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 الفنية   كراسة الشروط والمواصفات

  العامة لمناقصة  ل 
 

   

 

 
   شراء األثاث للديوان العام و األحياء و المديرياتل

   2020/2021للعام المالي   التابعة له و اإلدارات 

 (   عامين لمدة  ) بالمناقصة العامة 
 بنظام االتفاقية االطارية 
 بنظام األظرف المغلقة  

 مالي (  –) فني 
 تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرةوفقًا ألحكام قانون                                       

 و القرارات ذات الصلة و الئحته التنفيذية    2018لسنة   182بالقانون رقم  
  

 
 
 

 
 االربعاء يوم  ظهرا    12الساعة المناقصة العامة وستعقد جلسة 

 2021/  12 /8 الموافق   

 بالمبنى الغربي بديوان عام محافظة القاهرة باإلدارة العامة للشئون المالية 

 (   ا  جنيه  تسعة و تسعون  مائتان جنيها )299الشروط و المواصفات ثمن كراسة 

 باالضافة الى % ضريبة القيمة المضافة   14يضاف 

 جنية لصندوق ذوى االحتياجات الخاصة   5 

 الكراسة الغير مختومة بخاتم الجمهورية ال يعتد بها
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 "مقدمة "
إدارة التعاقدات بشئئئراء  – اإلدارة المركزية للشئئئئون المالية  من خالل محافظة القاهرة    رغبةفي إطار  

بنظئام االتفئاقيئة    2020/2021لي  للئديوان العئام و األحيئاء و المئديريئات التئابعئة لئه للعئام المئا  اثئاث

) لمئدة عئامين( لتوفير المنتجئات ذات جودة عئاليئة بئيفضئئئئئل قيمئة مئاليئة للجهئات اإلداريئة   ريئةطئاراإل

فقئد  يتم االلتزام بكئافئة القرارات و القوانين المنظمئة لئذلئ     أنوفقئا للمواصئئئئئفئات المرفقئة على  بئالئدولئة  

و بكراسئئة الشئئروط    الموضئئحة  و الشئئروط  لمواصئئفاتقررت طرح مناقصئئة عامة بشئئين ذل  وفقا  ل

 .الماثلة صفاتالموا

من طرح المنئاقصئئئئئة العئامئة    )المحئافظئة و الجهئات  اإلدارات التئابعئة لهئا (  محئافظئة القئاهرة تهئدف  و  

لمدة عامين لتوفير   طاريةاال توريد أثاث لعمل اتفاقية  دعوة الشئركات المتخصئصئة في مجالماثلة الى  

 0بالدولة منتجات ذات جودة عالية بيفضل قيمة مالية للجهات اإلدارية 

اتخاذ ما يلزم من تدابير لضئئمان تحقيق معايير ومبادت تكافا الفرو وتعزيز الشئئفافية  وذل  مراعاة  

والنزاهئة والعئدالئة والمسئئئئئاواة في المنئافسئئئئئة بين المتقئدمين في المعئاملئة وعئدم التحيز الى منهم أو 

حتيئاجئات الفعليئة للجهئات  التمييز بينهم ، وأيضئئئئئا تعزيز كفئاءة اإلنفئاق الحكومي من خالل تحئديئد اال

مت الشئئئركات الفائزة تمهيدا إلصئئئدار أوامر التوريد بمعرفة    اإلطاريةالحكومية وسئئئيتم توقيت اتفاقية 

 0الجهات المستفيدة بناءا على األسعار التي سيتم التوصل إليها 

اف المحددة في الموقعة لألصئن   اإلطاريةوال يجوز للجهات اإلدارية إصئدار أوامر توريد خار  االتفاقية  

كما    – االتفاقية  ويجوز ألصئحا  الشئركات المتقدمة إن يحضئروا جلسئة فتم المظاريف الفنية والمالية  

الالزمة قانونيا     كافة الصالحيات  يخول لهيجوز أن يحضر مندو  مفوض من الشركة بموج  تفويض  

 0 فى هذا الشين 

 اللجنة اعضاء 
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 الشروط والمواصفات : محتويات كراسة  -1

 الشروط العامة للمناقصة  ▪

 األصناف و الكميات المطلوبة ▪

 0المواصفات الفنية  ▪

 0عقد التوريد النموذجي  ▪

 الشروط الخاصة ▪

 عامة شروط ال  ▪
 األخالقيات ومكافحة االحتيال والفساد   -1

م مــــن الجبــــات و المــــديريات التابعــــة لبــــا  إخطــــار  بــــا   مايــــة تقــــوا محافظــــة القــــاهرة لو ليــــا

ــد لو  ــا  لو تعاقـ ــود اتفـ ــا و ـ ــين لبـ ــا اقا ت ـ ــاو مـ ــي  ـ ــة فـ ــات اف تكاريـ ــا الممارسـ ــة ومنـ المنافسـ

ت ــــادو معلومــــات بصــــورة م اشــــرة لو سيــــر م اشــــرة لو تنســــي  مــــن خــــ و ال يــــر ســــواء كــــا  

ــين  ــن الم تصــ ــين اخ مــ ــن بــ ــين قلــ ــاء او بــ ــا ب العطــ ــة وصــ ــووفين بالجبــ ــن المــ ــره  مــ او سيــ

 0لصحاب العطاءات فيما بينب  او سيره  من المتعاملين ما الجبة بحسب اف واو 

 وعلي الجانب افخر يجب علي الشركات المتنافسة اب غ الجبات الم تصة فورا عن : 

ــات قات  - ــن الجبــ ــة مــ ــ  لو  بــ ــا لخ مووــ ــن ق ــ ــروج مــ ــر مشــ ــانوني لو سيــ ــر قــ ــرر سيــ لخ تصــ

، مــــن شــــثنر التــــثاير بطريــــ  م اشــــر لو سيــــر م اشــــر فــــي  المناقصــــة الصــــلة بتنفيــــ  هــــ   

ــراءات  ــة إ ــ ــرخ المناقصــ ــا لخــ ــة موايــ ــة لو ليــ ــا ماليــ ــي موايــ ــوو علــ ــر الحصــ ــب  لو  نظيــ لخ ترتيــ

ــرار ب ــن ا طــ ــين لخ مــ ــر بــ ــر م اشــ ــر لو سيــ ــدر م اشــ ــية لو هــ ــلحة ش صــ ــ  مصــ ــرق تحقيــ  ــ

ــ    ــ  ببـ ــا يتعلـ ــروعة فيمـ ــر مشـ ــورة سيـ ــراءات بصـ ــي اف ـ ــثاير فـ ــن التـ ــما قلـ ــروج ويشـ ــر مشـ سيـ

ــة  ــر  المناقصــ ــرة لو سيــ ــورة م اشــ ــرار بصــ ــن ا طــ ــد لخ مــ ــرار لو تبديــ ــعار لو إ ــ ــدر إ ــ ببــ

