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 للديوان العام و إدارة شرطة المرافق   

  2021/2022للعام المالي 

 بنظام األظرف المغلقة  
 مالي (  –) فني 

  2018لسنة    182ة الصادرة بالقانون رقم  تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العاموفقًا ألحكام قانون  
    و الئحته التنفيذية
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 مقدمة 
إدارة التعاقييييدات  –فييييي إطييييار رظبيييية مةافظيييية الاييييامرة ميييين خييييما اةدارة المرك ييييية للشيييي ون المالييييية 

شييييراء أدوات نظافيييية مسييييتهلكة و مسييييتديمة  للييييديوان العييييام وإدارة شييييرطة لفييييي طيييير  مناقصيييية  اميييية 

لتيييييوفير المنتجيييييات اات جيييييودة  اليييييية ب ف يييييا قيمييييية ماليييييية  2021/2022 المرافيييييق للعيييييام الميييييالي 

ييييييتم االلتييييي ام بكافييييية الايييييرارات و  أنوفايييييا للمواصيييييفات المرفاييييية  ليييييى للجهيييييات اةداريييييية بالدولييييية 

 فاييييد قييييررت طيييير  مناقصيييية  اميييية بشيييي ن اليييي  وفاييييا  للمواصييييفات و الشييييروطالاييييوانين المنظميييية لييييال  

 0ت الماثلة  و المواصفابكراسة الشروط  المو ةة

وإدارة شيييييرطة المرافيييييق  ل مييييين طييييير  المناقصييييية العامييييية ديوان العيييييام تهيييييدف مةافظييييية الايييييامرة  الييييي

اات الماثليييية إلييييى د ييييوة الشييييركات المتخصصيييية فييييي مجيييياا توريييييد أدوات النظافيييية  لتييييوفير منتجييييات 

  0وب  لي كفاءة ا قيمة ماليةقجودة  الية ب 

مان تةايييييق معييييايير ومبييييادص تكيييياف  الفيييير  وتع ييييي  مرا يييياة اتخيييياا مييييا يليييي م ميييين تييييدابير ل ييييبواليييي  

الشييييفافية والن اميييية والعداليييية والمسيييياواة فييييي المنافسيييية بييييين المتاييييدمين فييييي المعامليييية و ييييدم التةييييي  

الى ميييينهم أو التميييييي  بييييينهم ز وأي ييييا تع ييييي  كفيييياءة اةنفيييياا الةكييييومي ميييين خييييما تةديييييد االةتياجييييات 

لتوريييييد للشييييركات الفييييا  ة بمعرفيييية مةافظيييية الاييييامرة  الفعلييييية للجهييييات الةكومييييية و إصييييدار أواميييير ا

 0بناءا  لى األسعار التي سيتم التوصا إليها 

كمييييا  –ويجييييو  ألصييييةات الشييييركات المتادميييية أن ية ييييروا جلسيييية فييييت  المظيييياريف الفنييييية والمالييييية  -

يجييييو  أن ية يييير منييييدوت مفييييوب ميييين الشييييركة بموجييييت تفييييويب يخييييوا ليييي  كافيييية الصييييمةيات 

 0ى ماا الش ن  الم مة قانونيا  ف
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 ط والمواصفات : مةتويات كراسة الشر -1
 0الشروط العامة للمناقصة   ▪
 0المطلوبةصناف والكميات  األنوع  ▪
 0المواصفات الفنية   ▪
 0العقد النموذجي   ▪

 شروط العامة  ال ▪
 األخمقيات ومكافةة االةتياا والفساد  -1

تبوووي   إذاموووا  ظوووا   وووييوووة المنا ووووة ومنوووا الممارووووات ا ظتكاريوووة جهوووام ظما بإخطوووار  تقووووح مظا اوووة القوووا ر 

لهووووا وجووووود اتفوووواو تو تعاقوووود تو تبوووواد  معلومووووات بصووووور  مباشوووور  تو  يوووور مباشوووور  تو تنوووووي  موووو  خوووو   

بوووي   تو يووور ح مووو  المووووافي  بالجهوووة وصووواظ  العطووواذ  توالغيووور ووووواذ كوووا  ذلوووا بوووي  ا  مووو  المختصوووي  

 0  األظوا  ير ح م  المتعاملي  ما الجهة بظو    توتصظا  العطاذات  يما بينهح 

 الجهات المختصة فورا  ن :  إبمغيجت  لى الشركات المتنافسة  األخرو لى الجانت 

مواووف تو جهووة موو  الجهووات ذات الصوولة بتنفيووذ  ووذ   تيتو  يوور مشووروع موو  قبوو   قووانونيتصوورف  يوور  تي •

نايوور الظصووو   لوو   المناقصووة إجووراذات   ووير ، موو  شووانت التووارير بطريوو  مباشوور تو  يوور مباشوو المناقصووة

موو  األطووراف بغوورق تظقيوو   تيترتيوو  مباشوور تو  يوور مباشوور بووي   تيتو  ممايووا ماليووة تو تيووة ممايووا تخوور  

بصووور   يوور مشوورو ة  يمووا  اإلجووراذات  وويمصوولظة شخصووية تو  وودف  يوور مشووروع ويشووم  ذلووا التووارير 

موو  األطووراف بصووور  مباشوور  تو  يوور مباشوور   تيتهديوود بهوودف إاووعاف تو إاوورار تو  المناقصووة يتعلوو  بهووذ  

 اإلد ذالتووووارير  لوووو  وووووير إجووووراذات التظقيقووووات ، تو تعطيلهووووا تو تموير ووووا تو تغيير ووووا تو إخفا هووووا ، تو  تو

بمعلومووات  ماووللة تو كاذبووة لجهووات التظقيوو  لعرقلووة وووير ت  تظقيوو  بشووا  تيووة شووكاو  تو إد وواذات بوجووود 

تو إكوورا  تو تواطوو  تو تهديوود ت  طوورف تو إيذا ووت لمنعووت موو  اإلبوو    وو  معلومووات  مماروووات  ووواد تو اظتيووا 

 0لدية والمرتبطة بالتظقي   

 أعضاء اللجنة 
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  انين واللوا   المنظمة بالمناقصةوالا -2

تبرمهووووا الجهووووات العامووووة  التوووويتخاووووا  ووووذا المناقصووووة العامووووة ألظكوووواح قووووانو  تناوووويح التعاقوووودات  ▪
الصووووادر بقوووورار وميوووور الماليووووة رقووووح و  ظتووووت التنفيذيووووة  2018( لووووونة 182قووووانو  رقووووح  الصووووادر بال

 وووووي شوووووا  تفاوووووي  المنتجوووووات  2015( لوووووونة 5القوووووانو  رقوووووح   ظكووووواح و ، 2019لوووووونة  692
وذلووووا  يمووووا لووووح يوووورد بشووووانت نوووو  خووووا   وووو   المصوووورية  وووو  العقووووود الظكوميووووة و  ظتووووت التنفيذيووووة

ذ  ا ظكوووواح جوووومذ  يتجوووومت موووو  الكراوووووة والعقوووود مكملووووت كراوووووة الشووووروط والمواصووووفات وتعتبوووور  وووو
بوووودو  مقابوووو  ودو  تدنوووو   ا إليهووووالمشووووار  ظميوووو  صووووور  اوترشووووادية موووو  القووووواني  ويمكوووو  تلهووووا 

