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 مجهورية مصر العربية

املعلومات االتصاالت و تكنولوجياوزارة   

 70وتشغيل عدد لتوريد 2018( لسنة 2)رقم  عامةللممارسة الكراسة الشروط واملواصفات 

 الـعلى شبكة وخدمة الربط  Tetraتعمل بنظام الـ  ومشتمالتها طرفية السلكية ةوحد

Tetra 

 9/2018/    4استالم كراسة الشروط بدا من   

 9/9/2018              تاراسفتسالا ةسلج

 2018/ 9 /16             تقديم العروض    

 مبقر وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالقرية الذكية
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 توتكنولوجيا املعلوما االتصاالتوزارة  

 الـتعمل على شبكة  (Radio terminal)وحدات طرفية وريد لت عامهممارسة 

TETRA وخدمة الربط هلا على شبكة الترتا 

 مقدمة أوال : 

 

 TETRAتعمل على شبكة الـ (Radio terminal)طرفية  وحداتوتشغيل  وريدلت الوزارةضوء احتياج يف 

 الربط هلا على شبكة الترتا وخدمة

 وذلك لتحقيق املميزات التالية :

 باجلمهورية من اى مكان بالوزارةإمكانية حتقيق االتصال بكافة عناصر األمن  •

بني الشركات  عامهوبناء على هذا تعلن وزارة االتصاالت واملعلومات عن طرح ممارسة  •

 Radio)وحدات طرفية وريد لتفى هذا اجملال حمليًا واملقيدة بالوزارة كموردين املتخصصة 

terminal) تعمل على شبكة الـTETRA  تقوم ى أن ، عل وخدمة الربط هلا على شبكة الترتا

نظيم الشركة املوردة بتقديم املستندات املعتمدة من الشركة املرخص هلا من اجلهاز القومي لت

الشروط  استيفاءشبكة الترتا باجلمهورية لضمان التشغيل على شبكة الترتا و لتشغيل األتصاالت

ويف حالة عدم املبينة فيما بعد وتقديم عروضها للتنفيذ ، ُموضحًا بها الشروط املالية والفنية 

 .أستيفاء أي من الشروط السابقة يعترب العرض مرفوضآ

وذلك يف صورة مظروفني  املعلومات،هذا ويتم تقديم العروض باسم وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

 (Radio terminal)وحدات طرفية وريد لت (2)رقم  عامهخر مالي مع كتابة "ممارسة أحدهما فين واآل

وضيح ما إذا على املظروفني اخلارجيني وت ومخة الربط هلا على شبكة الترتا TETRAتعمل على شبكة الـ

 كان املظروف فين أو مالي.

وتقدم هذه الوثيقة الشروط الالزمة للتقدم بالعطاءات ، واملسئوليات واملهام املطلوب تنفيذها، والبنود 

 اليت سيتم التقييم على أساسها، وأسلوب التقييم.
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 الشروط العامة ثانيا :

 عام: 2-1

 جمال العمل: 2-1-1

 .ومشتمالتهاTETRA الـتعمل على شبكة  (Radio terminal)توريد وحدات طرفية  •

 . TETRAعلى شبكة الـاملوردة  (Radio terminal)لوحدات طرفية ا ربط تشغيل و •

 الشركات املتقدمة: 2-1-2

 د    وتاووو ي  وال  وووله لهت دتقديم العت ل تقدم لهذه الدعوة سوووول الاووولمتخ ال ت  ووو ووو  يال •

تقدم ض ن  على الالم  ال تقد   دتلعلض الفني أنو –دج هولي    ل العلدي    TETRAالـووو

ل ص لهت دتلتا ي  على ادم  التتلا دتلج هولي    عت دة  ن الالم  ال ت يثدخ ذلك  هت ستندات

 جت  توليد وتاوو ي  واداخ الفي   فييقع   اللئيسووييثدخ أن ناووتاهت  علضووهت  توأن ياوو   

لفق دتلعاتء متف  ال علو تخ عن يجب أن ي  . والسلمي  تع   على ادم  التتلا مض تن للتا ي  

 جت  على هذا ال فيسوووتدق  أع تلهت فى هذا ال جت  وال قيدة دتلوزالة م ولدين الاووولم  ال تقد   

لم   تف وويليتم تنفيذهت د  وول أو دتل تلم  ع و وو   التيأن تقدم  ج وع   ن  ال اوولوعتخ 

تيفتء أي  ن الاووولوا السوووتدق  يعتدل وفي اتل  عدم أسووو - لدول الاووولم  ال تقد    نهت وتوضوووي 

 .العلض  لفوضآ

علي الالمتخ ال تنتفس  أن تقوم دتسجي  ديتنتتهت علي  وقع دواد  ال اتليتخ الامو ي  وعنوانه  •

www.etenders.gov.eg  وتلتزم الجه  الاتلا  د لاجع  ديتنتخ الالم  علي ال وقع االلمتلوني

 للدواد  وفي اتل   اتهت يتم إعت تدهت د ت ي منهت  ن االاالع علي نتتئج الدخ الفني وال تلي لهت .

