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أجهزة علمية لقسم الوالدة من بند االت  ( لتوريد /39  )  الشروط العامة للمناقصة العامة رقم
 30/1/2018املوافق  جلسة يوم  الثالثاءومعدات لكلية طب بيطرى 

-------------------------------------------------------------------------------- 

تقددددددم عطددددداصات المنامصدددددة  داخدددددج مظدددددروفين  م لقدددددين ويجدددددب أن ي بدددددت علددددد  كدددددج مدددددن  -البندددددد ا ول :

المظددددددروفين العطدددددداص الفنددددددي والمددددددالي نوعدددددده مددددددن الخددددددار    ويو دددددد  المظددددددروفين داخددددددج مظددددددروف  م لددددددق 
يددددددددده اسدددددددددم وعندددددددددوان الجامعدددددددددة أو الوعددددددددددة المختصدددددددددة و أن مدددددددددا بداخلددددددددده بطريقدددددددددة معكمدددددددددة ويو ددددددددد  عل

المظدددددددروف الفندددددددي والمظدددددددروف المدددددددالي لجلسدددددددة     /    /        ويكدددددددون تقدددددددديم العطددددددداصات  مدددددددا ب رسدددددددالها 
بالبريدددددددد الموصددددددد  عليددددددده خالصدددددددة األجدددددددر أو و دددددددعها داخدددددددج الصدددددددندو  المخصددددددد  لو ددددددد  العطددددددداصات 

 0ي بت فيه تاريخ التسليم وساعته "بموجب  يصاج  بالجامعة أو تسليمها لقلم المعفوظات بها
 -البند الثاني :

 حيتوى املظروف الفني على :-
 89ة التنفيذية للقانون من الالئع 8وكج ما أشارت  لية المادة  0مدة التوريد  المطلوب/ التأمين المؤمت  -1

0 98لسنة   
 جمي  البيانات الفنية عن العرض المقدم  -2
 0ذ   البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته طريقة التنفي -3
 الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات واألجهزة التي تستخدم في التنفيذ  -4
 بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات التي تستخدم في التنفيذ  -5
  0الت استهالكها مائمة بقط  ال يار  ومستلزمات التش يج م  بيان معد -6
 ومانونها النظامي عقد تأسيس المنشأة عل  أن يتفق نشاطها م  األعماج مو وع العطاص -7
 

 
 
 

 تابع

 البطامة ال ريبية سارية المفعوج م بت بها آخر  مرار  ريبي . -8
 عقد المشاركة في عالة الشركات . -9
 شهادة التسجيج لدى مصلعة ال رائب عل  المبيعات . -10
 السجج التجاري ساري المفعوج . -11
 مركز صيانة معتمد  -12
 مدعما بالمستندات والمركز المالي للمنشأةصورة من سابقة األعماج   -13
 تقديم ما يفيد القيد في السجالت الواجب القيد  فيها مانونا  – 14
 الفنيشهور من تاريخ فتح المظروف  مرار بأن مدة صالعية العطاص ال تقج عن أربعة  -15
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   0بيانات أسماص ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند  ليها اإلشراف عل  تنفيذ العملية  -16

  وحيتوى العطاء املايل على  :- 
ل علدددددد  جميدددددد  البيانددددددات المطلوبددددددة ومنهددددددا مددددددوائم األسددددددعار  كراسددددددة الشددددددروط والمواصددددددفات مومعددددددا

يج وغيرهددددددا مددددددن العناصددددددر وطريقددددددة السددددددداد وميمددددددة الصدددددديانة ومطدددددد  ال يددددددار ومسددددددتلزمات التشدددددد 
ل لمددددددا تق دددددد  بدددددده شددددددروط الطددددددر  وغيرهددددددا مددددددن  التددددددي تددددددؤ ر فددددددي القيمددددددة الماليددددددة للعددددددرض وفقددددددا

