
 

 

 محافظة القليوبية         
    مركز معلومات الشبكات 

   الشئون المالية دارة إ   
 العقود والمشتريات     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7112/7112لسنة (  1  )املناقصة العامة رقم  
 (  RD)ق املراف فأجهزة كش ( 3 ) عددلتوريد 

 

 هذه فيوعلى من يرغب الدخول  ( RD  )جهاز كشف مرافق(  3 )يحتاج مركز معلومات الشبكات األرضية إلى توريد عدد 

والئحته التنفيذية المعمول بها وقت  والمزايداتللمناقصات  8889لسنة  98االشتراطات العامة طبقا للقانون رقم  إتباعالمناقصة 
 : ستكمال ماجاء في بنود االشتراطات وتكون على الوجه الموضح كاالتى تقديم العطاء مع مراعاة ا

 البند األول 
 فيالساعة الثانية عشر ظهرا  غايتهموعد  فيبالمركز الرئيسي ببنها  (العقود والمشتريات )إدارة الشئون المالية تقدم العطاءات إلى 

المختوم بخاتم مركز معلومات الشبكات مع كتابة رقم قسيمة  (اسة الكر )على نموذج العطاء  أصحابهاالتاريخ المحدد موقعة من 
 .ها وختم جميع أوراق العطاء بخاتم الشركة تحصيل ثمن الكراسة وتاريخ

 البند الثاني 
ة أشهر قت نافذ المفعول لمدة أربعؤيكون التامين الم أنيكون العطاء نافذ المفعول لمدة ثالثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف كما يلزم 

 .بنكي خطاب ضمان بويكون 

 البند الثالث 
                           /يوضع العطاء داخل مظروفين فني ومالي يكتب عليهما اسم المناقصة وتاريخها واسم مقدم العطاء باسم 

 .ميل ياإل التليفونات والفاكس و وأرقام

 البند الرابع
ن يوقع في المكان المخصص إلمضاء مقدم أماعدا السعر و( صيغة العقد )المطلوبة في يلزم أن يستوفى مقدم العطاء كافة البيانات 

 .العطاء وإعادتها للجهة ضمن مظروفه الفني 

 البند اخلامس
 .يجب كتابة العطاء باللغة العربية واى بيانات تقدم بلغة أجنبية يجب أن يرفق معها ترجمة عربية وإال استبعد العطاء

 البند السادس 
كتابة سعر كل صنف وإجمالي ثمن الصنف رقما وكتابة بالجنية والقرش ثم يبين في آخر العطاء إجمالي قيمته رقما وكتابة على  يجب

 .أخرى   تأن تكون األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة واى ضرائب و دمغا
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 (الصفحة األوىل  )
  

 محافظة القليوبية         
 مركز معلومات الشبكات   

   الشئون المالية ادارة   
 العقود والمشتريات    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ابع البند الس
يقدم كل تعديل يجريه مقدم العطاء على الشروط المدونة بأوراق هذا العطاء اليكون ملزما للمصلحة إال إذا حرر في خطاب منفصل 

دة في عطائه نتيجة الرتفاع األسعار ولن يلتفت إلى اى كما اليجوز لمقدم العطاء المطالبة باى زيادة في األسعار الوار,عند تقديم العطاء
 . طلب من هذا القبيل مهما كانت األسباب حتى لو كانت الزيادة ناتجة عن تسعيرة جديدة 

 البند الثامن 



 

 

فقط  فقط تسعة عشرة أالف جنيها )فقط جنيها88111 موقت بمبلغ وقدرةال نخطاب ضمان بنكي بقيمة التامي الفنييرفق مع المظروف 
 . العقد قيمة ىاجمالمن % 5يزداد إلى   ءالعطا ترسيهوفى حالة ( غير ال

 البند التاسع

خطابات الضمان التي تقدم كتأمينات ابتدائية أو نهائية يجب أن يسبقها خطاب من البنك الصادر منه خطاب الضمان يؤيد صحة صدوره 
ة إلى ما بعد انتهاء مدة العقد بثالثة أشهر ولن يصرف التأمين النهائي ويكون خطاب الضمان النهائي ساري لمدة تبدأ من وقت إصدار

 .إال  بعد انتهاء العقد أو فسخ التعاقد 

 البند العاشر
يجب أن يحتوى العطاء على ضمان كتابي لألجهزة لمدة عامين من تاريخ التوريد  ويجب أن يكون لمقدم العطاء مركز خدمة    -

