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يقديت فُيت ػٍ ادلشسوع:
 سبق وأن تم مد كابالت ألياف ضوئية (فيبر) بيين مرير كيبكة ممموميات كيل اممية وأتيرل سيبترل تابمية لي

لخطيوط بيالمركا لرئيسي (مرير

ل اممة بسمة تتروح بين  8فرعة  24 ،فرعة لكل كابل وت ميع ربيط ذي

كيبكة ل امميات لمييرية) لكييائن بأمابية لم ميا لعمي لم امميات د خيل امميية لرياذر و لتابمية لسييبترل
ل يا و لك ف إطار لتماون بين وار لتمميم لمالي ،ووار التياالت وتكبولو يا لمممومات وكان بد ية

عتبار من عام  2006وييل عددذا حالياً إل  29موتع.
تكغيل لخطوط
ً

 تم توفير خدمة لربط لكبك ببظام تكغيل  VPN/MPLSعن طريق إحدى لكركات لمرخص لها و ليك
يار م يين  2012 /6/1ولم ييد  3س ييبو ت وبس ييرعة  68مي ييا ب ييت /
عتب ي ً

مي ابييت/

لمييدد ( 5مو تييع) وسييرعة  34مي ابييت/

وبسييرعة  12مي ييا ب ييت /

لم ييدد ( 12موت ييع) وس ييرعة 155

لمييدد ( )5وسييرعة  24مي ييا بييت/

لموتييع و ح ييد وبس ييرعة  8مي ييا ب ييت/

لمييدد ( 2موتييع )

لم ييدد (  4مو تييع) بإ م ييال  29موت ييع

كابالت ألياف ضوئية باإلضيافة إلي عيدد  8مو تيع أخيرى بهيا خطيوط ربيط بحاسيية وتاميت لكيركة لمردمية

لمخدميية بتييوفير مخيير بسييرعة و حييد ي ييا إي ربييت عم ي أ هييا مو هييات لكييبكة لخاييية بهييا بكييل سييبترل
) .(Routersوت ميع لربط بالمركا لرئيسي بكبكة ل اممات لميرية بسيرعة  2ي ابيت/

ع ييدد  2مخ يير

بسبترل ل يا .

ي ييا إي رب ييت عمي ي

و ليك عمي

ه يياا مو ي ي لك ييبكات ) (Routerلخ يياص بالك ييركة لمردم يية لمخدم يية

 يو د أ ها مو هات كبكات ) (Routersماركة  JM10بكل اممة وكمية وعددذا ( )37موتع بالممارسية
وتم إستخد م عدد ( )2فرعة من كابل لفيبرلمخيص لم اممة و لتوييل عم مخر ب هاا مو

بكل اممة.

لبيابات

 يو ييد هيياا مو ي كييبكات ) (Routerماركيية  JM40eبييالمركا لرئيسييي بكييبكة ل اممييات لمي يرية وتييم
إستخد م عدد  4فرعة من كابل لفيبر لخاص بكبكة ل اممات وتوييل عدد  2مخر عم

هاا لروتر.

 تتيييل حالي ياً كييبكة ل اممييات لمي يرية بكييبكة إلبتربييت بسييرعة  930( 6 STM-1مي ييا بييت ) /يييتم
توفيرذا حاليا من إحدى لكركات لمردمة لمخدمة وك لك سرعة  930( 6 STM-1مي ا بت/

).

 تشتمل الكراسة عمى عدد  2حزمة وىى-:
 الحزمة األولى ربط ل اممات لميرية و لكميات خار لحرم ل يامم بيالمركا لرئيسي لم امميات (كييبكة ل اممييات لمي يرية) ببظييام تكييغيل  VPN/MPLSوبسييرعات مختمفيية لمييدد  37موتييع طبرييا
ل دول لمو تع بكرسة لكرط.
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الحزمةةةة الثانيةةةة ربييط لمركييا لرئيس ي لم اممييات لمي يرية ( كييبكة ل اممييات لمي يرية ) بكييبكة

-

لممموميات لدولييية ( إلبتربييت) بسييرعة  3 ( 18 STM-1ي ييا بييت/

إلي

لمركييا لرئيسي بكييبكة ل اممييات لمييرية عمي

بت. /

ييال

) عمي أن يييتم توييييمها

خطيوط ربييط كييل خييط بسييمة  930مي ييا

انشسوط انؼايت

 )2يىضىع ادلًازصت:
ترغييل وحييد مكييروعات لتمميييم لمييال – إد ر لتوريييد ت ومر ي يرذا  96كييارع أحمييد عرب ي – لييدور لحييادى

عك ي يير -لمهبدس ي ييين  -ل ي ي ييا ف ي ييي ط ي ييرح ممارس ي يية عام ي يية رت ي ييم  261/G/NCB/ICTP/2015لمم ي ييام لم ي ييالي
 2015/2014م لمكروع تطوير بظم وتكبولو يا لمممومات في لتمميم لمالي ( )ICTPطبرياً لمريابون رتيم ()89
لسبة 1998م بكيأن لمباتييات و لماييد ت و ليك بيين لكيركات لمتخييية ليربط ل امميات لمييرية وبميض
لكميييات بييالمركا لرئيس ي ( كييبكة ل اممييات لمي يرية) ومررذييا مبب ي أمابيية لم مييا لعم ي لم اممييات -د خييل
اممة لراذر وببظام تكغيل  VPN/MPLSوبإستخد م كابالت لفيبر لت تم توفيرذا بكل موتع ،وايياد سيرعة
إتيال كبكة ل اممات لميرية باإلبتربت بإضافة عيدد  3 - )STM-1( 18ي يا بيت/

ووفريا لممو ييفات

لفبية لم كور فيما بمد وبيابها كما يمي:
الحزهت

النوع

العدد

حزهت رقن 1

ربط  33هوقغ بشبكت الجاهعاث الوصرٌت بنظام تشغٍل VPN/MPLS

 33هوقغ

حزهت رقن 2

خط ربط بسعت STM-1

 11وحدة STM-1

 )1انشسكاث ادلخقديت:
يتردم له

لممارسة لكركات لمتخيية و لماممة في م ال ترديم خدمات لربط لكيبكي وخطيوط إلبتربيت

ومييرخص لهييا بييأد ا ذ ي

لخدميية ميين لمرفييق لرييومي لتبظيييم التييياالت بمو ييل رخييية سييارية لمفمييول فئيية أ

) (Class Aوأن يكييون لييك ذييو لبكيياط لرئيسييي لمكييركة عمي أن ترييدم ضييمن مسييتبد ت عرضييها مييا ي ب يت أن
بكيياطها لرئيسييي يرييع فييي ذ ي
أعمالهييا فييي ذي

لم ييال .وي ييل أن يرفييق بالمطيياا كافيية لمممومييات عيين لكييركة لمتردميية وسييابرة

لم ييال عمي أن ترييدم م موعيية ميين لمكييروعات لتييي تييم تبفيي ذا بمييير أو لخييار مييع ويييف

تفييمي لكل مبها وتوضيح لدور لكركة لمتردمة في لمكروع وي ل عم
لالامة لتوضيح مركا لفبي و لمالي وسابرة خبرت و مكابيات وتكمل:


سم لكركة ( لم موعة لمتردمة) بالكامل.
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لكيركة لمتردمية تريديم كافية لبيابيات



ل بسية «البد أن تكون لكركة ميرية».

 عبو ن لمركا لرئيسي.


سم وعبو ن لمتماتد لرئيسي.



لوضع لرابوبي لبمط لمكاركة ووضمها لرابوبي.

