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الشروط العاهت للوناقصت العاهت رقن (  ) 1لتىرَذ  /أحبار (االث
تصىَر وطابعاث كوبُىتر وفاكساث ) إلدارة الجاهعت وكلُاتها جلست
1118 / 11 /م
الوىافق
َىم
انثُممممذ ا:ول  -:تقدددددم عطدددداااص المناقصددددة دا ددددل م ددددروفين مغلقددددين ويجددددب عن يكبددددص علدددد كددددل مددددن
الم دددددروفين العطددددداا ال ندددددم والمدددددالم نوعدددددي مدددددن ال دددددارم ر ويومدددددط الم دددددروفين دا دددددل م دددددروف مغلددددد بطريقدددددة
محكمدددددددة ويومدددددددط عليدددددددي اسدددددددم وعندددددددوان الجامعدددددددة عو الوحدددددددد الم تصدددددددة و عن مدددددددا بدا لدددددددي الم دددددددروف ال ندددددددم
ويكدددددددون تقدددددددديم العطددددددداااص مدددددددا ب رسدددددددال ا بالبريدددددددد الموصددددددد عليدددددددي
والم دددددددروف المدددددددالم لجلسدددددددة / /
الصددددددددة ا جددددددددر عو ومددددددددع ا دا ددددددددل الصددددددددندو الم صددددددددم لومددددددددط العطدددددددداااص بالجامعددددددددة عو تسددددددددليم ا لقلددددددددم
المح و اص ب ا بموجب يصال يكبص فيي تاريخ التسليم وساعتي " 33
البنذ الثانٍ -:
َ 1حتىي الوظروف الفنٍ علً -:
 -التأمين المؤقص المطلوب /مد التوريد  3وكل ما عشارص لية الماد  4من الالئحة التن يذية للقانون  49لسنة 3 94

 -6جميط البياناص ال نية عن العرض المقدم
 -3طريقة التن يذ ر البرنامج الزمنم للتن يذ ومدتي 3
 -8الكتالوجاص والبياناص ال اصة بمصادر ونوع المواد والم ماص والمعداص وا ج ز التم تست دم فم التن يذ
 -5بيان مصادر ونوع المواد والم ماص والمعداص التم تست دم فم التن يذ
 -2قائمة بقطط الغيار ومستلزماص التشغيل مط بيان معدالص است الك ا 3
 -7عقد تأسيس المنشأ عل عن يت نشاط ا مط ا عمال موموع العطاا وقانون ا الن امم
 -4البطاقة المريبية سارية الم عول مكبص ب ا آ ر قرار مريبم .
 -9عقد المشا ركة فم حالة الشركاص .
 -13ش اد التسجيل لدى مصلحة المرائب عل المبيعاص .
 -11السجل التجاري ساري الم عول .
 -16مركز صيانة معتمد
 -13صور من سابقة ا عمال والمركز المالم للمنشأ مدعما بالمستنداص
 – 18تقديم ما ي يد القيد فم السجالص الواجب القيد في ا قانونا
 -15قرار بأن مد صالحية العطاا ال تقل عن عربعة ش ور من تاريخ فتح الم روف ال نم
 -12بياناص عسماا وو ائف و براص الكوادر التم سيسند لي ا اإلشراف عل تن يذ العملية 3
تاتغ
وَحتىي انؼغاء انًانٍ ػهً -:
كراسددددددة الشددددددروط والمواصدددددد اص موقعددددددا علدددددد جميددددددط البياندددددداص الم طلوبددددددة ومن ددددددا قددددددوائم ا سددددددعار
وطريقددددددة السددددددداد وقيمددددددة الصدددددديانة وقطددددددط الغيددددددار ومسددددددتلزماص التشددددددغيل و ير ددددددا مددددددن العناصددددددر
التدددددم تدددددؤكر فدددددم القيمدددددة الماليدددددة للعدددددرض وفقدددددا لمدددددا تقمددددد بدددددي شدددددروط الطدددددر و ير دددددا مدددددن
العناصر التم تؤكر فم ذه القيمة 3

