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 جاهعت بٌها

 إدارة الوشترَاث
كراضت الشروط           

 العاهت  ٌاقصتوالوىاصفاث للو

  2102/2102 نسُح(  22)رقى 

لقطن الحلً  وهعذاث أجهسة لتىرَذ/

   والوعادى بكلُت الفٌىى التطبُقُت 

)        جهسح َىو                 

  2102/  / ( انًىافق      

 الطاعت الثاًُت عشرة ظهرا  

(    جُُه      انثًٍ    )
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انطرَق  –تُها  –انؼُىاٌ : يحافظح انقهُىتُح  

  انسرَغ

0200221/100فاكس  – 0200100/100-0200102/100:    

1000222312ف/ إدارج انًشترَاخ 1خ  
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ًكهممب تممانتىقُغ ػهممً انؼقممذ اسممى انًًثممم انقمماَىٍَ نهشممركح ان
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وظُفتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه 
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ًثانضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرَ
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انًأيىرَممممممممممممممح انتمممممممممممممماتغ نهمممممممممممممما 

:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  

يأيىرَممممممممممممممح انضممممممممممممممرا ة ػهممممممممممممممً 

 111111111111111111111111111111111111111111111111انًثُؼاخ:

رقمممممممممممممممى انسممممممممممممممم م انت مممممممممممممممارٌ 
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انتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارَ :
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رقممممممممممممممممممممممممى انتهُفممممممممممممممممممممممممىٌ 
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11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11111 

              

                                               

 تىقُغ صاحة انؼطاء
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 نهؼرض انًانٍ  انثُاٌ
 111111111111111111111111111111انقًُح اإلجًانُح نهؼرض

غُممر  جُُهمما ييممرَا ا1111111111111111111111111فقممو وقممذرج 

" 

 ( ج02111انتأيٍُ ااتتذا ٍ انًرفق َقذٌ : ) 

تخسَُمممممممممح ان ايؼمممممممممح  تمممممممممى إَذاػمممممممممه

1111111111111111111111111111111111  

انتممممارَ     /     111111111111111111111111رقممممى انقسممممًُح 

/2102  

 أو

 خطاب ضًاٌ اتتذا ٍ -0

يثهغ 

 انضًاٌ
اسى انثُك  فرع

 انيادر
يذج  يٍ إنً

 انضًاٌ
رقى 

خطاب 

 انضًاٌ

       

 

 

 أو

 شُك يقثىل انذفغ تًثهغ                       جُُح
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الغزل  لقسم  ومعدات أجهزة  توريد/نها بدعوة الشركات المتخصصة في نتشرف جامعة ب- 
وفقا للشروط والمواصفات المدونة بهذه الكراسة وتقدم  بكلية الفنون التطبيقيةوالنسيج  والتريكو 

الموافق                يوم    العروض باسم السيد / األمين العام لجامعة بنها في موعــــــــد غايته
0ظهر 21الساعة  1027/    /   
تُاَمممممممممممممممممممممممماخ يقممممممممممممممممممممممممذو     

 00000000000000000000000000000000000000انؼطاء

إقممممممممممممممممممممممممرار يقممممممممممممممممممممممممذو     

 000000000000000000000000000000000000000انؼطاء

انشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرو     

  000000000000000000000000000000000000000000انؼايح

 انثُمممممممممممماٌ انًممممممممممممانٍ نهؼطمممممممممممماء   

000000000000000000000000000000000000000  

 انقىاػمممممممممممممممممممممذ انًانُمممممممممممممممممممممح   

000000000000000000000000000000000000000000 

  يالحظمممممممممممممممممممممماخ ػايممممممممممممممممممممممح    

0000000000000000000000000000000000000000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 أجهسة / لتىرَذ( 22)  الشروط العاهت للوٌاقصت العاهت رقن

جلطت  لقطن الحلٍ والوعادى بكلُت الفٌىى التطبُقُت وهعذاث 

  م 2027/       /       الوىافق  َىم          

-------------------------------------------------------------------------------- 



 
اإلدارج انؼايح نهًشترَاخ وانًخازٌ     

  إدارج انًشترَاخ             

 