ــير إ ــــراءات التحقيقــــات ، لو تعطيلبــــا لو توويرهــــا لو ت ييرهــــا ل ــي ســ ــرة او التــــثاير علــ و م اشــ

إخفائبــــا ، لو افدفء بمعلومــــات  مضــــللة لو كاقبــــة لجبــــات التحقيــــ  لعرقلــــة ســــير لخ تحقيــــ  

ــ  لو  ــرا  لو تواطــ ــاو لو إكــ ــاد لو ا تيــ ــات فســ ــود ممارســ ــاءات بو ــ ــكاوخ لو إدعــ ــة شــ ــث  ليــ بشــ

 0تبديد لخ طرر لو إي ائر لمنعر من اإلب غ عن معلومات لدية والمرت طة بالتحقي   

 اعضاء اللجنة  -
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  القوانين واللوائح المنظمة بالمناقصة -2

تخضععععا اععععقا المناقصععععة العامععععة أل كععععاد قععععا وب تناععععيا التعاقععععدات التعععع  ت رم ععععا ال  ععععات  ▪

والئحتععععت التنفيقيععععة و والقععععا وب رقععععا  2018( لسععععنة 182العامععععة الصععععانر بالقععععا وب رقععععا  

فعععع  تعععع ب تفضععععيل المنت ععععات المصععععرية فعععع  العقععععون الحكوميععععة والئحتععععت  2015( لسععععنة 5 

مععععص القععععا و يص المشععععار الي مععععا بععععدوب مقابععععل  التنفيقيععععة ويمكععععص تحميععععل صععععور  ا ترتععععانية

 ونوب أن   مسئولية عل  المحافاة مص خالل بوابة التعاقدات العامة 

  www0etenders0gov0eg0 )0 

لععععععاد  200وأ كعععععاد قعععععا وب  نععععععا األتعععععخاب ذوا انعاقعععععة الصعععععانر بالقعععععا وب رقعععععا  ▪

2020  . 

وذلععععي  فيمععععا لععععا يععععرن بشعععع  ت  ععععل خععععاب فععععي  را ععععة الشععععروط والمواصععععفات و  ▪

  0وتعت ر اقه األ كاد جزءاً ال يت زأ مص الكرا ة والعقد ومكملت ل ما 

 مععععا يسععععرل بشعععع ب التعاقععععد  افععععة القععععوا يص واللععععوائ  والقععععرارات ذات الصععععلة بمو ععععو   ▪

  المناقصة فيما لا يرن بش  ت  ل ف  العقد 

 طاء :  ل ة تقدي  الع -3

اللغععععة العربيععععة اعععع  اللغععععة المعتمععععد  فعععع   را ععععة الشععععروط والمواصععععفات والعقععععون وجميععععا  ▪

المحا ععععععر والمرا ععععععالت وسيراععععععا مععععععص المسععععععتندات ذات الصععععععلة بمو ععععععو  الطععععععر  

وفععع   العععة تقعععديا مسعععتند بععع ل لغعععة أخعععرل يتععععيص ترجمتعععت  لععع  اللغعععة العربيعععة  –والتعاقعععد 

ويعت عععر العععنل العربععع  اعععو المععععول عليعععت  –ععععص طريععع  مقعععدد العطعععاء معععص مكتععع  معتمعععد 

  0ف   الة االختالف أو االلت اس ف  المضموب 

 

 الشكاوخ : -4

ت رم ععععا ال  ععععات  التععععيفععععي  الععععة  خععععالل ج ععععة الطععععر  ب  كععععاد قععععا وب تناععععيا التعاقععععدات  ▪

 : العامة أو ج ة التعاقد بالتزامات ا أو بم ام ا القا و ية و يح  للشر ة التقدد  ل 

بشععععكوااا  تابععععة بخصععععوب أل  جععععراء مععععص  جععععراءات التعاقععععد  ريععععةانناال  ععععة  ▪

و و ذا لععععا يفصععععل في ععععا بمعرفععععة عععععص طريعععع  المر ععععز التكنععععول   بالمحافاععععة 

ال  ععععة انناريععععة يكععععوب لععععت الحعععع  فععععي التقععععدد بشععععكواه  لعععع  مكتعععع  تععععكاول 

 -امتععععدان رمسععععي  –التعاقععععدات العموميععععة الكععععائص مقععععره بعععع برا  و ار  الماليععععة 

( للناعععر والفصعععل فععع  الشعععكول وذلعععي ق عععل الل عععوء  لععع  ج عععات 1بعععر  رقعععا   

 0القضاء 

 

 اعضاء اللجنة 
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 الموافقة علي الشروط :   -5

يعت عععر مقعععدد العطعععاء موافقعععا علععع   افعععة تعععروط ومواصعععفات وأ كعععاد المناقصعععة  ▪

واالتفاقيعععة االطاريعععة معععص خعععالل مشعععار تت فععع  عمليعععة تقعععديا الععععرو  ويحععع  

 0للمحافاة ا ت عان العطاء المخالف لقلي 

  :التثمينات   -6

 الت ميص المؤقت : ❖

             جني عععععا 25000 بم لععععع ي ععععع  أب يكعععععوب العطعععععاء مصعععععحوبا بالتععععع ميص المؤقعععععت 

   فقط خمسة وعشروب الف جني ا السير ( 

 وقلن بإ دخ الصورتين التاليين:

 0الدفا والتحصيل االلكترو ي  •

بموجعععع  خطععععاا  ععععماب صععععانر مععععص أ ععععد المصععععارف المحليععععة المعتمععععد  سيععععر  •

فيعععت المصعععرف ب  عععت يعععدفا تحعععت أمعععر ال  عععة مقتعععرب بععع ل قيعععد أو تعععرط وأب يقعععر 

ى يعععوا ل التععع ميص المطلعععوا  عععارا لمعععد    تعععاريت فعععت   معععص ( تععع ور4انناريعععة م لغعععا

 المااريف الفنية 

 التثمين النبائي :  •

علعععع  صععععا   العطععععاء الفععععائز أب يععععؤنل التعععع ميص الن ععععائ   لعععع  ال  ععععة المتعاقععععد              

 –بق ععععول عطائععععت  ه مععععص اليععععود التععععال  نخطععععار المسععععتفيد ( خععععالل عشععععر  أيععععاد عمععععل ت ععععدأ 

 مص قيمة  ل أمر توريد وذلي بإ دل الصور التالية :  %5بما يساول 

 الدفا والتحصيل االلكترو   :  •

بموجعععع  خطععععاا  ععععماب صععععانر مععععص أ ععععد المصععععارف المحليععععة المعتمععععد  سيععععر مقتععععرب  •

االناريععععة بعععع ل قيععععد أو تععععرط واب يقععععر فيععععت المصععععرف ب  ععععت يععععدفا تحععععت أمععععر ال  ععععة 

 0المطلوا م ل  يوا ل الت ميص المطلوا 

خصعععععماً معععععص مسعععععتحقاتت الصعععععالحة للصعععععرف معععععص عمليعععععات أخعععععرل فععععع  ذات ال  عععععة  •

