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       محافظة القاهرة    

البيطريمديرية الطب   

 

رموزين امادة الككيلو جرام من  250توريد  ةالمواصفات لعمليالشروط و ةكراس  

 

 

 

 

 وذلك لتوريد محدودة بين الشركات المتخصصة عن اجراء مناقصة بالقاهرةالطب البيطري  ةتعلن مديري

م ختالخاصة ب الحمراء لزوم تحضير المادة الملونةزين رموامن مادة الك( مائتان وخمسون كيلو جرام 250)

 - الآتية:اللحوم طبقا للشروط 

 182 بالقانون رقمالصادر  ي تبرمها الجهات العامةتنظيم التعاقدات الت قانونحكام طبقا لأ هذه العملية (1

 .2019لسنة  692ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم  2018 لسنة

يتم سداد و  (لا غير فقط جنيه وخمسمائة ألف" فقط )1500“قدره ت مقدم العطاء سداد تأمين مؤق ىعل (2

القاهرة عن طريق اي بنك  يد المؤسسي الخاص بمديرية طب بيطر الكو ىعل النقديالتأمين الابتدائي 

مقدم  ىوعل (20100701) الرقم الكودي المؤسسي هومع العلم ان  ،التحصيل الالكتروني طبقا لطريقة

 5 ما يساوي ىائي الذي يكمل التأمين المؤقت الالعطاء المقبول بعد قبول عطائه ان يؤدي التأمين النه

 .خطاره بقبول عطائهايام من اليوم التالي لإ % من قيمه العقد خلال عشرة

نيهاوتسعون جمائتان وتسعة : النسخةسعر   

       2023 /يناير/ 31موعد فتح المظاريف 
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صر فتح يقت الاخر للعرض المالي وسوففي مظروفين احدهما للعرض الفني و( يجب تقديم العطاء 3

 .فنيا العروض المقبولة ىمظاريف العروض المالية عل

 

 -زين :رمواالمواصفات المطلوبة لمادة الك (4

a) 85تركيزها زين يكون رموامادة الك% (E122) رقم دليل الألوانو ،ودرة انتاج حديثب هيئة ىعل 

من  112دة يتم تطبيق الما ه نقص التركيز عن النسبة المطلوبةوفي حال (14720) العالمي

التي تبرمها  صدار قانون تنظيم التعاقداتبإ الخاص 2018 لسنة 182 اللائحة التنفيذية لقانون

  .بالاستلام المختصة عد قبولها فنيا من اللجنةب الجهات العامة

b)  مدة الصلاحية للمادة الموردة 3/4لا تقل مدة الصلاحية عند التوريد عن. 

c) ان تكون  ىم او في براميل علالكيلو جرا زين في عبوات نصف كيلو جرام أورمواتورد مادة الك

 .لق ومبرشمة بمعرفة الشركة المصنعةالعبوات محكمة الغ

d)  1997 لسنة 411لوان رقم بمرسوم الأ ،للأغذية باستعمالهاتكون المادة من الألوان المصرح ان. 

e) وعنوان  ويذكر تاريخ الصلاحية وبلد المنشأ العبوات ىنتاج مدون عليكون رقم اللوط وتاريخ الإ

 .الشركة المصدرة للمنتج من بلد المنشأ

f) العلمي الاسما بها موضح  ة من بلد المنشأ العبوات الموردة شهادة تحليل الماد يرفق مع 

 .العبوات ىا لنفس الرقم المطبوع علنتاج ويكون مطابق  الكيميائي والتجاري ورقم لوط الإ

g) عينة  سيتم تحليلو، في ج م ع وات الموردة نتيجة الفحص من وزارة الصحةيرفق مع العب

الطب البيطري بالقاهرة  مديريةعرفة مزين برموامن مادة الك عشوائية من الكميات الموردة

ويتم أخذ العينة في حضور مندوب  ،د بأحد المعامل الحكومية المعتمدةحساب المور  ىعل

 .لشركةا

h)  االمعمل المعتمد حكومي  من  د نتيجة التحليل للعينةووور  والاستلامالفحص  الدفع بعديكون. 
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i) ( ثلاثة شهور3مدة سريان العطاء لا تقل عن ).  

