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 )1مقدمة
في إطار الخطة القومية لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتي تقوم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها والتي
تتضمن تقديم الدعم الفني لتطوير وتحديث البنية األساسية لمختلف الجهات القومية .ترغب الوزارة في طرح ممارسة عامة لتوريد
وتشغيل وضمان أجهزة حاسبات وأجهزة مسح ضوئي ومستلزمات تشغيل ونظام نسخ احتياطي وتدريب لصالح رئاسة الجمهورية
للعام المالي  ،2019/2018وذلك في إطار تطوير البنية التحتية لديوان رئاسة الجمهورية.
وتقدم هذه الوثيقة الشروط الالزمة للتقدم بالعطاءات ،والمسئوليات والمهام المطلوب تنفيذها ،والبنود التي سيتم التقييم على أساسها،
وأسلوب التقييم.

 )2الشروط العامة
 )1-2القوانين واللوائح:
ً
• يتم تنفيذ كل الخطوات بعملية التقدم والتقييم طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك بجمهورية مصر العربية وتخضع هذه
الممارسة العامة ألحكام القانون رقم ( )89لسنة  1998والئحته التنفيذية.
• يحق للوزارة إلغاء الطرح دون إبداء أي أسباب حيال هذه الممارسة.
• على الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة المشتريات الحكومية وعنوانه www.etenders.gov.eg
وتلتزم الجهة الطارحة بمراجعة بيانات الشركة على الموقع اإللكتروني للبوابة وفي حالة صحتها يتم اعتمادها بما يمكنها من
االطالع على نتائج البت الفني والمالي لها.
 )2-2النتيجة الفنية:
• يتم إعالن نتيجة الممارسة بناء على تقييم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لعروض الشركات واختيار األنسب منها
لكل بند على حدة.
• يتم التقييم بنظام النقاط الفنية.

 )3تقديم العطاءات
 )1-3التوقيتات:
• تقدم العطاءات إلى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات (القرية الذكية – طريق مصر إسكندرية الصحراوي  -ك )28
قبل الساعة الثانية عشر ظهر يوم اإلثنين الموافق  .2018 /10/08وجلسة االستفسارات الساعة الثانية عشر ظهر يوم
األحد الموافق .2018 /09/30
 )2-3دراسة الشركة المتقدمة للدعوة:
• على الشركة المتقدمة دراسة كراسة الشروط والمواصفات قبل إعداد عطائها وللشركة الحق في االتصال بالشئون المالية
وقطاع الموارد والمساعدات الفنية بوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لإلجابة عن أي استفسار عما ورد بالكراسة
من شروط ومواصفات.
 )3-3نظام تقديم العطاءات:
• تقدم الشركة عطاءها باسم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في صورة مظروفين أحدهما فني واألخر مالي مع كتابة
"ممارسة عامة رقم ( )4لسنة  2019/2018لتوريد وتشغيل وضمان أجهزة حاسبات وأجهزة مسح ضوئي ومستلزمات
تشغيل ونظام نسخ احتياطي وتدريب لصالح رئاسة الجمهورية للعام المالي  2019/2018على المظروفين الخارجيين
وتوضيح ما إذا كان المظروف فني أو مالي.
• يجب أن يحمل مندوب الشركة المتقدمة تفويضا كتابيا مستوف رسم الدمغة لحضور جلسة فتح المظاريف.

 )4املظروف الفين
•

تقدم الشركة نسختين من المظروف الفني ،تحتوي كل نسخة على االتي بنفس الترتيب:

