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 دونت فهسطني
 وسارة ادلانيت

 اإلدارة انعايت نهىاسو انعايت
 اث ادلزكشيتجلنت انعطاء

 2021/ 39 قىعطاء ر
 

 تػفيخ أجيدة لسخكد البيانات الحكػميتعمغ وزارة السالية / لجشة العصــاءات السخكــدية عغ شــخح عصــاء تػريج      
 تبعًا لمذخوط والسػاصفات السػضحة في كخاسة ووثائق العصاء. لرالح وزارة االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات 

ت االختراص والسدجمة رسسيًا وتخغب في السذاركة في ىحا العصاء مخاجعة وزارة الساليـة/ اداارة العامـة فعمى الذخكات ذا
خالل أوقـات الـجوام الخسـسي مـغ أجـص الحرـػل عمـى كخاسـة السػاصـفات ووثـائق خمف محصة فارس لمبتخول لمػازم العامةـ 

 ة وزارة السالية.( شيكص غيخ مدتخاة تػرا إلى خديش333العصاء مقابص افع مبمغ )
 آخخ مػعج لقبػل عخوض األسعار بالطخف السختػم في صشجوق العصاءات باداارة العامة المػازم/ وزارة السالية في غـدة

السشاقريغ في نفذ وتفتح السطاريف بحزػر مسثمي  22/03/2021السػافق  االثشيغيػم  مغ صباح العاشخةىػ الداعة 
 .الدمان والسكان

 

 جلنت انعطاءاث ادلزكشيت                                                            
 

 يالحظت:ـ
 عمى مغ يخسػ عميو العصاء. . أجخة ادعالن في الرحف1
مـغ بشـظ  . يجب إرفاق كفالة بشكية أو شيظ بشكي صاار مغ البشظ الػششي ادسـالمي او بشـظ االنتـاج أو سـشج افـع2

ســجة ســارا السفعــػل ل % مــغ اجســالي  يســة العصــاء5بقيســة االت وتكشػلػجيــا السعمػمــات البخيــج التــابع لــػزارة االترــ
 مغ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.ة أشيخ ثالث
 . وتذسص جسيع أنػاع الخسػم والزخائب لذيكص. تقجم األسعار با3
 . لجشة العصاءات غيخ ممدمة بقبػل أقص األسعار.4
 أا مبمغ نقجا يخفق مع العصاء..اداارة العامة لمػازم غيخ مدئػلة عغ 5
 0598967679: رقع جػال.لمسخاجعة واالستفدار 6
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 انشزوط انعايت 
 أوالً: إعذاد وتقذيى انعزوض ين قبم ادلتناقصني:ـ

يعج السشاقز عخضو وأسعاره عمى الججاول والشساذج والػثائق السخفقة بجعػة العصاء بعـج أن يقـخأ ىـحه الػثـائق ويـتفيع جسيـع مـا  .1
فييا ويختع ويػقع كافة وثائق اعػة العصاء ويقجميا ضسغ العـخض كاممـة عمـى أن يتحسـص كافـة الشتـائر الستختبـة عمـى عـجم  ورا

  يامو بالتجقيق واالستكسال برػرة صحيحة.

ص عمى أن يذسص الدعخ رسػم الجسارك والزخيبة السزافة وأجػر التحديع والتغميف ومرـاريف الشقـ بالذيكصتكتب أسعار العصاء  .2
 .والتحسيص والتشديص والتأميغ وجسيع الخسػم والسراريف األخخى 

أو التعــجيص أو الذــصب أو ادضــافة فــي  يعــج السشــاقز عخضــو مصبػعــًا أو مكتػبــًا بــالحبخ األزرق أو األســػا فقــ  ويحطــخ السحــػ .3
بـالحبخ األزرق أو األسـػا  العخض وكص ترحيح مغ ىحا القبيص يػضع عميو خصيغ متػازييغ بالحبخ األحسخ ويعاا كتابـة الرـػا 

 ويػقع بجانبو مغ قبص مغ أجخى الترػيب.