 0االنارية أو سيراا وف  الوقت المحدن للسدان 

 لحععععيص اال ت ععععاء مععععص التوريععععد بالكامععععل و الفحععععل ويععععتا اال تفععععاي بالتعععع ميص الن ععععائ   •

بموجععع   –الم لعععة المحعععدن  جعععا  لل  عععة المتعاقعععد  انائعععت فععع  ععععدد و الق عععول  و وفععع   العععة 

 خطعععار بكتعععاا ير عععل لعععت بخدمعععة ال ريعععد السعععريا و ععععص طريععع  ال يئعععة القوميعععة لل ريعععد معععا 

تعزيععععزه فعععع  ذات الوقععععت بال ريععععد االلكترو عععع  أو الفععععا   بحسعععع  األ ععععوال ونوب  اجععععة 

ءات التاليععععة التخععععاذ أل  جععععراء أخععععر و  لغععععاء العقععععد أو تنفيععععقه بوا ععععطة أ ععععد مقععععدم  العطععععا

 لعطائت بحس  ترتي  أولويات ا

 اعضاء اللجنة  -
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و  معععا يكعععوب ل عععا  انناريعععةويصععع   التععع ميص المؤقعععت فععع  جميعععا الحعععاالت معععص  ععع  ال  عععة 

أب تخصعععا قيمعععة  عععل خسعععار  تلحععع  ب عععا  ذا ت عععيص أ عععت المتسععع   في عععا معععص أل م عععال  مسعععتحقة 

أو تسعععتح  لعععدي ا لصعععا   اعععقا العطعععاء وفععع   العععة ععععدد  فايت عععا تل ععع   لععع  خصعععم ا معععص 

مسععععتحقاتت لععععدل ج ععععة  ناريععععة أخععععرل أيععععا  ععععاب  عععع   اال ععععتحقا  و وذلععععي  لععععت مععععا عععععدد 

عليععععت قضععععائياً بمععععا لععععا تععععتمكص مععععص ا ععععتيفائت مععععص  قععععو  االخععععالل بحق ععععا فعععع  الرجععععو  

 0بالطري  االنارل 

 مدة سريا  العطاءات :  -7  •

و ي قععع  العطععععاء الفنيعععة معععص تععععاريت فعععت  الماعععاريف  لمــــدة عــــامينالعطعععاءات  معععد   عععرياب

بمعرفعععة مقعععدد العطعععاء بغععع    ر عععالة  افعععق المفععععول و سيعععر جعععائز الرجعععو  فيعععة معععص وقعععت 

الناععععر عععععص موعععععد ا ععععتالمة بمعرفععععة المحافاععععة و  تعععع    ايععععة مععععد   ععععرياب العطععععاء و ال 

يحعععع  لمقععععدد العطععععاء تغييععععر ايععععة تععععروط فنيععععة او ماليععععة بعععععد تقععععديا العطععععاء او بعععععد فععععت  

 0الماارف الفنية 

  -ضاح العروق الفنية :ي و است  فاءي است  -8

فاء ال يا ععععات او المسععععتندات يي ععععو  النار  التعاقععععدات بنععععاء علعععع  طلعععع  ل نععععة ال ععععت ا ععععت 

فنيعععت معععص اصعععحاا العطعععاءات بمعععا يعين عععا  أل أمعععورضعععا  يالتععع  تسعععاعد الل نعععة علععع  ا ت

ــااالععععال د وذلععععي خععععالل فعععع  اعععععدان التقريععععر الفنعععع   ــة ايــ ــاو  ا اــ ــدة فتجــ مععععص تععععاريت  مــ

فاء ال يا عععععات او ياخطعععععاراا وفععععع   العععععة ععععععدد ا عععععت ابة صعععععا   العطعععععاء لطلععععع  ا عععععت

ر الفنيعععععت بعطائ عععععا خعععععالل المعععععد  المحعععععدنه معععععص الل نعععععة و يضعععععا  االمعععععوالمسعععععتندات ال ت

ل عععت الي عععا يعععتا ا عععت عان عطائعععت باعت عععاره سيعععر وا ععع  او سيعععر قابعععل للمقار عععت المو عععحة بطا

 ما العطاءات االخرل 

 مسئوو التنفي  بالشركة المتعاقدة : -9

   للعقععععد بتعيععععيص أ ععععد مويفي ععععا   علي ععععا المناقصععععة فعععع  تنفيععععقاا الرا ععععتلتععععزد الشععععر ة 

متخععععقل القععععرار ( وذلععععي للتنسععععي  معععععت بشعععع ب تنفيععععق العقععععد بالنسعععع ة الجععععراءات عمليععععات 

                                     التسليا وتقديا المستندات المتف  علي ا  

النسعععععخة األصععععععلية مععععععص  را ععععععة الشععععععروط بتقععععععديا   الشععععععر ة المتقدمععععععة تلتعععععزد -10

ت عععر ذلعععي ق عععوال معععص الشعععر ة بكعععل معععا ويعوالمواصعععفات موقععععة ومختومعععة بخعععاتا الشعععر ة 

ورن في عععا وتعت عععر  را عععة الشعععروط والمواصعععفات جعععزءا ال يت عععزأ معععص العقعععد العععقا  عععيوقا 

بعععيص ال  عععة المتعاقعععد  وبعععيص الشعععر ة التعععي  يسعععند  لي عععا التوريعععد وال يعتعععد بععع ا تععععديل فعععي 

 0الكرا ة بس   ما تدو ت الشر ة المتقدمة مص اتتراطات 

 اللجنة اعضاء  -
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 اعداد وتقدي  العطاء : -11

بعععععال نون العععععوارن  بكرا عععععة الشعععععروط فسعععععة عنعععععد  ععععععدان عطاءاعععععا الشعععععر ات المتنا تلتعععععزد 

والمواصعععععفات وملحقات عععععا  ب وجعععععدت وأ كعععععاد قعععععا وب تناعععععيا التعاقعععععدات التععععع  ت رم عععععا 

والئحتععععت التنفيقيععععة وأ كععععاد  2018( لسععععنة 182الصععععانر بالقععععا وب رقععععا  ال  ععععات العامععععة 

( فععععع  تععععع ب تفضعععععيل المنت عععععات المصعععععرية فععععع  العقعععععون  2015لسعععععنة  5القعععععا وب رقعععععا  

الحكوميععععة والئحتععععت التنفيقيععععة و ععععيتا ا ععععت عان العطععععاء الععععقل ي  ععععت بالدرا ععععة مخالفتععععت الل 

 0مص اقه المواصفات أو الشروط واأل كاد 

ناخعععععل ماعععععروف مغلععععع  يتضعععععمص ماعععععروفيص منفصعععععليص مغلقعععععيص أ عععععداما  يسعععععلا العطعععععاء