( عامين)في حالة طلبها وتعتبر مدة الضمان, مع االلتزام بتوفير قطع الغيار و البطاريات األصلية ,العنوان  وصيانة ما بعد البيع معلوم
 .نقطة مفاضلة مع سعر الجهاز إذا لم يحتوى العطاء إال على ضمان لمدة عام فقط

ت بعد انتهاء فترة الضمان وذلك بخطاب مختوم ويتعهد مقدم العطاء بتوفير خدمة الصيانة وجميع قطع الغيـــار لمدة ثـــــالث سنوا   -
الضمان ولن يلتفت إلى العطاء الذي ال يحتوى على    ةموضح فيه سعر الصيانة الدورية التي ستتم كل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء فتر

 .ضلة مع سعـــر الجهاز مفا ةبعد الضمان نقط( ثــــالث سنوات)ويعتبر عدد سنوات الصيانة ,خطاب تعهد الصيــــانة المذكور 

 البند احلادي عشر 
وكذا الكتب  8889لسنة  98يقر مقدم العطاء أنه اطلع على نسخة من االشتراطات المدرجة بالئحة المناقصات والمزايدات رقم 

ه الالئحة ولن يلتفت الدورية من وزارة المالية المعمول بها وقت تقديم العطاء ـ وأنة قدم عطائه على أساس هذه االشتراطات طبقا لهذ
 .إلى اى عطاء ال يراعى فيه هذه االشتراطات الخاصة والعامة والئحة المناقصات والمزايدات 
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 (الصفحة الثانية )
 محافظة القليوبية        

 مركز معلومات الشبكات    
   الشئون المالية ادارة    

 العقود والمشتريات    

 البند الثاني عشر 
وصورة من البطاقة  ,بعدم بلوغ حد التسجيلأو إقرار ( القيمة المضافة ) العطاء ما يفيد التسجيل بمصلحة الضرائب  يرفق معيجب أن 

س  4صورة من التسجيل الصناعي والتجاري والمستوردين  ,وكذا الشكل القانوني للشركة ,الضريبية موضحا بها أخر أقرار ضريبي
  سابقة األعمالو,المستندات الدالة على وجود مركز صيانة و, وكالءس  84و

 البند الثالث عشر 
 .د األجهزة أو تخفيضها بما يتفق وأحكام القانون وفى ضوء االعتمادات  المالية يحق للجهة زيادة عد

 البند الرابع عشر
ومرعاة مدد  2119لسنة  2يحق لصاحب العطاء تقديم أي شكوى إلى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية طبقا للكتاب الدوري رقم 

 .التقديم الواردة بالكتاب الدوري

 البند اخلامس عشر
والخاص بتنظيم المناقصات  8889لسنة  8331والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم  8889لسنة  98بر القانون رقم يعت

 .والمزايدات وكذا الكتب الدورية من وزارة المالية جزءا مكمال لهذه الشروط ويخضع لها العقد 

 البند السادس عشر
ورقة وسيتم استبعاد العطاء غير المستوفى ( 3)على العقد المرفق الملحق بهذه الكراسة بعدد أوراق يتم التوقيع و الختم من مقدم العطاء 

 لألختام بمجرد انقضاء مدة اإلخطار القانوني للمتنافس

 البند السابع عشر 
من البنك والفرع ورقم صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الحساب البنكي ــــ  مستند رسمي ) يقدم في العطاء المستندات التالية 

 (.الحساب ــــ مستند يفيد باسم الشركة والرقم الضريبي ورقم المنشاة 



 

 

بهم لذا يجب  لونظرا الن مركز معلومات الشبكات بالقليوبية يلزمه معرفة بعض البيانات عن مقدمي العطاءات ليسهل علية االتصا
 :ملء البيانات اآلتية والتوقيع 

 :عنوانه                                                                                             :      اسم مقدم العطاء
                              :                   المأمورية التابع لها :                                                                                            رقم البطاقة الضريبية 
 :توقيع مقدم العطاء :                                                                                             رقم الملف الضريبي 

 :رقم قسيمة شراء الكراسة                        :                                                                            أرقام التليفونات 
 :االيميل:                                                                                                           رقم الفاكس 
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 ( ةالصفحة الثالث  )
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 العقود والمشتريات    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 الثامن عشر  البند
أو الصادرة من هذا  إلى المذكور في البند السابق هو وسيلة تبادل مكاتبات بين المركز ومقدم العطاء وتعتبر المكاتبات الواردة االيميل

QUDC1QUDC@Gmail.com:يميل المركز هو إااليميل مكاتبات رسمية ملزمة علما بان 
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 محافظة القليوبية         
 مركز معلومات الشبكات   

