
 
      محافظة القليوبية                                  

         االدارة العامة للشئون المالية واالدارية
 " فقط ثلثمائة جنيها الغيرجنيه   033النسخة "                                                   ادارة العقود والمشتريات        

 رئيس اللجنه                 اللجنه :                                                                                                         
 

  7307/7308للعام المالى     (   4عامة رقم )   مناقصه
 أحثار طاتعات وماكينات تصويز ) اصلي ( توريد     

  من عملية الشزاء المزكزى ض وكذا ورق تصويز فولوسكاب

 ويجة تقديم عينات لألحثار وتقديم عينات للورق

                    تصويز فولوسكاب
  7307/  07/   00الموافق :   االربعاء      المحدد لها يوم

المناقصااه ألتعااال االاااترالات العامااه تحتااج محافظااة القليوبيااه  أللاى االااناه المووااحه باالقوائم المرفقااه وعلااى ما  يرغاا  الااد ول فا   اا          
وقت تقديم العطاء مع مراعاة استكمال ماا  اللمناقصات والمزايدات والئحتة التنفي ية المعمول به 0998لسنة  89للتوريدات لعقاً للقانون رقم 
 و يكون على الوجه المووح كاآلت  :  جاء ف  بنود االاترالات 

 العند ااول :
ادارة العقود والمشتريات  بالمحافظة ف  موعد غايته الساعه الثانيه عشر ظهار التااري   –تقدم العطاءات أللى االدارة العامه للشئون المالية واالدارية  

  الكراسااه ) موقعااه ماا  ألااحابها علااى نمااو)ج العطاااء ) الكراسااه ( المختااوم بخاااتم ديااوان عااام المحافظااة مااع كتابااة رقاام قساايمة تحصااي  ثمااالمحاادد 
  وتاريخها و تم جميع اوراق العطاء بخاتم الشركة لورة لعق االل (  .

 العند الثان  :
أل)ا كاان يكون العطاء ناف  المفعول لمدة ثالثاة أااهر ما  تااري  فاتح المظااريي كماا يلازم أن  يكاون التاتمي  الملقات نافا  المفعاول لمادة أربعاة أااهر 

  طاب ومان . 
 العند الثالث :

 3القليوبية العطاء دا   مظروفي  فن  ومال  يكت  عليهما اسم المناقصه وتاريخها واسم مقدم العطاء باسم محافظه يووع 
 العند الرابع :.

 يفض  توريد االناه المطلوبه م  المنتج المحل  . 
 العند الخامس :

 www.etenders.gov.egلحكومية وعنوانها الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجي  بياناتها على موقع بوابة المشتريات اعلى 
 العند السادس : 

وقاع يلزم أن يستوف  مقدم العطاء كافة العيانات المطلوبه ف  " لايةة العقاد " وأن يوقاع فا  المكاان المخصاء ممضااء مقادم العطااء كماا يجا  أن ي
 على الشروط المرفقه للعطاء وألعادتها . 

 : السابعالعند 
  -مساتند رسامى ما  العنال والفارال ورقام الحسااب  -لاور  بطاقاة الارقم القاومى لصااح  الحسااب العنكاى  -المساتندات التالياة :يقدم فى العطااء 

 مستند يفيد باسم الشركة والرقم الضريعى ورقم المنشتة

 : الثام العند 
ن العينااات المطلوبااه تساالم أللااى مخاازن العينااات بقساام المخااا ن بالمحافظااه قعاا  التاااري  المحاادد لفااتح المظاااريي " مظاااريي المناقصااه " علااى أن تكااو 

عيناة بطاقاة بطريقاة ال يساه   كا   توواع علاىم  حيث العادد أو الحجام أو المقااس أو الاو ن ويجا  أن مطابقه تماماً لما تنء عليه ف  الموالفات 
لفااتح عهااا منهااا وياادون عليهااا أساام مقاادم العطاااء وكاا  عطاااء التقاادم عنااه العينااات المطلوبااه ال يلتفاات اليااه كمااا ال تقعاا  عينااات بعااد الميعاااد المحاادد نز 

 المظاريي بتى حال م  االحوال 
 
 
 



 
 
 

      محافظة القليوبية                                  
         واالداريةاالدارة العامة للشئون المالية 

                                                   ادارة العقود والمشتريات         
 

 : التاسعالعند .
يج  أن يقدم العطاء علاى أسااس تورياد االلاناه الاى مخاا ن المحافظاه بعنهاا و)لال  االل " بضااعه حاوار  " ما  أمار التورياد وا)ا لام يمكا         

