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 اتفاقية صيانة لتجهيز قاعة الحاسوب الرئيسية لمركز المراقبة والتحكم

 (7/2023) :رقم العطاء وثيقة
  

 -: العارض معلومات

 العارضة الشركة اسم: 

 البريدي العنوان: 

 الهاتف: 

 المحمول الهاتف: 

 الفاكس 

 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 

 المفوض الشخص: 

 

 دينار  15ثمن نسخة العطاء =
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 :المقدمة

الصيانة دمة وخ اللوازم بشراء دودة،المح العامة المساهمة ربدإ محافظة كهرباء شركة ترغب

 ةـوالخاص مةاـالع روطـالش بـوحس قـالمرف ارـواالسع الكميات دولـج في تفاصيلها المبينة

 والمتضمنة: العطاء ةـوثيق في الواردة ةـالفني اتـوالمواصف

 

  

 ملمركز المراقبة والتحك اتفاقية صيانة لتجهيز قاعة الحاسوب الرئيسية
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 :فهـرسال

  ريفاتـالتع أوالا 

 نموذج دعوة العطاء ثانياا 

  امةـالع الشروط ثالثاا 

  الشروط الخاصة رابعاا 

  ارـاالسع و الكميات  جدول خامساا 

  المخالفات جدول سادساا 
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 :التعـريفــــــات  -: أوالا 

 دودة.المحـ امةـالع المساهمة دـــربإ افظةـمح كهرباء الشـركـــة: شـركة 

 (.ةـيـفرعال المركزيـة،) المختصة اءاتـطـالع اللجـــــنــة: لجنة 

 عــرض. مـبتقدي ومـوتق اءـطـالع قـوثائ على لـتحص التي المـورد: الجهـة/ارضـالع 
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 :العطاء وةـدع نموذج  - ثانياا:

 وأوافق عرضي قدمأ فأنني بها المرفقة الفنية مواصفاتوال والخاصة العامة للشروط ووفقاا ( 7/2023) رقم العطاء دعوة على بناء

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

 . 2023/   /      :تاريـخ من اعتباراا .....……….....  لمدة المفعول ساري  العرض يبقى بأن التزم وأنني

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

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

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

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

 . (مستردة غير)  2023/    /      :تاريخ  …………………………........... 

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

 : ....................................................العارض اسم 

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

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

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

 :الرسمي الشركة خاتم 
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 :للعطاء امـــــةـالع روطـالش  -: ثالثاا 

 -: العطاء وثيقة وتقديم بئةـتع شــروط: والا أ

 أو وـالمح من الـخ واضح مكتوب بخط أو الكاتبة اآللة على إما طباعة المقرر النموذج على رضـالع يقدم - (1
 أو محوال بجانب التوقيع العارض على وعندها ذلك الضرورة اقتضت إذا إال أو الحشو اإلضافة أو التعديل

ض لمورد االعترااوال يحق للعارض/  العـرض تهملفي أن  أن الحق جنةلل  فإن  وإال ،أو الحشو أو التعديل اإلضافة
 .على ذلك

الستالم  ددـحالم دــالموع بعـــد تـقدم التي أو وكالئهم من أو اـميهمقد من الموقعة يرـغ روضـالع تقبل ال (2
 العروض.

 من هـب لمرفقةا اءـطـالع وثائق من أي أو المقدم رضـالع لنموذج تبديل أي راءـإج أو ديلـتع أي إدخال يجوز ال (3
 أو تالتبديال أو عديالتالت تلك نم ياا أ العارض أجرى  وإذا تعـبئتها، المطـلــوب المواقع تعبئة باستثناء ارضـالع قبل
 أو لشروطا بعض تقديم العــارض أراد وإذا عرضـه، إهمال للجنة وزـفيج ليماتـالتع هذه من بأي أخــل إذا

 عـرض.بال ترفق منفصلة خاصة مذكرة في ذلك تضمين باستطاعتــه فأن تناسبه التي البدائل أو التحفظـات

 ةـماـالع اهمةـالمس دــربإ ةـمحافظ اءـربـكه ركةـش امــع رـمدي) مــباس نون ـعم ومـمخت فـلـبمغ رضــالع دمــقـي  (4
 الـلـوازم. وعـون اءــطـالع وةــدع ورقــم ارضــالع واضح اسم طـبخ هـعلي المحـدودة( ومكتـوب