2-1-3 

 .  تلس التلتزم الوزالة دإدداء أسدتب  ت تت ذه  ن قلالاخ ايت  هذه ال 

 :القوانني واللوائح 2-1-4

يتم تنفيذ م  ال اواخ دع لي  التقدم والتقييم ادقتً للقوانين واللوائ  ال نظ   لذلك دج هولي    ل 

وسيتم التقييم  والئاته التنفيذي 1998( لسن  89وت ضع هذه ال  تلس  ألامتم القتنون لقم ) العلدي 
 بنظام النقاط الفنية.

 تقديم العطاءات: 2-2

قد   دأدولواش دتلقلي  الذمي وال علو تخ  االت تالخوزالة  دنى  العاتءاخ إلىتقدم  •
 2018 / 9 /16 ال وافق االاد الستع  الثتني  عالة ظهل يوم

     9/  9ال وافق  االاد الفني  الستع  الثتني  عال ظهل يوم لالستفستلاخسيتم عقد جلس   •
 و وا فتخ.ع ت ولد دتلملاس   ن الوا استفستل  أيلإلجتد  عن وذلك  2018/

http://www.etenders.gov.eg/
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 نظام تقديم العطاءات: 2-3

 ن الالم  دتسم  ندوب الالم  ال عت د لديهت فويض متتدي ويمون   اودت دت تقدم الالم  عاتءهت

 :متآلتي اضول جلس  فت  ال ظتلي ل وذلك
 املظروف الفنى: 2-3-1

 :اآلتيوياتول على نس تين  ن 

والمتتلوجتخ األ وووولي  الالز   لم  دند  ن  وال سووووتنداخ الفني  متف  الديتنتختضوووو نتً     الفنيالعلض  .1

على أن ددي   تمت    ع العلض األستسي ال تمت   الاق فى تقديم   تقد ل   دنود ال  تلس  وللالم  ا

 . من  ن دلاسته التى ت  والمتتلوجتخ األ لي  ال علو تخ  م  ا  ي

 للالم . القتنونيالام   .2

 وتتليخ التأسيس. اللئيسيناتا الداتق  الضليدي   وضاتً دهت ال .3

 الم  و يزانيتهت فى الثالث سنواخ ال تضي .للأس ت  ا .4

سووووووتدق  ال دلة و للاوووووولم  والسوووووويلة الذاتي  لل ج وع  ايدالي  والفني  دتلاوووووولم  التنظي يالهيم   .5

قت خ دتنفيذهت وجداو   التيتوض  ناتا الالم  وأهم ال الوعتخ  والتيوال ستنداخ ال دع   لهت 

 الديتنتخ .

  التوقيع وال تم على ج يع  ووفاتخ ملاسوو  الاوولوا وال وا ووفتخ  تلسووتقد   لل على الاوولم  ال    .6

تقدم  ن دونه ال   الملاسووووووو  دسووووووودب  ت ي   فيتعدي   دأي وال يعتد وإلفتقهت دتلعاتء التي تم اووووووولا هت

 ذلك  لاا .  تلم تقد  الوزالة ااتلااتخ

 نتخ الفني  للنظم الوالدة دتلعاتء.الل ص والديت .7

  ولة  ن اهتدة تسجي  لدل   لا  الضلائب العت   على ال ديعتخ . .8

ايك د نقداً أو الدفع ويتم (ألغيلجنيه فقا ون أل    س)جنيه  000,50 قدله  اتب ض تن إدتدائى .9

أاد   وووتل  الدلج  األولى ال عت دة دج هولي    ووول العلدي    ن  قدو  الدفع  وووتدل  ووولفي 

ل دة  وسووتلييجب أن يمون  اتب الضوو تن غيل  اوولوا وقتد  للتجديد دون اللجوع إلى ال ولد و

 هذا ال جت . فيهو  تعتل  عليه  اسب  توذلك أاهل  ن تتليخ جلس  فت  ال ظتلي   ألدع 

 لمجاهذا ال فيسابقة أعمال الشركة المتقدمة  .10

ما   الفنيالمظروف  يحتوي يجب أال ملحوظة: .11 على أية بيانات مالية بخالف خطاب الضممممممم

