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 اتفاقية صيانة لتجهيز قاعة الحاسوب الرئيسية 

 (76/2022) :رقم العطاء وثيقة
  

 -: العارض معلومات

 العارضة الشركة اسم: 

 البريدي العنوان: 

 الهاتف: 

 المحمول الهاتف: 

 الفاكس 

 االلكتروني البريد: 

 االلكتروني الموقع: 

 المفوض الشخص: 

 دينار  30ثمن نسخة العطاء = 
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 : المقدمة

  خدمة الصيانةو اللوازم بشراء المحدودة، العامة المساهمة ربدإ محافظة كهرباء شركة ترغب

 ةـوالخاص امةـالع روطـالش بـوحس قـالمرف ارـواالسع الكميات دولـج في تفاصيلها المبينة

 : والمتضمنة العطاء ةـوثيق في الواردة ةـالفني اتـوالمواصف

 اتفاقية صيانة لتجهيز قاعة الحاسوب الرئيسية
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 : الفهـرس

  ريفاتـالتع أوال

  العطاء وةـدع نموذج  ا  ثاني

  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 نةلج  :ةــاللجـــــن 

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

 عرضي اقدم نيفأن بها فقةالمر  الفنية والمواصفات  والخاصة العامة للشروط ووفقا  (  76/2022) رقم العطاء دعوة على بناء

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

 . 2022/   /      :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 الو  تهامصلح 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)  2022/    /      :تاريخ  …………………………........... 

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

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

 ............................…............................................... .................................... :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 - (1
 اإلضافة أو والمح 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 (2
 . العروض

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

ذا ، رضـهع إهمال للجنة وزـفيج ليماتـالتع هذه من بأي أخــل إذا أو التبديالت  بعض تقديم عــارضال أراد وا 
 ترفق نفصلةم خاصة مذكرة في ذلك تضمين باستطاعتــه فأن تناسبه التي البدائل أو التحفظـات أو الشروط

 . رضـبالع

 ةـامـلعا اهمةـالمس دــبر إ ةـمحافظ اءـربـكه ركةـش امــع رـمدي) مــباس نونـمع ومـمخت فـلـبمغ رضــالع دمــقـي  (4
 . وازمـلـال وعـون اءــطـالع وةــدع ورقــم ارضــالع مـسإ  واضح طـبخ هـعلي وبـومكت ( دةدو ـالمح
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 -: ارضــالع وانـعن: ثانيـــــا  

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

 -: ارــــعـسألا :ثالثـــا  

 كةشر  مستودعات لـواص اتـالمبيع وضريبة الجمركية الرسوم ملةشا ارـعـسألا تقدم .1
 على أجهزة الحاسوب.التركيب والتنزيل وشاملة  دـــربإ محافظة كهرباء

2.  

 

 -: االتــــفـالك: ا  ـــرابع

   ولـللدخ ا ـ دئيمب تأمينا   اـوألمره دـربإ محافظة كهرباء ركةـش لصالح /رضـبالع قـيرف أن العارض على .1
 وأ يةالمحل المصارف دـأح قبـل نـم ا ـ مصدق شيكا   أو مصرفية كفالة(   BID BOND) العطاء في

 هـعرض ةـقيم جماليإ نـم( %5) نسبة نـع لـيق ال ةـركـالش ندوقـص في ودعـي ديـنق نـتأمي تقديم
 روضـلعا في ينظر وال ،العطاء إغالق دـموع تاريخ من كثرأ وأ يوم( 120) لمدة ولـالمفع اريةـس

 . نــأميــالت كـذل دمــقـت لم التي

 نـلحس ا ـ تأمين رهاـوألم ربـــــدإ محافظة كهرباء شركة لصالح /العطاء عليه يحال الذي ارضـالع دمـيق  .2
 ةـالـالمح وادـالم أو العطاء قيمة مــن( % 10) 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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كتاب  تاريخ من  شهرا   أربعة وعشرون ( 24) لمدة ولـالمفع ساريـة تبقى الشركة صندوق في يودع
 دـقـالع تنفيذ لضمان ركةـالشفي  المالية الدائرة لدى نـأميـالت ذاـه فظـويح االحالة او توقيع االتفاقية

