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كراسة الشروط والمواصفات الفنية
للمناقصة العامة رقم ( )2019/1لسنة 2019
لتوريد وتركيب أجهزة وأنظمة تامين الشبكات
للمركز الرئيسي للحاسب اآللي بمبنى الحاسب اآللي
للهيئة القومية لسكك حديد مصر

آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثالثاء الموافق  2019/03/19قبل الساعة  12ظهرا
ثمن الكراسة  5000 :جنيه مصري
إجمالي عدد صفحات الكراسة ( )32صفحة
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 1مقدمة
1-1

شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) TransIT

شركة مساهمة مصرية تأسست بموجب قانون االستثمار رقم  8لسننة  1997فني ننوفمبر  2007ومملوكنة بالكامنل
للهيئة القومية لسكك حديد مصر ويبلغ رأس مالها المصدر  10مليون جنيه وتعمل شركة تكنولوجيا معلومات النقنل
بتقديم مشروعات تكنولوجيا المعلومات للهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئات التابعة لوزارة النقل ويمكن إيجاز
نطاق عمل الشركة في النقاط الموجزة التالية:
 -1القيام بدراسات الجدوى بمشروعات نظم المعلومات
 -2طرح المشروعات للموردين والتقييم واالختيار والتعاقد
 -3اإلشراف على تنفيذ المشروعات
 -4التشغيل والدعم الفني للمشروعات
 -5خدمات االستضافة للتطبيقات
ومقر الشركة هو مبنى الحاسب اآللي لهيئة سكك حديد مصر بمحطة مصر ميدان أحمد حلمي
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الهيئة القومية لسكك حديد مصر

الهيئة القومية لسكك حديد مصر هني احندى القطاعنات المدمينة بنوزارة النقنل والمواصنالت المصنرية وهنى عضنو
عامل فى االتحاد العربي للسكك الحديدية حين تشنارب بأبحاثهنا واقتراحاتهنا فيهنا وكنذلك التجمعنات الدولينة المثيلنة
سعيا إلى النهوض بمستوى الهيئة ومواكبة التطورات العلمية

 2موضوع المناقصة
تقوم شركة تكنولوجيا معلومات النقل ( )TransITبطرح مناقصة عامة لتوريد وتركيب أجهزة وأنظمة تأمين
شبكات المعلومات لمركز الحاسب الرئيسى للهيئة القومية لسكك حديد مصر حي

تلتزم الشركات المتقدمة

والمتمصصة فى هذا المجال بتوريد وتركيب وتشغيل وضمان البنود المطلوبة لتحل محل األجهزة الموجودة
حاليا وذلك شامل الصيانة وقطع الغيار بالموقع لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ االستالم االبتدائي ويتضمنها
اتفاق مستوى ألداء الصيانة ( )SLAلألجهزة واألنظمة الموردة  ،على ان تلتزم الشركات المتقدمة للمناقصة
بجميع االجراءات الفنية والتقنية لتركيب وتشغيل األجهزة الموردة دون توقف العمل على جميع األجهزة
األخري المتصلة باألجهزة المطلوبة وعمل االختبارات الالزمة للتأكد من سالمة التشغيل  ،على أن يتم
استيفاء الشروط المبينة فيما بعد وتقديم عروضها للتنفيذ  ،موضحا بها الشروط التعاقدية والفنية بالمظروف
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الفني والمالية بالمظروف المالي وتشمل هذه الكراسة الشروط الالزمة للتقدم بالعطاءات  ،والمسئوليات
والمهام المطلوب تنفيذها  ،والبنود التي سيتم التقييم على أساسها  ،وأسلوب التقييم

 3الشروط العامة
 1-3القوانين واللوائح
 يعمل بأحكام الئحة المشتريات والعقود الماصة بشركة تكنولوجيا معلومات النقل وكذا الالئحة المالية
الماصة بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الكراسة
 2-3النتيجة الفنية
 تعتبر المطالب حل متكامل ( )Turnkey solutionشامل التوريد والتركيب والتدريب والتشغيل التجريبي
والضمان والدعم الفني
 سيتم قبول عروض الشركات المتقدمة شامل جميع المطالب والمدمات كوحدة واحدة
 يجب على مقدم العطاء التقدم بجميع بنود المشروع كحل متكامل ولن يتم قبول العروض الغير مستوفاة
جميع البنود
 سيتم تقييم العروض المقدمة كحل متكامل دون تجزئتة لذا ستم القبول الفني على الشركة المقبولة فنيا بجميع
بنود الكراسة مع إستبعاد الشركات الغير مقبولة فنيا فى بعض أو كل بنود الكراسة.
 يتم التقييم بنظام النقاط الفنية طبقا لمنهجية التقييم الواردة الحقا
 لشركة تكنولوجيا معلومات النقل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بدون إبداء األسباب

 4تقديم العطاءات
 1-4التوقيتات
 تحدد يوم الثالثاء الموافق  2019/3/19موعدا الستالم العروض وذلك قبل الساعة  12ظهرا بمقر شركة
تكنولوجيا معلومات النقل  -القاهرة  -ميدان احمد حلمي  -مبني الحاسب االلي لهيئة سكك حديد مصر
 ال يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد أيا كانت أسباب التأخير كما ال يلتفت الى الرسائل البرقية التي
تصل الى الشركة بعد فتح المظاريف
 يجب توقيع وختم محتويات المظروف الفني والمالي
 تقدم العطاءات باسم شركة تكنولوجيا النقل في مظروفين منفصلين مغلقين (فني  /مالي) معا إلى إدارة
المشتريات بشركة تكنولوجيا معلومات النقل بالعنوان الموضح عالية
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 يجب أن يحضر مقدم العطاء ما يثبت أنه مندوب مفوض بمطاب معتمد من الشركة المتقدمة
 2-4دراية الشركة المتقدمة بالموضوع
 علي الشركة المتقدمة دراسة كراسة الشروط والمواصفات قبل إعداد عطائها ويمكن للشركة إرسال
االستفسارات الماصة بهذه الكراسة علي البريد االلكتروني ()RFPQA@transit.com.eg
 أخر موعد لتلقي االستفسارات بالبريد اإللكتروني هو االحد الموافق 2019/3/10
 يتم الرد علي هذه االستفسارات فقط للشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط والمواصفات
 تعتبر توضيحات الكراسة التي تصدر قبل فتح المظاريف الفنية جزءا ال يتجزأ من الكراسة األصلية
 من الممكن تحديد موعد للشركات  -كل شركة على حدى  -بعد تقديم العطاءات للمناقصة لعمل
( )Presentationللعرض الفني المقدم يشمل مكونات الحل المقترح بالكامل بالتفصيل

