اعالن عن مناقصة
دعوة مفتوحة لطرح عطاء رقم )(AAT-006-019
الم سجلة في
تعلن شركة الجيل الجديد للتقنية عن رغبتها في طرح عطاء لل شركات الليبية وال ش ركات األجنبية ُ
ليبيا.

ا سم العطاءSIEM (Security Information & Event Management -:
نبذة عن العطاء - :
منظومة - : SIEM (Security Information & Event Management
وهي منظومة خاصة بإدارة وتتبع األحداث والتعامل مع الحوادث األمنية حيث أن من أهم وظائفها تجميع األحداث األمنية
) (Eventsمن أجهزة ال شبكات المختلفة والخروج بمحصلة ونتائج واضحة لمدراء األنظمة األمنية (Information Security
) Adminت سمح بمعرفة أي حوادث قبل حصولها وأثناء حصولها وذلك لت سهيل التعامل معها  ,والحل المقترح يجب أن
يكون داعم ًا ألجهزة ال شبكات الت شغيلية من (موجهات ومبادال ت وغيرها) ومعدات أمن المعلومات (جدران نارية و
منظومات حماية وغيرها) وأيضا يجب أن يكون الحل المقترح داعم ًا لال ستفادة منه كخدمة مدفوعة لزبائن شركة الجيل
الجديد للتقنية ) (Managed Security Services Providerبحيث ي سمح بأن شاء موقع خاص ) (Web Portalلكل زبون يمكنه
من تتبع أي أحداث أو حوادث أو خروقات أمنية قد تحصل في ال شبكات الخاصة بزبائن شركة الجيل الجديد للتقنية.
 .فعلى كل ال شركات التي تأنس في نفسها القدرة والكفاءة على تنفيذ هذا العمل ،وترغب في الم شاركة بهذا العطاء،
أن تتقدم ال ستالم كرا سة ال شروط و المواصفات وفق ًا للم ستندات والمتطلبات التالية-:
-

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

-

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

-

إر سال تكليف ر سمي با سم المندوب الذي سيقوم با ستالم كرا سة المواصفات و ال شروط  ،على أن ي شمل ا سم
ورقم العطاء

-

يجب أن تعنون جميع المرا سالت با سم رئيس لجنة العطاءات.

-

أن تكون ال شركة الموردة مقيدة في سجل الموردين بشركة الج يل الجديد للتقنية ،وأن تكون م ستنداتها وتراخيصها
قانونية و سارية المفعول.

-

دفع مبلغ بقيمة (  340د.ل) ثالثة مئة وأربعون دينار ليبي ،كر سوم عند ا ستالم كرا سة المواصفات وال شروط نقد ًا أو
بموجب صك ُم صدق غير ُم سترجع لصالح ( شركة الجيل الجديد للتقنية).

-

دفع مبلغ تأمين ابتدائي بقيمة (  11,400د.ل) احدى ع شررررة ألف وأربعة مئة دينار ليبي ُي دفع بصرررك مصررردق لصرررالح
شركة الجيل الجديد للتقنية عند تقديم العرض في ظرف منف صل ،و سيتم ترجيعه في حال عدم إر ساء العطاء على
ُم قدم العرض.

-

ال عن جميع النفقات المتعلقة بإعداد عر ضررره وال تتحمل شرررركة الجيل الجديد للتقنية
أن يكون ُم قدم العرض م سرررئو ً
أي م سئولية عن هذه النفقات.

-

العنوان
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