
 دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سلماس

سوره ای تقاطع امیرکبیر، شبکه بهداشت و درمان خیابان  -شهرستان سلماس -آدرس: استان آذربایجان غربی

 04435247778تلفن تماس:      5881953757کد پستی  –سلماس 

HP ProLiant DL380 G9 1 

CPU: 2*Intel Xeon E5-2630V4 (2.2GHz/10Core/25MB Cache) 2 

Memory: 64GB (2*32GB) DDR4 2400MHz P/N: 805351-B21 3 

Hard Drive: 24*1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF(2.5 inch) SC Dual 
Port Enterprise P/N: 781518-B21 

4 

Storage Controller: HPE Flexible Smart Array P440 ar/2GB 
FBWC Onboard 

P/N: 749974-B21 
HP 12GB SAS Expander Card With Cables P/N: 727250-B21 

5 

Network controller: HPE Embedded Ethernet 1Gb 4port 331 i 
Adapter 

6 

Power Supply: 2*800W Flex Slot Platinum Hot Plug P/N: 
720479-B21 

7 

HP DL380 G9 8SFF Bay1 Cage/Backplane Kit P/N: 719067-
B21 

8 

HP DL380 G9 Additional 8SFF Bay2 Cage/Backplane P/N: 
768857-B21 

9 

Fans: (6) hot Plug high performance fans, redundant 10 
 :*توضیحات مهم

          باشد در غیر این سرور  Label Originalاصل و دارای  HARD, RAM, POWERکلیه قطعات سرور از جمله  -1

 عودت داده خواهد شد

 کلیه قطعات سرور از تاریخ فروش به مدت یک سال دارای گارانتی تعویض باشند -2

بنام سپرده حسن انجام   0111623493002ریال جهت شرکت در استعالم به شماره حساب  50 000 000مبلغ  -3

 گذاشته و مهر و امضا گردد "ب"و در پاکت  کار نزد بانک صادرات شعبه سلماس واریز گردد

 استعالم باشد شده تعیین مارك از غیر دهی قیمت هرگونه و خوردگی قلم و خوردگی الك بدون بهاء استعالم -4

 . نیست قبول قابل و باطل

 ( 25/11/97لغایت  16/11/97 )ازتاریخ ده روزاز تاریخ نشر آگهی به مدت  – 5

 صورت خواهد گرفت و تنظیم سند پس از تحویل و تایید کارشناس فنی تسویه حساب -6

 هزینه حمل و ارسال به عهده فروشنده می باشد -7

 حراست شبکه تحویل گردداستعالم ارسالی به  -8

 روزه بایستی تحویل گردد 3دستگاه سرور بعد از مشخص شدن برنده حداکثر  -9

 برگه های استعالم به مهر و امضا شرکت ممهور و امضا گردد -10
 

 مبلغ پیشنهادی)ریال(:


