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 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

   

 الفنية  كراسة الشروط والمواصفات         

 العامةلمناقصة ل             
 

 

 

 

 محافظة القاهرة عاماحتياجات إدارة السنترال والالسلكي بديوان لشراء     

  2023/ 2022 الماليللعام 

 مالي ( –بنظام األظرف المغلقة ) فني                     
 سنة ل 182الصادرة بالقانون رقم  العامةقدات التي تبرمها الجهات وفقاً ألحكام قانون تنظيم التعا

 5، و القانون رقم 2019لسنة  692والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم  2018

 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية والئحته التنفيذية 2015لسنة 

 قابلة للتجزئة غير  العملية                         

 

 

 

 
حة الالئمن  (36)م ـــادة رقـــنيها وفقاً للشرائح الواردة بالمج 299: والمواصفاتثمن كراسة الشروط  -

 سالفة الذكر  العامةمها الجهات لقانون تنظيم التعاقدات الى تبر ذيةالتنفي

  دودمحفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالجلسة العلنية ال الفنية:اريف فتح المظموعد  -

شئــون لل محدودالغـربي بديوان عـام محافظـة القاهــرة االدارة البالمبنــى  الجلسة:مكان انعقاد  -

 الـماليــــــة

 2022/ 12/    11الموافق  االحد يومالجلسة: تاريخ انعقاد  -

 

 ضافة% ضريبة القيمة الم14باإلضافة إلي  ،ت لصندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقةجنيها 5بخالف 

 الكراسة الغير مختومة بخاتم الجمهورية ال يعتد بها                      

 
 

 طابع 

  الشهيد
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 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

 

 

 

  

ى عاقيييييدات فيييييإدارة الت –فيييييي إطيييييار رغبييييية محافظييييية القييييياهرة مييييين ايييييالل اإلدارة المركزيييييية للشييييي ون الماليييييية 

 قيييييياهرةشييييييراء احتياجييييييات إدارة السيييييينترال والالسييييييلكي بييييييديوان عييييييام محافظيييييية اللمحييييييدودة  طييييييرص مناقصيييييية

هيييييييات بأفضيييييييل قيمييييييية ماليييييييية للجوجيييييييودة عاليييييييية ب تليييييييا االحتياجييييييياتلتيييييييوفير  2022/2023للعيييييييام الميييييييالي 

وانين القييييييييييييييييتم االلتيييييييزام بكافييييييية القيييييييرارات و أنوفقيييييييا للمواصيييييييفات المرفقييييييية علييييييييى اإلداريييييييية بالدولييييييية 

 الموضيييييحة الشيييييروطبشيييييأن ذليييييا وفقييييياً للمواصيييييفات و عاميييييةص مناقصييييية فقيييييد قيييييررت طيييييرالمنظمييييية ليييييذلا 

 0المواصفات الماثلة  وبكراسة الشروط 

ي فيييييالماثلييييية إليييييى دعيييييوة الشيييييركات المتخصصييييية  العاميييييةتهيييييدف محافظييييية القييييياهرة مييييين طيييييرص المناقصييييية و

 نتجيييييياتلتييييييوفير م احتياجييييييات إدارة السيييييينترال والالسييييييلكي بييييييديوان عييييييام محافظيييييية القيييييياهرةمجييييييال توريييييييد 

 محافظة القاهرة ديوان عام ل واعلي كفاءة ذات جودة عالية بأفضل قيمة مالية

ييييييز وذليييييا مراعييييياة اتخييييياذ ميييييا يليييييزم مييييين تيييييدابير لضيييييمان تحقيييييي  معيييييايير ومبييييياد  تكييييياف  الفيييييرص وتعز

ز م التحيييييييالشييييييفافية والنزاهيييييية والعداليييييية والمسيييييياواة فييييييي المنافسيييييية بييييييين المتقييييييدمين فييييييي المعامليييييية وعييييييد

ت حتياجيييييياييييييييز بييييييينهم ، وأيضييييييا تعزيييييييز كفيييييياءة اإلنفيييييياق الحكييييييومي ميييييين اييييييالل تحديييييييد االالى ميييييينهم أو التم

 تعاقييييييداتعيييييين طرييييييي  ادارة الالفعلييييييية للجهييييييات الحكومييييييية و إصييييييدار أواميييييير التوريييييييد للشييييييركات الفييييييائزة 

 0محافظة القاهرة  بناءا على األسعار التي سيتم التوصل إليها ب

 كميييييييا –جلسييييييية فيييييييتح المظييييييياريف الفنيييييييية والماليييييييية  ويجيييييييوز ألصيييييييحاق الشيييييييركات المتقدمييييييية إن يحضيييييييروا

يجيييييوز أن يحضييييير منيييييدوق مفيييييوو مييييين الشيييييركة بموجييييية تفيييييوي  يخيييييول ليييييه كافييييية الصيييييالحيات الالزمييييية 

 0قانونياً فى هذا الشأن  
 محتويات كراسة الشرط والمواصفات : -1

  0للمناقصة  العامةالشروط 

 0الخدمة المطلوبةنوع األعمال و 

  0المواصفات الفنية 

  0النموذجي العقد 

 أعضاء اللجنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مـقدمـــــة 
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 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )

                            23924861ف :     –إدارة التعاقدات   ت 

 

 

 

 

 

 

 محاية املنافسة  -1
ي حيييييال تقيييييوم محافظييييية القييييياهرة بةاايييييار جهييييياز حمايييييية المنافسييييية ومنييييي  الممارسيييييات االحتكاريييييية فييييي

 باشيييييرة أوميييييا إذا تبيييييين لهيييييا وجيييييود اتفييييياق أو تعاقيييييد أو تبيييييادل معلوميييييات بصيييييورة مباشيييييرة أو غيييييير م

المختصييييييين أو غيييييييرهم ميييييين المييييييوظفين  ميييييين أيتنسييييييي  ميييييين اييييييالل الغييييييير سييييييواء كييييييان ذلييييييا بييييييين 

ن مييييي  بالجهييييية وصييييياحة العاييييياء أو بيييييين أصيييييحاق العاييييياءات فيميييييا بيييييينهم أو غييييييرهم مييييين المتعييييياملي

 الجهة بحسة األحوال 

 :وعلى الجانة األار يجة على الشركات المتنافسة إبالغ الجهات المختصة فورا عن  

جهييييييية مييييييين الجهيييييييات ذات أي تصيييييييرف غيييييييير قيييييييانوني أو غيييييييير مشيييييييرو  مييييييين قبيييييييل أي موظيييييييف أو  -

راءات الصيييييلة بتنفييييييذ هيييييذ  المناقصييييية ، مييييين شيييييأنه التيييييأثير باريييييي  مباشييييير أو غيييييير مباشييييير فيييييي إجييييي

أو  المناقصيييييية  نظييييييير الحصييييييول علييييييى مزايييييييا مالييييييية أو أييييييية مزايييييييا أاييييييرى  أو أي ترتييييييية مباشيييييير

 غير مباشر بين أي من األطراف بغرو تحقي  مصلحة شخصية أو هدف غير مشرو  

 إلجراءات المناقصة للوائح المنظمة القوانين وا -2

  العامة الصادرالجهات ألحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها  العامةالمناقصة  تخض  هذ 

 والئحته التنفيذية ،  2018( لسنة 182بالقانون رقم )

 ( لسييييييينة 5القيييييييانون رقيييييييم )العقيييييييود الحكوميييييييية فيييييييي شيييييييأن تفضييييييييل المنتجيييييييات المصيييييييرية فيييييييى  2015

قابييييييل متنفيذييييييية ويمكيييييين تحميييييييل صييييييورة استرشييييييادية ميييييين القييييييوانين  المشييييييار إليهييييييا بييييييدون والئحتييييييه ال

  محيييييييييييييدودودون أدنيييييييييييييى مسييييييييييييي ولية عليييييييييييييى المحافظييييييييييييية مييييييييييييين ايييييييييييييالل بوابييييييييييييية التعاقيييييييييييييدات ال

www.etenders.gov.eg)) 

  2020لعام  200وأحكام قانون  دعم األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم  

   بشأنه نص م يردلافة القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بموضو  المناقصة فيما كما يسرى بشأن التعاقد ك 

  0لهما  مكملهوفي العقد وكراسة الشروط والمواصفات ، وتعتبر هذ  األحكام جزءاً ال يتجزأ من الكراسة والعقد 

