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 الفنية   كراسة الشروط والمواصفات

  العامة لمناقصة  ل 
   

 

  ومستديمة مستهلكة كتابية أدوات شراء ل
 للعام المالي   شرطة المرافق  وإدارة للديوان العام

   بالمناقصة العامة  2021/2022
 بنظام األظرف المغلقة  

 مالي(  – )فني
 تبرمها الجهات العامة الصادر   التييم التعاقدات تنظ انون ألحكام قوفقًا                                     

 التنفيذية   والئحته 2018لسنة  182بالقانون رقم               
   للتجزئةالعملية قابله                 

  

 
وفقًا للشرررائا الررواردة بالمررادة رقررم   نيهاج  299و المواصفات    لشروطاثمن كراسة  يكون  

سررالفة   قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامررةل  فيذيةالتن  ( من الالئحة36)
ويكررون فررتا المظرراريي الفنيررة فرري تمررام السررا ة الًانيررة  شررر ظهرررًا بالجلسررة  الررذكر 

اإلدارة العامررة  -بررالمبنى الغر رري بررديوان  ررام محافظررة القررا رة العلنيررة العامررة المنعقرردة 
 2022/ 1 /  11  الموافقالثالثاء      يومالمالية  للشئون  

  جنيهات لصندوق د م األشخاص ذوي اإل اقة   5بخالف  
 ضريبة القيمة المضافة   %14باإلضافة إلي 

 الكراسة الغير مختومة بخاتم الجمهورية ال يعتد بها   
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 "مقدمة "
القا رة    رغبةفي إطار   المالية  من خالل  محافظة  فى   التعاقدات  إدارة  –اإلدارة المركزية للشئون 
منا العام    كتابيةأدوات  بشراء  قصة  امة  طرح  المرافق للديوان  شرطة  الما   وإدارة  لي  للعام 

بالدولة    2021/2022 اإلدارية  للجهات  مالية  قيمة  بأفضل  جودة  الية  ذات  المنتجات  لتوفير 
رت فقد قر ذلك  يتم االلتزام بكافة القرارات و القوانين المنظمة ل   أنوفقا للمواصفات المرفقة  لى  

ل صة  امناق   طرح وفقًا  ذلك  بشأن  الشروط   لمواصفاتمة  الشروط    الموضحة   و  و  بكراسة 
 0 الماثلة    المواصفات

دعــــوة الشــــركات  إلــــ مــــن طــــرص المناقصــــة العامــــة الماثلــــة  محافظــــة القــــاهرةتهــــد  و 

ــ  ــ  م ـــ ــة فـــ ــد المتخصصـــ ــةأدوات ال توريـــ ــة   كتابيـــ ــودة عاليـــ ــات اات  ـــ ــوفير منت ـــ لتـــ

 و بأعل  كفاءة ة شرطة المرافق و إدارقاهرة ظة اللمحافالية بأفضل قيمة م

ــاة  ــا مراعــ ــاف  والــ ــاد  تكــ ــايير وم ــ ــق معــ ــماا تحقيــ ــدابير لضــ ــن تــ ــ م مــ ــا يلــ ــاا مــ اتخــ

الفــــــري وتع يــــــ  الشــــــفافية والن اهــــــة والعدالــــــة والم ــــــاواة فــــــ  المناف ــــــة بــــــين 

ــنه    وأي  ــ  بيــ ــنه  أو التمييــ ــ  ين مــ ــدم التحيــ ــة وعــ ــ  المعاملــ ــدمين فــ ــ  المتقــ ــا تع يــ ضــ

ــاءة ا  فــــ ك ــة  ق افــ ــات الحكوميــ ــة لل هــ ــات الفعليــ ــد ايلتيا ــ ــالل تحديــ ــن دــ ــوم  مــ و الحكــ

بنـــــاءا علـــــ   محافظـــــة القـــــاهرة لشـــــركات الفـــــا  ة بمعرفـــــة إصـــــدار أوامـــــر التوريـــــد ل

 0األسعار الت  سيت  التوصل إليها 

ــة  ــاري  الفنيـــ ــت  المظـــ ــة فـــ ــروا  ل ـــ ــة إا يحضـــ ــركات المتقدمـــ ــحاا الشـــ ــوا ألصـــ وي ـــ

ـــ  ـــ  –ة والماليــ ا مفـــــوا مـــــن الشـــــركة بمو ـــــب تفـــــوي  منـــــدو حضـــــر وا أا ي كمـــــا ي ــ

 0 الالامة قا و ياً ف  هذا الشأا  كافة الصالليات يخول له

 الل نة اعضاء 
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 محتويات كراسة الشروط والمواصفات :  -1

 الشروط العامة للمناقصة  ▪

 األصناف و الكميات المطلوبة ▪

 0 الشروط الخاصة ▪

 0لنموذجي عقد التوريد ا ▪

 مةعاشروط الال
 األخالقيات ومكافحة االحتيال والفساد   -1

ــاهرة  ــوم محافظــــة القــ ــة الممارســــات ايلتكاريــــة بتقــ ــة ومنــ ــة المناف ــ ــاا لمايــ إدطــــار  هــ

فــــ  لــــال مــــا ااا ت ــــين لهــــا و ــــود اتفــــاق أو تعاقــــد أو ت ــــادل معلومــــات بصــــورة م اشــــرة أو 

ــا ــاا الــ ــواء كــ ــر ســ ــالل ال يــ ــن دــ ــيق مــ ــرة أو تن ــ ــر م اشــ ــن غيــ ــين ان مــ ــين  بــ  واالمختصــ

ــا بيــــنه   غيــــره  مــــن المــــووفين بال هــــة وصــــالب العطــــاء او بــــين أصــــحاا العطــــاءات فيمــ

 0او غيره  من المتعاملين مة ال هة بح ب ايلوال  

 وعل  ال ا ب ايدر ي ب عل  الشركات المتناف ة ابالغ ال هات المختصة فورا عن : 

ــل  - ــن ق ــ ــرو  مــ ــر مشــ ــا و   أو غيــ ــر قــ ــن ال أن مووــــ  أوأن تصــــر  غيــ ــة مــ ــ  هــ ات اات هــ

ــذ   ــذ هــ ــلة بتنفيــ ــة الصــ ــ   المناقصــ ــر فــ ــر م اشــ ــر أو غيــ ــق م اشــ ــأثير بطريــ ــأ ه التــ ــن شــ   مــ

ــة إ ــــراءات  ــا أدــــرن المناقصــ ــة م ايــ ــة أو أيــ ــا ماليــ ــ  م ايــ ــر الحصــــول علــ أن ترتيــــب أو   ظيــ

ــد   ــية أو هــ ــلحة شخصــ ــق مصــ ــرا تحقيــ ــرا  ب ــ ــن األطــ ــين أن مــ ــر بــ ــر م اشــ ــر أو غيــ م اشــ

ــرو  و ــر مشــ ــا اغيــ ــمل الــ ــ  يشــ ــأثير فــ ــق يالتــ ــا يتعلــ ــروعة فيمــ ــر مشــ ــورة غيــ ــراءات بصــ  ــ

ــذ   ــة بهــ ــرة  المناقصــ ــورة م اشــ ــرا  بصــ ــن األطــ ــد أن مــ ــرار أو تهديــ ــعا  أو إ ــ ــد  إ ــ بهــ

أو غيـــــر م اشـــــرة او التـــــأثير علـــــ  ســـــير إ ـــــراءات التحقيقـــــات   أو تعطيلهـــــا أو ت ويرهـــــا أو 

