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 (  2020/  14  ) رقم لدعوة العطاء الفنية والتزويديةالشروط 
 لالنظمة العاملة يف جامعة الطفيلة التقنية البياانت اوراكل  لقواعددعم فين 

 

 اوالً: وصف عام

يتوفر لدى جامعة الطفيلة التقنية العديد من االنظمة العاملة واليت تعتمد يف عملها على قواعد بياانت اوراكل واليت 
البياانت أوراكل  لقواعدرخص جامعة الطفيلة التقنية لدى . اضافة، يتوفر متخصصة تشغيل ةنظماتعمل من خالل 

 :لديها خلدمة انظمة املعلوماتمركز احلاسوب يف اجلامعة  ستعملهايو 
 

لة لديها واليت تعتمد لالنظمة العاملقواعد البياانت توقيع اتفاقية صيانة مركز احلاسوب  –جامعة الطفيلة التقنية وتعتزم 
  عند احلاجة.للجامعة يف املوقع لتقدمي الدعم الفين  شركة حملية متخصصةمع على قواعد بياانت اوراكل 

 

 شركة المحال عليها العطاء )وصف خاص(األعمال المطلوبة من الثانياً : 

 على من يرغب ابملشاركة هبذا العطاء االلتزام مبا يلي:

 .الدعم الفين احمللي للربجميات املشمولة يف عقد الصيانةتقدمي خدمات الصيانة و  .1
 (.الطفيلة التقنيةموقع تشغيل الربجميات )جامعة أن تتم مجيع أعمال الصيانة يف  .2

 إبجراء ال الشركة احملال عليها العطاء لتزمتأن  .3

الدعم الفين وتركيب والفحص و  Tuningصيانة الدورية )وهي الصيانة الوقائية للربجميات واليت تشمل املعايرة  .4
( مع أعمال االستشارات مرة واحده كل شهر يف املوقع الرئيسي للجامعة Patches and Fixes)إصالحاهتا 

 Test( وكذلك )Productionsوبشكل يضمن سري عمل الربجميات بصورة مستمرة لكل من اخلوادم )

Environment) ،يشمل تقييم الوضع احلايل يلة التقنية مع تقدمي تقرير ملدير مركز احلاسوب يف جامعة الطف
 الشركة.به  تواإلجراء الذي قام

مع من الزايرات حلل املشاكل اليت تظهر بني احلني واألخر  حمددعدد غري ب الشركة احملال عليها العطاء لتزمتأن  .5
 .ت به الشركةايل واإلجراء الذي قاميشمل تقييم الوضع احلتقدمي تقرير 

ابالستجابة والبدء بعملية اإلصالح وكذلك تقدمي االستشارات املطلوبة  ال عليها العطاءالشركة احمللتزم تأن  .6
 خالل مدة ال تتجاوز:

 (3 ساعات من وقت التبليغ يف حالة العطل الشامل وهي احلالة الناجتة عن تعطل ) برجمياتاحدى 
 Database corruption, Loss ofحبيث ال يتمكن معظم املستخدمني من العمل أو يف حالة )اوراكل 

data/log files.) 
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 (6ساع )يف حال األعطال األخرى ات. 
 .توسيع قاعدة البياانت عند احلاجة لذلك .7
تصحيح وتصليح . اضافة اىل وإبقائها صاحلة للعمل بصورة فاعلةالعاملة يف اجلامعة برجميات أوراكل  مجيع صيانة .8

 .ربجميات عند احلاجةتلك الأي خلل أو عطل يف 
واخطاء يف قاعدة البياانت للتأكد من عدم ظهور مشاكل   (Alert & Trace Filesة امللفات املؤقتة )مراقب .9

مع تقدمي تقرير يوضح الوضع السابق واحلايل بعد وقبل  خالل الزايرات الدوريةغري ضرورية ال امللفاتوشطب 
  .حذف تلك امللفات

( ومعاجلة هذه العيوب Bugsظهور عيوب فنية )عند  شركة اوراكلإجراء أي تعديالت موصى هبا من قبل  .10
النظمة من تقدمي املساعدة إلجراء عمليات التحديث ل(. اضافة اىل Patches & Upgradesمن خالل تنفيذ )

 .Updateوال  Patchesتطبيق ال خالل 

  يف عمليات اخذ النسخ االحتياطية واسرتجاعها ساعدةامل تقدمي .11

(RMAN Utility, Export & Import utilities )ة وحفظها واملساعدة يف بناء امللفات اخلاصة ابلنسخ االحتياطي
 يف اكثر من مكان آمن ابالتفاق مع مدير مركز احلاسوب.

 أبفضل طريقة ممكنة. Performance Tuningتقدمي املساعدة يف عمليات حتسني األداء للنظام  .12

وتنزيل برجميات أوراكل )خادم التطبيقات وقواعد  تقدمي املساعدة يف حالة إعادة جتهيز اخلوادم الرئيسية .13
 البياانت( وإعادة تعريفها يف احلاالت الطارئة. 