 أعضاء اللجنة

 

 

 

 

 

 

  العامةروط ـــــشال
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 لغة تقديم العااء :   -3

 كراسةةةةةةةة الشةةةةةةةروط والمواصةةةةةةةفات والعقةةةةةةةود فةةةةةةةيمةةةةةةةدة اللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة هةةةةةةةي اللغةةةةةةةة المعت

وجميةةةةةةةض المحارةةةةةةةر والمراسةةةةةةةالت وتيرهةةةةةةةا مةةةةةةةن المسةةةةةةةتندات ذات الصةةةةةةةلة بمورةةةةةةةوع 

ى وفةةةةةى حالةةةةةة تقةةةةةديم مسةةةةةتند بةةةةةإل لغةةةةةة   ةةةةةرل يتعةةةةةين ترجمتةةةةة   لةةةةة –الطةةةةةرت والتعاقةةةةةد 

 يالعربةةةةةويعتبةةةةةر الةةةةةن   –اللغةةةةةة العربيةةةةةة عةةةةةن طريةةةةةق مقةةةةةدم العطةةةةةا  مةةةةةن م تةةةةة  معتمةةةةةد 

  0حالة اال تالف  و االلتباس في المضمون  فيهو المعول علي  

 الشكاوى : -4
نظةةةةةةيم تفةةةةةةي حالةةةةةةة مخالفةةةةةةة جهةةةةةةة الطةةةةةةرت ل راسةةةةةةة الشةةةةةةروط والمواصةةةةةةفات  و ألح ةةةةةةام قةةةةةةانون      

ق لصةةةةةةاح  والئحتةةةةةة  التنفيذيةةةةةةة سةةةةةةالفي الةةةةةةذكر  يحةةةةةة العامةةةةةةةالتعاقةةةةةةدات التةةةةةةي تبرمهةةةةةةا الجهةةةةةةات 

 اول داريةةةةةةةة  و  لةةةةةةةي م تةةةةةةة   ةةةةةةةالعطةةةةةةةا  التقةةةةةةةدم بشةةةةةةة ول  لةةةةةةةي  دارة التعاقةةةةةةةدات بالجهةةةةةةةة اإ

 ر بشةةةةةةإنهاالتعاقةةةةةةدات العموميةةةةةةة التةةةةةةابض لةةةةةةواارة الماليةةةةةةة   ويةةةةةةتم فحةةةةةة  الشةةةةةة ول واتخةةةةةةاذ قةةةةةةرا

قةةةةةةدم الت –وفقةةةةةةا لوح ةةةةةةام واإجةةةةةةرا ات الةةةةةةواردة ل ةةةةةة  ذ   ةةةةةةإن فةةةةةةي المناقصةةةةةةة محةةةةةة  الطةةةةةةرت 

 الةةةةةةي محافظةةةةةةة القةةةةةةاهرة بشةةةةةة وان كتابةةةةةةة بخصةةةةةةو     اجةةةةةةرا  مةةةةةةن اجةةةةةةرا ات التعاقةةةةةةد وفةةةةةةي

با ةةةةةةرة ا طةةةةةةار م تةةةةةة   ةةةةةة او  التعاقةةةةةةدات العموميةةةةةةة التةةةةةةابض لةةةةةةواارة الماليةةةةةةة م ذات الوقةةةةةة 

شةةةةة وان بصةةةةةورة منهةةةةةا واذا لةةةةةم يفصةةةةة  فيهةةةةةا بمعرفةةةةةة المحافظةةةةةة ي ةةةةةون لةةةةة  الحةةةةةق فةةةةةي التقةةةةةدم ب

 الي الم ت  وذلك قب  اللجو  الي جهات القضا  

امةةةةةة  مةةةةةةض وتلتةةةةةةفم محافظةةةةةةة القةةةةةةاهرة وم تةةةةةة   ةةةةةة او  التعاقةةةةةةدات العموميةةةةةةة المةةةةةةذكور فةةةةةةي التع   

تبرمهةةةةةةا  ( مةةةةةةن قةةةةةةانون تنظةةةةةةيم التعاقةةةةةةدات التةةةةةةي5المةةةةةةادة رقةةةةةةم ) ح ةةةةةةامألطبقةةةةةةاً تلةةةةةةك الشةةةةةة او  

( مةةةةةةةةةن الئحتةةةةةةةةة  6  والمةةةةةةةةةادة ) 2018لسةةةةةةةةةنة  182الصةةةةةةةةةادرة بالقةةةةةةةةةانون  العامةةةةةةةةةةالجهةةةةةةةةةات 

 التنفيذيةةةةةةةة  المشةةةةةةةار  ليهمةةةةةةةا فةةةةةةةي حالةةةةةةةة وجةةةةةةةود  ةةةةةةة و  يةةةةةةةتم تقةةةةةةةديمها  لةةةةةةةي م تةةةةةةة   ةةةةةةة اول

ات علةةةةةةي وتسةةةةةوية الخالفةةةةةة الشةةةةةة ولللنظةةةةةر والبةةةةةة  فةةةةةي  التعاقةةةةةدات الح وميةةةةةةة بةةةةةواارة الماليةةةةةةة

  -للم ت  المذكور وفقا للمواعيد اآلتية : الش ولان يتم تقديم 

 المدة المسموص بها الحالـــــــــــــــــة م

  او  متعلقة بإجرا ات الطرت وكراسة  1

 الشروط 

 قب  الموعد المحدد لفض المظاريف الفنية بسبعة

  يام عم  علي االق  

 ياما الل المدة القانونية المحددة بالقانون سبعة    او  متعلقة بالب  الفني 2

 من تاريخ اال طار بالب  الفني 

قب  الموعد المحدد للتعاقد بيومي عم  علي    او  متعلقة بالب  المالي   3

 االق 

  او  متعلقة بد ول  جرا ات التعاقد حيف  4

 التنفيذ 

عم  علي االكثر من يتم تقديمها بعد يومي 

 صدور القرار الذ  يتضرر في  الشاكي  

 أعضاء اللجنة 

 

 



                                                                                                                                                                                                 CAIRO GOVERNORATEحافظة القاهرة مـــ    

 الشئون المالية 
  ادارة التعاقدات 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

-5- 

 عابدين  -( ميدان الجمهورية  7العنوان )
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  الموافقة على الشروط : -5

يقةةةةةةةر صةةةةةةةاح  العطةةةةةةةا  بموافقتةةةةةةة  علةةةةةةةى كافةةةةةةةة الشةةةةةةةروط والمواصةةةةةةةفات  الةةةةةةةواردة   

عتبةةةةةةةر الئحتةةةةةةة  التنفيذيةةةةةةةة  ويو 2018لسةةةةةةةنة  182ك اح ةةةةةةةام القةةةةةةةانون بال راسةةةةةةةة وكةةةةةةةذل

 قبةةةةة  منةةةةة يد التةةةةةإمين المققةةةةة   قةةةةةراراً منةةةةة  بةةةةةذلك   وال ا ةةةةةتراك  فةةةةةي المناقصةةةةةة وسةةةةةدا

 0بعد رسو المناقصة  الف ذلك 

 

 لتأمينات وطريقة سدادها وردها :ا  -6

 : أوالً : التأمين الم قت 

ً   1600     )مبلغ مقق  التإمين اليلتفم صاح  العطا  بآدا    ( جنيها

يةةةةةةة لقةةةةةةانون الالئحةةةةةةة التنفيذ( مةةةةةةن 31بالمةةةةةةادة رقةةةةةةم ) العامةةةةةةة يسةةةةةةدد  بإحةةةةةةدل الصةةةةةةور و     

ن سةةةةةةةالفة الةةةةةةةذكر   ويجةةةةةةة  ان ي ةةةةةةةو العامةةةةةةةةتنظةةةةةةةيم التعاقةةةةةةةدات التةةةةةةةي تبرمهةةةةةةةا الجهةةةةةةةات 

مةةةةد   و مةةةةدة التةةةةإمين المققةةةة   صةةةةالحاً لمةةةةدة نالنةةةةين يومةةةةا بعةةةةد انتهةةةةا  مةةةةدة سةةةةريان العطةةةةا 

لعطةةةةةةا  اسةةةةةةريان العطةةةةةةا    وقةةةةةةابال للتجديةةةةةةد دون الرجةةةةةةوع  لةةةةةةي مقةةةةةةدم العطةةةةةةا    ويسةةةةةةتبعد 