يخ أجيدة تػفيقجم السشاقز عخضو مخفقًا بو الػثائق السصمػبة مع تأميغ اخػل العصاء في مغمف مغمق بإحكام ويكتب عميو عصاء 
وكحلظ اسسو وعشػانو بالكامص  2321/ 39 لمسشاقرة رقع لرالح وزارة االتراالت وتكشػلػجيا السعمػمات لسخكد البيانات الحكػمي

وزارة  ورقع الياتف والفاكذ ورقع صشجوق البخيج الخاصيغ بو لتخسص إليو السكاتبات الستعمقة بالعصـاء وعميو تبميــغ اداارة العامة لمػازم /
اء وعشػانيا وبخالف ذلظ يحق لمجشة تعجيص في عشػانو وعميو أن يكتب أيزًا اسع الجائخة التي شخحت العص السالية خصيًا بأا تغييخ أو

 العصاءات أن تيسص العخض السقجم مشو.

يــػاع العــخض مــغ قبــص السشــاقز فــي صــشجوق العصــاءات السخرــز ليــحا الغــخض لــجى اداارة العامــة لمــػازم قبــص انتيــاء الســجة  .4
 .يو ويعاا إلى مرجره مغمقاً يشطخ فالسحجاة لحلظ وكص عخض ال يػاع في صشجوق العصاءات قبص آخخ مػعج لتقجيع العخوض ال 

يمتدم السشاقز بأن يبقى العخض السقجم مشو نافح السفعػل وال يجػز لو الخجػع عشو لسجة أربعة شيػر مغ تاريخ آخخ مػعج  .5
 لتقجيع العخوض.

عـااة % وفق تقجيخ لجشة العصاءات السخكديـة يحـق لـػزارة الساليـة انيـاء التعاقـج أو إ15في حال انخفاض االسعار أكثخ مغ  .6
 .الشطخ في األسعار

 ثانيًا: انشهاداث وادلستنذاث انزمسيت ادلطهىبت:ـ
 يخفق السشاقز مع عخضو ) خاصة إذا كان يذارك ألول مخة ( الذيااات والػثائق السصمػبة مشو وىي عمى الشحػ التالي: .1

 .صػرة مرجقة عغ شيااة مداولة السيشة وكحلظ الديخة الحاتية لمذخكة 
  الرشاعي لمذخكة.الدجص التجارا أو 

 .شيااة خمػ شخف مغ اائخة ضخيبة الجخص وضخيبة القيسة السزافة 

عمى السشاقز أن يخفق بعخضو الشدخة األصمية مغ أيـة كتالػجـات أو نذـخات أو معمػمـات فشيـة تعـخف بـالمػازم السعخوضـة  .2
قابمـة لمشقـص فعميـو أن يحـجا مكانيـا وكحلظ يقجم مع عخضو العيشات السصمػبة في اعػة العصاء وإذا كانت تمظ العيشـات غيـخ 

 والػقت الحا يسكغ رؤيتيا فيو وإال يكػن لمجشة العصاءات عجم الشطخ بالعخض.

 يحق لمسشاقز أن يزيف أية وثائق أو معمػمات يخغب بإضافتيا ويخى أنيا ضخورية لتػضيح عخضو. .3

 :ثانثًا: تأييناث وضًاناث انعطاء
قز أن يخفق بعخضو سشج افع معتسج صاار مغ بشظ البخيـج أو عمـى شـكص كفالـة أو يمتدم السشا :ءتأميغ الجخػل في العصا .1

خض وال يشطـخ فـي أا عـ شـيخأ 3" كتـأميغ اخـػل " لسـجة  %5بقيسـة  أو بشظ ادنتـاجشيظ بشكي صاار مغ البشظ الػششي 
قرـيغ الـحا لـع يحـال عمـى أن تعـاا تأميشـات الـجخػل فـي العصـاء إلـى مقـجمييا مـغ السشا غيخ معدز بتـأميغ اخـػل العصـاء

 .غ تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوضم شيخيغبعج مجة  عمييع العصاء
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يمتدم الستشاقز الفائد بالعصاء أو بأا جدء مـغ بشـػاه بتقـجيع تـأميغ حدـغ التشفيـح لمعصـاء السحـال : تأميغ حدغ التشفيح .2
 أو بشـظ ادنتـاجر مـغ البشـظ الـػششي سشج افع معتسج صاار مغ بشـظ البخيـج أو عمـى شـكص كفالـة أو شـيظ بشكـي صـااعميو 
يػم مغ تاريخ تبميغو بقخار إحالة العصاء عميو مغ قبـص اداارة العامـة لمـػازم العامـة  15خالل  % مغ  يسة العصاء5بقيسة 