 ، وسيتم استبعاد أي شركة تُضم  أية معلومات مالية داخل المظروف الفني.سالف الذكر

اضوووووول جلسووووو  فت  ل  ن الاووووولم  دتسوووووم  ندوب الاووووولم  ال عت د لديهت وذلكفويض متتدي ت .12

  ال ظتلي 

 :شروط الدفع 2-3-2

ويمون  على اوووودم  التتلا والتاوووو ي   الالسوووولميللواداخ دعد التوليد والفاص  %100يتم دفع  •

    -متألتي:السداد 

للالم  ال ولدة  ن قي   الواداخ االسلمي  دعد قدو  الفاص والتا ي  على  %100السداد  -1

وااد فقا اداخ االسلمي  ل دة عتم تقديم ال د   لتا ي  الوعلى أن ياتسب  دة ادم  التتلا 

 وذلك فول الددء دتا ي  ال د   على ادم  التتلا.
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يتم تجديد للسوون  األولى فقا على أن  على اوودم  التتلاالسوونوي التاوو ي   قي    د  يتم دفع  -2

 .دتلج هولي ل د   ادعد ذلك على تقديم ال د    ع الالم   قد    سنويتتعتقد ال

 :التوريد والتشغيل  3-3-2

 من تاريخ استالم أمر التوريد.اسابيع خالل أربع التوريد  •

 .التوريدمن تاريخ استالم أمر أسابيع  أربعالتشغيل خالل  •

 :الضمان سنوات

 .الغيارضد عيوب الصناعة شامل قطع  سنةسنوات الضمان املطلوبة 

 :املالياملظروف  2-3-3

 :اآلتي إاداه ت على األق  دتلل   العلدي ياتول على نس تين  ن 

نوي وأج تلي ال  لي و يتض ن قي   االاتلاك السقوائم األسعتل التف يلي  وايج تلي  دتلجنيه  .1

 ات ل  ج يع الضلائب واللسوم .  سن  قي   االاتلاك ل دة 

 .لتجديد ال د  الز ني لجدو  ا .2

اضوووووول جلسووووو  فت  ل  ن الاووووولم  دتسوووووم  ندوب الاووووولم  ال عت د لديهت وذلكفويض متتدي ت .3

 .عند ال  تلس  ال تلي   ال ظتلي 

عدم وجود أي تحفظات لها عالقة بسعر صرف العمالت األجنبية ويجب أ  تكو  األسعار ثابتة  .4

وصرف المستحقات وسيتم استبعاد أي عرض يوجد به أي تحفظات  التجديد للخدمةحتى إتمام 

 األجنبية.مرتبطة بأسعار صرف العمالت 

 :النهائيالتأمني  2-4

عالة  ال   في  دعد إعالنهت لس يت دقدو  عاتئهت أن تودع  تلستقد   لل على الالم  ال    •

قي   العاتء  إج تلي)  س  فى ال تئ (  ن %5تأ ينت نهتئيت قدله  أيتم  ن إستالم أ ل التوليد

 اتب الض تن  فينقدا أو د اتب ض تن  تدل  ن أاد   تل  الدلج  األولى وتاتلا 

نقدا وفولا د جلد الب الوزالة  االت ووووتالخ لوزالة  الدفع أن تمون القي   دتلمت    سووووتاق

 ذلك متتديت ودون الاتج  يجلاء آ ل.

على الناو ال اوووووووتل إليه   فإن  النهتئيتقد   عن تقديم التأ ين اتل  عجز الاووووووولم  ال    في •

سووواب قدولهت لعاتء الاووولم  و  وووتدلة التأ ين  فيوال علو تخ الاق  االت وووتالخلوزالة 

 إجلاء آ ل. أيدون الاتج  إلى  ايدتدائى

 خمالفة املورد شروط العقد وسحب األعمال وضمانات التنفيذ: 2-5

التنفيذ   يمون للوزالة األ ل دإيقت  تنفيذ أل  فيإذا  تل  ال ولد اووووووولوا العقد أو أه    •

يدة  جد يذ التعلي تخ وتجلل إ ووووووواله  فيأع ت   ي    إلى أن يتم تنف م  الع ل جزء  ن أو 

لب  األ اتء  وال ات يتدة  دأيياق لل ولد أن ي ج  لتوق   فيتعويض أو ز يذ نتي  دة التنف

 الع   فى هذه الاتل .
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 شروط أساسية: 2-6