 تائمة بأسماا لممالا وبوعيتهم في مير و لكرق لوسط.
 سييابرة خبيير فييي لتمامييل مييع أبظميية مما ميية لببييود لممارسيية ويفضييل أن تكييون ميين هيية مييرية حكومييية أو
(مكفوعا بأو مر توريد مختومة بخاتم ل هة أو أو مر كغل يادر لها من ل هة).
تطاع عام.
ً
 سابرة لخبر في لييابة و لدعم لفبي (ال ترل عن خما سبو ت ف م ال لعمال لمطموبة).


لمركا لمالي لمكركة (رأا مال لكركة – ح م لمبيمات لمكركة في مير خالل خما سبو ت).

 لوحييد مكييروعات لتمميييم لمييال

لحييق ف ي إلغيياا أى د ئيير ربييط ميين لييدو ئر موضييوع لممارسيية أو تحديييد

لسرعة لها مستربال .
 )3انقاَىٌ ادلُظى إلجساءاث انخؼاقد:
تخضع لممارسة لحكام لرابون رتم ( )89لسبة  1998بكأن لمباتيات و لمايد ت والئحت

لتبفي ية

ليادر بررر واير لمالية رتم ( )1367لسبة  1998وكافة لتمديالت لو رد عمي  ،وسيتم لترييم ببظام

لبراط لفبية.

َ )4ظاو حقييى احلزو:
سييتم لتريييم ببظييام لبرياط لفبييية وي يل أال تريل لمو يييفات لفبيية لمردميية عين تميك لمطموبيية بالكرسية كحييد
أدب وي ل أن يمتاا لمرض لمردم بالتكامل من حي

ميع ببيود لكرسية موضيوع ذي

لممارسية  ،وعميي فيإن

لييدر ات لفبييية لتييي سيييتم ترييييم لمييروض عميهييا تحتسييل بالبسييبة الفضييل لمييروض لمردميية ميين لكييركات وفيمييا
يمي عباير لترييم الحزم
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اىتقييٌ ثْظبً اىْقبط اىفْيخ اىتبىيخ
اىْقبط اىفسػيخ

ػْبطس اىتقييٌ اىسئيعيخ

الكفاءة الفنية لشبكة مقدم

Routers

Switches

اىدزجخ

اىحد األدّٚ
ىيقج٘ه

38

24

08

8

الخدمة
( 68درجة)

سابقة خبرة الشركة والدعم
الفني ( 48درجة)

 الحد األدنى لقبول العرض الفني ىو حصولو عمى نسبة  :88من بنود التقييم.



 )5حقديى انؼغاءاث:
عسيقت حقديى انؼغاءاث:

- ICTP
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الووارست العاهت رقن ( )261/G/NCB/ICTP/2015للعام الوالً 2015/2014م ٌوم األحد الووافق 2115/5/11م،
وٌكتب خلف الوظروف اسن الشركت هقدهت العطاء.


يعتطيغ زاغجي االشتساك اىَؼْيُ٘ اىَؼتَدُٗ شساء مساظخ شسٗط اىََبزظخ ثؼد تقديٌ طيــت متبثي إىٗ ٚحدح إدازح
ٍشسٗػبد تط٘يس اىتؼييٌ اىؼبىيٗ -شازح اىتؼييٌ اىؼبىي ٗظداد زظٌ قدزٓ ( 0111جنٍه هصري) فقط ٗقدزٓ أىف
جْيٖب ً ٍظسيب ً غٍر قابلت للرد.

 ) 6جهضت اصخفضازاث:
تحدد يً٘ :األحد اىَ٘افق  ( 1104/4/2اىعابػخ اىثبّياخ ػشاس هٖاسًا) مَ٘ػاد ىليعاخ االظتفعابزاد ٍاِ قجاو
اىشسمبد اىَشبزمخ في اىََبزظخ ٗذىل ثَقس ٗحدح ٍشسٗػبد اىتؼييٌ اىؼبى 95 – ٚشبزع أحَاد ػساثا – ٚاىادٗز
اىحبد ٙػشس-اىَْٖدظيِ-اىليصح
ٍيح٘هااخ :ػياا ٚاىشااسمبد إحناابز اىْعاامخ األطااييخ ٍااِ ٕاارٓ اىنساظااخ مشااسط أظبظااي ىيَشاابزمخ ثليعااخ
االظتفعبزاد.
 )7جهضت فخح ادلظازيف انفُيت:
تحدد يً٘ :األحد اىَ٘افق ٍ٘ 1104/4/01ػدًا ىتقاديٌ اىؼطابءاد ٗمارىل اّؼقابد جيعاخ فاتح اىَظابزيف اىفْياخ
ٗذىل في تَبً اىعبػخ اىثبّيخ ػشس هٖسًا ثَقس ٗحدح ٍشسٗػبد اىتؼييٌ اىؼبى 95- ٚشابزع أحَاد ػساثا – ٚاىادٗز
اىحبد ٙػشس -اىَْٖدظيِ -اىليصح.
 )8حمخىي انؼغاءاث:
ً
أوال :حمخىياث ادلظسوف انفُي:
 )1يقدً اىؼسع اىفْي ٍِ اطو ٗثالث ّعخ ٗزقيخ
 )2ثيبُ اىشنو اىقبّّ٘ي ىيلٖخ ٍقدٍخ اىؼطبء ٗاىَعتْداد اىداىخ ػي ٚقيبٍٖب قبًّّ٘ب.
 )3ط٘زح ٍِ اىجطبقخ اىنسيجيخ اآلىيخ ٍ٘ضحًب ثٖب آخس إقساز ضسيجي ٍؼتَدح ثمبتٌ اىشسمخ.
 )4شٖبدح اىتعليو ىدٍ ٙظيحخ اىنسائت ػي ٚاىَجيؼبد.
 )5زأض ٍبه اىشسمخ ٍٗيصاّيتٖب في اىثالث ظْ٘اد اىعبثقخ.
 )6اىٖينو اىتْظيَي ىيشسمخ ٗاىعيسح اىراتيخ ىيَلَ٘ػخ اإلدازيخ ٗاىفْيخ ثبىشسمخ.
 )7ظبثقخ أػَ به اىشاسمخ فا ٚتْفيار ٍشاسٗػبد ٍَبثياخ ىيْظابً اىَطيا٘ة فإ ٚارٓ اىنساظاخ ٗتقاً٘ ث زفاب أظاَبء
ٗأزقبً اىتييفّ٘بد ىألشمبص اىَعئ٘ىيِ ثنو ٍشسٗع ٗتبزيخ تْفيرٓ(.ط٘زح ٍِ أٗاٍس اىت٘زيد)

 )8اىتأٍيِ االثتدائي.
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يمبا كافيية لبيابييات و لمسييتبد ت لتييي ي ييل تو فرذييا لمتحرييق ميين مطابريية لمييرض لفبييي
 )9لمييرض لفبييي متضي ً
لمكروط و لمو يفات لمطروحة وتو فر لكفاية لفبية لدى مردم لمرض.

 )10بربييامز امب ي تفييييم يوضييح مختمييف لمهييام لت ي سييتروم لكييركة لمييود تبفي ي ذا و لفتيير لامبييية لمطموبيية
لتبفي كيل مهمية  ،وأال تتميدى لفتير لامبيية لكميية لمطموبية لمتكيغيل لمحيام  45ييوم مين تياري

سيتالم أمير

لتوريد
 )11تر ييديم تمه ييد كت يياب بمس ييئولية لك ييركة ع يين و م يير لك ييغل و أى أ ه ييا ومم ييد ت تطمبه ييا لك ييركة لميي يرية
لإلتياالت لتوييل لخدمة موضوع لممارسة عم

ن يكون مر لكغل بإسم لم ما لعم لم اممات.

 )12يور من لرخية ليادر من ل هاا لرومي لتبظيم التياالت.
 )13ي يل أال يحتيوى لمظييروف لفبيي عمي أييية بيابيات ماليية بخييالف خطيال لتيأمين إلبتييد ئ  ،وسييتم سييتبماد
أي كركة تضمن أية مممومات مالية د خل لمظروف لفبي
 )14كرسة لكروط و لمو يفات ممتمد ومختومة من لكركة لمتردمة.
 )15إ رغييل مرييدم لمطيياا إبييد ا أي مالحظييات خاييية بييالبو حي لفبييية في بييت لييك كتابيية ف يي كتييال مسييترل
ً

يتضمب لمظروف لفبي.

ثاَيا :حمخىياث ادلظسوف ادلايل:
 )1كروط لدفع ،عم أن تكون ربع سبوية تسدد بمد تأدية لخدمة.
 )2د ول لسيمار لتفيييمية و إل ماليية بال بيي لمييري ،ميع توضييح سيمر د ئير ليربط و لسيرعة لمخييية
لها ،ويكون لسمر كامل كل لميروفات و ي ار لدو ئر وأو مر لكغل وأى أ ها أو ممد ت تطمبها لكركة
لميرية لإلتياالت وكافة لضيرئل و لرسيوم وخيدمات ليدعم لفبيي ،وال ي يوا لمطالبية بيأي مبيال إضيافية
اييياد عيين لسييمر لمرييدم ،و لكييركة تكييون مماميية بترييديم لخييدمات وتكييغيمها عم ي أتييم و ي فييي ظييل لسييمار
لمردميية و لتييي يييتم لتوتيييع عميهييا ،كمييا أن لوحييد مكييروعات تطييوير لتمميييم لمييال

لحييق فييي لتماتييد عم ي

لسرعات لتي ترذا مباسبة لها.
 )3أية عباير أخرى لها تأ ير في لريمة لمالية لممرض وفرًا لما ترضي ب كروط لطرح.
 )4عم مردم لمطاا مرعا ما يمي في إعد د ل د ول لسمار ( د ول لفئات):

أ) ي ييل أن تك ييون لس ييمار ابتيية وبال بيي ي لمي ييري وكيياممة ضييريبة لمبيم ييات وأن تكييمل أس ييمار لتوري ييد
و لتركيل و لتكغيل و لييابة و لدعم لفبي.
ل) عدم و ود أي تحفظات لها عالتة بسيمر ييرف لمميالت ل ببيية أو ييرف لكييكات وسييتم سيتبماد
أي عرض يو د ب أي تحفظات تخص ذ

لكأن ،أو تحفظات تخص السمار أو كترطات مالية لى

سبل من لسبال كالتساوي في لسمر وخالف .
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تميا وحروفًيا بالمغية لمربيية وي يل أن تكيون
) تكتل أسمار لمطاا بيالحبر ل ياف أو لسيائل أو لطباعية ر ً
د ول لسمار مؤرخة وموتمة من مردم لمطاا .ومختومة بخاتم لكركة.

د) ال ي وا لككيط أو لمحيو فيي يد ول ٍلسيمار وكيل تييحيح فيي لسيمار أو غيرذيا ي يل إعياد كتابتي

تما وحروفًا و لتوتيع من مردم لمطاا ب و ر وتكون ميع لورق مختومة بخاتم لكركة.
رً
ذ يي) لفئييات لتييي حييددذا مرييدم لمطيياا ب ييد ول لسييمار تكييمل ض يريبة لمبيمييات وتغطييي تكمفيية ليييباف
و ميع أبيو ع لرسيوم لخيرى وغيرذيا مين لضيرئل و لرسيوم لمريرر لسيارية وتيت تريديم لمطياا ،ويماميل
مرييدم لخدميية /مرييدم لمطيياا عمي

لفئييات لمو ييود بمرضي دون لمطالبيية بييأي اييياد فييي لسييمار بتي يية

ترمل لسوق أو لمممة أو أي ظروف أخرى أو خطأ ف حسابات .
و) ال ي وا لمردم لمطاا كطل أي ببد من ببود تائمة لسمار أو إ را أي تمديل فيها مهما كان بوع .
ا) ي ييل أن تكييون أسييمار لمطيياا وخطييال لضييمان البتييد ئي سيياريين لمييد ييال
تاري

لتييل ميين

كييهور عم ي

مسة فتح لمظاريف لفبية.

كتابيا لك يسمح ل بحضور مسة فتح لمظاريف.
ضا ً
ح) ي ل أن يحمل مبدول لكركة لمتردمة تفوي ً
 )9ػدد َضخ انؼغاء:
 تردم لمطاا ت لفبية من أيل و ال

بسي (بالمغية لمربيية كمميا أمكين) و ليك ميع مرعيا لتوتييع عمي كيل

بسخة وختم يفحاتها بخاتم مردم لمطاا.
 العرض الفني :ي ل ترديم بسخة إلكتروبية من لمرض وذ ترص مدمز ) (CDيحتوي عم
وكافة لتفاييل لفبية و لكتالو ات بالكامل لمردم عبهيا لميرض لفبيي بحيي

لمطاا لفبي

يكيون مطيابق لمميرض ليورت

وف حالة و ود إختالف بين لبسختين ستكون لمر مية لممرض لورت .
 العةةرض المةةالي :ي ييل ترييديم بسييخة إلكتروبييية ميين لمييرض وذي تييرص مييدمز ) (CDيحتييوي عمي
لمييال بحيي ي

لمطيياا

يكييون مط ييابق لمم ييرض لييورت وفي ي حال يية و ييود إخ ييتالف ب ييين لبسييختين س ييتكون لمر مي يية

لممرض لورت .
 )20كساصت انشسوط وادلىاصفاث:
 ترفق لكركة لمتردمة بسخة من كرسة لكروط موتمة ومختومة بخاتم لكركة ويمتبر لك تبوالً من لكركة
بكل ما ورد فيها.

 كرسة لكروط و لمو يفات تمتبر اًا ال يت أا من لمرد ل ي سييوتع بيين وحيد مكيروعات لتممييم لميال
وبين لكركة لتي سوف يسبد لها لعمال.
 )22يدة صسياٌ انؼغاءاث:
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 )21يدة انخُفير:

 .0عمى مقدم العطاء أن يوضح في العرض الفني مدة التنفيذ والتركيب والتشغيل والتسميم النيائي وانياء
كافة التزاماتو وذلك من تاريخ إخطاره بقبول عطائو بحيث تبدأ الخدمة بجميع الحزم فى مدة ال تزيد عن
 45يوم من تاريخ قبول العطاء وتقديم برنامج زمني مفصل لخطوات المشروع.

هدة التورٌد والتركٍب والتشغٍل

الحزهت
الحزهت األولى

ٌ 45وم هن تارٌخ إخطار الشركت بالترسٍت

الحزهت الثانٍت

ٌ 45وم هن تارٌخ إخطار الشركت بالترسٍت

 )23يدة انضًاٌ وانصياَت:
 يضمن مردم لخدمة /مردم لمطاا يالحية وسالمة تكغيل لخدمات لمردمة مع مرعا ما يمي:

 - .1أن يتعيد مقدم الخدمة /مقدم العطاء بالقيام بجميع أعمال الصيانة (وقائية  /إصالحية) والقيام بتأدية
الدعم الفني خالل فترة التعاقد .


 )24يدة انخؼاقد وعسيقت انضداد:
 مد لتماتد  3سبو ت تبدأ من تاري

الستالم البتد ئي .

 الدفع :لسد د في بهاية كل ال ة أكهر بمد تأدية لخدمة عم أن تكون لسمار لمردمة كاممة


كافة لضرئل و لدمغات وضريبة لمبيمات.
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 ال ي ييوا لمر ييدم لمط يياا لمرب ييول أن يك ييترط عمي ي وح ييد إد ر مك ييروعات تط ييوير لتمم يييم لم ييال تمويمي ي أو
مساعدت عم فتح إعتماد مستبدى.
 وحد إد ر مكروعات تطيوير لتممييم لميال لهيا لحيق في تميديل لمريد بالايياد أو ليبرص في حيدود %25
لمطالبية بيأى تميويض عين

من إ مال كل حامة ب ت لكروط و لسمار دون أن يكون لممتماتد لحيق في
لك إعماالً لبص لماد  78من لالئحة لتبفي ية لمرابون  89لسبة .1998
 )25انخأيني االبخدائي:
ميحوبا بتأمين بتد ئي تيمت طبرا لم دول لتالي:
 ي ل أن يكون لمطاا لمردم
ً

الحزهت
حزهت رقن 1

النوع
ربط الجاهعاث والكلٍاث بالوركز الرئٍسى شبكت الجاهعاث

حزهت رقن 2

خط ربط بسعت STM-1









 )26انخأيني انُهائي:


32/ 08

العدد

التاهٍن
اإلبتدائى

33

311111

11

151111



 )27جتزئت انؼغاءاث:
 ال يمكن ت ائة لحام وي ل أن تماميل حيام لكرسية كوحيد و حيد ال تت ي أا وسييتم سيتبماد أي عيرض غيير
مطابق ل ميع لحام و لعمال و اللتامات لو رد به
 عمي

لكرسة.

لسيياد لمترييدمين مرعييا لبظميية و لكييبكات لمو ييود بال هييات وأن يرييدمو لحمييول لمختمفيية طبرًييا لمييا

ذو و رد في كرسة لكروط و لمو يفات.
 )28شسوط إضافيت:

 يمت ييام مر ييدم لخدم يية /مر ييدم لمط يياا بكاف يية أو م يير لك ييغل أو أى أ ه ييا ومم ييد ت تطمبه ييا لك ييركة لميي يرية
لإلتياالت لتبفي لربط.

 يمتييام مرييدم لخدميية /مرييدم لمطيياا بتوييييل كافيية لخييدمات لمطمييول توييييمها عم ي أ هييا ل يربط لكييبكي
لمتوفر بال اممات وكبكة ل اممات لميرية مع اللتام بكافة لعمال لمطموبة لتأمين لك.

 يمتام مردم لخدمة /مردم لمطاا بان تكون كبكت تدعم خايية تكغيل عباوين إلبتربت ببظام .IPV6

 عمي ي مر ييدم لخدم يية /مر ييدم لمط يياا أن ير ييدم ف ييي لمط يياا لمر ييدم ل ييدول لامب ييي لمتركي ييل و لتك ييغيل ل مي ييع
لعمال لمطموبة لكافة مكوبات لبظام.



ميييع لتركيبييات لي مكوبييات خاييية بالمممييية ذييي مسييئولية لكييركة مردميية لخدميية /مردميية لمطيياا وتييتم



ميع أعمال لتركيل و لتكغيل عم خطوط ليربط مين أليياف ضيوئية بميا فيي ليك ت هياذيا أو إييالح أي

بممرفة لمختيين بها.

أعطال بها تد تميق من ترديم لخدمية عمي
لك كافة لمياريف لمطموبة.

لبحيو لكاميل ذيي مسيئولية مريدم لمطياا /مريدم لخدمية بميا فيي

 كييل مييا ورد بكييروط ذ ي لمطيياا يمتبيير يياًا ال يت ي أا ميين لمرييد ل ي ي يييتم توتيم ي مييع مرييدم لخدميية /مرييدم
لمطاا ولو لم يرد كرذا بالمرد.
 )29اجلـــــزاءاث:
 يمتييام مرييدم لمطيياا بمسييتوى لخدميية لمبيييوص عمي ي فييي لمو يييفات لفبييية ميين ذ ي

لكرسيية .وفييي حاليية

إخالل لكركة ياحبة لمطاا لمربول بتبفي اللتامات لخاية بمستوى ود لخدمية لمطميول يكيون مين
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حق وحد مكروعات لتممييم لميال بتوتييع لغرميات لمبييوص عميهيا فيي لمو ييفات لفبيية لهي

لكرسية

مييع عييدم إلخييالل بحييق وحييد مكييروعات لتمميييم لمييال فييي توتيييع غرمييات أخييرى طبرًييا لرييابون لمباتيييات
و لمايد ت رتم  89لسبة  1998والئحت لتبفي ية وتمديالت .

 إ تأخر مردم لخدمة /مردم لمطاا عن تبفي لعمال موضوع لتماتد أو إ بف ذا عم
عمي  ،أو إ

لبحو غير لمتفق

متبع عن تبفي أي لتام باكئ عن لتماتد ،يكيون لوحيد مكيروعات لتممييم لميال

لحيق فيي

ميادر لتأمين لبهائي كم أو بمض فضالً عن لحق في لر وع عم مردم لخدمية /مريدم لمطياا بغرمية
عيين لمييد لتييي يتييأخر فيهييا إبهيياا لممييل بمييد موعييد لتسييميم إل ي أن يييتم لتسييميم وال يييدخل فييي حسييال م يد

لتييأخير مييدد لتوتييف لتييي ي بييت لوحييد مكييروعات لتمميييم لمييال بكييأتها عيين أسييبال تهرييية ال يييد لمرييدم

ياعديا م ييع تاي ييد م ييد لت ييأخير وتوت ييع بس ييل لغرم يية
لخدم يية /مر ييدم لمط يياا فيه ييا ،وتت ييدر تيم يية لغرم يية تي ي ً
تياعديا مع تايد مد لتأخير وتوتع بسل لغرمة طبرًا لما ذو و رد بالرابون رتم  89لسيبة  ،1998ويحيق
ً

لوحد مكروعات لتمميم لمال ترييم لخسار لتي تمود عميها بتي ية لتيأخير وتحميمهيا لمريدم لخدمية /مريدم
لمطاا.
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انشسوط انؼايت



 .2فئات وعنالت العطاء (قائنة األسعار):

 .3شزوط تنفيذ العقد وغزامات التأخري:



اىتي ىٌ يقٌ اىَ٘زد ثت٘زيدٕب ٍِ غيسٓ ػي ٚحعبثٔ ثراد اىشسٗط ٗاىَ٘اطفبد اىَؼيِ ػْٖب
 oشساء
ٗاىَتؼبقد ػييٖب ث حد ٙاىطس اىَقسزح ثقبُّ٘ تْظيٌ اىَْبقظبد ٗاىَصايداد ٗاألحنبً اى٘ازدح ثٖرٓ اىالئحخ.
 oإّٖبء اىتؼبقد فيَب يمتض ثٖرٓ األطْبف.

 .4شزوط الدفع:

o
اىمدٍخ
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 .5ممثل الشزكة:



 .7شزوط هامة:




 .8خمالفة املورد شزوط العقد و سحب األعنال وضنانات التنفيذ:
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منىذج ػقد زقى (

)

حقديى خديت ...........................
إب في يوم ................ :لمو فق

تم لتماتد بين كل من:

2015 /

/

 )1سم ل هة :وحد مكروعات لتمميم لمال

ومررذ ي ي ي يا 96 :كي ي ي ييارع أحمي ي ي ييد عربي ي ي ييي – لمهبدسي ي ي ييين– ويم مهي ي ي ييا في ي ي ييي لتوتيي ي ي ييع عم ي ي ي ي ذ ي ي ي ي
............................................

لمري ي ي ييد لسي ي ي يييد/

بيفت ........................................... :
ويبول عب ف

لتوتيع لسيد ............................../

بالتفويض رتم................................../

(طرف أول)

 )2سم لمورد............................ :

ومر ي ي ي يير  ............................................ :ويم مي ي ي ي ي ف ي ي ي ييي لتوت ي ي ي ييع عمي ي ي ي ي ذي ي ي ي ي

لمر ي ي ي ييد لس ي ي ي يييد/

............................................