 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
، وفي حال تجديد العقد الصيانة لسنة إضافية يتم تجديدها لمدة سنة ودـقـالع تنفيذ من نتهاءإل ا

 لك لضمان تنفيذ العقد حسب االتفاق مع الشركة المحال عليها العطاء.إضافية وذ

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

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

  المحالة وازمالل تقديم في تأخر أو العطـاء تنفيذ عن عليه اإلحالة تقررت الذي العارض استنكف إذا  .4
 والخاصة ةالعام العطاء شروط من شرط أي خالف أو لذلك لمحددا الموعد عن زئيا  ـج أو كليا   ليهـع
 العطاء اتـمواصف عم 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 العطاء ةـالـحإ .ب

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

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

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

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

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

 -: رضــالع صالحية  :ا ـ سادس

      توقيعه رتــبـويع طاءـالع إغالق تاريخ من يوما  ( 120) لمدة العطاء لهذا المقدم بعرضه العارض يلتزم
 . بذلك زاما  ـلتإ رضـالع نموذج على

 -: الكميات زيادة : ا ـ سابع

( %25) 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 اءالعط عليه المحال العارض يدفع      

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

 اــفني اـولهـقب و المواد تالمـسإ تاريخ من خالل شهر المستلمة المواد قيمة عن المورد مستحقات ديدـتس يتم   
داية كل بت تكون في ، علما بأن عملية الصرف المستحقادــــــربإ ةــافظـمح اءـربــكه ةــركــش اتـدعو ـتـمس في

 شهر.

 تمهاـبخ اــمهتـوخ اــليهـع يعوقـالت ارضــالع لىـع اءــطـالع قـائـوث نـم ةـــوثيق روطــالش ذهــه رـتبـتع  :را  ــاشـع
  . هــرضــبع اــاقهـرفا  و  يـمـالرس

  -: مـالتحكي : رـعش دىـحإ

 خالف وجود لحا في( الفنية الفحوصات) الفني التحكيم في كمرجع الملكية العلمية الجمعية عتمادإ يتم .1
 المطلوبة نيةالف 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 ةاالردني والمحاكم نـالقواني تمدـتع .2
 . دــــربإ محافظة

  -: ةـالـاإلح  :رـعش ثناإ

نم ،ارـاألسع لـقأ لىـع ةـباإلحال ةـملزم يرـغ دــربإ محافظة رباءـركة كهـش .1  رضــالع على ةـاإلحال مـتـت اـوا 
 . اـمصلحته بــسـوح بــاألنس

  راضــتــعألا نـيـرضاــللع قـيح وال ا،ـمصلحته بـسـوح اءـطـالع اءـإلغ دــربإ ةـمحافظ ءكهربا ركةـلش يحق .2
 .ابــبـاألس نـم بـبـس ألي ذلك لىـع

 .اءـالعط خةنس ثمن باسترداد مطالبةال أو تعويض بأي المطالبة للعارض يحق ال طاءـالع إلغاء حال في .3
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 .  اــتهـحلـمص بــسـوح نـيـارضـالع نــيـب ةـالـحاإل ةـزئـتج دــربإ محافظة كهرباء ركةـلش يحق .4

 -: روضـــــالع مــليــسـت  :رـعش ةـثالث

مبنى  /دــبر إ محافظة رباءـكه ركةــش في اءاتـطـالع ندوقـص في وكيله أو ارضــالع قبل من رضـالع ودعـي
 في ما / شارع حك /يةـرعـالف اءاتـطـالع ةلجن رــس مينأ لدى /اتــودعــتـوالمس وازمـالل   رةـدائ /الشماليةالمحطة 
 .2022/  8/  24األربعاء الموافق  :ومـي رــظهبعد  من ةـانيـالث ةــاعـالس اهـأقصموعـد 

 عشر: تسليم العينات: أربعة
لـب هـذه طإلحالـة، وفـي حـال عـدم يـوم مـن تـاريخ كتـاب ا 60يتم إعادة العينات المقدمة من العارضين غير الفائزين خـالل مـدة 

 العينات خالل هذه الفترة فيحق لشركة كهرباء محافظة اربد مصادرتها.
 