 . وتحس  مدة التوريد م  اليوم التالى ال طار قعول العطاء () )لل يجو  أن ي كر مقدم العطاء أقصر مدة يمك  التوريد  اللها
 : العاارالعند 

 (. يج  كتابة العطاء باللةه العربيه وك  عطاء يقدم بلةه أجنعيه يج  أن يرفق معه ترجمة عربيه واال استععد العطاء )      
 : الحادى عشرالعند 

   ر العطاء اجمالى قيمته رقما وكتابة آ ف يج  كتابة سعر ك  لني واجمالى ثم  الصني رقما وكتابه بالجنيه والقرش ثم يعي   
 : الثانى عشربند ال

ك  تعدي  يجرية مقدم العطاء على الشروط المدونه بتوراق   ا العطااء ال يكاون ملزماا للمصالحة اال ا)ا حارر فاى  طااب منفصا  يرفاق بالعطااء         
  ما   ا ا عند تقديمه كما ال يجو  لمقدم العطاء المطالعاه باتى  ياادة فاى االساعار الاوارد  فاى عطائاه نتيجاه الرتفااال االساعار ولا  يلتفات الاى أى للا

                                  القعي  مهما كانت االسعاب حتى لو كانت الزياد  ناتجه ع  تسعير  جديد  .
 -: عشر الثالثالعند 

    الاي ومائاةجنيه فقط  0033ومعلغ  لالحعار  جنيه الغير" عشرة االه  فقط " جنيه    03333يرفق مع المظروه الفنى تتمي  ملقت بمعلغ وقدر  
 االلناه الراسيه .ة % م  اجمالى قيم5وفى حالة رسو العطاء يزداد الى  للورقجنية الغير 

 عشر : الرابعالعند 
ه يجاا  أن يساعقها  طاااب ما  العناال الصااادر مناه  طاااب الضاامان يلياد لااحة لاادور  ئيااائياه أو نهاد طاباات الضاامان التاى تقاادم كتتمينااات ابت       

مي  النهائى اال بعاد انتهااء تتول  يصره الاسارى لمدة تعدأ م  وقت أللدارة الى ما بعد انتهاء مدة العقد بثالثة أاهر  ويكون  طاب الضمان النهائى
 مدة الضمان .

 : عشر الخامسالعند 
 الشيكات التى تقدم كتتمينات ابتدائيه أو نهائيه ل  تقع  اال ا)ا كانت معتمد  م  العنوك المسحوبه عليها . 

 : عشر السادسالعند 
مع االلتزام بتاوفير قطاع الةياار ومعتمد تقديم ومان مكتوب لمدة عام ود عيوب الصناعه ويج  أن يكون لمقدم العطاء مركز  دمه الى ما بعد العيع   

 فى حالة للعها 
 : عشر السابع العند 

وك ا الكت  الدورية م   0998لسنة  89رقم المزايدات  و قصاتيقر مقدم العطاء أنه اللع على نسخة م  االاترالات المدرجه بالئحة المنا      
وأنه قدم عطائاه علاى أسااس  ا   االااترالات لعقاا لها   الالئحاه التاى يمكا  االلاالال عليهاا بقسام  –المعمول بها وقت تقديم العطاء و ارة المالية 

 ه     االاترالات الخاله والعامه والئحة المناقصات والمزايدات . عطاء ال يراعى في أي أللىيلتفت   العقود والمشتريات بمحافظة القليوبيه ول
 : عشر الثام العند 

ية )يج  ان يتقادم مقادم العطااء بماا يفياد التساجي  بمصالحة الضارائ  علا  المعيعاات او بااقرار بعادم بلاوو حاد التساجي  ولاورة ما  العطاقاة الضاريع
 س وكاااالء  04س و 4 –لاااورة مااا  الساااج  الصاااناعى والتجاااارى والمساااتوردي   –وكااا ا الشاااك  القاااانونى للشاااركة موواااحا بهاااا أ ااار ألقااارار واااريعى 

 سابقة اعمال ( معتمد  المستندات الدالة على وجود مركز ليانة
 عشر : التاسعالعد 

 قانون وف  ووء االعتمادات الماليه يحق للجهه  يادة الكميات وتخفيض الكميات المطروحة والحق ف  تجزئة االلناه بما يتفق واحكام ال
 
 



 
 

      محافظة القليوبية                                  
         االدارة العامة للشئون المالية واالدارية

                                                   ادارة العقود والمشتريات         
 العشرونالعند 

عاااة ماادد التقااديم اومر  7338لساانة  7تقااديم أى اااكوى الااى مكتاا  متابعااة التعاقاادات الحكوميااة لعقااا للكتاااب الاادورى رقاام يحااق لصاااح  العطاااء 
 الواردة بالكتاب الدورى 

