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جامعة آل البيت
دائرة العطاءات المركزية				               		                                            Tenders Department
مواصفات العطاء رقم (1/2014) 
صيانة الخوادم الرئيسية وبرمجياتها في الموقع الرئيسي لمدة عام

1.   IBM Power 550 (Database,Application)Server Technical Specs Qty=4
Description 
Architecture 
Rack Up to 8 – Cores RISC Server ( over four Processor ) 
CPU 
64 bit RISC Based Processor & up to date Architecture 

Two x Dual core 3.5 GHz POWER 6 Processor Card up to 8-Cores support fully symmetrical multiprocessing SMP 
L2 : 8MB per card 
L3 : 36MB per processor card 

Local and Remote GUI Administration interface  

Have full range of diagnostics & Self Diagnostics Capabilities 

Support Four standard, plus four optional  internal disk storage 
Memory
32 GB 276-pin, DDR-2 SDRAM ECC Expendable 128GB  
Disk Storage
Dual integrated channel Ultra320 SCSI controller

Equipped with 2 x 146 GB 15,000 RPM SAS Disk Drive up to 6 HDD with the same server, RIAD 1, 0

IDE Slim line DVD-ROM Drive
I/O Adapters 
Integrated Dual ported Ethernet 10/100/1000 Mbps controller 
Equipped with Three USB,
Two system ports
Two HMC( Hardware Management Console)
GXT13P VGA Port
Two RS232 port adapter
Two 4GB Single-Port Fiber Channel PCI-X DDR Host Bus Adapter


I/O Slots 
Two PCI-X (266 MHz DDR); Three PCI Express 8x

Upgradable up to eight I/O drawers (combination of 7311-D20 &/or 7314-G30) 

All PCI Slots hot swappable 

support PCI Extended error handling
Application 
Install and run Latest J2se version
Install & run the latest ver. of tomcat servlet container & ingress client side
Operating System 
-Linux Red Hat   Enterprise 5.3 and 6 with RedHat License Renewal for Latest Power operating System.
RedHat Subscriptions : -
	High-Availability (1-2 sockets)  Quantity: 4
	Red Hat Enterprise Linux Academic Server, Self-support (16 sockets) (Up to 1 guest) with Smart Management    Quantity: 8

-UNIX AIX  Support
Database 
Support latest version of Ingres with Clustering.
Power Supply & Cooling 
Dual Redundant AC Power Supply, 1700Watt
Two hot swap power Supply
Two hot-swap cooling fans
Cluster  Software 
With Red hat Linux on two server (database server) Ingres database 

2.  Load Balancer 
CISCO Load Balancer Switches for application servers Qty=2
Cisco 11501 
Cisco 11501 Content Services Switch Balancer  to enable fault tolerance & load balancing between the application servers
3. IBM total Storage DS5100 type(1818-51A)  Qty 1 
IBM  Total Storage DS5100

Description
Dual active, Dual, redundant 4Gbps RAID controllers with up to 8 GB of cache memory (4 GB per RAID controller).
Mirrored-enabled New lithium-ion battery backup protects data cache in each controller for at least 72 hours. Hot-swappable cache backup battery.
8 host ports—Fiber Channel (FC) Switched and FC Arbitrated Loop (FC-AL) standard, auto-sensing 1Gbps /2Gbps /4Gbps
4Gbps end to end solution design (Servers, HBA, SAN Switches, Storage Host Port and Disk Speed)
Hot-Spare Feature (Supports Global Hot Spare.), supporting multiple disk spears distributed across the SAN storage Expansions.
The Hot-spear Disk able to be assigned to any Disk expansion Drawer to replace the filing Disk Unit.
Expandable up to 224 Drive
16 Host License Partition 
Support up to 16 Disk drives per drawer
14  x 146.8 4GB/s FC 15K RPM HDD)Raw Capacity 
Support Raid 0,0-1,5 and 10
Total Storage Capacity up to 100.8TB using 450GB FC Drive
1600MBps Bandwidth for High throughput applications
575,000 IOPS
GUI Hardware and software management to monitor perform and configure the Storage Box.
Redundant Hot-Swap Power supplies and Fan.
Support Multiple heterogeneous server and operating system support  Windows , Linux, HP-UX , AIX & Solaris
(Windows, AIX & Linux host kits Included in the Price)
Rack Mountable.