للععععر  الفنعععي واألخعععر للععععر  المعععالي ويقعععدد الععععر  بصعععور  ورقيعععة وعلععع  أب تكعععوب 

  0 افة المستندات المطلوبة موقعة ومختومة مص الشر ة 

 سحب العطاء : -12

لماعععاريف ق عععل الموععععد المحعععدن لفعععت  ا االعطعععاء بسعععح  عطائ ععع ةمقدمععع ت الشعععر ة قامععع  ذا

ى للمحافاعععة نوب  اجعععة  لععع    عععقار أو االلت عععاء  الفنيعععة فيصععع   التععع ميص المؤقعععت المعععون   قعععا

العععع  القضععععاء أو اتخععععاذ  يععععت  جععععراءات أو  قامععععة الععععدليل علعععع   صععععول  ععععرر او ا ععععتيدائت 

 0مص أل م ال  مستح  لدي ا و أو لدل أل ج ة  نارية أخرل لت 

  المراس ت : -13

 لاناء إ راءات المناقصة  -ل

تكعععععععوب جميعععععععا المخاط عععععععات وانخطعععععععارات والمطال عععععععات وال يا عععععععات المتعلقعععععععة 

ويلععععزد تسععععليم ا لععععينار  المر زيععععة للشععععئوب الماليععععة  نار   ةباللغععععة العربيععععبالمناقصععععة  تابععععة 

التعاقععععدات بععععديواب عععععاد محافاععععة القععععاار  أو  ر ععععال ا بال ريععععد السععععريا عععععص طريعععع  ال يئععععة 

 0( 23918520ريد أو الفا   عل  رقا  القومية لل 

 خ و التعاقد والتنفي  :  -ب

وي ععععع  أب تكعععععوب  افعععععة المخاط عععععات أو المرا عععععالت المت انلعععععة معععععص و لععععع  ال  عععععات 

انناريعععععة والمتععععععامليص والمتعاقعععععديص مع عععععا بمعععععا فعععععي ذلعععععي انخطعععععارات والقعععععرارات 

ومحا عععر ال لسعععات وسيراعععا  تابعععة وبشعععكل يمكعععص الرجعععو   ليعععت ال قعععا علععع  أب تكعععوب 

تفعععاي بمعععا ي  عععت صعععانر  معععص األتعععخاب المخعععول ل عععا ذلعععي معععص الطعععرفيص وي ععع  اال 

بال ريععععد المسعععع ل أو   ر ععععال ابإيصععععال موقععععا بالتسععععليا أو  أمععععاتسععععلم ا ويكععععوب ت انل ععععا 

 0بالفا   

والمطال عععععات وال يا عععععات المتعلقعععععة بالعقعععععد  وانخطعععععارات وتكعععععوب جميعععععا المخاط عععععات 

مقراععععا المحععععدن  فععععيوتنفيععععقه  تابععععة باللغععععة العربيععععة و ويلععععزد تسععععليم ا لل  ععععات المتعاقععععد  

ا الحصعععول علععع   يصعععال موقعععا بالتسعععليا أو  ر عععال ا بال ريعععد السعععريا ععععص العقعععد مععع فعععي

تحعععدنه ال  عععة المتعاقعععد  وبشعععرط    عععات  العععقاطريععع  ال يئعععة القوميعععة لل ريعععد أو بالفعععا   

العقععععد يلتععععزد ب خطععععار  فععععيمععععص الطععععرفيص لمقععععره المحععععدن  أاوفعععع   الععععة تغييععععر  تسععععليمت
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عطعععاء أو تععععديل فيعععت يعععرن بععععد الموععععد المحعععدن ل لسعععة فعععت  الماعععاريف الفنيعععة  بععع اال يعتعععد 

العطععععاءات المقدمععععة بعععععد اععععقا الموعععععد ويسععععرل اععععقا الحاععععر علعععع    فععععيويحاععععر التعععععديل 

 0صا   العطاء الفائز 

 عن العقد :  التنا و  -15

و ومعععا ععععص العقعععد أو ععععص الم عععال  المسعععتحقة لعععت  ل عععا أو بعضععع ا  التنعععا لال ي عععو  للمتعاقعععد 

ذلعععععي ي عععععو  أب يتنعععععا ل ععععععص تلعععععي الم عععععال  أل عععععد ال نعععععو  أو الشعععععر ات الماليعععععة سيعععععر 

 فععععي ويكتفععععيجم وريععععة مصععععر العربيععععة و  فععععيالمصععععرفية المععععرخل ل ععععا بمزاولععععة النشععععاط 

بمسعععئولية المتعاقعععد ععععص تنفيعععق العقعععد  انخعععاللاعععقه الحالعععة بتصعععدي  ال نعععي أو الشعععر ة نوب 

ق لعععت معععص  انناريعععةل  المسعععتحقة لعععت بمعععا يكعععوب لل  عععة و  معععا ال يخعععل ق عععول  زولعععت ععععص الم عععا

 0 قو  

  آلية المناقصة -16

فععععت  الماععععاريف الماليععععة للعععععرو  المق ولععععة فنيععععاً  فععععي المناقصععععة تتععععول  ل نععععة المناقصععععة 

للوصععععول ألفضععععل الشععععروط واقععععل األ عععععار وذلععععي بعععععد تو يععععد   أ عععع  المقار ععععة بععععيص 

والماليعععة للوصعععول  لععع  اتفعععا  اطعععارل يعععتا   برامعععت الععععرو  معععص جميعععا النعععوا ي الفنيعععة 

بععععيص محافاععععة القععععاار  وبععععيص مععععص يععععتا التر ععععية عليععععت أو علععععي ا مععععص أصععععحاا العععععرو  

 0المق ولة فنياً وماليا واألقل مص القيمة التقديرية 

 ف رائين التاليين:وللجبة اإلدارية ) المستفيدة ( الح  في ات اق ل د ا

أمعععر التوريعععد  لععع  صعععا   العطعععاء األقعععل  ععععراى واألفضعععل تعععروطاً والعععقا  اراصعععد -

 0تا التر ية عليت 

وف يجـــــو  للجبـــــات افداريـــــة اصـــــدار اوامـــــر توريـــــد خـــــار  افتفاقيـــــة افطاريـــــة  -

 0الموقعة ل صنار المحددة في افتفاقية 

 الكميات ط قا فوامر التوريد الصادرة من الجبات المستفيدة  -17

ر ات التعععع  يععععتا التر ععععية علي ععععا بتوريععععد األ ععععا  ط قععععا ألوامععععر التوريععععد الشعععع تلتععععزد

بعععععنف  اال ععععععار و اتعععععروط و  الصعععععانر  الي عععععا معععععص المحافاعععععة خعععععالل فتعععععر  التعاقعععععد

 0 المواصفات طوال فتر  االتفاقية االطارية 

 توقيتات تسلي  العطاء :  -18

بعععععديواب ععععععاد  الم نععععع  الغربععععع  –تسعععععلا العطعععععاءات بالعععععدور االول بعععععانار  التعاقعععععدات 