 ( (www.etenders.gov.egمو ولية  ل  المظا اة م  خ   بوابة التعاقدات العامة  
ذات الصوووولة بمواوووووع المناقصووووة كمووووا يووووور  بشووووا  التعاقوووود كا ووووة القووووواني  واللوووووا   والقوووورارات  ▪

  0العقد    ي يما لح يرد بشانت ن  
               2020( لووووووونة 200رقووووووح   قووووووانو  صووووووندوو د ووووووح ا شووووووخا  ذو  ا  اقووووووة الصووووووادربالقانو  ▪

 .2020اكتوبر  1تح نشر  بالجريد  الرومية    
 لغة تاديم العطاء :   -3

وط والمواصووووفات والعقووووود وجميووووا المظااوووور اللغووووة المعتموووود   وووو  كراوووووة الشوووور  ووووياللغووووة العربيووووة  ▪
والمراووووو ت و ير ووووا موووو  الموووووتندات ذات الصوووولة بمواوووووع الطوووور  والتعاقوووود و وووو  ظالووووة تقووووديح 
مووووتند بوووا  لغوووة تخووور  يتعوووي  ترجمتوووت إلووو  اللغوووة العربيوووة  ووو  طريووو  مقووودح العطووواذ مووو  مكتووو  

  ووووويلتبوووووا  ويعتبووووور الووووون  العربووووو   وووووو المعوووووو   ليوووووت  ووووو  ظالوووووة ا خوووووت ف تو ا  –معتمووووود 
  0المامو  

 الشكاوى : -4
 بالنسبة للشكاوى المتعلاة بمخالفة أةكام الاانون : ▪
لوووونة  182 وووي ظالوووة إخووو   جهوووة الطووور  باظكووواح قوووانو  تناووويح التعاقووودات العاموووة الصوووادر بالقوووانو   ▪

و   ظتووووت التنفيذيووووة يظوووو  لصوووواظ  الشووووا  التقوووودح بشووووكوا  إلوووو  مكتوووو  التعاقوووودات الظكوميووووة  2018
 0و البت  ي الشكو  و تووية الخ  ات و يكو  تقديح الشكو  إل  المكت  المذكور للنار  

ظكاح قانو  تنايح التعاقدات التي تبرمها الجهات لكراوة الشروط والمواصفات تو ألجهة الطر   مخالفة ي ظالة  ▪
لتعاقدات بالجهة ا دارية او بشكو  ال  ادار  االتقدح   لصاظ  العطاذ، يظ   التنفيذية والفة الذكر و  ظتت العامة

  لألظكاحويتح  ظ  الشكو  واتخاذ قرار بشانها و قا ، ال  مكت  شكاو  التعاقدات الظكومية التابا لومير المالية 
( م  ال  ظة التنفيذية   6والماد  رقح   2018لونة 182( م  القانو  5وا جراذات الوارد  طبقا للماد  رقح  

وإذا لح يفص   يها بمعر ة الجهة اإلدارية يكو  لت الظ   ي التقدح بشكوا  إل  مكت    2018لونة  182للقانو  
( 1برج رقح    -شكاو  التعاقدات الظكومية بومار  المالية الكا   مقر  بابراج ومار  المالية امتداد رموي 

وية الخ  ات وذلا قب  الشكو  وتو  يللنار والبت والمتامنة ا  يتح تظديد مراظ  وتوقيتات تقديح الشكاو  
 و قا للموا يد ا تية:  اللجوذ إل  جهات القااذ  ل  ا  يتح تقديح الشكو  للمكت  المذكور

 المد  المومو  بها  الظالة  ح

الفنية   شكاو  متعلقة بإجراذات الطر  وكراوة الشروط 1 المااريف  لفق  المظدد  المو د  المظدد  قب   القانونية  المد   خ   
  بالقانو 

وبعة تياح م  تاريخ اإلخطار بالبت     خ   المد  القانونية المظدد  بالقانو  شكاو  متعلقة بالبت الفن   2
 ( الفني

 قب  المو د المظدد للتعاقد بيوم   م   ل  ا ق   شكاو  متعلقة بالبت المال    3

 م   ل  ا كرر م  صدور القرار الذ  يتارر  يتح تقديمها بعد يومي  شكاو  متعلقة بدخو  إجراذات التعاقد ظيم التنفيذ  4
 منت الشاك  

 مع تاديم صورة من الشكوى للجهة االدارية   مةافظة الاامرة ل ادارة التعاقدات .

 أعضاء اللجنة 
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 الموافاة  لى الشروط :  -5

ت  وو  المناقصووة شووتراكإيقوور صوواظ  العطوواذ بموا قتووت  لوو  كا ووة الشووروط والمواصووفات الوووارد  بالكراوووة ويعتبوور 
 ووداد التامي  الم قت إقرار منت بذلا ، و  يقب  منت بعد روو المناقصة خ ف ذلا.

 توافر اال تماد المالى: -6

 لت لغ وغلمم  ل ممو محمما لغتمممل علغل وذمم  عنغمم   مم   لإ لغل ريمم تممت تمم الم لغ الممل لغ تلمم   غليةلمم    للمم  

 ن لغ وم عشمط  لغ ملاقم  لغ ي ل غكلا   2021/2022لغ وغى   غل وملغ لوح   
 البرنامج ال منى المتوقع للعملية:   -7

 2022/   /     تاريخ اإلعالن -1

  2022/      / جلسة االستفسارات  -2

 2022/    /     تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية -3

 2022/      /   تاريخ اإلنتهاء من البت الفني -4

 2022/    /     تاريخ فتح المظاريف المالية -5

 2022/  /      تاريخ اإلنتهاء من البت المالي -6

 2022/     /       تاريخ اإلخطار بالترسية -7

 :وطرياة سدادما وردماالت مينات  -8

 الت مين الم قت أوال  :  •

ا 5000مقمممم لر    مؤذمممم  بمممم  ل  تمممم مل  لغ تممممو  يللممممام  مممموح   ع يسمممم    ب حمممم   (   جيلهممممو

  لغليةل يمممم  غقمممموم ن تيامممملت لغل وذمممم لت لغلمممم  ( ممممم  لغل حمممم31بوغ ممممو ة رذممممت   ةلغصمممم ر لغ حمممم  

ا غ مممم ة  تاممهممممو لغ همممموت لغ وممممم  ،مممموغة  لغمممم تم ي عي مممم  لن يكمممم ن لغلمممم مل  لغ ؤذمممم    مممموغحو

ثلثمممل  ي ممممو ب ممم  لملهمممو  مممم ة ،مممميون لغ تمممو  ءع مممم ة مممم  ،مممميون لغ تمممو  ي عذممموبل غلل  يممم  

 مل  لغ ؤذمممم   عن لغمجمممم ي مغمممم  مقمممم م لغ تممممو  ي عيسمممملا   لغ تممممو  لغمممم     يممممؤ   لغلمممم

ا  لخا لغ امعف لغةي    توملا عمماقو

  -و يتم ذلك باحدي الصور اآلتية :
 :لغ اع علغلحصلا ل غكلمعم  ▪

ب  ج  ختو    ون  و ر م  ءح  لغ صورف لغ حلل  لغ  ل  ة غلم مقلمن ب   ذل  ءع شمط عءن يقم اله لغ صمف   ▪

( شه ر م  توريخ الح لغ اوريف 4لغ تل   ،ور  غ  ة   ب مه ي اع تح  ءمم لغ ه  لإ لري  مالغو ي لز  لغل مل 

