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منىذج تقدين الؼطاء
وزارة التعلٌم العالً
وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً
مشروع تطوٌر نظم وتكنولوجٌا المعلومات فً التعلٌم العالً ICTP
نموذج تقدٌم عطاء فً المناقصة العامة
رقم 262/G/NCB/ICTP/2015
عطاء عن تورٌد أجهزة............................................................................................... :
اســم مقـدم العطاء..................................................................................................... :
بٌانات السجل التجاري................................................................................................ :
العنـوان................................................................................................................... :
رقـم التلٌفـون ................................. :رقم التلٌفون المحمول......................................... :
رقم التسجٌل الضرٌبً................................................................................................ :
مـدة التورٌد ......................................:مــدة اإلرتباط................................................... :

ٌقر مقدم العطاء الموقع علً هذا النموذج أنه مسهتوفً ليمٌهع الشهروط القانونٌهة الخاصهة بأهلٌته للتعاقهد
وااللتزام بكراسة الشروط وأن لم تصدر أي أحكام تخهص النزاههة أو الشهرأ وأنه لهم ٌصهدر قهرار مهن الهٌئهة
العامة للخدمات الحكومٌة بشطب اسم من سيالت الموردٌن.
" توقٌع مقدم العطاء "
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دػىة تقدين الؼطاء
دروةػضتقدغمػاضعطاءات:

ػ

تعلن وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً عن طرح مناقصة عامة رقم 262/G/NCB/ICTP/2015
للعام المالً  2015/2014م لمشروع تطوٌر نظم وتكنولويٌا المعلومات فً التعلٌم العالً ( )ICTPطبقا ً
للقانون رقم ( )89لسنة 1998م بشأن المناقصات وانًسايذاخ نتىريذ خىادو شفرج واقراص صهثح وترايح
يضادج نهفيروساخ و تىريذ وتركية وتشغيم وحذاخ شثكح وأخهسج تحكى السهكيح وأخهسج ياَغ اَقطاع انتيار
انكهرتي وَظاو تذريس انًحاضراخ انتفاػهي (فيذيى تروخيكتىر  +شاشح ػرض  +شاشح تفاػهيح ويهحقاتها)

نصانح اندايؼاخ انًصريح نهؼاو انًاني .2015 /2014
-

اليدول التالى ٌبٌن الحزم والبنود والكمٌات
الجهاز

الحزمة

النشاط المطلوب

Qty.

االولى

خىادو شفرج

تىريذ وتركية وضًاٌ

77

الثانٌة

اقراص صهثح
Hard disk for san

تىريذ وتركية وضًاٌ

96

الثالثة

َقاط شثكح السهكيح وخهاز انتحكى

تىريذ وتركية وضًاٌ

الرابعة

ياَغ اَقطاع انتيار انكهرتي

تىريذ وتركية وضًاٌ

01

الخامسة
السادسة
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تىريذ وتركية وتشغيم
ترايح يضاداخ فيروساخ Antivirus software
وضًاٌ
َظاو تذريس انًحاضراخ انتفاػهي ( فيذيى تروخيكتىر تىريذ وتركية وتشغيم
وضًاٌ
 +شاشح ػرض  +شاشح تفاػهيح ويهحقاتها)

771
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011

تعقد يلسة االستفسارات ٌوم اإلثنٌن الموافق  1104/4/3الساعة الثانٌة عشر ظهراً بمقر وحدة إدارة مشروعات تطوٌر
التعلٌم العالً ،الكائن بـ  96ش أحمد عرابً -المهندسٌن -اليٌزة بالدور الحادي عشر.
تفتح المظارٌأ الفنٌة للمناقصة العامة ٌوم اإلثنٌن الموافق 1104/4/00الساعة الثانٌة عشر ظهراً بمقر وحدة إدارة
مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً ،الكائن فً  96ش أحمد عرابً -المهندسٌن  -اليٌزة بالدور الحادي عشر ،وال ٌلتفت إلى
أي عطاء أو تعدٌل فً العطاء ٌرد بعد مٌعاد فتح المظارٌأ أٌا كانت أسباب التأخٌر.

شروط التقدين للؼطاء


ٌستطٌع راغبو االشتراك المعنٌون المعتمدون شراء كراسة الشروط للمناقصة بعد تقدٌم طلــب كتابً إلى وحدة إدارة
مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً -وزارة التعلٌم العالً وسداد رسم قدره ( 0111جنٌه مصري) فقط ألأ ينٌها ً مصرٌا ً غٌر
قابلة للرد.



ٌمكن لصاحب العطاء أن ٌتقدم ليمٌع الحزم ،أو فً أي حزمة من الحزم



ٌتم التقٌٌم الفنً والمالً لكل حزمة بصورة مستقلة



ٌتم التقٌٌم بنظام النقاط طبقا ً ليدول نقاط التقٌٌم المعتمد (ص.)7




الحد األقصى للبدائل بدٌل واحد فقط.
ٌيب أن ٌقر مقدم العطاء بأن مستوأ ليمٌع الشروط القانونٌة الخاصة بأهلٌة التعاقد وااللتزام بأن لم تصدر ضده أي أحكام
تمس النزاهة والشرأ.
ٌيب أن ٌبٌن مقدم العطاء بالتفصٌل العنوان الذي ٌمكن مخابرت علٌ وٌتعٌن علٌ أن ٌخطر وحدة إدارة مشروعات تطوٌر
التعلٌم العالً بخطاب موصً علٌ بعلم الوصول بكل تغٌٌر فً العنوان فً خالل أسبوع وٌتحمل مقدم العطاء بأي أضرار
تنتج عن ذلك.
ٌيب على المتقدم للعطاء ملء نموذج تقدٌم العطاء المويود بالكراسة صفحة رقم ( )3وترفق بالعطاء وٌختم بخاتم الشركة.
البد أن ٌكون لراغبً االشتراك المعتمدون خبرة ال تقل عن ثالث سنوات فً ميال تصنٌع أو تسوٌق البضائع المطلوبة،
وأن ٌكون لدٌهم خبرة فً أعمال مماثلة.
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الشروط الؼاهت
 .1اضضوائحػواضقواظغنػاضطظظطة:ػ ػ
تخضع هذه المناقصة ألحكام القانون رقم ( )89لسنة  1998بشأن المناقصات والمزاٌدات والئحت التنفٌذٌة وكافة القوانٌن
واللوائح المعمول بها فً هذا الميال تعتبر يزء مكمالً لهذه الشروط وٌخضع لها العقد.