بيفت ........................................... :

ويب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييول عبي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي لتوتي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييع لس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييد  ............................../ب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييالتفويض
رتم................................../

ببيياا عم ي

(طرف ثان)
متهــــيد

) لسييبة  2015لتييي طرحهييا لطييرف لول بكييأن

لممارسيية ..................... :رتييم (

ترديم خدمة  .............................. :وفرا لمكروط و لمو يفات لخايية بموضيوع لممارسية  /لممارسية:

 ................................وم ييا أوي ييت ب ي ي ل بي يية لب ييت ف ي ي
ب مسي ي ييتها لممري ي ييود يي ي ييوم .................... :لمو في ي ييق

/

لممارس يية /لممي ييارسة .....................

 2015 /مي ي يين تبي ي ييول لسي ي ييمر لمري ي ييدم مي ي يين:

 ..................................................بمبميي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ............................... :
(فرط)..................................
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ومو فريية لسيييد لسييتا  .............................../بتيياري
لطرفان بأذميتهما ويفتهما و تفرا عم

/

 2015/عم ي تمييك لتويييية وأتيير

آلتي:

(انبُد األول)
يمتبر لتمهيد لسابق ومحاضر ل بة لبت لمكار إليهيا وكرسية لكيروط و لمو ييفات لفبيية و لمطياا لمريدم

من لطرف ل اب وكافة لمكاتبات لمتبادلة بين لطرفين اا ال يت أا من أحكام ذ

لمرد.

(انبُد انثاَي)
يمتام لطرف ل ابي بترديم خدمة :طبرا لممو يفات لفبية و لكميات و السيمار لمرفرية بريمية إ ماليية تيدرذا:

 ...............................كاممة كافة لضرئل و لرسوم.

(انبُد انثانث)
يمت ييام لط ييرف ل ييابي بتر ييديم خدم يية ي ييباف لرس ييية عميي ي خ ييالل لم ييد لمتف ييق عميه ييا ب ييأمر لتوري ييد وذي ي :

 ..............................من تاري

ليوم لتال إلخطار بكتال مويي عميي بمميم لوييول بربيول عطائي

من لطرف لول.
(انبُد انسابغ)
إ تأخر لطرف ل ياب في تريديم خدمية  .................................... :عين لميمياد لمحيدد بالمريد
فتوتييع عمي ي غرميية بالبسييل وف ي

لحييدود لمبيبيية و لمبيييوص عميهييا بالميياد  23ميين تييابون تبظيييم لمباتيييات

و لمايد ت ليادر بالرابون رتم  89لسبة  1998و لماد  4من الئحت لتبفي ية.
(انبُد اخلايش)
يمتييام لطييرف الول بسييد د تيميية ليييباف لرسييية عم ي

لرسم

لالام.

لطييرف ل يياب بمييد لفحييص و السييتالم باالييييال

(انبُد انضا دس )
إ أخل لطرف ل اب بأي كرط من كروط لمرد يكون لمطرف لول دون اللت اا إل

لرضاا فس

لمريد

أو إسباد لتوريد لية هة أخرى وييبح لتأمين لبهائ من حق لطرف لول ويكون ل أن يخييم ميا يسيتحر

ميين غرمييات وتيميية كييل خسييار تمحييق بمييا فيهييا فييروق السييمار و لمييياريف إلد رييية ميين أييية مبييال مسييتحرة أو
تستحق لمطرف ل ابي لدي  ،وف حالة عدم كفايتها يم يأ إلي خييمها مين مسيتحرات ليدى أيية هية إد ريية أخيرى
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تخييا أييية إ ييرا ت تضييائية و لييك كم ي مييع عييدم إلخييالل بحرهييا ف ي

ًأي يا كييان سييبل السييتحرالق دون حا يية إل ي
لر وع عمي بما لم تتمكن من ستيفائ من حروق بالطريق إلد ري.
(انبُد انضابغ)

يمتام لطرف ل اب بأن يردم فاتور اليباف لمورد من أيل ويورتين.
(انبُد انثايٍ)
 يضمن لطرف ل ابي ستمررية لخدمات وكفااتها و لتي يروم بتوريدذا طو ل فتر سريان لمرد.

 يمت ييام مر ييدم لخدم يية /مر ييدم لمط يياا بتوي يييل كاف يية لخ ييدمات وخط ييوط لي يربط ب ييأ ها لي يربط و لمو ييود
بال اممات و ل هات ومرر كبكة ل اممات لميرية و اللتام بكافة لعمال لمطموبة لتأمين لك.

 عم ي مرييدم لخدميية /مر ييدم لمطيياا أن يرييدم ف ييي لمطيياا لمرييدم ل ييدول لامب ييي لمتوريييد و لتسييميم ل مي ييع
لعمال لمطموبة.


ميع لتركيبيات لي مكوبيات خايية بالممميية ذيي مسيئولية لكيركة مردمية لخدمية /مردمية لمطياا وتيتم

بممرفة لمختيين بها.

(انبُد انخاصغ)
تام لطرف ل ابي بإيد ع خايبة لطرف لول مبم  ....................... :بمو ل خطيال ضيمان بهيائ

رتييم ................... :عمي ببييك .......................... :وذييو تيميية لتييأمين لبهييائ

لمسييتحق بو تييع :5

من لريمة ال مالية وال يرد لمطرف ل اب أال بمد بتهاا مد لضمان.
(انبُد انؼاشس)
تسييرى أحكييام لرييابون رتييم  89لسييبة  1998ليييادر بكييأن تبظيييم لمباتيييات و لمايييد ت والئحت ي لتبفي ييية
وتمديالتها عم ذ

لمرد.
(انبُد احلادي ػشس)

يمتام لطرفين بأي تمديالت يدخمها م ما لدولة عم ذ

لمرد.

(انبُد انثاًَ ػشس)
تختص محاكم م ما ليدولة ببظر كافة لمبااعات لت تبكأ من را تبفي أو تفسير ذ

لمرد.

(انبُد انثانث ػشس)
أتيير لطرفييان بييأن لمبييو ن لييو رد به ي

يار لهمييا وأن كافيية لمكاتبييات و لمرسييالت لت ي ترسييل
لمرييد مح يالً مختي ً

عمي تبتز كافة آ ارذا لرابوبية وف حالة تغيير أحد لطرفين لمبو ب يتميين عميي إخطيار لطيرف آلخير بيالمبو ن
ل ديد بخطال مس ل بممم لويول.
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(انبُد انسابغ ػشس)
حييرر ذي

لمرييد ميين ييال

لمممل بها عبد لماوم.

بسي تسييمم لمطييرف ل يياب بسييخة و حييد مبهييا و حييتفظ لطييرف لول ببيياتي لبسي

اىطسف اىثبّي

اىطسف األٗه

(اىَــــــ٘زد)

(ٗحدح ٍشسٗػبد اىتؼييٌ اىؼبى)ٚ
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)ٚاىَ٘اطفــبد اىفْيـــخ(اىحصٍخ األٗى
VPN/MPLS
Technical Specifications
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Introduction
By the increase of real demand of universities world wide in term of traffic
and network capabilities and the graveness to interconnect national wide
research networks world wide as to form a global Research & Education
Network, and as a visionary thinking the Ministry of Higher Education &
Scientific Research signed cooperation protocol with the Ministry of
Communications and Information Technology (MCIT) in 2005, as to build a
nationwide National Research and Education Network (NREN), by
connecting Research Centers & Universities together in a high-speed optical
network that later on become the Egyptian NREN, in that the delivery time of
the services is the key factor of this tender.
In that the ICTP is pleased to announce this RFP for seamless operation of
the Universities Network, this RFP is concerned with the end-to-end service
provisioning and connectivity from each university (36 points listed
hereunder) to EUN HQ at Cairo university.
It is envisioned that having a core network which is based on MPLS shall
offer maximum flexibility, efficiency, reliability, and scalability particularly
for such kind of applications and services that are common within the
research and education field, in that the MPLS technology has been used in
running this network since its inception in 2005.
In this RFP, the bidder must be one of Class A licensed data service
providers in order to capitalize on his existing infrastructure and offer the
services requested as per the specifications hereunder. Also, in some parts of
this document the bidder may refer to as “Service Provider – SP” whereas
Universities and EUN HQ may be referred to as “end customer”.
General Conditions
1.
2.
3.
4.
5.
6.