        د  التإمين المقق  كامالً ومرفقاً دا   المظروف الفني      الذ  ال يق

  -اآلتية :يتم ذلا بةحدى الصور و         

  : الدفض والتحصي  االل تروني 

  و ال يقتةةةةةر مةةةةةن  حةةةةةد المصةةةةةارف المحليةةةةةة المعتمةةةةةدة  مصةةةةةدرابموجةةةةة   طةةةةةا  رةةةةةمان

 اإداريةةةةةةتحةةةةة   مةةةةةر الجهةةةةةة بةةةةةإل قيةةةةةد  و  ةةةةةرط وان يقةةةةةر فيةةةةةة المصةةةةةرف بةةةةةإن يةةةةةدفض 

 يواال التإمين المقق   مبلغا 

  صةةةةةةماً مةةةةةةن مسةةةةةةتحقات  الصةةةةةةالحة للصةةةةةةرف مةةةةةةن عمليةةةةةةات   ةةةةةةرل فةةةةةةي ذات الجهةةةةةةة 

لمققةةةةةة  ااإداريةةةةةةة  و تيرهةةةةةةا وفةةةةةةى الوقةةةةةة  المحةةةةةةدد للسةةةةةةداد ويةةةةةةتم االحتفةةةةةةاظ بالتةةةةةةإمين 

 0سناد األعمال بال ام  و القبول  لحين االنتها  من  

ة بةةةةة  الميعةةةةةاد المحةةةةةدد لجلسةةةةةةو ذا انسةةةةةح  مقةةةةةدم العطةةةةةا  مةةةةةن العمليةةةةةة ق -

اريةةةةةة فةةةةةتح المظةةةةةاريف   الفنيةةةةةة يصةةةةةبح التةةةةةإمين المققةةةةة  حقةةةةةاً للجهةةةةةة اإد

اذ  يةةةةةة دون حاجةةةةةة  لةةةةةي تنبيةةةةة   و  نةةةةةذار  و االلتجةةةةةا   لةةةةةي القضةةةةةا   و اتخةةةةة

  جرا ات  و  قامة الدلي  علي حدوث ررر 

 صورة رد التأمين الم قت لمقدمي العااءات 

العطةةةةةةا ات تيةةةةةةر المقبولةةةةةةة فنيةةةةةةا يةةةةةةرد التةةةةةةإمين المققةةةةةة   لةةةةةةي  صةةةةةةحا   -

 التةةةةةيبةةةةةذات الوسةةةةةيلة  فةةةةةور انتهةةةةةا  جميةةةةةض  جةةةةةرا ات مرحلةةةةةة البةةةةة  الفنةةةةةي

 0تم اداؤها بها 

 أعضاء اللجنة                     
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 هائي : التأمين الن -ثانياً: 

عقةةةةةد % مةةةةةن قيمةةةةةة ال5علةةةةةى صةةةةةاح  العطةةةةةا  الفةةةةةائف  ن يةةةةةقدل التةةةةةإمين النهةةةةةائي بنسةةةةةبة 

د مةةةةة  تبةةةةةد  مةةةةةن اليةةةةةوم التةةةةةالي إ طةةةةةارن  بقبةةةةةول عطائةةةةة  ويسةةةةةد ةةةةةالل عشةةةةةرة  يةةةةةام ع

ة ( مةةةةةةةن الالئحةةةةةةة82الطةةةةةةةرو المنصةةةةةةةو  عليهةةةةةةةا بالمةةةةةةةادة ) يالتةةةةةةةإمين النهةةةةةةةائي بإحةةةةةةةدي

 0التنفيذية المشار اليها 
  -و يتم ذلا بةحدى الصور اآلتية : 

  0الدفض والتحصي  االل تروني 

 ة تيةةةةةر مقتةةةةةرن بةةةةةإ  قيةةةةةد بموجةةةةة   طةةةةةا  رةةةةةمان صةةةةةادر مةةةةةن  حةةةةةد المصةةةةةارف المحليةةةةةة المعتمةةةةةد

   و  ةةةةةةرط وان يقةةةةةةر فيةةةةةة  المصةةةةةةرف بإنةةةةةة  يةةةةةةدفض تحةةةةةة   مةةةةةةر الجهةةةةةةة اإداريةةةةةةة المبلةةةةةةغ المطلةةةةةةو

 0والذ  يواال التإمين النهائي المطلو 

  صةةةةةةماً مةةةةةةن مسةةةةةةتحقات  الصةةةةةةالحة للصةةةةةةرف مةةةةةةن عمليةةةةةةات   ةةةةةةرل فةةةةةةي ذات الجهةةةةةةة اإداريةةةةةةة  و 

اد ا  مةةةةةن  سةةةةةنالنهةةةةةائي لحةةةةةين االنتهةةةةةتيرهةةةةةا وفةةةةةى الوقةةةةة  المحةةةةةدد للسةةةةةداد ويةةةةةتم االحتفةةةةةاظ بالتةةةةةإمين 

اقةةةةةدة هةةةةةة المتعاألعمةةةةةال بال امةةةةة  و القبةةةةةول    وفةةةةةى حالةةةةةة عةةةةةدم  دائةةةةة  فةةةةةي المهلةةةةةة المحةةةةةددة جةةةةةاا للج

 بموجةةةةةة    طةةةةةةار ب تةةةةةةا  يرسةةةةةة  لةةةةةة  بخدمةةةةةةة البريةةةةةةد السةةةةةةريض   عةةةةةةن طريةةةةةةق الهيئةةةةةةة القوميةةةةةةة –

حةةةةةةوال ذات الوقةةةةةة  بالبريةةةةةةد االل ترونةةةةةةي  و الفةةةةةةاك  بحسةةةةةة  األللبريةةةةةةد مةةةةةةض تعفيةةةةةةفن فةةةةةةي 

قةةةةةدمي م جةةةةةرا    ةةةةةر    لغةةةةةا  العقةةةةةد  و تنفيةةةةةذن بواسةةةةةطة  حةةةةةد    ودون حاجةةةةةة التخةةةةةاذ 

 0العطا ات التالية لعطائ  بحس  ترتي   ولوياتها 

يةةةةةرد   العقةةةةةد و وي ةةةةةون التةةةةةإمين النهةةةةةائي رةةةةةامناً لتنفيةةةةةذ العقةةةةةد وسةةةةةارياً حتةةةةةي انتهةةةةةا  مةةةةةدة

 الخصم . كامالً فور انتها  مدة العقد  ذا لم تحدث مخالفات تستوج  

ددة   واذا لةةةةةةم يةةةةةةقد صةةةةةةاح  العطةةةةةةا  الفةةةةةةائف التةةةةةةإمين النهةةةةةةائي  ةةةةةةالل المهلةةةةةةة المحةةةةةة 

ا ات جةةةةةةاا   للجهةةةةةةة اإداريةةةةةةة  لغةةةةةةا  العقةةةةةةد  و تنفيةةةةةةذن بواسةةةةةةطة  حةةةةةةد مقةةةةةةدمي العطةةةةةة

  0التالية لعطائ  بحس  ترتي   ولوياتها 

   ً  وفةةةةةةي جميةةةةةةض حةةةةةةاالت عةةةةةةدم سةةةةةةداد التةةةةةةإمين النهةةةةةةائي يصةةةةةةبح التةةةةةةإمين المققةةةةةة  حقةةةةةةا

بةةةةين  ن تجهةةةةة اإداريةةةةة   كمةةةةا ي ةةةةون لهةةةةا  ن تخصةةةةم قيمةةةةة كةةةة   سةةةةارة تلحةةةةق بهةةةةا  ذا لل

ا صةةةةةاح  العطةةةةةا  هةةةةةو المتسةةةةةب  فيهةةةةةا وذلةةةةةك مةةةةةن  ل مبةةةةةالغ مسةةةةةتحقة  و تسةةةةةتحق لةةةةةديه

رل وفةةةةى حالةةةةة عةةةةدم كفايتهةةةةا تلجةةةةإ  لةةةةى  صةةةةمها مةةةةن مسةةةةتحقات  لةةةةدل جهةةةةة  داريةةةةة   ةةةة

ليةةةة  قهةةةةا فةةةةي الرجةةةةوع ع يةةةةا كةةةةان سةةةةب  االسةةةةتحقاو   وذلةةةةك كلةةةة  مةةةةض عةةةةدم اإ ةةةةالل بح