 .2وشتػوطصانػتقدغمػاضعطاءات:
ٌتم تقدٌم العطاءات إلى إدارة التورٌدات بوحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً بالعنوان التالً (الدور الحادي عشر-
 96ش أحمد عرابً ،المهندسٌن ،اليٌزة) فً موعد غاٌت  :الساعة الثانٌة عشر ظهرا ٌوم :اإلثنٌن الموافق

1104/4/00م.

 .3اضتأطغنػاالبتدائي :ػ
ٌيب أن ٌكون العطاء مصحوبا ً بتأمٌن ابتدائً قٌمت طبقا لليدول التالً:
الحسمة

الجهاز

االولى

خىادو شفرج

الثانية

اقراص صهثح
خهاز انتحكى فً انشثكاخ انالسهكيح

الثالثة
وحذاخ شثكح السهكيح
الرابعة

ياَغ اَقطاع انتيار انكهرتي

الخامسة

ترايح يضاداخ فيروساخ

السادسة

َظاو يتؼذد انىسائظ ( فيذيى
تروخيكتىر +شاشح ػرض +شاشح
تفاػهيح ويهحقاتها)

النشاط المطلىب
تىريذ وتركية وتشغيم
وضًاٌ
تىريذ وتركية وتشغيم
وضًاٌ
تىريذ وتركية وتشغيم
وضًاٌ
تىريذ وتركية وتشغيم
وضًاٌ
تىريذ وتركية وتشغيم
وضًاٌ
تىريذ وتركية وتشغيم
وضًاٌ

عذد الىحذات المطلىبة

التأمين االبتذائى

77

44000

66

0000

10
30000
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26000

20300

21000

200

33000

وٌسدد بإحدى الطرق اآلتٌة:
 نقداً بخزٌنة الوحدة الحسابٌة بوحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً -وزارة التعلٌم العالً (الدور الحادي عشر-
 96ش أحمد عرابً ،المهندسٌن ،اليٌزة) مقابل إٌصال ،وذلك قبل أو أثناء موعد يلسة فتح المظارٌأ.
 أو خطاب ضمان غٌر مشروط ساري المفعول لمدة ٌ 011وما لصالح وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً-
وزارة التعلٌم العالًٌ ،مكن أن ٌقبل خطاب ضمان واحد لكل شركة ٌشتمل على إيمالً قٌمة التأمٌن االبتدائً للحزم
المتقدمة لها الشركة.
 أو شٌك مقبول الدفع باسم وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً-وزارة التعلٌم العالً بقٌمة التأمٌن االبتدائً للحزم
المتقدمة لها الشركة.

ٌ يب أال ٌقترن خطاب التأمٌن بأي قٌد أو شرط وأن ٌتضمن عبارة أن البنك لم ٌتعدى الحد المصرح به إلصدار خطاب
الضمان من البنك المركزي.
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 خطاب التأمٌن االبتدائً ٌيب أن ٌكون ساري المفعول لمدة تزٌد عن مدة سرٌان العطاء بشهر وٌرفض أي عطاء غٌر
مستوفً لهذا الشرط (مدة سرٌان العطاء ٌ 01وم) قابلة للتيدٌد.

 .4اضتأطغنػاضظكائي :ػ
 على مقدم العطاءات المقبولة أن ٌقدم خطاب ضمان غٌر مشروط أو ٌودع تأمٌن نهائً ٌعادل  %4من قٌمة عطائ المقبول،
وذلك خالل عشرة أٌام على األكثر من تارٌخ الٌوم التالً إلخطاره بقبول عطائ  ،ولوحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم
العالً -وزارة التعلٌم العالً الحق فً االحتفاظ بالتأمٌن النهائً طوال فترة الضمان المنصوص علٌها فً العقد وٌشترط فً
خطاب الضمان أن تكون القٌمة بالكامل مستحقة الدفع لوحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً -وزارة التعلٌم العالً فوراً
بميرد طلب الوحدة ذلك كتابٌا ً ودون الحاية ألى إيراء آخر.
 فً حالة عيز الشركة المتقدمة عن تقدٌم التأمٌن النهائً على النحو المشار إلٌ فإن لوحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم
العالً -وزارة التعلٌم العالً الحق فً سحب قبولها لعطاء الشركة ومصادرة التأمٌن االبتدائً دون الحاية إلى أي إيراء آخر.

 .5ظظامػتقدغمػاضعطاءات :ػ
ٌ قدم العطاء موقعا ً علٌ من صاحب على نموذج العطاء المختوم بخاتم وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً ،وترسل
داخل مظروفٌن مغلقٌن إحداهما للعرض الفنً واآلخر للعرض المالً وٌكتب علٌ  :مشروع تطوٌر نظم وتكنولوجٌا

المعلومات  - ICTPوحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً  -وزارة التعلٌم العالً المناقصة العامة رقم
( )262/G/NCB/ICTP/2015للعام المالً  2014/2015م ٌوم اإلثنٌن الموافق1104/4/00م ،وٌكتب خلف
المظروف اسم الشركة مقدمة العطاء.

