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نيهامائتان وتسعه وتسعون ج :النسخة سعر   

     2022    /     5 /     26المظاريف موعد فتح 



ة العام والمواصفاتالشروط   

 

مديري البيطري    ةتعلن  مناقصه    بالقاهرةالطب  اجراء  الشركات   محدودهعن  بين 

% لزوم تحضير الماده  95الف لتر كحول ايثيلي نقي  عشرونلتوريد  وذلكالمتخصصه 

 : ه تياالالملونه لختم اللحوم طبقا للشروط 

 

باصدار قانون تنظيم    2018لسنه     182  ( هذه العمليه طبقا لاحكام القانون رقم  1

 . الجهات العامه تبرمها التعاقدات التي 

 

عن هذه العمليه سنه واحده قابله للتجديد حتي ثلاث سنوات ( مده التعاقد    2

بنفس الاسعار و الشروط و لمديريه الطب البيطري الحق في استمرار التعاقد او 

 انهائه.

 

" فقط عشره الاف جنيه لا 10000( علي مقدم العطاء سداد تأمين مؤقت قدره  "  3

الخاص بمديريه    ي المؤسسعلي الكود  و يتم سداد التأمين الابتدائي النقدي  غير 

طبقا لطريقه التحصيل الالكتروني مع الطب البيطري القاهره عن طريق اي بنك  

و علي العطاء المقبول    (  20100701العلم ان الرقم الكودي المؤسسي هو           )  

الي   المؤقت  التأمين  يكمل  الذي  النهائي  التأمين  يؤدي  ان  عطائه  قبول  بعد 

قيمه العقد خلال عشره ايام من اليوم التالي لاخطاره بقبول  % من    5مايساوي  

 عطائه.

 

يجب تقديم العطاءات في مظروفين احدهما للعرض الفني و الاخر للعرض   (  4

المالي و سوف يقتصر فتح مظاريف العروض الماليه علي العروض المقبوله  

 فنيا.

 

 ( يجب ان يشمل مظروف العرض الفني علي الاتي :  5

 عن العرض المقدم.   الفنيةالبيانات ع جمي .1

 واخر اقرار ضريبي   وساريهمجدده   الضريبية البطاقةصوره من  .2

 بيانات القيد بالسجل التجاري صوره رسميه من .3

رسميه   .4 الضرائب    شهادةمن  صوره  مصلحه  لدي   على التسجيل 

 المبيعات 

الشروط   .5 من   لجميع  ومختومة  موقعه   والمواصفاتكراسه  صفحاتها 

العطاء   المالي   ى)علمقدم  بالمظروف  الاسعار  جدول  وضع  يتم  ان 

مقدم العطاء مقرا ضمنيا   ويعتبر(.  من صاحب العطاء  وموقعمختوم  

 .والمواصفاتبكراسه الشروط    الواردةالبنود  بكافة بالتزامه 



 
مقدمة  بيان .6 للشركة  القانوني  المؤيدة    الشكل  والمستندات  العطاء 

وتحديد  لذلك ويعتد في هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس 

 . الشركة وتنفيذ العملية باسمفي التعاقد والتوقيع  من له الحق

ظاهريا .7 لفحصها  الكحول  من  عينه  الفني  المظروف  مع  - يرفق 

تقديم ما -لمستندات الداله علي سابقه الاعمال لذات موضوع التعاقدا

 . والمواصفاتيفيد شراء كراسه الشروط  

 

( يحتوي المظروف المالي علي الاسعار شامله كافه الرسوم و الضرائب علي    6

 النحو التالي :

ه التسليم بمخازن الشركه المورده في  الاسعار في حال -

  براميل ملك المديريه.  

المديريه في براميل ملك  الاسعار في حاله التسليم بمخازن  -

 الشركه المورده.

( يتم التوريد علي دفعات طبقا للاحتياجات الفعليه للمديريه.   7

الحق في اصدار اوامر التوريد بالكميات المطلوبه   وللمديرية

ياجها خلال مده التعاقد. و تتم المحاسبه الماليه علي  وفقا لاحت

فقط.  الموردةالكميات   

( يجب ان يتم التوريد خلال مده اقصاها عشره ايام من تاريخ  8

 استلام امر التوريد. 