  0قضائياً بما لم تتم ن من استيفائ  من حقوو بالطريق اإدار  

 أعضاء اللجنة 
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 ت : صالحية سريان العااءا -7

فةةةةةةة ) تبقةةةةةةى العطةةةةةةا ات نافةةةةةةذة المفعةةةةةةول و تيةةةةةةر جةةةةةةائف الرجةةةةةةوع فيهةةةةةةا مةةةةةةن وقةةةةةة  تصةةةةةةديرها بمعر

ة   ويةةةةةتم فةةةةةتح المظةةةةةاريف الفنيةةةةةتبةةةةةد  مةةةةةن التةةةةةاريخ المحةةةةةدد ل لميييييدة تسيييييعون يوميييييا مقةةةةةدميها وذلةةةةةك 

إ طةةةةةار البةةةةة  واأل طةةةةةار بالترسةةةةةية قبةةةةة  انتهةةةةةا  مةةةةةدة سةةةةةريان العطةةةةةا ات   فةةةةةادا تعةةةةةذر البةةةةة  وا

ن مةةةةةةد مةةةةةةدة سةةةةةةريا –بعةةةةةةد موافقةةةةةةة السةةةةةةلطة المختصةةةةةةة  –بالترسةةةةةةية قبةةةةةة  ذلةةةةةةك   كةةةةةةان للمحافظةةةةةةة 

  اتالعطةةةةةا ات ومةةةةةةدة صةةةةةةالحية التةةةةةةإمين المققةةةةةة  لمةةةةةةدة مناسةةةةةةبة   ويجةةةةةة    طةةةةةةار مقةةةةةةدمي العطةةةةةةا

مةةةةاً علةةةةي كتابةةةةة بةةةةذلك علةةةةي ان يةةةةتم ذلةةةةك كلةةةة  قبةةةة  انتهةةةةا  مةةةةدة سةةةةريان العطةةةةا ات بخمسةةةةة عشةةةةر يو

تإمينةةةة   األقةةةة    ويسةةةةتبعد كةةةة  عطةةةةا  لةةةةم يقبةةةة  صةةةةاحب  مةةةةد مةةةةدة سةةةةريان عطائةةةة  كتابةةةةة ويةةةةرد  ليةةةة 

  0فور انتها  مدة سريان العطا  ( 

  -ستيفاء و استيضاص العروو الفنية :ا -8

 ةةةةةةام العةةةةةةروي الفنيةةةةةةة المقدمةةةةةةة مةةةةةةن  صةةةةةةحا  العطةةةةةةا ات وفقةةةةةةاً لوح ) يةةةةةةتم  اسةةةةةةتيفا  واستيضةةةةةةات

هةةةةةةا الجهةةةةةةةات ( مةةةةةةن الالئحةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةة لقةةةةةةانون تنظةةةةةةيم التعاقةةةةةةةدات التةةةةةةي تبرم67الةةةةةةواردة بالمةةةةةةادة )

 سالفة الذكر (  محدودال

جنةةةةةة سةةةةةاعد الليجةةةةوا للجنةةةةةة الفنيةةةةة بنةةةةةا  علةةةةي طلةةةةة  لجنةةةةةة البةةةة  اسةةةةةتيفا  البيانةةةةات والمسةةةةةتندات التةةةةي ت -

نةةةةةي يضةةةةةات    امةةةةةور فنيةةةةةة مةةةةةن  صةةةةةحا  العطةةةةةا ات بمةةةةةا يعينهةةةةةا فةةةةةي  عةةةةةداد التقريةةةةةر الفعلةةةةةي است

تجابة نالنةةةةةة ايةةةةةام مةةةةةن تةةةةةاريخ   طةةةةةارهم وفةةةةةي حالةةةةةة عةةةةةدم اسةةةةة اال تتجةةةةةاوالةةةةةالام وذلةةةةةك  ةةةةةالل مةةةةةدة 

ئةةةةة   ةةةةةالل صةةةةةاح  العطةةةةةا  لطلةةةةة  اسةةةةةتيفا  البيانةةةةةات  و المسةةةةةتندات الستيضةةةةةات األمةةةةةور الفنيةةةةةة بعطا

 ر وارةةةةةح اووالمورةةةةةحة بطلبةةةةة  اليهةةةةةا يةةةةةتم اسةةةةةتبعاد عطائةةةةة  باعتبةةةةةارن تيةةةةةالمةةةةةدة المحةةةةةددة مةةةةةن اللجنةةةةةة 

  0تير قاب  للمقارنة مض العطا ات األ رل 

 :مس ول التنفيذ بالشركة المتعاقدة  -9
                  تلتةةةةةةةةةفم الشةةةةةةةةةركة الراسةةةةةةةةةي عليهةةةةةةةةةا المناقصةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي تنفيةةةةةةةةةذها للعقةةةةةةةةةد بتعيةةةةةةةةةين  حةةةةةةةةةد موظفيهةةةةةةةةةا  -

ليهةةةةةةا  ععةةةةةة  بشةةةةةةإن تنفيةةةةةةذ العقةةةةةةد وتقةةةةةةديم المسةةةةةةتندات المتفةةةةةةق )متخةةةةةةذ  القةةةةةةرار ( وذلةةةةةةك للتنسةةةةةةيق م

                                   0بموج  تفويض رسمي لهذا الموظف من الشركة

 كراسة الشروط  -10

صةةةةةةفات تلتةةةةةةفم الشةةةةةةركة المتقدمةةةةةةة  بتقةةةةةةديم النسةةةةةةخة األصةةةةةةلية مةةةةةةن كراسةةةةةةة الشةةةةةةروط والموا

شةةةةةةةهيد ويعتبةةةةةةةر ذلةةةةةةةك قبةةةةةةةوال مةةةةةةةن موقعةةةةةةةة ومختومةةةةةةةة بخةةةةةةةاتم الشةةةةةةةركة وعليهةةةةةةةا طةةةةةةةابض ال

 الشةةةةةةركة ب ةةةةةة  مةةةةةةا ورد فيهةةةةةةا وتعتبةةةةةةر كراسةةةةةةة الشةةةةةةروط والمواصةةةةةةفات جةةةةةةف ا ال يتجةةةةةةف 

امةةةةةر  صةةةةةدر اليهةةةةةابةةةةةين الجهةةةةةة المتعاقةةةةةدة وبةةةةةين الشةةةةةركة التةةةةةي سيمةةةةةن العقةةةةةد الةةةةةذ  سةةةةةيوقض 

 احتياجيييييييييات إدارة السييييييييينترال والالسيييييييييلكي بيييييييييديوان عيييييييييام محافظييييييييية القييييييييياهرة تورييييييييييد

مةةةةةةة عةةةةةةدي  فةةةةةةي ال راسةةةةةةة بسةةةةةةب  مةةةةةةا تدونةةةةةة  الشةةةةةةركة المتقديعتةةةةةةد بةةةةةةإ  ت وال 2022/2023

 0من ا تراطات 

 أعضاء اللجنة 
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 تقديم العااء : -11

 تقةةةةةةةةةدم العطةةةةةةةةةا ات إدارة التعاقةةةةةةةةةدات بةةةةةةةةةديوان عةةةةةةةةةام محافظةةةةةةةةةة القةةةةةةةةةاهرة   مةةةةةةةةةن    

 و مةةةةةةن  صةةةةةةحابها  و مةةةةةةن يفورةةةةةةون   ةةةةةةريطة تقةةةةةةديم التفةةةةةةويض الةةةةةةدال علةةةةةةي ذلةةةةةةك 

وكالئهةةةةةةةم   وذلةةةةةةةك علةةةةةةةي نمةةةةةةةوذم العطةةةةةةةا  المةةةةةةةدرم بال راسةةةةةةةة والمختةةةةةةةوم بخةةةةةةةاتم 

لشةةةةةروط لالمحافظةةةةةة   موقعةةةةةة عليهةةةةةا مةةةةةن  صةةةةةحابها باللغةةةةةة العربيةةةةةة   ومعةةةةةدة وفقةةةةةاً 

ات المحةةةةةةةددة بال راسةةةةةةةة وألح ةةةةةةةام قةةةةةةةانون تنظةةةةةةةيم التعاقةةةةةةةدات التةةةةةةةي تبرمهةةةةةةةا الجهةةةةةةة