اضطظروفػاضفظيػغحتوىػرضى :ػ
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
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العرض الفنً ٌحتوي على عرض أصلً وثالث نسخ من العرض ونسخة إلكترونٌة من العرض الفنً على قرص
 CDداخل مظروأ أصل العرض الفنً المغلق بحٌث ٌكون مطابق للعرض الورقً ،وفً حالة ويود اختالأ
بٌن النسختٌن ستكون المريعٌة للعرض الورقً.
العطاء الفنً (محدداً االسم التياري لكل صنأ).
الشروط الفنٌة للضمان ومدد التورٌد والتركٌب والتشغٌل.
الكتالويات موضحا ً علٌها الطرازات الواردة بالعطاء.
التأمٌن االبتدائً.
الشكل القانونً للشركة.
البطاقة الضرٌبٌة موضحا ً بها النشاط الرئٌسً وتارٌخ التأسٌس" مثبت بها آخر إقرار ضرٌبً".
مركز صٌانة معتمد من وزارة الصناعة أو من المصنع األصلً.
رأس مال الشركة ومٌزانٌاتها فً الثالث سنوات الماضٌة.
كراسة الشروط والمواصفات معتمدة ومختومة من الشركة المتقدمة.
سابقة التعامل (صورة من أوامر التورٌد /العقود/خطاب القبول) فً الحزم محل التورٌد.
السيل التياري والتسيٌل فً ضرائب المبٌعات وخالف من المستندات الالزمة للمناقصة.
ٌيب أال ٌحتوى المظروأ الفنً على أٌة بٌانات مالٌة بخالأ خطاب الضمان سالأ الذكر ،وسٌتم استبعاد أي
شركة تضمن أٌة معلومات مالٌة داخل المظروأ الفنً.
تلتزم الشركات بتقدٌم اليدول الزمنى للتورٌد والتركٌب والتشغٌل.
يداول الكمٌات للحزم مفصلة طبقا ً للعرض المالً بدون أسعار.

اضطظروفػاضطاضيػغحتوىػرضى :ػ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

العرض المالً ٌحتوي على عرض أصلً ونسخة إلكترونٌة على قرص  CDمن العرض المالً وفى حالة عدم
مطابقة النسخة اإللكترونٌة للنسخة الكتابٌة ستكون المريعٌة للعرض الورقً.
اسم مقدم العطاء.
قوائم األسعار التفصٌلٌة واإليمالٌة بالينٌ المصري شاملة الضرٌبة العامة على المبٌعات وكافة الضرائب ورسوم
مع تحدٌد سعر الوحدة لكل حزمة وٌكون األخذ بسعر الوحدة.
توضٌح مدة التورٌد والتركٌب والتشغٌل كما هو مويود بكراسة الشروط.
اعتماد بالموافقة على طرٌقة الدفع طبقا ً لشروط الكراسة.
مدة سرٌان العطاء (ٌيب أال ٌقل مدة صالحٌة العطاء عن  2شهور لفتح المظارٌأ وقابلة للتيدٌد).

 .6أدضوبػتقغغمػاضعطاءات :ػ
بنىد التقيين

الدرجت

 الشركات المقبولة هً التً ٌكون الحد األدنى إليمالً دريتها الفنٌة هً  81درية أو أكثر من إيمالً بنود التقٌٌم لكل حزمة
على حده مع شرط اال ٌحصل أي بند فرعً من بنود التقٌٌم على درية تقل عن  %51من إيمالً درية هذا البند.
 تتم المناقصة بٌن الشركات التً حققت فً عروضها الفنٌة درية فنٌة إيمالٌة اعلى من او تساوى  81درية ،اما العروض
التً لم تحقق هذه الدرية ٌتم احتسابها كعروض مرفوضة فنٌا.
 العرض الذى ٌتم الترسٌة علٌ هو الذى ٌحصل على أقل خارج لقسمة المالً/الفنً كما هو موضح بالمعادلة التالٌة-:

(المبلغ شامل الضرٌبة العامة على المبٌعات  /الدرجة الفنٌة) وٌتم اختٌار األرخص سعرا.
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 .7سئاتػورطالتػاضعطاءػ(شائطةػاألدعار)ػ :ػ
ٌيب علً مقدم العطاء تقدٌم مظروأ مالً ٌوضح ب كتابة األسعار باألرقام والحروأ ،وٌوضح سعر الوحدة فً كل صنأ
دون تعدٌل أو تغٌٌر فً الوحدة وٌيب أن تكون قائمة األسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء وال ٌيوز الكشط أو المحو فً
يدول األسعار وكل تصحٌح فً األسعار أو غٌرها ٌيب إعادة كتابت رقما ً وحرفا ً وموقعا ً من مقدم العطاء.

ٌجب على مقدم العطاء مراعاة ما ٌلى فً إعداده لقائمة األسعار:
 oتكتب أسعار العطاء بالحبر الياأ أو الطابعة رقما ً وحرفا ً باللغة العربٌة وٌكون سعر الوحدة بالينٌ المصري فً كل
صنأ بحسب ما هو مدون بيدول العرض المالً دون تغٌٌر أو تعدٌل فً الوحدة وٌيب أن تكون قائمة األسعار موقعة
من مقدم العطاء ومؤٌدة بخاتم الشركة صاحبة العطاء.
 oال ٌيوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو المواصفات الفنٌة أو إيراء تعدٌل فٌها مهما كان نوع وال ٌلتفت إلى
أي ادعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ فً عطائ إذا قدم بعد موعد فتح المظارٌأ الفنٌة وٌكون الفصل فٌ من
اختصاص لينة البت.

 .0سترةػدرغانػاضعطاء:ػ ػ
تكون مدة سرٌان العطاء "ثالثة شهور" قابلة للتيدٌد بدءاً من تارٌخ فتح المظارٌأ للعروض الفنٌة ولوحدة إدارة مشروعات
تطوٌر التعلٌم العالً -وزارة التعلٌم العالً الحق فى أن تطلب من مقدم العطاء مد صالحٌت للمدة الضرورٌة.