 5المظروف الفني
يكتب على المظروف الفني اآلتي" :المناقصة رقم ( )2019/1لعام "2019
"توريد وتركيب أجهزة وأنظمة تامين الشبكات للهيئة القومية لسكك حديد مصر"
"شركة تكنولوجيا معلومات النقل"
"عطاء شركة (

)"

"العرض الفني"
تقدم الشركة المظروف الفني من أصل وصورتين يحتوى علي االتي :
1-5

الجزء األول
كراسة الشروط والمواصفات الفنية
 ترفق الشركة المتقدمة كراسة الشروط التي تم شراؤها موقعة وممتومة بماتم الشركة وأيضا يرفق مكمل
الكراسة (الرد علي االستفسارات الفنية) إن وجد .ويعتبر ذلك قبوال من الشركة بكل ما ورد فيهما حي
تعتبر كراسة الشروط والمواصفات ومكمل الكراسة جزء ال يتجزأ من العقد بين شركة تكنولوجيا معلومات
النقل والشركة التي ستسند إليها األعمال .وعلي هذا ال يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم
من اشتراطات ما لم تقبل شركة تكنولوجيا معلومات النقل ذلك صراحة
التأمين االبتدائي
 يجب ان يكون العطاء مصحوبا بتأمين ابتدائي قدره  250,000جنيه مصري ( مائتان وخمسون الف جنيه
مصري فقط ال غير) ويرفق بالعرض الفني
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 يكون التأمين بشيك مقبول الدفع أو بمطاب ضمان غير مشروط صادر من أحد البنوب الماضعة للبنك
المركزي المصري ويكون بنفس القيمة والعملة وساري المفعول لمدة ستة شهور من تاريخ جلسة استالم
المظاريف الفنية وقابل للتجديد دون الرجوع الي المورد
 ال يقبل العطاء الغير مصحوب بكامل التأمين الماص به
شروط الدفع
 ال يجوز للشركة تقديم شروط دفع يتم بمقتضاها صرف دفعات أو اجزاء من دفعات قبل استيفاء الشروط
المنصوص عليها الحقا بكراسة الشروط والمواصفات
الجدول الزمني للتوريد
 ال يجوز للشركة تقديم مدة توريد أطول من المدة المنصوص عليها الحقا بكراسة الشروط والمواصفات
جدول يوضح سنوات الضمان لكل بند
 ال يجوز للشركة تقديم فترة ضمان أقل من الفترة المنصوص عليها الحقا َ بكراسة الشروط والمواصفات
مدة االرتباط
 يجب أال تقل مدة االرتباط بالعرض المقدم عن  90يوم اعتبارا من التاريخ المحدد لتقديم العطاءات  ,قابلة
للتجديد بموافقة مقدم العرض
2-5

الجزء الثاني
بيانات الشركة الموردة
 الشكل القانوني للشركة مع صورة من شهادة القيد بالسجل التجاري مع ضرورة ان يكون السجل موضح به
نشاط الشركة موضوع العقد وبه أخر تعديل على أال يتعدى تاريخ السجل  30يوم من تاريخ صدروه
 السيرة الذاتية للمجموعة اإلدارية والفنية بالشركة
 صورة من عقد تأسيس الشركة
 صورة البطاقة الضريبية الماصة بالشركة بها آخر إقرار ضريبي
 صورة بطاقة التسجيل في مأمورية الضرائب على المبيعات
 إقرار يفيد بأن الشركة المنتجة أوفرعها أو وكيلها بمصر تضمن توريد قطع الغيار األصلية لجميع
األصناف المتعاقد عليها خالل فترة الضمان
 النماذج الواردة بملحق ( أ ) مستوفاه
 حجم الشركة وبياناتها األساسية و أفرعها و شرح الهيكل التنظيمى لها وعدد العاملين بها
 منهجية الشركة المتبعة إلدارة المشروعات المماثلة وكيفية تعاملها مع التغيرات التي تطرأ خالل تنفيذ
المشروع (إدارة التغيير)Change Management -
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 شهادات الجودة الممنوحة للشركة (إن وجدت)
 يجب أن تكون الشركة مقدمة العطاء (وكيل  /شريك  /موزع معتمد) للشركة المنتجة ألجهزة تأمين
الشبكات المطلوبة مع تقديم صور االتفاقيات التى تفيد ذلك)
 الموقف المالي للشركة ورأسمالها وميزانيتها آلخر سنتين ماليتين مع إرفاق صور الميزانية
 سابقة أعمال الشركة المتقدمة فى هذا المجال و خبرتها في توريد وتركيب واختبار وصيانة األجهزة
المماثلة لألجهزة موضوع الكراسة بمصر وبيان عن كل مشروع و دور الشركة فيه والجهة المنتفعة به مع
بيان إسم المسئول بكل جهه ووسيلة اإلتصال به  ,على أن يرفق صور من أوامر التوريد أو العقود -
المدعمة لذلك  -الصادرة للشركة من الجهات خالل آخر ثالثة أعوام
 يجب ان يكون مقدم العطاء مقيما في جمهورية مصر العربية او يكون له وكيل فيها واال وجب عليه ان
يبين في عطائه الوكيل الوحيد المعتمد في جمهورية مصر العربية فيما لو رست عليه المناقصة او يبين في
عطائه العنوان الذي يمكن ممابرته فيه ويعتبر اعالنه صحيحا
 يتم ختم كافة أوراق العرض الفنى المقدم بكافة مرفقاته بخاتم الشركة مقدمة العطاء
الجزء الثالث

3-5

 جداول الكميات لألصناف التي تتقدم بها الشركات بحي

تكون متطابقة من حي

األصناف والكميات

الواردة بكراسة الشروط والموصفات الفنية والعرض المالي للشركة
 يحق للشركة مقدمة العطاء أن يحتوي عرضها على حل أساسي و(حل إضافى كحل بديل) على أن يكون
الحل اإلضافى حل متكامل (يذكر الحل البديل بجميع مكوناتة فنيا ً وماليا ً بشكل منفصل عن الحل األساسي)
 العرض الفني للبنود المطلوبة بصورة مفصلة وتشمل:
 المواصفات الفنية التفصيلية لألصناف المطلوبة ()Detailed Part Number BOQ


