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                                                                                         مقدمة     ( 1

والتي تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها والتي  وتكنولوجيا المعلوماتالتصاالت الخطة القومية لفي إطار 

لتوريد  عامةممارسة  ترغب الوزارة في طرح .القوميةتحديث البنية األساسية لمختلف الجهات لتطوير والدعم الفني  تقديمتتضمن 

رئاسة الجمهورية لصالح  رئاسة الجمهوريةلصالح أجهزة مونتاج ورفع كفاءة وحدات تخزين وجهاز بث تشغيل وضمان وتركيب و

 بعد وتقديم فيما المبينة الشروط استيفاء يتم أن المجال علىوهذا بين الشركات المتخصصة في هذا   ، 2018/2019المالي  للعام

 وذلك المعلومات،االتصاالت وتكنولوجيا  وزارة باسم العروض تقديم ويتم والفنية، المالية الشروط بها موضحا   للتنفيذ، عروضها

تشغيل وتركيب ولتوريد  2018/2019لسنة  (...) رقم عامةممارسة " مع كتابة مالي واآلخر فني أحدهما مظروفين صورة في

 على المظروفين 2018/2019للعام المالي رئاسة الجمهورية لصالح  أجهزة مونتاج ورفع كفاءة وحدات تخزين وجهاز بثوضمان 

 .مالي أو فني المظروف إذا كان وتوضيح ما الخارجيين

 على أساسها، التقييم سيتم التي والبنود تنفيذها، المطلوب والمهام والمسئوليات بالعطاءات، للتقدم الالزمة الشروط الوثيقة هذه وتقدم

 .التقييم وأسلوب

 العامةالشروط  (2

  

                                                      :واللوائحالقوانين ( 2-1

يتم تنفيذ كل الخطوات بعملية التقدم والتقييم طبقا  للقوانين واللوائح المنظمة لذلك بجمهورية مصر العربية وتخضع هذه    •

 والئحته التنفيذية. 1998( لسنة 89ألحكام القانون رقم )العامة الممارسة 

 يحق للوزارة إلغاء الطرح دون إبداء أي أسباب حيال هذه الممارسة. •

 www.etenders.gov.egموقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه  علىأن تقوم بتسجيل بياناتها  المتنافسةالشركات  على •

نها من وتلتزم الجهة الطارحة بمراجعة بيانات الشركة على الموقع اإللكتروني للبوابة وفي حالة صحتها يتم اعتمادها بما يمك

 االطالع على نتائج البت الفني والمالي لها.

 :الفنيةالنتيجة ( 2-2

لعروض الشركات واختيار األنسب منها المعلومات تقييم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  علىيتم إعالن نتيجة الممارسة بناء  •

 .ةعلى حد لكل بند

                                                   يتم التقييم بنظام النقاط الفنية. •

 تقديم العطاءات                                                                                      (3

  

  :التوقيتات( 3-1 

( 28ك  - طريق مصر إسكندرية الصحراوي –)القرية الذكية  وتكنولوجيا المعلوماتتقدم العطاءات إلى وزارة االتصاالت  •

يوم ظهر  عشر الثانية الساعة االستفسارات وجلسة .2018 /82/01الموافق  دحالا يومقبل الساعة الثانية عشر ظهر 

 .2018 /12/01 قفاوملا دحالا

     :للدعوةدراسة الشركة المتقدمة ( 3-2

المواصفات قبل إعداد عطائها وللشركة الحق في االتصال بالشئون المالية و الشروط على الشركة المتقدمة دراسة كراسة •

عن أي استفسار عما ورد بالكراسة  المعلومات لإلجابةبوزارة االتصاالت وتكنولوجيا  والمساعدات الفنيةوقطاع الموارد 

 من شروط ومواصفات.

