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 شروط المشاركة
سواء )واألشخاص االعتباريين  نمواطنيالالمشاركة مفتوحة لجميع األشخاص الطبيعيين من  : األهلية وقواعد المنشأ .8

على  شركاتهمالذين تأسست  (العطاءاتمن مقدمي  من اتحاد شركات تحالفالمشاركة إما بشكل فردي أو في كانت 
 االتحاد األوروبي بموجب الئحة هو محددنحو فعال في دولة عضو في االتحاد األوروبي أو في بلد مؤهل أو إقليم كما 

(EU) ° N 236/2014 برامج االتحاد األوروبي للعمل الخارجي مشتركة لتنفيذ الجراءات االقواعد و الوضع ( المعنية ب
(CIR للبرنامج المطبق الذي يتم بموجبه )أدناه(. المشاركة مفتوحة أيضا  22 البند تمويل العقد )انظر أيضا

 ومع ذلك .ها من دولة أو أكثر من هذه الدول. كل التوريدات بموجب هذا العقد يجب أن يكون منشأ للمنظمات الدولية
أو مايعادله  يورو 100,000يمكن أن يكون منشأ التوريدات أي دولة إذا كانت قيمة التوريدات المشتراه أقل من 

  .بالجنية

لعقد  تقديم العطاءفي نموذج  والوارد ،  تقديم إقرار موقع مقدمي العطاءات علييجب :  أسباب االستبعاد من المشاركة .9
 من الدليل العملي. 2.3.3 المادةالحاالت المذكورة في  أي من ضمن، ومفاده أنهم ليسوا األعمال

ألجزاء من المقدمة عطاءات اللن يتم النظر في  لكل لوط . واحدأن يقدم عطاء : يمكن لمقدم العطاء  عدد العطاءات .10
. ال يجوز عطائه ألكثر من لوط قبول  ةقدم خصم في حالسييذكر في عطائه أنه  مقدم عطاء أن. يجوز ألي اللوط

 .المناقصةالمطلوبة في ملف  لألعمالالمقدم باإلضافة إلى العطاء لحل بديل عطاء م تقديمقدم العطاء ل

 
 

مائة جنية ) 000150.بمبلغ م ضمان العطاء يمقدمي العطاءات تقدعلي يجب :  )الضمان االبتدائي( ضمان العطاء .11
الغير مقبولين عندما تنتهي مي العطاءات مقدهذا الضمان إلى  رد. سيتم عطاءتهمعند تقديم  جنية( وخمسون ألف

  إجراءات المناقصة وتوقيع العقد من كل األطراف مع مقدم العطاء الفائز .



من قيمة العقد  % 5بنسبة  التنفيذالفائز تقديم ضمان  صاحب العطاءسيطلب من : ضمان التنفيذ )الضمان النهائي(  .12
 30في موعد ال يتجاوز بعد التوقيع المقابل منه العقد  إعادةع عند التوقيع على العقد. ويجب تقديم هذا الضمان م

صاحب العطاء الفائز في تقديم هذا الضمان خالل المتعاقدة. إذا فشل  الجهةمن تاريخ استالمه العقد الموقع من يوما 
خص الذي يليه في واألر  المقبولصاحب العطاء عقد جديد وإرساله إلى ، ويمكن إعداد هذه الفترة، سيكون العقد باطال 

 .[الترتيب

 -القليوبيةمحافظة طلب المعلومات بتاريخ ............. بمبني اختياري لاجتماع : سيعقد اجتماع طلب المعلومات .13
 . القليوبية – بنها -كورنيش النيل،  األدارة العامة للشئون المالية

 د الموعد النهائي لتقديم العطاءات .يومًا بع 90مدة صالحية العطاء: يجب أن يستمر العطاء ساريًا لمدة  .14

وحتي تاريخ القبول المؤقت من تاريخ بداية تنفيذ العقد  شهر 10ستكون مدة تنفيذ األعمال مدة تنفيذ المهام :  .15
 )االبتدائي( .