 والئحت  التنفيذية سالفي الذكر  محدودال

 بإكثر من عطا  حظر المتقدم  -

للعةةةةةةةري  حةةةةةةةدهما للعةةةةةةةري الفنةةةةةةةي واأل ةةةةةةةر  يقيييييييدم العاييييييياء فيييييييي مظيييييييروفين مغلقيييييييين

   المةةةةةالي ويجةةةةة   ن يثبةةةةة  علةةةةةي كةةةةة  مةةةةةن مظروفةةةةةي العطةةةةةا  الفنةةةةةي والمةةةةةالي نوعةةةةة  مةةةةةن الخةةةةةارم

مةةةةةض ورةةةةةض المظةةةةةروفين دا ةةةةة  مظةةةةةروف مغلةةةةةق بطريقةةةةةة مح مةةةةةة يورةةةةةح اسةةةةةم محافظةةةةةة القةةةةةاهرة 

مةةةةةةةالي  ن مةةةةةةةا بدا لةةةةةةة  المظةةةةةةةروف الفنةةةةةةةي والمظةةةةةةةروف الوعنةةةةةةةوان  دارة التعاقةةةةةةةدات   ومةةةةةةةا يفيةةةةةةةد 

  للعمليةةةةةةة الواجةةةةةة  ذكةةةةةةر اسةةةةةةمها ورقمهةةةةةةا وتةةةةةةاريخ جلسةةةةةةة فةةةةةةتح المظةةةةةةاريف الفنيةةةةةةة واسةةةةةةم صةةةةةةاح

ن طريةةةةةق عةةةةةالعطةةةةةا    وتسةةةةةلم العطةةةةةا ات قبةةةةة  الموعةةةةةد المحةةةةةدد لفةةةةةتح المظةةةةةاريف الفنيةةةةةة باليةةةةةد  و 

 0البريد السريض من  الل الهيئة القومية للبريد

ني مبدة باللمنعقااريف الفنية بإدارة التعاقدات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالجلسة وي ون فتح المظ -

وذلك بحضور من يرت  من  صحا   2022/ 11/12الموافق االحديوم الغربي بديوان عام المحافظة 

لي ذلك عدال فويض الالعطا ات الذين يجوا لهم تفويض من يرون  لحضور الجلسة بدالً منهم  ريطة تقديم الت

تنفيذية لقانون تنظيم من الالئحة ال 69 لي  62  علي  ن يتبض في  إن الب  الفني اإجرا ات المحددة بالمواد من 

 0والئحت  التنفيذية سالفة الذكر  محدودالتعاقدات التي تبرمها الجهات ال

 أعضاء اللجنة 
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 قصة لمراسالت أثناء إجراءات المناا -12
تم الةةةةذ  سةةةةي يقةةةةر صةةةةاح  العطةةةةا  بةةةةإن العنةةةةوان المبةةةةين بةةةةاألوراو الرسةةةةمية المقدمةةةةة منةةةة  هةةةةو العنةةةةوان

وجةةةةةةة   و مراسةةةةةةةلت  عليةةةةةةة    وان  جميةةةةةةةض الم اتبةةةةةةةات والمراسةةةةةةةالت واإعالنةةةةةةةات واإ طةةةةةةةارات التةةةةةةةي ت

حالةةةةةةة  ترسةةةةةة   و تعلةةةةةةن  و تخطةةةةةةر عليةةةةةة  صةةةةةةحيحة ونافةةةةةةذة ومنتجةةةةةةة ل افةةةةةةة  نارهةةةةةةا القانونيةةةةةةة   وفةةةةةةي

علةةةةةةم هةةةةةةذا العنةةةةةةوان يلتةةةةةةفم بإ طةةةةةةار محافظةةةةةةة القةةةةةةاهرة بةةةةةةالعنوان الجديةةةةةةد بخطةةةةةةا  مسةةةةةةج  ب تغييةةةةةةر

ر الوصةةةةةةةةول و ال اعتبةةةةةةةةرت كافةةةةةةةةة الم اتبةةةةةةةةات والمراسةةةةةةةةالت و اإعالنةةةةةةةةات علةةةةةةةةي عنوانةةةةةةةة  المةةةةةةةةذكو

  ومراسةةةةةالت كةةةةةون جميةةةةةض م اتباتةةةةة  صةةةةةحيحة ونافةةةةةذة ومنتجةةةةةة ل افةةةةةة  نارهةةةةةا القانونيةةةةةة  ويلتةةةةةفم بةةةةةإن ت

حافظةةةةةةةة مة العربيةةةةةةةة وان يسةةةةةةةلمها  لةةةةةةةي  دارة التعاقةةةةةةةدات بةةةةةةةديوان عةةةةةةةام و  طاراتةةةةةةة  م توبةةةةةةةة باللغةةةةةةة

ن طريةةةةةق البريةةةةةد ( ميةةةةةدان الجمهوريةةةةةة عابةةةةةدين  و  رسةةةةةالها عةةةةة7القةةةةةاهرة   مةةةةةا باليةةةةةد بةةةةةالعنوان التةةةةةالي )

 0( 23924861السريض من  الل الهيئة القومية للبريد  و بالفاك  على رقم )

جةةةةةةةةة  ان ت ةةةةةةةةةون كافةةةةةةةةةة الم اتبةةةةةةةةةات والمراسةةةةةةةةةالت المتبادلةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن والةةةةةةةةةي الجهةةةةةةةةةات اإداريةةةةةةةةةة ي -

 والمتعةةةةةةةةاملين والمتعاقةةةةةةةةدين معهةةةةةةةةا بمةةةةةةةةا فةةةةةةةةي ذلةةةةةةةةك اإ طةةةةةةةةارات والقةةةةةةةةرارات ومحارةةةةةةةةر الجلسةةةةةةةةات

وتيرهةةةةةةا م توبةةةةةةة بشةةةةةة   يم ةةةةةةن الرجةةةةةةوع  ليةةةةةة  الحقةةةةةةا علةةةةةةي ان ت ةةةةةةون صةةةةةةادرة مةةةةةةن األ ةةةةةةخا  

بإيصةةةةةال  فةةةةةاظ بمةةةةةا يثبةةةةة  تسةةةةةليمها وي ةةةةةون تبادلهةةةةةا  مةةةةةاالمفةةةةةوي لهةةةةةم ذلةةةةةك مةةةةةن الطةةةةةرفين ويجةةةةة  االحت

 0موقض بالتسليم  و  رسالها عن طريق البريد  و بالفاك   و بااليمي 

فةةةةةةي حالةةةةةةة تغييةةةةةةر    مةةةةةةن الطةةةةةةرفين لمقةةةةةةرن المحةةةةةةدد فةةةةةةي العقةةةةةةد يلتةةةةةةفم بإ طةةةةةةار الطةةةةةةرف اآل ةةةةةةر و-

 0بالتغيير مسبقاً وقب   مسة عشر يوما علي األق  من حدوث التغيير 

 حظر تعديل العااء :   -13      
لمظةةةةةاريف الفنيةةةةةة ال يعتةةةةةد بةةةةةإ  عطةةةةةا   و تعةةةةةدي  فيةةةةة  يةةةةةرد بعةةةةةد الموعةةةةةد المحةةةةةدد لجلسةةةةةة فةةةةةتح ا              

 ويحظةةةةةةر التعةةةةةةدي  فةةةةةةي اسةةةةةةعار العطةةةةةةا ات المقدمةةةةةةة بعةةةةةةد هةةةةةةذا الموعةةةةةةد ويسةةةةةةرل هةةةةةةذا الحظةةةةةةر

 0على  صاح  العطا  الفائف 

 التنازل عن العقد :  -14     
ك   ومةةةةةض ذلةةةةة  و بعضةةةةةهاكلهةةةةةا اقةةةةةد التنةةةةةاال عةةةةةن العقةةةةةد  و عةةةةةن المبةةةةةالغ المسةةةةةتحقة لةةةةة  ال يجةةةةةوا للمتع

ة يجةةةةةةةوا  ن يتنةةةةةةةاال عةةةةةةةن تلةةةةةةةك المبةةةةةةةالغ ألحةةةةةةةد البنةةةةةةةو   و الشةةةةةةةركات الماليةةةةةةةة تيةةةةةةةر المصةةةةةةةرفي