 

 الآتي: ىيشمل مظروف العرض الفني علن ( يجب ا5

a) رفق مع المظروف الفني لفحصها ظاهريا.ت زينرمواعينة من مادة الك 

b) واخر اقرار ضريبي ساريةوره من البطاقة الضريبية مجددة وص. 

c) بيانات القيد بالسجل التجاري.من  صورة رسمية 

d) المبيعات. ىمصلحه الضرائب عل ىالتسجيل لد من شهادة صورة رسمية 

e) ان  ىعللجميع صفحاتها من مقدم العطاء ) مختومةكراسه الشروط والمواصفات موقعة و

 (.موقع من صاحب العطاءالاسعار بالمظروف المالي مختوم ويتم وضع جدول 

f) المواصفاتالشروط و بكراسة بما جاء بالالتزامبالتوقيع على إقرار مقدم العطاء قوم ي 

 .ومحتوياتها

g)   ويعتد في  ،لعطاء والمستندات المؤيدة لذلكل مقدمةالالشكل القانوني للشركة ببيان يقدم

 باسمن له الحق في التعاقد والتوقيع هذا الشأن بنسخة معتمدة من عقد التأسيس وتحديد م

 .الشركة وتنفيذ العملية

h) لكترونيةشهادة التسجيل في الفاتورة الإ. 

i) المؤقت التامينيفيد سداد  ما تقديم. 

j)  الموردةتقرير فني عن المادة تقديم. 

k) المواصفات.الشروط و تقديم ما يفيد شراء كراسة 

l)  الاعمال لذات موضوع التعاقد سابقة ىعل الدالةالمستندات 

m) طريقة التنفيذ والبرنامج الزمنى للتوريد.  
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مقدم العطاء ذكر القيمة  ىوعل الضرائبالرسوم و كافة الاسعار شاملة ىالمظروف المالي عليحتوي  (6

ويقوم بكتابة الأسعار رقما  وصاحب العطاء المقبول مسئول عن سداد كافة الضرائب بالجنيه المصري

وتكون مؤرخة وموقعة ومختومة من صاحب العطاء وعدم  ي،بالجنيه المصر ووحروفا باللغة العربية 

يجب إعادة كتابته رقما وحرفا والتوقيع وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها  ،الكشط أو المحو أو التحشير

 .بجانبه

 المديريةبمخازن  ان يكون التسليم ىعلاستلام أمر التوريد  ( ثلاثين يوم من30خلال )التوريد  يكون (7

 .دالأوتوسترالي البساتين طريق الموجودة بالمجزر الآ

المواصفات سوف يتم تطبيق الشروط و العطاء المقبول بكل ما ورد بكراسة( في حاله عدم التزام صاحب 8

قانون تنظيم التعاقدات التي يتبعها الجهات  بإصدارالخاص  2018 لسنة 182احكام القانون رقم 

 .ةالعام

 - الآتية:مكتب التعاقدات الحكومية وفقا للمواعيد  ىكواه اليحق لصاحب العطاء التقدم بش( 9

 م الشكوىموضوع  المدة

 ىيومين عمل علب لفتح المظاريف الفنيةموعد المحدد قبل ال

 الأقل.

جراءات الطرح بإ متعلقة ىشكاو

 وكراسه الشروط
1 

 بيومين قبل الموعد المحدد بجلسة فتح المظاريف المالية

 .قلالأ ىعمل عل
 2 بالبت الفني متعلقة ىشكاو

 3 بالبت المالي متعلقة ىشكاو .قلالأ ىلمحدد للتعاقد بيومين عمل علقبل الموعد ا

الاكثر من صدور  ىبعد يومين عمل عل ىالشكاويتم تقديم 

 .الذي يتضرر منه الشاكي القرار

بدخول اجراءات  متعلقة ىشكاو

 التعاقد حيز التنفيذ
4 
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 الفنيةموعد لفتح المظاريف  ظهرا   12 في تمام الساعة 2023 /يناير /31 الموافق الثلاثاءد يوم ( تحد10

 .بالبساتينلي العامة للمجزر الآة الادار  وذلك بمقر


