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 ةــروط العامـالش
ة بالكراسةة باضضةا ة ىلة  تخضع المناقصة لجميع الشروط والمواصفات الوارد -1

والئحتة  التنفيييةة  يمةا لةد يةرد بشة ن  نة   1889لسنة  98ورد بالقانون ما 

 .خا 

 :تقديد العطاء  ي مظرو ين مغلقين يتد -2

 : ويشتمل عل  (المظروف األول )للعرض الفني

الشةروط والمواصةفات الفنيةة لاصةناف الغيائيةة  ىقرار بالموا قة عل  جميةع -

 المحددة بالكراسة موقعة ومعتمدة بخاتد مقدد العطاء . 

 :صورة لكل من اآلتي مع أحقية الجامعة لإلطالع عل  األصول -

عقد ت سيس المنش ة والنظاد الةداخلي لاةا معلةن بالجريةدة الرسةمية علة  أن يتفة   -1

 .اءنشاطاا مع األعمال موضوع العط

 .البطاقة الضريبية سارية المفعول مثبت باا آخر ىقرار ضريبي -2

 .السجل التجاري ساري المفعول -3

 .شاادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب عل  المبيعات -4

 .عقد المشاركة  ي حالة الشركات -5

آخةر مياانيةة للمنشةة ة معتمةدة مةةن محاسةب قةةانوني وموثقةة مةةن االتحةاد التعةةاوني  -6

المركةةاي بالنسةةبة للجمعيةةات لضةةمان تةةوا ر الكفايةةة الفنيةةة والقةةدرة الماليةةة لةةدى 

 مقدمي العطاء لتنفيي العملية موضوع التعاقد.

 صورة من سابقة األعمال   ي مجال المناقصة .  -7

موا قةةة حديثةةة مةةن االتحةةاد التعةةاوني المركةةاي للجمعيةةات التعاونيةةة للةةدخول  ةةي  -9

يةة تةةدخل  ةي نطةةا  نشةاط الجمعيةةة وان يةتد تنفيةةي العمليةةة المناقصةة تفيةةد أن العمل

 بنفساا.

خطاب ضمان بقيمة التامين المؤقت ساري المفعول لمةدة أربعةة أشةار مةن تةاري   -8

لجنة  تح المظاريف الفنية أو ىيصال التوريةد النقةدي أو شةيق مقبةول الةد ع بقيمةة 

 .التامين



 -:ويشتمل عل  (للعرض الماليالمظروف الثاني )

قوائد األسعار ألصناف المجموعة الغيائية المتقدد لاا مقدد العطاء مدونة بالحبر  -1

الجاف باألرقاد والحروف باللغة العربية لكةل صةنف و قةا لمةا دةو مةدون بجةداول 

ائب وأن يكةةةون السةةةعر قطعيةةةا شةةةامل أجةةةور النقةةةل والمشةةةال والضةةةر، الكميةةةات

، وأن تكون سارية طوال مدة التعاقد بغةض النظةر عةن تقلبةات السةو ، والرسود

وأن يوضع سعر واحةد للصةنف مةع بيةان اجمةال  قيمةة ، وأن يكون السعر واقعي

وكةل تصةحيح يجةب ىعةادة كتابتة  باألرقةاد والحةروف ، العطاء دون قشط أو محو

ىلة  العطةاء الةيي يتضةمن نة  وال يلتفةت بتاتةا ، والتوقيع علي  من مقدد العطاء

  ي   خصد أي نسبة عن أقل عطاء مقدد  ي ديه المناقصة . 

يجب أن يلتاد مقدد العطةاء بالشةروط الماليةة العامةة الةواردة بالكراسةة وال يجةب  -2

ىضا ة أي شروط أيا كان نوعاةا  داخةل المظةروف المةالي ولةن يعتةد بمةا يخةالف 

 .يلق

 98ي للعطاء المقبول  نيا  قةط و قةا للقةانون وسوف يقتصر  تح المظروف المال -1

 . 89لسنة 

توضع العطاءات داخل مظاريف مغلقةة ومختومةة بالشةمع األحمةر ومةدون علياةا  -2

موضةةوع المناقصةةة وتةةاري  جلسةةة  ةةتح المظةةاريف المعلةةن عناةةا واسةةد مقةةدد 

 .العطاء

سةاعة الثانيةة يقدد العطاء باسد السيد/ األمةين العةاد للجامعةة  ةي موعةد أقصةاه ال -3

عشرة ظار يود  تح المظةاريف المعلةن أو يرسةل بالبريةد الموصة  علية  خةال  

الرسود علة  أن يراعة  ىرسةال   ةي وقةت يسةمح بوصةول  قبةل ميعةاد لجنةة  ةتح 

 المظاريف ولن يلتفت ىل  العطاءات التي ترد بعد ديا الميعاد .