 . 2018غسي   182( م  لغل ح  لغليةل ي  غلقوم ن 31طاقو غل و ة رذت   لغةيل  

ا ممممم  مسمممملحقوته لغصمممموغح  غلصمممممف ممممم    للمممموت ءخممممم  اممممى نلت لغ همممم  ل  لريمممم  ءع غلم ممممو  ▪ خصمممم و

غحممممل  ل ملهممممو  ممممم  ل   ممممو   ي عاممممى عاممممى لغ ذمممم  لغ حمممم   غلسمممم ل  عيمممملت ل حلةممممو  بوغلمممم مل  لغيهممممو ى 

ب  جمممم  مختممممور بكلممممو  يم،مممما غممممه  –حوغمممم   مممم م ل ل ممممه اممممى لغ هلمممم  لغ حمممم  ة جمممموز غل همممم  لغ ل وذمممم ة 

بخ ممممم  لغاميمممم  لغسممممميع   مممم  طميممممق لغهل مممم  لغق ملمممم  غلاميمممم  مممممع ت ايمممما  اممممى نلت لغ ذمممم  بوغاميمممم  

خمممممم ي مغغمممممو  لغ قممممم  ءع ل غكلمعممممممى ءع لغةممممموتو بحسممممم  ل حممممم ل  ع عن حوجممممم   تخمممممون ء  مجممممممل  ء

 تيةل   ب ل،ت  ءح  مق م  لغ تو لت لغلوغل  غ تو ه بحس  تمتل  ءعغ يوتهو .

 أعضاء اللجنة 
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واذا انوووووظ  مقوووودح العطوووواذ موووو  العمليووووة قبوووو  الميعوووواد المظوووودد لجلوووووة  ووووت  الماوووواريف الفنيووووة  يصووووب  
ر للجهووووة ا داريووووة دو  الظاجووووة الوووو  تنبيووووة او  انووووذار او ا لتجوووواذ الوووو  القاوووواذ او التووووامي  الم قووووت ظقووووا

اتخوووواذ تيووووة إجووووراذات تو إقامووووة الوووودلي   لوووو  ظوووودوى اوووورر ويوووورد التووووامي  الم قووووت إلوووو  تصووووظا  
ر  ور إنتهاذ جميا إجراذات مرظلة البت الفن .  العطاذات  ير المقبولة  نيا

 الت مين النها ي ثانيا : 

ممممم  ذل مممم  لغ قمممم   %5يسمممما  ب لغلمممم مل  لغيهممممو   لممممى  مممموح  لغ تممممو  لغةممممو ا ءن يممممؤ       

عيسمممم   بقامممم    تو ممممه    خممممل   أمممممة ءيمممموم   مممما تامممم ء ممممم  لغلمممم م لغلمممموغ  إختممممور

( مممممم  لغل حممممم  82لغلممممم مل  لغيهمممممو   ب حممممم   لغتمممممما لغ يصممممم    للهمممممو بوغ مممممو ة  

 0لغليةل ي  لغ أور لغلهو 

  -حدي الصور اآلتية :إب  ويتم ذلك
 0لغ اع علغلحصلا ل غكلمعم   •

 مممو ر مممم  ءحممم  لغ صمممورف لغ حللممم  لغ  ل ممم ة غلمممم مقلممممن ب  جممم  ختمممو   ممم ون  •

بمممم   ذلمممم  ءع شمممممط علن يقممممم الممممه لغ صمممممف ب مممممه يمممم اع تحمممم  ءمممممم لغ همممم  لإ لريمممم  

 0لغ تل   مالل ي لز  لغل مل  لغيهو   لغ تل   

ا ممممم  مسمممملحقوته لغصمممموغح  غلصمممممف ممممم    للمممموت ءخممممم  امممم  نلت لغ همممم   • خصمممم و

 ل  عيمممملت ل حلةممممو  بوغلمممم مل  لغيهممممو   لإ لريمممم  ءع غلم ممممو عاممممى لغ ذمممم  لغ حمممم   غلسمممم

غحمممل  ل ملهمممو  مممم  م،ممميو  ل   مممو  بوغكومممما ع لغقاممم    ي عامممى حوغممم   ممم م ء ل مممه اممم  

ب  جمممم  مختممممور بكلممممو  يم،مممما غممممه بخ ممممم   –لغ هلمممم  لغ حمممم  ة جمممموز غل همممم  لغ ل وذمممم ة 

لغاميمممم  لغسممممميع ي  مممم  طميممممق لغهل مممم  لغق ملمممم  غلاميمممم  مممممع ت ايمممما  امممم  نلت لغ ذمممم  

غكلمعمممممم  ءع لغةممممموتو بحسممممم  ل حممممم ل  ع عن حوجممممم   تخمممممون ء  مجممممممل  بوغاميممممم  ل 

ءخمممم ي مغغمممو  لغ قممم  ءع تيةلممم   ب ل،مممت  ءحممم  مقممم م  لغ تمممو لت لغلوغلممم  غ تو مممه بحسممم  

 0تمتل  ءعغ يوتهو  

ا حلممم  لملهمممو  مممم ة لغ قممم  عيمممم  تممموملا  ا غليةلممم  لغ قممم  ع،ممموريو عيكممم ن لغلممم مل  لغيهمممو    ممموميو

 0ا ر لملهو  م ة لغ ق  

علنل غممممت يممممؤ   مممموح  لغ تممممو  لغةممممو ا لغلمممم مل  لغيهممممو   خممممل  لغ هلمممم  لغ حمممم  ة ي جمممموز 

غل همممم  لإ لريمممم  مغغممممو  لغ قمممم  ءع تيةلمممم   ب ل،ممممت  ءحمممم  مقمممم م  لغ تممممو لت لغلوغلمممم  غ تو ممممه 

  0بحس  تمتل  ءعغ يوتهو  

 أعضاء اللجنة
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ا غ ممم م ،ممم ل  لغلممم مل  لغيهمممو   يصممماح لغلممم مل  لغ ؤحمممو ت عاممم  ج لمممع  ل هممم  ذممم  حقمممو

 لإ لريمممم  ي ت ممممو يكمممم ن غهممممو ءن تخصممممت ذل مممم  تمممما خسممممورة تلحممممق بهممممو منل تاممممل  ءن

ممممم  ء  مامممموغل مسمممملحق  ءع تسمممملحق غمممم يهو عنغمممم  الهممممو  مممموح  لغ تممممو   مممم  لغ لسمممما  

عامممى حوغممم   ممم م تةويلهمممو تل ممم  مغمممى خصممم هو مممم  مسممملحقوته غممم   جهممم  م لريممم  ءخمممم  

لإخمممل  بحقهمممو اممم  لغمجممم ي  للمممه ءيمممو تمممون ،ممما  ل ،ممملحقوا ي عنغممم  تلمممه ممممع  ممم م 

ا ب و غت تل ك  م  ل،للةو ه م  حق ا بوغتميق ل  لر     0ذضو لو

 

 سريان العطاءات :  صمةية -10
نا ووووذ  المفعووووو  و يوووور جووووا م الرجوووووع  يهووووا موووو  وقووووت تصوووودير ا بمعر ووووة مقوووودميها العطوووواذات  تبقوووو      

ــاوذلووووا  ــعون يومــ ــدة تســ اوووواريف الفنيووووة ويووووتح البووووت موووو  التوووواريخ المظوووودد لفووووت  الم تتبوووود لمــ