This RFP will not be divided between multi-bidders.
Contract period is 3 Years.
Bidder should respond to each and every point of the technical
specifications listed hereunder, and must further elaborate and provide
details where explanation is required.
In order to be technically qualified, bidder must comply with all
technical specification listed hereunder.
The bidder that not complies with one of the technical specifications
points, or his compliant statement is not clear and well explained, the
whole offer will be disqualified with no further reasons given.
In his commercial offer, bidder must quote for the following in a
separate quotes:
32/ 28

a. Total inclusive price that reflects the operation of the Universities
centers core network for 3 years time.
b. Price performance evaluation will be based on the given prices for
each mentioned speed above; however, the EUN will have the
option to contract for any of them per site, and SP has no
obligation to order specific bandwidths.
The bidder here is responsible for the service installation, termination,
activation, provisioning for 36 end customers sites in addition to the main
NOC of EUN HQ.
The bidder must comply with the following specs as minimum:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Bidder must provide Giga Ethernet (GE) interfaces from his core
network to connect EUN HQ edge networks taking into account that
such interfaces should be single-mode and drive distances up to 10Km,
exact number of interfaces within each POP is illustrated in this
document.
All universities with fiber connectivity, own a Juniper Router M10i or
HP router with GE SFP, and 12 core fiber cable, the bidder must make
use of such equipment and with no need for any extra hardware or
interfaces and with seamless operation.
EUN HQ has Juniper M40e with GE interfaces, and the bidder must
connect it with 3 Gbps, as to aggregate all sites, the bidder must make
use of such equipment with no need for any additional hardware or
interfaces, and with seamless operation, such 3Gbps must be availed
over 3xGE and load balanced bi-directionally.
The bidder must obey and follow the current active configuration; major
changes will not be accepted however minor changes such as provider
side interfaces IP address ranges will be accepted.
Bidder will be responsible on finalizing all required legal,
administrative, financial, and technical issues with Telecom Egypt, and
any costs or fees maybe incurred by that in addition to any additional
costs and fees; all must be included in his financial proposal with no
hidden costs or fees.
Bidder must utilize the existing fiber cables and the available free cores,
and hold the complete responsibility on fixing any technical issues with
those fiber cables/cores, with no additional costs or fees.
Bidder should deploy, provide, and operate all links and connections,
without affecting or interrupting the current running links at each site,
EUN will have the option after the proper operation of the new cloud to
terminate those old unused links, and free their ports and fiber cores.
Bidder will be responsible for any SFPs that might be necessary as to
commence the installation and operation of each site.
32/ 20

9.

Bidder’s core network must be based on MPLS and provides MPLS
VPN services to Universities Network.
10. Bidder must provide any-to-any configuration in which all universities
are typically connected to each other as well as EUN HQ Bidder must
explain and express in details with illustrations and graphs how this
any-to-any configuration is feasible via his core network.
11. EUN provide all universities with commodity internet services, in that
bidder must allow EUN and universities existing IP ranges to go
through for such purpose as well.
12. Network must be based on MPLS technology, bidder must be able to
offer the end customers (36 sites in addition to EUN) the maximum
flexibility to meet the nature of research and education applications as
regards changing bandwidth connectivity needs dynamically, traffic
engineering, Class of service parameters, Multicast, and Native IPv6,
the bidder also required to mention his ability across his networks.
13. In addition, SP’s MPLS core must also allow the end customer to
capitalize on the MPLS features that allow him to setup secure end-toend VPN’s across the SP’s core network while being completely
transparent to the SP.
14. Bidder must explain in details the level of flexibility and transparency
that MPLS can provide the end customers with as regards any features
that the SP can offer.
15. As this network is expected to carry real-time traffic, bidder must
explain in details with graphs and illustrations how he designs his
solution to provide maximum availability as well as guaranteed QoS.
16. The end customers’ address spaces and routing information must be
entirely independent of that of the SP, bidder must explain how he
maintains separation between his routing information and that of the
end customers.
17. Bidder’s network must support native end-to-end IPv6 services, and
must obey to customer request as to enable and configure such services.
18. Bidder’s network must support native Multicast; bidder must give
details on native Multicast support through his network.
19. Bidder must provide in his technical proposal a network diagram
illustrating how the POP’s involved in this tender are interconnected,
bandwidth capacities that will be offered across the POP’s to carry the
traffic of the end customer sites, type of routers used and it’s specs, also
must mention if there are any backup or redundant routers or links in
those POP’s. The more information the bidder provides in response to
this section, the better his offer is evaluated.
20. In his Service Level Agreement (SLA) proposal, bidder must provide a
detailed description for the level of technical support that he will
provide to EUN and universities during the period of contract,
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21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

indicating if he can offer a special treatment such as a dedicated
number, contact person, account manager for technical support, high
priority in responding to problems or requests, etc…
SLA is an imperative point in this tender that the bidder must adhere to.
So, unless there is a serious, unforeseen event affecting the national
infrastructure global wide, all universities as well as EUN must get 24x7
service , and will not accept any downtime on any of customer end links.
If on the other hand, EUN will be eligible to cut 1% of the monthly
charge on every hour of outage on any of the provided links. If the
outage of any of the links exceeds 10 hours a month, EUN will have the
full right to apply all penalties according to law 89 of year 98.
Bidder must ensure that any request for connecting to this cloud or for
additional capacities assignments or upgrades must be authorized and
approved in a written form by EUN.
Bidder must provide last mile connections if required by the end
customer with no further cost.
Given that active nature of this network and its applications, bidder
must ensure that end customer requests for dynamic changes to their
link configuration will be met.
Bidder must provide EUN as well as other end customers with an online
24x7 real time access to monitoring tools to ensure that the SLA is met.
Bidder must elaborate on the tools he employs for such purposes and
how the end customers can get secured protected access to them.
In addition to the online monitoring, bidder must submit to EUN
periodical reports and graphs indicating capacity utilization and its
monthly distribution.
Bidder must provide EUN with real-time bandwidth mapping system,
such as Network Weather map that reflects all links and their relations
and current upstream and downstream bandwidth(s).
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حظس ثدٗائس اىسثط ثيِ شجنخ اىلبٍؼبد اىَظسيخ ٗاىلبٍؼبد ٗاىعسػبد اىَطي٘ثخ ىنو ٍ٘قغ ٗاىجيبّبد
اىَتبحخ ىديْب
السنترال الذي تم

سرعة

عدد الفرعات الكمي

التوصيل عميو

الدائرة

لكابل الفايبر

ل يا

3 Gbps

 12فرعة

136560

2

اممة عين كما

لمباسية

310 Mb

 12فرعة

148326

3

اممة إلسكبدرية

إلبرذيمية

310 Mb

 8فرعة

5181

4

اممة أسيوط

أسيوط غرل

310 Mb

 8فرعة

147488

5

اممة لمبيور

لمبيور غرل

310 Mb

 8فرعة

403281

6

اممة حمو ن

حمو ن

155 Mb

 12فرعة

140754

7

اممة تبا لسويا ( إلسماعيمية)