   ة العقج.ل لسجعمى أن يكػن سارا السفعػ
 : فتح انعطاءاث وتقييًها:رابعاً 

م العامة لجشة فتح مطاريف العصاء وتقػم ىـحه المجشـة بفـتح العصـاءات بحزـػر يذكص مجيخ عام المػاز  :لجشة فتح السطاريف -1
 -السشاقريغ أو مسثمييع في الدمان والسكان السحجايغ في اعػة العصاء بعج اتخاذ ادجخاءات التالية:

رقسـًا إثبات عـجا السطـاريف فـي محزـخ فـتح السطـاريف وكـص عصـاء يفـتح مطخوفـو يزـع رئـيذ المجشـة عميـو وعمـى مطخوفـو  -أ
 مدمداًل عمى ىيئة كدخ اعتيااا بدصو رقع العصاء ومقامو عجا العصاءات الػاراة.

 تخ يع األوراق السخفقة مع العصاء وإثبات عجاىا. -ب

 قخاءة اسع مقجم العصاء واألسعار و يسة التأميغ االبتجائي السقجم مغ كص مشاقز وذلظ بحزػر السشاقريغ أو مسثمييع. -ت

وجسيع األعزاء الحاضخيغ عمى العصاء ومطخوفو وكص ورقة مغ أوراقو وكحلظ عمى محزـخ المجشـة التػ يع مغ رئيذ المجشة  -ث
 .بعج تجويغ كافة الخصػات الدابقة

يحجا مجيخ عام المػازم العامة األشـخاص أو الجيـات الـحيغ تتكـػن مـشيع المجشـة الفشيـة التـي  :لجشة اراسة وتقييع العخوض -2
الفشية والسالية والقانػنية وتقجم تػصـياتيا السشاسـبة لمجشـة العصـاءات السخكديـة بعـج أخـح السعـاييخ  تقػم بجراسة العخوض مغ الشػاحي

 -التالية في االعتبار:
 ال يشطخ في أا عخض غيخ معدز بتأميغ اخػل العصاء.  -أ

جـجول يعـج ليـحه الغايـة   تجرس العخوض مغ الشاحية الفشية بحيث تحجا السعاييخ الفشية وفقًا لسػاصفات المـػازم السصمػبـة عمـى   -ب
 وتخزع كافة العخوض لشفذ السعاييخ مغ حيث التدام السشاقز بعخضو بسػاصفات وشخوط اعػة العصاء.

يؤخح بعـيغ االعتبـار كفـاءة السشـاقز مـغ الشـاحيتيغ الساليـة والفشيـة ومقجرتـو عمـى الػفـاء بالتدامـات العصـاء وسـسعتو التجاريـة   -ت
كــحلظ كػنــو وكيــص أو مــػزع لػكيــص أو تــاجخ  فخىــا وقصــع ال يــار وورش الرــيانة و مــة التــي يػ والتدــييالت التــي يقــجميا أو الخج

 ولمجشة استبعاا عخض السشاقز الحا ال تتػفخ فيو كص أو بعس ىحه الستصمبات.

 تبجأ الجراسة بالعخض الحا قجم أرخز األسعار ثع الحا يميو حتى تتع اراسة العخوض السقجمة.  -ث

مـغ حـق ادحالـة عمـى مقـجم أرخـز األسـعار و افة الذخوط والسػاصفات والجـػاة تػصـي المجشـة الفشيـة بإذا تػافخت في العخض ك -ج
 المجشة الفشية أن تػصي بالتخسية عمى أكثخ مغ مػرا لمرشف الػاحج بالخغع مغ اختالف األسعار.

خض الـحا يميـو بالدـعخ إلـى أن في حالة عجم تػافخ الستصمبات في العخض الحا يتزسغ أرخز األسـعار تشتقـص الجراسـة إلـى العـ -ح
 ترص إلى العخض الحا تتػافخ فيو الستصمبات لإلحالة عمى أن تبيغ أسبا  استبعاا العخوض األرخز بذكص واضح.