ذا تعووووذر البووووت وا خطووووار بالتروووووية قبوووو  إ نتهوووواذ موووود  وووووريا  العطوووواذات  ووووإوا خطووووار بالتروووووية قبوووو  
مووود ووووريا  العطووواذات ومووود صووو ظية التوووامي   –بعووود موا قوووة الوووولطة المختصوووة  –ذلوووا، كوووا  للمظا اوووة 

  يوووتح ذلوووا كلوووت قبووو  تلووو  خطوووار مقووودم  العطووواذات كتابوووة بوووذلا  إالم قوووت لمووود  مناووووبة ويجووو   ليهوووا 
ر  لووو  ا قووو  ويووووتبعد كووو   طووواذ لوووح يقبووو  إتووواريخ  نتهووواذ مووود  ووووريا  العطووواذات بخمووووة  شووور يوموووا

  ور إنتهاذ مد  وريا  العطاذ.  تمينا ت تويرد إلي  ةكتاب تصاظبت مد مد  وريا   طا 
  - ا  العروب الفنية :يفاء و استياست -11

ر ل ظكوواح الوووارد  بالموواد   وتياووا  العووروق الفنإيووتح اوووتيفاذ و    ( 67يووة المقدمووة موو  تصووظا  العطوواذات و قووا
 م  ال  ظة التنفيذية لقانو  تنايح التعاقدات الت  تبرمها الجهات العامة والفة الذكر .

توووا د اللجنووة  لوو   التوويالموووتندات  توفاذ البيانووات يالتعاقوودات بنوواذ  لوو  طلوو  لجنووة البووت اوووت إلدار يجوووم 
 مييدة الالوو مح وذلووا خوو    الفنوويالتقريوور  إ ووداد  وويالعطوواذات بمووا يعينهووا  تصووظا  نيووت موو   تمووور تياووا  ياوت

 توفاذ البيانووات يو وو  ظالووة  وودح اوووتجابة صوواظ  العطوواذ لطلوو  اوووت إخطووار حموو  توواريخ  أيييامتجيياو  ثمثيية 
يووتح  إليهووا  بطلبووة موو  اللجنووة و المواووظة المظوودد خوو   الموود   بعطا ووت الفنيووة األمووورياووا  الموووتندات  وت

 0  األخر ما العطاذات    للمقارنة ير قاب   تواوتبعاد  طا ت با تبار   ير واا  

 مسئول التنفيذ بالشركة المتعاقدة : -21

                  تيةلممممممم  و غل قممممممم  بل لمممممممل  ءحممممممم  م  ةلهمممممممو  اممممممم  للهمممممممو لغ يوذصممممممم   لغمل،ممممممم تللمممممممام لغأممممممممت      

ب  جممم  تةممم ي     عتقممم يت لغ سممملي لت لغ لةمممق  للهمممو  ن تيةلممم  لغ قممملغقمممملر( عنغممم  غلليسممملق م مممه بأممم ملخممم   

 ر،   ي ل   غه ل لغ   ف م  لغأمت  .
  

  كراسة الشروط  -31

علغ  ل مممممةوت  لغيسمممممخ  ل  ممممملل  مممممم  تمل،ممممم  لغأممممممعطبلقممممم يت تللمممممام لغأممممممت  لغ لق مممممم      

أممممت  بكممما ي لامممم نغممم  ذاممم   مممم  لغعع للهمممو طممموبع لغأمممهل  م ذ ممم  عمخل مممم  بخممموتت لغأممممت  

ممممو عر  الهمممو عت لامممم تمل،ممم  لغأممممعط علغ  ل مممةوت جممما ل   يل ممماء مممم  لغ قممم  لغممم   ،مممل ذع 

ع  ي لمممم  بممم   ت مممم يا امممم   ل   ممممو  بمممل  لغ همممم  لغ ل وذممم ة عبممممل  لغأمممممت  لغلممم  ،لسممممي  مغلهمممو 

 0لغكمل،  بسا  مو ت عمه لغأمت  لغ لق م  م  لشلملطوت 

 أعضاء اللجنة 
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 : اتتاديم العطاء -41

،موووو  تصووووظابها تو بووووالمبني الغربووووي تقوووودح العطوووواذات  دار  التعاقوووودات بووووديوا   وووواح مظا اووووة القووووا ر      
موووو  يفواووووونت شووووريطة تقووووديح التفووووويق الوووودا   لوووو  ذلووووا تو موووو  وك  هووووح وذلووووا  لوووو  نموووووذج العطوووواذ 

ر الموووودرج بالكراوووووة والمختوووووح بخوووواتح المظا اووووة ، موقووووا  ليهووووا موووو  تصووووظابها باللغووووة العربيووووة ومعوووو د  و قووووا
التعاقوووودات التوووو  تبرمهووووا الجهووووات العامووووة  دد  بالكراوووووة و ظوووواكح قووووانو  تناوووويحللشووووروط والمواصووووفات المظوووو
 و  ظتت التنفيذية والف  الذكر.

الشوووووركات المتنا ووووووة  نووووود إ وووووداد  طاذ وووووا بوووووالبنود الووووووارد  بكراووووووة الشوووووروط والمواصوووووفات  تلتووووومح     
تبرمهوووا الجهوووات العاموووة الصوووادر بالقوووانو  رقوووح  التووويلتعاقووودات وملظقاتهوووا إ  وجووودت وتظكووواح قوووانو  تناووويح ا

وتظكووووواح  2019لوووووونة  692الصوووووادر  بقووووورار وميووووور الماليوووووة رقوووووح  و  ظتوووووت التنفيذيوووووة 2018( لوووووونة 182 
(  وووو  شووووا  تفاووووي  المنتجووووات المصوووورية  وووو  العقووووود الظكوميووووة و  ظتووووت  2015لووووونة  5القووووانو  رقووووح  

يربووووت بالدراوووووة مخالفتووووت    موووو   ووووذ  المواصووووفات تو الشووووروط  الووووذيوووووويتح اوووووتبعاد العطوووواذ  التنفيذيووووة
 0واألظكاح  

ويجوووو  ا  تظوووود ما للعوووورق الفنووووي واألخوووور للعوووورق المووووالي  مظييييروفين منفصييييلين مغلاييييينبالعطيييياء  ياييييدم
يربوووت  لووو  كووو  مووو  مارو ووو  العطووواذ الفنووو  والموووال  نو وووت مووو  الخوووارج موووا واوووا الماووورو ي  داخووو  

اوووووح مظا اووووة القووووا ر  و نوووووا  ادار  التعاقوووودات ومووووا يفيوووود ا   تاوووو   ليوووواوووورف مغلوووو  بطريقووووة مظكمووووة يو
موووا بداخلوووة الماوووروف الفنووو  والماوووروف الموووال  للعمليوووة الواجووو  ذكووور اوووومها ورقمهوووا وتووواريخ جلووووة  وووت  

  الماوووواريف الفنيووووة تالماوووواريف الفنيووووة واوووووح صوووواظ  العطوووواذ وتووووولح العطوووواذات قبوووو  المو وووود المظوووودد لفوووو
ريووود الووووريا مووو  خووو   الهي وووة القوميوووة للبريووود ويكوووو   وووت  الماووواريف الفنيوووة  ووو  بباليووود تو  ووو  طريووو  ال

تمووواح الووووا ة الرانيوووة  شووور اهووورار بالجلووووة العلنيوووة العاموووة المنعقووود  بوووالمبن  الغربووو  بوووديوا   ووواح مظا اوووة 
وذلووووا بظاووووور موووو  ير وووو  موووو  تصووووظا  العطوووواذات الووووذي  يجوووووم       الموا وووو          القووووا ر   يوووووح      

