
 
 

 إخطار عقد توريد
 معدات إدارة المخلفات الصلبة

 جمهورية مصر العربية –محافظة القليوبية  –مناطق الخصوص، قليوب ، شبرا الخيمة الموقع: 
 

 مواصفات العقد
 

 PDP/DA2/FA02_QALYUBEYA/Supply/D2-KHO1 & QAL1 & SEK1 & SEK2 : مرجع النشر .1

 خارجية : عامة المناقصة .2

 رنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضريةب : اسم البرنامج .3

 ومحافظة القليوبية، والتعاون االلماني ،  موازنة االتحاد األوروبي:التمويل  .4

 كورنيش النيل  -مدينة بنها - القليوبية: محافظة  المتعاقدة الجهة .5

إلدارة لوطات  7قسمة إلي ممعدات مختلفة وتسليم واختبار تشغيل وخدمة ما بعد البيع لعقد توريد  : وصف العقد .6
 .  القليوبيةبمحافظة  شبرا الخيمةوقليوب  والخصوص المخلفات الصلبة من حيث تجميعها ونقلها لخدمة مناطق 

  : عدد وأسماء اللوطات .7

 2 3م  02سعة  6×  4سيارة نقل قالب ( اربعة) 4: توريد عدد  1لوط  -
 .القمامة نقل و لجمع 3م 6الب سعة ( سيارة نقل مجيزة قاحدى عشر) 11: توريد عدد  0لوط  -
 .4×  6خدمة شاقة  3م 05)واحد( سيارة جمع وكبس القمامة تحميل خمفي سعة  1: توريد عدد  3لوط  -
  3م 1,7التقل عن  مفصمى عمى كاوتش سعة  لودر)ثالثة(  3توريد عدد :  4لوط  -
) كالعينة ( لمتحميل عمى سيارة  3م 1,0صندوق معدنى لجمع القمامة)خمسة وسبعون(  75: توريد عدد 5لوط  -

 .مكبس
 .)حسب الرسم( 3م 0,3سعة  صندوق معدني لجمع القمامة)خمسة وعشرون(  05: توريد عدد 6لوط  -

 

 
 

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

عمى نحو  الذين تأسست أعماليم (العطاءات( من مقدمي اتحاد شركات) جماعيما بشكل فردي أو في المشاركة إكانت 
 االتحاد األوروبي بموجب الئحة ىو محددفعال في دولة عضو في االتحاد األوروبي أو في بمد مؤىل أو إقميم كما 

(EU) ° N 236/2014 برامج االتحاد األوروبي لمعمل الخارجي مشتركة لتنفيذ الجراءات االقواعد و الوضع ( المعنية ب
(CIR لمبرنامج المطبق الذي يتم بموجبو )أدناه(. المشاركة مفتوحة أيضا  00 العنوان تمويل العقد )انظر أيضا

 . كل التوريدات بموجب ىذا العقد يجب أن يكون منشأىا من دولة أو أكثر من ىذه الدول . لممنظمات الدولية

لعقد  تقديم العطاءفي نموذج  والوارد ،  تقديم إقرار موقع مقدمي العطاءات عمييجب :  لمشاركةأسباب االستبعاد من ا .9
 من الدليل العممي. 0.3.3 المادةأي من الحاالت المذكورة في  ضمنأنيم ليسوا والذي يفيد بالتوريد، 



ألجزاء من المقدمة عطاءات الي لن يتم النظر ف لكل لوط . واحدأن يقدم عطاء : يمكن لمقدم العطاء  عدد العطاءات .12
. ال يجوز عطائو ألكثر من لوط قبول  ةقدم خصم في حالسييذكر في عطائو أنو  مقدم عطاء أن. يجوز ألي الموط

 المطموبة في ممف العطاء.المقدم لمتوريدات باإلضافة إلى العطاء لحل بديل عطاء م تقديلمقدم العطاء 

 
 

 بالقيم التالية :  م ضمان العطاء يمقدمي العطاءات تقدعمي يجب  : )الضمان االبتدائي( ضمان العطاء .11