لعرقلــــــة  قهــــــات التحقيــــــو كاابــــــة ل ت ييرهــــــا أو إدفا هــــــا   أو ايديء بمعلومــــــات  مضــــــللة أ

ســـــير أن تحقيـــــق بشـــــأا أيـــــة شـــــكاون أو إدعـــــاءات بو ـــــود ممارســـــات ف ـــــاد أو التيـــــال أو 

إكــــرا  أو تواطــــ  أو تهديــــد أن طــــر  أو إيذا ــــه لمنعــــه مــــن ا بــــالغ عــــن معلومــــات لديــــة 

 0والمرت طة بالتحقيق  

 الل نة  أعضاء
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  القوا ين واللوا   المنظمة بالمناقصة -2
مععععة أل كععععات قععععاتوا تنتععععي  التعاقععععدات التعععع  ت رم ععععا ال  ععععات العامععععة ا علمناقصععععة التخضععععا اعععع ا ا ▪

( لسعععععنة 5والئحتعععععن التن ي يعععععة   والقعععععاتوا رقععععع    2018( لسعععععنة 182الصعععععالر بالقعععععاتوا رقععععع   

فعععع  تعععع ا ت ضععععيل المنت ععععات المصععععرية فعععع  العقععععول الحكوميععععة والئحتععععن التن ي يععععة ويمكعععع   2015

الي مععععا بععععدوا مقابععععل ولوا  لتعععع  مسعععع ولية علعععع   تي  المشععععارمعععع  القععععاتو تحميععععل صععععورد ا ترتععععالية

 www0etenders0gov0eg0 )0المحافتة م  خالل بوابة التعاقدات العامة   

كمععععا يسععععرل بشعععع ا التعاقععععد كافععععة القععععواتي  واللععععوائ  والقععععرارات ذات الصععععلة بمو ععععو  المناقصععععة  ▪

 فيما ل  يرل بش تن تص ف  العقد   

 :   ل ة تقدي  العطاء -3

المعتمععععدد فععععي كرا ععععة الشععععروط والمواصعععع ات والعقععععول وجميععععا  اللغععععة بيععععة اععععيالعر اللغععععة

المحا ععععر والمرا ععععالت و يراععععا معععع  المسععععتندات ذات الصععععلة بمو ععععو  الطععععر  والتعاقععععد 

وفععع   العععة تقعععدي  مسعععتند بععع ن لغعععة  خعععرل يتععععي  ترجمتعععن  لععع  اللغعععة العربيعععة عععع  طريععع   –

ول عليععععن فععععي  الععععة عععععمعربععععي اععععو ال ععععر الععععنص الويعت –مقععععدت العطععععاب معععع  مكتعععع  معتمععععد 

  0االختالف  و االلت اس في المضموا  

 الشكاوى : -4
 بالنسبة للشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون : ▪
فييييلة إخييييهة ايييي بةحكييييهةوخ ييييم ةلت اييييإاةعييييإلصاةرلبييييناةوخر إعيييي و ةوخ إ ييييهةوخ ييييإ مةلإخ ييييإلصاة ▪

 اريييي ةةىلشيييياصو ة خييييةشييييتاةوخر يييي اصةالئ رييييتةوخرلةنينييييهةن يييي ةخ ييييإ  ةوخة2018خسييييلهةة182
وخر إعييييي و ةوخ اص نيييييهةختلبيييييمةصةوخلييييي ةفيييييلةوخشييييياص ةصةرسيييييصنهةوخا فيييييإ ةصةنايييييصاةر ييييي ناة

 0وخشاص ة خىةوخ ار ةوخ ياصمة
 اإاةعإلصاةرلبناةوخر إع و ةوخرلةرلم كإةخاموسهةوخشمص ةصوخ صو ةإ ةأصةألحكهةوخ م ةة اإخةهفلة إخهة ▪

لشاص ةوخىةو ومةةوخر إع و ةةوخر  اةةوخ  إءخ إ  ة  ةنة،ةةهةوخيامصالئ رتةوخرلةنينهةسإخةوخحكإ ةوخ إ هة
صنراةف صةوخشاص ةة،ةلإخحكهةوال ومنهةوصةوخىة ار ةشاإص ةوخر إع و ةوخ اص نهةوخرإلعةخصزنمةوخ إخنهة

ةة2018خسلهة182(ة اةوخ إلصاة5صوراإيةعمومةلشتلكإةصف إةخأل اإاةصوالحموءو ةوخصوم ةة ل إةخت إ ةةمعاة)
ص يوةخاةنة بةفنكإةل  مفهةوخحكهةوإل ومنهةة2018خسلهةة182رلةنينهةخت إلصاةخوةاةوخ ئ هة(ة ة6معاة)صوخ إ ةة

ناصاةختةوخ  ةفلةوخر  اةلشاصو ة خىة ار ةشاإص ةوخر إع و ةوخ اص نهةلصزومةةوخ إخنهةوخاإئاة  م ةلتلموجةة
اإص ةشخإ ةر  ناةوةو بةصرصعنرصوخ رض لهةواةنراةر  ن ة م(ة1لمجةمعاةة)ة-صزومةةوخ إخنهةو ر و ةم سنس

وخشاص ةصرسصنهةوخا فإ ةصيخكةعلبةوختحصءة خىةحكإ ةوخ ضإءةعتىةواةنراةر  ناةوخشاص ةةفلختلبمةصوخل ة
ةصف إةخت صوعن ةوالرنه:ةةخت ار ةوخ ياصم

ةوخ  ةةوخ س ص ةلكإةةوخ إخهةةا

شاإص ة ر ت هةلإحموءو ةوخ م ةصاموسهةةة1
ةوخشمص ة

وخ  خةضة وخ    ة وخ صع ة وخةلعلبة وخ نهةةبإمنفة وخ إلا بة صلنهةة ةة
ةةوخ    ةةلإخ إلصاة

ا بةوخ  ةةوخ إلصلنهةوخ    ةةلإخ إلصاةة)سل هةأنإاة اةرإمنخةوإلا إمةةشاإص ة ر ت هةلإخل ةوخةلىةة2
ةلإخل ةوخةلل(ة

ةعلبةوخ صع ةوخ    ةختر إع ةلنص ىةع بةعتىةوالعبةةشاإص ة ر ت هةلإخل ةوخ إخىةةة3

ةةزنوخر إع ة ةصبة حموءو شاإص ة ر ت هةل اة4
ةوخرلةنية

نراةر  ن كإةل  ةنص لةع بةعتىةوالاثمة اة  صمةوخ مومةوخي ة
ةنرضممة لتةوخشإاىة

 افظة القاهرة ( ادارة التعاقدات مع تقديم صورة من الشكوى للجهة االدارية ) مح

 اعضاء الل نة 
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 الموافقة عل  الشروط :   - 5

الععععوارلد بالكرا ععععة   ت اط والمواصعععع كافععععة الشععععرويقععععر صععععا   العطععععاب بموافقتععععن علعععع  

  ويعت عععر اتعععتراكن فععععي المناقصعععة و ععععدال التععع مي  الم قععععي  قعععرارا  منععععن بععع ل    وال يق ععععل 

 0منن بعد ر و المناقصة خالف ذل  

 توافر االعتماد المالى: -6

الات تعع  تععوفير الم لععل المطلععو  لتن يعع  عمليععة التوريععد محععل الطععر  والتعاقععد وذلعع   ععم  ا عتمعع

 لكال  م  الديواا العات وترطة المراف   2021/2022للعات المال   ية المتا ةالمال
 البرنامج الزمنى المتوقع للعملية:   -7