 

 

تقددددددم عطددددداصات المنامصدددددة  داخدددددل مظدددددروفين  مغلقدددددين ويجددددد  أن ي بدددددت  -البٌدددددذ ا و   

مدددددن الخدددددارا م ويويدددددل المظدددددروفين داخدددددل  نوعددددده والمدددددالي الفنددددديعلدددددم كدددددل مدددددن المظدددددروفين العطددددداص 
الو دددددددة المختصددددددة و أن  أويددددددل عليدددددده اسددددددم وعنددددددوان الجامعددددددة مظددددددروف  مغلددددددق بطريقددددددة م كمددددددة ويو

لجلسدددددددة     /    /        ويكدددددددون تقدددددددديم العطددددددداصات  المددددددداليوالمظدددددددروف  الفنددددددديمدددددددا بداخلددددددده المظدددددددروف 
ويدددددعها داخدددددل الصدددددندوق المخصددددد  لويدددددل  أو األجدددددرإمدددددا بهرسدددددالها بالبريدددددد الموصدددددم عليددددده خالصدددددة 

ي بددددددت فيدددددده تدددددداري  التسددددددليم ت بهددددددا بموجدددددد  إيصددددددال تسددددددليمها لقلددددددم الم فوظددددددا أوالعطدددددداصات بالجامعددددددة 
 0وساعته "

 -البٌذ الثاًٍ  

 َحتىي الوظروف الفٌٍ علً  -

 89ة التنفيذية للقانون من الالئ  8وكل ما أشارت إلية المادة  0مدة التوريد  المطلو / التأمين المؤمت  -2
0 98لسنة   

 جميل البيانات الفنية عن العرض المقدم  -1
 0للتنفيذ ومدته  الزمنيلتنفيذ م البرنامج طريقة ا -3
 التنفيذ  فيتستخدم  التي واألجهزةالكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات  -4
 التنفيذ  فيتستخدم  التيبيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات  -5
  0ن معدالت استهالكها مائمة بقطل الغيار  ومستلزمات التشغيل مل بيا -6
 النظاميومانونها  عقد تأسيس المنشأة علم أن يتفق نشاطها مل األعمال مويوع العطاص -7
 
 

 

 تابع

 البطامة اليريبية سارية المفعول م بت بها آخر إمرار يريبي . -8
 عقد المشاركة في  الة الشركات . -9

 شهادة التسجيل لدى مصل ة اليرائ  علم المبيعات . -20
 السجل التجاري ساري المفعول . -22
 مركز صيانة معتمد  -21
 مدعما بالمستندات والمركز المالي للمنشأةصورة من سابقة األعمال   -23
 تقديم ما يفيد القيد في السجالت الواج  القيد  فيها مانونا  – 24
 روف الفنيشهور من تاري  فتح المظإمرار بأن مدة صال ية العطاص ال تقل عن أربعة  -25
   0بيانات أسماص ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها اإلشراف علم تنفيذ العملية  -26

  وَحتىي انؼطاء انًانٍ ػهً   - 

 األسدددددعاركراسدددددة الشدددددروط والمواصدددددفات مومعددددداا علدددددم جميدددددل البياندددددات المطلوبدددددة ومنهدددددا مدددددوائم 
لتشدددددغيل وغير دددددا مدددددن العناصدددددر وطريقدددددة السدددددداد وميمدددددة الصددددديانة ومطدددددل الغيدددددار ومسدددددتلزمات ا

القيمدددددة الماليدددددة للعدددددرض وفقددددداا لمدددددا تقيدددددم بددددده شدددددروط الطدددددر  وغير دددددا مدددددن  فددددديالتدددددي تدددددؤ ر 
  0 ذه القيمة  فيالعناصر التي تؤ ر 