قوائم االختبار ( )Check listالواردة ضمن المطالب والمواصفات الفنية مع مراعاة اآلتي:
 oيقوم مقدم العطاء بإدراج المواصفات الفنية لألجهزة المقدمة منه بقوائم االختبار طبقا للكتالوجات
الفنية لها وبالقيم المقدمة منه فعليا لكل بند من بنود القائمة مع اإلشارة إلى مرجعية هذه البيانات في
الكتالوجات الفنية لألجهزة وعمل ( )Highlightلها بالكتالوجات
 oفي حالة اختالف البيان المقدم فى (قائمة االختبار) عن الموجود بالوثائق الفنية يجب أن يوضح
مقدم العرض سبب االختالف
 oالمطالب الموجودة فى قائمة اإلختبار هى الحد االدنى المطلوب تحقيقة بالكامل لقبول العرض فنيا
 oعلى مقدم العرض استيفاء قائمة إختبار لكل بديل يقدمه بمعنى أنه إذا قدم عرض أساسى وعرض
بديل فيجب تواجد قائمة اختبار للعرض األساسي وقائمة أخرى للعرض للبديل
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 oاألجهزة التى لم تقدم لها قائمة اختبار لن يتم تقييمها ولن تؤخذ في االعتبار
 oتقارير تقييم الشركات المصنعة وقياس مدى تواجد و انتشار الماركات المقدمة على المستوى
المحلى والعالمي وكذا التقييمات العالمية لقياس مستويات األداء ( )benchmarksألجهزة تأمين
الشبكات المقدمة وذلك من قبل المؤسسات العالمية المحايدة مثل مؤسسة ),NSS Labs
 )Gartnerفي آخر التقارير المصدرة منها  ,مع إرفاق هذه التقارير بالعرض الفني المقدم  ,و ذلك
لضمان معيار الجودة العالية لألجهزة المقدمة وسيتم تقييم ذلك فنيا
 oآخر إصدار من الكتالوجات والوثائق الفنية للمنتجات المقدمة من الشركة بما يؤيد صحة البيانات
الفنية التى تم إدراجها بقوائم االختبار  ,مع العلم أنه في حالة وجود تعارض فنى بين العرض الفنى
المقدم والكتالوجات المقدمة سيتم األخذ بما هو مذكور بالكتالوجات
الصيانة والدعم الفني والضمان:
 على مقدم العطاء شرح مشتمالت أعمال الصيانة والدعم الفني المقدم منه خالل فترة الضمان وكذا خالل
فترة الصيانة فى حالة عمل عقد صيانة بعد انتهاء فترة الضمان على أن تشمل كافة أعمال الصيانة والدعم
الفنى لألجهزة الموردة منه شاملة قطع الغيار األصلية أو إحالل األجهزة العاطلة بأخرى من نفس الموديل
 تشمل فترة الضمان تجديد البرمجيات شاملة توريد وتثبيت التعديالت والتحديثات التى تطرأ عليها
واإلصدارات الحديثة لها
 على المورد االلتزام خالل فترة الضمان والصيانة بمستوي المدمة للصيانة ( )SLAكما جاء بفقرة رقم
( 10مرفقات) بكراسة الشروط والمواصفات الفنية
 يجب أال يحتوى المظروف الفنى على أية بيانات مالية بمالف خطاب الضمان سالف الذكر ,وسيتم استبعاد
أى شركة يتضمن مظروفها الفني أية معلومات مالية
 على مقدم العرض تقديم عدد ( )2اسطوانة ( )CD/DVDأو ( )Flash memoryعليها الملفات الماصة
بالعرض الفني المقدم منه باإلضافة إلى قوائم االختبار مستوفاه لجميع األجهزة المقدمة بنفس شكل وترتيب
بنود قوائم االختبار المرفقة (مكتوبة باستمدام برمجيات )MS Word, MS Excel :لسهولة تفريغ
العروض و توضع األسطوانة داخل مظروف العرض الفني المغلق بحي تكون محتوياتها مطابقة للعرض
الورقي  ,وفى حالة وجود اختالف بين النسمتين ستكون المرجعية للعرض الورقي الممتوم بمتم الشركة

 6المظروف المالي
يكتب على المظروف المالي اآلتي" :المناقصة رقم ( )2019/1لعام "2019
"توريد وتركيب أجهزة وأنظمة تامين الشبكات للهيئة القومية لسكك حديد مصر"
"شركة تكنولوجيا معلومات النقل"
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"عطاء شركة (

)"

"العرض المالي "

تقدم الشركة المظروف المالي باللغة العربية  ,و يحتوى على اآلتي:
 قوائم األسعار (التفصيلية واإلجمالية) للبنود والمدمات المقدمة بالعطاء تقدم فقط بالدوالر األمريكي شاملة
الضمان وضريبة المبيعات وكافة الضرائب والرسوم والدمغات وجميع المصروفات وتكلفة أعمال النقل
(للمركز الرئيسي للحاسب اآللي بمبنى الحاسب اآللي للهيئة القومية لسكك حديد مصر)  ,وذلك لكافة البنود
المقدمة بعرض الشركة الفنى ويجب أن ينص على ذلك بالعرض المالي
 شروط الضمان  /مدة التوريد
 قيمة مستوي أداء المدمة المطلوب تطبيقة خالل فترة الثالث سنوات ضمان يجب أن تذكر بشكل منفصل
بالعرض المالي
 قيمة  /نسبة الصيانة السنوية لألجهزة المقدمة بعد انتهاء فترة الضمان على أن تكون ثابتة لمدة  3سنوات
بعد انتهاء الضمان
 يجب أال يحتوى المظروف المالى على أية تحفظات لها عالقة بسعر صرف العمالت األجنبية ويجب أن
تكون األسعار ثابتة حتى إتمام االلتزامات الفنية وصرف المستحقات  ,وسيتم استبعاد أى عرض يوجد به
أى تحفظات مرتبطة بأسعار صرف العمالت األجنبية
 يتم ختم كافة أوراق العرض المالى المقدم بكافة مرفقاته بماتم الشركة مقدمة العطاء
 التزام الجهة مقدمة العرض بقبول شروط الدفع المذكورة بكراسة الشروط والمواصفات وباألسعار
المذكورة بالعقد حتى تنفيذه بصفة نهائية

 7تقديم العطاءات
 1-7شروط الدفع
 %25 دفعة مقدمة في مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة غير مشروط  ,يرد بعد االستالم االبتدائي
 %50 بعد توريد وتركيب االجهزة المطلوبة وتحرير شهادات التركيب
 %25 بعد التشغيل وانتهاء فترة الثالث شهور اختبار (التشغيل التجريبي) وإجراء االستالم االبتدائي
 تدفع قيمة الـ ( SLAمستوي أداء المدمة المطلوب تطبيقة خالل فترة الثالث سنوات ضمان) مقابل فواتير
ربع سنوية على أن يتم الدفع بنهاية كل ثالثة أشهر.
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تقدم الفواتير بالدوالر األمريكي ويتم الدفع بالجنية المصري بسعر تغير العملة للبنك المركزي المصري
في تاريخ توقيع العقد