كمدددددا يجدددددب علددددد مقددددددم العطددددداا مراعدددددا مدددددا يلدددددم فدددددم عدددددداده لقائمدددددة ا سدددددعار (جددددددول ال ئددددداص )

التم يتم ومع ا دا ل الم روف المالم 3
 -1قدددددوائم ا سدددددعار ل ألصدددددناف المتقددددددم ل دددددا مقددددددم العطددددداا مدوندددددة بدددددالحبر الجددددداف با رقدددددام والحدددددروف
باللغددددة العربيددددة لكددددل صددددنف وفقددددا لمددددا ددددو مدددددون بجددددداول الكميدددداص ر وعن يكددددون السددددعر قطعيدددددا وعن
تكدددددون سدددددارية طدددددوال مدددددد التعاقدددددد بغدددددض الن دددددر عدددددن تقلبددددداص السدددددو ر وعن يكدددددون السدددددعر واقعدددددم ر
وعن يومددددددط سددددددعر واحددددددد للصددددددنف مددددددط بيددددددان جمددددددالم قيمددددددة العطدددددداا دون قشددددددط عو محددددددو ر وكددددددل
تصحيح يجب عاد كتابتي با رقام والحروف والتوقيط عليي من
مقددددددم العطددددداا ر وال يلت دددددص بتاتدددددا لددددد العطددددداا الدددددذي يتمدددددمن ندددددم فيدددددي صدددددم عي نسدددددبة عدددددن عقدددددل
عطاا مقدم فم ذه المناقصة .
 -6ال يجدددددوز لمقددددددم العطددددداا شدددددطب عي بندددددد مدددددن بندددددود كراسدددددة الشدددددروط والمواصددددد اص عو جدددددراا عي
تعددددديل في ددددا م مددددا كددددان نوعددددي و ذا ر ددددب فددددم بددددداا عيددددي مالح دددداص اصددددة بددددالنواحم ال نيددددة فيكبت ددددا
فددددددم كتدددددداب مسددددددتقل يتمددددددمني الم ددددددروف ال نددددددم وال يلت ددددددص لدددددد عي ادعدددددداا مددددددن صدددددداحب العطدددددداا
بحدددددوأ طددددأ فددددم عطائددددي ذا قدددددم بعددددد فددددتح الم دددداريف ال نيددددة وال يجددددوز نددددزع عي ورقددددي مددددن ددددذا
العطاا .
 -3ال يجدددددوز الكشدددددط عو المحدددددو فدددددم جددددددول ال ئددددداص وكدددددل تصدددددحيح فدددددم ا سدددددعار عو ير دددددا يجدددددب
عاد كتابتي رقما وحروفا وتوقيط من مقدم العطاا
 - 8ذا سدددددكص مقددددددم ا لعطددددداا عدددددن تحديدددددد سدددددعر صدددددنف مدددددن ا صدددددناف المطلوبدددددة بقائمدددددة ا سدددددعار
تطب بشأني عحكام قانون  49لسنة  94للمناقصاص والمزايداص والئحتي التن يذية .
 -5يبدددددين فدددددم قائمدددددة ا سدددددعار مدددددا ذا كدددددان الصدددددنف مصدددددنوعا فدددددم مصدددددر عو فدددددم ال دددددارم ويترتدددددب
علددددد عددددددم صدددددحة دددددذه البيانددددداص كل دددددا او بعمددددد ا رفدددددض الصدددددنف عدددددالو علددددد شدددددطب اسدددددم مقددددددم
العطاا من سجل الموردين 3
تابع
 -2ال ئددددددداص التدددددددم حددددددددد ا مقددددددددم العطددددددداا بجددددددددول ال ئددددددداص تشدددددددمل وتغطددددددد جميدددددددط المصدددددددروفاص