إذا تدـاوت السػاصــفات واألســعار والذـخوط والجــػاة السصمػبــة يفزـص السشــاقز الــحا يتزـسغ عخضــو ميــدات إضـافية ثــع السقــجم  -خ
شاقز السقيع بفمدصيغ برػرة اائسة  ثع مـجة التدـميع األقـص إذا كانـت سـخعة التدـميع لسرـمحة الـجائخة لمسشتجات السحمية  ثع الس

 السدتفيجة.

 :ـ انتشاياث ادلتعهذ أو ادلىرد :ـ خايساً 
عمى الستعيج الحا أحيص عميو العصـاء اسـتكسال إجـخاءات العقـج الخـاص بقـخار ادحالـة وتػ يـع االتفا يـة ومـا يمحقيـا مـغ أوراق  .1
 مدتشجات بسا فييا )أوامخ الذخاء(.و 
 يمتدم الستعيج بالتػريج خالل أسبػعان مغ تاريخ استالمو ألمخ التػريج. .2

ال يجػز لمستعيج أن يتشازل ألا شخز آخخ عغ كص أو أا جدء مغ العقج اون الحرػل عمى  إذن خصي مغ لجشـة العصـاءات  .3
 التي أحالت العصاء.
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مى لجشة العصاءات بأا خدارة أو ضخر ناشئ عغ تقجيع عخضـو فـي حالـة إذا مـا رفزـت ال يحق لمسشاقز أو السػرا الخجػع ع .4
لجشة العصاءات كص العخوض السقجمة إلييا أو إذا لع تحص العصاء عمى مقجم أقص األسـعار أو إذا ألغـت لجشـة العصـاءات اعـػة العصـاء 

 في أا وقت أو أا مخحمة اون ذكخ األسبا .

م وفقًا لمسػاصفات والذخوط الستفق عمييا والػاراة في قخار ادحالة وكحلظ العيشات السعتسجة والسـحكػرة يمتدم السػرا بتدميع المػاز  .5
 فيو.

 :ـ اإلجزاءاث انتي تتخذ ضذ ادلتعهذ يف حانت انتأخري يف انتنفيذ أو عذو قيايه به:ـسادساً 
جا في العقج يحق لسجيخ عام اائخة المػازم العامة إذا تأخخ الستعيج عغ تػريج ما التدم بو في السػعج السح :فخض غخامة مالية .1

%( مغ  يسة المػازم التي تأخخ في تػريجىا عغ كص أسـبػع تـأخيخ إال إذا تبـيغ أن التـأخيخ فـي 1أن يفخض غخامة مالية ال تقص عغ )
خترـة بـالطخوف واألسـبا  التػريج ناجع عغ قػة قاىخة   وفي جسيع األحػال عمى الستعيج تقجيع إشعار خصي وفـػرا إلـى الجيـة الس

 التي أات إلى التأخيخ في التػريج أو مشعتو مغ ذلظ وتقجيع ما يثبت ذلظ.
إذا نكص الستعيج عغ تشفيح التداماتو بسـا فيـو التدامـو بالتػريـج أو قرـخ فـي ذلـظ أو تـأخخ يحـق  الذخاء عمى حدا  الستعيج: .2

زم السمتـدم بيـا الستعيـج بـشفذ الخرـائز والسػاصـفات مـغ أا مرـجر آخـخ لسجيخ عام اائخة المػازم العامة إصجار القخار بذخاء المـػا
عمى حدا  ىحا الستعيج ونفقتو مع تحسيمـو فـخوق األسـعار والشفقـات ادضـافية وأيـة خدـائخ أو مرـاريف أو عصـص أو ضـخر يمحـق 

 عتخاض عمى ذلظ.بالجائخة السدتفيجة أو اائخة المػازم العامة اون الحاجة إلى أا إنحار وال يحق لمستعيج اال
وىشا يحق لمجشة العصـاءات التـي أحالـت العصـاء  استبعاا عخض السػرا الحا يخص بالتداماتو أو إلغاء العقج السبخم معو: .3

اتخاذ ادجخاءات الالزمة بحق الستعيج بسا في ذلظ مراارة  يسة التأميغ السقجم مغ الستعيج أو أا جدء مشو بذكص يتشاسب مع  يسة 
 لسػراة ويعتبخ السبمغ في ىحه الحالة إيخااًا لمخديشة العامة.المػازم غيخ ا

وفي جسيع األحػال يحق لجائخة المػازم العامة تحريص األمػال السدتحقة ليا في ذمة السشاقز أو السػرا مغ األمـػال السدـتحقة  .4
 لحلظ السشاقز أو السػرا لجى الػزارات والييئات والسؤسدات الحكػمية أو مغ كفاالتيع.

