
 

 

 محافظة القاهرة   

 مديرية الطب البيطري 

 

 

 كراسة الشروط والمواصفات 

 علبة شمع أحمر نوعية جيدة 2000 لعملية توريد

 

 

 الشــــروط العامـــــة 

 
الطب مديرية  محدودة   تعلن  مناقصة  عن  بالقاهرة  الشركات    البيطري  بين 

وفقاً للشروط    علبة شمع أحمر نوعية جيدة  2000لعملية توريد عدد    المتخصصة

 ـ  الآتية:

رقم   .1 القانون  لأحكام  خاضعة  العملية  الخاص    2018لسنة    182هذه 

 بالمناقصات والمزايدات. 

قدره    ىعل .2 مؤقت  تأمين  سداد  العطاء  فقط  1200مقدم   (   ألف   جنيها 

غير   جنيهاً   ومئاتان المقبول  لا  العطاء  صاحب  علي  يجب  و  أن  (  عطائه 

مايساوي   إلي  المؤقت  التأمين  يكمل  الذي  النهائي  التأمين  ـــ    %5يؤدي 

   .(20100701رقم مؤسسي المديرية )

والآخر للعرض يجب تقديم العطاء في مظروفين أحدهما للعرض الفني   .3

العروض   علي  المالية  العروض  مظاريف  فتح  يقتصر  وسوف  المالي 

 المقبولة فنياً. 

 المواصفات المطلوبة للشمع الأحمر للختم نوعية جيدة درجة أولي : .4



 10يورد الشمع الأحمر في عبوات كرتونية مغلقة العلبة الواحدة بها   -أ

 أصابع. 

 نسبة رمال عالية. علىيحتوي   أن يكون الشمع غير مفتت ولا -ب

 الروائح الناتجة عن ذوبان الشمع قليلة. انبعاثأن تكون كمية  -ت

 يكون مخزن وليس به نسبة رطوبة وحديث الإنتاج.  ألا -ث

 

 : ـ  الآتى يجب أن يشتمل مظروف العرض الفني علي  .5

 عينة من الشمع الأحمر. -أ

   صورة من السجل التجاري. -ب

 ومحددة(. صورة من البطاقة الضريبية )سارية   -ت

 شهادة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية. -ث

 صفحاتها. موقعة بجميع   والمواصفاتكراسة الشروط   -ج

   .التأمين المؤقت -ح

 ـ   الآتي: علىالمظروف المالي  يجب أن يشتمل .6

 الأسعار  -أ

 شروط الدفع   -ب

 علي مقدم العطاء ذكر القيمة بالجنيه المصري.  -ت

  العطاء المقبول مسئول عن سداد كافة الضرائب.صاحب  -ث

من   -ج يوماً  ثلاثون  التوريد  المديرية    استلام مدة  بمخازن  التوريد  أمر 

 بالمجزر الآلي بالبساتين. 



بشكواه    .7 التقدم  الشأن  لصاحب  التعاقدات    إلىيحق  متابعة  مكتب 

الخلافات ويكون   للنظر والبت في الشكوى وتسوية  تقديم الحكومية 

 التالية: ـ المكتب المذكور وفقاً للمواعيد  إلىالشكوى 

 

 الميعاد  الشكوى نوع 

 بإجراءات الطرح وكراسة الشروط متعلقة شكاوى
 قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية

 الأقل علىبيومين عمل 

 بالبت الفني متعلقة شكاوى
 قبل الموعد المحدد بجلسة

 الأقل علىبيومين عمل  فتح المظاريف المالية

 بالبت المالي متعلقة شكاوى
 قبل الموعد المحدد للتعاقد

الأقل علىبيومين عمل   

 بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ متعلقة شكاوى
 بعد يومين عمل علي الأكثر الشكاوىتقديم 

 من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي

 

في تمام الساعة   2022  /  9/    18الموافق    الاحد  تحدد يوم.  8

وذلك   الفنية  المظاريف  لفتح  موعد  ظهراً  عشر  الثانية 

    بالمجزر الآلي بالبساتين. 

 

 

 

 

 

                                                         وكيل الوزارة

ريةـر المديـــــمدي                                                           

صبري زينهم عكاشة  /د  

  النسخة:سعر 

ضريبة القيمة المضافة  % 14+ ال غير  جنيها 299  

 موعد فتح المظاريف الفنية
     2022/  9    /    18  الموافق      يوم االحد 

 
 


