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 دولة فمسطين

 ليةوزارة الما
 اإلدارة العامة لموازم العامة

 لجنة العطاءات المركزية
 2042/ 42 قمعطاء ر 

 

مشروع تعزيز متطمبات االستجابة و الحماية تعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طــرح عطــاء      
تبعًا لمشروط والمواصفات  المعمومات لصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجيا لمبنية األساسية لمركز البيانات الحكومية

 الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.
فعمــا الشــركات اات االصتصــاص والمســجمة رســميًا وتراــة فــي المشــاركة فــي وــاا العطــاء مراجعــة وزارة الماليــة/ اإلدارة 

ا كراسـة المواصـفات صالل أوقـات الـدوام الرسـمي مـن أجـل الحصـول عمـصمف محطة فارس لمبترول العامة لموازم العامةـ 
 ( شيكل اير مستردة تورد إلا صزينة وزارة المالية.300ووثائق العطاء مقابل دفع مبمغ )

 آصر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المصتوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة الموازم/ وزارة المالية في اـزة
المناقصين في وتفتح المظاريف بحضور ممثمي  18/02/2020الموافق  الثالثاءيوم  من صباح العاشرةوو الساعة 

 .نفس الزمان والمكان
 

 جلنت انعطاءاث ادلزكشيت                                                            
 

 يالحظت:ـ
 عما من يرسو عميه العطاء. . أجرة اإلعالن في الصحف1
مـن بنـك  ن البنك الوطني اإلسالمي او بنك االنتاج أو سـند دفـع. يجة إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي صادر م4

$ سـاري المفعـول لمـدة ثـالث شـىور يومـًا مـن 4222البريد التابع لوزارة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعمومـات بمبمـغ 
 آصر موعد لتقديم العروض.

 . . تقدم األسعار بالدوالر وتشمل جميع أنواع الرسوم والضرائة3
 ات اير ممزمة بقبول أقل األسعار.. لجنة العطاء2
 .اإلدارة العامة لموازم اير مسئولة عن أي مبمغ نقدي يرفق مع العطاء.5
 2832761: .لممراجعة واالستفسار واتف رقم6
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 انشزوط انعايت 
 

 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم ادلتناقصني:ـ
ق المرفقـة بـدعوة العطـاء بعـد أن يقـرأ وـا  الوثـائق يعد المناقص عرضه وأسـعار  عمـا الجـداول والنمـااج والوثـائ .1

ويتفىم جميع ما ورد فيىا ويصتم ويوقع كافة وثائق دعوة العطـاء ويقـدمىا ضـمن العـرض كاممـة عمـا أن يتحمـل 
 كافة النتائج المترتبة عما عدم قيامه بالتدقيق واالستكمال بصورة صحيحة.

رسـوم الجمـارك والضـريبة المضـافة وأجـور التحـزيم والت ميـف  تكتة أسعار العطاء بالدوالر عما أن يشمل السـعر .4
 . ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجميع الرسوم والمصاريف األصرى

أو التعـديل أو الشـطة أو  يعد المناقص عرضه مطبوعًا أو مكتوبًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقـط ويحظـر المحـو .3
وــاا القبيــل يوضــع عميــه صطــين متــوازيين بــالحبر األحمــر ويعــاد كتابــة اإلضــافة فــي العــرض وكــل تصــحيح مــن 

 الصواة بالحبر األزرق أو األسود ويوقع بجانبه من قبل من أجرى التصوية.

يقدم المناقص عرضه مرفقًا به الوثائق المطموبة مع تأمين دصول العطـاء فـي م مـف م مـق بمحكـام ويكتـة عميـه  .2
لصـالح وزارة االتصـاالت  و الحماية لمبنية األساسية لمركز البيانات الحكوميـةمشروع تعزيز متطمبات االستجابة 

وكــالك اســمه وعنوانــه بالكامــل ورقــم الىــاتف والفــاكس ورقــم  4242/ 42 لممناقصــة رقــم وتكنولوجيــا المعمومــات
مـة لمـوازم / وزارة صندوق البريد الصاصـين بـه لترسـل إليـه المكاتبـات المتعمقـة بالعطــاء وعميـه تبميـــغ اإلدارة العا

تعـديل فـي عنوانـه وعميـه أن يكتـة أيضـًا اسـم الـدائرة التـي طرحـت العطـاء وعنوانىـا  المالية صطيًا بأي ت ييـر أو
 وبصالف الك يحق لمجنة العطاءات أن تىمل العرض المقدم منه.