 )1-4الجزء األول:
• كراسة الشروط والمواصفات الفنية :ترفق الشركة المتقدمة كراسة الشروط المشتراة موقعة ومختومة بخاتم الشركة وأيضا
يرفق مكمل الكراسةةة (الرد على االسةةتفسةةارات الفنية) إن وجد .ويعتبر ذلك قبوالً من الشةةركة بكل ما ورد فيهما .حيث تعتبر
كراسة الشروط والمواصفات ومكمل الكراسة جزء ال يتجزأ من العقد بين الوزارة وبين الشركة أو الشركات التي ستسند إليها
األعمال .وعلى هذا ال يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الوزارة ذلك صراحة.
• خطاب الضمان االبتدائي :يجب أن يكون العطاء مصحوبا ً بتأمين ابتدائي مرفقا بالعرض الفني ،وتدفع نقداً أو بخطاب ضمان
أو شيك مصرفي مقبول الدفع صادر من أحد مصارف الدرجة األولى المعتمدة بجمهورية مصر العربي.
• قيمة التأمين:
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▪ البند األول يبلغ 15.000جنيها مصريا (فقط خمسة عشر ألف جنيها ً مصريا ً الغير).
▪ البند الثاني يبلغ  2.000جنيها مصريا (فقط ألفي جنيها ً مصريا ً الغير).
ً
▪ البند الثالث يبلغ  10.000جنيها مصريا (فقط عشرة آالف جنيها ً مصريا الغير).
▪ البند الرابع يبلغ  8.000جنيها مصريا (فقط ثمانية آالف جنيها ً مصريا ً الغير).
• يجب أن يكون خطاب الضةةةةمان غير مشةةةةروط وقابل للتجديد دون الرجوع إلى المورد وسةةةةاري لمدة أربعة أشةةةةهر من تاريخ
جلسة فتح المظاريف ،حسب ما هو متعارف عليه في هذا المجال.
• شروط الدفع.
ال يجوز للشةةركة تقديم شةةروط دفع يتم بمقتضةةاها صةةرف دفعات أو أجزاء من دفعات قبل اسةةتيفاء الشةةروط المنصةةوع عليها
الحقا بكراسة الشروط والمواصفات.
• الجدول الزمني للتوريد.
ال يجوز للشركة تقديم مدة توريد أطول من المدة المنصوع عليها الحقا بكراسة الشروط والمواصفات
• جدول يوضح سنوات الضمان.
ال يجوز للشركة تقديم فترة ضمان أقل من الفترة المنصوع عليها الحقا بكراسة الشروط والمواصفات
 )2-4الجزء الثاني:
• الشكل القانوني للشركة.
• البطاقة الضريبية موضحا ً بها النشاط الرئيسي وتاريخ التأسيس" مثبت بها آخر إقرار ضريبي".
• رأسمال الشركة وميزانيتها في الثالث سنوات الماضية.
• الهيكل التنظيمي للشركة والسيرة الذاتية للمجموعة اإلدارية والفنية بالشركة.
• سةةةةةابقة أعمال الشةةةةةركة المتقدمة في هذا المجال وأماكن توريد األجهزة المماثلة بمصةةةةةر والعالم وبيان كل مشةةةةةروع والجهة
المنتفعة به .على أن يرفق صورة من أوامر التوريد المدعمة لذلك.
• صورة من شهادة التسجيل لدي مصلحة الضرائب المصرية – القيمة المضافة
 )3-4اجلزء الثالث:
•
•
•
•
•
•
•

صور االتفاقيات التي توضح عالقة الشركة المتقدمة بالعرض بالشركات المصنعة وبالمتعاقد من الباطن (إن وجد) .وفى حال
عدم تقديم هذه الوثائق ،سيتم اعتبار هذا مؤشرا على عدم وجود عالقة بين الشركة المتقدمة بالعرض والشركات المصنعة مما
يؤثر على درجة الشركة سلبا ً.
جداول الكميات للبنود التي تتقدم بها الشةةةةةةركات بحيث تكون متطابقة من حيث األصةةةةةةناف والكميات لكراسةةةةةةة الشةةةةةةروط
والموصفات الفنية والعرض المالي.
العرض الفني لبنود الممارسة المطلوبة بصورة مفصلة.
آخر إصةةةةدار من كتالوجات المنتجات المقدمة من الشةةةةركة بما يؤيد البيانات الفنية داخل العرض .مع العلم أنه في حالة وجود
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 أن عدد العروض التي يمكن التقدم بها هو عرض أساسي وعرض بديل واحد بحد أقصي .كما يجب مراعاة عدم
ذكر أو إضافة مواصفات اختيارية ( )Optionsما لم يتم ذكرها بالمواصفات الفنية المذكورة بكراسة الشروط والمواصفات،
حيث قد يؤثر هذا على درجة الشركة سلبا ً.
يجب أال يحتوي المظروف الفني على أية بيانات مالية بخالف خطاب الضمان سالف الذكر ،وسيتم استبعاد أي شركة يتضمن
مظروفها الفني أية معلومات مالية.
يسلم العرض الفني والجداول الفنية المصاحبة له على قرع  CDداخل مظروف أصل العرض الفني المغلق بحيث يكون
مطابق للعرض الورقي ،وفي حالة وجود اختالف بين النسختين ستكون المرجعية للعرض الورقي.