المةةةةةةر   لهةةةةةةا بمفاولةةةةةةة النشةةةةةةاط فةةةةةةي جمهوريةةةةةةة مصةةةةةةر العربيةةةةةةة   وي تفةةةةةةي فةةةةةةي هةةةةةةذن الحالةةةةةةة 

 ا ال يخةةةةةة ولية المتعاقةةةةةةد عةةةةةةن تنفيةةةةةةذ العقةةةةةةد   كمةةةةةةبتصةةةةةةديق البنةةةةةةك  و الشةةةةةةركة دون اإ ةةةةةةالل بمسةةةةةةئ

 0قبول نفول  عن المبالغ المستحقة ل  بما ي ون للجهة اإدارية قبل  من حقوو 

 أعضاء اللجنة 
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 آلية المناقصة -15
 ة للوصةةةةةولتتةةةةةولى لجنةةةةةة المناقصةةةةةة فةةةةةتح المظةةةةةاريف الماليةةةةةة للعةةةةةروي المقبولةةةةةة فنيةةةةةاً  فةةةةةي المناقصةةةةة

   األسةةةةةعار وذلةةةةةك بعةةةةةد توحيةةةةةد ل  سةةةةة  المقارنةةةةةة بةةةةةين العةةةةةروي مةةةةةن جميةةةةةضألفضةةةةة  الشةةةةةروط واقةةةةة

 م الترسةةةةةيةبةةةةةين محافظةةةةةة القةةةةةاهرة وبةةةةةين مةةةةةن يةةةةةت توريةةةةةد النةةةةةواحي الفنيةةةةةة والماليةةةةةة و  صةةةةةدار  مةةةةةر ال

 0علي  من  صحا  العروي المقبولة فنياً وماليا واألق  من القيمة التقديرية 

قةةةةةة   لةةةةةةى صةةةةةةاح  العطةةةةةةا  األ توريةةةةةةدار  مةةةةةةر ال صةةةةةةد فةةةةةةيوللجهةةةةةةة اإداريةةةةةةة ) المحافظةةةةةةة  ( الحةةةةةةق 

 0سعرا واألفض   روطاً والذ  تم الترسية علي  

 الصادر من محافظة القاهرة توريد طبقا ألمر ال  كمياتال -16
 ي ال والالسةةةةةةلاحتياجةةةةةةات  دارة السةةةةةنتر بتوريةةةةةدتلتةةةةةفم الشةةةةةركة التةةةةةةي يةةةةةتم الترسةةةةةةية عليهةةةةةا بالقيةةةةةةام 

ر  ليهةةةةةا الصةةةةةاد  توريةةةةةدألمةةةةةر الطبقةةةةةا  2022/2023 لمةةةةةاليللعةةةةةام ابةةةةةديوان عةةةةةام محافظةةةةةة القةةةةةاهرة 

مةةةةةا جةةةةةا  وحتياجةةةةةات المطلوبةةةةةة وفقةةةةةا لال عةةةةةدادطبقةةةةةا لو توريةةةةةدمةةةةةن المحافظةةةةةة ويةةةةةتم  صةةةةةدار  مةةةةةر ال

 0المواصفات الفنية ب راسة الشروط و

 التقييم الفني للعااءات :  -17
 0االلتفام بالمواصفات الفنية المطروحة  -1

 المطلوبة  االلتفام بتقديم المستندات -2

  0سابقة اعمال لذات العملية المطروحة -3

 عينة ( 2تقديم عينات ) ال تفيد عن عدد  -4

 لشةةةةةةةرا توريةةةةةةةد تةةةةةةةتم المقارنةةةةةةةة والمفارةةةةةةةلة الماليةةةةةةةة بةةةةةةةين العةةةةةةةروي المقدمةةةةةةةة علةةةةةةةى اسةةةةةةةعار  -5

ي للعةةةةةةةةام المةةةةةةةةال احتياجةةةةةةةةات  دارة السةةةةةةةةنترال والالسةةةةةةةةل ي بةةةةةةةةديوان عةةةةةةةةام محافظةةةةةةةةة القةةةةةةةةاهرة

2022/2023 

 عقد مدة تنفيذ ال -18
صدار  مر م التالي إصناف مح  التعاقد  الل )  سبوع يبد  من  اليوعلي  المناقصة بتوريد اال الراسييلتفم      

  التوريد الصادرة من المحافظة

 الفحص واالستالم :  -19
 طياً  ظةافالمح طار يتم  الفح  بمعرفة لجنة فنية تش لها محافظة القاهرة    وتلتفم الشركة المتعاقدة بإ      

م وف يتبمواعيد وتواريخ تسليم األصناف على  ن ترفق بإ طارها صورة من مستندات االستالم التي س

طبقا  وصنافلاالستالم بنا  علي  لتال ى ال معوقات  دارية تحول دون االستالم في المواعيد المحددة  

ات سمية للجهم  الر الل  يام ومواعيد العللشروط الفنية كما ورد بالعقد و مر التوريد على  ن يتم التوريد 

 0المستفيدة 

 أعضاء اللجنة
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 مس ولية الشركة عن أعمالها -02
 التةةى  تةةم توريةةدها وتتحمةة  كامةة   بتلةةك االحتياجةةاتت ةةون الشةةركة مسةةئولة عةةن وجةةود  ل عيةةو  فنيةةة 

 0المسئولية عما يحدث من  ررار بسب  هذن العيو  

  ول دون عيةو  فنيةة تحة   بالمصاريف التةي سةتتحملها الجهةة اإداريةة اذا  ظهةرت  وسيتم تحمي  الشركة    

 تلك المستلفمات.استخدام 

فةي حالةة ركة وفي  مر التوريد الصادر للش ت ون الشركة مسئولة عن التوريد طبقاً لشروط التعاقد الواردة   

ئح اللةواانين والمنصو  وفقاً ألح ام القةو  التإ ير في تنفيذ ما ورد باألمر يتم احتسا  ترامة تإ ير بالنس

 المعمول بها في ذات الصلة   

 

 تقديم الفواتير وطريقة السداد :  -12

سداد  ويتم لن يتم صرف دفعات مقدمة للشركات المتعاقد معها وسيتم استبعاد العطا ات التي تشترط ذلك

ل نالنون ى  الات الفح  واالستالم وذلك فنمن األصناف للشركة التي يتم الترسية عليها بعد  تمام  جرا 

روني مض الل تيوما من تاريخ الفح  والقبول واالعتماد بمعرفة الجهات المستفيدة وذلك عن طريق الدفض ا

دفض تقديم رقم حسا  الشركة الراسى عليها بخطا  معتمد من البنك بسداد مستحقاتها عن طريق ال

 0االل تروني 

 

 إلغاء المناقصة:  -22
 لمصلحة    اللمحافظة الحق في  لغا  المناقصة قب  الب  فيها  ذا استغني عنها نهائيا  و  ذا اقتض         

 ا الجهات ( من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمه37ذلك وفقاً لوح ام الواردة بالمادة ) محدودال       

 و نها   ة من الدولة تستوج   لغا  العمليةسالف الذكر وكذلك في حالة صدور قرارات سيادي محدودال       

  0 التعاقد المبرم       

 تعديل الشروط والمواصفات - 32
لفنية ريف اللمحافظة الحق في  د ال  تعديالت علي كراسة الشروط والمواصفات قب  ميعاد فتح المظا      

ة بهذن ل راسا طار من قاموا بشرا  ذلك   علي  ن يتم   محدودبسبعة  يام على األق   ذا اقتض  المصلحة ال

ندات ف  من مست يتجالتعديالت  الل نالنة  يام من تاريخ  جرا  التعديالت   بحيث تعتبر تلك التعديالت جف اً ال

تنظيم التعاقدات  ( من قانون19المناقصة وملفم  لمقدمي العطا ات   وذلك علي النحو المبين تفصيالً بالمادة )

 سالف الذكر محدودت الالتي تبرمها الجها

 التأاير في تنفيذ العقد:  -42
نترال و احتياجةةةةةةةات ادارة السةةةةةةةبتوريةةةةةةةد تلتةةةةةةةفم الشةةةةةةةركة الراسةةةةةةةي عليهةةةةةةةا الـمناقصةةةةةةةـة   ن تقةةةةةةةـوم  -

يةةةةةةد طبقةةةةةةا للمواعمحةةةةةة  الطةةةةةةرت  2022/2023للعةةةةةةام المةةةةةةالي المحافظةةةةةةة عةةةةةةام الالسةةةةةةل ي بةةةةةةديوان 