لمـوازم قبـل يودع العـرض مـن قبـل المنـاقص فـي صـندوق العطـاءات المصصـص لىـاا ال ـرض لـدى اإلدارة العامـة  .5
انتىاء المدة المحددة لالك وكل عرض ال يودع في صـندوق العطـاءات قبـل آصـر موعـد لتقـديم العـروض ال ينظـر 

 فيه ويعاد إلا مصدر  م مقًا .

يمتزم المناقص بأن يبقا العرض المقدم منه نافا المفعول وال يجوز له الرجوع عنه لمدة أربعة شىور مـن تـاري   .6
 وض.آصر موعد لتقديم العر 

 ثانيًا: انشهاداث وادلستنذاث انزمسيت ادلطهىبت:ـ
يرفــق المنــاقص مــع عرضــه ) صاصــة إاا كــان يشــارك ألول مــرة ( الشــىادات والوثــائق المطموبــة منــه ووــي عمــا  .1

 النحو التالي:
 .صورة مصدقة عن شىادة مزاولة المىنة وكالك السيرة الااتية لمشركة 
 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 

 دة صمو طرف من دائرة ضريبة الدصل وضريبة القيمة المضافة.شىا 

عما المناقص أن يرفق بعرضـه النسـصة األصـمية مـن أيـة كتالوجـات أو نشـرات أو معمومـات فنيـة تعـرف بـالموازم  .4
اا كانـت تمـك العينـات ايـر قابمـة لمنقـل  المعروضة وكالك يقدم مع عرضه العينات المطموبـة فـي دعـوة العطـاء واك

ال يكون لمجنة العطاءات عدم النظر بالعرض.فعميه أ  ن يحدد مكانىا والوقت الاي يمكن رؤيتىا فيه واك

 يحق لممناقص أن يضيف أية وثائق أو معمومات يراة بمضافتىا ويرى أنىا ضرورية لتوضيح عرضه. .3
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 :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
ند دفع معتمد صادر من بنك البريـد التـابع لـوزارة يمتزم المناقص أن يرفق بعرضه س :تأمين الدصول في العطاء .1

أو عما شكل كفالـة أو شـيك بنكـي صـادر مـن البنـك الـوطني اإلسـالمي بمبمـغ  االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
وال ينظر في أي عرض اير معزز بتأمين دصول العطاء ، عمـا  دوالر " كتأمين دصول " لمدة ثالث شىر 4222

ــدص ــات ال ــاد تأمين ــيىم العطــاءأن تع ــم يحــال عم ــاي ل ــدميىا مــن المناقصــين ال ــا مق ــي العطــاء إل ــدة  ول ف ــد م بع
أسبوعين من تاري  آصر موعد لتقـديم العـروض، وكـالك لمـن أحيـل عمـيىم العطـاء بعـد أن يقومـوا بتقـديم تـأمين 

 حسن التنفيا.
تـأمين حسـن التنفيـا لمعطـاء  يمتزم المتناقص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنود  بتقـديم: تأمين حسن التنفيا .4

والك عما شكل سند دفـع معتمـد صـادر مـن بنـك   % من قيمة العطاء12 وقيمة الكفالة أو الشيكالمحال عميه 
أو عما شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من البنـك الـوطني  البريد التابع لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

 ه بقرار إحالة العطاء عميه من قبل اإلدارة العامـة لمـوازم العامـة عمـا أن يوم من تاري  تبمي 15اإلسالمي صالل 
   .يكون ساري المفعول من تاري  آصر موعد لتقديم تأمين حسن التنفيا

  
% وفق تقذيز جلنت انعطاءاث ادلزكشيـت قـق نـىسارة 15: يف حال اخنفاض االسعار أكثز ين اً رابع

 ز يف األسعارادلانيت انهاء انتعاقذ أو إعادة اننظ
 

 : فتح انعطاءاث وتقييًها:خايساً 
يشــكل مــدير عــام المــوازم العامــة لجنــة فــتح مظــاريف العطــاء وتقــوم وــا  المجنــة بفــتح  :لجنــة فــتح المظــاريف -1

العطــاءات بحضــور المناقصــين أو ممثمــيىم فــي الزمــان والمكــان المحــددين فــي دعــوة العطــاء بعــد اتصــاا اإلجــراءات 
 -التالية:

دد المظـاريف فـي محضـر فـتح المظـاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـع رئـيس المجنـة عميـه وعمـا إثبات ع -أ
 مظروفه رقمًا مسمساًل عما ويئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة.

ثبات عددوا. -ب  ترقيم األوراق المرفقة مع العطاء واك

ن االبتدائي المقدم من كل مناقص والـك بحضـور المناقصـين أو قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وقيمة التأمي -ت
 ممثميىم.

التوقيع من رئيس المجنة وجميع األعضاء الحاضرين عما العطاء ومظروفه وكل ورقة من أوراقه وكـالك عمـا  -ث
 محضر المجنة بعد تدوين كافة الصطوات السابقة.

امة األشصاص أو الجىات الاين تتكـون مـنىم المجنـة يحدد مدير عام الموازم الع :لجنة دراسة وتقييم العروض -4
الفنية التي تقوم بدراسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونيـة وتقـدم توصـياتىا المناسـبة لمجنـة العطـاءات 

 -المركزية بعد أصا المعايير التالية في االعتبار:
 ال ينظر في أي عرض اير معزز بتأمين دصول العطاء.  -أ
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العروض من الناحيـة الفنيـة بحيـث تحـدد المعـايير الفنيـة وفقـًا لمواصـفات المـوازم المطموبـة عمـا جـدول  تدرس   -ب
يعد لىـا  ال ايـة، وتصضـع كافـة العـروض لـنفس المعـايير مـن حيـث التـزام المنـاقص بعرضـه بمواصـفات وشـروط 

 دعوة العطاء.

ــة وال  -ت ــاحيتين المالي ــاقص مــن الن ــاءة المن ــار كف ــاء بالتزامــات العطــاء يؤصــا بعــين االعتب ــا الوف ــه عم ــة ومقدرت فني
وسمعته التجاريـة والتسـىيالت التـي يقـدمىا أو الصدمـة التـي يوفروـا وقطـع ال يـار وورش الصـيانة و كـالك كونـه 
 وكيل أو موزع لوكيل أو تاجر، ولمجنة استبعاد عرض المناقص الاي ال تتوفر فيه كل أو بعض وا  المتطمبات.

 ض الاي قدم أرصص األسعار ثم الاي يميه حتا تتم دراسة العروض المقدمة.تبدأ الدراسة بالعر   -ث

اإلحالــة عمــا مقــدم أرصــص إاا تــوافرت فــي العــرض كافــة الشــروط والمواصــفات والجــودة توصــي المجنــة الفنيــة ب -ج
مــن حــق المجنــة الفنيــة أن توصــي بالترســية عمــا أكثــر مــن مــورد لمصــنف الواحــد بــالرام مــن اصــتالف األســعار و 

 سعار.األ

في حالة عدم توافر المتطمبات في العرض الـاي يتضـمن أرصـص األسـعار تنتقـل الدراسـة إلـا العـرض الـاي يميـه  -ح
بالسـعر إلــا أن تصــل إلـا العــرض الــاي تتــوافر فيـه المتطمبــات ليحالــة عمــا أن تبـين أســباة اســتبعاد العــروض 

 األرصص بشكل واضح.