 2022/   /     تاريخ ا عالا -1

  2022/      /  ل ة ايستف ارات  -2

 2022/    /     تاريخ  ل ة فت  المظاري  الفنية -3

 2022/      /   تاريخ ا  تهاء من ال ت الفن  -4

 2022/    /     المظاري  الماليةفت   تاريخ -5

 2022/  /      تاريخ ا  تهاء من ال ت المال  -6

 2022/     /       تاريخ ا دطار بالترسية -7

 

 :التأمينات وطريقة سدادها وردها   -6

  وال  : الت مي  الم قي : ❖

 يسععععدل ب  ععععدلو  جني ععععا ( 8500 يلتععععات صععععا   العطععععاب بعععع لاب تعععع مي  م قععععي مقععععدار  

( معععع  الالئحععععة التن ي يععععة لقععععاتوا تنتععععي  التعاقععععدات 31بالمععععالد رقعععع    دالصععععور المحععععدل

 الم قععععي صععععالحا  وي عععع  اا يكععععوا التعععع مي   العععع كر التععععي ت رم ععععا ال  ععععات العامععععة  ععععال ة 

وقعععابال  العطعععاب لمعععدد ياليعععي  يومعععا بععععد اتت عععاب معععدد  عععرياا العطعععاب  و معععدد معععد  عععرياا 

ويسععععت عد العطععععاب العععع ن ال يعععع لن التعععع مي    طععععابالعلرجععععو   لععععي مقععععدت للت ديععععد لوا ا

 الم قي كامال  ومرفقا  لاخل المتروف ال ني   

 أعضاء الل نة
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  -والا بالدي الصور اآلتية :
 الدفا والتحصيل االلكتروتي :  •

د  يععععر بموجعععع  خطععععا   ععععماا صععععالر معععع    ععععد المصععععارف المحليععععة المعتمععععد •

المصععععرف ب تععععن يععععدفا تحععععي  مععععر ال  ععععة  فيععععن يقععععر قيععععد  و تععععرط واا مقتععععرا بعععع ل

 0المطلو    ارية المطلو  م لل يوازل الت مي  الم قي ا ل

خصععععما  معععع  مسععععتحقاتن الصععععالحة للصععععرف معععع  عمليععععات  خععععرل فععععي ذات ال  ععععة  •

ا لاريععععة  و  يراععععا وفعععع  الوقععععي المحعععععدل للسععععدال ويععععت  اال ت ععععا  بالتعععع مي  الن عععععائي 

و الق ععععول    وفعععع   الععععة عععععدت  لائععععن فععععي امععععل بالك  ععععنال األعمععععال  حععععي  االتت ععععاب معععع ل

بموجعععع   خطععععار بكتععععا  ير ععععل لععععن بخدمععععة  –الم لععععة المحععععدلد جععععاز لل  ععععة المتعاقععععدد 

ال ريععععد السععععريا   ععععع  طريعععع  ال ي ععععة القوميععععة لل ريععععد مععععا تعايععععا  فععععي ذات الوقععععي 

 جعععععراب   اجعععععة التخعععععاذ  ل بال ريعععععد االلكتروتعععععي  و ال عععععاكد بحسععععع  األ عععععوال ولوا

د  و تن يعععع   بوا ععععطة   ععععد مقععععدمي العطععععابات التاليععععة لعطائععععن بحسعععع  العقععععغععععاب  خععععر    ل

 0ترتي   ولويات ا  

و ذا اتسح  مقدت العطاب م  العملية ق ل الميعال المحدل ل لسة فعت  المتعاريا ال نيعة يصع   التع مي   -

يععة اذ  اتخعع ب  لععي القضععاب  وتعع ار  و االلت ععاالم قععي  قععا  لل  ععة ا لاريععة لوا  اجععة  لععي تن يععن  و  

 جرابات  و  قامة العدليل علعي  عدور  عرر ويعرل التع مي  الم قعي  لعي  صعحا  العطعابات  يعر 

 0المق ولة فنيا فور اتت اب جميا  جرابات مر لة ال ي ال ني 

 التأمين النها   :  -ثا يا:  ❖

لعقععععد معععع  قيمععععة ا %5 ة علعععع  صععععا   العطععععاب ال ععععائا  ا يعععع لل التعععع مي  الن ععععائي بنسعععع

ت عععد  مععع  اليعععوت التعععالي  خطعععار   بق عععول عطائعععن ويسعععدل التععع مي   عمعععل  يعععاتخعععالل عشعععرد 

( مععععع  الالئحعععععة التن ي يعععععة 82الن عععععائي ب  عععععدن الطعععععر  المنصعععععو  علي عععععا بالمعععععالد  

 0المشار الي ا 

  -والا بالدي الصور اآلتية : 
 الدفا والتحصيل االلكتروتي :  •

يععععر دد  المحليععععة المعتمعععع معععع    ععععد المصععععارف بموجعععع  خطععععا   ععععماا صععععالر •

قتعععرا بععع ل قيعععد  و تعععرط واا يقعععر فيعععن المصعععرف ب تعععن يعععدفا تحعععي  معععر ال  عععة ا لاريعععة م

 0المطلو  م لل يوازل الت مي  الن ائي المطلو  

 

 أعضاء الل نة
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خصععععما  معععع  مسععععتحقاتن الصععععالحة للصععععرف معععع  عمليععععات  خععععرل فععععي ذات ال  ععععة  •

بالتعععع مي  الن ععععائي لحععععي   ت ععععا اال دل للسععععدال ويععععت  وفعععع  الوقععععي المحعععع ا لاريععععة  و  يراععععا

االتت ععععاب معععع    ععععنال األعمععععال بالكامععععل و الق ععععول    وفعععع   الععععة عععععدت  لائععععن فععععي الم لععععة 

بموجعععع   خطععععار بكتععععا  ير ععععل لععععن بخدمععععة ال ريععععد  –المحععععدلد جععععاز لل  ععععة المتعاقععععدد 

ريععععد ذات الوقععععي بال  السععععريا   ععععع  طريعععع  ال ي ععععة القوميععععة لل ريععععد مععععا تعايععععا  فععععي

د بحسعععع  األ ععععوال ولوا  اجععععة التخععععاذ  ل  جععععراب  خععععر    لغععععاب ل ععععاك و اااللكتروتععععي 

العقعععععد  و تن يععععع   بوا عععععطة   عععععد مقعععععدمي العطعععععابات التاليعععععة لعطائعععععن بحسععععع  ترتيععععع  

 0 ولويات ا  

ويكععععوا التعععع مي  الن ععععائي  ععععامنا  لتن يعععع  العقععععد و ععععاريا   تععععي اتت ععععاب مععععدد العقععععد ويععععرل 

 0عقد ر اتت اب مدد الكامال  فو

 ععععائا التعععع مي  الن ععععائي خععععالل الم لععععة المحععععدلد   جععععاز ا   العطععععاب الواذا لعععع  يعععع ل صعععع

لل  ععععة ا لاريععععة  لغععععاب العقععععد  و تن يعععع   بوا ععععطة   ععععد مقععععدمي العطععععابات التاليععععة لعطائععععن 

  0بحس  ترتي   ولويات ا  

 قععععا  لل  ععععة وفععععي جميععععا  ععععاالت عععععدت  ععععدال التعععع مي  الن ععععائي يصعععع   التعععع مي  الم قععععي 

تخصععع  قيمعععة كعععل خسعععارد تلحععع  ب عععا  ذا ت عععي   ا صعععا    ا  ل عععا اريعععة   كمعععا يكعععواا ل

العطععععاب اععععو المتسعععع   في ععععا وذلعععع  معععع   ل م ععععالل مسععععتحقة  و تسععععتح  لععععدي ا وفعععع   الععععة 