اد يحصةةةةةة  ي التنفيةةةةةةذ عةةةةةةن هةةةةةةذا الميعةةةةةةالمحةةةةةةددة بالعقةةةةةةد وبال يفيةةةةةةة المتفةةةةةةق عليهةةةةةةا و ذا تةةةةةةإ رت فةةةةةة

اقةةةةةدات التةةةةةي ( مةةةةةن قةةةةةانون تنظةةةةةيم التع48منهةةةةةا مقابةةةةة  تةةةةةإ ير بالنسةةةةة  والحةةةةةدود المبينةةةةةة بالمةةةةةادة )

 ( من الئحت  التنفيذية المشار اليهما98  والمادة ) محدودتبرمها الجهات ال

 أعضاء اللجنة
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  صرف المستحقات المالية :   -52 
د نمن م سداللشركات المتعاقد معها وسيتم استبعاد العطا ات التي تشترط ذلك ويت لن يتم صرف دفعات مقدمة

يوما من  النوناألصناف للشركة التي يتم الترسية عليها بعد  تمام  جرا ات الفح  واالستالم وذلك فى  الل ن

 رقم حسا  قديمتني مض تاريخ الفح  والقبول واالعتماد بمعرفة الجهات المستفيدة وذلك عن طريق الدفض االل ترو

 0الشركة الراسى عليها بخطا  معتمد من البنك بسداد مستحقاتها عن طريق الدفض االل تروني 

 : فسخ العقد أو التنفيذ علي الحساق -62
طبقةةةةةاً  وفةةةةةي االحةةةةةوال  الحةةةةةق فةةةةةي فسةةةةةخ العقةةةةةد  و تنفيةةةةةذن علةةةةةى حسةةةةةا  الشةةةةةركة المتعاقةةةةةدة للمحافظةةةةةة

برمهةةةةةةةا ت التةةةةةةةي( مةةةةةةةن قةةةةةةةانون تنظةةةةةةةيم التعاقةةةةةةةدات  51و 50تين )للشةةةةةةةروط و االح ةةةةةةةام الةةةةةةةواردة بالمةةةةةةةاد

تبةةةةةةةار الةةةةةةةذكر مةةةةةةةض اع سةةةةةةةالفيالتنفيذيةةةةةةةة  الئحتةةةةةةة ( مةةةةةةةن 101و 100و المةةةةةةةادتين ) محةةةةةةةدودالجهةةةةةةةات ال

ون قةةةةةد  سةةةةةارة ت ةةةةة بةةةةةإ المسةةةةةدد حقةةةةةاً لهةةةةةا دون ا ةةةةةالل بحقهةةةةةا فةةةةةي الرجةةةةةوع عليةةةةةة  النهةةةةةائيالتةةةةةإمين 

ن الفسةةةةةةخ  و التنفيةةةةةةذ علةةةةةةى حسةةةةةةا   ةةةةةةرط جةةةةةةوهر  مةةةةةةن  ةةةةةةروط  وي ةةةةةةو بةةةةةةإ  ذا   لةةةةةة   لحقتهةةةةةةا ؤ

ق الشةةةةةركة بقةةةةةرار مةةةةةن السةةةةةلطة المختصةةةةةة وتعلةةةةةن بموجةةةةة  كتةةةةةا  يرسةةةةة  بالبريةةةةةد السةةةةةريض عةةةةةن طريةةةةة

  بحسةةةةةةة  الهيئةةةةةةةة القوميةةةةةةةة للبريةةةةةةةد   مةةةةةةةض تعفيةةةةةةةفن فةةةةةةةي ذات الوقةةةةةةة  بالبريةةةةةةةد االل ترونةةةةةةةي  و الفةةةةةةةاك

 0األحوال على عنوانها المبين بالعقد 

 محتويات المظروف الفني :-27
سةةةةةةعار ماليةةةةةةة تلتةةةةةةفم الشةةةةةةركات مقدمةةةةةةة العطةةةةةةا ات  ال يحتةةةةةةول المظةةةةةةروف الفنةةةةةةي علةةةةةةى  يةةةةةةة                

 وسيتم استبعاد    عطا  يتضمن في مظروف  الفني ذلك 

 يجة أن يحتوى المظروف الفني على المستندات االتية :              
حةةةةةةةةة التنفيذيةةةةةةةةة ( مةةةةةةةن الالئ49و ذلةةةةةةةك بجانةةةةةةةة  المسةةةةةةةةتندات والبيانةةةةةةةات المنصةةةةةةةةو  بالمةةةةةةةةادة )               

 لةةةةةةق منهةةةةةةاسةةةةةةالفة الةةةةةةذكر فيمةةةةةةا يتع محةةةةةةدودلقةةةةةةانون تنظةةةةةةيم التعاقةةةةةةدات التةةةةةةي تبرمهةةةةةةا الجهةةةةةةات ال

 0بالعملية مح  المناقصة  

ي اسةةم صةةاح  النشةةاط واسةةم الشةةهرة  ن وجةةد وصةةورة مةةن عقةةد التإسةةي  للشةةركة ونظامهةةا األساسةةي و  ةة لها القةةانون -1

ذلك ات المقيةدة لةالطبيعة القانونيةة لصةاح  العطةا  والمسةتفيد الحقيقةي منة  والمسةتند االسم التجار  وبيان –بالمستندات 

ك عةدي    وذلةويعتد في هذا الشإن بنسخة معتمدة من عقد التـإسي  او النظةام االساسةي او هي ة  لةراس المةال وفةق ا ةر ت

 بالنسبة للشركات

 اسم المدير او الموظف المسئول  -2

لتواصةة  مةةض اسةةم المخةةول لةة  ا –البريةةد االل ترونةةي –رقةةم الفةةاك   –رقةةم التليفةةون  –تةةار وسةةيلة التواصةة  ) المحةة  المخ -3

ن القديم ت على العنواالعنوان يتم   طار المحافظة بالعنوان الجديد و  ال  صبح  كافة المرسالتم تغير المتعاملين ( و ذا 

 صحيحة ونافذة قانونيا 
 سارية بطاقة الرقم القومى  -4

 الحديثة و   ر  قرار رريبي البطاقة الضريبة  -5

 ) القيمة المضافة ( على المبيعاتتسجي  لدل مصلحة الضرائ   -6

 القيد فى السج  التجار  )سار  ( -7

 صورة من القيد فى السجالت التى ت ون القيد فيها واجباً قانونا حس  األحوال  -8

 رع الذلحسا  الشركة فى البنك و الفاسم البنك و المسئول الذل يتعام  معها و العنوان الذل يتعام  معها ورقم  -9

 تحوي  امر الدفض علي   يتم         
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 أعضاء اللجنة 

 

 

 

 الموقف المالى للشركة ) القوائم المالية عن نالث سنوات سابق  (  -10

 معها مض ذكر الجهات السابق التعاقد  ( توريد  سابقة االعمال )صور اوامر  -11

 مظروف الفنيالتامين االبتدائي بالما يفيد سداد  ر مالي مغلق ويرفق يقدم العطا  في مظروفين احدهما فنى و اال -12

 يج  تقديم بيان الش   القانوني للجهة مقدمة العطا  و المستندات الدالة على ذلك    -13

 يوماً  من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية 90مدة سريان العطا    -14

 موقعة ومختومة بخاتم الشركة  المواصفات عليها طابض الشهيد و ص  كراسة الشروط  و  -15

  العامة اال ترا  في بوابة التعاقدات ما يفيد  تقديم   -16

 لي  يدويا م الشركة ب تابة العروي ممي ن  وتلتف  -17

 اً لقرارصرية تنفيذتقديم ما يثب  بإن المتعاقد مسجالً في منظومة الفاتورة اإل ترونية المنشإة بمصلحة الضرائ  الم  -18

  2021لسنة  160ئي  مجل  الوارا  رقم السيد / ر       

 0ارمترقيم العطا  الفني و المالي بعدد ك  صفح  موجودة على العطا  مض ذكر اإجمالي على الظرف من الخ  -19

  عن الثالث  هادة من المحاس  القانوني للمنشإة مورحا بها المركف المالي لمقدم العطا  والميفانية  العمومية  -20

 لمصلحة الضرائ  معتمد ومختوم رة المقدمةاأل ي  سنوات       

 صورة عقد التإسي  وصورة جريدة الوقائض الرسمية المصرية المنشور بها عقد التإسي  لمقدم العطا   -21