 : الواحد والعشرونالعند 
اص بتنظااايم المناقصاااات والخااا 0998لسااانة  0067والئحتاااه التنفي يااه الصاااادر  بقااارار و يااار المالياااه رقاام  0998لسااانة  89يعتعاار القاااانون رقااام      

 جزءا مكمال له   الشروط ويخضع لها العقدوك ا الكت  الدورية الواردة م  و ارة المالية  والمزايدات
          -نظرا النه يهم المحافظه معرفة بعض العيانات ع  مقدمى العطاءات ليسه  عليها االتصال بهم . والمرجو م ء العيانات االتيه والتوقيع : 

 -عنوانه ::                                                       أسم مقدم العطاء        
  -: المتمورية التابع لها                                               -: رقم العطاقه الضريعيه        
          -: توقيع مقدم العطاء                                                 -: رقم الملي الضريعى        
 :              رقم قسيمة اراء الكراسة           :   ارقام التليفونات        
  :  رقم الفاكس       
 رئيس اللجنه                                                                                                   اللجنه       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محافظة القليوبية             
 امدارة العامة للشئون المالية وامدارية 

           *************  
 قد تاااااوريدع

 اسم الجهة :                                             الموواوال :            
 رقم العقاد :                                                                      



 أنه ف  يوم                             الموافق      /     /            
  -فيما بي  ك  م  :        

  ا العقد  اسم الجهة  :                                             ومقر ا                                        ويمثلها ف  التوقيع عل  -0
 السيد   /                                                  بصفته /

 سيد /                                                    بالتفويض رقم  : وينوب عنه ف  التوقيع ال
 )  لره أول (                                                                                                        

ارة                                          ويمثله ف   التوقيع عل    ا العقد اسم المورد :                                               ومق -7
 السيد /                                                    بصفته /

 وينوب عنه ف  التوقيع السيد /                                                    بالتفويض رقم / 
 ) لره ثان  (                                                                                     

 تمهيااااااد
 بناء عل  المناقصة                          / الممارسة         رقم )             ( لسنااة           

 وفقا للشروط والموالفات الخالة                    الت  لرحها الطره ااول بشتن توريد                            
                بموووال المناقصة                            / الممارسة          وما أولت به لجنة العت ف  المناقصة         / الممارسة          

م  قعول السعر المقدم م                                بمعلغ                         بجلستها المعقودة يوم                الموافق      /   /           
 )  فقط 

الطرفان  وموافقة السيد ااستا) /                                          بتاري        /       /               عل  تلل التولية وقد أقر
  -اات  :بت ليتهما ولفتيهما واتفقا عل  

 "البند األول"

يعتعر التمهيد السابق ومحاور لجنة العات المشاار ألليهاا وكراساة الشاروط والموالافات الفنياة والعطااء المقادم ما  الطاره الثاان               
 العقد  وكافة المكاتعات المتعادلة بي  الطرفي  جزء ال يتجزأ م  أحكام   ا 

 "العند الثان "
                                          بتوريااد                                  لعقااا للموالاافات الفنيااة والكميااات وااسااعار المرفقااة بقيمااة ألجماليااة قاادر ا فقااط               يلتاازم الطااره الثااان 

 ااملة كافة الضرائ  والرسوم

 "العند الثالث"
 راسية عليه  الل المدة المتفق  عليها بتمر التوريد و           يلتزم الطره الثان  بتوريد االناه ال          

 3م  تاري  اليوم التال  ا طار بكتاب مولى عليه بعلم الولول بقعول عطائه م  الطره ااول     
 "العند الرابع"

عااا  الميعااااد المحااادد بالعقاااد فتوقاااع علياااه غراماااة   أل)ا تااات ر الطاااره الثاااان  فااا  تورياااد                                                           
لساانة  89ماا  قااانون تنظاايم المناقصااات والمزاياادات الصااادر بالقااانون رقاام  70بالنساا  وفاا  الحاادود المعينااة والمنصااوص عليهااا بااالمواد 

 م  الئحته التنفي ية  98،94
 
 
 
 

 محافظة القليوبية                
 امدارة العامة للشئون المالية وامدارية 

            ************* 
 "العند الخامس"

 يلتزم الطره الثان  بتسليم االناه الراسية عليه بمخا ن الطره ااول          
 العند السادس""



 ستالم باميصال الرسم  الال م  يلتزم الطره ااول بسداد قيمة االناه الراسية عل  الطره الثان  بعد الفحء واال         
 "العند السابع"