ععععدت ك ايت عععا تل ععع   لععع  خصعععم ا مععع  مسعععتحقاتن لعععدل ج عععة  لاريعععة  خعععرل  يعععا كعععاا  ععع   

لععع  بمعععا يا  لرجعععو  عليعععن قضعععائخعععالل بحق عععا فعععي ااال عععتحقا    وذلععع  كلعععن معععا ععععدت ا 

  0تتمك  م  ا تي ائن م   قو  بالطري  االلارل 

 صاللية سرياا العطاءات :  -7

  ت قعععع  العطععععابات تافعععع د الم عععععول و  يععععر جععععائا الرجععععو  في ععععا معععع  وقععععي تصععععديراا 

ــا بمعرفععععة مقععععدمي ا وذلعععع   ــعوا يومــ ــدة ت ــ ت ععععد  معععع  التععععاريح المحععععدل ل ععععت   لمــ

 عععل اتت عععاب معععدد  عععرياا العطعععابات ية قلتر عععل عععي واألخطعععار باال نيعععة   ويعععت  االمتعععاريا 

بعععععد موافقععععة  –  فععععالا تععععع ر ال ععععي وا خطععععار بالتر ععععية ق ععععل ذلعععع    كععععاا للمحافتععععة 

مععععد مععععدد  ععععرياا العطععععابات ومععععدد صععععال ية التعععع مي  الم قععععي لمععععدد  –السععععلطة المختصععععة 

لععععن ق ععععل لععععي اا يععععت  ذلعععع  كمنا عععع ة   وي عععع   خطععععار مقععععدمي العطععععابات كتابععععة بعععع ل  ع

العطعععابات بخمسعععة عشعععر يومعععا  علعععي األقعععل   ويسعععت عد كعععل عطعععاب لععع   رياادد  عععاتت عععاب مععع

يق عععل صعععا  ن معععد معععدد  عععرياا عطائعععن كتابعععة ويعععرل  ليعععن ت مينعععن فعععور اتت عععاب معععدد  عععرياا 

  0العطاب ( 

 أعضاء الل نة
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  -استيفاء و استيضاص العروا الفنية : -8

العطععععابات     صععععحا  ة معععع  ض ال نيععععة المقدمععععوا تيضععععا  العععععرو يععععت  ا ععععتي اب  

( مععععع  الالئحعععععة التن ي يعععععة لقعععععاتوا تنتعععععي  67وفقعععععا  ل  كعععععات العععععوارلد بالمعععععالد  

 التعاقدات التي ت رم ا ال  ات العامة  ال ة ال كر ( 

ي وز لل نة ال نية بناب علعي طلع  ل نعة ال عي ا عتي اب ال ياتعات والمسعتندات التعي تسعاعد  -

طعابات بمعا يعين عا فعي اععدال التقريعر ال نعي   العاصحا   ن امور فنية م نة علي ا تيضا   الل 

الالزت وذل  خالل مدد التت اوز يالية ايات م  تاريح اخطارا  وفي  العة ععدت ا عت ابة صعا   

العطاب لطل  ا تي اب ال ياتات  و المستندات ال تيضا  االمور ال نية بعطائة خالل المعدد المحعدلد 

ل عطائن باعت ار   ير وا ع  او  يعر قابعل للمقارتعن  ت عايت  احة بطل ن الي ا    الل نة والمو م

  0ما العطابات االخرن 

 م ئول التنفيذ بالشركة المتعاقدة : -9

               علي ععععا المناقصععععة فعععع  تن يعععع اا للعقععععد بتعيععععي    ععععد مو  ي ععععا الرا ععععتلتععععات الشععععركة 

عمليععععات  ابات جععععر  ة  يعععع  العقععععد بالنسععععسععععي  معععععن بشعععع ا تن  متخعععع ل القععععرار ( وذلعععع  للتن

                                     التسلي  وتقدي  المستندات المت   علي ا  

  الشركة المتقدمة تلت م -10

النسععععخة األصععععلية معععع  كرا ععععة الشععععروط والمواصعععع ات موقعععععة ومختومععععة بخععععات  بتقععععدي   

شععععروط وتعت ععععر كرا ععععة الكععععل مععععا ورل في ععععا الشععععركة ويعت ععععر ذلعععع  ق ععععوال معععع  الشععععركة ب

اصعععع ات جععععابا ال يت ععععا  معععع  العقععععد العععع ن  ععععيوقا بععععي  ال  ععععة المتعاقععععدد وبععععي  والمو

الشعععركة التعععي  يسعععند  لي عععا التوريعععد وال يعتعععد بععع ن تععععديل فعععي الكرا عععة بسععع   معععا تدوتعععن 

 0الشركة المتقدمة م  اتتراطات 

 تقدي  العطاءات : -11

معععععع  رد   ات محافتععععععة القععععععااعاقععععععدات بععععععديواا عععععععتقععععععدت العطععععععابات  لارد الت

حاب ا  و معععع  ي و ععععوتن تععععريطة تقععععدي  الت ععععوين الععععدال علععععي ذلعععع   و معععع   صعععع

وكالئ ععععع    وذلععععع  علعععععي تمعععععوذر العطعععععاب المعععععدرر بالكرا عععععة والمختعععععوت بخعععععات  

المحافتععععة   موقعععععة علي ععععا معععع   صععععحاب ا باللغععععة العربيععععة   ومعععععدد وفقععععا  للشععععروط 

ات ال  ععععع  رم عععععالتعاقعععععدات التعععععي تت قعععععاتوا تنتعععععي  االمحعععععدلد بالكرا عععععة وأل كعععععا

 العامة والئحتن التن ي ية  ال ي ال كر 

 أعضاء الل نة
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ــين ــروفين م لقــ ــ  مظــ ــاء فــ ــدم العطــ   ععععداما للعععععرض ال نععععي واألخععععر للعععععرض  يقــ

المععععالي وي عععع   ا يك ععععي علععععي كععععل معععع  متروفععععي العطععععاب ال نععععي والمععععالي توعععععن 

مععععة مغلعععع  بطريقععععة محكفي  لاخععععل متععععروف معععع  الخععععارر   مععععا و ععععا المتععععرو

  محافتعععععة القعععععاارد وعنعععععواا  لارد التعاقعععععدات   ومعععععا ي يعععععد  ا معععععا  ععععع  ا عععععيو

بداخلعععععن المتعععععروف ال نعععععي والمتعععععروف المعععععالي للعمليعععععة الواجععععع  ذكعععععر ا عععععم ا 

ورقم ععععا وتععععاريح جلسععععة فععععت  المتععععاريا ال نيععععة وا عععع  صععععا   العطععععاب وتسععععل  

ليععععد  و ععععع  طريعععع  تععععاريا ال نيععععة باالعطععععابات ق ععععل الموعععععد المحععععدل ل ععععت  الم

ريا معععع  خععععالل ال ي ععععة القوميععععة لل ريععععد ويكععععوا فععععت  المتععععاريا ال نيععععة د السععععال ريعععع

م ني فععععي تمععععات السععععاعة الكاتيععععة عشععععر   ععععرا  بال لسععععة العلنيععععة العامععععة المنعقععععدد بععععال

وذلعععععع   2021يععععععوت           الموافعععععع     /    / الغربععععععي بععععععديواا عععععععات المحافتععععععة

 ين معععع   ت ععععوت العععع ي  ي ععععوز ل عععع   صععععحا  العطععععابابحضععععور معععع  ير عععع  معععع

يروتععععن لحضععععور ال لسععععة بععععدال  مععععن   تععععريطة تقععععدي  الت ععععوين الععععدال علععععي ذلعععع    