اليععععود المحععععدن لفععععت  الماععععاريف  ال ا يععععة عشععععر ي ععععراً السععععاعة  ق ععععل محافاععععة القععععاار  

 ل ال يئعععة القوميعععة لل ريعععد السعععرياالفنيعععة امعععا باليعععد او ععععص طريععع  ال ريعععد السعععريا معععص خعععال

الععع  أل انععععاء معععص صعععا   وال يلتفعععت  –ل عطعععاء يعععرن بععععد اعععقا الموععععد ولعععص يعتعععد بععع 

 0ف  عطائت اذا قدد بعد فت  المااريف الفنية   العطاء بحصول خط 
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 للعطاءات :  الفنيقيي  ت ال -19

 0االلتزاد بالمواصفات الفنية المطرو ة  •

 0االلتزاد بتقديا المستندات المطلوبة   •

  0م ال مو و  المناقصة   في األعمال ابقة  •

 التوريد مدة  -20

( مععععص تععععاريت اليععععود  أ عععع وعيص   تلتععععزد الشععععر ة الرا عععع  علي ععععا المناقصععععة بالتوريععععد خععععالل

ال  ععععات التابعععععة و اال يععععاء و أوامععععر التوريععععد الصععععانر  مععععص المحافاععععة و نصععععدار التععععالي

 أوامعععر  صعععدارفا عععت يعععتا  انطاريعععةاالتفاقيعععة  أل عععلوا العمليعععة تخضعععا  أب يععع  المعععديريات 

 عل  الشر ة  الرا ية األصناف الة اال تيا  الل صنف مص  فيتوريد للشر ات 

 إل اء المناقصة وتعديا الشروط والمواصفات :  -21

يحعععع  للمحافاععععة  الغععععاء المناقصععععة ق ععععل ال ععععت في ععععا اذا ا ععععتغن  عن ععععا   ائيععععا أو  ذا اقتضععععت 

 0المصلحة العامة ذلي 

ويحعععع  للمحافاععععة اصععععدار ا ععععافات أو  ععععقف أو تعععععديل لمضععععموب أل بنععععد أو مسععععتند مععععص 

 ات المتنافسعععة التععع  قامعععت بشعععراء مسعععتندات المناقصعععة بموجععع  اخطعععار الععع  جميعععا الشعععر

 را ععععة الشععععروط والمراصععععفات وذلععععي ق ععععل فععععت  الماععععاريف الفنيععععة بسعععع عة ايععععاد علعععع  أب 

جعععزءاً ال يت عععزا   ات المتنافسعععة بعععتتعت عععر أل ا عععافة أو  عععقف أو تععععديل تعععا  خطعععار الشعععر

  0مص اقه الشروط وملزماً ف  أل مر لة مص مرا ل ا 

 الفحص وافست ا :  -22

يعععتا  الفحعععل بمعرفعععة ل نعععة فنيعععة تشعععكل ا  عععل ج عععة مسعععتفيد  و وتلتعععزد الشعععر ة المتعاقعععد  

علعععع  أب ترفعععع   األصععععنافبإخطععععار ال  ععععات المسععععتفيد  خطيععععاً بمواعيععععد وتععععواريت تسععععليا 

 عععتالد بنعععاء عليعععت لتالتععع   عععوف يعععتا اال التعععيبإخطاراعععا صعععور  معععص مسعععتندات اال عععتالد 

ط قعععععا  صعععععنافلالالمواعيعععععد المحعععععدن    فعععععيتحعععععول نوب اال عععععتالد   ناريعععععةال معوقعععععات 

التوريعععد علععع  أب يعععتا التوريعععد خعععالل أيعععاد ومواعيعععد  وأمعععرللشعععروط الفنيعععة  معععا ورن بالعقعععد 

 0العمل الر مية لل  ات المستفيد  

 تقدي  الفواتير وطريقة السداد :  -23

فا ععععت لععععص يععععتا صععععرف نفعععععات مقدمععععة  انطاريععععة اععععراى لط يعععععة التعاقععععد با ععععلوا االتفاقيععععة 

يعععتا  التعععيللشعععر ة  األصعععنافتشعععترط ذلعععي ويعععتا  عععدان  معععص  التعععيو عععيتا ا عععت عان العطعععاءات 

اجععععراءات الفحععععل واال ععععتالد وذلععععي فعععع  خععععالل  ال ععععوب يومععععا  التر ععععية علي ععععا بعععععد  تمععععاد

وذلععععي عععععص طريعععع  مععععص تععععاريت الفحععععل والق ععععول واالعتمععععان بمعرفععععة ال  ععععات المسععععتفيد  

لكترو عععع  مععععا تقععععديا رقععععا  سععععاا الشععععر ة الرا عععع  علي ععععا بخطععععاا معتمععععد مععععص الععععدفا اال

 0ال ني بسدان مستحقات ا عص طري  الدفا االلكترو   

 أعضاء الل نة  
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 التنفي  ومقابا التثخير :  -24

فععع  المواعيعععد (  عععا  الشعععر ة التععع  ابعععرد مع عععا اتفعععا  اطعععارل أب تقعععود بتوريعععد   اال تلتعععزد

المقععععدد فعععع  عر عععع ا  الزمنععععيوط قععععاً لل ععععدول   ا عععع وعيص ( المتفعععع  علي ععععا فعععع  العقععععد 

والمععععق ور بعععع مر التوريععععد و ذا تقاعسععععت أو تعععع خرت فعععع  التوريععععد مو ععععو  التعاقععععد أو  ذا 

ا امتنعععععت عععععص تنفيععععق أل التععععزاد  اتعععع  عععععص  فععععقت ا علعععع   حععععو سيععععر المتفعععع  عليععععت و أو  ذ

التعاقعععد و يكعععوب للمحافاعععة الحععع  فععع  مصعععانر  التععع ميص الن عععائ  فضعععال ععععص  ععع  ال  عععة فععع  

ععععص المعععد  التععع  تععع خرت في عععا الشعععر ة ععععص التوريعععد  تععع خيرالرجعععو  علععع  الشعععر ة بمقابعععل 

ى لل ععععداول الزمنيععععة المدرجععععة بالعقععععد و وال يععععدخل فعععع   سععععاا مععععد   المتفعععع  عليععععت وط قععععا

ععععص أ ععع اا ق ريعععة ال يعععد للشعععر ة   شععع ت االتععع خير معععدن التوقعععف التععع  ي  عععت ل  عععة التعاقعععد 

 0  انعفاءفي ا و ويوقا مقابل الت خير أو 

 مسئولية الشركة عن لعمالبا -25

قعععد تترتععع  علععع  وجعععون أل عيعععوا فنيعععة  التعععي األ عععرارتكعععوب الشعععر ة مسعععئولة ععععص  -

وتتحمععععل  امععععل المسععععئولية عمععععا يحععععد  مععععص أ ععععرار  تععععا توريععععده الععععقل باأل ععععا  