   الشئون المالية ادارة    
 العقود والمشتريات    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولالمواصفات والشروط الفنية للقب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وط وإال يعتبر العطاء مرفوض فنياال يجوز اإلخالل بأي شرط من هذه الشر .   
كون الهوائيات متعددة وان ت ميجا هرتز  211عرض النطاق الترددي للهوائيات المستخدمة في األجهزة يجب أن ال يقل عن   - 8

علي ان يشتمل العطاء علي , الترددات مع إمكانية االختيار بين الترددات المختلفة للوصول للعمق المطلوب وجودة الصورة المناسبة 
 .  ميجاهرتز 211بيان العمق الذي يحققه الجهاز عند التردد 

 ( .مع تقديم  شهادة المنشأ) ومطابق للمواصفات العالمية  يجب أن يكون الجهاز صناعة أوروبية أو أمريكية أو يابانية  - 2
مع (  اللغة الرسمية للدولة)باللغة العربية ( الرادار ) يجب علي الشركات تقديم جميع المواصفات الفنية لجهاز الكشف األرضي    -3

مع عمل عرض  ,باللغة العربية مع اللغة االنجليزية تسليم النسخة االنجليزية أيضا وتقديم كتيبات التشغيل واالسطوانات التعليمية للجهاز
 .وتوضيح طريقة عمله والبيانات المستخرجه منه وكيفية معالجتها مكتبيا  في حاله طلب ذلك  فني للجهاز علي الطبيعة 

فق غيرالمعدنية تحت سطح االرض وخصوصا  خطوط المرا  المعدنية وغير المعدنيةيجب ان يقوم الجهاز بتحديد جميع المرافق   - 4
ولن يقبل عمق اقل ,  وتحديد المسار والعمق لها بكل دقة( الخ ........., الفايبر , الخزف , البالستيك , البولي ايثيلين , الخرسانة )  
 .متر  5من 

ركز خدمة لالجهزة لمدة عامين من تاريخ التوريد ويجب ان يكون لمقدم العطاء م كتابييجب ان يحتوي العطاء علي ضمان   -5
وتعتبر مدة الضمان العامين نقطة مفاضلة مع سعر الجهاز اذا لم ) ,وصيانة ما بعد البيع مع االلتزام بتوفير قطع الغيار في حال طلبها 

ويتعهد مقدم العطاء بتوفير خدمة الصيانة وجميع قطع الغيار لمدة ثالث سنوات بعد , (  يحتوي العطاء اال علي ضمان لمدة عام فقط 
وذلك بخطاب مختوم موضح فيه سعر الصيانه الدورية التي ستتم كل ثالثة اشهر من تاريخ انتهاء فترة الضمان  , تهاء فترة الضمانان

ولن يلتفت الي العطاء الذي ال يحتوي علي خطاب تعهد الصيانة المذكور ويعتبر  عدد سنوات الصيانة بعد الضمان نقطة مفاضلة مع 
 .  سعر الجهاز 
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 (امسةخلالصفحة ا )



 

 

 محافظة القليوبية        
 مركز معلومات الشبكات    

   المالية  الشئونادارة    
 العقود والمشتريات     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :والشروط الفنيه للقبولالمواصفات :  يتبع
ختبار لجميع بمقر المركز في منطقة ا األمثلفرد من المركز علي طريقة االستخدام  2تلتزم الشركات المتقدمة بتدريب عدد   - 3

وفي حالة , وذلك عن كل جهاز يتم شرائه  أيام 4مدة ال تقل عن لالمرافق وباألخص خطوط المياة والصرف الصحي غيرالمعدنية 
 . التدريب  بمقر الشركة يخصص يوم للتطبيق العملي في مكان يحدده المركز داخل محافظة القليوبية 

 .(بطاريات قابله العاده الشحن )شحن البطاريات يكون الجهاز مزود بشواحن إلعادة  أنيجب  -1
 .   scan/ meter 41لن يقبل معدل مسح اقل من  -9
 .صورة  411لن يقبل سعة تخزين داخلية اقل من  -8

 .ساعات متواصلة بالموقع قبل اعادة شحنها مرة اخري  4لن يقبل في البطاريات القابلة للشحن ان تعمل القل من  -81
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 ( دسةالصفحة السا )



 

 

 محافظة القليوبية        
 ات   مركز معلومات الشبك

   الشئون المالية ادارة   
 العقود والمشتريات    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : ات التي يتم تقييمها بالدرجات المواصف

 

 ملحوظات الدرجة البيان العنصر م

8 
 

 العمق
 

 81 متر 9بوضوح  العمق المستكشف

 
 
 
 

