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 اإلدارة المالية 
 ======== 

 كراسة الشروط والمواصفات الفنية والمناقصة العامة 

 لتنفيذ أعمال شبكات الطرق واألرصفة بحي مصر الجديدة والمناقصة العامة 

 

 العامة:الشروط 

 

رقم     بالقانون  الصادر  العامة  الجهات  تبرمها  التي  التعاقدات  تنظيم  قانون  ألحكام  التنفيذية    2018لسنة    182وفقاً  والئحته 

بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية    2015لسنة    5والقانون رقم    2019لسنة    692الصادرة بقرار وزير المالية رقم  

 والمواصفات. بشأنه نص خاص في كراسة الشروط  والئحته التنفيذية وذلك فيما لم يرد

 للتجزئة. العملية غير قابلة  •

 .غير(ال جنيها )فقط ثالثمائة وتسعة وتسعون جنيهاً   399يكون ثمن الكراسة  •

 ً الذكر،  ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سالفة 36الواردة بالمادة )للشرائح  )وفقا

لسنة  200جنيهات لصالح صندوق دعم األشخاص ذوي اإلعاقة طبقاً للقانون رقم    خمسإلى رسم إضافي قيمته  باإلضافة 

2020 . 

عشر ظهراً( بالجلسة العلنية العامة المنعقدة باإلدارة المالية يوم اإلثنين    ثانية)اليكون فتح المظاريف الفنية في تمام الساعة  

 . 5/9/2022الموافق 

 عشر شهراً( من تاريخ استالم الموقع.  أثني –شهًر 12مدة العملية )  •

( جنيهاً )فقط مائة وستون ألف جنيهاً ال غير( نقداً أو بشيك مصرفي أو  160000ويرفق بالعطاء تأمين مؤقت قدره )

عند رسو  %5بخطاب غير مشروط معتمد من البنك المركزي ساري لمدة تزيد شهر عن مدة سريان العطاء ويزاد إلى 

إدارة العقود والمشتريات  يخ جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر العطاءات سارية ومستمرة المفعول لمدة ثالثة شهور من تار

 بمقر الحي. 

 مصر الجديدة. –شارع الحجاز  32عنوان /  •

 26384242فاكس /  –تليفون  •

 misr_gadida@cairo.gov.egالبريد االلكتروني     •

ا فني واألخر مالي يرفق بالمظروف الفني صور من المستندات اآلتية وإحضار  تقدم العطاءات داخل مظروفين أحدهم

 األصول لالطالع عليها. 

 السجل التجاري. •

 البطاقة الضريبية مجددة.  •
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 المبيعات. شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على  •

 والبناء. بطاقة عضوية التسجيل في اتحاد التشييد  •

 السادسة. أال تقل فئة المقاول عن الفئة  •

 االلتزام بالتصنيف وفقاً لالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء طبقاً لحجم األعمال وطبيعتها فنياً ومالياً.  •

أعمال مماثلة لذات النشاط مع خطاب تزكية من اخر جهة تم التعاقد معها خالل الثالث سنوات األخيرة حتى  سابقة   •

 العطاءات.  ألصحابالمالية وحسن السمعة تاريخه للتحقق من توافر الكفاءة الفنية و

 المقدم. جميع البيانات الفنية عن العرض  •

 مدته. البرنامج الزمني لتنفيذ  •

 بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً.  •

أن تلغي المناقصة إذا استغنى عنها نهائياً أو اقتضت المصلحة العامة ذلك وإذا تبين وجود تواطؤ بين  يحق لللجنة •

أو احتكار أو إذا تبين وجود تواطؤ بين مقدمي العطاءات أو إفساد أو احتكار أو إذا تبين مقدمي العطاءات أو إفساد 

 والموصفات. وجود نقص أو خطأ في كراسة الشروط  

 العطاء. إضافة عنوان وتليفون وفاكس والبريد االلكتروني الخاص بمقدم  •

 ويجوز االلغاء في أي من الحاالت اآلتية   •

 لم يقدم سوى عطاء وحيد.إذا  -

 إذا اقتربت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.  -

 إذا كانت قيمة العطاء األقل تجاوز القيمة التقديرية .  -

بعد  ابقة للشروط والمواصفات طبقاً ألحكام القانون وال يجوز التعديل في هذه الشروط يتم استبعاد العطاءات غير المط  ➢

للجنة البت أن العطاء األقل سعراً منخفض انخفاضاً غير عادي مقارنة  الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية وإذا تبين 

افاة إدارة التعاقدات بالمعلومات والتفاصيل  والقيمة التقديرية يتم مخاطبة صاحب العطاء كتابةً لموبالعطاءات األخرى 

 التي على أساسها استند عليها من وضع اسعاره على أن يكون ذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام . 

معامالت تمثل أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة أو مكوناتها   الفني(  )بالمظروفيجب أن يتضمن عطاء المقاول  ➢

 وفي حالة عدم تضمين المقاول عطاؤه تلك المعامالت يتم استبعاد العطاء . 

يشترط وجود فاكس لدى مقدم العطاء وسوف يتم التأكد من وجوده وفي حالة عدم وجود فاكس وأن الرقم وهمي   ➢

ت المرسلة من الحي على رقم الفاكس أو العنوان الموضح بالمظروف الفني قد  سوف يرفض العطاء وتعتبر المكاتبا 

 قمتم باستالمها دون الرجوع على الحي . 

 التنويه عن ضريبة القيمة المضافة وفي حالة عدم التنبيه عنها تعتبر االسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.  ➢

 

 

   