 -: العــارض وانـعن: ثانيـــــاا 

 الشركة يبلغ أن وعليه بالعطاء لقةـالمتع المراسالت جميع إليه ترســل ثابتاا  عنواناا  رضهـع في يبين أن العارض على 
 رـيـيـالتغ ذاـه اةـبمراع ةـملزم )الشـركة( تكون  نـل فأنها عـنوانه وإال على يطرأ تعديل قد أو ييرـتغ أي نـع مسجل بكتاب

 حـيـنهــا في تــلمـسو  الا ــفع تـلـوص كأنها التعديل قبل العنوان على تترك التي المراسالت جميع التعديل وتعـتبر أو
 .ومنتجة آلثارها القانونية
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 -: األسـعــــار :ثالثـــاا 

 ةوضريب الجمركية الرسوم شاملة للوازم والخدمات موضوع العطاء ارـعـسألا تقدم .1
على تنزيل التركيب والوشاملة  دـــربإ محافظة كهرباء شركة مستودعات ةلـواص اتـالمبيع

 أجهزة الحاسوب.

بشكل  قـرفـالم ارــعـسألا دولـج على ةا ـابـوكت ااـ رقم ارهـعـسأ عـيض نأ ارضـالع على .2
 واضح ال لبس فيه وال غموض وال تشويش وال تناقض فيه، وبخالف ذلك يحق للجنة

 استبعدا عرضه.

 -: الكـفــــاالت: اا ـــرابع

 في   ولـللدخ ااـ مبدئي ناا تأمي اـوألمره دـربإ محافظة كهرباء ركةـش لصالح /رضـبالع قـيرف أن العارض على .1
 وأ حليةالم المصارف دـأح قبـل نـم ااـ مصدق شيكاا  أو مصرفية كفالة على صورة (BID BOND) العطاء

 هـعرض ةـقيم جماليإ نـم( %5) نسبة نـع لـيق ال ةـركـالش ندوق ـص في ودعـي ديـنق نـتأمي تقديم
 دمــقـت لم تيال روضـالع في ينظر وال ،العطاء إغالق دـموع تاريخ من يوم( 120) لمدة ولـالمفع اريةـس
 التــأميــن. كـذل

 نـلحس ااـ تأمين رهاـوألم ربـــــدإ محافظة كهرباء شركة لصالح /العطاء عليه يحال الذي ارضـالع دمـيق  .2
 عليه ةـالـالمح وادـالم أو العطاء قيمة مــن( % 10) ةـبـبنس ( PERFORMANCE BOND) التنفيــذ

 في يودع نقدي تأمين تقديم وأ المحلية المصارف أحد من مصدقاا  شيكـاا  أو مصرفية كفالة  صورة على
 فظـويح كتاب االحالة تاريخ من  شهراا  خمسة عشر( 15) لمدة ولـالمفع ساريـة تبقى الشركة صندوق 

 الوجه ىعلبنود العطاء و االتفاقية الالحقة  تنفيذ لضمان ركةـالشفي  المالية الدائرة لدى نـأميـالت ذاـه
 اءــتيفـسإل وكذلك دفعها بـالواج المبالغ علـى ادةـزي تـدفع تكون  قد التي المبالغ اءـتيفـسالأو /و األكمل
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 االنتهاء لحين تستحق التي جميعها أوو/ التكاليف أوو/ األسعار فــروق  أوو/ التعويضات أوو/ الغرامات
قية الصيانة لسنة إضافية يتم تجديد التأمين اتفا، وفي حال تجديد االتفاقية وبنود العطاء تنفيذ من

االتفاقية وذلك لضمان تنفيذ من تاريخ انتهاء مدة الخمسة عشر شهرا أعاله، لمدة سنة إضافية  المقدم
 حسب االتفاق مع الشركة المحال عليها العطاء.وبنود العطاء 

 فالةك تقديم عنأو تأخر  عجز أو اإلحالة قرار على التوقيع رفض أو استنكف أو العارض تأخر إذا  .3
 الموضح العنوان على حالةإلا بكتاب التبليغ تاريخ مــن يوم( 30) خالل المطلوبة( التنفيذ نـحس)

 دون  رضهبع المرفق التأمين مصادرة إربد محافظة كهرباء لشركة يحق ندهاـع بالعرض المقدم من قبله
نتيجة  ويضتعـ بأي البةـالمط وأ تراضـعإلا ارضـللع يحق وال ودون إخطار العارض القضاء إلى الرجوع

