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     محافظة القاهرة

البيطريمديرية الطب   

  

واحد لتر كيماويات زجاجة سعة (30000)توريد  ةالمواصفات لعمليالشروط و ةكراس   

  

 

 

 182 بالقانون رقمالصادر  ي تبرمها الجهات العامةتنظيم التعاقدات الت قانونحكام ا لأطبق   هذه العملية (1

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

يتم سداد و  (لا غير فقط جنيه ألفثلاثة " فقط )3000قدره " ابتدائيمقدم العطاء سداد تأمين  ىعل( 2

القاهرة عن طريق اي بنك  بيطريالكود المؤسسي الخاص بمديرية طب  ىعل التأمين الابتدائي النقدي

مقدم  ىوعل (20100701) الرقم الكودي المؤسسي هولكتروني مع العلم ان التحصيل الإ طبقا لطريقة

ساوي ي ما 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 5

صر فتح يقت سوفخر للعرض المالي والآللعرض الفني و أحدهمامظروفين ( يجب تقديم العطاء في 3

 .افني   العروض المقبولة ىمظاريف العروض المالية عل

 -للزجاجات: ة (المواصفات المطلوب4

 جديدة( مصنوعة من خامات جيدةزجاجة سعة واحد لتر كيماويات(. 

 لون الزجاجة عسلي أو أخضر.   

  طاء تنتهي بفتحة غوتتحمل المادة التي ستوضع عليها قوية مؤمنة أن تكون الزجاجة برقبه قلووز

  .من الغطاءحكام لعدم تسريب المادة التي ستملأ بها يتم الغلق بغطاء بإ ىقلووز حت

نيهاج وتسعونمائتان وتسعة  النسخة:سعر   

       2023 / يناير/ 29موعد فتح المظاريف 
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 الغلق لكميات في بلتات بقواعد بلاستيكية أو خشبية وتكون البلتات محكمةتورد ا.   

 الآتي:ن يشمل مظروف العرض الفني علي ( يجب ا5

a)  رفق مع المظروف الفني لفحصها ظاهريا.تو من الزجاج الذي سيتم توريدهعينة 

b)  قرار ضريبيواخر إ ساريةمن البطاقة الضريبية مجددة و ةصور. 

c) بيانات القيد بالسجل التجاري.من  صورة رسمية 

d) المبيعات. ىالضرائب عل مصلحة ىالتسجيل لد من شهادة صورة رسمية 

e) ان يتم وضع  ىعلصفحاتها من مقدم العطاء ) مختومة لجميعالشروط والمواصفات موقعة و ةكراس

بالتوقيع مقدم العطاء قوم يو ، (موقع من صاحب العطاءبالمظروف المالي مختوم والاسعار جدول 

 ومحتوياتها. المواصفاتالشروط و بكراسة بما جاء بالالتزامعلى إقرار 

f)  ويعتد في هذا الشأن  ،لعطاء والمستندات المؤيدة لذلكل مقدمةالبيان الشكل القانوني للشركة

الشركة وتنفيذ  باسمن له الحق في التعاقد والتوقيع بنسخة معتمدة من عقد التأسيس وتحديد م

 .العملية

g) لكترونيةشهادة التسجيل في الفاتورة الإ. 

h) المؤقت التأمينيفيد سداد  ما تقديم. 

i) المواصفات.الشروط و تقديم ما يفيد شراء كراسة 

j) الاعمال لذات موضوع التعاقد سابقة ىعل المستندات الدالة. 

k) طريقة التنفيذ والبرنامج الزمنى للتوريد. 

مقدم العطاء ذكر القيمة  ىوعل الضرائبالرسوم و كافة الاسعار شاملة ىالمظروف المالي عل( يحتوي 6

 اويقوم بكتابة الأسعار رقم   ،وصاحب العطاء المقبول مسئول عن سداد كافة الضرائب بالجنيه المصري

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

ا والتوقيع ا وحرف  وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقم  الكشط أو المحو أو التحشير 

 .بجانبه
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 المديريةان يكون التسليم بمخازن  ىعل ،استلام أمر التوريد ا من( ثلاثين يوم  30) التوريد خلال يكون (7

 .دالأوتوستراطريق  ،لي البساتينالموجودة بالمجزر الآ

المواصفات سوف يتم تطبيق الشروط و العطاء المقبول بكل ما ورد بكراسةعدم التزام صاحب  ةفي حال( 8

 .ةقانون تنظيم التعاقدات التي يتبعها الجهات العام بإصدارالخاص  2018 لسنة 182احكام القانون رقم 

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

 م الشكوىموضوع  المدة

بيومين عمل  موعد المحدد لفتح المظاريف الفنيةقبل ال

 الأقل. ىعل

 ةجراءات الطرح وكراسبإ متعلقة ىشكاو

 الشروط

1 

 بيومين قبل الموعد المحدد بجلسة فتح المظاريف المالية

 .قلالأ ىعمل عل

 2 بالبت الفني متعلقة ىشكاو

 3 بالبت المالي متعلقة ىشكاو .قلالأ لىلمحدد للتعاقد بيومين عمل عقبل الموعد ا

الاكثر من صدور  ىبعد يومين عمل عل ىيتم تقديم الشكاو

 .يتضرر منه الشاكي يالقرار الذ

بدخول اجراءات التعاقد  متعلقة ىشكاو

 حيز التنفيذ

4 

 ذلك مقرو ةلفتح المظاريف الفني دموع12 ساعةالفي تمام  2023 // يناير 29الموافق  الاحدد يوم ( تحد10

 .تينلي بالبساة العامة للمجزر الآالادار 