 2-7مدة التنفيذ
 مدة التنفيذ ال تتجاوز  6شهور تبدأ من تاريخ إصدار شيك الدفعة المقدمة  ,علي أن تلتزم الشركة بتقديم
خطاب ضمان الدفعة المقدمة خالل اسبوع من تاريخ توقيع العقد  ,وإال سيتم حساب بداية تنفيذ المشروع
بعد اسبوع من تاريخ توقيع العقد
 3-7سنوات الضمان
 على مقدم العطاء تقديم فترة ضمان لألجهزة المقدمه منه شاملة أعمال الصيانة والدعم الفنى وكذا العمالة
وقطع الغيار األصلية لمدة  3سنوات من الشركة االم المنتجة لها ضد عيوب الصناعة وتبدأ من تاريخ
االستالم اإلبتدائى
 4-7نسبة الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان
 على مقدم العطاء تقديم قيمة  /نسبة الصيانة السنوية شاملة العمالة وجميع قطع الغيار األصلية لألجهزة
المقدمة منه وتكون القيمة  /النسبة ثابتة لمدة  3سنوات على االقل بعد انتهاء فترة الضمان.
 5-7التأمين النهائي
 تقدم الجهة المتعاقدة خالل فترة ال تتجاوز خمسة أيام عمل من التعاقد تأمينا نهائيا مقداره ( )%5وذلك من
قيمة عطائه المقبول بموجب خطاب ضمان نهائي غير مشروط صادر من أحد البنوب الماضعة ألشراف
البنك المركزي المصري ويعتبر هذا تأمينا نهائيا لضمان تنفيذ العقد حي

تحتفظ الشركة بالتأمين النهائي

بأكمله حتي تنتهي الجهة المتعاقدة من تنفيذ العقد بصفة نهائية وانتهاء فترة الضمان لألعمال المسلمة
ابتدائيا دون وجود مالحظات
 يشترط في خطاب الضمان ان تكون القيمة بالكامل مستحقة الدفع لشركة تكنولوجيا معلومات النقل نقدا
وفورا بمجرد طلب شركة تكنولوجيا معلومات النقل ذلك كتابيا ودون الحاجة الي اجراء آخر
 يبقى هذا التأمين محجوزا لدى شركة تكنولوجيا معلومات النقل حتى تنفيذ العقد وانتهاء فترة الثالث سنوات
ضمان بصورة نهائية
 في حالة عجز الشركة المتقدمة عن تقديم التأمين النهائي على النحو المشار إليه  ,فإن لشركة تكنولوجيا
معلومات النقل الحق في سحب قبولها لعطاء الشركة ومصادرة التأمين االبتدائي دون الحاجة الي أي إجراء
آخر
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 6-7مدة التنفيذ وغرامة التأخير
التنازل عن العقد
 ال يجوز للجهة المتعاقدة أن تتنازل عن العقد  -كله أو جزء منه  -أو تسند أعماال من الباطن ألي جهة أو
شمص آخر وفي حالة حدوث ذلك يحق لشركة تكنولوجيا معلومات النقل فسخ العقد ومصادرة التأمين
النهائي دون الحاجة إلى إنذار أو اتماذ إجراء قانوني وذلك باإلضافة إلى حق شركة تكنولوجيا معلومات
النقل في المطالبة بتعويض في حالة إذا ما استمدمت الجهة المتعاقدة الغش أو التالعب في التعامل مع
شركة تكنولوجيا معلومات النقل واتماذ اإلجراءات القانونية الالزمة
إيقاف الصيانة
 يحق لشركة تكنولوجيا معلومات النقل بدون إبداء أسباب وقف صيانة اي جهاز أو مجموعة من األجهزة
المتعاقد عليها علي ان يتم إبالغ الجهة المتعاقدة بذلك قبل ميعاد إيقاف الصيانة بثالث شهور مع التزام
شركة تكنولوجيا معلومات النقل بصرف جميع مستحقات الجهة المتعاقدة حتى موعد االيقاف
غرامات التأخير في التنفيذ
 إذا تأخرت الجهة المتعاقدة في تنفيذ جزء من أو كل األعمال المطلوبة بالمواصفات وفي الميعاد المحدد
بالعقد تطبق غرامة مقدارها ( )%1عن كل اسبوع تأخير أو جزء منه بحد اقصي ( )%4من إجمالي قيمة
العقد إذا ثبت وفقا لتقديرات شركة تكنولوجيا معلومات النقل وحدها ان الجزء المتأخر يمنع االنتفاع بما تم
من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه األكمل في المواعيد المحددة أما إذا ثبت وفقا لتقديرات
شركة تكنولوجيا معلومات النقل وحدها ان الجزء المتأخر ال يسبب شيئا من ذلك يكون حساب الغرامة
بالنسب واألوضاع السابقة من قيمة األعمال المتأخرة وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة
إلي تنبيه او إنذار او اتماذ أي إجراء أخر
 7-7مخالفة المورد لشروط العقد وسحب األعمال وضمانات التنفيذ
 إذا أخلت الجهة المتعاقدة بأي شرط من شروط العقد أو أهملت أو أغفلت القيام بأحد التزاماتها المقررة ولم
تصلح أثر ذلك خالل خمسة عشر يوم من تاريخ إنذارها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بإجراء هذا
اإلصالح أو في حالة تأخر الجهة المتعاقدة في تنفيذ جزء أو كل األعمال المطلوبة بالمواصفات وفي الميعاد
المحدد بالعقد وكراسة الشروط رغم بلوغ هذا التأخير الحد األقصى للغرامة التي يمكن توقيعها عليها فأنه
يحق لشركة تكنولوجيا معلومات النقل ان تتمذ أحد االجراءين التاليين وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة:
 oسحب العمل من الجهة المتعاقدة وتنفيذه علي حسابها بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها
والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بالئحة مشتريات الشركة ويصبح التأمين النهائي
من حق شركة تكنولوجيا معلومات النقل ويمصم من التأمين المودع من الجهة المتعاقدة او من
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مستحقاتها لدي شركة تكنولوجيا معلومات النقل او اية جهة ادارية أخري قيمة الزيادة ..........الخ
(علي نحو ما تم النص عليه في الفقرة االولي في بند غرامات التأخير في التنفيذ الوارد بكراسة
الشروط والمواصفات سالفة الذكر)
 oإنهاء التعاقد فيما يمتص بهذه األعمال ومصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه
شركة تكنولوجيا معلومات النقل من غرامات وتعويضات عما يلحق بها من أضرار دون حاجة
إلى االلتج اء للقضاء أو اتماذ أية إجراءات قانونية أخرى مع إخطار الجهة المتعاقدة بذلك بكتاب
موصى عليه بعلم الوصول
 8-7مصادر المعدات
 ال تقبل في هذه المناقصة سوى األجهزة والمعدات من الماركات العالمية ( )Brand namesالمنتجة
بواسطة الشركات العالمية المتمصصة في تصميم وتصنيع الحاسبات ومكونتها ويفضل أن تكون بلد المنشأ
الواليات المتحدة األمريكية أو كندا أو دول أوروبا أو اليابان  ,على أن تقدم الشركة مقدمة العطاء
المستندات الدالة على ذلك بعرضها
 تقدم الشركة المتقدمة بالعطاء ما يفيد توريد وتركيب وتشغيل أجهزة مماثلة لألجهزة موضوع الكراسة
منتجة بواسطة نفس الشركة األم المنتجة للمكونات المطلوبة وذلك فى عدد ثالث جهات حكومية مصرية
على األقل مع تقديم أوامر التوريد الدالة على ذلك مع بيان إسم المسئول بكل جهه ووسيلة اإلتصال به.
 يجب على الشركة المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادات مصدقة من الشركات العالمية المصنعة أو
فرعها بمصر (تفيد أنها إما شريك أو وكيل أو موزع معتمد) لجميع األجهزة المنصوص عليها فى العطاء
(شرط حاكم)
 9-7شروط فنية
 جميع األجهزة يتم توريدها شاملة كافة الكابالت والموصالت ودالئل التشغيل واالستمدام نسخ أصلية ,
وباستمدام الممارج الكهربية بالمواصفات القياسية المصرية
 تعتبر البنود المذكورة حال متكامال  ,وبالتالي يلتزم المورد بالتأكد من تقديم كافة االحتياجات من
( )Hardware/Software/Licenses/Trainingالتى تلزم لتنفيذ المطالب حتى وإن لم تكن مذكورة في
كراسة الشروط والمواصفات الفنية
 جميع األجهزة المقدمة يجب تطابقها مع ظروف التشغيل القياسية المصرية من حي