 ألف جنية( .وثمانية مائة جنية ) 128,222( مبمغ  1لوط ) -
 جنية( .واحد وسبعون الف وخمسمائة جنية ) 71522( مبمغ  0لوط ) -
 ألف جنية ( . ثمانمية وعشرون جنية ) 08,222( مبمغ  3لوط ) -
 لف جنية ( .ستة وتسعون اجنية ) 96,222( مبمغ  4لوط ) -
 جنية ( . سبعة االف وخمسمائةجنية ) 7522( مبمغ  5لوط ) -
 جنية( .الفان وخمسمائة جنية ) 0522( مبمغ  6لوط ) -

لي مقدمي الغير مقبولين مقدمي العطاءات ىذا الضمان إلى  ردسيتم  فنيًا عندما تنتيي إجراءات التقييم الفني ، وا 
عندما تنتيي إجراءات المناقصة وتوقيع العقد من كل األطراف مع مقدم العطاء ين الغير مقبولين العطاءات األخر 

 بجميع التزاماتو المنصوص عمييا في عطائو.لم يفي مقدم العطاء ىذا الضمان إذا  يتم مصادرةوسوف  .الفائز

: من قيمة العقد  5نسبة ب التنفيذ الفائز تقديم ضمان صاحب العطاءسيطمب من : ضمان التنفيذ )الضمان النيائي(  .10
 32في موعد ال يتجاوز بعد التوقيع المقابل منو العقد  إعادةعند التوقيع عمى العقد. ويجب تقديم ىذا الضمان مع 

ىذا الضمان خالل صاحب العطاء الفائز في تقديم  أخفقالمتعاقدة. إذا  الجيةمن تاريخ استالمو العقد الموقع من يوما 
رسالو إلى ، ويمكن إعداد ، سيكون العقد باطال ىذه الفترة صاحب العطاء المتوافق واألرخص الذي يميو في عقد جديد وا 
 .الترتيب

 0/7/0217 االحد الموافق يومطمب المعمومات اختياري ل: سيعقد اجتماع اجتماع طمب المعمومات و/أو زيارة الموقع  .13
كورنيش النيل  -مدينة بنيا-إدارة العقود والمشتريات  – شئون الماليةاالدارة العامة لم – القميوبيةبمقر مبني محافظة 

 القميوبية –

 يومًا بعد الموعد النيائي لتقديم العطاءات . 92مدة صالحية العطاء: يجب أن يستمر العطاء ساريًا لمدة  .14

 لقبول المؤقت )االبتدائي(.تاريخ اوحتي  أمر التوريدمن تاريخ يوم تبدأ  182تبمغ مدة التوريد مدة تنفيذ الميام :  .15

 
 معايير االختيار واالسناد

سيتم تطبيق معايير االختيار التالية عمي مقدمي العطاءات . اذا كان العطاء مقدم من كونسورتيوم ، :  معايير االختيار .16
 سيتم تطبيق معايير االختيار عمي الكونسورتيوم ككل .

لعقد التوريد( . في نموذج تقديم العطاء  3قًا لموارد في البند رقم لمقدم العطاء ) طب القدرة المالية واالقتصادية (1
 إذا كان مقدم العطاء ىيئة عامة يجب تقديم معمومات معادلة لذلك .

،  0214،  0213عن الثالث سنوات الماضية )متوسط االيرادات السنوية لمقدم العطاء  - أ
 تكون عمي األقل: أن يجب (  0215

 ( .مميون ثالثةجنية ) 3,222,222( مبمغ  1لوط )  .1



 ( .مميون اثنانجنية ) 0,222,222( مبمغ 0لوط ) .0

 .(مميونجنية ) 1,222,222مبمغ  ( 3لوط ) .3

 . (مميون ثالثةجنية ) 3,222,222مبمغ  ( 4لوط ) .4

 . (مائتان ألفجنية ) 022222مبمغ  ( 5لوط ) .5

 ( .ألف مائة جنية )  122,222( مبمغ  6لوط ) .6

اء )االصول المتداولة / الخصوم المتداولة( يجب أال تقل عن نسبة السيولة لمقدم العط - ب
 .  كل سنة من الثالث سنوات الماضية 1,3

 لعقد التوريد( . ءفي نموذج تقديم العطا 5،  4لمقدم العطاء )طبقًا لموارد في البنود  القدرة المينية (0