دة المطموبـــة يفضـــل المنــاقص الـــاي يتضــمن عرضـــه ميـــزات إاا تســاوت المواصـــفات واألســعار والشـــروط والجــو  -خ
إضافية ثم المقدم لممنتجات المحمية، ثم المناقص المقيم بفمسطين بصورة دائمة، ثم مدة التسميم األقـل إاا كانـت 

 سرعة التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 ا :ـ انتشاياث ادلتعهذ أو ادلىرد :ـسادس
العطــاء اســتكمال إجــراءات العقــد الصــاص بقــرار اإلحالــة وتوقيــع االتفاقيــة ومــا  عمــا المتعىــد الــاي أحيــل عميــه .1

 يمحقىا من أوراق ومستندات بما فيىا )أوامر الشراء(.
 يمتزم المتعىد بالتوريد صالل أسبوعان من تاري  استالمه ألمر التوريد. .4

لحصـول عمـا  إان صطـي مـن ال يجوز لممتعىد أن يتنازل ألي شصص آصر عن كل أو أي جزء من العقد دون ا .3
 لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.

ال يحق لممناقص أو المورد الرجوع عما لجنة العطاءات بأي صسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه فـي حالـة  .2
إاا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة إليىا أو إاا لم تحل العطاء عمـا مقـدم أقـل األسـعار أو إاا أل ـت 

 ة العطاءات دعوة العطاء في أي وقت أو أي مرحمة دون اكر األسباة.لجن

يمتـزم المـورد بتسـميم المـوازم وفقـًا لممواصـفات والشـروط المتفـق عميىـا والـواردة فـي قـرار اإلحالـة وكـالك العينـات  .5
 المعتمدة والماكورة فيه.

 
 أو عذو قيايه به:ـ ا:ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ ادلتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذسابع

إاا تأصر المتعىد عن توريـد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق لمـدير عـام :  فرض ارامة مالية .1
%( من قيمة الموازم التي تأصر في توريدوا عن كـل أسـبوع 1دائرة الموازم العامة أن يفرض ارامة مالية ال تقل عن )

وريد ناجم عن قوة قاورة ، وفي جميع األحوال عما المتعىد تقـديم إشـعار صطـي تأصير إال إاا تبين أن التأصير في الت
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وفـوري إلــا الجىــة المصتصــة بــالظروف واألســباة التــي أدت إلــا التـأصير فــي التوريــد أو منعتــه مــن الــك وتقــديم مــا 
 يثبت الك.

بالتوريـد أو قصـر فـي الـك إاا نكل المتعىد عن تنفيا التزاماتـه بمـا فيـه التزامـه :  الشراء عما حساة المتعىد .2
أو تــأصر يحــق لمــدير عــام دائــرة المــوازم العامــة إصــدار القــرار بشــراء المــوازم الممتــزم بىــا المتعىــد بــنفس الصصــائص 
والمواصفات من أي مصدر آصر عما حساة واا المتعىد ونفقته مع تحميمه فروق األسعار والنفقات اإلضـافية وأيـة 

يمحـق بالـدائرة المسـتفيدة أو دائـرة المـوازم العامـة دون الحاجـة إلـا أي إنـاار صسائر أو مصاريف أو عطـل أو ضـرر 
 وال يحق لممتعىد االعتراض عما الك.

وونـا يحـق لمجنـة العطـاءات التـي : استبعاد عرض المورد الاي يصل بالتزاماتـه أو إل ـاء العقـد المبـرم معـه .3
أحالت العطاء اتصاا اإلجراءات الالزمة بحق المتعىـد بمـا فـي الـك مصـادرة قيمـة التـأمين المقـدم مـن المتعىـد أو أي 

 جزء منه بشكل يتناسة مع قيمة الموازم اير الموردة ويعتبر المبمغ في وا  الحالة إيرادًا لمصزينة العامة.
ائرة المـوازم العامـة تحصـيل األمـوال المسـتحقة لىـا فـي امـة المنـاقص أو المـورد مـن وفي جميع األحوال يحق لد .2

 األموال المستحقة لالك المناقص أو المورد لدى الوزارات والىيئات والمؤسسات الحكومية أو من كفاالتىم.
 

 -ًا: حم اخلالفاث:ثاين
ــود الســابقة أو -أ ــد مــن البن ــًا  فــي حــال حــدوث أي صــالف ينشــأ عــن تفســير أي بن ــه ودي ــتم حم مــن بنــود العقــد في

 بالتفاوض.