وااللتزامدددداص عيددددا كددددان نوع ددددا التددددم يتكبددددد ا بالنسددددبة لدددد كددددل بنددددد مددددن البنددددود وكددددذلك تشددددمل القيددددام
ب تمددددددام توريددددددد ا صددددددناف وتن يددددددذ جميددددددط ا عمددددددال وتسددددددليم ا للج ددددددة اإلداريددددددة والمحاف ددددددة علي ددددددا
عكندددددداا مددددددد المددددددمان طبقددددددا لشددددددروط الطددددددر وتددددددتم المحاسددددددبة الن ائيددددددة بددددددالتطبي ل ددددددذه ال ئدددددداص
لصدددددددرف الن دددددددر عدددددددن تقلبددددددداص السدددددددو والعملدددددددة والتعري دددددددة الجمركيدددددددة و ير دددددددا مدددددددن المدددددددرائب
والرسوم ا رى "
البنذ الثالث :
ع ـــــــــــددددددـر ميعـــــــــــــــــــددددددـاد لتقديــــــــــــــــددددددـم العطـــدددددد ـاااص ددددددو السدددددداعة الكانيددددددة عشددددددره
6314 /م وفددددددددددددد حالدددددددددددددة ورود عي
/
الموافددددددددددددد
دددددددددددددـر يدددددددددددددوم
عطددددداا عو تعديلدددددي بعدددددد الميعددددداد المحددددددد ل دددددتح الم ددددداريف ال نيدددددة يجدددددب تقديمدددددي فدددددور وصدددددولة لددددد
رئددددديس اللجندددددة ل تحدددددة وا لتأشدددددير عليدددددي بسددددداعة و تددددداريخ وروده كدددددم يددددددرم فدددددم كشدددددف العطددددداااص
المتددددددأ ر ر دون فتحددددددي علدددددد عن يددددددتم رد ددددددذه العطدددددداااص المتددددددأ ر لدددددد عصددددددحاب ا فددددددور تقريددددددر
لجنة البص باستبعاد ا
البنذ الرابع -:
يقددددددم مدددددط العطددددداا تدددددأمين مؤقدددددص قددددددره (  ) 63333جني دددددا عمدددددا نقدددددد عو بشددددديك مقبدددددول الددددددفط
عو طدددددداب مددددددمان يددددددر مشددددددروط و سدددددداري لمددددددد عربددددددط شدددددد ور مددددددن تدددددداريخ فددددددض الم دددددداريف
ال نيدددددة صدددددادر مدددددن عحدددددد المصدددددارف المعتمدددددد يدددددزاد لددددد  %5عندددددد الرسدددددو وذلدددددك دددددالل  13عيدددددام
مددددن تدددداريخ اليددددوم التددددالم السددددتالم عمددددر التوريددددد ويجددددوز مددددد عجددددل طدددداب المددددمان عككددددر مددددن ذلددددك
ذا استلزم ا مر لتكملة جراااص المناق صة 3
فدددددم الحالدددددة ا يدددددر يجدددددب عن تكدددددون طابددددداص المدددددمان مؤشدددددرا علي دددددا مدددددن المصدددددرف عو ال دددددرع
الصددددددادر منددددددي بأنددددددي لددددددم يجدددددداوز الحددددددد ا قصدددددد المحدددددددد لمجمددددددوع طابدددددداص المددددددمان المددددددر م
للمصددددرف ب صدددددار ا وعنددددي لددددن يلت ددددص لدددد آي طددددداب مددددمان لدددديس عليددددي ددددذا اإلقددددرار كددددم يدددددرد
التأمين الن ائم بعد انت اا فتر الممان ( طبقا للقانون 49لسنة 94م )

