الهيئــــة المستقلـــة لالنتخــــــــــاب
منطقة تالع العلي /شارع اسماعيل حجازي  /بجانب ديوان المحاسبة
ص.ب ( )11953( / )375عمان االردن
تليفون ))9626 5501111

لجنة المشتريات :

اسم دعوة العطاء:
زيادة القدرة التخزينية و الذاكرة في اجهزة السيرفرات الرئيسية .
رقم دعوة العطاء)2021/04( :

وتتضمن:

اوالً :مقدمة
ثانياُ :الشروط المرجعية والخاصة
 نموذج كفالة ُحسن التنفيذ -نموذج جدول مواد العطاء

 نموذج كفالة دخول العطاء -نموذج تعهد شخصي

 -االعمال والمواصفات المطلوبة ملحق رقم ()1

اوالً :مقدمة
تس ع ععع الهيئ ع ععة المس ع ععتقنة لبنتخ ع ععا

لشع ع عراء و توري ع ععد و تركي ع ععش و تش ع ععتيز اجهع ع عزة تخع ع عزين وذاكع ع عرة

وذلع ع ععد لزيع ع ععادة القع ع ععدرة التخزينيع ع ععة و الع ع ععذاكرة فع ع ععي اجه ع ع عزة السع ع ععيرفرات الرئيسع ع ععية وفق ع ع ع ا لنموا ع ع ععفات
والشروط الخا ة والعامة المرفقة.

ونظع ع ع ار لخفع ع عرتمج فع ع ععي ع ع ععذا الم ع ع ععال فع ع ععا الهيئع ع ععة تع ع ععد وكج وفع ع ععي حع ع ععال ر فع ع ععتمج تنفيع ع ععذ ا

مع ع ععال

المطنوبع ععة والم ع ععددة االشع ععروط المرج يع ععة المرفقع ععة التم ع ععرد تقع ععداج ر ع ععاج الفنع ععي والمع ععالي وذل ع ععد
في مو د أقصاه السا ة الثانية من ظهر يود الخميس الموافق .2021/07/15
ثانياً :الشــــــــــــــروط الخاصـــــــــــــــــة
إ افة إل االلتزاد االشروط العامة الواردة في نظاد النوازد وا شتال لنهيئة المستقنة لبنتخا

رقج

( )41لعاد  2012النافذ وتعديبته والتعنيمات الصادرة اموجش نظاد النوازد رقج ( )32لعاد
 1993وتعنيمات رقج ( )1لعاد  2008اشترط لتقداج د وة العطاء ما يني:

 .1أ

تمو الشركة مس نة في و ازرة الصنا ة والت ارة ولديها رخصة مهن سارية المفعول

تخولها ممارسة العمز في الم ال المطنو .

الوثائق المطلوبة

 .2ا يتضمن العرض المقدد الوثائق التالية:
أ -و ف مختصر مو ح

منها معنومات ن الشركة ومنها سنة االنشاء و دد العامنين

فيها م االت العمز م مو ة الخدمات التي تقدمها والخف ارت السااقة في تنفيذ ا مال

مشا هة لتتيير اطاريات اجهزة حفظ الطاقة .
 قائمة اال هات التي تج العمز معها مسااقا اأ مال مشا هة.ج  -العرض المالي
 .3لنهيئة ال ق اعدد النظر في أي رض ير متضمن جميع الوثائق الم ددة االفند( )2أ به.

تقديم وتسليم العرض:
 .4اقود المناقص تقداج العرض المالي ن الن و التالي:
) رض مالي شامز لمافة نود العطاء )
 .5تو ع الوثائق المطنوبة في متنف متنق يؤشر نيه ااتااة اسج د وة العطاء ورقمه اشاز
وا ح.
 .6يتج تقداج العروض ن نسختين (أ ز و ورة).
 .7اخر مو د لشراء نسخة العطاء السا ة الثالثة و النصف من يود االربعاء الموافق
(.)2021/07/14
 .8يو ع المتنف في

ندوق العطاءات الموجود لدى قسج المشتريات والتزويد في الهيئة وذلد

في مو د أقصاه السا ة ( الثانية ) من اعد ظهر يود (الخميس) الموافق 2021/07/15

وذلد ن العنوا التالي:

الهيئة المستقنة لبنتخا

منطقة تبع العني /شارع إسما يز ح ازي
ا انش ديوا الم اسبة

ص )11953( / )375( .ما
االرد

تنيفو - )962 6 5501111( :الرقج الفر ي ( )5504935رئيس قسج المشتريات
والتزويد او ن الرقج الفر ي (.)5504934

فاكس)962 6 5504660( :

www.iec.jo
 .9سيتج فتح العروض السا ة الثانية والربع من اعد ظهر يود الخميس الموافق 15

.2021/07/

تقييم العروض:
.10

سيتج تقييج العروض المقدمة لتنفيذ اال مال استنادا لمعادلة فنية وحسش ا و از الترجي ية

المفينة في الفند (( )8فني ومالي) وذلد لمو طفيعة ا
ن مدى المفاءة والفا نية في م ال النوازد المطنوبة.