 . 6،  5لكل لوط ما عدا الموط مقدم العطاء لديو شيادة مينية مناسبة  - أ

 .  بعقد كل لوطلمعمل  (خبير 1قدم العطاء لديو عمي األقل عدد )م - ب

لديه وكيل أو هركس صيانة هعتود في جوهىرية هصر العربية ، هجهس للقيام بالصيانة واالصالح  - ت

 لمتوريدات المتقدم بعطاءات ليا. ها بعد البيعخدهات وتقدين قطع الغيار الالزهة ل

 في نموذج تقديم العطا لعقد التوريد( . 6،  5طبقًا لموارد في البنود لمقدم العطاء ) القدرة الفنية (3

 :تساوي بقيمة  عقد( واحد) 1قام بتنفيذ عدد مقدم العطاء  - أ

 . (مميون اثنانجنية ) 0,222,222مبمغ  ( 1لوط ) .1

 .(وخمسمائة الف مميونجنية ) 1,522,222مبمغ  ( 0لوط ) .0

 . (نمميو واحد جنية ) 1,222,222مبمغ  ( 3لوط ) .3

 .(مميون أثنان جنية ) 0,222,222مبمغ  ( 4لوط ) .4

 .(مائة الفجنية ) 1,22,222مبمغ  ( 5لوط ) .5

 ( .ألف خمسونجنية )  52,222( مبمغ  6لوط ) .6

وىذا يعني أن العقد أو العقود التي نفذىا مقدم العطاء يمكن أن تكون قد بدأت أو انتيت في أي 
الضرورة أن تكون قد بدأت وانتيت خالل تمك المدة وقت خالل مدة الخمس سنوات ، ولكن ليس ب

وال أن تكون ُنفذت خالل المدة . ويسمح لمقدمي العطاءات أن يقدموا إما لعقود انتيت خالل 
الخمس سنوات المشار إلييا )عمي الرغم أنيا بدأت قبل ىذه السنوات( أو لعقود لم تنتيي حتي األن 

العقد في االعتبار إذا تم تقديم دليل مستندي مناسب عمي أخذ سيتم النظر و . بالنسبة لمحالة األولي 
تنفيذ العقد )مثل شيادة أو بيان من الجية التي أسندت العقد وشيادة القبول النيائي( . أما 
بالنسبة لمحالة الثانية التي تخص العقد الذي لم ينتيي حتي األن سيتم النظر واألخذ في االعتبار 

ذه من العقد بطريقة مرضية . وىذا الجزء يجب تدعيمة بدليل مستندي فقط لمجزء الذي تم تنفي
  مناسب )مثل شيادة أو بيان من الجية التي أسندت العقد وشيادة القبول النيائي( .

قد معين ، ولع إذا كان ذلك مقبوالً  عمى قدرة الكيانات األخرىيمكن أن يعتمد مقدم العطاء االقتصادي 
التي ال تعتبرىا الجية األمثمة من . لعالقتو مع ىذه الكياناتقانونية بغض النظر عن الطبيعة ال

 عمييمعتمد يعمى قدرة الكيانات األخرى أو عندما مقدم العطاء كميًا عندما يعتمد المتعاقدة  مقبولة 
 المتعاقدة  يثبت لمجيةالعطاء عمى كيانات األخرى، يجب أن مقدم عتمد االمعايير األساسية. إذا في 
تعيد من  تقديمالموارد الالزمة لتنفيذ العقد، عمى سبيل المثال من خالل يممك تحت تصرفو أنو 



لمقدم عمى سبيل المثال الشركة األم  وضع الموارد المتاحة لو. ىذه الكياناتبجانب تمك الكيانات 
 قتصادي.ا كمقدم عطاء نفس قواعد األىمية وخصوصا الجنسية تراعي، يجب أن العطاء االقتصادي

بيانات عن ىذا الكيان الثالث  يبينمنفصل  أن يتضمن العطاء مستندوعالوة عمى ذلك، ينبغي 
 المتعاقدة. تقديم دليل القدرة عند طمبو من الجيةلمعيار االختيار المناسب. يجب الالزمة 

صيانة معتمد في وكيل أو مركز وأن يكون لدي مقدم العطاء : معيار االسناد الوحيد سيكون السعر  معايير االسناد .17
 جميورية مصر العربية ، مجيز لمقيام بالصيانة واالصالح وتقديم قطع الغيار الالزمة لخدمات ما بعد البيع