يومًا من بدء مفاوضتىما لموصول إلا حـل حـول أي صـالف يتعمـق بالعقـد يحـق  32إاا لم يتمكن الطرفان صالل  -ب
ألي من الطرفين حل الصالف بـالمجوء إلـا المحكمـة المصتصـة وتطبيـق القـوانين واألنظمـة المعمـول بىـا فـي منـاطق 

 نية بىاا الشأن.السمطة الوطنية الفمسطي

 
 شزوط يتفزقت:ـ ا:تاسع

إاا اســتعمل المنــاقص ال ــش أو التالعــة فــي معاممتــه أو ثبــت عميــه أنــه شــرع أو قــام بنفســه أو بواســطة ايــر   .1
بطريــق مباشــر أو ايــر مباشــر عمــا رشــوة أحــد مــوظفي أو مســتصدمي الســمطة أو عمــا التواطــؤ معــه إضــرارًا 

التأمين مـع عـدم اإلصـالل بحـق الـوزارة المطالبـة بالتعويضـات المترتبـة بالمصمحة يم ي عقد  في الحال ويصادر 
عمـا الــك فضــاًل عـن شــطة اســمه مـن بــين المناقصــين وال يسـمح لــه بالــدصول فـي مناقصــات لمســمطة الوطنيــة 

 الفمسطينية واا فضاًل عن اتصاا اإلجراءات القضائية ضد  عند االقتضاء.
العطاءات إل اء التعاقد معه دون المجوء لمقضاء وكالك مصـادرة مبمـغ  إاا أفمس المناقص أو المورد يحق لمجنة .4

 التأمين كميراد عام لمصزينة العامة.
بتوجيـه كتـاة لمورثـة يفيـد بـالك دون لمبرم معه أو ما تبقـا منـه ا مناقص أو المورد جاز إل اء العقدإاا توفا ال .3

 ين في وا  الحالة.الحاجة إلا استصدار حكم قضائي يقضي بالك مع رد مبمغ التأم
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 انشزوط اخلاصت

 

وقطع ال يار لموازم التي تتطمة الك لمدة ال تقـل  يمتزم المناقص بتوفير صدمة الصيانة المجانية )كتاة ضمانة( -1
 عـن سنة ميالدية.

% وصاليــة مـن أي عيــوة فـي المصــنعية أو فــي 122يمتـزم المنــاقص أن تكـون المــواد المـوردة جديــدة بنسـبه   -4
 تبعًا لممواصفات الماكورة في كراسة العطاء.المادة، و 

يمتزم المناقص المحال عميه العطاء أو أي جزء منه بتوريد وتركيـة وتشـ يل األصـناف التـي تطمـة منـه صــالل  -3
 أسبوعان من تاري  طمة التوريد الصطي ويتم الدفع صالل شىر بموجة معززات الصرف المطموبة. مـدة أقصاوا

 شامل قيمة الضريبة المضافة وشامل التحميل والتوصيل والتركية والتش يل.و  األمريكيالسعر المقدم بالدوالر  -2
ة الصــانعة، كعمــا المنــاقص أن يبــين فــي عرضــه بمــد المنشــأ لمــوازم المعروضــة، ومنشــأ مكوناتىــا، واســم الشــر  -5

 معروضة .والماركة، واالسم التجاري، والموديل، والرقم عما الكتالوج أو النشرة الصاصة بالموازم ال

دمات األجىـزة المقدمـة بالعطـاء، ولـديىا ـلبيـع وصـ يجة أن تكون الجىات العارضة مرصصة قانونيا ومؤومة فنياً  -6
 درة عما تركية وتسميم ودعم األجىزة الفنية.ـورشات صيانة ودعم فني لما بعد البيع، ولىا المق

كثــر مــن متعىــد ، والــك بمــا يتناســة مــع لمجنــة العطــاءات المركزيــة الحــق بتجزئــة األصــناف أو كمياتىــا بــين أ -7
 المصمحة العامة.