  0العناصر التي تؤ ر في هذه القيمة 
كمدددددا يجدددددب علددددد  مقددددددم العطددددداص مراعددددداة مدددددا يلدددددي فدددددي  عدددددداده  لقائمدددددة األسدددددعار  جددددددوج الفئدددددات   

 0التي يتم و عها داخج المظروف المالي 
ألصدددددناف المتقددددددم لهدددددا مقددددددم العطددددداص مدوندددددة بدددددالعبر الجددددداف باألرمدددددام والعدددددروف لسدددددعار مدددددوائم األ -1

بالل ددددددة العربيددددددة لكددددددج صددددددنف وفقددددددا لمددددددا هددددددو مدددددددون بجددددددداوج الكميددددددات   وأن يكددددددون السددددددعر مطعيددددددا 
وأن تكددددددون سددددددارية طددددددواج مدددددددة التعامددددددد ب ددددددض النظددددددر عددددددن تقلبددددددات السددددددو    وأن يكددددددون السددددددعر 

ميمدددددة العطددددداص دون مشدددددط أو معدددددو    يجمدددددال نف مددددد  بيدددددان وامعدددددي   وأن يو ددددد  سدددددعر واعدددددد للصددددد
 ألرمام والعروف والتومي  عليه منوكج تصعيح يجب  عادة كتابته با

 

 تابع

مقددددددم العطددددداص   وال يلتفدددددت بتاتدددددا  لددددد  العطددددداص الدددددذي يت دددددمن نددددد  فيددددده  خصدددددم أي نسدددددبة عدددددن أمدددددج 
 م في هذه المنامصة . دعطاص مق

مددددددن بنددددددود كراسددددددة الشددددددروط والمواصددددددفات أو  جددددددراص أي ال يجددددددوز لمقدددددددم العطدددددداص شددددددطب أي بنددددددد  -
و ذا رغددددددب فددددددي  بددددددداص أيدددددده مالعظددددددات خاصددددددة بددددددالنواعي الفنيددددددة تعددددددديج فيهددددددا مهمددددددا كددددددان نوعدددددده 

وال يلتفددددددت  لدددددد  أي ادعدددددداص مددددددن صدددددداعب  في بتهددددددا فددددددي كتدددددداب مسددددددتقج يت ددددددمنه المظددددددروف الفنددددددي 
 يجدددددوز ندددددزع أي ورمددددده والالفنيدددددة  عطائددددده  ذا مددددددم بعدددددد فدددددتح المظددددداريف  فددددديالعطددددداص بعددددددو  خطدددددأ 

 من هذا العطاص .
ال يجدددددوز الكشدددددط أو  المعدددددو فدددددي  جددددددوج الفئدددددات وكدددددج تصدددددعيح فدددددي األسدددددعار أو غيرهدددددا يجدددددب  -3

  عادة كتابته رمما وعروفا وتومي  من مقدم العطاص 
 ذا سدددددكت مقددددددم العطددددداص عدددددن تعديدددددد سدددددعر صدددددنف مدددددن األصدددددناف المطلوبدددددة بقائمدددددة األسدددددعار  - 4

 للمنامصات والمزايدات والئعته التنفيذية . 98لسنة  89ون تطبق بشأنه أعكام مان
ل فدددددي مصدددددر أو فدددددي الخدددددار  ويترتدددددب  -5 يدددددبن فدددددي مائمدددددة األسدددددعار مدددددا  ذا كدددددان الصدددددنف مصدددددنوعا

علددددد  عددددددم صدددددعة هدددددذه البياندددددات كلهدددددا او بع دددددها رفدددددض الصدددددنف عدددددالوة علددددد  شدددددطب اسدددددم مقددددددم 
  0العطاص من سجج الموردين 