لكي ايد

155 Mb

 8فرعة

402178

8

اممة سوذا

باير

155 Mb

 8فرعة

414311

9

اممة لمبيا

لمبيا

155 Mb

 8فرعة

150151

لفيوم 1

155 Mb

 8فرعة

401976

تبا كرق

155 Mb

 8فرعة

150310

155 Mb

 8فرعة

150159

155 Mb

 8فرعة

403765

كفر لكي

155 Mb

 8فرعة

403878

طبطا 1

155 Mb

 8فرعة

5185

كبين لكوم

68 Mb

 8فرعة

403041

68 Mb

 8فرعة

403932

 8فرعة

-

 12فرعة

م
1

10

الجامعة  /الكمية
كبكة ل اممات لميرية

اممة لفيوم

(ميطف كامل)

11

اممة بول لو دي (تبا)

12

اممة ببي سويف

ببي سويف

13

اممة لاتاايق

لاتاايق غرل

14

اممة كفر لكي

15

اممة طبطا

16

اممة لمبوفية

17

اممة ببها

ببها 1

18

اممة لساد ت

لساد ت

68 Mb

19

اممة بورسميد

بور فؤ د

68 Mb

20

اممة أسو ن -م مع يحارى

يحارى

68 Mb s

 21كمية لطل تير لميبي ( اممة
لراذر )

22

اممة سوذا  -لكو مل

23

اممة بب سويف – م مع كميات

24

اممة لاتاايق م مع كميات

بب سويف ل ديد

لارعة و لطل لبيطرى
25

اممة عين كما – كمية لارعة

لروضة
لكو مل بحرى
كرق بب سويف
كرق لاتاايق
كبر لخيمة
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68 Mb

34 Mb s
34 Mb s

34 Mb s

24 Mbs

 8فرعة

رقم الدائرة

140348

26

اممة أسو ن – كمية لهبدسة

بو لريش

24 Mbs

27

اممة لسويا-كمية لت ار

لسويا

12 Mbs

28

اممة تبا لسويا  -كمية
لحاسبات – إلسماعيمية

لكي ايد

12 Mbs

29

اممة عين كما -كمية لببات

لماظة

8 Mbps

بحاا

30

اممة حمو ن – كمية لهبدسة

حمو ن

24 Mbs

بحاا

31

اممة لمبوفية -م مع كميات

8 Mbps

بحاا

آد ل وت ار
32

اممة لمبوفية – كمية لطل

33

اممة بول لو دى – كمية
لهبدسة – تبا

34

اممة بول لو دى – كمية
لتمريض -تبا

كبين لكوم
كبين لكوم
غرل تبا
غرل تبا

8 Mbps

ّحبض

12 Mbs

بحاا

12 Mbs

35

اممة لمبيور  -فرع دمياط

دمياط ل ديد

34 Mbs

36

اممة لمبيور  -فرع دمياط

دمياط لرديمة

12 Mbs

37

اممة دمبهور

دمبهور كرق

12 Mbs

حمد عربي

16 Mbs

 38وحد إد ر لمكروعات تطوير
لتمميم لمالي

لمهبدسين
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بحاا
بحاا
بحاا
بحاا
 8فرعة

لياف
ضوئية

حظس ثؼْبٗيِ اىلبٍؼبد ٗاىنييبد اىت ٚظ٘ف يتٌ اىتسميت ثٖب ٗػادد اىَمابز ّٗ٘ػٖاباىَطي٘ة ت٘فيسٕاب
ػي ٚأجٖصح ٍ٘جٖبد اىشجنبد (اىسٗتسش ) ٍِ قجو اىشسمبد اىَتقدٍخ ىيؼطبء
السنترال الذي تم

سرعة

عدد الفرعات الكمي

التوصيل عميو

الدائرة

لكابل الفايبر

ل يا

3 Gbps

 12فرعة

136560

2

اممة عين كما

لمباسية

200 Mb

 12فرعة

148326

3

اممة إلسكبدرية

إلبرذيمية

200 Mb

 8فرعة

5181

4

اممة أسيوط

أسيوط غرل

200 Mb

 8فرعة

147488

5

اممة لمبيور

لمبيور غرل

200 Mb

 8فرعة

403281

6

اممة حمو ن

حمو ن

200 Mb

 12فرعة

140754

7

اممة تبا لسويا ( إلسماعيمية)

لكي ايد

100 Mb

 8فرعة

402178

8

اممة سوذا

باير

100 Mb

 8فرعة

414311

9

اممة لمبيا

لمبيا

200 Mb

 8فرعة

150151

لفيوم 1

100 Mb

 8فرعة

401976

تبا كرق

100 Mb

 8فرعة

150310

100 Mb

 8فرعة

150159

100 Mb

 8فرعة

403765

كفر لكي

100 Mb

 8فرعة

403878

طبطا 1

100 Mb

 8فرعة

5185

كبين لكوم

68 Mb

 8فرعة

403041

100 Mb

 8فرعة

403932

 8فرعة

-

 12فرعة

م
1

10

الجامعة  /الكمية
كبكة ل اممات لميرية

اممة لفيوم

(ميطف كامل)

11

اممة بول لو دي (تبا)

12

اممة ببي سويف

ببي سويف

13

اممة لاتاايق

لاتاايق غرل

14

اممة كفر لكي

15

اممة طبطا

16

اممة لمبوفية

17

اممة ببها

ببها 1

18

اممة لساد ت

لساد ت

50 Mb

19

اممة بور سميد

بورفؤ د

50 Mb

20

اممة أسو ن -م مع يحارى

يحارى

34 Mb s

 21كمية لطل تير لميبي ( اممة
لراذر )
22

اممة سوذا  -لكو مل

23

اممة بب سويف – م مع كميات
بب سويف ل ديد

24

اممة لاتاايق م مع كميات
لارعة و لطل لبيطرى

لروضة
لكو مل بحرى
كرق بب سويف
كرق لاتاايق
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68 Mb

34 Mb s
34 Mb s

34 Mb s

 8فرعة

رقم الدائرة

140348

25

اممة عين كما – كمية لارعة

26

اممة أسو ن – كمية لهبدسة

بو لريش

27

اممة لسويا-كمية لت ار

لسويا

28

اممة تبا لسويا  -كمية
لحاسبات – إلسماعيمية

كبر لخيمة

12 Mbs
12 Mbs
8 Mbs

لكي ايد

24 Mbs

29

اممة عين كما -كمية لببات

لماظة

8 Mbps

بحاا

30

اممة حمو ن – كمية لهبدسة

حمو ن

12 Mbs

بحاا

31

اممة لمبوفية -م مع كميات

12
Mbps

بحاا

آد ل وت ار
32

اممة لمبوفية – كمية لطل

33

اممة بول لو دى – كمية
لهبدسة – تبا

كبين لكوم
كبين لكوم
غرل تبا

8 Mbps

ّحبض

8 Mbs

بحاا

34

اممة بول لو دى – كمية

35

اممة دمياط

دمياط ل ديد

36

اممة دمياط

دمياط لرديمة

12 Mbs

37

اممة دمبهور

دمبهور كرق

12 Mbs

لتمريض -تبا

 38وحد إد ر مكروعات تطوير لتمميم

غرل تبا

ل يا
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8 Mbs

بحاا

34 Mbs

بحاا
بحاا

16 Mbs

بحاا
 4فرع

بحاا

حظس ثن٘اثو ٗدٗائس اىَليط األػي ٚىيلبٍؼبد ثقطبع تشغيو
ٗطيبّخ اىتساظو ثبىقبٕسح اىنجسٍٗ ٙدُ اىقْبح ٗاى٘جٔ اىقجي ٚاىَتبحخ ىديْب
رقم الكابل