 لععععي  62علععععي  ا يت ععععا فععععي تعععع ا ال ععععي ال نععععي ا جععععرابات المحععععدلد بععععالموال معععع  

معععع  الالئحععععة التن ي يععععة لقععععاتوا تنتععععي  التعاقععععدات التععععي ت رم ععععا ال  ععععات العامععععة  69

                                                  0ل كر تن ي ية  ال ة اوالئحتن ال

 المراسالت أثناء إ راءات المناقصة 
يقععععر صععععا   العطععععاب بعععع ا العنععععواا الم ععععي  بععععاألورا  الر ععععمية المقدمععععة منععععن اععععو 

العنععععععواا العععععع ن  ععععععيت  مرا ععععععلتن عليععععععن   واا  جميععععععا المكات ععععععات والمرا ععععععالت 

 عليععععععن تخطععععععر تر ععععععل  و تعلعععععع   وت التععععععي توجععععععن  و وا عالتععععععات وا خطععععععارا

صععععحيحة وتافعععع د ومنت ععععة لكافععععة  ياراععععا القاتوتيععععة   وفععععي  الععععة تغييععععر اعععع ا العنععععواا 

يلتععععات ب خطععععار محافتععععة القععععاارد بععععالعنواا ال ديععععد بخطععععا  مسعععع ل بعلعععع  الوصععععول 

المكات عععععععات والمرا عععععععالت و العالتعععععععات علعععععععي عنواتعععععععن   و ال اعت عععععععرت كافعععععععة 

المعععع كور صععععحيحة وتافعععع د ومنت ععععة لكافععععة  ياراععععا القاتوتيععععة  ويلتععععات بعععع ا تكععععوا 

مكتوبععععة باللغععععة العربيععععة واا يسععععلم ا  لععععي  جميععععا مكات اتععععن ومرا ععععالتن و خطاراتععععن

( 7 لارد التعاقعععععدات بعععععديواا ععععععات محافتعععععة القعععععاارد   معععععا باليعععععد بعععععالعنواا التعععععالي  

يععععداا ال م وريععععة عابععععدي   و  ر ععععال ا ععععع  طريعععع  ال ريععععد السععععريا معععع  خععععالل م

 0(  23918520ال ي ة القومية لل ريد  و بال اكد عل  رق   

 أعضاء الل نة
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ي عععع  اا تكععععوا كافععععة المكات ععععات والمرا ععععالت المت اللععععة معععع  والععععي ال  ععععات  -

خطععععارات والقععععرارات ا لاريععععة والمتعععععاملي  والمتعاقععععدي  مع ععععا بمععععا فععععي ذلعععع  ا 

ومحا ععععر ال لسععععات و يراععععا مكتوبععععن بشععععكل يمكعععع  الرجععععو   ليععععن ال قععععا علععععي اا 

تكعععوا صعععالرد مععع  األتعععخا  الم عععوض ل ععع  ذلععع  مععع  الطعععرفي  وي ععع  اال ت عععا  

بمععععا يك ععععي تسععععليم ا ويكععععوا ت الل ععععا  مععععا ب يصععععال موقععععا بالتسععععلي   و  ر ععععال ا ععععع  

 0طري  ال ريد  و بال اكد او بااليميل

الععععة تغييععععر  ن معععع  الطععععرفي  لمقععععر  المحععععدل فععععي العقععععد يلتععععات ب خطععععار وفععععي   -

الطعععرف ا خعععر بعععالتغيير مسععع قا  وق عععل خمسعععة عشعععر يومعععا علعععي األقعععل مععع   عععدور 

 0التغيير 

 لظر تعديل العطاء :  -13

ال يعتعععد بععع ن عطعععاب  و تععععديل فيعععن يعععرل بععععد الموععععد المحعععدل ل لسعععة فعععت  المتعععاريا 

طععععابات المقدمععععة بعععععد اعععع ا الموعععععد ويسععععرل اعععع ا ال نيععععة ويحتععععر التعععععديل فععععي الع

 0العطاب ال ائا  عل  صا   الحتر 

 التناال عن العقد :  -14

ال ي عععوز للمتعاقععععد التنععععازل ععععع  العقععععد  و عععع  الم ععععالل المسععععتحقة لععععن كل ععععا  و بعضعععع ا 

  ومععععا ذلعععع  ي ععععوز  ا يتنععععازل ععععع  تلعععع  الم ععععالل أل ععععد ال نععععو   و الشععععركات الماليععععة 

خص ل ععععا بمااولععععة النشععععاط فععععي جم وريععععة مصععععر العربيععععة   ر يععععر المصععععرفية المعععع

ويكت عععععي فعععععي اععععع   الحالعععععة بتصعععععدي  ال نععععع   و الشعععععركة لوا ا خعععععالل بمسععععع ولية 

المتعاقعععد عععع  تن يععع  العقعععد   كمعععا ال يخعععل ق عععول تاولعععن عععع  الم عععالل المسعععتحقة لعععن بمعععا 

 0يكوا لل  ة ا لارية ق لن م   قو  

 آلية المناقصة -15

قصعععععة فعععععت  المتعععععاريا الماليعععععة للععععععروض المق ولعععععة فنيعععععا   فعععععي اتتعععععول  ل نعععععة المن

المناقصععععة للوصععععول ألفضععععل الشععععروط واقععععل األ عععععار وذلعععع  بعععععد تو يععععد     ععععد 

المقارتعععة بعععي  الععععروض مععع  جميعععا النعععوا ي ال نيعععة والماليعععة و  صعععدار  معععر التوريعععد 

بعععي  محافتعععة القعععاارد وبعععي  مععع  يعععت  التر عععية عليعععن مععع   صعععحا  الععععروض المق ولعععة 

 0نيا  وماليا واألقل م  القيمة التقديرية ف

 صعععععدار  مرالتوريعععععد   لععععع  صعععععا   ولل  عععععة ا لاريعععععة   المحافتعععععة  ( الحععععع  فععععع  

 0العطاب األقل  عرا واألفضل تروطا  وال ن ت  التر ية علي   

 أعضاء الل نة
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  محافظة القاهرة التوريد الصادرة من  ألوامرالكميات ط قا  -17

ط قعععا ألوامعععر التوريعععد كتابيعععة  لوات الشعععركات التععع  يعععت  التر عععية علي عععا بتوريعععد  تلتعععات

 0الصالرد الي ا م  المحافتة خالل فترد التعاقد  

 توقيتات ت لي  العطاء :  -18

بعععععديواا ععععععات  الغربعععععيالم نععععع   –التعاقعععععدات  بععععع لارد األولتسعععععل  العطعععععابات بالعععععدور 

اليععععوت المحععععدل ل ععععت  المتععععاريا   ععععرا   الكاتيععععة عشععععر السععععاعة  ق ععععل محافتععععة القععععاارد 

ل ال ي ععععة القوميععععة لل ريععععد ععععع  طريعععع  ال ريععععد السععععريا معععع  خععععال  وباليععععد   مععععاال نيععععة 

 ل الععععاب مععع    لععع وال يلت عععي  –عطعععاب يعععرل بععععد اععع ا الموععععد  بععع نولععع  يعتعععد  السعععريا

 0عطائن اذا قدت بعد فت  المتاريا ال نية  فيصا   العطاب بحصول خط   

 للعطاءات :  فن لاقيي  ت ال -19

 0االلتاات بالمواص ات ال نية المطرو ة  •

 0االلتاات بتقدي  المستندات المطلوبة   •

 0االلتاات بتقدي  عينة لكل بند للتقيي  علي ا ا  ا  •

  0م ال مو و  المناقصة   في األعمال ابقة  •

ال ي عععوز التقعععدت بعععاكتر مععع  معععرالف و يعععت  ا عععت عال العطعععاب الععع ن يقعععوت بتقعععدي   •