أل)ا أ   الطره الثان  بتي ارط م  اروط العقد يكون للطره ااول دون االلتجاء ال  القضااء فسا  العقاد او ألساناد التورياد اياة           
اماات وقيماة كا   ساارة تلحاق باه بماا فيهاا جهة أ ري ويصعح التتمي  النهائ  م  حق الطره ااول ويكون له أن يخصام ماا يساتحقه ما  غر 

فااروق ااسااعار والمصاااريي امداريااة ماا  أيااة معااالغ مسااتحقة أو تسااتحق للطااره الثااان  لديااه وفاا  حالااة عاادم كفايتهااا يلجاات الاا   صاامها ماا  
مااع عاادم ام ااالل  مساتحقاته لاادي أيااة جهاة ألداريااة أ ااري أيااا كاان سااع  االسااتحقاق دون حاجاه الاا  اتخااا) أيااة ألجاراءات قضااائية و)لاال كلاه

     تيفائه م  حقوق بالطريق امداري بحقها ف  الرجوال عليه بما لم تتمك  م  اس
 "العند الثام "

يلتزم الطره الثان  بان بقدم فاتورة االناه الموردة م  أل  ولورتي  وف  حاله قيامه بالتوريد بناء عل  لل  الطره ااول ال             
جهااة أ ااري غياار المتعاقااد علاا  التوريااد ألليهااا يجاا  أن ترافااق الفااواتير مسااتندات تثعاات قيمااة مصااروفات النقاا  اموااافية حتااى يمكاا  رد  اا   

 ات ال  الطره الثان  المصروف
 "العند التاسع"

 يضم  الطره الثان  لالحية االناه الت  يقوم بتوريد ا ود عيوب الصناعة لمدة  -  
 3يقر الطره الثان  أن لديه مركز  دمه وليانة بجمهورية مصر العربية وك ا مركز لتوريد قطع الةيار لأللناه الت  يقوم بتوريد ا  -
ا تعار عينة عشوائية م  االناه الموردة بمخا نه قع  قعول الكمية الموردة وسيتم الدفع بعد عم  التجارب يتعي  عل  الطره ااول  -

 3والفحء واالستالم للكمية المقعولة فقط 
 3يتم تقديم اهادة ا تعار المصنع أو ألجراء تحلي  معمل  و)لل حس  ما يتطلعه نوعية الصني المورد  -
 3ا الجهة امدارية ال مة لتنفي    ا العقد أية ااترالات  الة أ رى ترا  -

 "العند العاار"

قاااااااام الطااااااااره الثااااااااان  بميااااااااداال  زيناااااااة الطااااااااره ااول معلااااااااغ )                          ( بموجاااااااا   طااااااااب واااااااامان نهااااااااائ  رقاااااااام                            
% ما  القيماة امجمالياة وال يارد للطاره الثاان  5هائ  المستحق بواقع عل  بنل                                           و و قيمة التتمي  الن

 3ألال بعد انتهاء مدة الضمان 
 "العند الحادي عشر"

 الصادر بشتن تنظيم المناقصات والمزايدات والئحته التنفي ية وتعديالتها عل    ا العقد  98لسنة  89تسري أحكام القانون رقم          
 "العند الثان  عشر"

 3ختء محاكم مجلس الدولة بنظر كافة المنا عات الت  تنشت م  جراء تنفي  أو تفسير العقد ت
 "العند الثالث عشر"

اقاار الطرفااان بااان العنااوان الااوارد بهاا ا العقااد محااال مختااارا لهمااا وان كافااة المكاتعااات والمراسااالت التااى ترساا  عليااه تنااتج كافااة آثار ااا         
 3أحد الطرفي  لعنوانه يتعي  عليه أل طار الطره اآل ر بالعنوان الجديد بخطاب مسج  بعلم الولول القانونية وف  حالة تةيير 

 "العند الرابع عشر"

 3حرر   ا العقد م  ثالث نس  تسلم للطره الثان  نسخة واحدة منها واحتفظ الطره ااول بعاق  النس  للعم  بها عند  اللزوم       
 الطره الثان                                                          الطره ااول               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 محافظة القليوبية                
 امدارة العامة للشئون المالية وامدارية 

            ************* 
 

          

           

 كشف احتياج محافظة القليوبيه والجهات التابعه  لها من الوحدات المحليه والميريات 
 وتقديم عينات ويكون الحبر اصلى  من احبار طابعات واالت تصوير وفاكسات 8102/8102ضمن عملية الشراء المركزى للعام المالى 
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