 0بس   اقه العيوا 

  ي ععععرت  اذا  انناريععععة ععععتتحمل ا ال  ععععة  التععععيو ععععيتا تحميععععل الشععععر ة بالمصععععاريف   

 0  األ ا  عيوا فنية تحول نوب ا تخداد أل 

لشعععروط التعاقعععد العععوارن  فعععي أمعععر التوريعععد التوريعععد ط قعععاً  ععععصتكعععوب الشعععر ة مسعععئولة  -

ا ا تسععععاا الصععععانر للشععععر ة و فععععي  الععععة التعععع خير فععععي تنفيععععق مععععا ورن بععععاألمر يععععت

وفقععععاً ال كععععاد القععععوا يص و اللععععوائ  المعمععععول ب ععععا سرامععععة تعععع خير بالنسعععع  المنصععععوب 

   ف  ذات الصلت 

 :م الفة شروط العقد  -26

 سعععاا الشعععر ة المتعاقعععد  اذا اخلعععت فسعععت العقعععد او تنفيعععقه علععع  الحععع  فععع  لل  عععة االناريعععة  

الفسعععت او التنفيعععق علععع   سعععاا الشعععر ة بقعععرار  بعععال تعععرط جعععوارل معععص تعععروطت ويكعععوب

معععص السعععلطة المختصعععة وتعلعععص بموجععع   تعععاا ير عععل بال ريعععد السعععريا ععععص طريععع  ال يئعععة 

مععععا تعزيععععزه فعععع  ذات الوقععععت بال ريععععد االلكترو عععع  او الفععععا   بحسعععع  القوميععععة لل ريععععد و 

 0األ وال عل  عنوا  ا الم يص بالعقد 

 المظرور الفني : --27

تلتععععزد الشععععر ات مقدمععععة العطععععاءات اال يحتععععول الماععععروف الفنعععع  علعععع  ايععععة أ عععععار ماليععععة 

 0و يتا ا ت عان ال عطاء يتضمص ف  ماروفت الفن  ذلي 
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 يجب ا  يحتوخ المظرور الفني علي المستندات افتية :
ا ععععا صععععا   النشععععاط وا ععععا الشعععع ر   ب وجععععد وصععععور  مععععص عقععععد الت  ععععي  الشععععر ة و اام ععععا  -1

 دات  ناال ا   و تكل ا القا و ي بالمست

 اال ا الت ارل   -2

 ا ا المدير او المويف المسئول   -3

 –ال ريععععد االلكتروا عععع  –رقععععا الفععععا    –رقععععا التليفععععوب  –و ععععيلة التواصععععل   المحععععل المختععععار  -4

ا ععععا المخععععول لععععت التواصععععل مععععا المتعععععامليص ( واذا تععععا تغيععععر العنععععواب يععععتا اخطععععار المحافاععععة 

 الت عل  العنواب القديا صحيحت و افق  قا و يا  اب ال ديد و ال اص حت  افة المر بالعنو

 أ وا  النشاط   -5

 بطاقة الرقا القوم    -6

 ال طاقة الضري ت الحدي ة و اخر اقرار  ري     -7

 تس يل لدل مصلحة الضرائ  المصرية   القيمة المضافة ( -8

  ارل   المستورنيص القيد ف  الس ل الت ارل او الصناع  او   ل   -9

ب الععععقل يتعامععععل مع ععععا ورقععععا  سععععاا يتعامععععل مع ععععا و العنععععوا مسععععئول الععععقلو الا ععععا ال نععععي  -10

 الشر ة ف  ال ني و الفر  القل يتا تحويل امر الدفا عليت  

 الموقف المال  للشر ة   القوائا المالية عص  ال   نوات  ابقت ( -11

 ال بيا ات اخرل تتطل  ا ط يعة ال  ة االناريت   -12

  ابقت او عقون ( توريد  ابقة االعمال   اوامر  -13

 يرف  بالعطاء  افة صور المستندات المؤيد  بال يا ات بعاليت -14

يقععععدد العطععععاء فعععع  ماععععروفيص ا ععععداما فنعععع  و االخععععر مععععال  مغلعععع  ويرفعععع  التععععاميص االبتععععدائ   -15

 بالماروف الفن 

 -جني ا با دل الطر  االتية : 25000يسدن التاميص المؤقت بم ل    -16

     لتحصيل االلكترومناومة الدفا و امص خالل   االلكترو    و ائل الدفا   •

ب بععععال ف المحليععععة و المعتمععععد  و اال يقتععععرتقععععديا خطععععاا  ععععماب صععععانر مععععص ا ععععدل المصععععار •

و يسعععتكمل الفنيعععةقيعععد او تعععرط  عععارل لمعععد  اربععععة اتععع ر معععص تعععاريت جلسعععة فعععت  الماعععاريف 

 % ف   الة ر وا العطاء   5ال   

   الفنيةمص تاريت جلسة فت  المااريف   تسعوب يوما لمد    باأل عار االرت اط   - 17

    وموقعة ومختومة بخاتا الشر ة     را ة الشروط و المواصفات علي ا طابا الش يد  أصل -18

 بوابة التعاقدات العامة    فياالتترا   -19

 تلتزد الشر ة بكتابة العرو  مميكنت و لي  يدويا   -20

   الكرا ة تشتر  ب ا الشر ة بنف  ترتي     التيااللتزاد باب تكت  ال نون  -21

علععع  العطعععاء معععا ذ عععر االجمعععال  علععع   موجعععون بععععدن  عععل صعععفحت  المعععاليو  الفنعععيتعععرقيا العطعععاء  -22

 الارف مص الخار 

  0ت ان  أخطار بالموافقة علي تط ي   ااد الدفعات   -23

 .التس يل في مناومة الفاتور  االلكترو ية المنش ه بمصلحة الضرائ  المصرية   -24

 

 اعضاء اللجنة 
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 : ا صليةالكتالو ات  -28

ويتععععيص علععع   –تلتعععزد الشعععر ة بتقعععديا الكتالوجعععات  عععمص الماعععروف الفنععع  المقعععدد من عععا 

الشععععر ة أب تو عععع  أل اختالفععععات فنيععععة بععععيص عر عععع ا الفنعععع  والكتععععالو  المرفعععع   تعععع  

تععععتمكص الل نععععة الفنيععععة مععععص الوقععععوف علعععع  تلععععي االختالفععععات ولتالتعععع  ال معوقععععات اناريععععة 

 0او فنية قد تنش   تي ة اقه االختالفات  

رات ل نعععععة ال عععععت فععععع  المناقصعععععة اب تقعععععود ل نعععععة فنيعععععة بزيعععععار  ال معععععص مواقعععععا  و ذا

 0الشر ات المتنافسة بقصد المعاينة فعل  الشر ة أب تؤمص ل ا اذ ا لقلي الغر  

 المظرور المالي :  -29

 ي   أب يحتول الماروف المال  عل  المستندات االتية :