جـراء التجــارة عميىــا لمعرفــة مــدى مطابقتىــا لممواصـفات بالطريقـة  -8 يتم فحص المـوازم المـوردة مـن المتعىـد واك
 التي تحددوا الدائرة المستفيدة أو لجنة االستالم بموجة لجان فنية تشكل لىاا ال رض.

زء من المناقصة وعند تسميم أي بند من بنود المناقصة يجة تعبئة نمواج عقـد لممورد الاي يرسو عميه أي ج -9
 الصيانة المرفق في الكراسة. 

أشىر تبدأ من تاري  صدور اإلحالـة النىائيـة لمعطـاء، وال يحـق ألي  ستةيسري البدء بتنفيا واا العطاء لمدة   -12
 مورد المطالبة برفع أسعار  صالل تمك الفترة.

ــة العطــ  -11 ــد العطــاء عــن المــدة المحــددة لىــا والبال ــة يحــق لمجن ــة تمدي ــا لمقتضــيات  6اءات المركزي أشــىر وفق
 المصمحة العامة.

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جذول األسعار
Number 

 Item Name Description 
details 

quantity 
quantity 

Unit 

price$ 
Total $ 

Products 

1 switch 

N9K-C93180YC-

EX 

Nexus 9K Fixed with 48p 1/10G/25G SFP and 6p 

40G/100G QSFP28 
1 

1 
  

NXA-PAC-500W-

PI 

Nexus 9000 500W AC PS, Port-side Intake; Supported 

on Nexus 93180YC-EX and 93108tC-EX -Spare 
1 

NXA-FAN-30CFM-

B 
Nexus Single Fan, 30CFM, port side intake airflow 

 

NXOS-AD-XF 
NX-OS Essential SW license for a 10/25/40G+ Nexus 9K 

Leaf 
1 

CAB-250V-10A-IS AC Power Cord - 250V, 10A - Israel (2.5 meter) 1 

2 switch 

N9K-C93180YC-

EX-24 

Cisco Nexus 9000 fixed with 24p 1/10G/25G SFP and 6p 

40G/100G QSFP28 
4 

4 
  

NXA-PAC-500W-

PI 
Cisco Nexus 9000 500W AC PS, port-side intake 4 

NXA-FAN-30CFM-

B 
Cisco Nexus single fan, 30CFM, port-side intake airflow 

 

NXOS-ES-XF 
Cisco NX-OS Essentials SW license for a 10/25/40G+ 

Cisco Nexus 9000 leaf switch 
4 

CAB-250V-10A-IS AC Power cord - 250V, 10A - Israel (2.5 meter) 4 

3 firewall 

FG-2000E- UTM 

6x 10 GE SFP+ slots, 34x GE RJ45 ports (including 32x 

ports, 2x management/HA ports), SPU NP6 and CP9 

hardware accelerated, 480 GB SSD onboard storage. 

1 

1 
  

FG-TRAN-SFP+SR 10 GE SFP+ transceiver module, short range 6 

SP-FG3040B-RAIL Rack mount sliding rails 1 

SP-FG2000E-PS AC power supply - Spare 1 

Bundles UTM  for 5 year 1 
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Number  Item Name Description 
details 

quantity 
quantity 

Unit 

price 
total 

4.1 

Patch 

fiber 

cable 

Patch fiber cable, 1 

m 

Patch fiber cable, 1 m , MM, OM4, LC- LC Duplex 

connectors. (All cables, cable assemblies and connectors 

used must be compliant with the SFP-10G-SR SFP+ 

Module.) 

20 20 
  

4.2 

Patch 

fiber 

cable 

Patch fiber cable, 3 

m 

Patch fiber cable, 3 m , MM, OM4, LC- LC Duplex 

connectors. (All cables, cable assemblies and connectors 

used must be compliant with the SFP-10G-SR SFP+ 

Module.) 

30 30 
  

4.3 

Patch 

fiber 

cable 

Patch fiber cable, 

10 m 

Patch fiber cable, 10 m , MM, OM4, LC- LC Duplex 

connectors. (All cables, cable assemblies and connectors 

used must be compliant with the SFP-10G-SR SFP+ 

Module.) 