البنذ الخاهس -:
تكون مد سريان العطاا كالكة ش ور من تاريخ فتح الم اريف ال نية .

تابع
البنذ السادس- :
يدددددتم تقدددددديم عينددددداص للبندددددود المطلوبدددددة تكدددددون عسددددداس للقبدددددول والدددددرفض ال نددددد م ويدددددتم االسدددددتالم علي دددددا
عند الرسو -:
بالنسبت الحبار أالث تصىَر وفاكساث
عحبار عصلية
-1
المددددمان تمددددمن الشددددركة الحبددددر حتدددد ن دددداذ الكميددددة المددددورد وفدددد حالددددة حدددددوأ ععطددددال
-6
بااللددددة بسددددبب الحبددددر تقر ددددا الشددددركة التدددد تقددددوم بعمددددل الصدددديانة تقددددوم الشددددركة المددددورد
للحبر ب صال االلة عل ن قت ا وتغير عبو الحبر3
تقديم معدالص التشغيل لكل انواع الحبر
-3
عن تكددددددون الشددددددركة المددددددورد للحبددددددر وكيددددددل عو مددددددوزع معتمددددددد عو الشددددددركة التدددددد تقددددددوم
-8
بعمل الصيانة مط تقديم ما يكبص ذلك
تقديم عينة لكل نوع
-5
بالنسبت ألحبار طابعاث الكوبُىتر
يجب عن تقدم الشركة عينة لل حم
-1
يجب عن تكون الحبار عصلية درجة اول ( ) HIGh copy
-6
يجب عن تقدم الش ركة المورد ش اد ممان لمد عام االحبار المورد
-3
يجب عن تممن الشركة ان االحبار المورد لن تؤكر عل سالمة الطابعاص
-8
يجدددددب عن تكدددددون جميدددددط االحبدددددار المدددددورد مدددددن الشدددددركة علي دددددا دددددتم الشدددددركة ولدددددن يدددددتم
-5
قبول االحبار الت ليس علي ا تم الشركة3

تابع
البنذ السابع ال َعتذ بالعطاء3:
ض نسبة مئوية من عقل عطاا مقدم فم المناقصة3
ع)المبن عل
ب)بحصول طأ فم عطائي بعد الموعد المحدد ل ض الم اريف 3
البنذ الثاهن-:
ذا سدددددحب مقددددددم العطددددداا عطدددددااه قبدددددل الميعددددداد المعدددددين ل دددددتح الم ددددداريف ال نيدددددة فيصدددددبح التدددددأمين
المؤقدددددص المددددددودع حقددددددا للجامعددددددة دون حاجددددددة لدددددد نددددددذار عو االلتجدددددداا لدددددد القمدددددداا عو ات دددددداذ عيددددددي
جدددددراااص عو قامدددددة الددددددليل علددددد حصدددددول المدددددرر وذلدددددك ندددددزوال علددددد حكدددددم المددددداد (  ) 23مدددددن
الالئحدددددددددة التن يذيدددددددددة للقدددددددددانون رقدددددددددم  49لسدددددددددنة  1994ب صددددددددددار قدددددددددانون تن ددددددددديم المناقصددددددددداص
والمزايداص الصادر بقرار وزير المالية رقم  1327لسنة 94
البنذ التاسع -:

تلغددددد المناقصدددددة قبدددددل البدددددص في دددددا بقدددددرار مسدددددبب مدددددن رئددددديس الجامعدددددة ذا اسدددددتغن عن دددددا ن ائيدددددا عو
ذا اقتمص المصلحة العامة ذلك 3
ويجوز لغاا المناقصة فم الحاالص اآلتية -:
 -1ذا لم يقدم سوى عطاا وحيد عو لم يب بعد العطاااص المستبعد ال عطاا وحيد
 -6ذا اقترنص العطااا ص كل ا عو ا لب ا بتح اص
 -3ذا كانص قيمة العطاا ا قل تزيد عل القيمة التقديرية
ويكدددددون اإللغددددداا فدددددم دددددذه الحددددداالص بقدددددرار مسدددددبب مدددددن رئاسدددددة الجامعدددددة بنددددداا علددددد توصدددددية
لجنددددة البددددص ويجددددوز بقددددرار مددددن رئاسددددة الجامعددددة بنددددااا علدددد توصددددية لجنددددة البددددص قبددددول العطدددداا
الوحيد ذا توافر الشروط اآلتية -:
 -1عن تكدددددون حاجدددددة العمدددددل ال يسدددددمح ب عددددداد الطدددددر عوال تكدددددون كمدددددة فائدددددد ترجددددد مدددددن عددددداد
الطر 3
 -6عن يكددددددون العطدددددداا الوحيددددددد مطابقددددددا للشددددددروط ومناسددددددبا مددددددن حيددددددأ السددددددعر وذلددددددك عمدددددداال
لنم الماد (  ) 15من القانون والماد (  )69من الالئحة التن يذية لي.

