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 البيت  آل جامعة                                                                                    

                              procurement Department    الشراء  دائرة

   (1/2023العطاء رقم )مواصفات 
 ( وملحقاته وتوابعه AVAYAالجامعة)  صيانة مقسم   مواصفات

 Qty Description الماركة

 Avaya Aura Communication Manager (cm 6.3) 1 أوروبي 
 Two redundant servers ( Duplex solution) 1 امريكي
 Two cabinet include full load g650 gateway 1 امريكي
 Two redundant HP switch 1 ياباني 

 NEC SL1000 1 نوع القطعة الموجودةحسب 
 1 Include Spare Parts 

  
 
 

 

 . وباتفاق الطرفين العطاء قابل للتجديد او التمديد بالشروط ذاتها   -1

تكون طريقة الدفع على دفعتين متساااويتين تسااتلد الدفعة ا ولى بعد سااتة نشااهر من تاري  بدء  -2

العقد، وذلك من خالل تقرير فني يقدمه مركز اللاسااو  العقد والتوقيع عليه والثانية في نهاية مدة 

شااعبة اصتالاااصه، ولي الجهة المتابعة لتنفيذ عقد الالاايانة، يبين فيه مدا التزاي الفريد الثاني    /

 بشروط العقد، وص يستلد الفريد الثاني الدفعة في لال مخالفته وص يلد له اصعتراض على ذلك.

ساريانها اعتبارا  من تاري  التوقيع على لذا العقد والعقد قابل للتجديد   مدة لذا العقد سانة كاملة يبدن -3

 بالشروط ذاتها وباتفاق الطرفين.

وجميع ا جهزة التابعة له ومللقاته وجميع نجهزة   يلتزي الفريد الثاني بالااايانة المقساااي الر يساااي -4

 الكلية. االساعة وبكفاءتهجالزة لالستعمال على مدار  ء جميع ا جهزةوإبقاالنظاي الجديد والقديي، 

لساا  تعليماه وتوالااياه  القديمة واللديثة  يقوي الفريد الثاني بأعمال الالاايانة الوقا ية لهجهزة  -5

الشاركة الالاانعة لها بمعدل مرة والدة شاهريا  وخالل ا سابوو ا ول من بداية كل شاهر، ويطل   

وإذا تخلف الفريد الثاني عن نعمال    ،عند اللاجة الطار ة اعتبارا  من تاري  ساااريان لذال اصتفاقية

( ما تين وخمساين دينارا  نردنيا  عن كل نسابوو يتأخر فيه عن الالايانة  250يغري مبلغ )الالايانة  
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 .ويعتبر الجزء من ا سبوو نسبوعا  كامال  بعد ا سبوو ا ول

6-  

القديمة واللديثة،  يقوي الفريد الثاني باللضاااور حالاااالط نط عطل طار  يللد با جهزة   -ن

ساااعاه من إشااعارال من قبل الفريد ا ول    نربعواصسااتجابة لطل  الالاايانة الطار ة خالل 

لاتفيا  نو برقيا  نو بواسااطة الفاكأ نو نط وساايلة اتالااال نخرا، وذلك خالل نوقاه الدواي  

ساااعاه لللاصه    ساابعالرساامي، نما خارا الدواي والعطل الرساامية فيكون اللضااور خالل  

 ار ة.الط

 تعرف اللالة الطار ة كما يلي : -  

▪ Major Alarm. 

▪ Minor Alarm. 

▪ Attendant consoles alarm. 

 

فورا    (AVAYA)في لال عدي مقدرة الفريد الثاني إالاالط العطل يتي تدخل الشاركة ا ي ا مريكية   -ا

 وعلى لسا  الفريد الثاني دون تأخير.

يغري مبلغ  المقررة في الفقرة )ن( من نفأ المادة    إذا تأخر الفريد الثاني عن اللضور خالل الفترة -د 

ويثبه احشعار بواسطة سجل خاص لهذال الغاية من قبل ( ما ة دينار عن كل ساعة تأخير،  100)

 الفريد ا ول.