( جدددددول الفئدددداتفددددي إعددددداده  لقائمددددة األسددددعار   يلددددي كمددددا يجدددد  علددددم مقدددددم العطدددداص مراعدددداة مددددا 
 0التي يتم ويعها داخل المظروف المالي 
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ألصدددددددناف المتقددددددددم لهدددددددا مقددددددددم العطددددددداص مدوندددددددة بدددددددال بر الجددددددداف باألرمدددددددام لم األسدددددددعار مدددددددوائ -2
وال دددددروف باللغدددددة العربيدددددة لكدددددل صدددددنف وفقدددددا لمدددددا  دددددو مددددددون بجدددددداول الكميدددددات م وأن يكدددددون 
السدددددعر مطعيدددددا وأن تكدددددون سدددددارية طدددددوال مددددددة التعامدددددد بغدددددض النظدددددر عدددددن تقلبدددددات السدددددوق م وأن 

ميمدددددة العطددددداص دون  يجمدددددالإللصدددددنف مدددددل بيدددددان  يدددددل سدددددعر وا دددددديكدددددون السدددددعر وامعدددددي م وأن يو
 ألرمام وال روف والتوميل عليه منمشط أو م و م وكل تص يح يج  إعادة كتابته با

 تابع

مقدددددم العطدددداص م وال يلتفددددت بتاتددددا إلددددم العطدددداص الددددذي يتيددددمن ندددد  فيدددده  خصددددم أي نسددددبة عددددن أمددددل 
 م في  ذه المنامصة . دعطاص مق

ندددددد مدددددن بندددددود كراسدددددة الشدددددروط والمواصدددددفات أو إجدددددراص ال يجدددددوز لمقددددددم العطددددداص شدددددط  أي ب -
إبددددداص أيدددده مال ظددددات خاصددددة بددددالنوا ي الفنيددددة  فدددديوإذا رغدددد  أي تعددددديل فيهددددا مهمددددا كددددان نوعدددده 

وال يلتفدددددت إلدددددم أي ادعددددداص مدددددن صدددددا    كتدددددا  مسدددددتقل يتيدددددمنه المظدددددروف الفندددددي  فددددديفي بتهدددددا 
وال يجدددددوز ندددددزع أي  الفنيدددددة عطائددددده إذا مددددددم بعدددددد فدددددتح المظددددداريف  فددددديالعطددددداص ب ددددددو  خطدددددأ 

 ورمه من  ذا العطاص .
 
غير ددددا يجدددد   أو األسددددعار فدددديجدددددول الفئددددات وكددددل تصدددد يح   فدددديالم ددددو   أوال يجددددوز الكشددددط  -3

 رمما و روفا وتوميل من مقدم العطاص  كتابتهإعادة 
إذا سددددددكت مقدددددددم العطدددددداص عددددددن ت ديددددددد سددددددعر صددددددنف مددددددن األصددددددناف المطلوبددددددة بقائمددددددة  - 4

للمنامصددددددددات والمزايدددددددددات والئ تدددددددده  98لسددددددددنة  89مددددددددانون  األسددددددددعار تطبددددددددق بشددددددددأنه أ كددددددددام
 التنفيذية .

الخددددارا ويترتدددد   فددددي أومصددددر  فدددديكددددان الصددددنف مصددددنوعاا  إذامددددا  األسددددعارمائمددددة  فددددييددددبن  -5
علددددم عدددددم صدددد ة  ددددذه البيانددددات كلهددددا او بعيددددها رفددددض الصددددنف عددددالوة علددددم شددددط  اسددددم مقدددددم 

  0العطاص من سجل الموردين 
دم العطدددددداص بجدددددددول الفئددددددات تشددددددمل وتغطددددددم جميددددددل المصددددددروفات  دددددددد ا مقدددددد التدددددديالفئددددددات  -6

كدددددل بندددددد مدددددن البندددددود وكدددددذل  تشدددددمل  إلدددددميتكبدددددد ا بالنسدددددبة  التددددديوااللتزامدددددات أيدددددا كدددددان نوعهدددددا 
والم افظدددددة  اإلداريدددددةوتسدددددليمها للجهدددددة  عمدددددالاألوتنفيدددددذ جميدددددل  األصدددددنافالقيدددددام بهتمدددددام توريدددددد 