تابع
البنذ العاشر -:
ذا تددددأ ر المددددورد فددددم توريددددد كددددل الكميدددداص المطلوبددددة عو جددددزا من ددددا فددددم الميعدددداد المحدددددد بالعقددددد –
ويددددددد ل فددددددم ذلددددددك ا صددددددناف المرفومددددددة مددددددن لجنددددددة ال حددددددم – فيجددددددوز للجامعددددددة ذا اقتمددددددص
المصدددددلحة العامدددددة عطدددددداؤه م لدددددة مدددددافية للتوريددددددد علددددد توقدددددط عن عليددددددة رامدددددة تدددددأ ير بواقددددددط
 % 1عددددن كددددل عسدددددبوع تددددأ ير عو جدددددزا مددددن عسددددبوع مدددددن قيمددددة الكميدددددة التددددم يكددددون قدددددد تددددأ ر فدددددم
توريددددددد ا وبحددددددد عقصدددددد  % 3مددددددن قيمددددددة ا صددددددناف المددددددذكور دون عن ي ددددددل ذلددددددك بتوقيددددددط كافددددددة
الجددددددددزاااص والتعويمدددددددداص ا ددددددددرى المنصددددددددوم علي ددددددددا بالقددددددددانون  49لسددددددددنة  94للمناقصدددددددداص
والمزايداص والئحتي التن يذية
البنذ الحادٌ عشر-:
علددددد مقددددددم العطددددداا عن يبدددددين فدددددم عطائدددددي العندددددوان الدددددذي يكدددددون محدددددال م تدددددارا لدددددي والدددددذي يمكدددددن
م ابرتدددددي فيدددددي ر وفددددد حالدددددة تغييدددددره عليدددددي ع طدددددار الجامعدددددة بموجدددددب طددددداب موصددددد عليدددددي بعلدددددم
الوصددددول ددددالل مسددددة عشددددر يومددددا مددددن تدددداريخ تغييددددره – علدددد عن تكددددون جميددددط المراسددددال ص باللغددددة
العربية
البندددذ الثدددانٍ عشدددر -:مدددد التوريدددد دددالل 15يدددوم مدددن اسدددتالم عمدددر التوريدددد
والتوريد م ازن الجامعة 3
البنذ الثالث عشر -:يمكن تجزئة العطاا بين الشركاص المتقدمة
دددر -:يحدددد للجامعددددة تعددددديل كميدددداص عو حجددددم العقددددد بالزيدددداد عو
دددع عشد
دددذ الرابد
البند
الدددددددنقم فدددددددم حددددددددود (  ) % 65بالنسدددددددبة لكدددددددل بندددددددد بدددددددذاص الشدددددددروط العامدددددددة وا سدددددددعار دون عن
يكدددددون للمتعاقدددددد الحددددد فدددددم المطالبددددددة بدددددأي تعدددددويض عدددددن ذلددددددك ر ويجدددددوز فدددددم حددددداالص المددددددرور
الطارئددددددة وبموافقددددددة المتعاقددددددد تجدددددداوز النسددددددبة وذلددددددك بموجددددددب المدددددداد (  ) 74مددددددن الالئحددددددة التن يذيددددددة
لقانون 49لسنة 94
البندددذ الخددداهس عشدددر -:ذا تدددأ ر المدددورد عدددن توريدددد عصدددناف تعاقدددد علددد توريدددد ا
لدددد بعددددد السددددنة الماليددددة ف نددددي سدددديتم طدددداره ب لغدددداا العقددددد عددددن الكميددددة الباقيددددة مددددا لددددم تقددددرر الجامعددددة
حاجت دددددا ل دددددذه ا صدددددناف فدددددم السدددددنة الماليدددددة الجديدددددد وبشدددددرط سدددددما االعتمددددداداص الماليدددددة الم تصدددددة
وذلك بموجب الماد (  )45من الالئحة التن يذية لقانون 49لسنة 94