بناء على طلب  (Upgrade) أحدثالقيام برتقية االصدارات احلالية من قواعد البياانت اوراكل اىل اصدارات  .14
  .Cloud Computingاجلامعة حىت وان كانت تلك االصدارات تعتمد يف عملها على مبدا 

على اي اجهزة  املرخصة أوراكل برجميات من يلزم ما كل وتشغيل بتنصيب العطاء عليها احملال الشركة تقوم أن .15
 وخوادم قد تشرتيها اجلامعة ونقل البياانت اىل االجهزة اجلديدة حسب االصول.

توجيه اضافة اىل  .معها االجابة على استفسارات موظفي اجلامعة املتعلقة بربجميات اوراكل وكيفية التعامل .16
 .واجراءات التسليم من موظف اىل آخر موظفي اجلامعة املختصني إىل كيفية التعامل مع الربجميات وحتديثاهتا

من جامعة الطفيلة التقنية على نظام التشغيل الذي  اربعة اشخاصالعطاء بتدريب  عليها احملال الشركة تقوم أن .17
  .لقواعد البياانت اوراكل إلدارةعلى االنظمة والتطبيقات احلديثة  تعمل عليه قواعد البياانت وتدريبهم

احملافظة على تطابق مع  ( وتقدمي الصيانة والدعم الفين الالزم هلا.Data Guardبناء قاعدة بياانت بديلة ) .18
 ومتاثل قاعدة البياانت البديلة مع قاعدة البياانت الرئيسية.

األعطال يف كافة األوقات والظروف وتكون الشركة جاهزة لتلقي  تكون االستجابة متساوية ومتشاهبة حلل .19
 البالغات على مدار الساعة ليال وهنارا.
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 ً  التقدم للعطاء : شروط ثالثا

 .ويرفق شهادة بذلك من شركة أوراكل املعتمدةالشركات املسموح هلا املشاركة يف هذا العطاء هي الشركات  -
  (Gold Partner or Higher) تعطى االولوية للشركات املصنفة كـ 

يتم ورقم وطين مثبت يف الضمان االجتماعي أن يكون للشركة املتقدمة للعطاء رخصة مهن وسجل جتاري  -
 سنوات. 4إرفاقها مع العرض املقدم حبيث ال يقل عمر الشركة عن 

االتفاقيات مع يبني نبذه عن الشركة وواثئق الوكاالت و  Company Profileعلى املناقص تقدمي ملف الشركة  -
الشركات الصانعة واهم املشاريع والعقود اليت قامت هبا الشركة وتقدمي السرية الذاتية للفريق الفين واإلداري اخلاص 

 ابلشركة.
 يشرتط أن يكون للمناقص خربة سابقة يف برجميات أوراكل عن طريق عقود أو مشاريع مشاهبة يف جمال  -

Oracle Web Logic Server/Oracle Internet Application Server, Internet Developer Suit, Oracle 
Database, Oracle RAC. 

 يف تقدمي خدمات الدعم الفين ملنتجات أوراكل نيأشخاص متخصص 5وجود كادر فين ال يقل عن  -

 Oracle Application Server/Web Logic Server, Oracle Database & RACـ

  Database & Application Server  يف OCP   حيملون شهادة

 مع تقدمي صورة عن الشهادات وشهادة

 OCE (Oracle Certified Expert – Real Application Cluster). 

تقدم الشركة كشف أبمساء وأرقام التواصل للموظفني حسب االختصاص لتسهيل التواصل يف حال حدوث أي  -
 عطل.

 .ى توقيع العقد حسب القوانني املعمول هبا يف اململكة األردنية اهلامشيةتلتزم الشركة بدفع رسوم الطوابع املرتتبة عل -

 ملن حيال عليه العطاء.   %10تقدمي كفالة حسن تنفيذ بقيمة  -

 املبيعات.العامه على  ضريبةالالسعر ابلدينار األردين شامال كافة الرسوم والضرائب ورسوم الطوابع و  -
 غري قابلة للتجديد إال ابتفاق الطرفني. ملدة سنة واحدة  وفاقية من اتريخ توقيع االت تبدأ  :مدة العقد  -
 دفع رسوم الطوابع القانونية والرسوم اإلضافية للجامعات خالل عشرة أايم من التبليغ -

( تسعني يوما من التاريخ احملدد 90أن يكون عرض األسعار املقدم من املناقص ساري املفعول ملدة ال تقل عن ) -
  العروض. كأخر موعد لتقدمي

ملراقبة وحل املشكلة إن  لذلكلكادر الشركة يف حال اضطر  للمبيت فقط تقوم اجلامعة بتأمني مكان إقامة -
 . لية لكادر الشركةما تكاليفاي  وال يرتتب على اجلامعة ،وعلى الكادر االلتزام بطلب اجلامعة وجدت

 

 