 )5املظروف املالي
•

•

تقدم الشركة نسختين من المظروف المالي إحداهما على األقل باللغة العربية ،تحتوي كل نسخة على اآلتي بنفس الترتيب:
 )1شروط الدفع.
 )2قوائم األسعار التفصيلية واإلجمالية بالجنيه المصري شاملة كافة الضرائب والرسومشامالً ضريبة القيمة المضافة (توريد
بمخازن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،وهذا لكافة البنود المقدمة بعرض الشركة الفني.
يجب أال يحتوي المظروف المالي على أية تحفظات لها عالقة بسعر صرف العمالت األجنبية ويجب أن تكون األسعار ثابتة
حتى إتمام االلتزامات الفنية في البند وصرف المستحقات ،وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به أي تحفظات مرتبطة بأسعار
صرف العمالت األجنبية.
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 )6الشروط الالزمة للتقدم بالعطاء
 )1-6شروط الدفع:
-

بالنسبة للبنود األول والثاني والثالث:

•
•

 % 25دفعة مقدمة من إجمالي أمر التوريد مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط.
 % 75بعد التوريد والفحص بمخازن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مع رد خطاب ضمان الدفعة المقدمة بعد اكتمال
التوريد والفحص لكل بند على حدا.
بالنسبة للبند الرابع:

-

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

•  % 50بعد التوريد والفحص بمخازن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مع رد خطاب ضمان الدفعة المقدمة بعد اكتمال
التوريد والفحص وفي حالة عدم تقديم الشركة خطاب ضمان الدفعة المقدمة يتم صرف النسبة المستحقة وفقا لشروط الدفع وال
يتم صرف الدفعة المقدمة إال مع استحقاق الدفعة األخيرة من شروط الدفع.
•  %25بعد االنتهاء من جميع أعمال التركيبات والتشغيل واجتياز جميع االختبارات وأعمال توثيق المشروع وتقديم جميع
المستندات الخاصة به.
 )2-6مدة التوريد والتركيب:
• مدة التوريد المطلوبة هي  12أسبوع تبدأ من تاريخ استالم امر التوريد بشرط ان تلتزم الشركة باستالم أمر التوريد خالل
يومين عمل من تاريخ إخطار الشركة باستالم أمر التوريد.
• ملحوظة :عند عدم التزام الشركة المتقدمة بالفقرة السابقة سيتم احتساب مدة التوريد من تاريخ إخطار الشركة باستالم أمر
التوريد.
• التركيب والتشغيل للبند الرابع خالل أربعة أشهر من استالم األجهزة بمخازن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فقط
وتبدأ هذه المدة بعد أسبوعين من تاريخ قيام الشركة بتوريد جميع مشتمالت أمر التوريد.
 )3-6سنوات الضمان:
• سنوات الضمان لجميع البنود هي ثالث سنوات ضد عيوب الصناعة شامل قطع الغيار في مقر رئاسة الجمهورية.
 )4-6نسبة الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان:
سيتم احتساب قيمة الصيانة شاملة قطع الغيار بنسبة  %8لكل عام بعد فترة الضمان للشركة التي لم تذكر قيمة الصيانة.
 )5-6التأمين النهائي:
• على الشركة المتقدمة للممارسة بعد إعالنها رسميا بقبول عطائها أن تودع في خالل عشرة أيام من إخطارها بالترسية تأمينا
نهائيا قدره ( %5خمسة في المائة) من إجمالي قيمة العطاء نقدا ً أو بخطاب ضمان صادر من أحد مصارف الدرجة األولى.
ويشترط في خطاب الضمان أن تكون القيمة بالكامل مستحقة الدفع لوزارة االتصاالت نقدا وفورا بمجرد طلب الوزارة ذلك
كتابيا ودون الحاجة إلجراء آخر.
• في حالة عجز الشركة المتقدمة عن تقديم التأمين النهائي على النحو المشار إليه ،فإن لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
الحق في سحب قبولها لعطاء الشركة ومصادرة التأمين االبتدائي دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
 )6-6مدة التنفيذ وغرامة التأخير:
ً
• على المورد أن ينهى جميع األعمال موضوع التعاقد في الموعد المتفق عليه في العقد طبقا للجدول الزمني المتفق عليه وال
تحسب أي مدة إضافية إذا زادت األعمال بنسبة أقصاها  %25أو إذا وجدت تعديالت ال تزيد عن  %25من إجمالي العقد.
• إذا تأخر المورد عن تنفيذ األعمال موضو ع التعاقد أو إذا نفذها على النحو غير المتفق عليه ،أو إذا امتنع عن تنفيذ أي التزام
ناشئ عن التعاقد  ،يكون للوزارة الحق في مصادرة التأمين النهائي كله أو بعضه فضال عن حق الوزارة في الرجوع على
المورد بغرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد موعد التسليم إلى أن يتم التسليم وال يدخل في حساب مدة التأخير مدد
التوقف التي يثبت للوزارة نشأتها عن أسباب قهرية ال يد للمورد فيها  ،وتتدرج قيمة الغرامة تصاعديا مع تزايد مدة التأخير
وتوقع نسب الغرامة طبقا ً لما هو وارد بالقانون رقم ( )89لسنة .1998
 )7-6مخالفة المورد لشروط العقد وسحب األعمال وضمانات التنفيذ:
• إذا خالف المورد شروط العقد أو أهمل في التنفيذ ،يكون للوزارة األمر بإيقاف تنفيذ أي أعمال جديدة في جزء من أو كل العملية،
إلى أن يتم تنفيذ التعليمات وتجرى إصالح األخطاء ،وال يحق للمورد أن يطالب بأي تعويض أو زيادة في مدة التنفيذ نتيجة
لتوقف العمل في هذه الحالة.
 )8-6شروط فنية:
• جميع دالئل التشغيل ( )Driversيجب توريدها نسخة أصلية معتمدة غير مفتوحة شاملة كافة الوسائط ورخص االستخدام طبقا
لقوائم الشركة المنتجة.
• جميع األجهزة يتم توريدها شاملة كافة الكابالت والموصالت ودالئل التشغيل واالستخدام نسخ أصلية ،وباستخدام المخارج
الكهربية بالمواصفات القياسية المصرية.
املرجعية للكراسة املختومة بشعار اجلمهورية
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وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