 
 

 معايير االختيار واالسناد
 اتحاد شركاتكان العطاء مقدم من سيتم تطبيق معايير االختيار التالية علي مقدمي العطاءات . اذا :  معايير االختيار .16

 معايير االختيار لكل مقدم عطاء ستكون كالتالي: ككل . اتحاد شركات، سيتم تطبيق معايير االختيار علي 

  : القدرة المالية واالقتصادية (1

،  2015،  2014عن الثالث سنوات الماضية )متوسط االيرادات السنوية لمقدم العطاء  -أ
 .  مليون( خمسة) جنية مصري  5,000,000ن أال تقل عأن يجب (  2016

نسبة السيولة لمقدم العطاء )االصول المتداولة / الخصوم المتداولة( يجب أال تقل عن  -ب
 .لكل سنة من السنوات الثالث السابقة 1.3

 

  :المهنيةالفنية و القدرة  (2

لمشروع ( واحد عقد) 1بتنفيذ عدد كمقاول رئيسي قام  هما يثبت أن ميجب علي مقدم العطاء أن يقد -أ
( الخمس سنوات 5خالل ) والذي تم تنفيذهمشابه لطبيعة وتقنيات األعمال المتعلقة بهذه المناقصة 

 أربعةجنية ) 4,000,000وبقيمة ال تقل عن  المناقصة هالسابقة عن موعد تسليم العطاءات لهذ
يعني أن العقد التي  وهذا .االستالم االبتدائي  من محضرمصحوبًا بصورة من العقد وصورة مليون( 

في أي وقت خالل مدة الخمس سنوات ، ولكن  يكون قد بدأ أو انتهينفذه مقدم العطاء يمكن أن 
 خالل المدة كاملة . قد نفذكون يخالل تلك المدة وال أن  يكون قد بدأ وانتهيليس بالضرورة أن 

% علي األقل من أعمال العقد باستخدام موارده الشخصية من  70يجب علي مقدم العطاء تنفيذ  -ب
 .المعدات والمواد والموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ هذه النسبة من العقد

إذا كان العطاء مقدم من اتحاد شركات أو تحالف ، يجب علي الشريك القائد تنفيذ ما ال يقل عن  -ت
 أعمال العقد باستخدام موارده الخاصة .% من  50

إذا كان العطاء مقدم من اتحاد شركات أو تحالف ، يجب علي الشريك )بخالف الشريك القائد(   -ث
 % من أعمال العقد باستخدام موارده الخاصة . 10تنفيذ ما ال يقل عن 



مناسبة للقيام  سنوات ،  وبمؤهالت 5يجب أال تقل خبرة فريق العمل الرئيسي لمقدم العطاء عن  -ج
 بأعمال مشابهة ألعمال هذا العقد . 

قد معين ، ولع إذا كان ذلك مقبوالً  على قدرة الكيانات األخرى يمكن أن يعتمد مقدم العطاء االقتصادي 
التي ال تعتبرها الجهة األمثلة من . لعالقته مع هذه الكياناتبغض النظر عن الطبيعة القانونية 

 عليهمعتمد يعلى قدرة الكيانات األخرى أو عندما مقدم العطاء كليًا يعتمد عندما المتعاقدة  مقبولة 
 المتعاقدة  يثبت للجهةالعطاء على كيانات األخرى، يجب أن مقدم عتمد االمعايير األساسية. إذا في 

تعهد من  تقديمالموارد الالزمة لتنفيذ العقد، على سبيل المثال من خالل أنه يملك تحت تصرفه 
لمقدم على سبيل المثال الشركة األم  وضع الموارد المتاحة له. هذه الكياناتبك الكيانات جانب تل

قتصادي. ا كمقدم عطاء نفس قواعد األهلية وخصوصا الجنسية تراعي، يجب أن العطاء االقتصادي
بيانات عن هذا الكيان الثالث  يبينمنفصل  أن يتضمن العطاء مستندوعالوة على ذلك، ينبغي 