الم اسددددددبة النهائيددددددة بددددددالتطبيق لهددددددذه عليهددددددا أ ندددددداص مدددددددة اليددددددمان طبقددددددا لشددددددروط الطددددددر   وتددددددتم 
الفئدددددددات لصدددددددرف النظدددددددر عدددددددن تقلبدددددددات السدددددددوق والعملدددددددة والتعريفدددددددة الجمركيدددددددة وغير دددددددا مدددددددن 

 "  األخرىاليرائ  والرسوم 
 تابع 

 : البٌذ الثالث

السدددددددداعة ال انيددددددددة و ـاصات  ددددددددـــــددددددددـم العطـــددددددددأخـــــــــــددددددددـر ميعـــــــــــــــــــددددددددـاد لتقديـــــــــــ    
م وفددددددددددم  الددددددددددة 1027الموافددددددددددق        /         /    يددددددددددوم                   ظهددددددددددـر  عشددددددددددره 

فدددددور  تقديمددددده تعديلددددده بعدددددد الميعددددداد الم ددددددد لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة يجددددد  أوعطددددداص  أيورود 
 فدددددي دددددم يددددددرا  ورودهرئددددديس اللجندددددة لفت دددددة والتأشدددددير عليددددده بسددددداعة و تددددداري   إلدددددموصدددددولة 

 إلددددددمعلددددددم أن يددددددتم رد  ددددددذه العطدددددداصات المتددددددأخرة  كشددددددف العطدددددداصات المتددددددأخرة م دون فت دددددده
 أص ابها فور تقرير لجنة البت باستبعاد ا 

  -البٌذ الرابع  
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( جنيهدددددا أمدددددا نقدددددد أو بشدددددي  مقبدددددول الددددددفل ا21000مدددددت  مددددددره  يقددددددم مدددددل العطددددداص تدددددأمين مؤ
أو خطدددددا  يدددددمان غيدددددر مشدددددروط و سددددداري لمددددددة أربدددددل شدددددهور مدددددن تددددداري   فدددددض المظددددداريف 

 20% عندددددد الرسدددددو وذلددددد  خدددددالل 5 دددددد المصدددددارف المعتمددددددة يدددددزاد إلدددددم الفنيدددددة صدددددادر مدددددن أ
السددددتالم أمددددر التوريددددد ويجددددوز مددددد أجددددل خطددددا  اليددددمان أك ددددر  التدددداليأيددددام مددددن تدددداري  اليددددوم 

 0من ذل  إذا استلزم األمر لتكملة إجراصات المنامصة 
ال الددددددة األخيددددددرة يجدددددد  أن تكددددددون خطابددددددات اليددددددمان مؤشددددددراا عليهددددددا مددددددن المصددددددرف أو  فددددددي
ع الصددددددادر مندددددده بأندددددده لددددددم يجدددددداوز ال ددددددد األمصددددددم الم دددددددد لمجمددددددوع خطابددددددات اليددددددمان الفددددددر

وأنددددده لدددددن يلتفدددددت إلدددددم آي خطدددددا  يدددددمان لددددديس عليددددده  دددددذا  االمدددددرخ  للمصدددددرف بهصددددددار 

لسدددددنة 89  طبقدددددا للقدددددانون بعدددددد انتهددددداص فتدددددرة اليدددددمان  النهدددددائي دددددم يدددددرد التدددددأمين  اإلمدددددرار
 م ( 98

 
 

 
 

 تابع

  -البٌذ الخاهص  

 ان العطاص  ال ة شهور من تاري  فتح المظاريف الفنية .تكون مدة سري 
 - البٌذ الطادش 

ويدددددتم االسدددددتالم  الفنددددديللقبدددددول والدددددرفض  أسددددداسيدددددتم تقدددددديم كتالوجدددددات للبندددددود المطلوبدددددة تكدددددون 
 عليها عند الرسو 

 0البٌذ الطابع ال َعتذ بالعطاء 

  0المنامصة فيأ(المبنم علم خفض نسبة مئوية من أمل عطاص مقدم 
 0عطائه بعد الموعد الم دد لفض المظاريف  فيب صول خطأ  (