 -: حم اخلالفاث:بعاً سا
 في حال حجوث أا خالف يشذأ عغ تفديخ أا بشج مغ البشػا الدابقة أو مغ بشػا العقج فيتع حمو وايًا بالتفاوض. -أ

يػمًا مغ بجء مفاوضـتيسا لمػصـػل إلـى حـص حـػل أا خـالف يتعمـق بالعقـج يحـق ألا مـغ  33إذا لع يتسكغ الصخفان خالل  -ب
حكســة السخترــة وتصبيــق القــػانيغ واألنطســة السعســػل بيــا فــي مشــاشق الدــمصة الػششيــة الصــخفيغ حــص الخــالف بــالمجػء إلــى الس

 الفمدصيشية بيحا الذأن.
 شزوط يتفزقت:ـ :ثايناً 

إذا استعسص السشاقز الغر أو التالعب في معاممتو أو ثبت عميـو أنـو شـخع أو قـام بشفدـو أو بػاسـصة غيـخه بصخيـق مباشـخ أو  .1
أو مدــتخجمي الدــمصة أو عمــى التػاشــؤ معــو إضــخارًا بالسرــمحة يمغــي عقــجه فــي الحــال  غيــخ مباشــخ عمــى رشــػة أحــج مــػضفي

ويرــاار التــأميغ مــع عــجم ادخــالل بحــق الــػزارة السصالبــة بالتعػيزــات الستختبــة عمــى ذلــظ فزــاًل عــغ شــصب اســسو مــغ بــيغ 
غ اتخـاذ ادجـخاءات القزـائية ضـجه السشاقريغ وال يدسح لو بالجخػل فـي مشاقرـات لمدـمصة الػششيـة الفمدـصيشية ىـحا فزـاًل عـ

 عشج االقتزاء.
إذا أفمذ السشاقز أو السػرا يحق لمجشة العصاءات إلغاء التعاقج معو اون المجػء لمقزاء وكحلظ مرـاارة مبمـغ التـأميغ كـإيخاا  .2

 عام لمخديشة العامة.
كتـا  لمػرثـة يفيـج بـحلظ اون الحاجـة إلـى بتػجيـو لسبـخم معـو أو مـا تبقـى مشـو ا سشاقز أو السػرا جـاز إلغـاء العقـجإذا تػفى ال .3

 استرجار حكع قزائي يقزي بحلظ مع را مبمغ التأميغ في ىحه الحالة.
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 6 صفحت 

 انشزوط اخلاصت
 
وقصع ال يار لمػازم التي تتصمـب ذلـظ لسـجة ال تقــص عــغ  يمتدم السشاقز بتػفيخ خجمة الريانة السجانية )كتا  ضسانة( -1

 سشة ميالاية.

% وخاليـة مـغ أا عيـػ  فـي السرـشوية أو فـي السـااة  133ن السـػاا السـػراة ججيـجة بشدـبو يمتدم السشاقز أن تكػ  -2
وتبعــًا لمسػاصــفات الســحكػرة فــي كخاســة  تثبــت ىــحه الزــسانة نة لســجة ســشة مــغ الذــخكة السرــشعة و يتــػفخ فييــا ضــساو 

 العصاء.

صـشاف التـي تصمـب مشـو خــالل مــجة يمتدم السشاقز السحال عميـو العصـاء أو أا جـدء مشـو بتػريـج وتخكيـب وتذـغيص األ -3
 أسبػعان مغ تاريخ شمب التػريج الخصي ويتع الجفع خالل شيخ بسػجب معدزات الرخف السصمػبة. أقراىا

 شامص  يسة الزخيبة السزافة وشامص التحسيص والتػصيص والتخكيب والتذغيص.بالذيكص و الدعخ السقجم  -4
ة الرـانعة  والساركـة  كم السعخوضـة  ومشذـأ مكػناتيـا  واسـع الذـخ عمى السشاقز أن يبيغ في عخضو بمج السشذأ لمػاز  -5

ان كــص القصــع  إثبــاتعميــو و واالســع التجــارا  والسػايــص  والــخقع عمــى الكتــالػج أو الشذــخة الخاصــة بــالمػازم السعخوضــة 
 .الجاخمية مغ نفذ شخكة السرشع

 ومؤىمـة فشيـاً االت و تكشػلػجيـا السعمػمـات و مدجمة فـي وزارة االترـيجب أن تكػن الجيات العارضة مخخرة قانػنيا  -6
جرة عمـى تخكيـب ـجمات األجيدة السقجمة بالعصاء  ولجييا ورشـات صـيانة واعـع فشـي لسـا بعـج البيـع  وليـا السقــخ لبيع و

 وتدميع واعع األجيدة الفشية.

