
 
 

  
  
  

  و خرید تجهیزات مربوطه Domainپیاده سازي   قیمت فرم استعالم
را از طریق  و خرید تجهیزات مربوطه Domainپیاده سازي  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در نظر دارد 

در صورت تمایل به شرکت در استعالم با مشخصات  عالقمندان می توانند. به شرکت هاي واجد شرایط واگذار نمایداستعالم قیمت  
  .نماینداقدام    1398//2510  مورخه شنبهچهار پایان وقت اداري روز تا  تحویل آن به دبیرخانه سازمانتکمیل و  به زیر، نسبت

  .سازمان در قبول یا رد پیشنهاد مختار می باشد - 
ار ساقط بدر صورت درج توضیحات استعالم از درجه اعت. گردداز درج هرگونه توضیحات اضافی در فرم استعالم خودداري  - 

  .می باشد
  .سازمان نظام صنفی رایانه باشد باید داراي عضویت  معتبر درشرکت پیشنهاد دهنده  - 
سازمان نظام مهندسی  و خرید تجهیزات مربوطه   Domainپیاده سازي مربوط به استعالم  "درج عبارت  - 

 .برروي پاکت الزامی می باشد "ساختمان استان آذربایجان شرقی

  مبلغ به ریال  تعداد  عنوان  ردیف

1  
 و  primaryاندازي و تعریف دامین کنترلر  راه :پیاده سازي شامل 

additional و تعریفGroup Policy    و مطابق با نیازهاي سازمان  

  )Manage engine(با نام   log analyzerنصب نرم افزار 

 -  
  

    کاربر120  اتصال کالینت ها به دامین کنترلر  2

3 

  : مشخصات سرور
١ x HP Proliant DL٣٦٠ G١ ٩x٢.٥ ٨" CTO Chassis 
٢ x Intel Xeon E٢٦٩٠-٥v٢.٦ ٣GHz Twelve-Core, 
٣٠Mb, ٩.٦GT/s  
٢ x ٨GB PC٢١٣٣-٤P-R DDR٢ ٤Rx٢١٣٣ ٨MHz 
ECC  
١ x HP Smart-Array P٨٤٠ar w/ ٤GB cache FWBC  
٢ x HP ٦٠٠GB ١٠k SAS ٦ "٢.٥Gbps Dual-Port for 
Gen٨/Gen٩ Servers  
١ x HP Ethernet ١Gb ٤-port Adapter (٤ x Ports)  
١ x ٢ x ٨٠٠W Hot-Swap Power Supplies (Gen ٩)  
١ x Integrated Lights-Out ٤ – Included  

  دو دستگاه
)primary  و

additional(  

  

سانتی متر 100براي رك به عرض  ریل رك براي هر سرور  5     دو جفت 
    قیمتجمع 

    مبلغ ارزش افزوده
    جمع کل

 باشد به عهده کارفرما می ارائه گواهی ثبت نام، و ارزش افزوده در صورت ثبت نام پیشنهاد دهنده درسامانه ارزش افزوده
  ))واحد انفورماتیک( جهت توضیخات الزم در خصوص استعالم 041- 36598255:شماره تماس (

  
  مهر وامضا                                          :                                پیشنهاد دهنده نام شرکت یا موسسه