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

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

 من قبل اللجنة الفنية.
يماة الغراماة مناقصاة   قيحق لشركة كهرباء محافظة اربد تغريم المقاول )المتأخر بتوريد المواد المطلوبة بالعطااء وو ال -

دد لشااركة بالمااافروضاة مااب قباال الهيظااة تنظاايم قطاااي الطاقاة نتيجااة لاادم التاازام المساتحقة للاار شااركة كهرباااء اربااد الم
فاي تورياد  أخر الموردتالالزمة في تنفيذ معامالت المشتركيب المحددة في حال كاب سبب التأخير في تنفيذ المعاملة  هو 

 المادة او المواد الالزمة في تنفيذ معامالت المشتركيب.
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 : ـاءـــة للعـطــــاصـروط الخــالش  -ا :ـرابع

تقديم خدمة ( في طرح هذا العطاء ل IDECOترغب شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة )  

ف مواقع مختل الصيانة  لتجهيزات الحاسوب الرئيسية و طرفياتها وتجهيزات الشبكة  والبرامج التشغيلية في

جلون  عرش , جن  اربد , الرمثا , دير ابي سعيد , المفرق , الشركة الواقعة ضمن منطقة االمتياز في كل م

تاريخ من  مقسمة على سنتين تبدأ اعتبارا ( شهرا24)ته مدوكذلك اجهزة التكييف الخاصة بقاعة الحاسوب 

السنة  تهاءنبل إقرفين ، حيث يتم تجديد السنة الثانية بناءأ على إتفاق الط تفاقية بموجب كتاب اإلحالةتوقيع اال

  -وحسب الشروط المحددة أدناه :. األولى بشهرين
لمسلتخدمة لإللملام التلام بلالتجهيزات ا اب يقاوم بدراساة ميدانياةعلى العارض ) وقبلل تقلديم العلرض (  -1

تجهيلزات حالياً والتعرف على شبكة المعلومات المستخدمة في الشركة بكافلة الشلبكات الفرعيلة فيهلا وال
لكلل  الشلركة للحصلول عللى أجوبلةدائلرة تقنيلة المعلوملات فلي لين فلي المستخدمة فيها ومقابلة المسؤو

 بعناية .ومقدر مدروس عرض األسئلة لديه وذلك من اجل تقديم 
اللدعم  يقوم بتقلديم ( التي References) قائمة واضحة بأسماء المشاريع والمراجعالعارض قدم يأن  -2

 Upgrade SAN Switches,Routers,Servers , SAN:  وخصوصا في مجلال لها  الفني
Storage and Data Protector .  

 الالزمة عداداتيلتزم المتقدم للعطاء بتوفير مهندس مؤهل فنيا للقيام بأعمال الصيانة واإلصالح واإل  -3

 في مجاالت: والضرورية

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. SEDCO Printers. 

9. Libert air condition. 
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 الت السابقة الذكر.ايلتزم المتقدم للعطاء بتقديم الشهادات العلمية للمهندسين و للمج -4

 يلتزم المتقدم للعطاء بتقديم ما يثبت مستوى الشراكه في كل من : -5

1. HP Platinum Partner. 

2. HP Gold ServiceOne Enterprise Specialist. 

3. Microsoft Gold Partner. 

4. SEDCO Partner. 

 

جهزة على األقل لأل كل شهرينبإجراء صيانة دورية وقائية الشركة المحال عليها العطاء تعهد ت -6

 وتقديم تقرير فني بذلك.  1رقم )ملحق الوالبرمجيات المدرجة في 

 شركةم قوتعمل أية إعدادات على األجهزة والبرمجيات التي ب شركة المحال عليها العطاءالتعهد ت -7

ؤثر طارئ ي بطلبها  وكذلك اتخاذ كل التدابير واإلجراءات الضرورية والالزمة لحل أيكهرباء اربد 