درجات الحرارة

والرطوبة والجهد الكهربي المستمدم بمصر ( 220/380فولت –  50هرتز) وبممارج الكهرباء القياسية
المستمدمة بمصر
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 جميع المدمات الفنية من بينها على سبيل المثال ال الحصر (التركيب  ,والتنفيذ  ,وتهيئة النظام والتكامل
بين بنود العطاء والصيانة والدعم الفنى والتدريب) يجب أن تنفذ عن طريق شركة معتمدة ومصدقة وكذلك
طاقم الفنين بهذه الشركة البد أن تكون حاصلة على شهادة معتمدة وكذلك طاقم الفنيين بها وذلك بالنسبة
لكل بند من البنود في المناقصة
 يلتزم المورد بتوريد جميع األجهزة شاملة كافة الكابالت (كهرباء – بيانات – شبكات) والموصالت
والموائمات ( )Interfacesودالئل التشغيل واالستمدام ( )driversنسخ أصلية
 الشركة التي سيتم ترسيه هذه المناقصة عليها ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن توريد جميع بنود الكراسة
وتركيب وتشغيل واختبار األجهزة والبرمجيات المقدمة منها  ,وكذلك تقديم كافة المدمات المهنية السابق
ذكرها وضمان هذه البنود
 10-7اتفاقية مستوي اداء الخدمة ()SLA
 يجب أن تلتزم الشركات المتقدمة للمناقصة بمستوي اداء المدمة ( )SLAخالل فترة الضمان ثالث سنوات
وفي عقد الصيانة للنظام المتكامل كما هو موضح بالمرفق بمستوي اداء خدمة الصيانة ()SLA

 8بنود التقييم
 تعتمد منهجية شركة تكنولوجيا معلومات النقل في تقييم العرض المقدم على اآلتي:
الدرجة الفنية
بنود التقييم
م
 1التقييم الفنى للنظام
80
 2تقييم المورد
20
اإلجمــــــــــــــالى
100
 يتم استبعاد العروض التي تحصل على درجة فنية إجمالية أقل من %80
 علما أنه سيتم تقييم العرض بناءا علي مجموع من نقاط التقييم الفني والمالي بنسبة  %60للفني و%40
للمالي
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 المواصفات الفنية9
 Solution Diagram

 ملخص المطلوب1-9
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Name
Next Generation Firewall
1: Datacenter
2: LAN - WAN
3: Internet
(Web Application firewall) WAF
Mail gateway
Sand Box
Sand Box Agent
AAA
Management & Reporting System
Server & Switches
Servers
Switches
بند إختياري
(Security Information & Event Management) SIEM
Servers
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Qty
2
2
2
2
2
1
500 Client
1
1
1
2
1
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 العملية وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة
 سيتم االستالم االبتدائي بعد االنتهاء من جميع التوريدات وتشغيل واختبار األجهزة الموردة لمدة ثالثة
شهور (تشغيل تجريبي) من التركيب وأن جميع المكونات والتوصيالت الموردة تعمل معا بشكل متكامل
 مدة التراخيص ثالث سنوات تبدا من تاريخ اإلستالم اإلبتدائي
 العملية وحدة واحدة  Turnkey solutionلذا يجب أن يشمل العرض كافة مستلزمات التوصيل الالزمة
لتشغيل المنظومة بالكامل
 التقدم بالعرض يعني قيام الشركات بمعاينة موقع تركيب األجهزة المطلوبة بالكراسة (معاينة نافية للجهالة)
 2-9المواصفات الفنية المطلوبة بالتفصيل
تشمل المواصفات الفنية المطلوبة اآلتى :
 -1قوائم المواصفات الفنية لألجهزة المطلوبة ()Check List
 -2خطة تنفيذ المشروع ()Implementation
 -3التدريب ()Training
 -4التوثيق ()Documentation
1- Check List :
Item 1: Next Generation Firewall, QTY = 6
هذا البند ينقسم لعدد ثالثة أصناف
Datacenter 
LAN – WAN 
Internet 
يوجد بكل صنف عدد  (NGFW) 2وتنقسم مواصفاتة إلى
 مواصفات عامة للبند ككل مواصفات خاصة لكل صنف ال يسمح بأن تكون ماركة أجهزة الصنف الثاني من ذات ماركة أجهزة الصنف األول أو أجهزة الصنف الثالث
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أوالً المواصفات العامة للبند األول ككل
Technical requirements
General requirements:
 Must be a hardware based appliance


Must include all listed features from day one with no hidden costs



Must be leader in 2018 Gartner Enterprise Firewall report.



Must be the latest vendor‘s Family.



Preferred to be based on HW ASIC with multiple processing modules to provide
Hardware Acceleration &-minimal latency

Management & Administration
 Must support Web UI (HTTP/HTTPS) and CLI (Telnet / SSH) based Management


Must support pre-defined view for operations center.



Must support SNMPv2c and SNMPv3



Must support provisioning to generate automatic notification of events via mails /
syslog



Must support role based administration of firewall



Must support simultaneous login of Multiple Administrators.



Must support exporting the firewall rules set and configuration to a text file via
Web or TFTP



Must Support Firmware Image upgrade via FTP or TFTP or WebUI

Firewall Features:
 Must to support Mixed Mode of operation (Routed & Bridged) on the same
platform using virtual firewalls.


Must support Configurable virtual systems resource limiting and management such
as maximum/guaranteed ‘active sessions’ and log disk quota



Must support granular access control based on user or user group, traffic type,
target or source IP address, interface or domain name, time of the day or day of the
week.