 .6ذروطػاضتدضغمػواضفحص :ػ
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ٌتم التسلٌم و الفحص باليامعات المشاركة فً المشروع.
توزٌع األيهزة طبقا ً ليدول التوزٌع المرفق بكراسة الشروط ،ثم تتولى الشركة التركٌب والتشغٌل بمقر التركٌب باليامعات
وفروعها.
تقوم الوحدة بإخطار الشركة التً تم الترسٌة علٌها بتارٌخ بدء التركٌب باليامعات.
ٌقوم المورد بتورٌد نفس األصناأ الواردة بالعرض الفنً دون تعدٌل أو تبدٌل عن ما ورد بالعرض وأن أي مخالفة ألمر
التورٌد تعرض صاحب العطاء لتوقٌع العقوبات المنصوص علٌها بالقانون.

اضتورغدػواضترصغبػواضتذغغل:ػ
الحزمة

مدة التورٌد

التركٌب والتشغٌل

االوني
انثاَيح
انثانثح
انراتؼح

ثمانٌة أسابٌع من تارٌخ خطاب القبول للشركة

ثمانٌة أسابٌع من تارٌخ إخطار الشركة بالتركٌب

انخايسح
انسادسح

ٌقوم مشروع  ICTPبمتابعة الفحص واالستالم واالضافة والتركٌب والتشغٌل على اليامعات وفروعها.
تبدأ مدة التركٌب والتشغٌل من تارٌخ إخطار الشركة بموعد التركٌب والتشغٌل لكل يامعة على حدى على ان ال تتعدى
مدد التورٌد والتركٌب المدد المقررة بالكراسة.
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ػاضضطان :ػ

.11






الضمان ليمٌع الحزم لمدة ثالث سنوات
على الشركة المتقدمة االخذ فً االعتبار أن ضمان ودعم األيهزة فنٌا ٌتم بأماكن التركٌب بيمٌع اليامعات.
ضمان األيهزة شامل يمٌع قطع الغٌار األصلٌة ليمٌع مكونات األيهزة.
ٌتحمل المورد مصارٌأ نقل األيهزة والمعدات من وإلى اليهة المحددة بكراسة الشروط عند الحاية إلى ذلك فً حالة
إصالحها أثناء فترة الضمان وٌشمل ذلك مصارٌأ التعبئة والتأمٌن.

ذروطػتظفغذػاضعقدػوزراطاتػاضتأخغر :ػ
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ٌ لتزم المورد بتورٌد األصناأ المتعاقد علٌها فً المواعٌد المحددة خالصة يمٌع المصروفات والرسوم ومطابقة ألمر
التورٌد وللمواصفات أو العٌنات المعتمدة.
ٌ لتزم المورد بأن ٌقدم فاتورة األصناأ أصل وصورتٌن طبق األصل.
 إذا رفضت لينة الفحص صنفا ً أو أكثر من األصناأ الموردة أو ويد فٌها نقص أو مخالفة للمواصفات أو العٌنات
المعتمدة ٌخطر المورد بأسباب الرفض وٌلتزم المورد بسحب األصناأ المرفوضة خالل ٌومان على األكثر من تارٌخ

الٌوم التالً إلخطاره ،فإذا تأخر فً سحبها فٌكون لليهة اإلدارٌة الحق فً تحصٌل مصروفات تخزٌن بواقع  %1من
قٌمة األصناف عن كل أسبوع تأخٌر.
 عند تأخر المورد بتورٌد األصناأ عن المهلة المخصصة للتورٌد توقع غرامات تأخٌر على المورد بواقع ( )%1عن كل
أسبوع تأخٌر وكسر األسبوع أسبوع ،وبحد أقصى ثالث أسابٌع أي بـ ( )%3من قٌمة األصناأ المذكورة ،وفً حالة
عدم قٌام المورد بالتورٌد فً المٌعاد المحدد بالعقد ،تقوم وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً  -وزارة التعلٌم
العالً باتخاذ أحد اإليراءٌن التالٌٌن طبقا ً لما تقرره السلطة المختصة وفقا ً لما تقتضٌ مصلحة العمل:
 oشراء األصناأ التً لم ٌقم المورد بتورٌدها من غٌره على حساب بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد
علٌها بإحدى الطرق المقررة بقانون تنظٌم المناقصات والمزاٌدات واألحكام الواردة بهذه الالئحة.
 oإنهاء التعاقد فٌما ٌختص بهذه األصناأ.
وفً هاتٌن الحالتٌن ٌصبح التأمٌن النهائً من حق اليهة اإلدارٌة وٌحق لها أن تخصم ما تستحق من غرامات تأخٌر
وقٌمة الخسائر التً لحقت بها وفً حالة عدم كفاٌتها تليأ إلى خصمها من مستحقات لدى أي يهة إدارٌة أخرى دون الليوء إلى
القضاء.
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ذروطػاضدسع :ػ
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 تكون شروط الدفع على النحو التالً:

دفعة التورٌد

الحزمة

دفعة مقابل الفحص واالستالم واالضافة والتركٌب
والتشغٌل

األولً
الثانٌة
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
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 %21مقابل أذون تسلٌم بضاعة معتمدة من
الجامعة