•

جميع األجهزة يجب تطابقها مع ظروف التشغيل القياسية المصرية من حيث درجات الحرارة والرطوبة والجهد الكهربائي
المستخدم ( 220فولت  50/ذبذبة لكل ثانية).

 )7بنود التقييم
منهجية التقييم:

بنود التقييم

المواصفات الفنية لألجهزة المقدمة من كل شركة في بنود الممارسة مقارنةً بأفضل المواصفات الفنية المقدمة
من كل الشركات ،ويجب أال تقل المواصفات الفنية المقدمة عن تلك المطلوبة بالكراسة

الدرجة
النهائية

60

احلد
األدنى
للقبول
42

درجة الشركة:
حجم وسمعة وكفاءة واستمرارية الشركة. مجمل سابقة خبرة الوزارة والجهات الحكومية األخرى مع الشركة من حيث سرعة االستجابة لبالغاتاإلصالح الفني ومدى الجدية في االلتزام بشروط التوريد والضمان والصيانة
درجة الشركة المصنعة:
خبرة الوزارة والجهات الحكومية األخرى بالنسبة لنوعيات األجهزة من ناحية عيوب الصناعة والمشاكلالفنية 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.

•
•

•

20

20

14

14

الحد األدنى للقبول في إجمالي نقاط التقييم الفني .%75
يتم تقييم كل بند رئيسي على حدا كحل متكامل مع األخذ في االعتبار أن البنود هي بنود متكاملة يحتوي كل بند رئيسي
على مجموعة من البنود الفرعية وفي حالة عدم التقدم في أحد البنود الفرعية أو عدم تحقيق الحد األدنى للقبول الفني بالبند
الفرعي يتم رفض العطاء في هذا البند كامال.
سيتم تقييم فرق سنوات الضمان أعلى من المدة المحددة بناء على نسبة الصيانة شاملة قطع الغيار المذكورة في العرض
المالي بحيث يتم خصمها ماليا من إجمالي قيمة العرض ،وإن لم تذكر قيمة الصيانة سيتم احتساب قيمة الصيانة شاملة قطع
الغيار بنسبة  %8لكل عام بعد فترة الضمان المطلوبة وذلك حتى يتم مقارنة أسعار جميع الشركات مقابل نفس فترة
الضمان.