طول الكابل بالمتر

م

696

2103

جامعة اإلسكندرية

-------

-------

3

جامعة عين شمس

690

2819

4

جامعة أسيوط

-------

3000

5

جامعة طنطا

-------

-------

6

جامعة المنصورة

-------

-------

7

جامعة الزقازيق

-------

-------

8

جامعة حمةوان

692

4290

9

جامعة المنيةةا

-------

6380

10

جامعة المنوفية

-------

-------

11

جامعة قناة السويس

-------

1800

12

جامعة بنيةةا

-------

-------

13

جامعة الفيوم

-------

2800

14

جامعة بني سويف

-------

2500

15

جامعة جنوب الوادي

-------

5000

16

جامعة سوىاج

-------

1250

17

جامعة كفر الشيخ

-------

-------

18

جامعة المنوفية (فرع السادات)

-------

-------

19

كمية الطب قصر العيني (جامعة القاىرة)

830

858

20

جامعة بور سعيد

2000

21

جامعة عين شمس – كمية الزراعة

2300

22

جامعة السويس-كمية التجارة  -السويس

4000

23

جامعة أسوان – كمية اليندسة

3500

24

جامعة أسوان -مجمع صحارى

4000

25

جامعة سوىاج  -الكوامل

3000

26

جامعة قناة السويس-كمية الحاسبات – اإلسماعيمية

6500

27

جامعة بني سويف – مجمع كميات بني سويف الجديد

2500

28

جامعة الزقازيق-مجمع كميات الزراعة والطب البيطري

2000

29

جامعة عين شمس -كمية البنات

1673

1
2

الجامعة  /الجية
شبكة الجامعات المصرية
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30

جامعة حموان – كمية اليندسة

1975

31

جامعة المنوفية -مجمع الكميات آداب وتجارة

4062

32

جامعة المنوفية – كمية الطب

3427

33

جامعة جنوب الوادي – كمية اليندسة  -قنا

2000

34

جامعة جنوب الوادي – كمية التمريض -قنا

1500

35

جامعة المنصورة -فرع دمياط

2300

36

جامعة المنصورة -فرع دمياط

1850

37

جامعة دمنيور

3500

38

وحدة إدارة المشروعات تطوير التعميم العالي
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ادلىاصفاث انفُيت نهحزيت انثاَيت
Introduction
The EUN is committed to providing a high quality national service for the
Egyptian higher education institutes. To achieve this, fiber optic cables have been
established between the EUN premises in Supreme Council Universities building –
Cairo University and the Giza exchange as. EUN's international bandwidth needs
now to be upgraded by a minimum of 18 (STM-1) link which will operate through
the existing fiber optic cable infrastructure where the interface at EUN's site is a Giga
Ethernet.
Bidder
(ISP PoP)
in Giza CO

Universities
18 * 34Mbps
Fiber
Fiber

Giga

EUMED

Ethernet

34 Mbps

Juniper M40e

Foundry BigIron 15000
Servers
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Cisco
3660

General Conditions
1. In this RFP the bidder must be one of class A licensed data service providers.
2. Bidder should respond to each and every point of the technical specifications as
hereunder, and should further elaborate and provide details where explanation is
required.
3. In order to be technically qualified the bidder should comply with all the technical
specifications.
4. The bidder (ISP) should prove that it has and operate more than 12 -STM1
international Internet bandwidth. Bidder not fulfill this condition will be
automatically disqualify from the tender.
5. Contract period Forty five days from P.O and end at 30/6/2018.
6. In the commercial offer, bidder should quote the best and final price for the
following requirements:

Technical Specifications
1. The bidder is requested to provide The Egyptian Universities Network with a
Committed Information Rate of 12 * 155Mbps (12-STM1) dedicated for
Internet connectivity.
2. This Internet 12 STM-1 has to be terminated on the Egyptian Universities
Network (EUN) equipment at EUN's premises located at Cairo University
Campus in Giza; using the single mode fiber optic cable installed between Giza
CO and Cairo University Campus in Giza; where the bidder will be
responsible for the end-to-end connectivity (Including all required fiber patch
cords and connectors).
3. The bidder will make use of the existing infrastructure, EUN has Juniper M40e
Router and Cisco Asr 1002 Router with Gigabit Ethernet fiber single mode
interfaces support 1000BaseLX/LH, and the bidders are invited to a required
site survey.
4. The bidder is to provide monthly traffic utilization reports showing bandwidth
utilization, bit error rate, CRC.
5. Bidder’s network should support end-to-end IPv6 services.
6. The bidder is to provide EUN with an online 24x7 access to monitoring tools
to ensure the SLA is met. Bidder should elaborate on the tools he employs for
such purposes and how EUN can get access to them.
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7. It should be noted that the bidder must be able to offer the required capacity
through agreement with Telecom Egypt. The bidder should specify how the
connection will be established to EUN in terms of:
i) Telecommunications level and the type of cables used by the provider.
ii) The Logical path of the connection from the provider International
gateway router to EUN router.
iii) Provided equipment by the bidder for the EUN premises (Cairo
University Campus in Giza).
iv) Total capacity the provider can offer for the purpose of satisfying the
future needs of upgrading by another N * STM1.
7. The commercial offer for the above mentioned link should include each of the
following:
i) Initialization fees.

Monthly cost.
ii) Any additional costs.
8. Offers should include the current Internet backbone architecture of the provider
both in terms of telecommunications capacities and IP connectivity.
9. The provider should demonstrate in his offer the network setup in Giza CO that
the EUN router will be connected on, and the level of backup in case of
telecommunication path failure or hardware failure.
10.The provider must deliver the required capacity in terms of
telecommunications and IP connectivity. The provider must also demonstrate
the capacity and flexibility to provide the solution to EUN effectively.
11. The bidder must provide a Service Level Agreement (SLA) guaranteeing
delivery, reliability, and availability.
This SLA is an imperative point in this project that the bidder must adhere to.
So, unless there is a serious, unforeseen event affecting the national and/or
international infrastructure, EUN must get a 24x7 service, and will not accept
any downtime of the 12 STM-1 link. Otherwise EUN will be eligible to cut 1%
of the monthly charge on every hour of outage. If the outage of the link
exceeds 10 hours a month, EUN will have the right to apply all the penalties
according to law 89 of year 98.
12. Quality Of service
As an Internet gateway and Egypt's Top Level Domain Administrator, EUN
will only accept a guaranteed quality of service for its connection to the
Internet backbone. EUN considers the reliability of the network and the
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tolerance in case of failure as two crucial elements for the provision of quality
services. The following quality of service items should be included in the SLA:
i) The Availability Guarantee: The backbone network operated by the
provider, as it will be defined in the contract, is to be available 99% of the
time. Upon EUN request, the awarded provider will calculate Customer's
"Network Unavailability" in a calendar month. "Network Unavailability"
means the number of minutes the provider's network was not available to
EUN.
ii) Reporting guarantee: Means that EUN is to be notified within 15 minutes
after the provider determines that the service is unavailable. The provider is
to contact EUN's designated point of contact by phone or fax to guarantee
that EUN is notified with the problem. The provider is to provide a report
showing the reasons of downtime and the actions taken to restore the
service.
iii) Capacity Upgrade Guarantee: Is required to assure the responsiveness of
the service provider to any future requests made by EUN for raising the
capacities of the existing link or procuring a new link. The provider is to
assure the provision of new capacities within 45 days. This date shall be
counted from the date EUN awards the contract or from the date of
submitting a request of capacity upgrade.
iv) Customer Service Availability:
24 x 7 Customer Service is required.
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