 .ذلك

 اللوازم تقديم في أو قصر تأخر أو العطـاء تنفيذ عن عليه اإلحالة تقررت الذي العارض استنكف إذا  .4
 العامة العطاء شروط من شرط أي خالف أو لذلك المحدد الموعد عن زئياا ـج أو كلياا  المحالة عـليه

 قــفـتـت ال الــغـشأ أو اتـدمـخ بأداء امـق أو ركةـللش دمـق ارضـالع أن تـبـث أو أو كتاب اإلحالة والخاصة
 -التاليــــة:  راءاتـاإلج نـم أي اتخاذ في قـالح شركةلل  إن ف العطاء اتـمواصف مع

 منــه. ةـدمـالمق اتـأمينـالت ادرةـمص .أ

 ه.قـدمــ ذيـال رضـالع دــبع بـنسأل ا رضـالع بـاحـص على العطاء ةـالـحإ .ب

 روطــش في هـإخالل ءرا  ــج ةـركـبالش لحق ررــض أو لـطـع أي نـع ةـركـالش ويضـبتع ارضـالع التزام .ج
  ار.اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن أي أضر حق مع احتفاظ الشركة ب اءـــــطــعـال

 .الا ـقبـتـسم اــصــاتهمناق أو ةـركـالش اءاتــعط في راكـتـاالش نـم فــنكـتـالمس ارضــالع انـرمـح .د
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 -: التـأخـيـر خامسـاا: غـرامــة

 أو األيام مجموع بأنها التسليم مدة وتعرف اإلحالة قرار على التوقيع تاريخ من عتباراا إ التسليم مدة تحسب .1
 الرسمية. والعطل والجمع العطل أليام شاملة وتكـون  التقويمية األشهر

 0.5) لمائةبا نصف بنسبة تأخير غرامة فرض يتم عليه المتفق ريدالتو  بفترة المورد التزام عدم حال في .2
 من امةالغر  وتحسم اإلحالة قيمة من%  10 عن الغرامات مجموع تزيد ال بحيث تأخير أسبوع كل عن%( 

 .مسبقاا  المحددة التوريد مدة عن المتأخر في توريدها البنود قيمة عن المستحقة المبالغ

 -: العــرض صالحية: سادسـاا 

 العارض وقيعت تــبرـويع طاءـالع إغالق تاريخ من يوماا ( 120) لمدة العطاء لهذا المقدم بعرضه العارض يلتزم
 بذلك. التزاماا  رضـالع نموذج على

 -: الكميات زيادة: سابعـاا 

( %25) ةـبــبنس اءــطـالع ةـوثيق بــبموج المطلوبة المواد اتـكمي ادةـزي في قـالح دـربإ محافظة رباءـكه ركةـلش
 رةــتـف اللـخ اليهـع والمواصـفـات واألسـعـار المتفق روطـالش سـوبنف المطلوبة المواد كميات قيمة جماليإ من
 .عطاءمع الشركة المحال عليها ال ةالمبرم سريان االتفاقية الالحقة لهذا العطاء أو خالل دـوريـالت

  -: والطوابع ومـالرس: ااـ ثامن

 األنظمةو  القوانين بموجب أخرى  رسوم وأية الواردات طوابع رسوم العطاء عليه المحال العارض يدفع      
 الهاشمية. األردنية المملكة في بها المعمول

 

 



 

10 
 

 -: عـالدف شـروط :تاسـعــاا 

 واعتمادها ـولهـاوقب المواد المتسا تاريخ من خالل شهر المستلمة المواد قيمة عن المورد مستحقات ديدـتس يتم   
ة كل ن في بدايستحقات تكوالم ، علما بأن عملية الصرفدــــــربإ ةــافظـمح اءـربــكه ةــركــش اتـودعـتـمس في اا ــنيف

 شهر بحيث يتم صرف مستحقات العارض باسم العارض فقط.

 مهاتـبخ اــمهتـوخ اــليهـع وقيعـالت ارضــالع لىـعو  اءــطـالع قـائـوث نـم ةـــوثيق روطــالش ذهــه تعـتبـر :عـاشــراا 
  .بالعرض المقدم من قبله اــاقهـرفإو  يـمـالرس

  - :فيما يتلق باألمور الفنية عشـر: التحكيـم دىـحإ

 المورد بين الفخ وجود حال في( الفنية الفحوصات) الفني التحكيم في كمرجع الملكية العلمية الجمعية عتمادا يتم
 .اءـــطـالع في المطلوبة الفنية للمواصفات الموردة المواد مطابقة عدم حول إربد محافظة كهرباء وشـركة