 %01مقابل محضر تركٌب معتمد من الجامعة

ٌتم دفع دفعة التورٌد للشركة بنسبة  %31من قٌمة أمر التورٌد مقابل تورٌد البضاعة بأذون تسلٌم معتمدة .
ال ٌجوز لمقدم العطاء المقبول أن ٌشترط على وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً -وزارة التعلٌم العالً تموٌل
أو مساعدت على فتح أي اعتماد مستندي.
ٌيوز لمقدم العطاء أو مندوب أن ٌحضر يلسة فتح المظارٌأ فً الموعد المحدد وذلك بخطاب تفوٌض معتمد من الشركة
المتقدمة بعطائها.
وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً -وزارة التعلٌم العالً لها الحق فً تعدٌل العقد بالزٌادة أو النقص فً حدود
 %25من إيمالً كل حزمة بذات الشروط واألسعار دون أن ٌكون للمتعاقد الحق فً المطالبة بأي تعوٌض عن ذلك
إعماالً لنص المادة  78من الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم  89لسنة .1998

ططثلػاضذرصة:ػ ػ
ٌ يب تحدٌد اسم الممثل القانونً للشركة وصفت إلدراج اسم فً مشروع العقد المزمع ابرام بعد الترسٌة وعلى الممثل
القانونً الحضور إلى مقر وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً -وزارة التعلٌم العالً فور إخطاره للتوقٌع على
العقد.
 تلتزم الشركة الموردة بتحدٌد مسئول فنً من قبل الشركة للتعامل مع طوال فترة تنفٌذ المشروع.

.15

ذروطػعاطة :ػ
 التورٌد فً المدد المحددة للتورٌد طبقا ً لما هو وارد بالكراسة.
 كراسة الشروط والمواصفات تعتبر يزء ال ٌتيزء من العقد الذى سٌوقع بٌن وحدة إدارة مشروعات تطوٌر التعلٌم العالً-
وزارة التعلٌم العالً وبٌن الشركة التً ٌتم الترسٌة علٌها من قبل لينة البت والترسٌة ،وٌيب اعتمادها من الشركة
الموردة ووضع الختم الخاص بها على كل ورقة منها.
 ال ٌعتد بأي تعدٌل فً كراسة الشروط بسبب ما ٌدون المتقدم من اشتراطات مالم تقبل وحدة إدارة مشروعات تطوٌر
التعلٌم العالً -وزارة التعلٌم العالً ذلك صراحة.

.16

طخاضفةػاضطوردػذروطػاضعقدػوػدحبػاألرطالػوضطاظاتػاضتظفغذ :ػ
إذا خالأ ا لمورد شروط العقد أو أهمل فً التنفٌذٌ ،كون لوحدة إدارة المشروعات وزارة التعلٌم العالً الحق فً إٌقاأ تنفٌذ
أي أعمال يدٌدة فً يزء أو كل العملٌة ،إلى أن ٌتم تنفٌذ التعلٌمات وتيرى إصالح األخطاء ،وال ٌحق للمورد أن ٌطالب بأي
تعوٌض أو زٌادة فً مدة التنفٌذ نتٌية لتوقٌأ العمل فً هذه الحالة.
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المواصفات الفنٌة واالعمال المطلوبة
Q (77)

 الحزمة األولى: أوال

Blade Servers تىريذ وتركية وضًاٌ خىادو شفرج
 انًىخىد تًراكس انثياَاخ أو يقىو يقذو انؼطاءEnclouser C7000 ًخىادو انشفرج يدة اٌ تكىٌ يُاسثح نهتركية ف
تتقذيى انحهىل انًُاسثح
The server must be installed in the enclosure c7000 which is present in the data centers of
universities or the supplier choose the best solution
Blade Servers
Processor(s) (1) Intel® Xeon® E5-2640 v2 (2.0GHz/8-core/20MB/7.2GT-s QPI/95W, DDR31600, HT, Turbo2- 3/3/3/3/3/3/4/5)
Cache Memory 15MB (1x15MB) Level 3 cache
Memory 32GB (2x 16GB) PC3L-12800R (DDR3-1600 Registered DIMMs at 1.35V)
Network Controller 10G Ethernet
Storage Controller Smart Array Controller with 512MB FBWC RAID 0,1,10
Hard Drive two (2) hot-plug SFF SAS/SATA/SDD drives
Internal Storage SAS: 2.0TB; SATA: 2.0TB; SAS SSD: 1.6TB
Expansion Slots 2 standard - Slot 1 supports Type A mezzanine Cards. Slot 2 supports Type A and
Type B mezzanine cards.
Form Factor
half-height blades to fit in HP Blade System c7000 Enclosure
Warranty Server warranty includes 5-year Parts,5-year Labor,5-year on-site support
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اندذول انتانً يثيٍ تىزيغ خىادو انشفرج ػهً اندايؼاخ :
و

اندايؼح

Blade servers

1

انقاهرج
االسكُذريح
أسيىط
طُطا
انًُصىرج
انسقازيق
حهىاٌ
انًُيا
انًُىفيح
قُاج انسىيس
خُىب انىادي
انفيىو
تُها
كفر انشيخ
سىهاج
تىرسؼيذ
ديُهىر
اسىاٌ
ديياط
انسىيس
انىادي اندذيذ

2
2
4
0
4
4
4
1
1
2
4
1
3
2
4
4
4
10
6
5
2

اإلجمالى

00

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21

 يمكن لمشركات المتقدمة لهذه الحزمة التقدم بحمول بديمة متكاممة شريطة التوافق مع األنظمة القائمة.
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(Q )96

الحزمة الثانٌة  :أقراص صلبة

تىريذ وتركية وضًاٌ ػذد ( )66هارد ديسك نىحذاخ انتخسيٍ Hard disk for SAN EVA 4400
األقراص انصهثح يدة اٌ تكىٌ يُاسثح نهتركية فً  Enclouser SAN EVA 4400انًىخىد تًراكس انثياَاخ أو
يفىو يقذو انؼطاء تتقذيى انحهىل انًُاسثح
The hard disks must be installed in the enclosure SAN EVA 4400 which is present in the data
centers of universities or the supplier choose the best solution
المىاصفات الفنية
EVA 4400 HD 600 FC 15 K