 
 عممية المناقصة

 برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضريةكيفية الحصول عمي ممف المناقصة : ممف المناقصة متاح عمي موقع  .18
 urban.net/procurement/-http://egypt: قط ف المعاينةألغراض  التالي

 

 : فقط المعاينةألغراض  التالي القميوبيةوكذلك موقع البوابة االلكترونية لمحافظة 
http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx 

 جنية مصري: 1222بالعنوان التالي مقابل دفع مبمغ  المتعاقدة الجيةلدي  وممف المناقصة أيضًا متاح 
  القميوبيةمبني محافظة  

 المالية ناالدارة العامة لمشئو
 إدارة العقود والمشتريات

 كورنيش النيل-مدينة بنيا 
 dchech_1963_1@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

يجب تقديم العطاءات باستخدام نموذج تقديم العطاء النمطي لعقد التوريدات والوارد في ممف المناقصة ، والذي يجب 
 االلتزام التام والكامل بشكمو ومحتوياتو .

 ان التالي:و كتابة عمي العن المتناقصينأي أسئمة تتعمق بيذ المناقصة يجب أن ُترسل من 
 مبني محافظة القميوبية 

 المالية ناالدارة العامة لمشئو
 إدارة العقود والمشتريات

 كورنيش النيل-مدينة بنيا 
 dchech_1963_1@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 
التاريخ النيائي  عنيومًا  01ويذكر فييا مرجع النشر المبين في البند األول من ىذا اإلخطار ، وذلك عمي األقل قبل 

المتعاقدة إعداد الرد عمي أسئمة المتناقصين  الجيةيجب عمي  من ىذا اإلخطار . 19البند  لتقديم العطاءات المبين في
يومًا  عن التاريخ النيائي لتقديم العطاءات . االيضاحات النيائية والتغييرات البسيطة لممف  11عمي األقل قبل 

برنامج موقع عمي موقع  م العطاءاتيومًا عن التاريخ النيائي لتقدي 11المناقصة سوف يتم نشره عمي األقل قبل 
 التالي: التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية

 urban.net/procurement/-http://egypt 

http://egypt-urban.net/procurement/
mailto:dchech_1963_1@yahoo.com
http://egypt-urban.net/procurement/


 

 التالي: القميوبية وكذلك موقع البوابة االلكترونية لمحافظة 
http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspx 

 
 بالعنوان التالي:ظيرًا   22:10الساعة  32/7/0217 يوم األحد الموافق التاريخ النيائي لتقديم العطاءات : .19

 مبني محافظة القميوبية 
 المالية ناالدارة العامة لمشئو

 إدارة العقود والمشتريات
 كورنيش النيل-مدينة بنيا 

 dchech_1963_1@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 

  .أي عطاء تستممو الجية المتعاقدة بعد التاريخ النيائي لتقديم العطاءات لن يتم النظر فيو ولن يؤخذ في االعتبار
ظيرًا  توقيت  22:10الساعة  7/0217/ 32يوم األحد الموافق : لمعروض الفنية تاريخ جمسة فتح العطاءات .02

 جميورية مصر العربية 

 يوبية مبني محافظة القم
 المالية ناالدارة العامة لمشئو

 إدارة العقود والمشتريات
 كورنيش النيل-مدينة بنيا 

 dchech_1963_1@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 
 مع ترجمة بالمغة االنجميزيةلغة المناقصة : كل المراسالت المكتوبة والمتعمقة بيذه المناقصة والعقد ستكون بالمغة  .01

 .العربية

والتي  0214مارس  11لمبرلمان األوروبي والمجمس بتاريخ  N°236/2014 (EU)الئحة   قانوني : األساس ال .00
وضعت القواعد المشتركة واإلجراءات لتنفيذ األعمال الخارجية الممولة من موازنة االتحاد األوروبي ، وطبقًا التفاقية 

والمعدلة بتاريخ  08/8/0210زد( بتاريخ المفوضية األوروبية الموقعة مع التعاون الدولي االلماني )جي أي 
مساىمة لتنفيذ مشروع التنمية  )جي أي زد(( والتي بمقتضاىا منح االتحاد األوروبي لممطرف المفوض 17/10/0213

 بالمشاركة في المناطق الحضرية
 