7-  

  عن العمل جز يا  نو كليا  على الفريد الثاني نن يقوي القديمة نو اللديثة إذا توقفه ا جهزة     -ن

 ( ساعة من تاري  إبالغه من قبل الفريد ا ول عن لذا التوقف. 24تشغيلها خالل ) بإعادة 

إذا تعذر إعادة التشااغيل خالل ا ربع والعشاارين ساااعة يقوي الفريد الثاني بتركي  مقسااي   -  

خطا  " خارجيا  " حدامة الخدمة الهاتفية في   ونربعونما ة خط " داخليا  "  خمسابديل ساعة  

 إالالط العطل في مدة نقالالا نسبوو والد وعلى لسابه الخاص. الجامعة، على نن يتي

( ماا تين  250يغري مبلغ )وإذا تاأخر الفريد الثااني عن إالاااااالط العطال خالل ا سااااابوو   -ا

 .وخمسين دينارا  نردنيا  عن كل يوي تأخير

جاهااااز  -ن -8 فاي  طاااار   عاطااال  نط  باااالالضاااااور حالاااااالط  الاثااااناي  الافارياد   ياقاوي 

(Voice Mail server Intuity)  .خالل سه ساعاه من إبالغه عن لذا العطل 

يغري  وإذا تأخر الفريد الثاني عن القياي بإالاالط لذا العطل الطار  خالل المدة الملددة  -  

 .( ما ة دينارا  نردنيا  عن كل ساعة تأخير100مبلغ )

ونجهزة الشااالن ونجهزة المقاساااي  القديمة واللديثة  تشااامل نعمال الالااايانة واحالاااالط ا جهزة   -9

 وتوابعه.قاته وملل

يقوي الفريد الثاني بتنظيي وتعب ة النماذا المخالاالاة  عمال الالايانة الوقا ية وإالاالط ا عطال   -10

 على نن يتي المالادقة عليها من قبل الطرفين.
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عناد اللااجاة إليهاا على نن يتلمال  للنظااي يقوي الفريد الثااني بتاأمين وتركيا  البطااريااه التاابعاة    -11

يااه المساااااتبادلاة فقط، ويلد للفريد ا ول إذا رغا  اللالاااااول على  الفريد ا ول ثمن البطاار

 البطارياه من نط مالدر آخر.

 

الفريد الثاني نن يقوي بأعمال الالاايانة واحالااالط لهجهزة دون القياي بإدخال تعدياله نو    ىلع  -12

 إضافاه عليها، إص إذا وافد الفريد ا ول على ذلك.

13-  

ولجميع  على الفريد الثاني إالااالط كافة القطع والولداه اصلتياطية التابعة للمقسااي   -ن

ص تتجاوز )الشاهر( في مشااغله   عدا المكساور نو الملروق منها خالل مدةنجهزتها،  

نو )ثالثة نشااهر( في مشاااغل الشااركة الالااانعة ويتلمل الفريد الثاني جميع نفقاه  

 النقل والاليانة واحالالط وتكون على لسابه الخاص.

القطع التي تكسااااار نو تتلف نو تلرق نتيجاة قيااي الفريد الثااني بعملياة الالااااايااناة   -  

 ل عن استبدالها وعلى لسابه الخاص.واحالالط فإن الفريد الثاني لو المسؤو

ص يسااامل للفريد الثاني بتبديل نو تركي  نط قطعة غيار نو مادة مساااتهلكة بدون موافقة الفريد     -14

 ا ول.

للمقسي من خالل المودي عن طريد    (Software) يسمل للفريد الثاني الدخول على برمجياه الاا ص   -15

 من خالل شبكة احنترنه، إص بموافقة الفريد ا ول نو(dial up)الا 

 

وا جهزة    لجميع نجهزته  على الفريد الثاني توفير وتأمين جميع قطع الغيار الالزمة لعمل المقساي -16

 .وعلى لسابه الخاص  التابعة له والتي تتطلبها نعمال الاليانة واحالالط

وي بهاا الفريد الثااني ومتاابعتهاا لغااياه  يقوي الفريد ا ول بااحشاااااراف على جميع ا عماال التي يق -17

 تنفيذ لذا العقد.