لعطددددددداص بجددددددددوج الفئدددددددات تشدددددددمج وت طددددددد  جميددددددد  المصدددددددروفات الفئدددددددات التدددددددي عدددددددددها مقددددددددم ا -6
وااللتزامدددددات أيدددددا كدددددان نوعهدددددا التدددددي يتكبددددددها بالنسدددددبة  لددددد  كدددددج بندددددد مدددددن البندددددود وكدددددذل  تشدددددمج القيدددددام 

عمددددددداج وتسدددددددليمها للجهدددددددة اإلداريدددددددة والمعافظدددددددة عليهدددددددا األب تمدددددددام توريدددددددد األصدددددددناف وتنفيدددددددذ جميددددددد  
أ نددددددداص مددددددددة ال دددددددمان طبقدددددددا لشدددددددروط الطدددددددر   وتدددددددتم المعاسدددددددبة النهائيدددددددة بدددددددالتطبيق لهدددددددذه الفئدددددددات 
لصدددددددرف النظدددددددر عدددددددن تقلبدددددددات السدددددددو  والعملدددددددة والتعريفدددددددة الجمركيدددددددة وغيرهدددددددا مدددددددن ال دددددددرائب 

 والرسوم األخرى " 
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 تابع 

 : البند الثالث
ـاصات هددددددددددو السدددددددددداعة ال انيددددددددددة ـــــددددددددددـم العطـــددددددددددميعـــــــــــــــــــددددددددددـاد لتقديـــــــــــأخـــــــــــددددددددددـر     

وفددددددددد  عالدددددددددة ورود أي عطددددددددداص  30/1/2018الموافدددددددددق   عشدددددددددره ظهدددددددددـر   يدددددددددوم                   
تقديمددددده فدددددور وصدددددولة  لددددد  رئددددديس  أو تعديلددددده بعدددددد الميعددددداد المعددددددد لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة يجدددددب

ير عليدددددددده بسدددددددداعة و تدددددددداريخ وروده  ددددددددم يدددددددددر  فددددددددي كشددددددددف العطدددددددداصات اللجنددددددددة لفتعددددددددة والتأشدددددددد
المتددددددأخرة   دون فتعدددددده علدددددد  أن يددددددتم رد هددددددذه العطدددددداصات المتددددددأخرة  لدددددد  أصددددددعابها فددددددور تقريددددددر 

 لجنة البت باستبعادها 

  -البند الرابع :

جنيهددددددا أمددددددا نقددددددد أو بشددددددي  مقبددددددوج الدددددددف  أو   5000مددددددت  مدددددددره  يقدددددددم مدددددد  العطدددددداص تددددددأمين مؤ
يدددددر مشدددددروط و سددددداري لمددددددة أربددددد  شدددددهور مدددددن تددددداريخ  فدددددض المظددددداريف الفنيدددددة خطددددداب  دددددمان غ

أيدددددام مدددددن  10عندددددد الرسدددددو وذلددددد  خدددددالج  %5صدددددادر مدددددن أعدددددد المصدددددارف المعتمددددددة يدددددزاد  لددددد  
تددددداريخ اليدددددوم التدددددالي السدددددتالم أمدددددر التوريدددددد ويجدددددوز مدددددد أجدددددج خطددددداب ال دددددمان أك دددددر مدددددن ذلددددد   ذا 

 0استلزم األمر لتكملة  جراصات المنامصة 
عالدددددة األخيدددددرة يجدددددب أن تكدددددون خطابدددددات ال دددددمان مؤشدددددرال عليهدددددا مدددددن المصدددددرف أو الفدددددرع فدددددي ال

الصددددددادر مندددددده بأندددددده لددددددم يجدددددداوز العددددددد األمصدددددد  المعدددددددد لمجمددددددوع خطابددددددات ال ددددددمان المددددددرخ  
وأنددددده لدددددن يلتفدددددت  لددددد  آي خطددددداب  دددددمان لددددديس عليددددده هدددددذا اإلمدددددرار  دددددم يدددددرد  اللمصدددددرف ب صدددددداره

 م   98لسنة 89  طبقا للقانون  التأمين النهائي بعد انتهاص فترة ال مان
 
 

 تابع
  -البند اخلامس :

 تكون مدة سريان العطاص  ال ة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية . 