  - : اإلحـالـة:عشـر اثنا

 رضــالع على ةـإلحالا مـتـت اـوإنم ،ارـاألسع لـقأ لىـع ةـباإلحال ةـملزم يرـغ دــربإ محافظة رباءـركة كهـش .1
 .اـمصلحته بــسـوح بــاألنس

 لىـع ضاتر عالا نـيـارضــللع قـيح وال ا،ـمصلحته بـسـوح اءـطـالع اءـإلغ دــربإ ةـمحافظ كهرباء ركةـلش يحق .2
 .ابــبـاألس نـم بـبـس ألي ذلك

 ثمن تردادباس مطالبةال أو مهما كان شكله تعويض بأي المطالبة للعارض يحق ال طاءـالع إلغاء حال في .3
 .اءـالعط نسخة

  .اــتهـلحـمص بــسـوح نـيـارضـالع نــيـب ةـالـاإلح ةـزئـتج دــربإ محافظة كهرباء ركةـلش يحق .4
 

 -: روضـــــالع عشـر: تـســليــم ةـثالث
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مبنى المحطة  /دــربإ محافظة رباءـكه ركةــش في اءاتـطـالع ندوق ـص في وكيله أو ارضــالع قبل من رضـالع ودعـي
 لجنوبية /المحطة اعات /ائرة المستودد/يةـرعـالف اءاتـطـالع لجنة رــس مينأ لدى /اتــودعــتـالمس رةـدائ /الجنوبية

 .2023/  4/  12األربعاء الموافق  :ومـي رــظهبعد  من ةـانيـالث ةــاعـالس اهـأقصموعـد  في

 أربعة عشر: تسليم العينات:
ة، وفي حال يوم من تاريخ كتاب اإلحال 60يتم إعادة العينات المقدمة من العارضين غير الفائزين خالل مدة 

قيود  إدخال هذه العينات الىه العينات خالل هذه الفترة فيحق لشركة كهرباء محافظة اربد عدم طلب هذ
 .المستودعات والتصرف بها حسب مقتضى الحال

 شروط خاصة: عشر:خمسة 
ل عطاء خال والمرسالت الخاصة بال العارضيحق لشركة كهرباء محافظة اربد الرد على الكتب الصادرة من  -

 .العارضاب الصادر من أيام من تاريخ الكت 7
 اقصة(المنأو  العطاء)المتأخر بتوريد المواد المطلوبة ب العارضيحق لشركة كهرباء محافظة اربد تغريم  -

 المعادنو لطاقةاتنظيم قطاع  هيئةقيمة الغرامة المستحقة على شركة كهرباء اربد المفروضة من قبل 
التأخير  كان سبب ي حالعامالت المشتركين المحددة فنتيجة عدم التزام الشركة بالمدد الالزمة في تنفيذ م

 ركين.ت المشتمعامال تأخر المورد في توريد المادة او المواد الالزمة في تنفيذ المعاملة هوفي تنفيذ 
 :التقاضي عشر: ستة

أو كتاب في حال نشوء أي خالف أو نزاع حول تطبيق أو تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود هذا العطاء و/
لمختصة هي ا حالة و/أو االتفاقية الالحقة للعطاء سيتم اللجوء الى القضاء وتكون محاكم إربد/قصر العدلاإل

 بالنظر بهذا النزاع أو الخالف ويكون القانون األردني هو القانون واجب التطبيق. 
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 :للعـطـــــاءالشــروط الخـاصـــة   -: رابعاا 
تقديم خدمة ( في طرح هذا العطاء ل IDECOة العامة المحدودة ) ترغب شركة كهرباء محافظة اربد المساهم 

 شبكةهيزات الالخاصة بمركز المراقبة والتحكم و طرفياتها وتجالحاسوب الرئيسية قاعة الصيانة  لتجهيزات 

التحكم اقبة وموقع مركز المراقبة والتحكم الرئيسي في مبنى المحطة الجنوبية باإلضافة الى مركز المرفي 

وذلك  لحاسوباوكذلك اجهزة التكييف الخاصة بقاعة الموجود في مبنى اإلدارة داخل محافظة اربد  يتياطاالح

 ة من قبلسنة اضافي قابل للتجديد تفاقية بموجب كتاب اإلحالةتاريخ توقيع االتبدأ اعتبارا من  ( شهرا12) خالل

