اعالن عن مناقصة
دعوة مفتوحة لطرح عطاء رقم )(AAT-002-019
الم سجلة في
تعلن شركة الجيل الجديد للتقنية عن رغبتها في طرح عطاء لل شركات الليبية وال ش ركات األجنبية ُ
ليبيا.
ا سم العطاء(DDoS) Mitigation Solution -:
نبذة عن العطاء - :
AlJeel is currently updating its network infrastructure and its information security position.
Consequently, AlJeel intends to invest in tools that provide for better intelligence and more
proactive security controls to protect, control and monitor its infrastructure.
AlJeel Mobile operator customers provides internet services to corporate and home users with
some of the small ISP customers servicing more than 50,000 users. As an ISP, AlJeel is subject to
a DDoS attacks, therefore AlJeel is planning to implement a DDoS detection and mitigation solution
to protect its infrastructure and to be delivered on demand to customers in order to guarantee
a high availability internet service to its clients, and client's custome rs.
فعلى كل ال شررركات التي تسنف في نف سررها القدرة والةفاءة على تنفيذ اذا العمل  ،وترغب في الم شرراركة ذهذا
العطاء  ،أن تتقدم ال ستالم كرا سة المواصفات و ال شروط وفق ًا للم ستندات والمتطلبات التالية-:
-

توجيه خطاب ر سمي إلى رئيف لجنة العطاءات ذ شركة الجيل الجديد للتقنية ،تبين فيه نية الم شاركة في العطاء،
وير سل عن طريق البريد اإللةتروني الموجود في اإلعالن.
ُ

-

وير سل عن طريق البريد اإللةتروني.
تعبئة نموذج ذيانات الجهة الراغبة في الم شاركة (المرفق في اإلعالن)ُ ،

-

إ ر سال تةليف ر سمي ذا سم المندوب الذي سيقوم ذا ستالم كرا سة الموا صفات و ال شروط  ،على أن ي شمل ا سم
ورقم العطاء

-

يجب أن تعنون جميع المرا سالت ذا سم رئيف لجنة العطاءات.

-

أن تةون ال شرررررر كة الموردة مق يدة في سررررر جل الموردين ذ شرررررر كة الج يل ال جديد للتقن ية ،وأن تةون م سرررررت ندات ها
وتراخيصها قانونية و سارية المفعول.

-

دفع مبلغ ذقيمة (  340د.ل) ثالثة مئة وأرذعون دينار ليبي ،كر سوم عند ا ستالم كرا سة الموا صفات و ال شروط نقد ًا
أو ذموجب صك ُم صدق غير ُم سترجع لصالح ( شركة الجيل الجديد للتقنية).

-

دفع مبلغ تسمين اذتدائي ذقيمة (  11,400د.ل) احدى ع شرة ألف وأرذعة مئة دينار ليبي ُي دفع ذ صك م صدق ل صالح
شرررركة الجيل الجديد للتقنية عند تقديم العري في

رن منفصرررل ،و سررريتم ترجيعه في حال عدم إر سررراء العطاء

على ُم قدم العري.
-

ال عن جميع النفقات المتعلقة ذإعداد عر ضه وال تتحمل شركة ال جيل الجديد للتقنية
أن يةون ُم قدم العري م سئو ً
أي م سئولية عن اذه النفقات.

-
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