 0مرالف   اكتر م

 مدة التوريد  -20

   ععع وعي  ت عععد  مععع     خعععاللاالصعععناف محعععل التعاقعععد توريعععد الرا ععع  عليعععن المناقصعععة بلتعععات ي

  وامر التوريد الصالرد م  المحافتة   صدار التالياليوت 

 إل اء المناقصة:   -21

للمحافتعععة الحععع  فعععي  لغعععاب المناقصعععة ق عععل ال عععي في عععا  ذا ا عععتغني عن عععا ت ائيعععا 

( معععع  37اقتضععععي المصععععلحة العامععععة ذلعععع  وفقععععا  ل  كععععات الععععوارلد بالمععععالد    و  ذا

قعععاتوا تنتعععي  التعاقعععدات التعععي ت رم عععا ال  عععات العامعععة  عععالا الععع كر وكععع ل  فعععي 

 الععععة صععععدور قععععرارات  ععععيالية معععع  الدولععععة تسععععتوج   لغععععاب العمليععععة و ت ععععاب 

  0التعاقد الم رت 

 تعديل الشروط والمواصفات -20

 لخععععال  تعععععديالت علععععي كرا ععععة الشععععروط والمواصعععع ات ق ععععل  للمحافتععععة الحعععع  فععععي

ميعععععال فععععت  المتععععاريا ال نيععععة بسعععع عة  يععععات علعععع  األقععععل  ذا اقتضععععي المصععععلحة العامععععة 

ذلععع    علعععي  ا يعععت   خطعععار مععع  قعععاموا بشعععراب الكرا عععة ب ععع   التععععديالت خعععالل ياليعععة 

يت عععا  مععع    يعععات مععع  تعععاريح  جعععراب التععععديالت   بحيعععال تعت عععر تلععع  التععععديالت جعععابا  ال

مسععععتندات المناقصععععة وملامععععن لمقععععدمي العطععععابات   وذلعععع  علععععي النحععععو الم ععععي  ت صععععيال  

( مععع  قعععاتوا تنتعععي  التعاقعععدات التعععي ت رم عععا ال  عععات العامعععة  عععالا الععع كر 19بالمعععالد  

 أعضاء الل نة
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 الفحص وايستالم :  -22

لتععععات الشععععركة المتعاقععععدد ت  و محافتععععة القععععاارد يععععت   ال حععععص بمعرفععععة ل نععععة فنيععععة تشععععكل ا 

علعععع   ا ترفعععع   األصععععنافب خطععععار ال  ععععات المسععععت يدد خطيععععا  بمواعيععععد وتععععواريح تسععععلي  

 عععتالت بنعععاب عليعععن لتالتععع  ال  عععوف يعععت  اال التعععيب خطاراعععا صعععورد مععع  مسعععتندات اال عععتالت 

ط قععععا للشععععروط  ل صععععنافالمواعيععععد المحععععدلد   فععععيتحععععول لوا اال ععععتالت   لاريععععةمعوقععععات 

التوريععععد علعععع   ا يععععت  التوريععععد خععععالل  يععععات ومواعيععععد العمععععل  و مععععرل بالعقععععد رال نيععععة كمععععا و

 0الر مية لل  ات المست يدد 

 تقدي  الفواتير وطريقة ال داد :   -23

 التععععيو ععععيت  ا ععععت عال العطععععابات للشععععركات المتعاقععععد مع ععععا لعععع  يععععت  صععععرف لفعععععات مقدمععععة 

 علي ععععا بعععععد  تمععععات  ةيععععت  التر ععععي التععععيللشععععركة  األصععععنافتشععععترط ذلعععع  ويععععت   ععععدال يمعععع  

ال حعععص واال عععتالت وذلععع  فععع  خعععالل ياليعععوا يومعععا مععع  تعععاريح ال حعععص والق عععول   جعععرابات

معععا تقعععدي  رقععع   االلكتروتعععيواالعتمعععال بمعرفعععة ال  عععات المسعععت يدد وذلععع  عععع  طريععع  العععدفا 

 سععععا  الشععععركة الرا عععع  علي ععععا بخطععععا  معتمععععد معععع  ال نعععع  بسععععدال مسععععتحقات ا ععععع  طريعععع  

 0 االلكتروتيالدفا 

 التنفيذ ومقابل التأدير :  -42

فعععع  المواعيععععد  مسععععت لكة و مسععععتديمة  كتابيععععة لوات   ا تقععععوت بتوريععععدالشععععركة  تلتععععات

المقععععدت فعععع  عر عععع ا  الامنععععيوط قععععا  لل ععععدول ا عععع وعي  (  المت عععع  علي ععععا فعععع  العقععععد 

والمعععع كور بعععع مر التوريععععد و ذا تقاعسععععي  و تعععع خرت فعععع  التوريععععد مو ععععو  التعاقععععد  و 

تحعععو  يعععر المت ععع  عليعععن    و  ذا امتنععععي عععع  تن يععع   ل التعععاات تاتععع     ذا ت ععع ت ا علععع

عععع  التعاقعععد   يكعععوا للمحافتعععة الحععع  فععع  مصعععالرد التععع مي  الن عععائ  فضعععال عععع   ععع  

ععععع  المععععدد التعععع  تعععع خرت في ععععا  تعععع خيرال  ععععة فعععع  الرجععععو  علعععع  الشععععركة بمقابععععل 

ة لل ععععداول الامنيععععة المدرجععععة بالعقععععد   وال  الشععععركة ععععع  التوريععععد المت عععع  عليععععن وط قععععا

عععع   تشععع ت ايعععدخل فععع   سعععا  معععدد التععع خير معععدل التوقعععا التععع  يك عععي ل  عععة التعاقعععد 

 0 ا ع اب   ا  ق رية ال يد للشركة في ا   ويوقا مقابل الت خير  و 

 م ئولية الشركة عن أعمالها -25

قععععد تترتعععع  علعععع  وجععععول  ل عيععععو   التععععي األ ععععرارتكععععوا الشععععركة مسعععع ولة ععععع   -

وتتحمعععل كامعععل المسععع ولية عمعععا يحعععدر  اتععع  توريعععدا  تابيعععة  التععع كال بعععااللوات فنيعععة 

 0م    رار بس   ا   العيو  

 أعضاء الل نة
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    ععععرت  اذا  ا لاريععععة ععععتتحمل ا ال  ععععة  التععععيو ععععيت  تحميععععل الشععععركة بالمصععععاريا   

 0   األلوات الكتابية  عيو  فنية تحول لوا ا تخدات  ل 

وريععععد ط قععععا  لشععععروط التعاقععععد الععععوارلد فععععي  مععععر تال ععععع تكععععوا الشععععركة مسعععع ولة  -

  التوريععععد الصععععالر للشععععركة و فععععي  الععععة التعععع خير فععععي تن يعععع  مععععا ورل بععععاألمر يععععت

القععععواتي  و اللععععوائ   أل كععععاتوفقععععا  ا تسععععا   رامععععة تعععع خير بالنسعععع  المنصععععو  

    الصلةذات  فيالمعمول ب ا 

 :مخالفة شروط العقد  -26

  ذاقععععد او تن يعععع   علعععع   سععععا  الشععععركة المتعاقععععدد عفسععععح الالحعععع  فعععع   ا لاريععععةلل  ععععة  