 - البند السادس:

يدددددددتم تقدددددددديم كتالوجدددددددات للبندددددددود المطلوبدددددددة تكدددددددون أسددددددداس للقبدددددددوج والدددددددرفض الفندددددددي ويدددددددتم االسدددددددتالم 
 عليها عند الرسو 

 0طاء:البند السابع ال يعتد بالع

  0أ المبن  عل  خفض نسبة مئوية من أمج عطاص مقدم في المنامصة
 0ب بعصوج خطأ في عطائه بعد الموعد المعدد لفض المظاريف 

 -البند الثامن:

 ذا سددددددعب مقدددددددم العطدددددداص عطدددددداصه مبددددددج الميعدددددداد المعددددددين لفددددددتح المظدددددداريف الفنيددددددة فيصددددددبح التددددددأمين  
ل للجامعددددددة دون عاجددددددة  لدددددد     نددددددذار أو االلتجدددددداص  لدددددد  الق دددددداص أو اتخدددددداذ أيددددددهالمؤمددددددت المددددددودع عقددددددا
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  مددددددن  60صات أو  مامددددددة الدددددددليج علدددددد  عصددددددوج ال ددددددرر وذلدددددد  نددددددزوال علدددددد  عكددددددم المددددددادة   اجددددددر 
ب صدددددددددددار مددددددددددانون تنظدددددددددديم المنامصددددددددددات  1998لسددددددددددنة  89الالئعددددددددددة التنفيذيددددددددددة للقددددددددددانون رمددددددددددم 
 98لسنة  1367والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رمم 

  -:البند التاسع 
تل ددددد   المنامصدددددة مبدددددج البدددددت فيهدددددا بقدددددرار مسدددددبب مدددددن رئددددديس الجامعدددددة  ذا اسدددددت ن  عنهدددددا نهائيدددددا أو 

 0 ذا امت ت المصلعة العامة ذل  
  -ويجوز  ل اص المنامصة في العاالت اآلتية :

  ذا لم يقدم سوى عطاص وعيد أو لم يبق بعد العطاصات المستبعدة  ال عطاص وعيد  -1
 ظات اغلبها بتعف ها أو ذا امترنت العطاصات كل -2
 كانت ميمة العطاص األمج تزيد عل  القيمة التقديرية  ا ذ -3
 

 تابع

ويكددددددون اإلل دددددداص فددددددي هددددددذه العدددددداالت بقددددددرار مسددددددبب مددددددن رئاسددددددة الجامعددددددة بندددددداصل علدددددد  توصدددددديته 
لجنددددددة البددددددت ويجددددددوز بقددددددرار مددددددن رئاسددددددة الجامعددددددة  بندددددداصال علدددددد  توصددددددية لجنددددددة البددددددت مبددددددوج 

 -وط اآلتية :العطاص الوعيد  ذا توافر الشر
أن تكدددددون عاجدددددة العمدددددج ال يسدددددمح ب عدددددادة الطدددددر  أوال تكدددددون  مدددددة فائددددددة ترجددددد  مدددددن  عدددددادة  -1

  0الطر  
ل مدددددددن عيددددددد  السدددددددعر  وذلددددددد   -2 ل للشدددددددروط ومناسدددددددبا مددددددداال  عأن يكدددددددون العطددددددداص الوعيدددددددد مطابقدددددددا

  الئعة التنفيذية له.  من ال29  من القانون والمادة    15لن  المادة   

  -:البند العاشر 

 –ا تدددددأخر المدددددورد فدددددي توريدددددد كدددددج الكميدددددات المطلوبدددددة أو جدددددزص منهدددددا فدددددي الميعددددداد المعددددددد بالعقدددددد  ذ
امت دددددددت  فيجدددددددوز للجامعدددددددة  ذا –ويددددددددخج فدددددددي ذلددددددد  األصدددددددناف المرفو دددددددة مدددددددن لجندددددددة الفعددددددد  