اندذول انتانً يثيٍ تىزيغ األقراص انصهثح ػهً اندايؼاخ :

م
0
1
2
3
4
5
0
8
0
01
00
01
02
03
04
05
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الجامعة
اإلسكندرٌة
عٌن شمس
أسٌوط
طنطا
المنصورة
الزقازٌق
حلوان
المنٌا
المنوفٌة
قناة السوٌس
جنوب الوادي
بنً سوٌف
الفٌوم
بنها
كفر الشٌخ
سوهاج
االجمالً

العدد المطلوب
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
05

Q (770 Access points + 10 Controllers)

الحزمة الثالثة

تىريذ وتركية وحذاخ شثكح السهكيح وأخهسج تحكى السهكيح
Specifications of Access Points
1-Controller less (with the capability of using the controller in the future), cloud-enabled
Wi-Fi network shall provide Wi-Fi edge access for latency-sensitive data, voice, and video
applications using a resilient, scalable, and secure system architecture
2- Adaptive radio management shall automatically manage the 2.4 and 5GHz radio bands
to optimize Wi-Fi client performance using the following services:
- Mitigate RF interference by identifying noise sources and selecting alternate channels
and/or power settings
- Load-balance channels.
- Steer 5GHz-capable clients to that band to optimize performance and preclude slower
clients operating in the 2.4GHz band from causing 5GHz clients
3- The wireless mesh shall be a self-forming, self-healing upstream and downstream mesh
fabric with up to two (2) mesh hops. Layer 2 Radio Frequency (RF) link management shall
be used to manage and dynamically select between active primary and back-up mesh links.
4- virtual controller shall be integrated into every access point and shall manage and
monitor network configuration and communications.
5- Configuration of the network shall be effected manually or thru cloud-based services.
Configuration settings shall include Service Set Identifications (SSIDs), encryption,
authentication, radio management, guest access, policy-enforcement firewall, wireless
intrusion detection, and remote monitoring functions. Cloud-based configuration shall
manage access points located behind a Network Address Translation firewall.
6- Firmware updates shall be loadable via cloud-based server, image updates shall be
provided on an on-going basis, at no cost, regardless of whether all, part, or none of the
access points are covered under a service, support, or management agreement
7- TCIP and AES encryption shall be provided for wireless traffic
8- Authentication shall be provided using pre-shared keys or 802.1X with WPA2 for strong
security and an internal or external RADIUS server
9- The virtual controller shall include an integrated firewall to inspect all traffic from each
user session, and allow or deny that traffic before it traverses the wired and Wi-Fi
networks. The firewall shall monitor all data entering or leaving the network, block data
that do not satisfy specified security policies, and prevent
unauthorized users from accessing the network. The firewall shall support network-based
and policy-based firewall rules
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10-The firewall shall be capable of limiting packets and controlling bandwidth for different
classes of users
11-An integrated spectrum analyzer shall scan the 2.4 or 5GHz radio bands to identify
sources of RF interference, and make the results available locally and to a remote
management solution
Specification of Controlleres Optional
LAN-connected APs (max)
Remote Access Points (max)
Wired Access Points (max)
Users (max)
MAC addresses
VLAN IP interfaces
Number of IPv4 unicast routes
Active firewall sessions
Concurrent IPSec tunnels (max)
System BSSIDs
Firewall throughput
Encrypted throughput
(3DES, AESCBC256)
Encrypted throughput
(AES-CCM)

128
512
32
170
64000
256
2048
120000
4000
170
3.5 Gbps
8 Gbps
3.8 Gbps

INTERFACES
•
Console (RS-232) RJ-45
•
4x Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)*
•
1x Gigabit Ethernet (1000BASE-X) SFP ( Dual-personality ports – 10/100/1000BASE-T or
pluggable module)
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اندذول انتانً يثيٍ تىزيغ وحذاخ شثكح السهكيح وأخهسج تحكى السهكيح ػهً اندايؼاخ :
و

اندايؼح

Controller

Wireless

1

ػيٍ شًس

0

041

2

اسيىط

1

51

3

طُطا

0

011

4

انًُصىرِ

1

56

5

انًُيا

1

00

6

انًُىفيح

0

5

7

قُاج انسىيس

0

71

0

خُىب انىادي

1

61

6

انفيىو

1

05

10

كفر انشيخ

1

01

11

سىهاج

1

01

12

تىرسؼيذ

1

51

13

ديُهىر

0

01

14

اسىاٌ

0

61

15

ديياط

0

01

16

انسىيس

1

40

17

انساداخ

1

01

10

اسيىط فرع انىادي اندذيذ

1

0

01

001

االخًاني
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الحزمة الرابعة

Q (15)
UPS

هزوداث التيار الكهربى فى حاله قطغ الكهرباء

.1

UPS 20 KVA
: أماكن تركٌب وتشغٌل وإختبار الوحدات مبٌنه بالتفصٌل فى الجدول التالى
UPSعدد وحدات ال

إسم الجامعه

م

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

جامعة اإلسكندرٌه
جامعة أسٌوط
جامعة المنٌا
جامعة المنوفٌه
جامعة قناة السوٌس
جامعة جنوب الوادى
جامعة بنى سوٌف
جامعة بنها
جامعة سوهاج
جامعة دمنهور
جامعة دمٌاط
جامعة السادات
جامعة أسوان
جامعة السوٌس
جامعة أسٌوط فرع الوادي الجدٌد

0
0
3
4
5
6
7
8
9
01
00
00
03
04
05

04

ًاالجمال

WITH the following specifications AT LEAST:
-

On-line double conversion technology.
State of the art IGBT ,rectifier , inverted & PWM technology.
Built-in maintenance and static by-pass.
Supported Comprehensive communication with computer. network systems and
SNMP solutions.
Expandable and variable battery blocks.
Support Parallel Systems.
Different voltage applications.
EPO (Emergency Power Off).