       :العطاءاتنظام تقديم ( 3-3

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في صورة مظروفين أحدهما فني واألخر مالي مع كتابة تقدم الشركة عطاءها باسم وزارة  •

أجهزة مونتاج ورفع كفاءة وحدات تخزين تشغيل وضمان وتركيب ولتوريد  2018/2019لسنة  (..)رقم  عامة"ممارسة 

وتوضيح ما إذا كان المظروف  على المظروفين الخارجيين 0182/2019للعام المالي رئاسة الجمهورية لصالح وجهاز بث 

 فني أو مالي.

 حضور جلسة فتح المظاريف.ليجب أن يحمل مندوب الشركة المتقدمة تفويضا كتابيا مستوف رسم الدمغة  •

 املظروف الفين                                                                                             (4

 :بنفس الترتيب االتيكل نسخة على  تحتويتقدم الشركة نسختين من المظروف الفني،  •

             :األولالجزء ( 4-1 

 وأيضاالشركة  ومختومة بخاتمموقعة  ه: ترفق الشركة المتقدمة كراسة الشروط المشتراكراسة الشروط والمواصفات الفنية •

من الشةةركة بكل ما ورد فيهما. حيث تعتبر  ويعتبر ذلك قبوال   .الفنية( إن وجدرفق مكمل الكراسةةة )الرد على االسةةتفسةةارات ي

http://www.etenders.gov.eg/
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من العقد بين الوزارة وبين الشركة أو الشركات التي ستسند إليها  ال يتجزأ جزء ومكمل الكراسة كراسة الشروط والمواصفات

 صراحة. الوزارة ذلكاألعمال. وعلى هذا ال يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل 

، وتدفع نقدا  أو بخطاب ضمان : يجب أن يكون العطاء مصحوبا  بتأمين ابتدائي مرفقا بالعرض الفنيخطاب الضمان االبتدائي •

  أو شيك مصرفي مقبول الدفع صادر من أحد مصارف الدرجة األولى المعتمدة بجمهورية مصر العربي.

 :قيمة التأمين •

 (.رال غيألف جنيها  مصريا  خمسة وخمسون جنيها مصريا ) 55,000يبلغ  ▪

أربعة أشةةةةهر من تاري   وسةةةةاري لمدةيجب أن يكون خطاب الضةةةةمان غير مشةةةةروط وقابل للتجديد دون الرجوع إلى المورد  •

 جلسة فتح المظاريف، حسب ما هو متعارف عليه في هذا المجال.

 شروط الدفع. •

 المنصةةوع عليها الشةةروطأو أجزاء من دفعات قبل اسةةتيفاء فعات ال يجوز للشةةركة تقديم شةةروط دفع يتم بمقتضةةاها صةةرف د

 .الحقا بكراسة الشروط والمواصفات

 .الجدول الزمني للتوريد •

 الحقا بكراسة الشروط والمواصفات المنصوع عليهاال يجوز للشركة تقديم مدة توريد أطول من المدة 

 جدول يوضح سنوات الضمان. •

 الحقا بكراسة الشروط والمواصفات المنصوع عليهاال يجوز للشركة تقديم فترة ضمان أقل من الفترة 

             :الثانيالجزء ( 4-2

 الشكل القانوني للشركة. •

 البطاقة الضريبية موضحا  بها النشاط الرئيسي وتاري  التأسيس" مثبت بها آخر إقرار ضريبي". •

 رأسمال الشركة وميزانيتها في الثالث سنوات الماضية. •

 اتية للمجموعة اإلدارية والفنية بالشركة.الهيكل التنظيمي للشركة والسيرة الذ •

والجهة مشةةةةةروع  وبيان كلسةةةةةابقة أعمال الشةةةةةركة المتقدمة في هذا المجال وأماكن توريد األجهزة المماثلة بمصةةةةةر والعالم  •

 به. على أن يرفق صورة من أوامر التوريد المدعمة لذلك. المنتفعة

          :الثالث اجلزء( 4-3 

. وفى حال وبالمتعاقد من الباطن )إن وجد( توضح عالقة الشركة المتقدمة بالعرض بالشركات المصنعة صور االتفاقيات التي •

عدم تقديم هذه الوثائق، سيتم اعتبار هذا مؤشرا على عدم وجود عالقة بين الشركة المتقدمة بالعرض والشركات المصنعة مما 

 .يؤثر على درجة الشركة سلبا  

الشةةةةةةروط  والكميات لكراسةةةةةةةجداول الكميات للبنود التي تتقدم بها الشةةةةةةركات بحيث تكون متطابقة من حيث األصةةةةةةناف  •

 والموصفات الفنية والعرض المالي.