مهلددددددة   ددددددافية للتوريددددددد علدددددد  تومدددددد   أن عليددددددة غرامددددددة تددددددأخير بوامدددددد   المصددددددلعة العامددددددة  عطدددددداؤه
 فددددديص مدددددن أسدددددبوع مدددددن ميمدددددة الكميدددددة التدددددي يكدددددون مدددددد تدددددأخر عدددددن كدددددج أسدددددبوع تدددددأخير أو جدددددز 1%

% مدددددددن ميمدددددددة األصدددددددناف المدددددددذكورة دون أن يخدددددددج ذلددددددد  بتوميددددددد  كافدددددددة  3توريددددددددها وبعدددددددد أمصددددددد  
للمنامصدددددددددات  98لسدددددددددنة  89الجدددددددددزاصات والتعوي دددددددددات األخدددددددددرى  المنصدددددددددو  عليهدددددددددا  بالقدددددددددانون 

 والمزايدات والئعته التنفيذية 

  -البند احلادي  عشر:

عطدددددداص أن يبددددددين فددددددي عطائدددددده العنددددددوان الددددددذي يكددددددون معددددددالل مختددددددار لدددددده والددددددذي يمكددددددن علدددددد  مقدددددددم ال
مخابرتدددددده فيدددددده   وفدددددد  عالددددددة ت ييددددددره عليدددددده أخطددددددار الجامعددددددة بموجددددددب خطدددددداب موصدددددد  عليدددددده بعلددددددم 

ل مدددددن تددددداريخ ت ييدددددره  بالل دددددة  تعلددددد  أن تكدددددون جميددددد  المراسدددددال –الوصدددددوج خدددددالج خمسدددددة عشدددددر يومدددددا
 العربية 

مدددددن اسدددددتالم أمدددددر التوريدددددد والتوريدددددد  شدددددهرين وريدددددد خدددددالج مددددددة الت  -البندددددد الثددددداني عشدددددر:

  دارة الجامعة والكليات مخازن 
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 تابع

 يمكن تجزئة العطاص بين الشركات المتقدمة -البند الثالث عشر:

يعددددق للجامعدددددة تعددددديج كميددددات أو عجددددم العقدددددد بالزيددددادة أو الددددنق    فدددددي  -البنددددد الرابدددددع عشددددر:

الشدددددددروط العامدددددددة واألسدددددددعار دون أن يكدددددددون للمتعامدددددددد %   بالنسدددددددبة لكدددددددج بندددددددد بدددددددذات  25عددددددددود   
العدددددق فدددددي المطالبدددددة بدددددأي تعدددددويض عدددددن ذلددددد    ويجدددددوز فدددددي عددددداالت ال دددددرورة الطارئدددددة وبموافقدددددة 

لسدددددددنة  89  مددددددن الالئعدددددددة التنفيذيددددددة لقدددددددانون 78المتعامددددددد تجددددددداوز النسددددددبة وذلددددددد  بموجددددددب المدددددددادة   
98  

تعامددددد علدددد  توريدددددها  لدددد  بعددددد  ذا تددددأخر المددددورد عددددن توريددددد أصددددناف  -البنددددد اخلددددامس عشددددر:

لدددددم تقدددددرر الجامعدددددة عاجتهدددددا  ب ل ددددداص العقدددددد عدددددن الكميدددددة الباميدددددة مدددددا م  خطدددددارهالسدددددنة الماليدددددة ف نددددده سددددديت
الماليدددددددة المختصدددددددة   اتلهدددددددذه األصدددددددناف فدددددددي السدددددددنة الماليدددددددة الجديددددددددة وبشدددددددرط سدددددددما  االعتمددددددداد