الخارجيةة والمستشةف  يقدد العطاء عن جميع مطاعد المةدن الجامعيةة والمطةاعد  -4

 الجامعي ببناا وال يجوا التقدد لمطعد دون آخر.

ال يجوا لمقدد العطةاء شةطب أي بنةد مةن بنةود كراسةة الشةروط والمواصةفات أو  -5

وال يلتفةةت ىلةة  أي ادعةةاء مةةن صةةاحب ، ىجةةراء أي تعةةديل  ياةةا مامةةا كةةان نوعةة 

يجةةوا نةةاع أي العطةةاء بحةةدوأ خطةة   ةةإ عطائةة  ىيا قةةدد بعةةد  ةةتح المظةةاريف وال 

 ورق  من ديا العطاء .



يحةةة  لمقةةةدد العطةةةاء الةةةدخول  ةةةي المجموعةةةة كلاةةةا أو  ةةةي صةةةنف مةةةن أصةةةناف  -6

 المجموعة.

دةةةيا العطةةةاء يكةةةون نا ةةةي المفعةةةول لمةةةدة أربعةةةة شةةةاور مةةةن اليةةةود التةةةالي لفةةةتح  -7

وىال صةةودر ، وال يجةةوا لمقةةدد العطةةاء الرجةةوع  يةة  أو العةةدول عنةة ، المظةةاريف

ؤقةةت لصةةالح الجامعةةة دون الحاجةةة التخةةاي اى ىجةةراءات قضةةائية أو التةة مين الم

 ىقامة الدليل عل  حصول ضرر للجامعة ووحداتاا المختلفة 

يجب أن يبةين مقةدد العطةاء عنوانة  تفصةيليا ورقةد التليفةون ورقةد الفةاكس الةيي  -9

  ويتعين علي   ي حالة تغيير عنوان، يمكن للجامعة مراسلت  علي  أو االتصال ب 

أن يخطر الجامعةة بةيلق بخطةاب موصة  علية  بعلةد الوصةول قبةل ىجةراء التغييةر 

ديا وتعتبر اضعالنةات والخطابةات التةي ترسةل لة  علة  دةيا ، بخمسة  عشر يوما

العنوان سواء بالبريد العادي  أو البريد الموص  علية  بعلةد الوصةول أو الفةاكس 

حيناةا وال يحة  لة  االدعةاء ك نما أعلنت علية  ىعالنةا صةحيحا ووصةلت ىلية   ةي 

 بعدد وصولاا ىلي  .   

، ال يجوا للمتعاقد التنةاال للغيةر عةن العقةد أو المبةالس المسةتحقة كلاةا أو بعضةاا -8

ولكن يجوا التناال عن ديه المبالس ألحد البنوق  ي حالة تصدي  البنق عل  يلق 

 ي  من حقو  .ويبق  المتعاقد مسئول أماد الجامعة عن تنفيي العقد وما عل

أي مخالفة لايه الشةروط أو لمةا دةو وارد بشةروط ومواصةفات توريةد األصةناف  -11

 الغيائية يكون للجامعة الح  الستبعاد العطاء .

يح  للجامعة استيفاء احتياجاتاا من الوحدات اضنتاجية المتخصصة بالجامعةة )  -11

من الجاات التي يتد  كلية الاراعة ....ال  ( دون اعتراض -كلية الطب البيطري

 التعاقد معاا عل  التوريد .

 -نظرا الختالف مصدر التمويل  ي حالة اضرساء :  -12

 يتد ىصدار أوامر توريد خاصة بالمدن الجامعية بالجامعة . -أ

 يتد ىصدار أوامر توريد خاصة بالمستشف  الجامعي ببناا . -ب

 شراء كراسة الشروط وسداد الت مين أساس دخول المناقصة . -13

جميع اضقرارات المر قة بالعطاءات والموقعة من المورد والمختومة بخاتمة  -14

 مكملة للعطاء وجاء ال يتجاأ من  وتعتبر حجة علي  أماد الجامعة والقضاء .