  -ب الشروط المحددة أدناه :وحس، مع مراعاة البند )سابعاً( من الشروط العامة أدناه الشركة 
 ستخدمة حالياا  لإللمام التام بالتجهيزات الم ان يقوم بدراسة ميدانية العرض(تقديم  )وقبلعلى العارض  -1

والتجهياازات  مركااز المراقبااة والااتحكموالتعاارف علااى شاابكة المعلومااات المسااتخدمة فااي فااي الشااركة 
كاال فااي الشااركة للحصااول علااى أجوبااة ل ذكياةالشاابكات الومقابلااة المساانولي  فااي دائاارة  المساتخدمة فياا 

 بعناية.األسئلة لدي  وذلك م  اجل تقديم عرض مدروس ومقدر 
 عمبتقاديم الاد( التاي يقاوم References) أ  يقدم العارض قائمة واضحة بأسماء المشاريع والمراجع -2

  .FW, Switches, Routers, Servers, NASمجال: في  لها وخصوصاالفني 

 م :في كل  الشراكةتقدم للعطاء بتقديم ما يثبت مستوى يلتزم الم     -3

1. DELL Technologies Partner. 

2. Company with highest DELL certification (DELL gold enterprise 

support). 

3. Microsoft Gold Partner. 

4. HP Gold ServiceOne Enterprise Specialist. 

 

هزة قل لألجعلى األ كل شهري بإجراء صيانة دورية وقائية  الشركة المحال عليها العطاءوتلتزم تعهد ت -4

وما تم  يارةيحتوي على تفصيل تكلفة سعر كل ز وتقديم تقرير فني بذلك (1رقم )ملحق الالمدرجة في 

 أجراءه في هذه الزيارات.

ء اكة كهربشرقوم تعمل أية إعدادات على األجهزة التي الشركة المحال عليها العطاء بوتلتزم تعهد ت -5

على  ثر سلباوكذلك اتخاذ كل التدابير واإلجراءات الضرورية والالزمة لحل أي طارئ ين بطلبهااربد 

 عمل أو أداء األجهزة.
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 الجديدة األصلية بخدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار ابقيامهالشركة المحال عليها العطاء وتتعهد لتزم ت -6

 .واصفات القطع التي سيتم استبدالهانفقت  ومهما بلغت قيمتها وكلفتها وبنفس م وعلى

 لساعة.على مدار االشركة باالستجابة الفورية لطلب الشركة المحال عليها العطاء  وتتعهد لتزمت -7

  خالل ل أو خلل مالفني ع  أي عط اأو أي فرد م  أفراد طاقمهالشركة المحال عليها العطاء يتم تبليغ  -8

  مع وصف المشكلة قدر اإلمكا .أو أي وسيلة أخرى  الهاتف أو البريد اإللكتروني أو الفاكس

بل الموقع م  ق اي م  مواقع الشركة )يحددبالحضور إلى الشركة المحال عليها العطاء وتتعهد لتزم ت -9

طع غيار كحد أقصى م  وقت التبليغ وإحضار كل ما يلزم م  ق ساعات 4 والتحكم( خاللالمراقبة مركز 

  لعطل، ويتعهد بإصالح أي عطل ألي جهاز أو أي جزء من  يتعطل عأو مستلزمات أخرى إلصالح ا

ال عدم ح يوف العطل،( ساعات م  وقت التبليغ ع  6العمل بحيث يعمل ذلك الجهاز بكامل قدرت  خالل )

 أخير.تع  كل ساعة  أردني( دينار 20قيام الشركة المحال عليها العطاء بذلك يتم تغريمها بمبلغ )

  في هاز مكافئ لجبتوفير جهاز بديل بنفس المواصفات أو الشركة المحال عليها العطاء  وتتعهدلتزم ت -10

يعمل لة ل  حال حدوث مشكلة على أي جهاز، ويتم تركيب الجهاز البديل وتشغيل  وعمل اإلعدادات الالزم

الشركة  وفي حال عدم قيام ( ساعة كحد أقصى م  وقت التبليغ ع  العطل24بدل الجهاز المعطل خالل )

 .ع  كل ساعة تأخير أردني( دينار 20المحال عليها العطاء بذلك يتم تغريمها بمبلغ )

ظام النتعطل  الشركة المحال عليها العطاء في الحاالت الطارئ  والتي تودي الىفي حال عدم قيام  -11

(System down )( ساعة 24بإصالح الجهاز المعطل خالل الفترة ) از ير جهأو توفم  وقت التبليغ

( دينار أردني 100مبلغ ) الشركة المحال عليها العطاءبديل بنفس المواصفات أو جهاز مكافئ ل  يتم تغريم 