لظاوووور الجلووووة بووود  مووونهح شوووريطة تقوووديح التفوووويق الووودا   لووو  ذلوووا  لووو  ا   تح تفوووويق مووو  يرونووولهووو
( مووو  ال  ظوووة التنفيذيوووة لقوووانو  69الووو  62يتبوووا  ووو  شوووا  البوووت الفنووو  ا جوووراذات المظووودد  بوووالمواد مووو    
ت  ويقوووودح العوووورق بصووووور  ورقيووووة و لوووو  تناوووويح التعاقوووودات التوووو  تبرمهووووا الجهووووات العامووووة وووووالفة الووووذكر 

  0تكو  كا ة الموتندات المطلوبة موقعة ومختومة م  الشركة 
 سةت العطاء : -51
قبوو  المو وود المظوودد لفووت  الماوواريف الفنيووة  يصووب  التووامي   ا العطوواذ بوووظ   طا هوو ةمقدموو ت الشووركة إذا قاموو    

ر الم قووت المووودع ظقوو ت إجووراذات تو إقامووة الوودلي  يووتالقاوواذ تو اتخوواذ  إلوو للمظا اووة دو  ظاجووة إلوو  إنووذار تو ا لتجوواذ  ا
 0وتيدا ت م  ت  مبالغ موتظ  لديها ، تو لد  ت  جهة إدارية تخر  لت  إ تو ل  ظصو  ارر 

 أ  اء اللجنة 
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  المراسمت : -61

 أثناء إجراءات المناقصة  -أ
 تيقوور صوواظ  العطوواذ بووا  العنوووا  المبووي  بووا وراو الرووومية المقدمووة منووت  ووو العنوووا  الووذ  ووويتح مراووولتت  ليوو

 تاو ترووو  تو تعلوو  او تخطوور  ليوو توا  جميووا المكاتبووات والمراووو ت وا   نووات وا خطووارات التوو  توجوو
خطووار مظا اووة إ   يلتوومح باالعنووورار ووا القانونيووة و وو  ظالووة تغييوور  ووذا آتكووو  صووظيظة ونا ووذ  ومنتجووة لكا ووة 

  ا تبوووورت كا ووووة المكاتبووووات والمراووووو ت إبخطووووا  موووووج  بعلووووح الوصووووو  و القووووا ر  بووووالعنوا  الجديوووود
رار ووا القانونيووة ويلتوومح بووا  تكووو  جميووا آالمووذكور صووظيظة ونا ووذ  ومنتجووة لكا ووة  تنوواوا   نووات  لوو   نو

ويلوومح توووليمها لووادار  المركميووة للشوو و  لغووة العربيووة مكاتباتووت ومراووو تت وا  ناتووت واخطاراتووت مكتوبووة بال
تو إرووووالها بالبريووود ( ميووودا  الجمهوريوووة  ابووودي  7  الماليوووة إدار  التعاقووودات بوووديوا   ووواح مظا اوووة القوووا ر  

 لوو  رقووح تو الفوواك    البريوود ا لكترونوو مووا تعميووم  وو  ذات الوقووت بالوووريا  وو  طريوو  الهي ووة القوميووة للبريوود 
 23918520 )0 

 خما التعاقد والتنفيا :  -ت
يجوووو  ت  تكووووو  كا ووووة المخاطبووووات تو المراووووو ت المتبادلووووة موووو  وإلوووو  الجهووووات اإلداريووووة والمتعوووواملي  

بشووووك  مكتوبووووة  والمتعاقوووودي  معهووووا بمووووا  ووووي ذلووووا اإلخطووووارات والقوووورارات ومظااوووور الجلوووووات و ير ووووا 
ر  هووووح ذلووووا موووو  الطوووور ي  ل المفوووووق لوووو  ت  تكووووو  صووووادر  موووو  األشووووخا   يمكوووو  الرجوووووع إليووووت  ظقووووا

بالبريوووود  إروووووالها بإيصووووا  موقووووا بالتوووووليح تو  مووووا إويجوووو  ا ظتفوووواا بمووووا يربووووت تووووولمها ويكووووو  تبادلهووووا 
 تو بالبريد ا لكترون .  الموج  تو بالفاك 

باللغووووة  مكتوبووووةوالمطالبووووات والبيانووووات المتعلقووووة بالعقوووود وتنفيووووذ   واإلخطوووواراتوتكووووو  جميووووا المخاطبووووات 
العقووود موووا الظصوووو   لووو  إيصوووا    ووويمقر وووا المظووودد   ووويليمها للجهوووات المتعاقووود  العربيوووة ، ويلووومح توووو

تو البريوووود  موقووووا بالتوووووليح تو إروووووالها بالبريوووود الوووووريا  وووو  طريوووو  الهي ووووة القوميووووة للبريوووود تو بالفوووواك 
موووو  الطوووور ي   تيو وووو  ظالووووة تغييوووور  توووووليمتتظوووودد  الجهووووة المتعاقوووود  وبشوووورط إربووووات  الووووذي ا لكترونوووو 

يوموووا  لووو   بوووالتغيير مووووبقا وقبووو  خمووووة  شووور األخووورخطوووار الطووورف إ العقووود يلتووومح ب  ووويد لمقووور  المظووود
 األق  م  ظدوى التغيير.

 ةظر تعديا العطاء :  -71
عيحامممم لغل ممم يا اممم     يعتووود بووواي  طووواذ تو تعووودي   يوووت يووورد بعووود المو ووود المظووودد لجلووووة  وووت  الماووواريف الفنيوووة

 0ل لغحام  لى   وح  لغ تو  لغةو ا  لغ تو لت لغ ق م  ب     ل لغ     عيسم    
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 حظر التقدم بأكثر من عطاء: -81
يحامممم  لمممى مقممم مى لغ تمممو لت لغلقممم م بوغممم لت ءع بوغأمممملت  ممممع لغغلمممم بممم ت م مممم   تمممو  غ  للممم  علحممم ة ممممو غمممت 

 يك  لغ لق م مع لغغلم بحص    تس ح غه بوغل ثلم اى متخون ذملر ن   ل  بوغ تو .  

عي مم   لممى لغ همم  ل  لريمم    محواامم  لغقممو مة( حممو  مخوغةمم  لغحاممم لغ يصمم   ل،مملا و  لغ تممو لت لغ خوغةمم  عءيل غمم  

نل ملغلمم مل  لغ ؤذمم  مغممى لغ همم  ل  لريمم  ءع اسممخ لغ قمم  عءيل غمم  لغلمم مل  لغيهممو ى عتح لمما لغ ل وذمم  بمم   خسممورة تلحممق بهممو 

 .تال  غهو مخوغة  لغحام ب   لغل وذ 

 عن العقد :  ل التناز -91
 مممم  لغ قمممم  ءع  مممم  لغ امممموغل لغ سمممملحق  غممممه تلهممممو ءع ب ضممممهو ي عمممممع نغمممم  ي مممم ز ءن  لغليمممموز   ي مممم ز غل ل وذمممم  

يليممموز   ممم  تلممم  لغ اممموغل  حممم  لغايممم ي ءع لغأممممتوت لغ وغلممم  غلمممم لغ صممممال  لغ ممممخ  غهمممو ب العغممم  لغيأممموط 

ب سممم  غل   لإخمممل ءع لغأممممت   عن   ممم   لغحوغممم  بلصممم يق لغايممم  اممم  عيكلةممم ج ه ريممم  مصمممم لغ مبلممم  ي  اممم 