ا يتشاسـب مـع السرـمحة لمجشة العصاءات السخكدية الحق بتجدئة األصشاف أو كسياتيا بـيغ أكثـخ مـغ متعيـج   وذلـظ بسـ -7
 العامة.

يــتع فحــز المــػازم الســػراة مــغ الستعيــج وإجــخاء التجـــار  عمييـــا لسعخفـــة مـــجى مصابقتيـــا لمسػاصــفات بالصخيقــة التــي  -8
 تحجاىا الجائخة السدتفيجة أو لجشة االستالم بسػجب لجان فشية تذكص ليحا الغخض.

ميع أا بشــج مــغ بشــػا السشاقرــة يجــب تعبئــة نســػذج عقــج لمســػرا الــحا يخســػ عميــو أا جــدء مــغ السشاقرــة وعشــج تدــ -9
 الريانة السخفق في الكخاسة. 

أشيخ تبجأ مغ تـاريخ صـجور ادحالـة الشيائيـة لمعصـاء  وال يحـق ألا مـػرا  ستةيدخا البجء بتشفيح ىحا العصاء لسجة   -13
 السصالبة بخفع أسعاره خالل تمظ الفتخة.

أشــيخ وفقـا لسقتزــيات السرــمحة  6عصــاء عـغ الســجة السحــجاة ليـا والبالغــة يحـق لمجشــة العصــاءات السخكديـة تسجيــج ال  -11
 العامة.

عمى الستقجم ان يثبت مـغ تقـاريخ لسختبـخات عالسيـة ان الجيـاز السقـجم غيـخ السـحكػر فـي البشـج  1بخرػص البشج رقع  -12
 مكافئ لو في األااء.

 تجخبة البجيص في لجشة التخسية . بجيص مكافئ إال اذا تست تػفيخ( بشػا ال تقبص 6،7،8بخرػص البشػا ) -13

 القصع لمسػافقة عميو مغ المجشة. أرقامى الستقجم ارسال قائسة بالجياز و فأن عم 13بخرػص بشج رقع  -14
 

 



 

 

 جذول األسعار وانكًياث
Total 
Price 
(NIS) 

Unit 
 Price 
(NIS) 

Q. Specification Item NO. 

  1 
GE SFP+ slots, 4 x 40GE QSFP+ slots, 12 x 25GE SFP28 /10

2x10GE SFP+ HA slots, 8 x GE SFP slots, 18 x GE RJ45 ports. SPU 
NP7 and CP9 accelerated, dual AC power supplies 

-BDL-1800F-FG
36-950 

firewall 1

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

  1 Rack mount sliding rails RAIL-FG3040B-SP 

  1 
 -FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

include Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced 
Malware Protection, Application Control, Web Filtering, 

for 3 years -Antispam Service, and 24x7 FortiCare) 

Bundles 

  03 
LC Duplex connectors. (All  -Patch fiber cable, 1 m , MM, OM4, LC

cables, cable assemblies and connectors used must be 
SR SFP+ Module.)-10G-th the SFPcompliant wi 

Patch fiber cable, 1 
m 


Patch 
fiber 
cable

1.1 

  03 
uplex connectors. (All LC D -Patch fiber cable, 3 m , MM, OM4, LC

cables, cable assemblies and connectors used must be 
SR SFP+ Module.)-10G-th the SFPcompliant wi 

Patch fiber cable, 3 
m 
 

Patch 
fiber 
cable 

 

2.2 

  13 
LC Duplex connectors.  -Patch fiber cable, 10 m , MM, OM4, LC

emblies and connectors used must be (All cables, cable ass
SR SFP+ Module.)-10G-th the SFPcompliant wi 

Patch fiber cable, 
10 m 

 