 .أو البرمجيات سلبا على عمل أو أداء األجهزة

 دة  . ة الجديدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار األصليبخ ابقيامه الشركة المحال عليها العطاءلتزم ت -8

 على مدار الساعة.الشركة باالستجابة الفورية لطلب  الشركة المحال عليها العطاءلتزم ت -9

ن مطل أو خلل الفني عن أي ع اأو أي فرد من أفراد طاقمه الشركة المحال عليها العطاءيتم تبليغ  - 10

 أو الفاكس مع وصف المشكلة قدر اإلمكان. خالل الهاتف أو البريد اإللكتروني 

كز ع من قبل مراي من مواقع الشركة )يحدد الموقبالحضور إلى  الشركة المحال عليها العطاءلتزم ت - 11

كحد أقصى من وقت التبليغ وإحضار كل ما يلزم من قطع غيار أو  ساعات 4خالل  الحاسوب( 

 طل ألي جهاز أو أي جزء منه يتعطل عنمستلزمات أخرى إلصالح العطل، ويتعهد بإصالح أي ع

 ( ساعات من وقت التبليغ عن العطل.6العمل بحيث يعمل ذلك الجهاز بكامل قدرته خالل )

ال حافئ له في بتوفير جهاز بديل بنفس المواصفات أو جهاز مك الشركة المحال عليها العطاءلتزم ت - 12

مل ه ليعلشغيله وعمل اإلعدادات الالزمة حدوث مشكلة على أي جهاز، ويتم تركيب الجهاز البديل وت

 ( ساعة كحد أقصى من وقت التبليغ عن العطل.24بدل الجهاز المعطل خالل )

في الحاالت الطارئه والتي تودي الى تعطل النظام   الشركة المحال عليها العطاءفي حال عدم قيام  - 13

(System down )( ساعة أو24بإصالح الجهاز المعطل خالل الفترة )  توفير جهاز بديل بنفس

( دينار أردني عن كل يوم عمل 100مبلغ ) شركة الصيانةالمواصفات أو جهاز مكافئ له يتم تغريم 

تكليف أي شخص آخر من داخل أو خارج األردن لشركة , ويحق لتتعطل فيه اعمال الشركة بسببه 
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صفات أو مكافئ للجهاز إلصالح الجهاز المعطل أو أي جزء منه أو تركيب جهاز بديل بنفس الموا

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

في  دفعة واحدة ( أربع دفعات متساوية، وبواقع4بدفع أجور الصيانة على ) شركة كهرباء اربدلتزم ت - 14

خرى تظهر أتكاليف ( شهور، على أن تكون هذه األجور شاملة لقطع الغيار األصلية وأية 3كل ) نهاية 

 كشوفات بتقديمتقوم  الشركة المحال عليها العطاء وعلى أن  ،تضاف اليها ضريبة المبيعات الحقاً 

 حسب األصول.المسؤولين الفنيين في الشركتين الصيانة الدورية موقعة من 

 بهذه وكل ما يتعلق Firmwareوال يلتزم المتقدم للعطاء بتحديث نظم التشغيل والبرمجيات  - 15

 .الشركةبعد توفير الرخص الالزمة من قبل  البرمجيات بأحدث النسخ الموثقة حسب األصول

 ة والبرمجياتلكل األجهزافرادية تفصيلية كلف صيانة تقديم الشركة المحال عليها العطاء يجب على  - 16

للضريبة  املةششاملة لقطع الغيار واية اجور اخرى , غير   1رقم )ملحق ال العطاء وثائق الواردة في

 .العامة على المبيعات 

ع م   1رقم ) ملحقالالواردة في استثناء أي من األجهزة الخاضعة للصيانة لشركة كهرباء اربد يحق  - 17

إبالغ ب لشركة اقوم تعلى أن  ، لهذه التجهيزات لفترة الصيانة المتبقية لهاتخفيض قيمة أجور الصيانة 

