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تعليمات العطاء:
.1

يقدم المناقص عرضه عل النخه ة الصهلية للمناقبهة الشهيق عل أن يبين عطائ عنوان الكام وان ي طر الشهرةة
عن ة تغيير في عنوان .

.2

تقدم المناقبههة في مغلم مقف وم موم مكموع علي ا ههق واقق المناقبههة فقأ ون أة تدههااى تدل عل ا ههق المناقص
ويوضع العطاء اخ البندوق الم بص لوضع العطاءات.

.3

تاايخ تقفال المناقبهة وو السااعة الثانية عشار من يوم الخميس .الموافق 2021/1/21م ولن يمق ا هممم أية عطاءات
تر عد وذا الماايخ.

.4

أية ا همفخهااات عن موضهول المناقبهة تقدم خطيا ال دهرةة ةرر اء منطقة طو ا ولن تقب أة ا همفخهااات تر قب
الموعد النرائي لمقديق العطاءات أق من ثمثة أيام ويمق تبليغ جميع المو ين رذى اال ههههمفخههههااات والر عليرا من قب
الشرةة وتبليغرق الر .

 .5أ) تكمب أ عاا العطاءات بالحبراالزرق وبالشيقل ويوضع عر الوحدى لك صنم حخب الجدول ولن يقب أة عرض
غير مفب (مبلغ مقطول ) ما لق ينص عل ذلك في وثائق المناقبة .
ع) دههههرةة ةرر اء منطقة طو ا (لجنة العطاءات) الحق في مراجعة ال ههههعاا المقدمة ههههواء من حيه مفر اترا أو
مجموعرا وتجراء المبهههحيحات المالية عند الضهههرواى وعل المناقص توقيع جميع أوااق المناقبهههة وخاصهههة جداول
ال عاا .ولن ينظر أة ا عاء يقدم من صاحب العطاء عد فمح المظاايم حبول خطأ في عطائ .
.6

مقوم درةة ةرر اء منطقة طو ا مقييق العروض البحيحة وتبحيح أة خطأ حخا ي حخب المالي- :
أ .في حال وجو اخممف في الاقام المكمو ة أعدا ا وحروفا ً يمق االعمما الاقام المكمو ة حروفاً.
ع .في حال وجو اخممف في الحخهاع ين الوحدى واججمالي هيمق االعمما الوحدى وتبهحيح اججمالي ناء علي
اال تذا وجد أن ال طأ ةبير في مقداا الوحدى عن طريق وضهع العممة العشهرية م م طريق ال طأ وعندوا هيمق
االعمدا اججمالي ويمق ناء علي تبحيح مقداا الوحدى.

.8

عل المناقص ان يقدم أ ههعااب نا ًء عل الشههروط العامة وال اصههة للمناقبههة وةذلك المواصههفات ال اصههة العطاء
وتقديق العرض يعمبر المزاما ً مؤةداً رذب الشهروط والمواصهفات وال يحق ل دهطب أو تعدي أة من دهروط العطاء أو
المواصفات الفنية وفي حال م الفم لذلك يعمبر عطاءب ال غيا.

.9

يجهب أن يمق توايهد موا العطهاء خمل الفمرى المحهد ى في وثهائق وتوقيع المنهاقص عل وثهائق العطهاء يعمبر موافقهة عل
ذلك و ههوف يمق تطبيق غرامة عن ة يوم تأخير عن وذب المدى القيمة المحد ى الحقا ً ون أة حاجة ال أمر قضههائي
أو أية تجراءات ا مية أخرى.

 .10يجب أن يكون مقدم العطاء مرخب ها ً من ائرى الجمااو والمكو وان يحضههر عند الطلب دههرا ى خلو طرف من قب
وذب الدائرى وفي حال تأخرب عن تحضهااوا لمدى تزيد عن دهرر يحق للشهرةة تيقاف عن العم وتنفيذ اقي العمال عل
حخا الغة ما لغت وال يحق ل المطالبة أة تعويض.