 لإ لريممم لغ ل وذممم   ممم  تيةلممم  لغ قممم  ي ت مممو   يخممما ذاممم   ماعغمممه  ممم  لغ اممموغل لغ سممملحق  غمممه ب مممو يكممم ن غل هممم  

 0ذاله م  حق ا  

  آلية المناقصة -20
ا  امم  لغ يوذصمم  غل  مم    اضمما لغ     أمممعط تلمم غى غ يمم  لغ يوذصمم  امملح لغ امموريف لغ وغلمم  غل مممعا لغ قا غمم  ايلممو

 تةمموا مةيلمم  علغ وغلمم  غل  مم   مغممى علذمما ل ،مم ور عنغمم  ب مم  ت حلمم  ا ء،ممو لغ قورممم  بممل  لغ مممعا ممم  ج لممع لغيمم لح  لغ

ا عموغلممو  يمملت  مبملمممه بممل  محواامم  لغقممو مة عبممل  ممم  يمملت لغلم،ممل   للممه ءع  لمملهت ممم  ء ممحو  لغ مممعا لغ قا غمم  ايلممو

 0عل ذا م  لغقل   لغلق يمي   

 0( الحق فى محافظة القاهرةية ) روللجهة اإلدا -
ا  مغممى  مموح  لغ تممو  ل ذمما ،مم ملا  ل ريمم لغءمممم  م مم لر • ا غأعل اضمما شمممعطو لغ تل بمم    مميوف علغك لمموتطاقممو

 0  و تت لغلم،ل   لله  ل علغ

  محافظة القاهرةالصادرة من  توريدال ألوامر طبقا  كميات ال -12
لت لغياوامممم  مسمممملهلك  عمسممممل ي   طاقمممموا  علمممممم بل ريمممم  ء ع لغلمممم  يمممملت لغلم،ممممل   للهممممو  وتتللممممام لغأمممممت •

 .  لغل ري  لغصو رة مغلهو م  لغ حواا  خل  المة لغل وذ 

  أعضاء اللجنة
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 للعطاءات :  الفني م يياتال -22

 0ا لتماح بالمواصفات الفنية المطروظة   •

 0ا لتماح بتقديح الموتندات المطلوبة   •

 . بند للتقييح  لي تواوها  اإللتماح بتقديح  ينة لك  •
   :التوريدمدة  -32

 وووورار  يفاووو  باوووا ة ظااووور  التوريووود بوووامر  جووواذتلتووومح الشوووركة الراووووي  ليهوووا المناقصوووة بتنفيوووذ موووا  •
 (يوح م  اوت ح امر التوريد 15بظد تقصي   او

  المناقصة:إلغاء  -42

اقتاووووت المصوووولظة  إذاها يووووا او ذا اوووووتغن   نهووووا نإقبوووو  البووووت  يهووووا المناقصووووة  للمظا اووووة إلغوووواذيظوووو   •
و ووو  ظالوووة صووودور ايوووة قووورارات وووويادية مووو  الدولوووة تووووتوج  إلغووواذ العمليوووة وانهووواذ التعاقووود  العاموووة،

موووو  قووووانو  تناوووويح التعاقوووودات  (37 بالموووواد  الوووووارد   وووو  الظووووا ت و قووووا لألظكوووواح  دو  ايووووة ا ترااووووات
 الت  تبرمها الجهات العامة والفة الذكر( 

 ط والمواصفات : تعديا الشرو -52

ميعووووواد  وووووت   والمواصوووووفات  قبووووو الظووووو   ووووو  ادخوووووا  تعووووودي ت  لووووو  كراووووووة الشوووووروط للمظا اوووووة  •
  يوووتح إخطوووار تالماووواريف الفنيوووة بووووبعة ايووواح  لووو  ا قووو  إذا اقتاوووت المصووولظة العاموووة ذلوووا ،   لووو  

بظيوووى  بهوووذ  التعووودي ت خووو   ر روووة ايووواح مووو  تووواريخ اجوووراذ التعووودي ت ،مووو  قووواموا بشوووراذ الكراووووة 
وملممووووة لمقوووودم  العطوووواذات، وذلووووا  موووو  موووووتندات المناقصووووة عتبوووور تلووووا التعوووودي ت جوووومذار   يتجوووومتت

التعاقوووودات التوووو  تبرمهووووا الجهووووات العامووووة  ح( موووو  قووووانو  تناووووي19 لوووو  النظووووو المبووووي  تفصووووي  بالموووواد   
 .والف الذكر

 الفة  واةستمم : -62

ا ر  , وتلتوووومح الشووووركة المتعاقوووود بإخطار الجهووووة يووووتح الفظوووو  بمعر ووووة لجنووووة  نيووووة تشووووكلها مظا اووووة القوووو •
ر بموا يووود وتووووواريخ تووووليح األصووووناف  لوووي ا  تر وووو  بإخطار وووا صووووور  مووو  موووووتندات  المووووتفيد  خطيووووا
اإلووووت ح التوووي وووووف يوووتح اإلووووت ح بنووواذ  ليوووت لت شوووي تي معوقوووات إداريوووة تظوووو  دو  اإلووووت ح  وووي 

ر للشوووووروط الفنيوووووة كموووووا ورد بالعقووووود وتمووووور التوريووووود خووووو   تيووووواح  الموا يووووود المظووووودد  لألصوووووناف طبقوووووا
 0 لجهة الموتفيد ل وموا يد العم  الرومية

 تاديم الفواتير وطرياة السداد : -72

لووو  يوووتح صووورف د عوووات مقدموووة للشوووركات المتعاقووود معهوووا ووووويتح اووووتبعاد العطووواذات التوووي تشوووترط ذلوووا  •
اح إجوووراذات الفظووو  واإلووووت ح ويوووتح ووووداد رمووو  األصوووناف للشوووركة التوووي يوووتح الترووووية  ليهوووا بعووود إتمووو

ر  مووو  تووواريخ الفظووو  والقبوووو  واإل تمووواد بمعر وووة الجهوووات المووووتفيد  وذلوووا وذلوووا خووو   ر روووو  يوموووا
مووووا تقووووديح رقووووح ظوووووا  الشووووركة الراوووووي  ليهووووا بخطووووا  معتموووود موووو   وووو  طريوووو  الوووود ا اإللكترونووووي 

    الد ا اإللكتروني .وداد موتظقاتها    طري  لالبنا  

  أعضاء اللجنة
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 :  فى تنفيا العاد الت خير -82 
ر (  موتهلكة وموتديمة   تدوات ناا ة  الراوية  ليت  وريد األصنافبتيلتمح الراو   ليت المناقصة   -   المظوددوا يد  للم  طبقا

المتفو    وبالمواصوفات  ،(يووح مو  اووت ح امور التوريود  15بظد تقصوي     ورار او يفا  باا ة ظاار   توريد  امر الب
( مو  قوانو  48ليها وإذا تاخر    التنفيذ     ذا الميعاد يظص  منت مقاب  تاخير بالنو  والظودود المبينوة بالمواد    

 ( م    ظتت التنفيذية المشار إليها.98تنايح التعاقدات الت  تبرمها الجهات العامة والماد   
دد التوقوووف التوووي يربوووت لجهوووة و  يووودخ   وووي ظووووا  مووود  التووواخير مووو النهوووا ي،مصوووادر  التوووامي  ويوووتح  -