السعععععر اال ا عععع  لكععععل صععععنف تععععامل  افععععة الضععععرائ  والر ععععود والععععدمغات واب قائمععععة  -1

 0مؤرخت وموقعة  األ عار

 أوت يعععا ب عععا  التعععي األ ععععارالرا عععية تم عععل اقعععل  األ عععا   أ ععععارمعععص الشعععر ة بعععاب   قعععرار -2

التعاقععععد لعمالئ ععععا المفضععععليص والمميععععزيص  أوتتعاقععععد علي ععععا وتحععععت ذات تععععروط ال يععععا 

خاصععععة   خصععععا الشععععر ات وال يئععععات  أ عععععارمما لععععة او اقععععل مععععص ال  األ عععععارواب اععععقه 

الععععععت  أو عععععععرو  مو ععععععمية او عععععععرو  الشععععععراء  0000والمؤ سععععععات الخيريععععععة 

  0الم ما  واء للشر ات او االفران

الصععععناعات تعععع ان  ا ععععتيفاء  سعععع ة المكععععوب الصععععناع  المصععععرل الصععععانر  عععععص اتحععععان  -3

  0المصرية اب وجدت 

خطعععاا مختعععود وموقعععا معععص ال نعععي بعععرقا  سعععاا الشعععر ة وا عععا ال نعععي والفعععر  العععقل يعععتا  -4

 0التحويل عليت امر الدفا 

 التقاعس عن افست ا : -13

المواعيععععد المحععععدن  بالعقععععد  ععععال  فععععي األصععععنافي عععع  علعععع  ال  ععععات المسععععتفيد  ا ععععتالد 

ي ععععا بالعقععععد ووللمتعاقععععد  ععععال تقععععاع  ال  ععععة مطابقت ععععا للمواصععععفات والشععععروط المتفعععع  عل

المتعاقععععد  عععععص اال ععععتالد التقععععدد بطلعععع  للسععععلطة المختصععععة لتشععععكيل ل نععععة محايععععد  لدرا ععععة 

 0التقاع  و وصور  منت لمكت  تكاول التعاقدات العمومية وذلي للمتابعة   أ  اا 

 الشطب من سج ت الموردين :  -23

المتعاقعععععد  قعععععد ا عععععتعملت بنفسععععع ا او بوا عععععطة سيراعععععا الغععععع  او  اذا ت عععععيص اب الشعععععر ة 

التالعععع  فععع  تعامل عععا معععا ال  عععة فععع   صعععول ا علععع  العقعععد او ا عععاءت ا عععتخداد ال بنعععد معععص 

قععععا وب تناععععيا التعاقععععدات التعععع  ت رم ععععا بنععععون  را ععععة الشععععروط او  ععععل مععععص  صععععوب 

فيقيعععععة فا عععععت والئحتعععععت التن 2018( لسعععععنة 182ال  عععععات العامعععععة الصعععععانر بالقعععععا وب رقعععععا  

 عععععيتا اتخعععععاذ االجعععععراءات القا و يعععععة لشعععععط  ا عععععم ا معععععص  ععععع الت المعععععورنيص بال  عععععات 

 0الحكومية  
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ــة -33 ــة العامــ ــدا للمناقصــ ــر المتقــ و المواصععععفات  علعععع  جميععععا الشععععروط   طلععععا ب  ععععة يقــ

الععععوارن  بكرا ععععة الشععععروط الما لععععة و ملحقات ععععا و ا ععععة موافعععع  علعععع  مععععا جععععاء ب ععععا و الفنيععععة 

ووفقعععاً   لنمعععوذ  عليعععة الما لعععة با  عععا تعت عععر مكملعععة لشعععروط التعاقعععد  عععال ر عععو المناقصعععة 

التعععع  قععععد ي ععععدي ا م لعععع  الدولععععة    نار    لتععععزد ب ميععععا المال اععععات العقععععد المرفعععع  ( و ا ععععت م

را ععععة الشععععروط و العقععععد مععععا  ختصععععاب م لعععع  الفتععععول المختصععععة (  ععععال مراجعععععة  

 الدولة بنار أل منا عات ذات صلت بالعملية محل التعاقد أو العقد 

 

 اعضاء اللجنة 
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 CAIRO GOVERNORATEمـحــــافظة الـقــــاهـرة

   إدارة التعاقدات
 

 

 

 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

التابعة   اإلداراتو  المديرياتو  ا  ياءللديوا  العاا و   ا ااثلعملية شراء  المطلوبةميات كال ▪

 للديوا  العاا   

 الكمية   اس  الصن   ا

 65   دلفر (  1دوفب صا  ) 1

 190   دلفر (  2دوفب صا  ) 2

 5  إع ناتدوفب  فظ   3

 5   ا    دلفر (  2دوفب خشب ) 4

 87 ( در   3مكتب صا  ) 5

 200 ( در   4مكتب صا  ) 6

 46 ( در   5مكتب صا  ) 7

 42 ( در   7مكتب صا  ) 8

 37 ( در  3مكتب خشب ) 9

 18 ( در   4مكتب خشب ) 10

 10 در   خشب (  6مكتب ) 11

 5 در   خشب (  7مكتب ) 12

 12   إدارة مكتب مدير   13

 5 مكتب مدير عاا  14

 5 مكتب وكيا و ارة   15

 112 كم يوتر  كرسي 16

 53   عالي لد وبر  كرسي 17

                            

 

 اعضاء اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -14 - 

 



 CAIRO GOVERNORATEمـحــــافظة الـقــــاهـرة

   إدارة التعاقدات
 

 

 

 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

   اإلداراتو   المديرياتو  ا  ياء للديوا  العاا و   ا ااثلعملية شراء  المطلوبة الكميات تابا 

 التابعة للديوا  العاا   

 الكمية   اس  الصن   ا

 99 كرسي  لد وبر وسط   18

 524 كا ي كرسي  لد ن  19

 235 كرسي  لد بمسند   20

 275 كرسي خشب  ا  خر ا   21

 5 كرسي وكيا و ارة   22

 13 (در   3شانو  صا ) 23

 176 ( در  4شانو  صا  ) 24

 6 ( در  5شانو  صا  ) 25

 20 ( در  خشب 3و دة ادرا  ) 26

 2   كرسي ( 8تربيوة ا تماعات بعدد )  27

 5 تربيوة ص يرة   28

 25 تربيوة متداخلة  ا    29

 50 تربيوة كم يوتر  30

 233 ( رر  4ستاند معدني ) 31

 100 ( رر  5ستاند معدني ) 32

 8 ( رر  8ستاند معدني ) 33

 28 طق  انترير   34

 

 

 

 اللجنة اعضاء 
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 CAIRO GOVERNORATEمـحــــافظة الـقــــاهـرة

   إدارة التعاقدات
 

 

 

 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 المواصفات المطلوبة لألثاث محل المناقصة المطروحة  ▪
 