 العرض الفني لبنود الممارسة المطلوبة بصورة مفصلة. •

مع العلم أنه في حالة وجود  اخل العرض.آخر إصةةةةدار من كتالوجات المنتجات المقدمة من الشةةةةركة بما يؤيد البيانات الفنية د •

تعارض فني بين العرض الفني المقدم والكتالوجات المقدمة سةةةيتم األخذ بما هو مذكور بالكتالوجات وقد يؤثر ذلك على درجة 

 .الشركة المتقدمة بالعرض سلبا  

يجب مراعاة عدم كما  أقصي.واحد بحد  عرض أساسي وعرض بديل وهيجب مراعاة أن عدد العروض التي يمكن التقدم بها  •

بالمواصفات الفنية المذكورة بكراسة الشروط والمواصفات،  ما لم يتم ذكرها( Optionsاختيارية ) ذكر أو إضافة مواصفات

 .على درجة الشركة سلبا   احيث قد يؤثر هذ

المظروف الفني على أية بيانات مالية بخالف خطاب الضمان سالف الذكر، وسيتم استبعاد أي شركة يتضمن  يحتويأال  يجب •

 مظروفها الفني أية معلومات مالية.

داخل مظروف أصل العرض الفني المغلق بحيث يكون  CDيسلم العرض الفني والجداول الفنية المصاحبة له على قرع  •

 بين النسختين ستكون المرجعية للعرض الورقي. اختالفوجود وفي حالة  الورقي،مطابق للعرض 

 هامة: مالحظات 

من الباطن )إن وجد( خالل فترة العقد يجب على المتعاقد الرئيسي الحصول على موافقة مكتوبة من  المتعاقدبالنسبة لتغيير  - -

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق ذلك.

 

 

                                                                                            املظروف املالي (5

 :بنفس الترتيبتي كل نسخة على اآل تحتويتقدم الشركة نسختين من المظروف المالي إحداهما على األقل باللغة العربية،  •

 شروط الدفع. (1

وزارة االتصاالت  بمخازن المصري شاملة كافة الضرائب والرسوم )توريدقوائم األسعار التفصيلية واإلجمالية بالجنيه  (2

 .المقدمة بعرض الشركة الفنيالبنود  وهذا لكافة المعلومات،وتكنولوجيا 
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المظروف المالي على أية تحفظات لها عالقة بسعر صرف العمالت األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة  يحتويأال  يجب •

حتى إتمام االلتزامات الفنية في البند وصرف المستحقات، وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به أي تحفظات مرتبطة بأسعار 

 صرف العمالت األجنبية.

 الشروط الالزمة للتقدم بالعطاء (6

 :الدفعشروط ( 6-1

 مشروط.مقابل خطاب ضمان بنكي غير  من إجمالي أمر التوريد% دفعة مقدمة  25 •

مع رد خطاب ضمان الدفعة المقدمة بعد اكتمال  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات% بعد التوريد والفحص بمخازن  50 •

وال  وفقا لشروط الدفعوفي حالة عدم تقديم الشركة خطاب ضمان الدفعة المقدمة يتم صرف النسبة المستحقة  التوريد والفحص

  .يتم صرف الدفعة المقدمة إال مع استحقاق الدفعة األخيرة من شروط الدفع

المشروع وتقديم جميع بعد االنتهاء من جميع أعمال التركيبات والتشغيل واجتياز جميع االختبارات وأعمال توثيق  25% •

 .المستندات الخاصة به

 :والتركيب التوريد مدة( 6-2

 خالل التوريد أمر باستالمان تلتزم الشركة  بشرط التوريدتبدأ من تاري  استالم امر أسبوع  12المطلوبة هي  التوريدمدة  •