املرجعية للكراسة املختومة بشعار اجلمهورية
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وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

) ملخص بنود الكراسة8
الكمية

البنود

100

رقم البند
i7 أجهزة حاسب آلي

1-1

مانع انقطاع التيار

2-1

2
4

A4 Flatbed & ADF professional Scanner

3-1

1

A3 ADF Professional Scanner

4-1

16

600 GB HDD UCS 240 وسائط تخزين لخوادم

1-2

4

600 GB HDD EMC VNX 5300 وسائط تخزين

2-2

4

1 TB HDD EMC VNX 5300 وسائط تخزين

3-2

8

Color Drum for Xerox 7665

1-3

10

High Capacity Color Toner for Xerox 6280 (B&CMY)

2-3

200

Toner for Xerox 3320 / 5000 page

3-3

2

Xerox 7665 علبة عادم لماكينة التصوير

4-3

3

OKI C931 A3 علبة عادم للطابعة

5-3

24

High Capacity Toner for Epson AL-M300

6-3

10

HP Inkjet 135 Color Toner

7-3

10

HP Inkjet 131 Black Toner

8-3

10

HP Inkjet 141 Color Toner

9-3

10

HP Inkjet 140 Black Toner

10-3

10

HP Inkjet 129 Black Toner

11-3

3

HP Inkjet 22 Color Toner

12-3

3

HP Inkjet 21 Black Toner

13-3

6

Samsung 116 Fax toner

14-3

1

Backup Software

1-4

4

Backup Software Training (trainee)

2-4
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3

4

املرجعية للكراسة املختومة بشعار اجلمهورية

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

) املواصفات الفنية9
- : توريد وضمان:البند األول
Item 1-1: i7 Desktop PC QTY (100)
Item
Category
Processor
Memory
Memory upgradability
DIMM slots number
Storage
Optical drive
Graphics
Form factor
Network
Ports
PCI slots
Monitor
Include
Operating system

Description
Business
Intel Core i7-7700 at least
16 GB DDR4 at least
Specify
Specify Min. 2 slot
1TB SATA, specify speed
DVD R/W — Specify write speed
Specify
Specify
Integrated Ethernet 10/100/1000/ Mbps
Specify
Specify
18.5” LED monitor with the same brand
USB Arabic Win-Keyboard, USB Mouse
Windows 10 pro - 64 bit

جيب ان يكون اجلهاز ذو مسعه عامليه
Item 1-2: 3KVA Rack mounted UPS QTY (2)
Power (VA)
Technology
Phase In – Phase Out
Input Voltage

3 KVA
Online Double Conversion Technology
1 Ph – 1 Ph
160 - 280 VAC

Input Frequency

50 / 60 Hz

Output Voltage
Output Frequency , Tolerance
Crest Factor
Output Power Factor
Battery Type

220 / 230V
50 Hz , Please Specify
Please Specify
Specify
Sealed lead-acid , maintenance free
At Half Load : 10 min.
At Full Load : 5 min.
specify
3 Sockets
Specify
Rack mounted UPS

Backup Time

Battery Recharge Time
Output Sockets
Communication
Form Factor
Shutdown Software is required.
The bidder is responsible for delivering all cables, outlets, connectors and any other accessories
to connect, installing in Rack and operate the UPS.
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Item 1-3: A4 Flatbed & ADF Professional Scanner QTY (4)
Scanner type
Scan Technology
Light Source
Size
ADF capacity
Scan Speed (ppm)
Flatbed Scan Area
ADF Scan Area - Max.
ADF Paper Path
Scan Format
Optical Resolution
Duty cycle (Daily)
Interface
Compatibility
Software driver
Country of origin

ADF & Flatbed, Color, Dublex
CCD
LED
A4
80 sheets (80 g/m2 paper )
60 ppm
8.5 x 11.69 in.
Long Scanning 8.5 x 220 in.
Straight
PDF, JPG, searchable PDF file

Up to 600 dpi
6000 Page (ADF)
Hi-Speed USB 2.0 and USB 3.0 , Built in fast Ethernet
10/100/1000Base – TX network port
Windows
TWAIN and ISIS
Specify

Item 1-4: A3 ADF Professional Scanner QTY (1)
Scanner type
Image Sensor Type
Light Source
Size
ADF capacity
ADF Speed (ppm)
ADF Scan Area - Max.
ADF Paper Path
Scan Speed (Color)
Optical Resolution
Duty cycle (Daily)
Interface
Compatibility
Software driver
Scan Format
Country of origin

ADF ,Color, Dublex
CCD
LED
A3 , A4, A5, B4,B5
100 Sheets (A4: 80 g/m2)
60 ppm
Long Scanning 12x220 inch.
Straight
Specify
Up to 600 dpi
9000 Page
Hi-Speed USB 2.0 and USB 3.0
Windows
TWAIN and ISIS
PDF, JPG, searchable PDF file