4. IBM System Storage SAN24B-4 Express Fiber Switch  Qty 2 

IBM System Storage SAN24B-4 Express


Description

1U 19" packaging designed for rack-mount or table-top

Fibre Channel interface : E_Port, F_Port, FL_Port and M_Port

Protect existing 4, 2 and 1 Gbps infrastructure investment while positioning for future technologies

24 ports 4GB per port  

Dual fans, one power supply

Foundation for new infrastructure simplification and business continuity solutions for servers running Microsoft® Windows®, Unix®, Linux® and IBM AIX® and OS/400® operating systems

4 Gbps SW SFP Transceiver 8-Pack

8 X Fibre Cable LC/LC 5m multimode

Provides fast and easy replacement of optical transceivers with no tools required

Support for up to 8-port ISLs provides total bandwidth of 128 Gbps

Management Ethernet port 

5. IBM total Storage TS3200 Tape Library 
IBM  System Storage TS3200 Tape Library  


Description


Rack Mount

Equipped with two LTO 3 Fiber Drives (400/800GB)

Based on IBM LTO Technology 3rd Generation 

4GB Fiber Channel 

Provide with path fail over for both control paths and data paths

48 slot

30x LTO 3 Data Cartridges and two cleaning cartridge

Remote management and web management 

Up to 19.2TB(38.4TB with 2:1 compression)

Up to 800GB per cartridge compressed; 400 GB native per Tape Media

Average of 80 MB/s native transfer with LTO 3

Support all major operating systems such as Linux , HP-UX, Solaris, AIX and windows

Dual Redundant Power supply & cooling Fan 

6.Monitor console 
 
Monitor console 
Description

1U 15" Flat Panel Monitor Console Kit 

IBM USB Travel Keyboard with UltraNav (mouse)

IBM 1x8 Console Switch

2 x 3m Console Switch Cable (USB)

Kvm switch 1*8

	7. Server for active directory:             Qty =3  

Server Model

HP proliant  DL 360 G6
Processor family
2 Quad core Intel CPU E5530, 2.4 GHz
Number of processors
2
Processor core available
6 or 4 or 2
Storage
300GBx2 SAS 2.5”,10K HDD drives for 1 server and 72GBx2 SAS 2.5”,10K HDD drives for 2 server 
memory
6GB for 2 server and 18 GB for 1 server 
Maximum memory
192 GB
Memory slots
18 DIMM slots
Memory type
PC3-10600R RDIMMs DDR3 or PC3-10600E UDIMMs DDR3
Expansion slots
2
Network Controller
2 NICs HP NC382i DP Multifunction Gigabit Server Adapters
Maximum drive bays
4) SFF SAS/SATA/SSD
(8) SFF SAS/SATA/SSD
Supported drives
Hot plug SFF SAS
Hot plug SFF SATA
Storage Controller
(1) Smart Array P410i Integrated
Power Supply
Hot-Plug redundant power supply
Operating system 
Windows server 2008 R2 configured as active directory domain controller , tow primary one secondary 


8. Server for netbackup:         Qty:1

Server Model      

IBM system x3400
Processor family
6 Intel(R) Xeon(R) CPU   E5420  @ 2.50GHz
Number of processors
4
Storage
146.6 GB
memory
4GB 
Memory slots
SLOT DIMM 12  DDR2  Synchronous
Operating system
Redhat linux 
Power Supply
Hot-Plug redundant power supply