20 20 
  

5 
Fiber 

Module 
Fiber Module 

10GBASE-SR SFP+ Module 10 Gbps 

model: Cisco SFP-10G-SR SFP+ or equivalent 

Must be compatible  with: Cisco Nexus 9300 Series 

(N9K-C93180YC-EX) 

50 50 
  

6 
SAN 

Sorage 

SAN Sorage (50T 

SSD, 250T HDD 

NL-SAS ,dual 

controller , Chassis 

Management 

Controller 16Gb FC 

8 Ports )  

Dell EMC ME4084 

or equivelant 

26x Hard Drives 1.92TB SSD SAS Read Intensive 

12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive 

16x Hard Drives 12TB HDD 7.2K 512e SAS12 3.5 

2 Power Supply Power Supply, 2200W, Redundant 

Rack Rails Rack Rails 5U  

SAS Cables 2x12Gb HD Mini-SAS to 2M Cable Chassis 

Management Controller 16Gb FC 8 Ports 

1 1 
  



 

 02 صفحة تعزيز لمركز البيانات الحكوميةمشروع  42/4242 رقم مناقصة

Number  Item Name Description 
details 

quantity 
quantity 

Unit 

price 
total 

7 server 
server PowerEdge 

R740 

Chassis with up to 16 x 2.5" SAS/SATA Hard Drives for 

2CPU Configuration 

2x Intel® Xeon® Gold 6252 2.1G, 24C/48T, 10.4GT/s, 

35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933 

Memory DIMM Type : 2933MT/s RDIMMs 

Memory Configuration Type : Performance Optimized 

Memory: 16x  64GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank 

RAID/Internal Storage Controllers : PERC H730P RAID 

Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Full Height 

Hard Drive : 8x 1.92TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 

512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD, 3504 TBW 

                        8x  1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in 

Hot-plug Hard Drive 

Network Daughter Card : Broadcom 57416 Dual Port 

10GbE BASE-T & 5720 Dual Port 1GbE BASE-T, rNDC 

Additional Network Cards : 2x Broadcom 57412 Dual Port 

10GbE SFP+ Adapter, PCIe Full Height 

Optics & Cables for Network Cards : 4x SFP+ SR Optic, 

10GbE, for all SFP+ ports except high temp validation 

warning cards 

Power Supply : Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply 

(1+1), 1100W 

Power Cords : 2x C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, (3m) 

Power Cord 

Rack Rails : ReadyRails™ Sliding Rails With Cable 

Management Arm 

1 1 
  

8 
Network 

Cards 
Network Cards 

Broadcom 57412 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter, PCIe Full 

Height or equivelant 
5 5 
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 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو




ــــــــــ وويـــــــــة رقـــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقـــــــــر أنـــــــــا الموقـــــــــع أدنـــــــــا  ـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ بصـــــــــفتي ممـــــــــثاًل عـــــــــن  شـــــــــركة ــــــــــــــــــ

 ـــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اصفات وألتزم التزاما قانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .من شروط عامة وصاصة ومو  42/4242 ا ورد بوثائق العطاء المطروح رقمبأنني قرأت وتفىمت كافة م. 1
 شىور من تاري  آصر موعد لتقديم العروض. ستةكما ألتزم بأن يبقا العرض المقدم مني ساري المفعول وال يجوز لي الرجوع عنه لمدة . 4
صالل أسبوعان من إصـدار أمـر التوريـد الصطـي عمـا  دولة فمسطينمبه من وزارات وكالك ألتزم توريد األجىزة المحالة عما بموجة العطاء الماكور أعال  والاي يتم ط. 3

 أن يكون الصنف المورد من قبمي وفقًا لممواصفات والشروط المنصوص عميىا في واا العطاء.
 وواا إقرار وتعىد مني بالك أقر وألتزم بكل ما ورد به دون أي ض ط أو إكرا  .    

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسـم المنــاقــص :ـــــــ
 رقم المشت ل المرصص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجوالرقـم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الىاتـف :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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