  ايوم ( تسعون90)عطاء المقدم لا تقل عن ( مده سريان ال 9

من الموعد لفتح المظاريف الفنيه.  تحسب  

( في حاله عدم التزام صاحب العطاء المقبول بكل ما ورد   10 

طبيق احكام القانون  اسه الشروط و المواصفات سوف يتم ت بكر 

الخاص باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي   2018لسنه  182رقم 

. يتبعها الجهات العامه  

يحق لصاحب العطاء التقدم بشكواه الي مكتب التعاقدات (  11

 الحكوميه وفقا للمواعيد الاتيه: 

 

 

 

 

 



 م موضوع الشكوي  المده 

قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف  

الاقل  علىبيومين عمل  الفنية  

الطرح   بإجراءات متعلقة شكاوى

الشروط  وكراسه  

1 

قبل الموعد المحدد بجلسه فتح  

المظاريف الماليه بيومين عمل علي 

 الاقل 

 2 شكاوي متعلقه بالبت الفني  

قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومين  

 عمل علي الاقل

 3 شكاوي متعلقه بالبت المالي

يتم تقديم الشكاوي بعد يومين عمل  

علي الاكثر من صدور القرارالذي يتضرر  

الشاكي منه   

شكاوي متعلقه بدخول اجراءات  

 التعاقد حيز التنفيذ 

4 

 

                                  2022/         5  /         26 الموافق     الخميس( تحدد يوم     12

موعد لفتح المظاريف الفنيه و ذلك   ظهرا    12 الساعةفي تمام 

بالبساتين.مقر الاداره العامه للمجزر الالي ب       

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الخاصةالشروط   

 

رقم      - المصريه  القياسيه  للمواصفات  المورد مطابق  الايثيلي  الكحول  يكون  ان  يجب 

 الخاصه باضافات الكحول الايثيلي. 2005/  1 – 382

 %.  95يجب ان يكون الكحول الايثيلي المورد نقيا و ذو نسبه تركيز لا تقل عن  -

لتر للبرميل و    120ه  يجب ان يكون الكحول الايثيلي في براميل بلاستيك جيده ذات سع  -

 يجب ان تكون محكمه الغلق و البرشمه. 

يتم اخذ عينه عشوائيه من الكحول الايثيلي المورد لكل دفعه بواسطه اللجنه المشكله    -

العينه   تحليل هذه  يتم  و   . بالقاهره  البيطري  الطب  الدكتور مدير مديريه  السيد  بقرار 

يتم و معتمده    حكومية  جهةه او معامل اي  بمعمل مصلحه الكيمياء التابعه لوزاره الصناع

المورده الشركه  التحليل علي حساب  من مستحقاتها لدي   للكحول أوخصما   اجراء هذا 

 المديريه. 

للعينه التي    يتم سداد قيمه دفعات الكحول الايثيلي المورده بعد ورود نتيجه التحليل  -

ور وكيل الوزارة مدير مديريه  تم سحبها بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار من السيد الدكت

ومطابقاتها   و ثبوت صلاحيتها  وتواجد مندوب الشركه أثناء سحب العينة  طرييالطب الب

           .المصرية  القياسيةللمواصفات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



                      

 

 

 

 

نقى طبقا للشروط    ألف لتر كحول ايثيلى عشرون( 00002قيمة توريد )

لضرائب: فات وشامل جميع الرسوم واوالمواص  

 

 م البيان  الوحدة الكمية  القيمة بالجنية 

كحول ايثيلى نقى )فى    

براميل بلاستيك سعة 

لتر ملك   120

للمديرية(والتسليم  

 بمخازن الشركة. 

1 

 كحول ايثيلى نقى )فى   

براميل بلاستيك سعة 

لتر ملك   120

للمديرية(والتسليم  

 بمخازن المديرية. 

2 

: 1اجمالى قيمة العطاء للبند   

:2اجمالى قيمة العطاء للبند   

 اسم المقدم للعطاء:

 العنوان: 

 رقم التليفون:

ء:توقيع مقدم العطا  

 

 جدول األسعار 