 .باستالم أمر التوريد ةإخطار الشرك من تاري  عمل يومين

باستالم أمر  ةالشرك تاري  إخطار من التوريد مدة احتساب بالفقرة السابقة سيتم الشركة المتقدمةملحوظة: عند عدم التزام  •

 .التوريد

 هذه وتبدأ فقط وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتبمخازن  األجهزة استالم من أشهر خالل أربعة والتشغيل التركيب •

 التوريد. أمر مشتمالت جميع بتوريد الشركة تاري  قيام من أسبوعين بعد المدة

  :الضمانسنوات ( 6-3

 مقر رئاسة الجمهورية.الغيار في ضد عيوب الصناعة شامل قطع عامان سنوات الضمان لجميع البنود هي  •
 الضمان:( نسبة الصيانة بعد انتهاء فترة 6-4

 .لشركة التي لم تذكر قيمة الصيانةلكل عام بعد فترة الضمان ل %8سيتم احتساب قيمة الصيانة شاملة قطع الغيار بنسبة 
 

 :النهائيالتأمين ( 6-5

 تأمينا إخطارها بالترسيةعلى الشركة المتقدمة للممارسة بعد إعالنها رسميا بقبول عطائها أن تودع في خالل عشرة أيام من  •

 .)خمسة في المائة( من إجمالي قيمة العطاء نقدا  أو بخطاب ضمان صادر من أحد مصارف الدرجة األولى %5نهائيا قدره 

ويشترط في خطاب الضمان أن تكون القيمة بالكامل مستحقة الدفع لوزارة االتصاالت نقدا وفورا بمجرد طلب الوزارة ذلك 

 كتابيا ودون الحاجة إلجراء آخر.

ن لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فإجز الشركة المتقدمة عن تقديم التأمين النهائي على النحو المشار إليه، في حالة ع •

 دون الحاجة إلى أي إجراء آخر. االبتدائيالحق في سحب قبولها لعطاء الشركة ومصادرة التأمين 

 :التأخيرمدة التنفيذ وغرامة ( 6-6

على المورد أن ينهى جميع األعمال موضوع التعاقد في الموعد المتفق عليه في العقد طبقا  للجدول الزمني المتفق عليه وال  •

 من إجمالي العقد.  %25أو إذا وجدت تعديالت ال تزيد عن  %25تحسب أي مدة إضافية إذا زادت األعمال بنسبة أقصاها 

ع التعاقد أو إذا نفذها على النحو غير المتفق عليه، أو إذا امتنع عن تنفيذ أي التزام إذا تأخر المورد عن تنفيذ األعمال موضو •

ناشئ  عن التعاقد ، يكون للوزارة الحق في مصادرة التأمين النهائي كله أو بعضه فضال عن حق الوزارة في الرجوع على 

م إلى أن يتم التسليم وال يدخل في حساب مدة التأخير مدد المورد بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد موعد التسلي

التوقف التي يثبت للوزارة نشأتها عن أسباب قهرية ال يد للمورد فيها ، وتتدرج قيمة الغرامة تصاعديا مع تزايد مدة التأخير 

 .1998( لسنة 89وتوقع نسب الغرامة طبقا  لما هو وارد بالقانون رقم )

 

 :التنفيذمخالفة المورد لشروط العقد وسحب األعمال وضمانات ( 6-7

إذا خالف المورد شروط العقد أو أهمل في التنفيذ، يكون للوزارة األمر بإيقاف تنفيذ أي أعمال جديدة في جزء من أو كل العملية،  •

أو زيادة في مدة التنفيذ نتيجة  إلى أن يتم تنفيذ التعليمات وتجرى إصالح األخطاء، وال يحق للمورد أن يطالب بأي تعويض

 لتوقف العمل في هذه الحالة.