 المواصفات   اس  الصن   ا

 مل   6صا   180×50×40مقاس  ( دلفة  1دوفب صا  ) 1

 مل   6صا   180×80×40مقاس  ( دلفة  2دوفب صا  ) 2

 درولين مكو  من قاعدة بعجا ماكينة هي كرسي وكيا و ارة   3

 درولين هيمكو  من قاعدة بعجا ماكينة  كرسي كم يوتر  4

 درولين هيمكو  من قاعدة بعجا ماكينة  كرسي  لد وبر عالي   5

 درولين هيمكو  من قاعدة بعجا ماكينة  كرسي  لد وبر وسط   6

 بوصة منجد  لد عادة   4/ 3من  ديد  كا ي كرسي  لد ن  7

 بوصة منجد  لد عادة   4/ 3من  ديد  كرسي  لد بمسند   8

 من ال شب الوا   كرسي خشب  ا  خر ا   9

 عرق  50(ارتفاج ×175مل  مقاس) 6صا   ( در  5صا  )  شانو  10

 عرق 50(ارتفاج ×150مل  مقاس) 6صا   ( در  4صا  )  شانو  11

 ارتفاج 50عرق × 50دهانات بولستر مقاس  ارو(18من كونتر ) ( در  خشب 3و دة ادرا  ) 12

 ارو  كونتر 70( × 160مكو  من و دة ادار  قاعدة مقاس ) مكتب مدير ادارة   13

 س  80مل  ارتفاج 6س ( صا  150مقاس ) ( در   7مكتب صا  ) 14

 س 80مل  ارتفاج 6س ( صا  150مقاس ) ( در   5مكتب صا  ) 15

 س 80مل  ارتفاج 6س ( صا  140مقاس ) ( در   4مكتب صا  ) 16

 س 80مل  ارتفاج 6س ( صا  120مقاس ) ( در   3مكتب صا  ) 17

 س  120مقاس  بولستردهانات   ارومل  ( 18مصنا من كونتر ) در  (  3مكتب خشب ) 18

 س   120مقاس  بولستردهانات   ارومل  (  18مصنا من كونتر ) ( در   4مكتب خشب ) 19

 ارتفاج 120عرق × 100مل  (مقاس 18مصنا من كونتر ) دوفب  فظ اع نات  20

 اللجنة اعضاء  -
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 CAIRO GOVERNORATEمـحــــافظة الـقــــاهـرة

   إدارة التعاقدات
 

 

 

 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 المطلوبة لالثات محل الطرح تابع المواصفات 
 

 المواصفات  اس  الصن   ا

 س   150مقاس  بولستردهانات   ارومل  (  18مصنا من كونتر ) ( در  خشب  6مكتب ) 21

 بولستر  من ال شب الوا  القرصر كونتر دهاناتمصنعة  خلة  ا   ا دت تربيوة م 22

 س  80س  ×40س  × 110مقاس  بولستردهانات  ارومل  (  18مصنا من كونتر ) تربيوة كم يوتر  23

 كراسي هيدرولين  8س   ×عدد240س  × 120مل  (  مقاس 18مصنا من كونتر ) ( كرسي  8تربيوة ا تماعات بعدد ) 24

 مل   6عرق صا  35س (×180ارتفاج ) ( رر  4ستاند معدني ) 25

 مل   6س  صا  35متر ×  2ارتفاج  ( رر  5ستاند معدني ) 26

 كرسي + تربيوة   2مقعد +2 مقعد و 3كن ر  2 مصنا من ال شب الوا  والجلد عادة مكو  من طق  انترير   27

 مكتب وكيا و ارة  28
مكتب مقاس  ارو( در  كونتر3و دة ادار  ) 1مل  ( 18مصنا من كونتر )

 لفة   ا  2عرق + دوفب مكت ة 75طوو ×  160

 دلفة  ا   2 100س  × 180مل   18 ارو مصنا من كونتر  ( دلفة   ا   2دوفب خشب ) 29

 مل    6متر صا  2ارتفاج  رر    8ستاند معدني   30

 در     3مل  + و دة در  18 ارو س  كونتر 160مقاس  مكتب مدير عاا  31

 بولستردهانات  ارو س  كونتر 80س  × 40مقاس  تربيوة ص يرة   32

 س   150مقاس  بولسترمل  (  اور دهانات  18مصنا من كونتر ) ( در  7مكتب خشب ) 33

 س    70مل  ارتفاج 6مصنا من الصا   در     3شانو  صا   34

 
 اللجنة اعضاء  -
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 CAIRO GOVERNORATEمـحــــافظة الـقــــاهـرة

   إدارة التعاقدات
 

 

 

 عابدين     –محافظة القاهرة  –إدارة التعاقدات:مكتب 

  

 االشتراطات الخاصة 
 أقل مدة توريد ممكنة و يفضل البضاعة الحاضرة  فيهتذكر  أنيجب  : التوريد -1

 0أسبوعين من تاريخ استالم امر التوريدمدة توريد  أقصىو 
 و المديريات  األحياءالخاصة بديوان عام محافظة القاهرة و  التسليم: بالمخازن  -2

 0ت التابعة له كاًل على حدا ار و االد
 30/6/2022وحتى لمدة عامين من تاريخ فتح المظاريف الفنية    :باألسعاراالرتباط  -3
 بموجب امر دفع بنكى. 0بعد الفحص و االستالم بمقر الجهات المستفيدة  الدفع :  -4
     االلتزام بتنفيذ العقد وفقًا لما يشتمل عليةالتوريد من الجهات المستفيدة و علية    أمر يتلقى المورد   -5

 0التوريد  أمرما ورد بكراسة الشروط و المواصفات و و طبقًا ل
التوريد الصادر من كل جهة حسب االعتمادات المتوفرة  بأمر  يلتزم المورد بتوريد الكميات الواردة   -6

   0اإلصدارلديها وقت 
 0ال ي و  التقدد با  ر مص مرانف وا د  -7

  0جاء بالكتالو  المقدد بماتطاب  تاد   أب يكوب التوريد مطاب  -8

 0وال يؤخق ب ا  ولص يلتفت الل صور  وئية اتقديا  تالو  أصل  لكل بند عل   د -9
 القانون :   أحكامبالنسبة للشكاوى المتعلقة بمخالفة  -10

لسنة   182حالة إخالل جهة الطرح بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة الصادر بالقانون    في
مكتب التعاقدات الحكومية    إلىتقدم بشكواه  لالتنفيذية يحق لصاحب الشأن ا  الئحتهو    2018

وية الخالفات و يكون تقديم الشكوى الى المكتب المذكور وفقًا الشكوى و تس  فيللنظر و البت  
 0من الالئحة التنفيذية لذات القانون (  6)من القانون و المادة رقم (   5)رقم  المادة ألحكام

 توقيع مقدم العطاء  
 مدير إدارة التعاقدات                            

                            
   ناجى إبراهيم الدسوقي                          

 اللجنة  لعضاء
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