PRODABEL

Especificação Técnica
Unidade de disco rígido para Storage HP EVA 6100
(Unidade de disco rígido, HP EVA 600GB FC, compatível com o HP StorageWorks EVA6100)
Descrição / Especificação Técnica
1

CARACTERÍSTICAS
Unidade de disco rígido do fabricante Hewlett Packard, capacidade de armazenamento de 600GB,
1.01 velocidade de 10K RPM, Fibre Channel HDD, part number 518737-001, compatível com o equipamento HP
StorageWorks EVA 6100.

1.02 A unidade de disco rígido deverá ser nova e sem uso anterior.

1.03 A unidade deverá ser homologada pelo fabricante do HP StorageWorks EVA 6100.

A unidade de disco deverá vir acompanhada de bandeja, parafusos e acessórios necessários para sua
1.04 instalação na Gaveta (enclosure) do storage HP StorageWorks EVA6100. A unidade de disco deverá ser
entregue montada (fixada) na bandeja.

1.05

2

Não será necessário fornecer serviço de instalação (física e lógica) da unidade de disco rígido no storage
HP StorageWorks EVA6100.
GARANTIA

Garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, para peças e mão de obra, com atendimento “on-site”, 24x7 (vinte e
2.01 quatro horas por dia, sete dias por semana) com o fornecedor ou através da rede de assistências técnicas
credenciadas pelo fabricante (Hewlett Packard), situado na região metropolitana de Belo Horizonte.

Durante o período de garantia, caso ocorra defeito no disco rígido o fornecedor deverá substituir o mesmo
2.02 por outro novo, sem uso anterior e com a mesma especificação técnica, sem qualquer ônus para a
Contratante.

3

DO PROPONENTE
O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração contendo as seguintes informações:
3.01

•

Marca (fabricante) e modelo (part number) da unidade de disco rígido ofertada.

3.02

O proponente deverá apresentar, na proposta, declaração informando que a unidade de disco rígido
ofertada é nova, esta em fase normal de fabricação e é compatível com o HP StorageWorks EVA 6100.

3.03

O proponente deverá apresentar, na proposta, documentação técnica do disco rígido, contendo
especificações técnicas e demais características do produto.
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DISPOSIÇOES FINAIS

Por ocasião de cada entrega, a contratada deverá também fornecer uma relação/listagem com informações
básicas sobre os discos rígidos entregues, contendo, pelo menos, os seguintes dados, por disco rígido:
4.01

•

marca, modelo e número de série de fabricação da unidade de disco rígido;

•

período de garantia;

•

número e data de emissão da nota fiscal;

•

nome e telefone da(s) empresa(s) credenciada(s) pelo fabricante dos equipamentos para prestar
manutenção (assistência técnica), situada na região metropolitana de Belo Horizonte.

Responsável Técnico:

MARCELO JOSE CARNEIRO:71877584649

Digitally signed by
MARCELO JOSE CARNEIRO:71877584649
DN: cn=MARCELO JOSE CARNEIRO:71877584649,
c=BR,
o=ICP-Brasil,
ou=ICP-Brasil,
Reason: Especificação técnica para processo de compra pela PBH.
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