 شروط فنية عامة للتوريد
بقا للجداول الصادرة من ىدارة شئون األغيية سواء يتد توريد األصناف و كمياتاا ط -1

: كانت جداول الوجبات أو قوائد الخضر و الفاكاة و جميع األصناف العددية تصرف

 عدد + وان( .)

( ىلة  الوحةدات  ةي وسةيلة نقةل مجمةدات –دواجةن يجب أن تصةل األصةناف المجمةدة ) -2

قل األغيية المجمدة وباقي األصناف تصل  ي وسيلة مجااة بوحدات التبريد الالامة لن

 .                             مناسبة لنقل المواد الغيائية

وأن ، يجب أن تكون األصناف الموردة من ىنتةا  شةركات لاةا سةجل تجةاري وصةناعي -3

تةورد جميةةع العبةوات بكا ةةة أشةكالاا مغلقةةة بغلة  جاةةة اضنتةا  وموضةةح علياةا تةةاري  

نتةةا  ومةةدة الصةةالحية ومصةةدر اضنتةةا  والمكونةةات ويلةةق باللغةةة العربيةةة وأن تكةةون اض

لايئةةةة المصةةةرية للمواصةةةفات مطابقةةةة ألحةةةدأ المواصةةةفات القياسةةةية الصةةةادرة مةةةن ا

 .والجودة

علة  المتعاقةد أن يقةدد قبةل بةدأ التوريةد كشةف بمصةادر األصةناف الغيائيةة التةي يعتةاد  -4

وأن يقر ب ناا مصادر معتمدة ومرخصة صحياً ومن ، ضوحالتوريد مناا وعناويناا بو

أجود األصناف المعرو ة باألسوا  وعلي مسةئوليت  الكاملةة وىخطةار الجامعةة عةن أي 

 تغيير  ي ديه المصادر .

يح  للجامعة معاينة مصادر اضنتا  ومعامل مراقبة الجودة لاصناف الغيائية الموردة  -5

 بمعر ة المتعاد .

  للجامعةة ىلةااد المتعاةد بتوريةد أصةناف غيائيةة غيةر واردة بكشةف الوحةدة ويات يح -6

عالقة ب صناف المجموعة الراسية علي  ويتد المحاسبة علياا ب سعار البيع للمسةتالق 

بالمجمعةةات أو شةةركات قطةةاع األعمةةال أو السةةعر السةةائد باألسةةوا  والةةيي يةةتد تحديةةده 

 بمعر ة لجنة التغيية .

للجامعة ىلااد أي من موردي المجموعةات بتةو ير المةوااين المناسةبة المدموغةة  يح  -7

 السارية الصالحية الستخداماا  ي استالد األصناف الغيائية الخاصة بالمجموعة .

بتاويةةد الوحةةدة بثالجةةات   ى األصةةناف التةةي تحتةةا  ىلةة  تبريةةد أو تجميةةديلتةةاد متعاقةةد -9

  2/ 1و خصةةد نسةةبة تعةةادل ، فةةظ األصةةناف الخاصةةة بةة ( لحتجميةةد أو تبريةةدالحفةةظ )

و   حالة استخداد ، )نصف  ي المائة( من اجمال  كل  اتورة مقابل استاالق الكارباء

كمةا يلتةاد ، ( ةي المائةة ونصةف واحةد) %1.5أجااة الوحدة تايد نسةبة الخصةد ىلة  



تخصةةد مصةةاريف  وىالالمتعاقةةد بصةةيانة دةةيه األجاةةاة وىصةةالحاا طةةوال مةةدة التعاقةةد 

 اضصالح والصيانة من مستحقات  .

يةتد يلةق بموجةب ، يتد استالد األصناف الغيائية يومياً عدا األياد التي تحدددا الوحةدات -8

 ايونات استالد يومية تحرردا الوحدة باألصناف ومقررتاا .

دة تنفيةي للجامعة الح   ةي وضةع الجةداول الغيائيةة وىجةراء أي تعةديالت باةا خةالل مة -11

 العقد دون الرجوع للمتعاد .