معععع  تععععروطن ويكععععوا ال سععععح او التن يعععع  علعععع   سععععا   جععععوارنبععععال تععععرط   خلععععي 

الشععععركة بقععععرار معععع  السععععلطة المختصععععة وتعلعععع  بموجعععع  كتععععا  ير ععععل بال ريععععد السععععريا 

 االلكتروتععععيععععع  طريعععع  ال ي ععععة القوميععععة لل ريععععد   مععععا تعايععععا  فعععع  ذات الوقععععي بال ريععععد 

 0حس  األ وال عل  عنوات ا الم ي  بالعقد  باو ال اكد 

 : الفن المظرو   -27

  عععععار ماليععععة   يععععةعلعععع   ال نععععيالمتععععروف  يحتععععون  ال اتتلتععععات الشععععركات مقدمععععة العطععععاب

 0ذل   ال نيمتروفن  فيو يت  ا ت عال ال عطاب يتضم  

 ي ب اا يحتون المظرو  الفن  عل  الم تندات ايتية :

شعععع رد  ا وجععععد وصععععورد معععع  عقععععد الت  ععععيد الشععععركة لا عععع  صععععا   النشععععاط وا عععع  ا -1

 دات نوتتام ا اال ا   و تكل ا القاتوتي بالمست

  الت ارناال    -2

 ا   المدير او المو ا المس ول  -3

ال ريععععععد –رقعععععع  ال ععععععاكد  –رقعععععع  التلي ععععععوا  –و ععععععيلة التواصععععععل   المحععععععل المختععععععار  -4

تغيعععر العنعععواا يعععت   ا ععع  المخعععول لعععن التواصعععل معععا المتععععاملي  ( واذا تععع   –االلكترواتععع  

الت علععععع  العنعععععواا كافعععععة المر ععععع   صععععع حياا ال ديعععععد و ال اخطعععععار المحافتعععععة بعععععالعنو

 القدي  صحيحن وتاف د قاتوتيا 

  توا  النشاط  -5

  القوميبطاقة الرق   -6

   ري ي  قرار  خرالحديكة و  الضري ةال طاقة  -7

 تس يل لدل مصلحة الضرائ  المصرية   القيمة المضافة ( -8

   ارن المستورلي    ل   و الصناعي  و الت ارن لالس  فيالقيد  -9

يتعامعععل مع عععا ورقععع   سعععا   الععع نا يتعامعععل مع عععا و العنعععوا الععع نمسععع ول و الا ععع  ال نععع   -10

 الدفا علين   مريت  تحويل  ال نال ن  و ال ر   فيالشركة 

 أعضاء الل نة

 
 

- 13 - 

 



 CAIRO GOVERNORATEمـحــــافظة الـقــــاهـرة

   إدارة التعاقدات
 

 

 

 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 للشركة   القوائ  المالية ع  يالر  نوات  ابقن ( الماليالموقا  -11

 تتطل  ا ط يعة ال  ة االلارين   خرلال بياتات  -12

 عقول (  و ابقن   توريد   وامر   األعمال ابقة  -13

 بعاليةيرف  بالعطاب كافة صور المستندات الم يدد بال ياتات  -14

 0عل  م  ير و علين العطاب تقدي   قرار ذمة مالية -15

مي  امغلعععع  ويرفعععع  التعععع  مععععالي األخععععرو  فنععععييقععععدت العطععععاب فعععع  متععععروفي  ا ععععداما  -16

 بالمتروف ال ن  االبتدائي

تقععععدي  مععععا يك ععععي بععععاا المتعاقععععد مسعععع ال فععععي منتومععععة ال ععععاتورد االلكتروتيععععة  -17

المنشععععع د بمصعععععلحة الضعععععرائ  المصعععععرية تن يععععع ا  لقعععععرار السعععععيد / رئعععععيد م لعععععد 

  2021لسنة   1602الوزراب رق  

 -ا تية:الطر   ب  دلجني ا     يسدل التامي  الم قي بم لل        -18

  االلكتروتيمنتومة الدفا و التحصيل خالل  االلكتروتي م  فا لدو ائل ا •

ا و اال يقتعععر والمعتمعععددف المحليعععة المصعععار   عععدلتقعععدي  خطعععا   عععماا صعععالر مععع   •

 ال نيعععةمععع  تعععاريح جلسعععة فعععت  المتعععاريا   تععع ر  ربععععةتعععرط  عععارل لمعععدد   وبعععال قيعععد 

 % ف   الة ر وا العطاب  5  ل و يستكمل 

 يوما  م  تاريح جلسة فت  المتاريا ال نية  90مدد ل االرت اط باأل عار •

  صل كرا ة الشروط و المواص ات علي ا طابا الش يد   -19 •

 االتترا  في بوابة التعاقدات العامة  -20 •

 تلتات الشركة بكتابة العروض مميكنن و ليد يدويا  -21 •

االلتععععاات بععععاا تكتعععع  ال نععععول التععععي  تشععععتر  ب ععععا الشععععركة بععععن د ترتيعععع   -22 •

 ة لكرا ا

تععععرقي  العطععععاب ال نععععي و المععععالي بعععععدل كععععل صعععع حن موجععععولد علعععع  العطععععاب  -23 •

 ما ذكر االجمال  عل  الترف م  الخارر

 الل نة  عضاءأ
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 :  المال المظرو   -82

 : ا تيةعل  المستندات  الماليي    ا يحتول المتروف 

لعععععدمغات واا وت واالسععععععر اال ا ععععع  لكعععععل صعععععنا تعععععامل كافعععععة الضعععععرائ  والر ععععع -1

 0م رخن وموقعة  األ عارقائمة 

 التعععي األ ععععارالرا عععية تمكعععل اقعععل االلوات الكتابيعععة    ععععارمععع  الشعععركة بعععاا   قعععرار -2

التعاقععععد لعمالئ ععععا الم ضععععلي    وتتعاقععععد علي ععععا وتحععععي ذات تععععروط ال يععععا   وت يععععا ب ععععا 

خاصعععععة   خصععععع     ععععععارممايلعععععة او اقعععععل مععععع  ال  األ ععععععاروالمميعععععاي  واا اععععع   

العععععح   و ععععععروض مو عععععمية او  0000ت وال ي عععععات والم  سعععععات الخيريعععععة لشعععععركاا

  0عروض الشراب الم ما  واب للشركات او االفرال

تععع الد ا عععتي اب تسععع ة المكعععوا الصعععناع  المصعععرل الصعععالرد عععع  اتحعععال الصعععناعات  -3

  0المصرية اا وجدت 

 ل خطعععا  مختعععوت وموقعععا مععع  ال نععع  بعععرق   سعععا  الشعععركة وا ععع  ال نععع  وال عععر  الععع -4

 0  التحويل علين امر الدفا يت

 التقاعس عن ايستالم : -29

ي عععع  علعععع  ال  ععععات المسععععت يدد ا ععععتالت األصععععناف فععععي المواعيععععد المحععععدلد بالعقععععد  ععععال 

مطابقت ععععا للمواصعععع ات والشععععروط المت عععع  علي ععععا بالعقععععد  وللمتعاقععععد  ععععال تقععععاعد ال  ععععة 

نعععة محايعععدد لدرا عععة يل ل المتعاقعععدد عععع  اال عععتالت التقعععدت بطلععع  للسعععلطة المختصعععة لتشعععك

    ا  التقاعد   وصورد منن لمكت  تكاول التعاقدات العمومية وذل  للمتابعة  

 الشطب من س الت الموردين : 

اذا ت عععععي  اا الشعععععركة  المتعاقعععععدد قعععععد ا عععععتعملي بن سععععع ا او بوا عععععطة  يراعععععا الغععععع  او 