شروط خاصة :
تقدم الأسعار بالدينار الأردني شاملة جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية وشاملة ضريبة المبيعات لكل بند من البنود المذكورة في الجداول أعلاه.
	الجامعة غير مقيدة بأقل الأسعار، ولها الحق في تجزئة العطاء أو إلغائه كلياً أو جزئياً حسب ما تقتضيه المصلحة، دون أن يكون للمناقصين حق الاعتراض أو المطالبة بأية خسارة أو ضرر ناتج عن ذلك.
	مدة هذا العطاء عام واحد من تاريخ التوقيع على قرار الإحالة وعقد الصيانة والعطاء قابل للتجديد بالشروط ذاتها واتفاق الطرفين.
	طريقة الدفع : تكون طريقة الدفع على دفعتين متأخرتين بواقع دفعة في نهاية كل ستة أشهر، وذلك من خلال تقرير فني يبين فيه مدى التزام المتعهد بشروط قرار الإحالة وعقد الصيانة تقدمه الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ العطاء (مركز الحاسوب) ولا يستحق المتعهد الدفعة في حال مخالفته ولا يحق له الاعتراض على ذلك.
	يلتزم المتعهد بصيانة الأجهزة في هذا العطاء وإبقائها جاهزة للعمل (عاملة).
	يشمل المبلغ جميع قطع الغيار اللازمة وأجور تركيبها وأتعاب أو أجور المتعهد، والتنقل والشحن والدعم الفني للبرمجيات.
	يقوم المتعهد بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأجهزة عند الطلب والصيانة الوقائية الدورية كل ثلاثة أشهر، ويشترط في ذلك أن لا يقوم المتعهد بأعمال الصيانة إلا بموعد مسبق تحدده الجامعة.
	
للجامعة الحق باستدعاء المتعهد هاتفياً أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني (على أن يكون الهاتف والبريد معتمداً رسمياً لغايات التبليغ عن الأعطال) وتبليغه بالأعطال الفنية والطلب منه القيام بأعمال الصيانة اللازمة، ويلتزم المتعهد بالاستجابة لهذا الاتصال خلال مدة لا تزيد عن (3) ثلاث ساعات عمل من لحظة تبليغه، ويكون هذا التبليغ على مدار الساعة بما فيها أيام العطل.
	يلتزم المتعهد وعلى نفقته بتوفير قطع الغيار اللازمة لبقاء الأجهزة في وضع تشغيلي طبيعي، وتتم إجراءات الإصلاح والصيانة كالتالي:
يقوم المتعهد بإصلاح العطل خلال (8) ثماني ساعات من وقت التبليغ، وإذا لم يتمكن من الإصلاح يقوم بتوفير جهاز بديل مكافئ أو أفضل من حيث الجودة والمواصفات الفنية خلال فترة (24) ساعة من تاريخ التبليغ لحين إصلاح العطل. وفي حال عدم تمكن المتعهد من إصلاح العطل أو توفير جهاز بديل خلال (24) ساعة، فإنه يحق للجامعة القيام بالأعمال اللازمة لإصلاح العطل أو شراء أجهزة أو برمجيات على نفقة المتعهد مضافاً إليها (15%) كمصاريف إدارية، وبخلاف ذلك خصم ما قيمته (2%) من قيمة الإحالة الإجمالية عن كل يوم تأخير في إصلاح العطل، بناءً على تقرير فني من الجهة المعنية (مركز الحاسوب).
	تتم أعمال الصيانة باستبدال أو إصلاح القطع المعطلة لحل المشاكل حسب ما تقتضيه الظروف، وتحت إشراف الجامعة، وتعتبر القطع التالفة المستبدلة ملكاً للمتعهد ولا يحق للجامعة المطالبة بها.
	تقوم الجامعة بالإشراف على الأعمال التي يقوم بها المتعهد ويقدم المتعهد تقارير الصيانة للجامعة بعد انتهاء كل زيارة للموقع لغايات اعتمادها.
	لا يسمح لطرف ثالث بإجراء عمليات الصيانة، وكذلك لا يجوز استخدام مواد أو قطع غير التي توصي بها الشركة الصانعة، إلا بموافقة الجامعة.
	في حال الأعطال الناتجة عن الظروف القاهرة كالحريق والحروب والكوارث الطبيعية والإضرابات وما شابه ذلك أو كان بحكمها، يقوم المتعهد بأعمال الصيانة اللازمة على نفقة الجامعة بعد الاتفاق معها على الكلفة.
	في حال الأعطال الناتجة بفعل القوارض يقوم المتعهد بأعمال الصيانة اللازمة وعلى نفقته.
	تشمل هذه الاتفاقية فك ونقل وإعادة تركيب الأجهزة.
	تشمل هذه الاتفاقية تحديث (Upgrade) إصدارات (Releases) أنظمة التشغيل والبرمجيات المساعدة، وكذلك دعم هذه الأنظمة وتحميلها (Installation) أو إعادة تحميلها (Reinstallation).