3

 .11ههوف يمق فمح العطاءات وتعمن ال ههعاا في جلخههة علنية و حضههوا من يرغب من المناقبههين الممقدمين وذلك يوم
.الخميس الموافق  2021/1/21م في مقر درةة ةرر اء منطقة طو ا .
 .12قب ان يمق المقييق المفبيلي للعطاءات مقوم لجنة العطاءات محديد ما يلي- :
-1تذا ةان العطاء موقعا توقيعا صحيحا ممن لرق المفويض الموقيع.
-2تذا ما ةان العطاء صحيحا وممجاو ا مع أوااق المناقبة واال يمق افض .
 .13ان دهرةة ةرر اء منطقة طو ا غير ملزمة قبول أق ال هعاا ولرا الحق في أن تحد المناقص الفائز أو تلغاء العطاء
أو اعا ى طرح مرى أخرى ون ت داء ال هههباع .ان العطاء المقبول والممجاوع مع أوااق المناقبهههة وو ذلك العطاء
الذة يمجاوع مع ة الشروط والمواصفات ون أة تحفظ أو خروج غير مقبول عل الشروط والمواصفات.
 .14المعلومات ال اصهة اخمياا او توضهيح أو تقييق أو مقاانة العطاءات والموصهيات ال اصهة اج هنا ال يمق اجفبها عنرا
للمنهاقبههههين أو أة دهههه ص هخر لي له عمقهة رهذب اججراءات حم يمق اجعمن عن تحهالهة العطهاء ةمها أن قيهام أة
مناف محاولة المأثير عل اججراءات المي تقوم را دهرةة ةرر اء منطقة طو ا وال اصهة عمليات المقييق والمر هية
قد يؤ ة ال ا مبعا وافض عطاء وذا المناقص.
 .15يمق توقيع العطاء من قب د ص مفوض الموقيع ويرفق مع العطاء توةيم عدليا مبدقا من ةاتب العدل.
 .16ة عرض يجب أن يكون مبههحو اً كفالة المناقبههة مبلغ مقطول %2.5من قيمة العطاء وصههالح لمدى ( )90يوماً
من تاايخ تقفال المناقبهة وال يجو هحب العرض قب انمراء وذب المدى او قب تر هية العطاء واال يمق مبها اى ةفالة
المناقبهة لبهالح الشهرةة ون حاجة الت اذ أة تجراءات قضهائية  .و هوف لن يلمفت ال العطاءات غير المبهحو ة
كفالة المناقبهههة كام المبلغ المطلوع موجب دهههيك نكي مبهههدق أو ةفالة نكية صههها اين عن أحد البنوو العاملة
ضمن مناطق الخلطة الوطنية الفلخطينية وال يجو مج أة ر من ةفالة او ديك مبدق لة ر من مناقبة.
 .17تر ةفالة المناقبههههة ال أصههههحاع العطاءات غير المقبولة دون طلب منرق عد تحالة العطاء او انمراء المدى المحد ى
لبمحية العطاء.
 .18يطلب من المناقص الفائز قب توقيع العقد تقديق ةفالة حخههن المنفيذ قيمة  10%من المبلغ اججمالي للمناقبههة لبههالح
درةة ةرر اء منطقة طو ا في مدى ال تمجاو أ بول من تاايخ تخطااب قبول عطاءب وتبق صالحة طوال فمرى تنفيذ
العقد وتر عند ا مكمال الموا لكافة الموا حخب البنو المعاقدية.
هحب
 .19تذا لق يقدم الموا الفائز ةفالة حخهن المنفيذ ( )10%في الموعد المحد فإن يجو دهرةة ةرر اء منطقة طو ا
قبول عطائ ومبها اى ةفالة المناقبهة وتحمفظ دهرةة ةرر اء منطقة طو ا حقرا طلب أة تعويضهات أو خخهائر
لحقت را من جراء ذلك.
 .20أ) تبرف مخمحقات الموا من الشرةة عد توقيع المطالبة المالية واعمما وا من الشرةة مدى 30يوم ةحد أ ن
ع) الموا ملزم مقديق فاتواى ا مية مشمغ مرخص عن ة مبلغ يخملق.
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 .21يمق حخق % 10من قيمة ة مخم لص لحين االنمراء من جميع العمال ويمق صرف المبلغ ةل عند المخليق الموا مقا
ةفالة صيانة نكية غير مشروطة وصالحة طوال فمرى البيانة ومدترا  12درر او ةما تحد ب لجنة اال ممم المشكلة من
الشرةة.
 .22ال عاا المي يضعرا الموا داملة لجميع الضرائب الحكومية أو أية تكاليم تضافية ولن تمحم درةة ةرر اء منطقة
طو ا أية تضافات عل عر العقد اججمالي المحد في صيغة العطاء وعل الموا تحضاا خبق مبدا ااة
المفعول.
 .23تذا افضهت لجنة اال هممم أو مرند المشهرف ا هممم صهنفا أو ندا من نو العطاء أو أة ر وجد فيرا نقبها او م الفة
للمواصهفات ي طر الموا ةما ة أ هباع الرفض و وجوع تعدي ما يطلب من خمل هبعة أيام عل الة ر من تاايخ
اليوم المالي لإلخطاا وعل الموا ت الة أية موا او أعمال غير مقبولة وعل نفقم ال اصة.
 .24عل الموا ان يضهمن الموا وحخهن تنفيذوا عل الوج الةم لمدى  12دهرر من تاايخ اال هممم الولي ما لق ينص
العقد عل غير ذلك أو حخهب ما ترتأي لجنة اال هممم ولمحقيق ذلك يقدم الموا الضهمانة المي تقبلرا الشهرةة والمي تفي
الغرض المطلوع وتكون قيممرا نخبة  %10من تجمالي الموا الموا ى.
.25

ممق المحا بة النرائية حخب الكميات المي تق توايدوا من قب لجنة اال ممم في درةة ةرر اء منطقة طو ا .

. .26تذا حاول الموا الغش أو الممعب أو ادوى أحد موظفي أو مخم دمي الشرةة أة صيغة ةانت و واء شك مبادر
او وا طة الغير فإن يحق لشرةة تلغاء العقد ومبا اى المأمينات والكفاالت وات اذ اججراءات المي تراوا منا بة.

 .27يمحم الموا ةافة تكاليم المرا مت البريدية واتعاع المحويمت البنكية الممعلقة الدفعات او اية اموا اخرى ت ص
المشرول.
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اسااااام المورد________________________________________ :
اسم الشخص المخول بالتوقيع _______________________________:
الوظيفاااااااااة_________________________________________ :
توقيع وختم المورد _____________________________________ :
التاريااااااااخ_________________________________________ :
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Bill of Quantities
##

description

QTY

1

Server

3

2

DR Server

1

3

San Storage

1

4

San Switch

2

5

Backup Storage

1

6

Software (Veeam)

1

7

Software (VMware)

1

8

Cabinet

1

9

Installation &
Configuration

L.S

Total Price Include VAT(NIS)

7

Unit Price (NIS)

Total Price (NIS)

Technical specification
Item

Description
Form Factor
chassis
Processors
Memory

1.Server

Controller
HDD
Network
HBA
Power supply
OS
Warranty

Item

2 * Intel Xeon-Gold 5218R (20 cores, 2.1 GHz, 125W)
Total 192GB DDR4 -2933 (upgradable)
6 * 32G DDR4
Raid controller support raid 0,1,5
2 * 240GB SATA 6G Read Intensive SFF
(2.5in) SSD
Quad port 1GB Network
Dual port 10GB Network
Dual port 16G fibre channel
2 * 500W Hot Plug
Support windows 2016 / VMware
5 years

Description
Form Factor
chassis
Processors
Memory

2. DR Server

Rack mount 2U, 8 SFF

Controller
HDD
Network
Power supply
OS
Warranty

Rack mount 2U, 8 SFF
2 * Intel Xeon-Gold 5220R (2.2GHz/24-core/150W)
Total 256GB DDR4 -2933 (upgradable)
8 * 32G DDR4
Raid controller support raid 0,1,5
6*2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in)
Quad port 1G Network
Dual port 10GB Net work
2 * 500W Hot Plug
Support windows 2016 / VMware
5 years
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Item

Description
Form Factor
chassis
Controller
connection ports
Transceiver

3. San Storage

SAN Dual Controller SFF Storage

Read/write cache

Dual controller 16GB Fibre Channel
4 port per controller
16Gb Short Wave Fibre Channel SFP+ 4-pack
Transceiver
At least 12GB per controller

Read cache

At least 2 * 800GB SAS SSD

RAID Levels
Storage
Expansion
Network
Warranty

RAID 0,1, 5, 6, 10
8 * 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SSD
Available
1G Ethernet (management) per controller
5 years

Item

Description

Form Factor chassis
PORT
4. San Switch
bandwidth
Management

1U
12 port 16Gb Fibre Channel
Up to 768 Gbps of aggregate bandwidth
Supports SAN plug and play capability

item

Description
Chassis
Storage Capacity

5. Backup Storage

Drive Description
write
performance
deduplication
Network
Veeam
compatibility

2U Rack
24TB raw, 16 TB useable, expandable to 31.5 TB
useable
6 x 4 TB LFF SAS
6 TB/hour up to 14 TB/hour
20:1 deduplication
10GB Port
Compatible with Veeam as Deduplicating Storage
Appliances.
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Description

Item
Veeam

6. Software

V-ESSPLS-VS-PP000-00
Veeam Backup Essentials Enterprise Plus 2 socket bundle. 1 year of
Production 24/7 Support is included.
6 Socket
OEM not accepted &
Veeam partner should be a gold partner with at least one Veeam
certified engineer.
VMware VMW vSphere 7 ESSL PLUS

Item

Description

7. Cabinet

Cabinet+ 2 PDU (brand)

42U (1m depth)

Item

8. Installation & configuration

Description
*Configure and install ESXI for all servers
* Configure San Storage
* Connect all servers to SAN switches and Storage
* Configuration backup solution
* Move all OS in old servers to new servers (VMware).
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