Minimum Accessories required:
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- Communication:
i. RS 232 to RS 485 Converter
ii. RS 232 Multiplier
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
-

Others:
Temperature Compensation
Split by-pass
Eco-mode
Filters
Dual Battery Charger
Battery Protection
Galvanic isolation is standard.
Battery Cabinets:

x. UPS looking battery Cabinets (different battery configuration)
xi. Eco Cabinets (different battery configurations available)

Tech Specifications:

Voltage
Voltage tolerance
Frequency
Frequency tolerance
Power factor
Voltage
Frequency

Full load:
power output:
parallel communication
Diagnostic
cables, connectors, accessories
Electricity Power
LCD monitor& LED indicators:

INPUT
220/240 V Single phase
± 15-20%
50/60 Hz
± 10%
OUTPUT
0.9
220/240 V Single phase
50/60 Hz
Others
Should have continuous operation for 20 minutes at
Half load, 15 Minutes for full load
At least 02 KVA power output
Support parallel communication.
Self-check diagnostic.
The bidder is responsible of all needed cables,
connectors, accessories, documentation and installation
(turnkey solution).
Complying with standard of Egyptian Electricity Power
Line Input, status, inverter, bypass, fault, overload,
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Short circuit
Overload
Battery Type
Backup time
AVR function
Warranty
Others

Crest Factor
Overall Efficiency

battery low, self-test, load battery level.
Automatic inverter shutdown
Electronic protection, load transfer to bypass without
any break after overload period
Maintenance free Dry type, internal or external
15 min
Included
1 year warranty
The bidder is required to detail all the specifications for
the UPS in terms of Capacity, Backup Time at full load,
Battery type, Recharge time, Alarm and load level
indicators.
2-3
>=90%
ENVIRONMENT

Audible Noise
Operating Temperature
Relative Humidity (non condensing)

<55dBA / <60dBA / 63 to 66dBA / <70dBA
0-40°C
0-95%

The bidder should clearly write the following specification
Battery Specifications:








Battery Type: sealed lead Acid Batteries and whether it is user-replaceable.
Battery Capacity: Battery capacity in Ah.
Typical Battery Life: Number of years the battery is expected to last, on average, in
average use.
Typical Run Time at Full Load: If the unit powers a load with a VA rating equal to its
maximum load, the expected number of minutes of run time.
Typical Run Time at Half Load: If the unit powers a load with a VA rating of half its
maximum load, the expected number of minutes of run time.
Typical Recharge Time: How many hours it takes to fully charge a discharged
battery from line power.
Battery Expansion: What sort of expansion features the UPS has, and if so, how
they work.
Backup time: 15 min @full load 30 KWatt
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الحزمة الخامسة

Q (20300)

ترايح يضاداخ انفيروساخ
: اندذول انتانً يثيٍ تىزيغ يضاداخ انفيروساخ ػهً اندايؼاخ
انؼذد

اليامعة

م

0511

طنطا

1

1111

المنصوره

2

0111

الزقازٌق

3

2111

حلوان

4

0411

ينوب الوادى

5

0111

بنها

6

0111

كفر الشٌخ

7

1111

سوهاج

8

1111

بورسعٌد

9

2111

اسوان

11

1111

دمٌاط

11

11211

اإليمالى

انًىاصفاخ انفُيح نهثرايح
Product Description:Proactively protects customer laptops, desktops, mobiles users and servers by combining antivirus, antispam, firewall, Device control and application control.

Product support:


Support Endpoint such as desktop, lap top, mobile users, servers and exchange server.
Support workstation operating systems such as Windows 8, Windows 7, Windows Vista and
Windows XP.
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Support servers operating systems such as Windows Server 2012, Windows Server 2008 and
Windows Server 2003
Support for Microsoft Exchange 2007, 2010.or higher
Support Security Client Management server / Mail Security (32-bit/64-bit)

Antivirus comparative features:-

Support protection from all types of threats, including viruses, Trojans, spam and hackers, provides a secure
barrier against virus epidemics, sabotage or theft.
The product must contain the following features; Antivirus, Firewall, Anti-spam, Policy manager, mail
security, mobile device management and report – manager.
Regular update for signatures database to provide protection across the day.
Support multi security levels and expert mode with password protection
Support maximum protection through simultaneous use of two virus scanners.
Support Searches all formats of compressed files and archives.
Product must be integrated with Active directory.
Ability to specify who is allowed to use USB, storage cards,..
Ability to specify whether game, file sharing messenger pro-games are allowed to be installed or run.
Ability to block any websites that are not connected with every day work.
Support internet usage control function.
Fully functional outside the network, e.g. for laptops or Android mobile devices belonging to field-based
staff.
Run virtually in the background and offers protection against known and still unknown threats - without
affecting PC performance.
Support Linux client.
Support restoration of old signature statuses (rollback) in the event of unexpected problems.
Support behavior monitoring for files and provides protection against viruses that are not yet known.
Support real-time data comparison with the product virus database to ensure protection against false
positives and enables the software to learn on a daily basis.
Self-learning autopilot - central firewall rule sets for controlling clients
The product must support Firewall monitors all incoming and outgoing connections and blocks DoS attacks
and port scans.
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Integration protection against spam, Internet-based attacks and infected email via add-on for Microsoft
Outlook and for POP3 and IMAP accounts.
Virus and spam filters as a mail server independent gateway solution (SMTP/POP3).
Support any mail server such as Exchange, Notes etc.
Support additional email protection via plug-in for MS Exchange.
Support client backups feature, Besides full backups for archiving, differential (partial) backups are also
requested.