Preferred support Voice based protocols like H.323, SIP…etc.



May support IPv6 for both NAT and Bridged Mode



Must support Inspection for SSL encrypted traffic option for IPS, application
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أوالً المواصفات العامة للبند األول ككل
Technical requirements
control, antimalware.


Preferred to support SSL Inspection Methods such as: SSL certificate inspection or
full SSL inspection

High Availability
 Must support High availability modes: active-passive, active-active, and Preferred
to support clusters and Virtual Clustering


Must support state-full failover for Firewall sessions.



Must support Device Failure Detection and Notification as well as Link Status
Monitor



Must support VRRP and Link Failure Control

Routing & Load Balancing
 Must support Link Aggregation Control Protocol


May Support VXLAN



Must support static and dynamic routing protocols

Application Control
 Must support granular application visibility and control and can detect based on
behaviour analysis not only service ports


Must support granular application control such as ((allowing Facebook application
but block Facebook games))



Must Support Granular user control for allowed applications access per single user
or device /OS in a single policy



Must support Custom application signature



Must Support inspection of encrypted traffic, the inspection can be applied to both
network and IPsec/SSL VPN traffic.



Must Support filter-based selection: By category, popularity, technology, risk,
vendor, and/or protocol



Must support Traffic shaping and QoS per applications

Intrusion Prevention
 Must support a built-in Signature and Anomaly based IPS engine on the same unit


Must support Filter-Based Selection by: Severity, target, OS, application, and/or
protocol
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أوالً المواصفات العامة للبند األول ككل
Technical requirements


Must Maintains up-to-date and proactive protection against latest known threats
and newly discovered hacking techniques with real time & scheduled updates.



Must support pre-defined action per IPS signature based



Must Support IP Exemption for specific IPS signatures



Must support IPv4 and IPv6 rate-based DoS protection



May Support Packet logging for selected IPS signatures

Proposed

Authentication


Must support both local and remote authentication services such as LDAP, Radius



Must Support Single-Sign-On identity acquisition methods



May support Certificate Based Authentication methods

Visibility, Logging & Analysis
 Must support Real-time and historical threat status and network usage with
comprehensive contextual information.


Must support Dashboards with Customizable widgets that inform administrators of
crucial system, licensing , threats, and network status



Must support Logging facilities on Local memory & storage.



Must support integration with syslog servers.

ثانيا ً المواصفات الخاصة للبند األول لكل صنف على حدى
Technical requirements

1. Data Center NGFW


General requirements:

- License must support Application control, IPS, and Antimalware.
- May Support Traffic distribution across multiple backend servers based on
multiple methods that account for different sized servers, or based on the
health and performance of the server


Performance requirements:
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ثانيا ً المواصفات الخاصة للبند األول لكل صنف على حدى
Technical requirements
- Application Control throughput at least 35 Gbps
- Threat Protection (FW + IPS +AVC + Antimalware +Logging ) throughput at
least 12 Gbps (According to NGFW NSS Labs 2018 real environment measurements )


Hardware requirements:
- Support at least 16 ports 1G/10G SFP/SFP+
- Support local Storage with at least 450 GB
- Must be equipped with redundant power supplies

2. LAN\WAN NGFW


General requirements:
- License must support Application control, IPS, and Antimalware.
- Must be from different vendor other than the Datacenter NGFW vendor



Performance requirements:
- Application Control throughput at least 15 Gbps
- Threat Protection (FW + IPS +AVC + Antimalware +Logging ) throughput at
least 5 Gbps (According to NGFW NSS Labs 2018 real environment measurements )



Hardware requirements:
- Support at least 16 ports 1G/10G SFP/SFP+
- Support at least 4 ports 1 Gigabit-Ethernet RJ45
- Support local Storage with at least 400 GB
- Must be equipped with redundant power supplies

3. Internet NGFW


General requirements:
- Must be from different vendor other than the LAN\WAN NGFW vendor and
preferred to be from the same Datacentre NGFW vendor.
- License must support Application control, IPS, URL Filtering and Antimalware



Performance requirements:
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ثانيا ً المواصفات الخاصة للبند األول لكل صنف على حدى
Technical requirements
- NGFW (FW + IPS +AVC +Logging ) throughput at least 5 Gbps

- Threat Protection (FW + IPS +AVC + Antimalware +Logging ) throughput at
least 2 Gbps (According to NSS Labs real environment measurements )


Hardware requirements:
- Support at least 8 ports 1 Gigabit-Ethernet SFP
- Support at least 8 ports 1 Gigabit-Ethernet RJ45
- Support local Storage with at least 200 GB



Routing & Load Balancing
- Must support WAN Link LB algorithm, link status, plus quality checks,
- Must Support Directing traffic among WAN links based on applications and
users/user groups and IPsec vpn tunnels.
- Must support Policy based Routing



VPN
- Support IPsec and Secure Socket Layer (SSL) VPN Technologies



URL Filtering
- The proposed solution should support creation of Internet access time policies
for individual users or user group.
- The proposed solution must have the following features inbuilt for web
filtering:





Must be able to block websites based on its category.
Should allow customization of Access Denied message.
Must able to identify and block requests coming from behind a proxy
server.
Should be able to block URL based on regular expression

32\19

Proposed

)شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس اى تى
Transport Information Technology (TransIT)

Item 2: (Web Application firewall) WAF QTY = 2
Requirements


General requirements:
- Solution must be a hardware based appliance with purpose built OS
- The solution should include all listed features from day one.
- Native Integration with the proposed solutions is a plus.
- Must be recommended in NSS Labs 2017 Certified WAF and blocked
100% of attacks in 9 out of 10 OWASP categories.
- must be recognized at least in challenger in the latest Gartner WAF magic
Quad report



System performance:
- Min HTTP Throughput 1.2 Gbps (Related to NSS Labs real environment
measurements )
- Min HTTPS Throughput

750 Mbps

- Min HTTPS(2K Key size) trans/sec 20,000


Management & Administration
- The solution must support Web UI (HTTP/HTTPS) and CLI (Telnet / SSH)
based Management
- The solution may support open API for third party integration
- The solution should be able to integrate with Centralized logging and
reporting
- The solution must support Real-time dashboards
- The solution must support SNMP, Syslog and email Logging/Monitoring



Authentication
- The solution must support Site Publishing and SSO
- The solution must support 2-factor authentication
- The solution must support LDAP and RADIUS authentication
- The solution must support SSL client certificate support



Web & Application Security Services
- Should automatically and dynamically builds a security model of protected
32\20

Proposed

)شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس اى تى
Transport Information Technology (TransIT)