 ألحةدأ يجب أن تكون جميع الخامات الداخلة  ي صناعة األغيية بصفة عامة مطابقة -11

 ديئة المواصفات والجودة بواارة الصناعة. لمواصفات التي تحددداا

تورد جميع األصناف الغيائية خالل الثلأ األول من مدة الصالحية  يما عةدا األصةناف  -12

ويجةةوا  ةةي بعةةض األصةةناف قبولاةةا بعةةد ، لتةةي ورد  ياةةا شةةرط أخةةر  ةةي مواصةةفاتااا

المةةدة بعةةد الرجةةوع ضدارة  1/2تجةةاوا الثلةةأ األول مةةن تةةاري  اضنتةةا  وبحةةد أقصةة  

 التغيية.

 .يح  للجامعة طلب بعض األصناف  ي اليود الساب  الستخداماا -13

المستشةةف  مكملةة  لبعضةةاا  للمةةدن أو سةةواءالكميةةات المةةيكورة  ةةي اسةةتمارة العطةةاء  -14

 يحةة  ألي جاةةة  ةةي حالةة  احتياجاةةا لكميةةات أضةةا ية أن تكمةةل كمياتاةةا مةةن الجاةةة 

 بعد موا قة الجاة األخرى(  )األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ات الفنيةــــاملواصف
 

 -أوال : لحود مشفاة بلدية :
 
خةالي مةن ، اايةلأن تكون اللحود بلدية من يكور البقر أو الجاموس الكندوا غيةر ال -1

وأن ، وليس باةا أي رائحةة أو لونةا غيةر طبيعةي، األمراض أو الخراجان أو الكدمات
 تكون ميبوحة  ي الميابح الحكومية وواضح باا األختاد وغير محقونة بالماء  .

 –الكةةالوى  –الكبةةد  –يةةتد توريةةد اللحةةود بةةدون األعضةةاء الداخليةةة ودةة  : القلةةب  -2
فةةة لمنطقةةة الةةبطن أو المرتبطةةة الكةةالوى بمنطقةةة الحةةوض الةةددون السةةائبة أو المغل

 وعل  أال تحسب المخاص  من الوان .
مةن الةوان  %11أن تكون اليبائح ميبوحة  ي اليود الساب   للتوريد ويراعة  أخةي  -3

الحقيقي بدون ثمن ىيا اضطرت الوحدة ىل  قبول اللحود من يبيح نفس يود التوريةد 
 ف اليومي .مع اضشارة ىل  يلق بإين الصر

أن تكةةون الةةيبائح مختومةةة بخةةتد المةةيبح األميةةري المميةةا لنوعةة  : ) الخةةتد األحمةةر  -4
علةة  أن ، سةةنوات( 3المسةةتطيل الشةةكل المميةةا لعمةةر الحيوانةةات الميبوحةةة أقةةل مةةن 

 تكون األختاد واضحة غير مطموسة .
اليبيحةة تسلد اللحود مشفاة ) يتد تشفيتاا داخل كل وحدة ( من األرباع الخلفية مةن  -5

) بةةدون بيةةت الكةةالوى ( واألربةةاع األماميةةة )قشةةرا للةةوح  ( وتةةوان بةةدون عظةةاد أو 
 ددن داخل اللحد . % 5غضاريف وال تايد نسبة الددون عن

تةةورد اللحةةود للوحةةدات يات األعةةداد الكبيةةرة مةةن األربةةاع الخلفيةةة واألماميةةة بنسةةبة  -6
 تةورد مةن األربةاع الخلفيةة طالب بالوحةدة  511أما  ي حالة قل  األعداد عن ، 1:1
  قط .

يجب أن تصل اليبائح ىل  الوحدة داخل عربة تبريد نظيفة مبطنة من الةداخل بالانةق  -7
 ومغلقة وبحيأ تكون كل يبيحة ملفو ة بقماش أبيض نظيف .

تورد اللحود وباا الخصية ويتد  صةلاا بالوحةدة ويجةب نةاع الةددون الخارجيةة بعةد  -9
داخلية عل  الفخدة قبل عملية التشفية مع مالحظة ان  ىيا الت كد من األختاد وكيلق ال

كان البدن يحوى تحت  طبقة سميكة من الددن يجب أن تناع وأيضا الددن الموجود 
 ب  درنات داخل اللحد .
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