تابع
البندددذ السدددادس عشدددر-:يلتدددزم المدددورد علددد حسدددابي ب حمدددار العمدددال الالزمدددين ل دددتح
الطددددددرود وتسددددددليم ا لدددددد عمددددددين الم ددددددزن عو لجندددددددة ال حددددددم بحمددددددوره عو بحمددددددور مندوبددددددي فدددددددم
الموعدددددد المحددددددد وفددددد حالدددددة ت ل دددددي فيكدددددون لمددددددير الم دددددازن عو لجندددددة ال حدددددم الحددددد فدددددم ات ددددداذ
اإلجددددددراااص الالزمددددددة علدددددد حسدددددداب المددددددورد لتسددددددلم ا صددددددنا ف وتسددددددليم ا لدددددد الم ددددددازن وتصددددددحيح
ال دددددداتور ذا اقتمدددددد ا مددددددر دون عن للمددددددورد حدددددد االعتددددددراض وذلددددددك بموجددددددب المدددددداد (  )94مددددددن
الالئحة التن يذية لقانون 49لسنة 94
دددر  -:ال يجددددوز للمددددورد عن يتنددددازل مددددن البدددداطن للغيددددر عددددن
دددابع عشد
دددذ السد
البند
اإلعمال محل التعاقد سواا كليا عو جزئيا " .
البنددددذ الثدددداهن عشددددر-:علدددد الشددددركاص المتنافسددددة عن تقددددوم بتسددددجيل بيانات ددددا
وتلتددددددزم الج ددددددة
علدددددد موقددددددط بوابددددددة المشددددددترياص الحكوميددددددة وعنوانددددددي www.etenders.gov.eg
الطارحدددددة بمراجعدددددة بيانددددداص الشدددددركة علددددد الموقدددددط اإللكتروندددددم للبوابدددددة وفدددددم حالدددددة صدددددحت ا يدددددتم
اعتماد ددددا بمددددا يمكن ددددا مددددن اإلطددددالع علدددد نتددددائج البددددص ال نددددم والمددددالم ل ددددا  .وذلددددك تطبيقددددا للكتدددداب
الدددددددوري رقددددددم ( )3لسددددددنة 6312بشددددددأن تسددددددجيل بياندددددداص الشددددددركاص المتنافسددددددة علدددددد موقددددددط بوابددددددة
المشترياص الحكومية.
دددر :يعتبددددر تطبيدددد عحكددددام القددددانون  49لسددددنة  94للمناقصدددداص
دددع عشد
دددذ التاسد
البند
والمز ايدددددداص والئحتدددددي التن يذيدددددة مكمدددددال ومتممدددددا ل دددددذه الشدددددروط فيمدددددا لدددددم يدددددرد بشدددددأني ندددددم دددددام
بالكراسة.

اإلدارج انؼايح نهًشترَاخ وانًخازٌ
إدارج انًشترَاخ

ت تشددددددرف جامعددددددة بن ددددددا بدددددددعو الشددددددركاص المت صصددددددة فددددددم توريددددددد االحبددددددار (االص تصددددددوير
وطابعددددددداص كمبيدددددددوتر) وور وفقدددددددا للشدددددددروط والمواصددددددد اص المدوندددددددة ب دددددددذه الكراسدددددددة وتقددددددددم
العددددددددروض باسددددددددم السدددددددديد  /ا مددددددددين العددددددددام لجامعددددددددة بن ددددددددا فددددددددم موعـــــــددددددددـد ايتددددددددي يددددددددوم
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المواف
تُاَاخ يقذو انؼغاء000000000000000000000000000000000000000000
إقرار يقذو انؼغاء0000000000000000000000000000000000000000000
انشروط انؼايح0000000000000000000000000000000000000000000000
انثُاٌ انًانٍ نهؼغاء 00000000000000000000000000000000000000000
انقىاػذ انًانُح 0000000000000000000000000000000000000000000000
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