 المتعاقدة. تقديم دليل القدرة عند طلبه من الجهةلمعيار االختيار المناسب. يجب ة الالزم
  .: معيار االسناد الوحيد سيكون السعر معايير االسناد .17

 
 عملية المناقصة

 للحصول علية من الجهة المتعاقدة بالعنوان التالي: كيفية الحصول علي ملف المناقصة : ملف المناقصة متاح  .18

 

 ليوبية محافظة الق
 األدارة العامة للشئون المالية

 محافظة القليوبية –كورنيش النيل  –مدينة بنها 

          0133227622تليفون:  

 _yahoo.com1_1963Dchech@البريد االلكترونى: 

 . وذلك مقابل دفع مبلغ ....... جنية مصري 
. يجب تقديم  أعاله 5بالعنوان المبين في البند رقم  المتعاقدة الجهةلدي للمعاينة أيضًا متاح وملف المناقصة 

العطاءات باستخدام نموذج تقديم العطاء النمطي والوارد في ملف المناقصة ، والذي يجب االلتزام التام والكامل بشكله 
 ، وسيتم رفض أي عطاء غير مصحوب بهذا النموذج.ومحتوياته 

 ان التالي و كتابة علي العن المتناقصينسئلة تتعلق بهذ المناقصة يجب أن ُترسل من أي أ
 محافظة القليوبية 

 األدارة العامة للشئون المالية
 محافظة القليوبية –كورنيش النيل  –مدينة بنها 
          0133227622تليفون:  

 Dchech_1963_1@yahoo.comالبريد االلكترونى: 
التاريخ النهائي  عنيومًا  21جع النشر المبين في البند األول من هذا اإلخطار ، وذلك علي األقل قبل ويذكر فيها مر  

المتعاقدة إعداد الرد علي أسئلة المتناقصين  الجهةيجب علي  من هذا اإلخطار . 19لتقديم العطاءات المبين في البند 
طاءات . االيضاحات النهائية والتغييرات البسيطة لملف يومًا  عن التاريخ النهائي لتقديم الع 11علي األقل قبل 

mailto:Dchech_1963_1@yahoo.com


برنامج التنمية علي موقع  يومًا عن التاريخ النهائي لتقديم العطاءات 11المناقصة سوف يتم نشره علي األقل قبل 
   urban.net/procurement/-thttp://egypالتالي :بالمشاركة في المناطق الحضرية 

  http://http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspxالتالي: القليوبيةوموقع بوابة محافظة 

 
 علي العنوان التالي:  ظهراً  00:12الساعة  .....................التاريخ النهائي لتقديم العطاءات : .19

 محافظة القليوبية  
 األدارة العامة للشئون المالية

 محافظة القليوبية –كورنيش النيل  –مدينة بنها 

 أي عطاء تستلمه الجهة المتعاقدة بعد التاريخ النهائي لتقديم العطاءات لن يتم النظر فيه ولن يؤخذ في االعتبار .
 :بالعنوان التالي ظهراً  00:12الساعة  .................:........خ جلسة فتح العطاءات : تاري .20

 محافظة القليوبية 
 األدارة العامة للشئون المالية

 محافظة القليوبية –كورنيش النيل  –مدينة بنها 

مع ترجمة باللغة  غة االنجليزيةبالللغة المناقصة : كل المراسالت المكتوبة والمتعلقة بهذه المناقصة والعقد ستكون  .21
 . العربية

والتي وضعت  2014مارس  11للبرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ  N°236/2014 (EU: الئحة  )األساس القانوني .22
القواعد المشتركة واإلجراءات لتنفيذ األعمال الخارجية الممولة من موازنة االتحاد األوروبي ، وطبقًا التفاقية المفوضية 

( 17/12/2013والمعدلة بتاريخ  28/8/2012وبية الموقعة مع التعاون الدولي االلماني )جي أي زد( بتاريخ األور 
والتي بمقتضاها منح االتحاد األوروبي لللطرف المفوض )جي أي زد( مساهمة لتنفيذ مشروع التنمية بالمشاركة في 

 المناطق الحضرية. 
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