بنعععد ت ال التالعععع  فععع  تعامل عععا معععا ال  عععة فععع   صعععول ا علععع  العقعععد او   عععابت ا عععتخدا

مععع  بنعععول كرا عععة الشعععروط او تعععص مععع  تصعععو  قعععاتوا تنتعععي  التعاقعععدات التععع  ت رم عععا 

والئحتعععععن التن ي يعععععة فاتعععععن  2018( لسعععععنة 182ال  عععععات العامعععععة الصعععععالر بالقعععععاتوا رقععععع   

 ععععيت  اتخععععاذ االجععععرابات القاتوتيععععة لشععععط  ا ععععم ا معععع   عععع الت المععععورلي  بال  ععععات 

 0الحكومية  

 اعضاء الل نة 
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ــة -31 ــدم للمناقصــ ــر المتقــ و المواصعععع ات  علعععع  جميععععا الشععععروط   طلععععا ب تععععةالعامععععة  يقــ

العععوارلد بكرا عععة الشعععروط المايلعععة و ملحقات عععا و اتعععة موافععع  علععع  معععا جعععاب ب عععا و ال نيعععة 

ووفقعععا    لنمعععوذر عليعععة المايلعععة بات عععا تعت عععر مكملعععة لشعععروط التعاقعععد  عععال ر عععو المناقصعععة 

 العقد المرف  ( 

التععععع  قعععععد ي عععععدي ا م لعععععد الدولعععععة    لارد ال تعععععول   المال تعععععات  ميعععععا لتعععععات بو اتعععععن م

المختصععععة (  ععععال مراجعععععة كرا ععععة الشععععروط و العقععععد مععععا  ختصععععا  م لععععد الدولععععة 

 بنتر  ل منازعات ذات صلن بالعملية محل التعاقد  و العقد 
 الكميات و المواصفات المطلوبة لعملية شراء أدوات كتابية للديواا العام 

 2021/2022رافق للعام المال  ة المو إدارة شرط 
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 الولدة  بياا م
 المقدار المطلوا المقدار المطلوا

 شرطة المرافق الديواا العام 

 ----- 500 ا ا ة  حبر ختامة  1

 ----- 500 عدد كربون بالستيك  2

 ------- 100 عدد   كربون وجهين  3

 ---- 500 عدد سلوتيب صغيربكرة  4

 ------- 200 عدد كبيرسلوتيب بكرة  5

 ------- 100  دد دفتر فهرس  6

 ------- 200  دد دفتر حرف ز  7

 ------ 2000  دد محفظة برباط   8

 ------ 3000  دد سم  8اكالسير مسلفين  9

 50 1000 قلم قلم كوريكتور  10

 ----- 500  لبه دبوس كلبس صغير 11

 --- 500  لبه دبوس كلبس كبير  12

 ----- 500 لبه  ين دبوس بجناح 13
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 لكميات و المواصفات المطلوبة لعملية شراء أدوات كتابية للديواا العام اتابة 

 2022/ 2021و إدارة شرطة المرافق للعام المال  
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 الولدة  بياا  م
 المقدار المطلوا المقدار المطلوا

 افقشرطة المر الديواا العام

 50 1500  لبه دبوس أبرة 14

 ---- 3000  لبه دبوس دباسة صغير  15

 ---- 2000  لبه دبوس دباسة كبير  16

 100 2000 قل  أزرق قلم جاف  17

 ---- 500 قل  أحمر قلم جاف  18

 ---- 500 قل  أسود قلم جاف  19

 50 2000 قل  قلم رصاص  20

 ----- 1000 عدد  علبه بوكس لحفظ الملفات  21

 ----- 1000 لفه  دوبار  22

 ---- 300 بالعلبة  دبوس مشبك صغير  23

 ---- 500 بالعلبة  دبوس مشبك وسط   24

 ----- 200 بالعلبة  دبوس مشبك كبير  25

 5 30  دد  دفتر عرض بوستة 27

 ---- 200  دد  أصابع الصق  28
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 لمواصفات المطلوبة لعملية شراء أدوات كتابية للديواا العام ت و الكميا تابة ا

 2022/ 2021و إدارة شرطة المرافق للعام المال  
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 الولدة  بياا  م
 المقدار المطلوا المقدار المطلوا

 شرطة المرافق الديواا العام

 ---- 40000  دد  دوسية ورق بحديدة 29

 ------ 200 عدد 3×2ورق صابون   30

 ---- 200 عدد 3×3ابون  ورق ص 31

 ----- 200 عدد 4×3ورق صابون   32

33 
 ------ 3000  دد  ملف بالستيك بجراب  

34 
 ملف بمسطرة 

 ----- 2000 عدد 

35 
 قلم يوني بول ازرق 

 --- 500 قل 

36 
 قلم يوني بول اسود

 ----- 300 قل 

37 
 قلم يوني بول احمر 

 ------ 200 قل 

38 
 ---- 500 قلم قلم فسفوري 

 ---- 3000 عدد بالستيك  شفافحافظة  39

 ------ 100 علبة حافظة دبابيس  41

42 
 100 400  دد  أستيكة وسط 

43 
 ----- 300 قلم قلم فلوماستر 

44 
 ---- 300 كيس أستك نقدية

45 
 ----- 20 باأللف ظرف دوبل فلوسكاب باأللف 
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 لكميات و المواصفات المطلوبة لعملية شراء أدوات كتابية للديواا العام ابة ات 

 2022/ 2021و إدارة شرطة المرافق للعام المال  

 

 

 

 

    
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 االشتراطات الخاصة 
 يم عينة لكل بند من البنود التي سيتقدم بها للبت بتقد يلتزم مقدم العطاء  -العينات : -1

 علي اساسها  
 التوريد:  يجب أن تذكر فيه أقل مدة توريد ممكنة و يفضل البضاعة الحاضرة  -2

 0أسبوعين من تاريخ استالم أمر التوريدو أقصى مدة توريد 
 0 مرافقو إدارة شرطة ال التسليم: بالمخازن الخاصة بديوان عام محافظة القاهرة  -3
 من تاريخ فتح المظاريف الفنية  يوما   90االرتباط باألسعار:  لمدة  -4
بمقر   -5 االستالم  و  الفحص  بعد    : المرافق الدفع  شرطة  إدارة  و  القاهرة  محافظة  عام  ديوان 

 بموجب أمر دفع بنكي.
بأمر   -6 الواردة  الكميات  بتوريد  المورد  الصادر  يلتزم  القاهرةمن  التوريد  محافظة  عام  و   ديوان 

  0االعتمادات المتوفرة لديها وقت اإلصدار ب حس
 للمحافتة الح  في زيالد  و تقصاا الكميات ط قا لإلعتمالات المالية المتا ة. -7

 توقيع مقدم العطاء  
 مدير إدارة التعاقدات                            

                            
 وقي   ناجى إبرا يم الدس                         

 أعضاء الل نة 
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 الولدة  بياا  م
 المقدار المطلوا المقدار المطلوا

 شرطة المرافق الديواا العام

46 
 ----- 10 باأللف ظرف فلوسكاب باأللف 

47 
 ---- 20 األلفب  لف فلوسكاب باال  1/2ظرف 

48 
فلوسكاب أبيض  1/4ظرف 
 باأللف 

 ----- 10 باألل  

49 
فلوسكاب أصفر  1/4ظرف 
 باأللف 

 ----- 10 باألل  

50 
 ---- 2000 عدد  Lحافظة بالستيك شفافة حرف 

 300 ---- عدد  دوسية بالستيك  51
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