 :  الماليالمظروف  -23
 على المستندات االتية : المالييج   ن يحتول المظروف 

م التعاقدات التي من الالئحة التنفيذية لقانون تنظي( 51بالمادة ) عليها بجان  المستندات والبيانات المنصو 

 0سالفة الذكر فيما يتعلق بالعملية مح  المناقصة   محدودتبرمها الجهات ال

ألسعار اائمة قوان السعر األساسي بالجني  المصر    ام  كافة الضرائ  والرسوم والدمغات ورريبة القيمة المضافة  -1

 ومختومةمقر   وموقعة 

 فض وموقض من البنك برقم حسا  الشركة واسم البنك والفرع الذل يتم التحوي  علي  امر الد طا  مختوم  -2

 رتتم المقارنة والمفارلة المالية بين العروي المقدمة المقبولة فنياً و ق  األسعا -3

 . انونطبقاً للق استقطاعاتلمضافة و   ا  القيمة والرسوم ورريبة األسعار  املة كافة الضرائ  والدمغات  -4

 0المظروف المالى فيورض يجداول ال ميات واألسعار  -5

 تحاد الصناعات المصرية ان وجدت الصادرة عن ا المصر  الصناعي هادة استيفا  نسبة الم ون  -6

 اعضاء اللجنة
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 الشاة من سجالت المتعاقدين  :  -33
وط بقةةةةةاً للشةةةةةرللمحافظةةةةةة الحةةةةةق فةةةةةي  ةةةةةط  المتعاقةةةةةد مةةةةةن سةةةةةج  المتعاقةةةةةدين معهةةةةةا فةةةةةي األحةةةةةوال وط

 محةةةةةةةدودلا( مةةةةةةةن قةةةةةةةانون تنظةةةةةةةيم التعاقةةةةةةةدات التةةةةةةةي تبرمهةةةةةةةا الجهةةةةةةةات 50واألح ةةةةةةةام الةةةةةةةواردة بالمةةةةةةةادة )

 ( من الئحت  التنفيذية سالفي الذكر 100والمادة )

روط  و ـةةةةةــض الشـى جميةةةةةـعلةةةةة  و تحقةةةةةـق بنفسةةةةةـض ـبإنةةةةة   طلةةةةةصييييياحة العاييييياء المقيييييدم    يقييييير  -43

موافةةةةةةةق  انةةةةةةة المانلةةةةةةةة و ملحقاتهةةةةةةةا و و المواصةةةةةةةفات روط المواصةةةةةةةفات الفنيةةةةةةةة الةةةةةةةواردة ب راسةةةةةةةة الشةةةةةةة

و المناقصةةةةة لشةةةةروط التعاقةةةةد حةةةةال رسةةةة م ملةةةةة  و بإنهةةةةامةةةةن بيانةةةةات و ملتفمةةةةاً بهةةةةا علةةةةى مةةةةا جةةةةا  بهةةةةا 

ائيةةةةةةاً قبةةةةةةوالً نه للعمليةةةةةةة المطروحةةةةةةة د ولةةةةةة و يعتبةةةةةةر المانلةةةةةةة عليةةةةةةة ووفقةةةةةةاً ) لنمةةةةةةوذم العقةةةةةةد المرفةةةةةةق ( 

ا  بهةةةةةةا يحةةةةةةق لةةةةةة  االعتةةةةةةراي علةةةةةةى    بنةةةةةةد  و فقةةةةةةرة ممةةةةةةا جةةةةةةبحالتهةةةةةةا و  وصةةةةةةافها الراهنةةةةةةة وال لهةةةةةةا 

 ة )  دارةو انةةةةةةة  ملتةةةةةةةفم بجميةةةةةةةض المالحظةةةةةةةات  التةةةةةةةي قةةةةةةةد يبةةةةةةةديها مجلةةةةةةة  الدولةةةةةةةحاليةةةةةةةاً  و مسةةةةةةةتقبال   

ر الفتةةةةةول المختصةةةةةة ( حةةةةةال مراجعةةةةةة كراسةةةةةة الشةةةةةروط و العقةةةةةد مةةةةةض   تصةةةةةا  مجلةةةةة  الدولةةةةةة بنظةةةةة

 منااعات ذات صل  بالعملية مح  التعاقد  و العقد    

 المتوق  للعملية البرنامج الزمني  -63

 

 2022 /    / تاريخ اإلعالن

 2022 /    / تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية

 2022 /    / تاريخ االنتهاء من البت الفني

 2022 /    / تاريخ فتح المظاريف المالية

 2022 /    / تاريخ االنتهاء من البت المالي

 2022 /    / ةتاريخ اإلااار بالترسي

  -توفير االعتماد المالي : -37
عتمةةةةةادات تةةةةةم تةةةةةوفير المبلةةةةةغ المطلةةةةةو  لتنفيةةةةةذ عمليةةةةةة التوريةةةةةد محةةةةة  الطةةةةةرت والتعاقةةةةةد وذلةةةةةك رةةةةةمن اإ

  من الديوان العام 2023/  2022المالية المتاحة للعام المالى 

  -: العقد طرفياليه تسوية الخالفات و المنازعات بين  -38
ن قانون تنظيم ( م91الفات والمنااعات بين طرفي العقد وفى اننا  تنفيذن وذلك وفقاً للمادة )يتم تسوية الخ

 ( 2018( لسنة )182الصادر بالقانون  ) محدودالتعاقدات التى تجريها الجهات ال

 اعضاء اللجنة 
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م وان عابدي احتياجات ادارة السنترال و الالسلكيالمالوبة لعملية شراء صناف الكميات و اال

 2022/2023 الماليللعام محافظة القاهرة 

 لجنة اعضاء ال

 

 

 

 

 انـــــــبي م
 الكمية 

 

 الوحدة 
 (م0ق0و0ش) اإلجمالي

  بالعدد 1  بمشتمالتهشنيور هيالتى  1

  بالاقم  3  زراديه 2

  بالاقم 3 كهربائي  مفا 3

  بالعدد 3 دباسة 4

  بالعدد 1 جهاز شحن بااريات  5

  بالاقم 1 مفتاص الالنكية  6

  باللفة  10 جوز2جوز + 1لفة سلا  7

  بالعدد 1000 ترملة  8

  باللفة  5 سلا لحام كاوية  9

  بالعلبة  10 كلبسات متنوعة  10

  بالعلبة  5 فيشر بالمسامير متنوعة  11

  بالعدد  2 تليسكوبىسلم متحرك الوميتال  12

  بالاقم  3 مفا صليبة +عادة  13

  بالعدد 3 مازلونجا 14

  بالعدد  3 جهاز ااتبار حرارة )تستر ( 15

  بالعدد  1 بالور  16

  بالعدد 3 شناة عدة  17

  باللفة  5 سلا حرارة 18

  بالعدد 50 سلا سماعة  19

  باللفة  10 شريط لحام كبير 20

  بالاقم  1  الالسلكيمفكات صغير  لفا اجهزة  21

  بالاقم  3 قصافة  22
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 الخاصة  شروطال

 

 لعااء بتقديم عينة لكل بند من البنود التي سيتقدم بها للبت ايلتزم مقدم  -العينات : -1

 التوريد:  يجة أن تذكر فيه أقل مدة توريد ممكنة و يفضل البضاعة الحاضرة  -2

 0من تاريخ استالم أمر التوريد و أقصى مدة توريد أسبو 

 ة بديوان عام محافظة القاهرة التسليم: بالمخازن الخاص -3

 يوماً من تاريخ فتح المظاريف الفنية  90االرتباط باألسعار:  لمدة  -4

 ي.االستالم بمقر ديوان عام محافظة القاهرة بموجة أمر دف  بنكالدف  :  بعد الفحص و -5

حسة وة لقاهرار من ديوان عام محافظة يلتزم المورد بتوريد الكميات الواردة بأمر التوريد الصاد -6

  0االعتمادات المتوفرة لديها وقت اإلصدار

 للمحافظة الح  في زيادة أو نقصان الكميات طبقا لإلعتمادات المالية المتاحة. -7

  مدير إدارة التعاقدات      توقي  مقدم العااء

                                                     

 ناجى إبراهيم الدسوقي       

 

 

 نة اعضاء اللج

          

 

 

 

 

 

 

 