 :فنيةشروط ( 6-8

( يجب توريدها نسخة أصلية معتمدة غير مفتوحة شاملة كافة الوسائط ورخص االستخدام طبقا Driversجميع دالئل التشغيل ) •

 المنتجة.لقوائم الشركة 

صالت ودالئل التشغيل واالستخدام نس  أصلية، وباستخدام المخارج جميع األجهزة يتم توريدها شاملة كافة الكابالت والمو •

 الكهربية بالمواصفات القياسية المصرية.

جميع األجهزة يجب تطابقها مع ظروف التشغيل القياسية المصرية من حيث درجات الحرارة والرطوبة والجهد الكهربائي  •

 .ثانية(ذبذبة لكل  50فولت / 220المستخدم )

 تكامل العرض المقدم للنظام الحالي بالجهة مسئولية الشركة الموردة  •



 املعلوماتوزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 8 من 6صفحة                                   املرجعية للكراسة املختومة بشعار اجلمهورية   
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 :منهجية التقييم
 

 

 .%75نقاط التقييم الفني  يللقبول في إجمال األدنىالحد  •

يتم تقييم الكراسة كحل متكامل وفي حالة عدم التقدم في أحد البنود أو عدم تحقيق الحد األدنى للقبول الفني بأي بند يتم  •

 رفض العطاء كامال.

سيتم تقييم فرق سنوات الضمان أعلى من المدة المحددة بناء على نسبة الصيانة شاملة قطع الغيار المذكورة في العرض  •

مها ماليا من إجمالي قيمة العرض، وإن لم تذكر قيمة الصيانة سيتم احتساب قيمة الصيانة شاملة قطع المالي بحيث يتم خص

يتم مقارنة أسعار جميع الشركات مقابل نفس فترة  وذلك حتىلكل عام بعد فترة الضمان المطلوبة  %8الغيار بنسبة 

 .الضمان
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 بنود التقييم

الدرجة 

 النهائية

احلد 

 األدنى

 للقبول

من كل شركة في بنود الممارسة مقارنة  بأفضل المواصفات الفنية المقدمة  ةالفنية لألجهزة المقدمالمواصفات 

 من كل الشركات، ويجب أال تقل المواصفات الفنية المقدمة عن تلك المطلوبة بالكراسة
50 37.5 

 درجة الشركة:

 حجم وسمعة وكفاءة واستمرارية الشركة.-

والجهات الحكومية األخرى مع الشركة من حيث سرعة االستجابة لبالغات مجمل سابقة خبرة الوزارة -

 اإلصالح الفني ومدى الجدية في االلتزام بشروط التوريد والضمان والصيانة

25 18.75 

 درجة الشركة المصنعة:

 خبرة الوزارة والجهات الحكومية األخرى بالنسبة لنوعيات األجهزة من ناحية عيوب الصناعة والمشاكل-

 الفنية لألجهزة السابق توريدها للوزارة وأعطالها ومدى قدرة الشركة على تالفى تلك المشاكل الفنية.

 السمعة العالمية للتصنيع وجودة المكونات وفقا لشهادات ونظم الجودة الشاملة طبقا للمعايير العالمية.-

25 18.75 

 البنود

 أجهزة مونتاج ورفع كفاءة وحدات تخزين وجهاز بثتوريد وتركيب وتشغيل وضمان 



 املعلوماتوزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 8 من 7صفحة                                   املرجعية للكراسة املختومة بشعار اجلمهورية   
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  - وضمان: وتركيب وتشغيل توريد

Item   Description Qty. 