  . لعطاء خطياشركة الصيانة المحال عليها ا

 يتم االتفاق عليه في حينه لصيانة لعقد اأجهزة جديدة اي إضافة  – 18

حسين ن اجل تمبتقديم الحلول واالستشارات الالزمة والمناسبة  الشركة المحال عليها العطاء لتزم ت - 19

 ضروريا .  ونه ذلك او حسب ما ير هم وتطوير اداء االجهزة والشبكة في حال طلب من

ل االعماد انهاء عقد الصيانة اذا ثبت عدم قدرة شركة الصيانة القيام بيحق لشركة كهرباء ارب – 20

 ن الفترةلية عالمطلوبة منها في اي وقت اثناء مدة العقد دون ان تتحمل شركة كهرباء اربد اي امور ما

 المتبقية من عقد الصيانة .
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 ملحق رقم )1 

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

 الشركة  ضمب منطقة االمتياز.

 العدد نوي المادة اسم المادة بند

قيمة الصيانة 
 االفرادية

شاملة لضريبة 
 المبيعات

 قيمة الصيانة
 االجمالية

شاملة لضريبة 
 المبيعات

1 Cisco 3925 Router 1   

2 Cisco 1841 Router 2   

3 Cisco 1941 Router 9   

4 Cisco 1920 Router 4   

5 HPE 5406zl Switch 2   

6 HPE Aruba 5406R zl2 Switch 2   

7 HP ProCurve 2910al-48G Switch Switch 12   

8 HP ProCurve 2910al-24G Switch Switch 5   

9 Hp ProCurve  1810 Switch 27   

10 HP 1920 24G Switch 15   

11 HP 2920-24G Switch 2   

12 HP 2920-48G POE Switch Switch 2   

13 
Brocade 4/24 SAN Switch for HP c-Class 

Blade and All SFP’s 
SAN Switch 2   

14 
HP StorageWorks 8/8 SAN Switch with All 

SFP’s 
SAN Switch 2   

15 
GbE2C Ethernet Blade Switch for HP C-Class 

Blade 
Blade Switch 2   

16 
HP VC Flex Fabric 10Gb/24-Port Module 

and All SFP’s 
Virtual Connect 2   

17 
HP Blade System c7000 with All Cables and 

Network Accessories 
Enclosure 2   

18 
HP 6300 EVA FC LFF Combo Field Kit:  

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

Storage 1   

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

20 Server Blade (ProLiant BL460c G7) Server 1   

21 Server Blade (ProLiant BL460c G1) Server 1   

22 Server Blade (ProLiant BL460c G10) Server 1   

23 HP Proliant DL120 G9 Server 1   

24 HP Proliant DL80 G9 Server 1   

25 HP Proliant ML350 G6 Server 1   

26 HP Proliant DL370 Server 4   
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27 HP ProLiant BL620c G7 Server 4   

28 Magna 3150c Printer 2   

29 Magna 3050p Printer 2   

30 Ultima 90 Printer 2   

31 Ultima 50+ N Printer 10   

32 Ultima 35+ Printer 1   

33 Epson LQ690 Printer 16   

34 
HP Rack Cabinet For Servers and All PDU’s 

And Power Cables and Fans 
Cabinet 3   

طب نوي 12مكيف  35 Libert (from Emerson Power) AC 2   

36 Comnet Switch CNGE2FE8MS Switch 27   

37 Comnet Switch CNGE3FE8MS Switch 5   

38 Switch HPE 5510 Switch 2   

39 Switch HP 1920S 24G PoE Switch 28   

40 Hp Aruba 2930 48 port Switch 5   

41 Hp Aruba 2930 24 port Switch 10   
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 The basic support SLA for the 3PAR: 

SLA 24x7 to cover: 

- Hardware: 
 

- Main Site: 
 

P/N Description S/N 

ة قيمة الصيان

 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(24) 

  

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

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

Encl 
CZ27130M1S 

  

 

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(22) 

  

 

- Software: includes Software Updates & License to Use. 
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 : ةــالفني ةــالمواصف في اتــالفـالمخ دولــج  -: ا ـ ــادسس
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