و تكليف أي شخص آخر م  داخل ألشركة ويحق ل بسبب ،تتعطل في  اعمال الشركة ع  كل يوم عمل 

فئ و مكانفس المواصفات أخارج األرد  إلصالح الجهاز المعطل أو أي جزء من  أو تركيب جهاز بديل ب

 إنذار.أي إخطار أو  العطاء دو الشركة المحال عليها للجهاز المعطل وعلى نفقة 

في  دفعة واحدة ( أربع دفعات متساوية، وبواقع4بدفع أجور الصيانة على ) شركة كهرباء اربدلتزم ت -12

رى تظهر ية وأية تكاليف أخ( شهور، على أ  تكو  هذه األجور شاملة لقطع الغيار األصل3) نهاية كل

صيانة وفات البتقديم كشالمحال عليها العطاء  تقوم الشركةوعلى أ   ،تضاف اليها ضريبة المبيعات الحقا  

 حسب األصول.المسنولي  الفنيي  في الشركتي  الدورية موقعة م  

 ة الواردة فيألجهزلكل اافرادية تفصيلية كلف صيانة تقديم الشركة المحال عليها العطاء يجب على  -13

ر شاملة غي اخرى،شاملة لقطع الغيار واية اجور ولكل جهاز على حدى  (1رقم )ملحق ال العطاء وثائق

 المبيعات.للضريبة العامة على 
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 مع (1قم )رملحق الالواردة في استثناء أي م  األجهزة الخاضعة للصيانة لشركة كهرباء اربد يحق  -14

شركة  غكة بإبالالشرقوم تعلى أ   ،لهاذه التجهيزات لفترة الصيانة المتبقية لهتخفيض قيمة أجور الصيانة 

  .بذلك خطيالعطاء الصيانة المحال عليها ا

 يتم االتفاق علي  في حين  أجهزة جديدة اي إضافة  –15

ل م  اج مة والمناسبةالحلول واالستشارات الالز العطاء بتقديمالشركة المحال عليها  وتتعهد تلتزم -16

  يرون  ضروريا.او حسب ما  منهم ذلكتحسي  وتطوير اداء االجهزة والشبكة في حال طلب 

ال ام باالعمثبت عدم قدرة شركة الصيانة القي إذاالصيانة  اتفاقيةنهاء إيحق لشركة كهرباء اربد  –17

  الفترة عالية م دو  ا  تتحمل شركة كهرباء اربد اي امور االتفاقيةالمطلوبة منها في اي وقت اثناء مدة 

 الصيانة.المتبقية م  عقد 

ية تفاقية "سرالعطاء وتوقيع اتلتزم وتتعهد الشركة المحال عليها العطاء بتوقيع االتفاقية الالحقة لهذا  -18

 المعلومات" المعتمدة م  قبل شركة كهرباء محافظة اربد.
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 :الكميات واالسعار دولــج  -: خامساا 
 ملحق رقم )1(

تجهيزات ولوازم الحاسوب الرئيسية الخاصة بمركز المراقبة والتحكم وطرفياتها وتجهيزات الشبكة في موقع 

 مركز المراقبة والتحكم

 

 العدد نوع المادة اسم المادة بند

قيمة الصيانة 
 االفرادية

شاملة لضريبة 
 المبيعات

 قيمة الصيانة
 االجمالية

شاملة لضريبة 
 المبيعات

1 DELL PowerEdge R730 Server 4   

2 DELL Precision RACK 7910 
Video Editing 

Server 
1   

3 DELL NX3230 Storage 4   

4 DELL KMMLED185 
Managemet 

Console 
4   

5 Meinberg LANTIME M300 GPS time server 4   

6 ABB AFS675 Switch 6   

7 ABB AFS677 Switch 8   

8 ABB AFR677 Switch 9   

9 ABB AFR670 Switch 7   

10 DELL OPTEPLEX E52 
Workstation 

Win10 
3   

11 
   Rack Cabinet For Servers and All PDU’s 

And Power Cables  
Cabinet 4   

   Samsung AC 2 مكيف  12

13 Fortigate rugged 30D FW 4   

14 Cisco ASA5545-X FW 4   

15 HPE OfficeConnect 1920s Switch 2   

16 Color LaserJet EnterPrise MFP M577 Printer 2   

17 NEC MultiSync X554UNV-2 Screen 12   
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 :الفنيــة ةــالمواصف في اتــالفـالمخ دولــج  -: سادساا 
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