2 
ل انظمة التحلي

 الداخلية

الجهاز مزود ببرامج لتحسين جودة الصور وتغيير 
االلوان وتعديل التباين في الصور واختيار نوع التربة 

تغيير الترددات الكتشاف , والفالتر المختلفة لاللوان 
عمل تقارير مفصلة عن الصورة , اعماق مختلفة 

 المعروضة 

85 

 

3 
البرامج 

المساعدة 
 الداخلية

 رة علي المهام االتية الجهاز له القد
وضع , اخذ لقطة للشاشة المعروضة وتخزينها 

عمل , اشارات وعالمات علي االماكن ذات االهتمام 
شرائح عرضية عند اعماق معينة الظهار المرفق بكل 

عمل قطاعات طولية عند مسافات محددة علي , دقة
 الصورة 

83 

 

 شاشة العرض 4
ان عالية الو LCDان يكون الجهاز مزود بشاشة 

 بوصة  وتعمل بنظام اللمس  9الجودة  مقياسها 
81  

5 
نظام تخزين 

 البيانات

ان يكون الجهاز  مزود بذاكرة داخلية مناسبة لتخزين 
صورة علي االقل  مع امكانية تركيب  411عدد 

 (SDكارت , كارت فالش )ذاكرة خارجية  
3 

 

3 
نظام نقل 

 البيانات

لنقل البيانات من وحدة ان يكون الجهاز مزود بوسائل 
 التحكم الي الكمبيوتر

 (USB , WIFI, BLUTOOTH) 
9 

 

 مصدر الطاقة 1
يجب أن يتوفر بطاريات قابلة إلعادة الشحن وتمد 

ساعات عمل  4الجهاز بالطاقة لمدة ال تقل عن 
 . بالموقع  متصلة 

3 
 

 الشواحن 9
يجب ان يتوفر في الشواحن ما يبين مقدار الطاقة 

يات  ويبين مستوي الشحن اثناء عملية بالبطار
 الشحن 

5 
 

 :رئيس اللجنة           :اللجنة  
8 -
2-  

 ( لسابعةالصفحة ا) 
 



 

 

 محافظة القليوبية        
 مركز معلومات الشبكات   

   الشئون المالية ادارة  
 العقود والمشتريات   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 : درجات المواصفات التي يتم تقييمها بال : يتبع 
 

  الدرجة يصبح مرفوضا فنيا  درجة كحد أدني للنجاح وأي عطاء يقل عن هذه 58درجة النجاح هي 

 
                                                                                                                                     :اللجنة 

 :رئيس اللجنة 
 ـ 8
 ـ 2

 
 

 
 

 ( ثامنةالصفحة ال ) 

 

 حمافظة القليوبية        
 شبكات   مركز معلومات ال

 دارة الشئون املالية   إ   

 ملحوظات الدرجة البيان العنصر م

 كابالت التوصيل 8

 

يجب ان تكون الكابالت المستخدمة مع الجهاز كابالت 
اصلية مصممة بجودة عالية لتالئم ظروف التشغيل 

الصعبة  وتضمن التوصيل الجيد ويكون مكتوب عليها 
 مقدار الفولت والتيار والمقاومه 

5 

 

 الفك والتركيب 81

ن الجهاز خفيف الوزن و مكون من اقل عدد ان يكو
من القطع بحيث يضمن سهولة الفك والتركيب  وعدم 
حدوث اخطاء اثناء التجميع ويوفر الوقت والمجهود 

 . للطاقم الفني 

4 

 

  scan/meter   4 31معدل المسح  معدل المسح  88

  3 األفضلية في توزيع الدرجة تكون للمدة االقل  مدة التوريد 82

  2 فترة الضمان عامين من تاريخ التوريد  فترة الضمان  83

84 
الصيانة وخدمة 

 ما بعد البيع 
توفير خدمة الصيانة مدفوعة األجر وجميع قطع 
 الغيار لمدة ثالث سنوات بعد انتهاء فترة الضمان 

3 
 

  811 اإلجمالي 



 

 

 العقود واملشرتيات     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كراسة الشروط واملواصفات
 

 (1)مناقصة العامة رقم لل
 

 املرافقعن كشف   Rdلتوريد عدد ثالثة أجهزة
 

 7112/  1/  2 املوافق   االثننيجلسة فتح املظاريف يوم 
 

 ومجيع جلسات املناقصة باملركز الرئيسي مبدينة بنها
                 

 ( غري ال جنيها   انألف ) جنيه 7111  ومثن الكراسة هو مبلغ
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 ـ 8
 ـ 2



 

 

 