التعاقووود نشووواتها  ووو  تووووبا  قهريوووة   يووود للشوووركة  يهوووا ، ويوقوووا مقابووو  التووواخير تو اإل فووواذ و ووو  جميوووا 
  إدار        تظصووووي  مقابوووو  التوووواخير و يكووووو  اإل فوووواذ منووووة بقوووورار موووو  مظا اووووة القووووا ر يووووتح الظووووا ت 

المتعاقوووود و للووووولطة المختصووووة  ووووي  ووووذ   التعاقوووودات ( إذا تبووووي  ت  التوووواخير ألوووووبا  خارجووووة  وووو  إراد 
ر   ر تو كليا  .الظالة إ فاذ المتعاقد م  مقاب  التاخير جم يا

 29- فسخ العاد والتنفيا  لي الةسات 

وإذا إمتنعت الشركة الراوي  ليها    ور إوت مها  توريدتوامر ال تنفيذو  ناا ةال دواتتتوريد تلتمح الشركة  ب - •
إلتماح  ناشئ    العقد تو اخلت باي شرط جو ري م  شروطت ,  إنت يجوم لمظا اة   المناقصة  ليها    تنفيذ تي

القا ر  بقرار موب  م  الولطة المختصة  وخ العقد او التنفيذ  لي ظوا  الشركة , ما إخطار الشركة بذلا بكتا   
ت بالبريد اإللكتروني او الفاك   يرو  بخدمة البريد الوريا    طري  الهي ة القومية للبريد , ما تعميم   ي الوقت ذات

0بظو  األظوا   لي  نوانها المبي   ي العقد   

مي  النها ي ظقا للمظا اة , كما يكو  لها ا  تخصح ما توتظقت م  مقاب  التاخير وقيمة ك  ا  ي  ذ  الظالة يصب  الت •
ة  دح كفايتها تلجا إلي خصمها م  خوار  تلظ  بها م  تي مبالغ موتظقة تو توتظ  للشركة المتعاقد  لديها , و ي ظال

ر كا  وب  اإلوتظقاو , دو  ظاجة إلي إتخاذ تي إجراذات قاا ية , وذلا كلت  موتظقاتها لدي تي جهة إدارية تخري تيا
ر بما لح تتمك  م  إوتيفا ت م  ظقوو بالطري  اإلداري   ما  دح اإلخ   بظقها  ي الرجوع  ليت قاا يا

 :مخالفة شروط العاد  -03
بوووا  شووورط  تخلوووت إذاتنفيوووذ   لووو  ظووووا  الشوووركة المتعاقووود   تو ووووخ العقووود   ووويالظووو   اإلداريوووةللجهوووة     

التنفيوووذ  لووو  ظووووا  الشوووركة بقووورار مووو  الوووولطة المختصوووة وتعلووو   تومووو  شوووروطت ويكوووو  الفووووخ  جوووو ري
وقووووت ذات ال  وووويبموجوووو  كتووووا  يرووووو  بالبريوووود الوووووريا  وووو  طريوووو  الهي ووووة القوميووووة للبريوووود ، مووووا تعميووووم  

 0بظو  األظوا   ل   نوانها المبي  بالعقد تو ا يمي  الفاك    تو  ا لكترونيبالبريد 
 أ  اء اللجنة
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 :  الفني المظروف  -13
   طاذ يتام      توتبعاد  إ توعار مالية وويتح    تية ل     الفني  يظتو  الماروف  ت  اتتلتمح الشركات مقدمة العطاذ    

  . توعار مالية مارو ت الفن  
( م  49بجان  الموتندات و البيانات المنصو   ليها بالماد   ذلا روف الفنى  لى المستندات االتية يجت ان يةتوى المظ

 ال  ظة التنفيذية لقانو  تنايح التعاقدات الت  تبرمها الجهات العامة والفة الذكر  يما يتعل  منها بالعملية مظ  المناقصة
 دات نلشركة وناامها ا واو  و شكلها القانوني بالموتر  إ  وجد وصور  م   قد التاوي  لاط واوح الشهاوح صاظ  النش  -1

 ا وح التجار   -2
 اوح المدير او المواف المو و   -3
اوح المخو  لت التواص  ما   –  ا لكترونيالبريد  –رقح الفاك     –رقح التليفو     –المختار     المظ وويلة التواص    -4

 ت  ل  العنوا   كا ة المرو  تصبظت    إا  الجديد و  المظا اة بالعنو  إخطار تح تغير العنوا  يتح    وإذا  المتعاملي  (
 ونا ذ  قانونيا  صظيظةالقديح 

 و الموا قات ال ممة م  الجهات المعنية للعم      ذا المجا  تنواع النشاط   -5
  القوميبطاقة الرقح  -6
  ياريب إقرار وتخرالظديرة  الاريبةالبطاقة  -7
 الماا ة(   القيمةتوجي  لد  مصلظة الارا   المصرية   -8
 ( واري  التجاريالقيد    الوج   -9
ر قانونا ظو  األظوا    التيم  القيد    الوج ت صور  -10  تكو  القيد  يها واجبا
  لي .الدفع  أمرفرع الاى يتم تةويا ورقم ةسات الشركة فى البن  و الالاي يتعاما مع   والعنوان مس وا الاي يتعاما مع و الاسم البن   -11

 وابقت(المالية    ر ى ونوات   القوا حللشركة   الماليالموقف -12
 0تتطلبها طبيعة الجهة ا داريت  تخر   بيانات ت-13
ماال مجا      يتوريد    توامر صور    األ ما وابقة  -14 معها    مناقصة(  التعاقد  الواب   الجهات  بشهاد ذكر  م     مد مة 
 وقيمتها توريدات ال الجهة وبيا بها اوح و نوا   األخير  شاملةخ   الر ى ونوات توريد األصناف ات يفيد تماح الجه 
 بعالية ير   بالعطاذ كا ة صور الموتندات الم يد  بالبيانات  -15
 الفني  بالماروف ا بتدا يمي  ا مغل  وير   الت مالي واآلخر  ني  تظد ما يقدح العطاذ    مارو ي   -16
  ذلا  الدالة  ل  والموتندات مقدمة العطاذ  للجهة القانونييج  تقديح بيا  الشك   -17
 مختومة بخاتح الشركة يفيد شراذ الكراوة  وما الشهيد  ليها طابا   والمواصفاتتص  كراوة الشروط   -18

 الكراوة.صفظة م    لي ك        
 بوابة التعاقدات العامة   يا شتراا  -19
 تلتمح الشركة بكتابة العروق مميكنت و لي  يدويا   -20
 0م  الخارج فوارمالترقيح العطاذ الفني و المالي بعدد ك  صفظت موجود   ل  العطاذ ما ذكر ا جمال   ل    -21
 المطلوبة  توريداتلل رق  ن  يوا  مد  تفهح مقدح العطاذ  -22
 دف .يوتبعد العطاذ الذي يتقدح باكرر م   رق مرا -23
والميمانية    -24 العطاذ  لمقدح  المال   المركم  بها  مواظا  للمنشا   القانون   المظاو   م   الر ى شهاد   العمومية    
 .الارا   معتمد ومختوح لمصلظة المقدمةاألخير   تونوا
 لمقدح العطاذ  المصرية المنشور بها  قد التاوي صور   قد التاوي  وصور  جريد  الوقا ا الرومية  -25

 شهو ة ل،للةو  مسا  لغ ك ن لغصيو   لغ صم  لغصو رة    لتحو  لغصيو وت لغ صمي  لن عج ت   -26

