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 عطاء()كراسة  

 

ي 
تطوير الشببب اة اللاةلية لعن عر قرين اءشبببن  دظنل وبببل ال  ار  ترغب المنظمة العربية للتنمية الزراعية ف 

 لمن  وذلكواةذ ءسخ احتينقية مر بيندنتعن 
ً
: وفقن  يلي

وط العامة:  أوال:   الشر

الشببة ة او حببنحب    بنسببم  مية الزراعيةتنالعربية لل  المنظمةلمدير عام تقليم ةطنب رسبب ي م      -1

ي القيبنل   العرض ببنلرغ بة
يبل  التبن ي :   ببنلت ريبل ف   –الخرطوم   –جمهوريةة السةةةةةةةةةةةةةةو ا   عل العن ان البر

يدي  الرمز   – 474ص.ب  7العمارات شارع   . 11111البر

تطوير الشب اة اللاةلية ااءشبن  دظنل ) يجب إيلاع العرض داةل ظرف مغلن ومخت ل وياتب علي    -2

 المطلوبة. داةل  كل المستنلات  ويحت  ( ول ال  ار ا

 . بنللوالر األمريكي أن تا ن األسعنر  -3

ي المنظمبة   إ را ات الفرز  -4
والتقييم للعروض المقبلمبة سبببببببببببببببتا ن وفقبن للنظم والل ا ا المعم   بعبن ف 

 الزراعية. العربية للتنمية 

ي معتمل( غب    -5
و يجب عل المتقلل للعطن  تقليم وببببببببببببمنن بنكي )تببببببببببببيك م ببببببببببببف  قنبل وغب    مشببببببببببببة

إ من ي قيمة   % مر2العربية للتنمية الزراعية بقيمة تعند   بنسبببببم المنظمةلإللغن  بمغلف منفصبببببل  

 ضبببببمننال% لمر يرسببببب  علي  العطن  ويظل سبببببنر  المفع   حتر دعنية فبر   10إ  العطن  وتسبببببت مل 

ي ت لأ مر تنريببببخ  وال نلغة سنة
 . استالل األعمن والتر

 ةر. آأو أ  عطن   دن  ألتنمية الزراعية غب  مقيل بقب   الملير العنل للمنظمة العربية ل -6

تب عل هذا اإللغن   وال العطن  دون إبلا  األس نب  الزراعية إلغن يحن للمنظمة العربية للتنمية  -7 يبر

ه.   أية مطنل ة منلية أو قند دية أو غب 

 

: المواصفات الفنية
ً
 : والكميات ثانيا

# Item Desc Part No. QTY 

1 HPE MSA 2040 energy star SAN dual controller SFF Storage K2R80A 1 

2 HPE MSA 1.2TB 12G SAS 10K SFF 2.5 J9f48A 17 

3 HPE MSA 2040 16Gb short wave FC SFP+ 4-pack transceiver C8R24B 2 

4 Replication License for MSA 2040  2 

5 PRTG Network Monitor License (PRTG 500) – Perpetual License PRTG 500 1 

6 APC Smart-UPS 3000KVA LCD battery 1 

 

 



 

وط  جزائية:  ثالثا: شر

% مر  5% )واحل ودصبببببف بنأللف( عر كل ي ل تبةب  بحل أق ببببب 0.15تحسبببببب غرامة تبةب  ب اق    / 1

 . قيمة المننقصةإ من ي 

، فإد  يحن للمنظمة سبحب  2
ً
ي حنلة ارت نب مر رىس علي  العطن  أل  مر المخنلفنت المذ  ر  تنلين

/ف 

 العطن  من  وتنفيذه م   عة أةرى عل حسنب مر رىس علي  العطن : 

 بص ر  غب  مطنبقة للم احفنت المطلوبة.  ت ريل ال -

 الرت  . إذا ثبت ارت نب  للغش أو التالعب أو  -

ي تنفيذ األعمن  الم كلة إلي .  -
 العجز عر االستمرار ف 

 تجنوز الحل األق  لنس ة غرامة التبةب  المنص ص عليعن أعاله  -

ي زمر أقصبببنهل  2023 / 3  / 30الم افن  اإلثني   علمن ببن أةر م عل لتقليم العروض ه  ي ل  
السبببنعة اليندية    ف 

 ظعرا ً. 

 

 

 

 