Requirements
applications by continuously monitoring real time user activity.
- Should be able to block Access outside the baseline
- Solution must include IP reputation feeds preferred from same vendor is a
plus
- Solution should support Network and Application Layers DoS protection
- Solution should support Ongoing and automated protection against botnets
and malicious sources
- Should support anti web defacement
- Solution should provide User behaviour and web application structure
analysis
- Solution should provide Geo IP analytics and security
- Solution may provide Antivirus file scanning preferred from same vendor
is a plus
- Solution may be able to integrate with the proposed Sandboxing (breach
detection) solution out of the box for behaviour analysis of files, detecting
targeted and zero-day attacks
- Solution may be able to integrate with third party web vulnerability
scanners


Application Delivery
- solution must be able to load balance between backend web application
servers
- solution must be able to rewrite URLs and http headers
- Solution must be capable of SSL inspection and SSL offloading
- Solution should support HTTP Compression



Other
- Solution may be IPv6 Ready
- Solution may support High Availability with Config-sync option for
syncing across multiple active appliances
- Solution may include Auto setup and default configuration settings for
simplified deployment
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Requirements
- Solution may support Setup Wizards for common applications and
databases

Proposed

- Solution may include Preconfigured for common Microsoft applications;
Exchange, SharePoint, OWA


Hardware Specs:
- Must have at least 4 100/1000 Interfaces
- Must include at least 500 GB Storage
- Should include redundant Power Supply

Item 3: Mail gateway, QTY = 2
Requirements


Performance:
- solution must be Enterprise scale purpose built to secure Email traffic and not
open source based or customized solution
- solution must be appliance based solution
- solution may support 30k email/hour full inspection
- support at least 400 users (mail box) and preferred not be licensed per inbox
- should have at least 3 100/1000 Rj45 interfaces
- should have at least 1 TB internal storage
- the ability to be deployed as gateway , transparent or as server



Features:
 Solution must contain antispam and content based engine with the following
features at least:
- solution must protect inbound and outbound Email traffic
- solution may have multiple engines that covers inspection and control for all the
layers from L3 to L7
- solution may contain SPF and DKIM checking
- solution must connect to vendor cloud or on premises solution to download
regular feeds for IP and domain names reputation and spam hashes
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Requirements
- solution must use vendor IP and domain names reputation database

Proposed

- Solution may be able to use greylisting to filter spam senders.
- Ability to have separate whitelist and blacklist for each user.
- Ability to have separate Quarantine folder for every user.
- The ability to verify Bounced Emails to avoid DOS attacks
- The ability to rate limit Emails , SMTP Sessions
- The ability verify the recipient from Active directory or protected Email server


Integration:
- must be fully integrated with the proposed sandbox solution
- must fully integrated with the NGFWs (Datacenter and internet) solution or
(LAN\WAN) solution (from the same vendor is recommended)
- must be fully integrated with the proposed SIEM solution



Logging and reporting:
- The ability to send scheduled reports for Quarantined Emails
- The ability to view logs of Antivirus , antispam , encryption in separate Tabs
view
- The ability to store logs locally on-box
- The ability to archive inspected emails based on policies on box or on external
storage
- The ability to view the email queues , sandboxing email Queues in separate tabs
- The ability to send alert Emails to configured accounts, with the ability to select
what type of events to alert.

Item 4: Sand Box QTY = 1
Requirements


Performance:
- Preferred to be recommended in 2017 NSS Labs Certified BDS
- Contains at least 3 different windows VMs activated for sandboxing and
can be extended to 10 VM
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Requirements
- The throughput must be at least 60 files/hour
- Contain at least 2 TB storage
- Contain at least 4 1GE RJ45 interfaces
- Must not be deployed inline of the web-traffic or email traffic
- Must be single centralized inspection sandbox box for web, email and file
sharing storage with the ability to integrate with multiple security
solutions in all network boarders.


Features:
- Can inspect submitted files through multiple engines such as but not
limited to:


Signature based Antimalware



Cloud queries



Code emulation



Sandboxing

- can be deployed as a sniffer to inspect more protocols and detect call backs
- can scan and sandbox and Quarantine infected files in file sharing folders
- can provide scheduled summarized and deeply detailed reports about
breach events
- helps in mitigation of the breached detected
- provides detailed actions done by inspected files inside the Sandboxing VM
- can sandbox URLs for malicious activity
- may be able to add customized sandboxing windows images
- windows images must be registered with original Microsoft keys and not
trial or Temp images
- May Support importing open IOC
- May support YARA Rules
- May be able to add android images.
- can submit files and URLs on Demand through the GUI with the ability to
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Requirements
skip engines as per the need

Proposed

- provide isolated interface for sandboxing images internet connection
- provide Simulation network for sandboxing VMs for better results when
internet connection is not provided
- can feed integrating devices and endpoints with signatures of malicious
files to avoid spread of malicious files inside the network


Integration:
- must fully integrated with the NGFWs (Datacenter and internet) solution or
(LAN\WAN) solution (from the same vendor is recommended)
- must be fully integrated with the proposed mail gateway solution
- must be fully integrated with the proposed SIEM solution
- must be fully integrated with the proposed sand box agent solution
- may integrate with WAF to inspect file uploading to web application

Item 5: Sand Box Agent QTY = 500 Client
Requirements
- Provide 500 clients with its management server solution.
- The management solution must be scalable.
- Must be from the same vendor of sandbox solution to protect end-points
against advanced targeted attacks.
- may Quarantine host when infection is detected to avoid infection
spreading
- Manager may be able to manage and monitor on-premises and off-premises
clients
- Manager may be able to integrate with windows domain controller/active
directory to client agent installation to all end-points
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Item 6: Centralized Authentication, Authorization and Accounting Server QTY=1
Requirements


Proposed

Requirements:
- Must be from a known vendor and not an open source solution
- Preferred from the same vendor of any NGFW.
- May be Virtual machine
- Must Support high availability
- Must support 500 users



Features:
- Gives the ability to Authenticate end users via multiple Radius
clients/supplicants
- Can integrate with back end Radius server, LDAP server or windows
Domain controller/Active directory.
- May work as Certificate manager and distribute user certificates.
- Support user self-registration and password recovery
- Support 802.1x Authentication
- Preferred Support Posture assessment

Item 7: Management and Reporting QTY = 1
-

Requirements
Must support most of the proposed security solution

-

Administrators can manage devices in their geographic location or business
division

-

Backup & Restore device configuration

-

Manage devices individually or as logical groups

-

Update devices firmware

-

Audit configuration changes to ensure compliance

32\26

Proposed

)شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس اى تى
Transport Information Technology (TransIT)

Item 8: Server & Switches
Qty: 1 Server الصنف األول الـ
Requirements
 المواصفات الماصة بهذا المادم يتم تقديرها بناءا على إحتياجات البرامج التى ستعمل عليه بحي يكون.الحد األدني للمواصفات المقدمة ال تقل عن المواصفات الموصى بها من خالل منتج البرامج