 لغ يأ ة ب صلح  لغضمل   لغ صمي    لإغكلمعمل  لإشلملي ا  ميا م  لغةوت رة -27
ا  90لغ تو  م ة ،ميون  -28    0م  توريخ الح لغ اوريف لغةيل   ي مو

 تق يت لغ ليوت  -29

 ط ل  المة لغل وذ    بو ، ور: ل رتاوط -30

 أعضاء اللجنة
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 المظروف المالى :  - 23  
 

 يجت أن يةتوى المظروف المالى  لى المستندات االتية :
شوووواملة جميووووا الاوووورا   قا مووووة األوووووعار م رخووووت وموقعووووة وت   المصووووري تبالجنيوووو األواووووويالوووووعر  -1

 مة الماا ة  بما  يها اريبة القي  والتامينات  والدمغاتوالرووح 
 0 ليت يتح تظوي  امر الد ا   الذيخطا  مختوح وموقا م  البنا برقح ظوا  الشركة واوح البنا والفرع  -2

 الشطت من سجمت الموردين :  -33
قوووود اوووووتعملت بنفوووووها او بواوووووطة  ير ووووا الغوووو  او الت  وووو   وووو  تعاملهووووا  الشووووركة المتعاقوووود ذا تبووووي  ا  إ   

قووود تو اوووواذت اووووتخداح ا  بنووود مووو  بنوووود كراووووة الشوووروط او نووو  مووو  موووا الجهوووة  ووو  ظصوووولها  لووو  الع
( لووووونة 182نصووووو  قووووانو  تناوووويح التعاقوووودات التوووو  تبرمهووووا الجهووووات العامووووة الصووووادر بالقووووانو  رقووووح  

تخوووواذ ا جووووراذات القانونيووووة لشووووط  اووووومها موووو  وووووج ت الموووووردي  إنووووت ووووويتح إ و  ظتووووت التنفيذيووووة   2018
 0بالجهات الظكومية  

 
إطلووووا  لووووو  جميووووا الشووووروط  و المواصووووفات الفنيووووة الووووووارد   تالعامووووة بانوووو المتاييييدم للمناقصيييية يايييير -43

بكراووووة الشوووروط المارلوووة و ملظقاتهوووا و انوووة موا ووو   لووو  موووا جووواذ بهوووا و بانهوووا تعتبووور مكملوووة لشوووروط التعاقووود 
ر   لنموووووذج العقوووود المر وووو  ( و انووووت ملتوووومح بجميووووا الم  ظاووووات  ظووووا  روووووو المناقصووووة المارلووووة  ليووووة وو قووووا

التووووي قوووود يبووووديها مجلوووو  الدولووووة   إدار  الفتووووو  المختصووووة ( ظووووا  مراجعووووة كراوووووة الشووووروط و العقوووود مووووا 
 إختصا  مجل  الدولة بنار ت  منام ات ذات صلت بالعملية مظ  التعاقد تو العقد 

 

 

 قيييييييييييييرارإ

  مستديمة ومستهلكةل  لتوريد ألدوات النظافةيتم ا ب ن .......................نار نةن شركة / ...................

 0 مةا التعاقد كما إننا نلت م بجميع ما ورد بكراس  الشروط والمواصفات وماا إقرار منا بال 

 التوقيع: 

 الختم :

 

 أعضاء اللجنة
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 ةومستهلك ةمستديمالكميات والمواصفات المطلوبة لعملية شراء أدوات نظافة  -35
 2021/2022عام وإدارة شرطة المرافق للعام المالي للديوان ال

 المستديم  أوال  :    

 ممةظات  الكمية  الوةدة   األصناف المطلوبة  م

  50 بالعدد   وطة صفراذ  1

  100 بالعدد  وطة وجت  2

  150 بالعدد بيد خش مقشة ب وتيا  3

  100 بالعدد مواظة ب وتيا بيد خش  4

  50 بالعدد مواظة مجاج بيد خش  5

  50 بالعدد م ا ة باليد  6

  50 بالعدد ولة مهم ت صغير  7

  50 بالعدد ولة مهم ت كبير  8

  20 بالعدد بوتلة كبير  بالغطاذ   9

  50 بالعدد مهفة ري   10

  75 بالعدد جاروف ب وتيا بيد خش  11

  50 بالعدد  رشة ب ط  بيد خش  12

  50 بالعدد د خش  بي جرد  بالم  والعصار  13

  30 بالعدد دواوة ليف  14

  ثانيا  : المستهل              
 ممةظات  الكمية  الوةدة    المطلوبة صنافاأل م

  50 بالعدد  ج  معاد  لتلميا المعاد  1

  1000 بالعدد مناف تواليت  2

  700 بالعدد مطهر ظمامات بالع قة  3

  1150 بالعدد  نييا  4

  1100 بالعدد ماظف  راتر  للظش 5

  1700 بالعدد   طا رال  ر  للظشرات 6

  1550 بالعدد لتر 2/1ديتو   7

  1050 بالعدد ج ن   8

  1550 بالعدد معطر جو  9

  700 بالعدد صابو  تواليت 10

  700 بالعدد صابو  جليوري  11

  1500 بالعدد صابو  وا   بالمجاج  12

  1000 بالعدد كلور 13

  700 بالعدد ما خش  مل 14

  1500 بالعدد بكر  2ورو تواليت   15

  1500 بالعدد مندي  200 لبة منادي  صغير   16

  1500 بالعدد مندي  300 لبة منادي  كبير   17

 أ  اء اللجنة
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 اةشتراطات الخاصة 
 

للبت  لي تواوها ويوتبعد تي   بند لت  : يلتمح مقدح العطاذ بتقديح  ينة لك  بند م  البنود التي ويتقدح بها  العينات -1

 تكرر م  مرادف

 يوح   15ويفا  الباا ة ظاار   ورار او بظد اقص  يج  ت  تذكر  يت تق  مد  توريد  : التوريد -2

 بالمخام  الخاصة بديوا   اح مظا اة القا ر  و ادار  شرطة المرا     : التسليم -3

 : طوا   تر  التعاقد  باألسعاراةرتباط  -4

 بموج  تمر د ا بنكي.بعد الفظ  و ا وت ح بمقر ديوا   اح مظا اة القا ر  و ادار  شرطة المرا    : الدفع -5

يلتمح المورد بتوريد الكميات الوارد  بامر التوريد الصادر    ديوا   اح مظا اة القا ر  ظو  اإل تمادات  -6

 اإلصدار.المتو ر  لديها وقت 

ر لا تمادات المالية المتاظة للمظا اة الظ   ي المياد  تو النقصا  -7    للكميات طبقا

 بالنسبة للشكاوى المتعلاة بمخالفة أةكام الاانون :  

  ظتت   و  2018لونة  182 ي ظالة إخ   جهة الطر  باظكاح قانو  تنايح التعاقدات العامة الصادر بالقانو    

و البت  ي الشكو  و تووية    ظكومية للنارالتنفيذية يظ  لصاظ  الشا  التقدح بشكوا  إل  مكت  التعاقدات ال 

(   6( م  القانو  و الماد  رقح   5الخ  ات و يكو  تقديح الشكو  إل  المكت  المذكور و قار ألظكاح الماد  رقح  

 0م  ال  ظة التنفيذية لذات القانو  

  
 مدير إدارة التعاقدات        توقيع مادم العطاء                                                        

 
 

 ناجى إبراميم الدسوقي                                                        
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