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لعملية توريد مادة الكرموازين   كراسة الشروط والمواصفات

 الخاصة بختم اللحوم

 

 الشروط العامة 
 

البيطر       الطب  مديرية  المتخصصة  تعلن  الشركات  بين  محدودة  مناقصة  عن  بالقاهرة  ي 

ر المادة الملونة وازين المستخدمة في تحضيكيلو جرام من مادة الكرم  200  لتوريد عدد  لعملية

 . %85كيلو جرام من مادة الازرق الامع تركيز  1 عدد، والخاصة بختم اللحومالحمراء  

 

      .الخاص بالمناقصات والمزايدات   2018لسنة  182هذه العملية خاضعة لأحكام القانون  .1

تأمين مؤقت قدره   .2 العطاء سداد    (رلا غي فقط    اجنيه  ومئتان  ألف )جنيه    1200على مقدم 

يكمل   الذي  النهائي  التأمين  يؤدي  أن  عطائه  قبول  بعد  المقبول  العطاء  صاحب  وعلى 

 . (20100701المديرية ) مؤسسيرقم  - %5يساوي  التأمين المؤقت إلى ما 

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

   .لية على العروض المقبولة فنيا  يقتصر فتح مظاريف العروض الما

 - الكرموازين:المواصفات المطلوبة لمادة   .4

الألوان  بودرة    هيئةعلى    (E122)  %85  تركيز  الكرموازينمادة   • دليل  رقم  حديث  إنتاج 

  102نص المادة    يتم تطبيق  المطلوبة  النسبةفى حالة نقص التركيز عن    14720العالمي  

      .الخاص بالمناقصات والمزايدات  98سنة ل 89من اللائحة التنفيذية لقانون 

                .على هيئة بودرة انتاج حديث ( E133 ) %85 تركيز اللامع مادة الازرق  •

 . المدة  4  /3لاتقل مدة الصلاحية عند التوريد عن  •
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اللامعتورد   • محكمة الغلق ومبرشمة   عبوات نصف كيلو أو كيلو جرامفى    مادة الازرق 

   . المصنعةبمعرفة الشركة 

فى    • الكرموازين  مادة  نصفتورد  كيلو  كيلو  عبوات  براميل  او  في  الغلق   أو  محكمة 

      .ومبرشمة بمعرفة الشركة المصنعة

  97لسنة  411ها للإغذية بمرسوم الألوان رقم على ان تكون من الألوان المصرح بإستعمال  •

 . جيذكر رقم لوط الإنتاج وتاريخ الانتا •

 . يذكر تاريخ الصلاحية •

 . بلد المنشأ •

    .عنوان الشركة المصدرة للمنتج من بلد المنشأ •

بلد المنشأ موضحا  بها إسم المنتج العلمي ي • رفق مع العبوة شهادة تحليل المادة من 

 ورقم لوط الإنتاج ويكون مطابقا  لنفس الرقم المطبوع على العبوة  الكيمائي والتجاري 

 .المصرية  يرفق مع العبوة نتيجة الفحص من وزارة الصحة •

عينة   • تحليل  الموردة  عشوائية  سيتم  الكميات  البيطري من  الطب  مديرية  بمعرفة 

 من   الموردة  ية الكممن    بالقاهرة بأحد المعامل الحكومية المعتمدة على حساب المورد

   .ومادة الازرق اللامعالكرموازين   مادة

 . الفحص والاستلامالدفع بعد   •
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   .مدة سريان العطاء لا تقل عن ثلاثة شهور •

 على: ـ يشتمل المظروف الفني  .5

 الكرموازينمادة   عينة من •

 عينة من مادة الازرق اللامع   •

 صورة من السجل التجاري  •

 صورة من البطاقة الضريبية )سارية ومحددة( •

 صورة من عقد تأسيس الشركة معتمدا ومختوما   •

  نية شهادة التسجيل فى الفاتورة الالكترو •

 صورة من شهادة القيد لدى مصلحة الضرائب على المبيعات  •

 كراسة الشروط والمواصفات موقعة ومختومة بجميع صفحاتها  •

   تقريرفني عن المادة المذكورة •

 التأمين المؤقت  •

 ـ   على:يشتمل المظروف المالي  .6

 الأسعار  •

 . على مقدم العطاء ذكر القيمة بالجنيه المصري   /الدفعشروط  •

 .ء المقبول مسئول عن سداد كافة الضرائبصاحب العطا •

يوم   • ثلاثون  خلال  التوريد  التوريد ا  مدة  أمر  استلام  الآلي   من  بالمجزر  المديرية  بمخازن 

   .بالبساتين
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متابعة التعاقدات الحكومية ويكون تقديم   يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب .7

 -تية:الآالى المكتب المذكور وفقا  للمواعيد   الشكاوى
 

 المدة  موضوع الشكوى م 

شكاوى متعلقة باجراءات   1

 الطرح وكراسة الشروط

الفنية  المظاريف  لفتح  المحدد  الموعد  قبل 

  .الأقلبيومين عمل على 

الموع  شكاوى متعلقة بالبت الفني 2 المالية قبل  المظاريف  لفتح  المحدد  د 

 .الأقلبيومين عمل على 

عمل  شكاوى متعلقة بالبت المالي   3 بيومين  للتعاقد  المحدد  الموعد  قبل 

 على الاقل 

شكاوى متعلقة بدخول  4

 اجراءات التعاقد حيز التنفيذ

على  عمل  يومين  بعد  الشكاوى  تقديم  يتم 

منه  يتضرر  الذي  القرار  صدور  من  الاكثر 

   .كيالشا

 

 لفتح  في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا  موعدا    2022  /3  /  8الموافق    الاثنينتحدد يوم   .8

 .بالبساتين الآليبالمجزر المظاريف  

 

 

                                                                                                                                          

وكيل الوزارة                                   

مديــر المديـريـة                               

                                                            

 زينهم   صبريد/                                                         

  

    

 