Management Server Key Features:Friendly GUI interface.
Centrally controlled installation, virus scans and authorization management.
All processes like installation, virus checks, updates, and changes to settings must be remote controlled by
the Management Server and run invisibly in the background.
Availability of Dashboard for all relevant information.
The product must support web based control - Remote control from anywhere via web interface - including
from mobile browsers.
Support mobile management -Mobile based management, central display of all Android devices used for
business, with reporting on any virus discoveries and the security status.
Support software and hardware directory for all clients - simplified client maintenance via detailed
inventory display.
Integration of PCs from external domains.
Central control for client backups. Besides full backups for archiving, differential (partial) backups.

Reports:User – friendly report management.
Support Advanced Report Management module - detailed analyses and reports on the malware situation in
the network
Support:Premium support: 24/7/365 telephone access to the product support team hotline throughout the duration
of the license
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الحسمة السادسة

Q 200

 شاشة تفاعلية+  شاشة عرض حائطى+

Full HD

نظام تذريس المحاضرات التفاعلي (جهاز عارض بيانات
)وملحقاتها

ٌهدأ هذا النظام الى تطبٌق استخدام تكنولويٌا المعلومات فى العملٌة التعلٌمٌة فى قاعات الدرس والمدريات االمر الذى ٌسهل الرؤٌة
ووصول المعلومات للطالب وٌيعل تدرٌس المحاضرات تفاعلٌا وٌسهل حفظها فى صورة الكترونٌة

: وٌتكون النظام الواحد من المكونات التالٌة
 ويمٌع المستلزمات المادٌة من كابالت ومشتركاتDATA SHOW يهاز عارض بٌنات
شاشة الكترونٌة بخاصٌة اللمس والكتابة على سطحها باالقالم المعدة لذلك وبالٌد وتسمح بالتخزٌن والمعالي
شاشة عرض حائطٌة متحركة
البرامج والتراخٌص الالزمة للتشغٌل التفاعلى والتخزٌن
قلم للكتابة على الشاشة

.1
.2
.3
.4
.5

المواصفات الفنٌة لمكونات نظام تذريس انًحاضراخ انتفاػهي
1- Video Projector
Image Quality
Projection System
Light Output
Native Resolution
Contrast Ratio
Keystone correction
Projection Size
Zoom
Lens
Interfaces

Lamp
Loudspeaker
Items included
Installations

Specifications
3 LCD Technology
3500 Lumen at least
XGA ( 1024 x 768 ) , 4:3 at least
1:10000 at least
Auto vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °
30 inches - 300 inches
Manual, Factor: 1.2
Optical
Cinch audio in, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio
out, RGB in (2x), S-Video in, Component in (2x), Composite in, HDMI
in, VGA out, VGA in (2x), Ethernet interface (100 Base-TX / 10 BaseT), RS-232C, USB 2.0 Type B
life time Up to 6000 hours ( in eco mode)
5Watt or higher
Carrying bag, Computer cable, Main unit, Power cable, Remote
control incl. batteries, User's Manual Set, Warranty Documents
Ceiling kit + VGA Cable +Power cable +installation.Should be
included

Qty.

200
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Wall Mount projection Screen
Specs
Size 3 m x 3 m
Wall mount
Equipped with manual Mechanical Pulling tools
Anti bacterial
Anti burning

Qty

200

2- Software Specs
Specs
Can write or annotate with deferent selected colors and selected width.
Have a Highlight Pen with a selected colors and width.
Have an eraser ( Full screen and free hand eraser ).
Can easily switch between the Desktop mode and the white pages.
Include the basic geometrical shapes with deferent colors .
Have a Spot light tool, the Screen Shade tool and can print pages on any connected
printer.

3- Display screen 21 inch with the following specs:
Item
Panel

Display :
Connectivity :

Qty

200

qty 200

Specs
Touch screen capacitive
Diagonal Size 21 at least
Type 60 HZ E-LED BLU
Resolution 1,920 * 1,080
Active Display Area(mm/in) 476.64 * 268.11 (18.7 * 10.5)
Brightness 220 nit(candle per square)
Dynamic C/R 50,000:1
Input
RGB : Analog D-SUB
VIDEO : HDMI1
AUDIO :
STEREO mini jack
EXTRNAL CONTROL
RS232
IO PORTS

USB 2.0

POWER:

AC 100-240V

FEATURE :

SLIM & LIGHT SMART signage KEY with built-in Magic Info Player.with Internal Player
(Embedded H/w)
Processor
Quad Core CPU ,1 GHz at least
On-Chip Cache Memory L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB
Main Memory
1.5GB 48bit DDR3-933 (1866MHz)
2D & 3D Graphics Engine - Up to 1920x1080. 32bpp - Supports
Graphics
OpenGL ES
Storage (FDM)
4GB
Video Decoder - MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) - VC-1, JPEG,
Multimedia
PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) - AC3 (DD), MPEG, DTS and etc.
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Host Bus
IO Ports
Operating System
Desk Top Stand

4- Writing Pen

TBD
USB 2.0 – ( Ethernet / Wifi port optional)
Linux or according manufacture standard
Included

qty 400

Sensitive pen suitable for touch screens with the acceptable writing touchand speed

: اندذول انتانً يثيٍ تىزيغ َظاو تذريس انًحاضراخ انتفاػهي ػهً اندايؼاخ

العذد

الجامعة

م

12
15
11
11
11
11
11
14
11
11
11
11
13
11
11
11
11
8
8

األسكندرٌة
عٌن شمس
أسٌوط
طنطا
المنصورة
الزقازٌق
المنٌا
المنوفٌة
قناة السوٌس
جنوب الوادي
بنً سوٌف
الفٌوم
بنها
كفر الشٌخ
بورسعٌد
دمنهور
أسوان
دمٌاط
الوادي الجدٌد

0
1
2
3
4
5
0
8
0
01
00
01
02
03
04
05
00
08
00
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ًاإلجمال
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