 .لاال د   على ادم  التتالتا ي   ددء  ن تتليخ سن ولد تا ي  األجهزة ل دة على ال    •

  ع الجه .على ال ولد االلتزم دجودة ال د   او  فتلة التعتقد  •

 بنود التقييم : 2-7

 ضنظام القبول والرفمنهاجية التقييم بأستخدام سيتم  •

 بنود التقييم : 7-

أن ال  يجب وعتبار العناصيير التالية في مرة ة التقييم الفني ل عروض المقدمة األخذ في اإلسيييتم  -1
   -هي:  مالتقييتقل المواصفات الفنية المقدمة عن ت ك المط وب بالكراسة وعناصر 

 

 األدنىالةد  الدرجة عناصر التقييم

من كل  المقدمة لألجهزة االسلكيةالمواصفات الفنية سيتم تقييم 

ند مقارنة بأفضل المواصفات الفنية المقدمة في هذا البشركة في 

 .البند
40 28 

سابقة خبرة الوزارة والجهات الحكومية األخرى بالنسبة تقييم  يتمس

من ناحية عيوب الصناعة وموديالت األجهزة االسلكية  نوعياتل

السابق توريدها للوزارة وملحقاتها والمشاكل الفنية لألجهزة 

سيتم ووأعطالها ومدى قدرة الشركة على تالفى تلك المشاكل الفنية 

المكونات وفقا لشهادات  ةلتصنيع وجوداعتبار السمعة العالمية ل

 .ونظم الجودة الشاملة طبقا للمعايير العالمية

30 21 

لألجهزة يتم اعتبار سابقة الخبرة للشركة المحلية الموردة س  

سواء بالنسبة للوزارة أو بالنسبة للجهات الحكومية الالسلكية 

بالتسليم األخرى وكذلك سمعة الشركة في هذا الخصوص فيما يتعلق 

في المواعيد المحددة ، مدى جودة الخدمة أثناء الضمان األولى 

،سرعة االستجابة لبالغات اإلصالح والدعم الفني ، مدى الجدية في 

 االلتزام بشروط الضمان والصيانة

30 21 

          
  البنود.فى جميع  %70هو فنيآ . سيكون الةد االدنى ل قبول2

Tech. specs 

 

1. RFP rules 
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• Only one main offer and one alternative are allowed 

• The bidder should follow the RFP Bill of Quantity (BoQ). The BoQ should 

be itemized highlighting the following fields as minimum requirements:- 

➢ Description. 

➢ Yearly subscription fee for one device (SHOULD NOT be in the 

content of the technical offer). 

➢ Yearly subscription fee for 70 devices (SHOULD NOT be in the 

content of the technical offer). 

➢ Total subscription fee by year (SHOULD NOT be in the content of 

the technical offer) for all devices 

• The bidder should  provide the license that show he is a tetra service 

provider 

• The bidder should provide all the paper needed to obtain the service from 

Tetra 

• The bidder should mention the area which covered with his system 

• The bidder should provide subscription for 1 year to every device 

 

2. Tetra network technical spec 

The bidder TETRA network should have and not limited to the following features: 

 

• Group Call. 

• Individual Call (private call) 

• Broadcast Call. 

• Base Station Fallback. 

• Priority Call. 

• Caller Identification. 

• Talking Party Identification. 

• Status Messaging. 

• The ability to divide user radio terminals to any number of 

groups 

 

 

3. BOQ 
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Item Total number 

Radio terminal  subscription 

without keybad 

65 

Radio terminal  subscription 

with keybad 

5 

Desktop charger 70 

Car charger 6 

 

 

4. Tetra operator Service level agreement 

➢ Submitter is expecting to have a complete Service level Agreement 

(SLA) documentation during the subscription period 

➢ SLA should cover all the Tetra covered  Locations, 

➢ Tetra operator  should provide a detailed description for the level of 

technical support that he would provide to the RSR during the period of 

contract, indicating 

1. if he can offer a special treatment such as a dedicated number for 

technical support, high priority in responding to problems or requests, 

etc… 

2. SLA is an essential point in this part that the Tetra operator must stick 

on. So, unless there is a serious, unforeseen event affecting the national 

infrastructure, 

3. SP should provide a detailed list of the suggested severity levels 

supported with the corresponding penalties should be taken by the 

customer. 

 

5. RF Specs : RF SPECIFICATIONS 

Frequency Bands :  350-430 MHz 

Transmitter RF Power : (from 1 to 1.8Watt) 

Rx Static Sensitivity : -114dBm (min); -116dBm (typical) 

Rx Dynamic Sensitivity : -105 dBm (min); -107 dBm 