Proposed

 قابلية المادم لترقية مواصفاتهSwitchesQty:2 الصنف الثاني الـ
Requirements
Cisco Catalyst 9300 + 10G Network module (At least) + Stacking

Proposed

Redundancy Feature Must be achieved
ال مانع من تعديل كمية هذا الصنف فى حالة إحتياج الحل المقدم من المورد لذلك مع توضيح سبب التعديل

Item 9: (Security Information & Event Management) SIEM & Server QTY = 1
)هذا البند بند إختياري للشركة وإجباري على المورد التقدم به (حيث أنه يحق للشركة إختياره أو إرجائه
Qty: 1 SIEM الصنف األول الـ
Requirements


Features

-

Must include log mgmt. solution that support all security appliances,
windows machines and applications in the datacentre

-

Must support correlation between multiple events in order to view the
complete attack incidence and/or the root cause of issues

-

Must provide detailed and fine-tuned customized reports

-

Solution must be easily scalable to increase more performance via adding
more workers with no extra Lic/cost

-

Solution must be processing 2000 EPS after applying filters

-

Solution must support logs retention period for at least 3 month

-

Pre-filtered events must not be counted on EPS License

-

Solution must contain default correlation rules template and able to build a
customized correlation rules for specific purposes

-

Solution must be able to accept net flow packets for traffic analysis

-

Solution must be fed continuously with security signatures and updates to
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Qty: 1 SIEM الصنف األول الـ
-

Requirements
find new threats happening in the network

Proposed

Qty: 1 Server الصنف الثاني الـ
Requirements

Proposed

SIEM  المواصفات الماصة بهذا المادم يتم تقديرها بناءا على إحتياجات برنامج الـبحي يكون الحد األدني للمواصفات المقدمة ال تقل عن المواصفات المحددة من خالل
. ) الذى سوف تعمل على هذا المادمSIEM( منتج البرامج
 قابلية المادم لترقية مواصفاتة2- Implementation:
The bidder shall propose an itemized technical implementation scope including and
not limited to the following:
 The time plan should cover the following :
- Hardware installation and operation
- Software implementation
- Project testing and acceptance
 Project management methodology that shows :
- Project team structure
- Team roles and responsibilities
- Change management plan
Training
The contractor is responsible for proposing alternative training programs for the 3
member from the Technical Staff. As the following
The contractor should observe the following requirements when proposing the training
programs:
1- Option one ( Official Training) contains the following
a) All training courses have to be conducted in a “Certified Training Center”,
which is known to be specialized in the topic of the course.
b) Only instructors who are officially qualified for the course should
be conducting the training of such course.
c) An official certificate of attendance should be issued at the end of
the training course and handed to each trainee who has
completed the training.
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2- Option two ( Normal Training) contains the following

a. Training curriculum (related to the tender items)
b. Training place

3- Documentation:
 Bidder will provide the following documentation as a part of the deliverables :
-

Logical and Physical design
Configuration documentation for the solution
Standard operation procedure for the solution
The contractor is responsible for preparing and handing (low & high
Level design Doc’s) for all installation work. These design Doc’s will
constitute part of the documentation for project acceptance.
- The contractor is responsible for preparing a “Warrant Certificate” that
contains all relevant data for the delivered equipment, such as: Name of
Equipment, Equipment Model, Part Number, Serial Number, Start Date
of Warranty and Warranty Period. This certificate will constitute part of
the documentation for project acceptance.
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 10المرفقات
 1-10مستوي الخدمة للصيانة ( )SLAخالل فترة الضمان والصيانة
بالغ غير حرج
بالغ حرج
 7أيام  24 -ساعة
زمن التغطية
 6ساعات
 4ساعة
زمن االستجابة بحد أقصى
 24ساعات
 12ساعات
زمن االصالح بحد أقصى
 50جنية
الجزاءات (الحد األدنى في اليوم)  500جنية
 الجزاءات :ضعف قيمة ساعة الصيانة للوحدة المعطلة باإلضافة الي مجموع قيمة ساعات جميع الوحدات
المتأثرة بالعطل بحد أدني كما هو مبين بالجدول السابق وتتضاعف قيمة الغرامة من اليوم الثال
مالحظات:
 قيمة الساعة تحسب علي أساس قيمة الصيانة في الساعة للوحدة طبقا للتعاقد وتحسب قيمة الصيانة السنوية
( )%10من قيمة شراء الوحدة خالل فترة الضمان والصيانة
 7 أيام  24 -ساعة  :تعني سبعة أيام في األسبوع وأربعة وعشرون ساعة في اليوم خدمة
 تحسب الجزاءات خالل الضمان علي أساس قيمة الصيانة بعد الضمان
 الوحدات التي تتعطل لمدة أكثر من  45يوم متصلة أو متقطعة في خالل عام واحد يجب استبدالها بوحدات
أخري
 ال يتم حساب أيا من الغرامات السابقة إذا كان السبب خارج مسئولية الطرف المتعاقد علي المدمة
 عمل زيارة كل ثالثة أشهر لعمل الصيانة الوقائية الالزمة للمنظومة الموردة بالكامل مع تقديم تقرير فنى
بعد كل زيارة
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ملحق ( أ )
النمــــــــــاذج
أوال البيانات األساسية لمقدم العطاء:
م

معلومات الشركة

البيــــــــــــــان

 1اسم الشركة
 2الكيان القانوني للشركة
 3تاريخ التأسيس
 4رقم السجل التجاري
 5تاريخ السجل التجاري
 6نشاط الشركة بالسجل
 7عنوان الشركة
 8عدد أفرع الشركة
 9أرقام تليفونات الشركة
 10أرقام فاكسات الشركة
عدد العاملين بالشركة :
 إداريين :11
 مهندسين/فنيين (دعم فنى) : أجمالي عدد العاملين : 12عدد مراكز المدمة و الصيانة بالجمهورية و عدد العاملين بها
 13سابقة التعامل مع الهيئة أو ما يعادلها (حجم التعامل)
شهادات الجودة الممنوحة للشركة :
14
نوع الشهادات

ثانيا الموقف المالي للشركة:
م

معلومات الشركة

البيــــــــــــــان

 1رأس المال
 2أرباح آخر عام
 3أرباح العام قبل األخير
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ثالثا عالقة الشركة المتقدمة بالعطاء مع الشركات المنتجة لألجهزة المقدمة:
م

الشركة المنتجة

الصنف

العالقة

1
2
3
رابعا أوامر التوريد للشركة خالل آخر ثالثة أعوام لألجهزة المماثلة لما هو مطلوب بالكراسة:
م

الجهة المورد لها

تاريخ أمر
التوريد

األصناف الموردة

1
2
3
4
5
 يتم ارفاق صور من أوامر التوريد التي تؤيد البيانات التي يتم ذكرها بالنموذج السابق
 لن يعتد بأي بيانات ليس لها مستندات مؤيدة
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القيمة
بالجنيه