مال المطنوبة تعتمد اشاز أساسي

.11

ا و از الترجي ية المعتمدة لنمعايير ا ساسية لنتقييج ي:
 تقييج العروض الفنية (فني) ()%70 -تقييج العروض المالية (مالي) ()%30

.12

ستقود ل نة العطاءات افتح العروض لنمتقدمين اعد انتهاء المدة الم ددة لتسنيج العروض

والتوقيع نيها.
.13

يتج تقييج العروض الفنية ااستخداد معايير المفا نة وا و از الترجي ية التالية:
أ .قدرة الشركة على تقديم اللوازم المطلوبة
(أ )1-حجم وامكانات الشركة ()%5
دد سنوات انشاء الشركة

اقنيميا

دد الموظفين انتشار الشركة او المؤسسة (م نيا

الميا) م االت مز الشركة وتنوع م مو ة الخدمات التي تقدمها.

(أ )2-خبرة سابقة في تنفيذ اعمال مشابهة (:)%5
مدى تناسش الخفرات السااقة في تنفيذ ا مال مشا هة سيعط افضنية من تتوفر لداه
خفرات سااقة في ذا الم ال.

(أ )3-تاريخ صنع كرت الذاكرة و الهارديسك)%5( :
ي ار

المنتج االحدث

نعا.

) أ )4-مدة الفك والتوريد والتركيب األقل ()%15
على ان ال تزيد عن ( )10أيام على ان تعطى العالمة األعلى للمدة التي تقل عن

(.)10

(أ )5-الكفالة المصنعية وكفالة ما بعد البيع ()%15
يراعى سنوات الكفالة للمنتج وخدمة ما بعد البيع ،صاحب الكفالة األعلى يحصل

على العالمة األعلى

االلت ازم بالمواصفات الفنية الواردة بالملحق رقم ( )1وجودة االعمال المقدمة

()%30

سيتج ال اج نيه من خبل االطبع ن

الموا فات واالنواع المقدمة لنهيئة من

خبل الفنيين المختصين في الم ال ولنهيئة ال ق رفض أي (منتج مقدد االعرض)
ال يتماش

مع القوانين وا نظمة والتعنيمات واالتفاقيات النافذة والمعمول ها في

الهيئة.
 .14سيتج إ طاء نتائج لنتقييج الفني ولنهيئة ال ق رفض العروض ال ا نة ن

نتي ة اقز من

ال د ا دن المعتمد لنن اح ()70/50

 .15ستقيج العروض المالية ااستخداد المعادلة التالي:

} تقييم العرض المالي=(*30قيمة اقل األسعار المؤهلة /سعر العرض المطلوب
تقييمه{

 .16سيتج ترتيش العروض المتقدمة استنادا لنتائج التقييج المنية النات ة ن جمع نتائج التقييج الفني
مع المالي لمز رض.

االلغاء او االستبعاد:
 .17لنهيئة ال ق في إلتاء أو تأجيز أو إ ادة طرح اال مال كامنة أو أي جزء منها دو إ داء
ا سبا

أو تو يح أو تفسير لنقرار ويتنازل المتقدد لد وة استدراج العروض

االمطالبة تعويض ن أاة خسارة أو

رر مادي أو معنوي ين ق هج جراء ذلد.

ن ال ق

 .18لنهيئة ال ق ااستبعاد اي رض دو ا ا ق لنمناقصين االرجوع اليها اااة خسائر ماداة او
معنوية او اي

رر ناشئ ن تقداج او استثناء العرض وذلد لن االت التالية:

-

دد تضمين العرض كافة الوثائق المطنوبة

-

دد التزاد المناقص اطريقة تقداج وتسنيج العرض الم ددة االفنود( )4،5من الشروط
الخا ة.

من الفند ( )2من الشروط الخا ة.

)1( ملحق رقم

:)2021/04( المواصفات الفنية الخاصة بالعطاء رقم
Item

QTY

HP 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR42400 Registered Memory Kit

12

Item

Qty

HPE 3PAR 8000 1.2TB SAS 10K SFF (2.5in)
HDD with All-inclusive Single-system
Software
Approximately 3TB of usable storage
capacity expansion

4

HPE 3Y Foundation Care 24x7 SVC

1