 -يلد للفريد ا ول اليانة ا جهزة على لسا  الفريد الثاني في لال :  -18

إذا تبين للفريد ا ول نن المندو  الفني للفريد الثاني والذط يقوي بأعمال الالااايانة غير   -ن

ل جيد ولي يتي اساااتبداله خالل مؤلل نو ننه ص ينفذ عملية الالااايانة وبنود لذا العقد بشاااك

 ( ساعة من طل  الجامعة خطيا .48)

 .لذال اصتفاقيةعدي استجابة الفريد الثاني لطل  الاليانة ضمن الشروط الواردة في  -  

ص يساامل لطرف ثالب بإجراء عملية الالاايانة، وكذلك ص يجوز اسااتخداي مواد نو قطع غير التي     -19

 الفريد ا ول.توالي بها الشركة الالانعة إص بموافقة 

 يقوي الفريد الثااني باإبالا الفريد ا ول عن نط تعاديال يجرط من قبال الشاااااركاة الالاااااانعاة     -20

 .وتوابعه ومللقاتهعن نط جزء يخص المقسي (  (AVAYA)ا مريكية )نط الشركة ا ي 

الفريد ا ول غير مساؤول عن ا ضارار واللوادب والوفاة التي تقع لمعداه ومساتخدمي الفريد     -21

 اني نتيجة قيامه بأعمال الاليانة واحالالط.الث
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 التقيد با نظمة والتعليماه المعمول بها بالجامعة. -22

ص يلد للفريد الثااني نقال اصلتزامااه المترتباة بموجا  لاذا العقاد إلى طرف آخر إص بموافقاة     -23

 الفريد ا ول.

إذا تخلّف الفريد الثااني عن تنفياذ العقاد كلياا  نو جز ياا  نو خاالف نط شااااارط من شاااااروطاه فيلد     -24

 منها:للفريد ا ول نن يتخذ بلقه احجراءاه التالية نو نيا  

وقيدال إيراداه   ككفالة لسان تنفيذ مالاادرة بعض نو كل المبلغ الذط قدمه الفريد الثاني   -ن

 للجامعة.

قبل الفريد ا ول با ساااعار والشاااروط والطريقة المناسااابة  تنفيذ العقد مباشااارة من     -  

%( من ذلك الفرق 15وتضاااامين الفريد الثاني نط فرق في ا سااااعار مضااااافا  إليه )

 لنفقاه إدارية.

يلد للفريد ا ول طل  الفريد الثاني للقياي بأعمال الالاايانة لشاابكه الهاتف المدفونة عند لدوب  -25

 .بعد موافقة الجامعة وإرفاق فاتورةي تقرير الاليانة المطلو  الثاني بتقدي ويقوي الفريد طار ،

   

 الشروط الخاصة: 
الرسععوم و تقدم األسعععار بالدارار األردني مععاممة جمنو أنواع البععرامب ومععاممة مععريتة الم نعا   -1

 الجمركنة.
أن يكون المتقدم مؤهاًل تجاريًا، ويحمل رخصعععة موش ومعععوادة تسعععج ل سعععاريتي الم عو  معععمش   -2

 المرشأة.مجا  االجوزة العممنة والط نة ويحمل رقما مري نا لممرشأة / صاحب 
( وتعمنماته عمى هذا العطاء 2022( لسعععععرة  8تسعععععرا أحكام نلام المشعععععتريا  الحكومنة رق    -3

 ولوا ص ة األولوية.
%( مش القنمة  10لشعععععععععركة التي يحا  عم وا العطاء اتقدي  ك الة حسعععععععععش تر  ذ ارسعععععععععتة  تمتزم ا -4

 اإلجمالنة لإلحالة.
 تحتوا عمى العرض المالي وال ري. Flash Memory))تقدي  نسخة الكتروننة عمى  -5
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