Specify

: توريد وتركيب وضمان:البند الثاني
Item 2-1: 15K SAS 600 GB HDD QTY (16)
• 15K SAS, 600 GB HDD that can be installed on UCS 240 M3 Servers with all its
accessories needed for proper installation.
Item 2-2: 15K SAS, 600 GB HDD QTY (4)
• 15K SAS, 600 GB HDD that can be installed on EMC VNX 5300 with all its
accessories needed for proper installation.
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Item 2-3: 7.2K SAS, 1 TB HDD QTY (4)
• 7.2K SAS, 1 TB HDD that can be installed on EMC VNX 5300 with all its accessories
needed for proper installation.

- : توريد وضمان:البند الثالث

: لكل بندPart Number جيب علي املورد توضيح
الكمية

المواصفة

رقم البند

8

Color Drum for Xerox 7665

1-3

10

High Capacity Color Toner for Xerox 6280

2-3

200

(B&CMY)
Toner for Xerox 3320 / 5000 page

3-3

2

Xerox 7665 علبة عادم لماكينة التصوير

4-3

3

OKI C931 A3 علبة عادم للطابعة

5-3

24

Toner for Epson AL-M300 High Capacity

6-3

10

HP Inkjet 135 Color Toner

7-3

10

HP Inkjet 131 Black Toner

8-3

10

HP Inkjet 141 Color Toner

9-3

10

HP Inkjet 140 Black Toner

10-3

10

HP Inkjet 129 Black Toner

11-3

3

HP Inkjet 22 Color Toner

12-3

3

HP Inkjet 21 Black Toner

13-3

6

Samsung 116 Fax toner

14-3
:البند الرابع
: توريد وتركيب وتشغيل وضمان1-4 بند

Backup Software With the following configuration:
▪

Support Backup for different Platform (windows, Linux).

▪

Support Full, Incremental & Differential Backup.

▪

Back up both physical and virtual environments (Hyper-V and VMware).

▪

Support B2D2T.

▪

Support Recovery Solution from Disk & Tape.

▪

Support LAN, SAN, Workstations, Local, and remote backup options as well as MS Based
Servers and Clustered Servers for Both 32-bit & 64-bit systems.

▪

Support backup over SAN (Backup through SAN).

▪

Support backup from NAS.

▪

Online Backup and Restore for Oracle BD and SQL DB server.
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▪

Support Online Restore single items from Oracle BD and SQL DB server.

▪

Support remote backup option through LAN.

▪

Support Backup Microsoft Exchange 2010 (individual mailboxes, single items, and folders).

▪

Support Restoring Microsoft Exchange 2010 Single mailboxes, single mail Items (Messages,
Contacts… etc.), and file level recovery features without restoring the complete backup job.

▪

Support Individual Microsoft SharePoint documents, Microsoft SQL Databases Backup.

▪

Centralized and Simplified Administration & Management.

▪

Support data Encryption and data de-Duplication.

▪

Support remote backup option for Desktop & laptops with no user interaction or disruption.

▪

Support Bare Metal Recovery or equivalent feature.

▪

The System Must contains all Required License / Agents/ and Media packages to backup 7
TB (Front End TB) as Follow:
o Microsoft Exchange.
o Back up both physical and virtual environments (Hyper-V and VMware).
o Oracle RMAN.
o License for Open File Backup (MS Windows Server, latest version) (With All
Needed Licenses to Backup Number of (13) Server through Network.
o Backup using tape library (2 tape drive).
o The Backup Software must include B2D2T
de-Duplication license for the complete infrastructure.

backup

license

and

o Restore Single mailboxes, single mail messages, single Share-Point file, and filelevel recovery features without restoring the complete backup job.
o Backup media files from ISLON.
o Bare Metal Recovery license needed for 13 Servers.
The All system must include support 3 year include Upgrades and service packs.

:Backup Software  التدريب على2-4 بند
: تدريب فن متخصص مع مراعاة اآلت ف العرض الفن1-4  أفراد عىل التكنولوجيا المقدمة بالبند رقم4  تدريب عدد-
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.ال تقل مدة التدريب عن خمسة أيام عمل

•

يجب أن يكون التدريب ومركز التدريب معتمدا من ر
.الشكة المصنعة للنظام

•

.توضيح المحتوي العلم والمادة العلمية

•

املرجعية للكراسة املختومة بشعار اجلمهورية