1-1-1 Apple 
Apple Mac Pro 6 core 3.5 GHz, 64 GB/ 256 GB SSD, 

AMD D500 
1 

1-1-2 

FTI-FC8GBTL 
ATTO Thunderlink Dual Port Thunderbolt 2 8Gb 

Fibre Channel with SFP Transceivers 
1 

FTI-U82ES   
TerraBlock 8Gbit Fibre Channel Dual Port Upgrade  

1x 
1 

1-1-3 Samsung Samsung 24" LED with HDMI, DVI 2 

1-1-4 Fostex 
Fostex speaker  pair PM0.4c(B) Active, Nearfield, 36 

watt bi-amplifier professional audio monitor 
1 

1-1-5 Apple Apple Keyboard with numberic  & Mouse 1 

1-1-6 AJA AJA Io 4k thunderbolt video capture box  1 

1-1-7 

OWC 

OWC Thunderbolt 2 Dock 

Thunderbolt 2  | USB 3.1 Gen 1 | FireWire 800 | 

HDMI   

Gigabit Ethernet | Audio In & Out 

1 

OWC85MP3W8M32K 
32.0GB OWC Memory Upgrade Kit for old Mac pro  

4 x 8.0GB PC8500 DDR3 ECC 1066MHz 240 Pin 
2 

OWCDIYMP9S3E250 
OWC Mount Pro Bundle 250GB Mount Pro, Mercury 

Electra 3G Solid State Drive and OWC 5 Piece Toolkit 
2 

  Outside editing   

1-1-8 

Apple 

15-inch MacBook Pro with Touch Bar: 2.9GHz quad-

core i7/16GB/512GB/Radeon Pro 560 with 4GB,Intel 

HD Graphics 630   

1 

FTI-FC8GBTL 
ATTO Thunderlink Dual Port Thunderbolt 2 8Gb 

Fibre Channel with SFP Transceivers 
1 

1-1-9 OWC OWC Thunderbolt 3 Dock  Mac / Thunderbolt 3 1 

1-1-10 AJA AJA Io Express thunderbolt video capture box  1 

1-1-11 HD-PA1.0TU3 
Buffalo MiniStation Thunderbolt™  1.0TB Portable 

HDD Mac / PC / Thunderbolt / USB 3.0 
1 

  

Facilis SAN storage upgrade Add 64TB (16 x 4TB drive expansion) to be 

96TB   

1-1-12 FTI-UP32TB 

TerraBlock 24EX/8 32TB Expansion with (8) 4TB 

Drives . 

 

Training at Facilis company in Country of 

manufacture .  
Training on Facilis SAN storage  

5 days training for 3 persons  

Terrablock overview and features , installation 

2 



 املعلوماتوزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 8 من 8صفحة                                   املرجعية للكراسة املختومة بشعار اجلمهورية   

 

Demonstration , workshop , how to make user rights, 

volumes . 

Training on Facilis LTO7 LTFS Backup  

Backup overview and features , LTFS concept  

 

1-1-13 FTI-U82ES   
TerraBlock 8Gbit Fibre Channel Dual Port Upgrade  

1x 
1 

1-1-14 FTI-HWSP24 1 Year  HW Warranty - 24D/24EX 1 

  
Asset management & Tape laibrary 

  

1-1-18 FTI-LTO724L 
Facilis LTO7 LTFS Backup 2U 24-Slot Autoloader 

Kit single tape drive 
1 

1-1-19 FTI-AWB100  P5 Backup software package for Single Drive Kit 1 

1-1-20 FTI-AWB512 P5 Workgroup Edition for Backup Workflows 1 

1-1-21 FTI-FTAO 
Facilis FastTracker Asset Tracker (10 seat license 

pack; these are named seats) 
1 

  
Mobile news gathering TVU 

  

1-1-22 TM1000 

TVU One TM1000 High Definition (SDI/HDMI input, 

6 embedded modems, up to 4 USB modem 'ports, IS+, 

on-board storage, dual band WiFi card, removable 

internal battery, AC power supply, and carrying case). 

 

Training at TVU company in Country of 

manufacture   

5 days training for 2 persons  

User training , configuration , trouble shooting 

Training on TVU5 software  

User training , admin training ,configuration  

1 

1-1-23 STD-TVU5 
TVU5 Standard software: includes 0.5 hours of HD 

recording. Does not enable use of any USB modems 
1 

1-1-24 US-VALUE-G 
Value pack: 2x Gold Mount high-capacity battery and 

1x dual battery charger 
1 

1-1-25 TR2700 
TR2700 rack-mount (1U) Receiver with digital SDI 

output. 
1 

 

 