  98لسنة  89  من الالئعة التنفيذية لقانون85وذل  بموجب المادة   

يلتددددزم المددددورد علدددد  عسددددابه ب ع ددددار العمدددداج الالزمددددين لفددددتح الطددددرود -بنددددد السددددادس عشددددر:ال

وتسدددددددليمها  لددددددد  أمدددددددين المخدددددددزن أو لجندددددددة الفعددددددد  بع دددددددوره أو بع دددددددور مندوبددددددده فدددددددي الموعدددددددد 
المعددددددد وفددددد  عالدددددة تخلفددددده فيكدددددون لمددددددير المخدددددازن أو لجندددددة الفعددددد  العدددددق فدددددي اتخددددداذ اإلجدددددراصات 

األصددددددناف وتسددددددليمها  لدددددد  المخددددددازن وتصددددددعيح الفدددددداتورة  ذا الالزمددددددة علدددددد  عسدددددداب المددددددورد لتسددددددلم 
  مدددددددن الالئعدددددددة 98امت ددددددد  األمدددددددر دون أن للمدددددددورد عدددددددق االعتدددددددراض   وذلددددددد  بموجدددددددب المدددددددادة   

  98لسنة  89التنفيذية لقانون

ال يجدددددوز للمدددددورد أن يتندددددازج مدددددن البددددداطن لل يدددددر عدددددن اإلعمددددداج معدددددج  -البندددددد السدددددابع عشدددددر  :

ل  التعامد سواص كليا أو  " . جزئيا
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علدددددد  الشددددددركات المتنافسددددددة أن تقددددددوم بتسددددددجيج بياناتهددددددا علدددددد  مومدددددد  -البنددددددد الثددددددامن  عشددددددر:

وتلتددددددددزم الجهددددددددة الطارعددددددددة www.etenders.gov.eg بوابددددددددة المشددددددددتريات العكوميددددددددة وعنواندددددددده 
لدددددة صدددددعتها يدددددتم اعتمادهدددددا بمدددددا بمراجعدددددة بياندددددات الشدددددركة علددددد  المومددددد  اإللكتروندددددي للبوابدددددة وفدددددي عا

. وذلددددد  تطبيقدددددا للكتددددداب الددددددوري رمدددددم يمكنهدددددا مدددددن اإلطدددددالع علددددد  نتدددددائج البدددددت الفندددددي والمدددددالي لهدددددا
بشددددددددأن تسددددددددجيج بيانددددددددات الشددددددددركات المتنافسددددددددة علدددددددد  مومدددددددد  بوابددددددددة المشددددددددتريات  2016  لسددددددددنة3 

 العكومية. 

ت والمزايددددددات للمنامصدددددا 98لسدددددنة  89يعتبدددددر تطبيدددددق أعكدددددام القدددددانون  البندددددد التاسدددددع عشدددددر:

 . سةوالئعته التنفيذية مكمال ومتمما لهذه الشروط فيما لم يرد بشأنه ن  خا  بالكرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

أجهزة علمية لقسم الوالدة من بند  توريد/نها بدعوة الشركات المتخصصة في نتشرف جامعة ب- 
الكراسة وتقدم العروض وفقا للشروط والمواصفات المدونة بهذه  االت ومعدات لكلية طب بيطرى

    /الموافق                 يوم    باسم السيد / األمين العام لجامعة بنها في موعــــــــد غايته
0ظهر 12الساعة  8201/  

 00000000000000000000000000000000000000بيانات مقدم العطاء    

 000000000000000000000000000000000000000إقرار مقدم العطاء    

http://www.etenders.gov.eg/
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  000000000000000000000000000000000000000000الشروط العامة   

  000000000000000000000000000000000000000 البيان املايل للعطاء   

 000000000000000000000000000000000000000000 القواعد املالية   

 0000000000000000000000000000000000000000  مالحظات عامة    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 


