART NUMBER DESCRIPTION Unit price  Total price  

1 
14 

K2P93B 

HPE 3PAR 8000 1.2TB+SW 

10K SFF HDD 

  

2 
1 

H7J34A3 

HPE 3Y Foundation Care 

24x7 SVC 

  

3 
14 

H7J34A3     X82 

HPE 3PAR 8000 1.2TB+SW 

10K SFF HDD Supp 

  

4 
2 

R0P66A 

HPE 3PAR 8000 920GB SAS 

SFF (2.5in) SSD  

  

5 
1 

H7J34A3 

HPE 3Y Foundation Care 

24x7 SVC 

  

6 
2 

H7J34A3     Y4M 

HPE 3PAR 8000 920GB SFF 

SSD Support 
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2. DR Site SAN Storage - HPE 3PAR StoreServ 8200 

No. QUANTITY PART NUMBER DESCRIPTION Unit price Total price 

1 
10 

K2P93B 

HPE 3PAR 8000 1.2TB+SW 

10K SFF HDD 

  

2 
1 

H7J34A3 

HPE 3Y Foundation Care 

24x7 SVC 

  

3 
10 

H7J34A3     X82 

HPE 3PAR 8000 1.2TB+SW 

10K SFF HDD Supp 

  

4 

1 

E7Y71A 

HPE 3PAR StoreServ 8000 

SFF(2.5in) Field Integrated 

SAS Drive Enclosure 

  

5 

1 

716197-B21 

HPE External 2.0m (6ft) Mini-

SAS HD 4x to Mini-SAS HD 

4x Cable 

  

6 
1 

H7J34A3 

HPE 3Y Foundation Care 

24x7 SVC 

  

7 
1 

H7J34A3 YTJ 

HPE 3PAR 8000 Drive Encl 

Support 

  

8 
1 

HA124A1 

HPE Technical Installation 

Startup SVC 

  

9 
1 

HA124A1     5Y0 

HPE Startup 3PAR 8K Fld 

Drv-Drv Enc SVC 
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 : ةــالفني ةــالمواصف على اتــالفـالمخ دولــج  -: ا ـ ــسادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــــــــــــفـالــــخـمـال وعـــــــن ادةـــــــــــــــــالم مــــــــسإ بند
   
   
   
   
   
   
   
   