Patch 
fiber 
cable 

 

2.3

  88 SR -10G-SR SFP+ Module 10 Gbps model: Cisco SFP-10GBASE
SFP+ or equivalent

Cisco Fiber Module 
 

Fiber 
Module 

 
3 
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 8 صفحت 

Total 
Price 
(NIS) 

Unit 
 Price 
(NIS) 

Q. Specification Item NO. 

11
MMD or -SX-Cisco GLC SR SFP Module 1 Gbps model:-1GBASE

equivalent 
Cisco Fiber Module 

Fiber 
Module 

4 

8T-GE-le 1 Gbps model: Cisco SFP1GBASE SFP Modu Cisco Fiber Module 
Fiber 

Module 
8 

8
01 21CFR(J)-0000075-Brocade 57 

01)-0000075-CLASS1 10GE SR (57  
Brocade SFP+ 

trnsiver 
Fiber 

Module 
6 

64
 Capacity 32G, Memory Type:DDR3 ,Speed: 1866MHz,Quad rank,

1.5 Voltage, Buffered, 240 pin 
Dell part #: 
A7187321 

Dell 
Server 
RAM 

7 

16
Capacity 64G, Memory Type:DDR4 SDRAM  ,Speed: 2933 

pin-l rank, registered DIMM 288MHz,Dua 
Dell part #: 
AA579530 

Dell 
Server 
RAM 

8 

141.92TB SSD SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5in dell or equivilant SSD SAS 9 
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 3 صفحت 

Total 
Price 
(NIS) 

Unit 
 Price 
(NIS) 

Q. Specification Item NO. 

  1 

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 

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

HeightController, 2GB NV Cache, Adapter, Full  
Hard Drive : 16x 1.92TB SSD SATA Mix used 6Gbps 512 2.5in 

plug AG Drive, 1 DWPD, 3504 TBW-Hot 
Network Daughter Card : Broadcom 57416 Dual Port 10GbE 

T, rNDC-T & 5720 Dual Port 1GbE BASE-BASE 
Additional Network Cards : 2x Broadcom 57412 Dual Port 

bE SFP+ Adapter, PCIe Full Height10G 
Optics & Cables for Network Cards : 4x SFP+ SR Optic, 10GbE, 
for all SFP+ ports except high temp validation warning cards 

plug, Redundant Power Supply (1+1), -Power Supply : Dual, Hot
1100W 

Style, 12 AMP, (3m) Power Power Cords : 2x C13 to C14, PDU 
Cord 
Rack Rails : ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management 
Arm 

 

Server 
 PowerEdge R740  

(or equivilant) 
Server 13



 

 



 إقـــــــزار وانتــــــــــــــشاو


ـــــــــــــ ىػيــة رقــع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقــخ أنــا السػقــع أانــاه ـــــ  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرفتي مسثاًل عغ  شخكة ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــائق العصــاء السصــخوح رقــع.   بــأنشي قــخأت وتفيســت كافــة مــ1 مــغ شــخوط عامــة وخاصــة  39/2321 ا ورا بػث

 ومػاصفات وألتدم التداما قانػنيًا بتمظ الذخوط والسػاصفات .
شـيػر مـغ  سـتةعـػل وال يجـػز لـي الخجـػع عشـو لسـجة .   كسا ألتدم بأن يبقى العخض السقـجم مشـي سـارا السف2

 تاريخ آخخ مػعج لتقجيع العخوض.
وزارة .   وكــحلظ ألتــدم تػريـــج األجيــدة السحالـــة عمــى بسػجـــب العصــاء الســحكػر أعـــاله والــحا يـــتع شمبــو مـــغ 3

ــاً  االترــاالت ــي وفق ــػن الرــشف الســػرا مــغ قبم ــى أن يك ــج الخصــي عم  خــالل أســبػعان مــغ إصــجار أمــخ التػري
 لمسػاصفات والذخوط السشرػص عمييا في ىحا العصاء.

 وىحا إقخار وتعيج مشي بحلظ أقخ وألتدم بكص ما ورا بو اون أا ضغ  أو إكخاه .    
 
 
 اسـع السشــاقــز :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقع السذتغص السخخز
 العـشـــػان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجػالرقـع 
 رقـع الياتـف :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـع الفاكذ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــالتاريـــخ :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 

 