 -البٌذ الثاهي 

المعدددددين لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة فيصدددددبح التدددددأمين  الميعدددددادمبدددددل  عطددددداصهسددددد   مقددددددم العطددددداص  إذا 
 أيدددددهاتخددددداذ  أوالقيددددداص  إلدددددمااللتجددددداص  أو إندددددذار إلدددددمالمؤمدددددت المدددددودع  قددددداا للجامعدددددة دون  اجدددددة 

( مدددددن  60م  صدددددول اليدددددرر وذلددددد  ندددددزوال علدددددم  كدددددم المدددددادة   الددددددليل علددددد إمامدددددة أوصات اجدددددرإ
مددددددددانون تنظدددددددديم المنامصددددددددات  بهصدددددددددار 2998لسددددددددنة  89الالئ ددددددددة التنفيذيددددددددة للقددددددددانون رمددددددددم 

 98لسنة  2367والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رمم 
  -البٌذ التاضع  

غنم عنهدددددا نهائيدددددا اسدددددت إذاتلغدددددم  المنامصدددددة مبدددددل البدددددت فيهدددددا بقدددددرار مسدددددب  مدددددن رئددددديس الجامعدددددة 
 0امتيت المصل ة العامة ذل   إذا أو

  -: اآلتيةال االت  فيويجوز إلغاص المنامصة 
 عطاص و يد  إاللم يبق بعد العطاصات المستبعدة  أولم يقدم سوى عطاص و يد  إذا -2
 ظات اغلبها بت ف أوامترنت العطاصات كلها  إذا -1
 تقديرية تزيد علم القيمة ال األملكانت ميمة العطاص  اإذ -3

 تابع
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 توصددددديته دددددذه ال ددددداالت بقدددددرار مسدددددب  مدددددن رئاسدددددة الجامعدددددة بنددددداصا علدددددم  فدددددي اإللغددددداصويكدددددون 
لجندددددة البدددددت ويجدددددوز بقدددددرار مدددددن رئاسدددددة الجامعدددددة  بنددددداصاا علدددددم توصدددددية لجندددددة البدددددت مبدددددول 

 -: اآلتيةالشروط  توافر إذاالعطاص الو يد 
ائدددددددة ترجددددددم مددددددن تكددددددون  مددددددة ف أوالالطددددددر   بهعددددددادةأن تكددددددون  اجددددددة العمددددددل ال يسددددددمح  -2

  0الطر   إعادة
 مددددداالإعيكدددددون العطددددداص الو يدددددد مطابقددددداا للشدددددروط ومناسدددددباا مدددددن  يددددد  السدددددعر  وذلددددد   أن -1

   الئ ة التنفيذية له.( من ال19( من القانون والمادة    25لن  المادة   
   -:البٌذ العاشر 

م ددددددد بالعقدددددد الميعددددداد ال فددددديجدددددزص منهدددددا  أوتوريدددددد كدددددل الكميدددددات المطلوبدددددة  فددددديتدددددأخر المدددددورد  إذا
امتيدددددت  إذافيجدددددوز للجامعدددددة  –المرفويدددددة مدددددن لجندددددة الف ددددد   األصدددددنافذلددددد   فددددديويددددددخل  –

للتوريدددددد علدددددم تومدددددل  أن عليدددددة غرامدددددة تدددددأخير بوامدددددل  إيدددددافيةمهلدددددة  المصدددددل ة العامدددددة إعطددددداؤه
 فددددييكددددون مددددد تددددأخر  التددددي% عددددن كددددل أسددددبوع تددددأخير أو جددددزص مددددن أسددددبوع مددددن ميمددددة الكميددددة 2

مدددددن ميمدددددة األصدددددناف المدددددذكورة دون أن يخدددددل ذلددددد  بتوميدددددل كافدددددة  % 3توريدددددد ا وب دددددد أمصدددددم 
للمنامصدددددددات  98لسدددددددنة  89الجدددددددزاصات والتعوييدددددددات األخدددددددرى  المنصدددددددو  عليهدددددددا  بالقدددددددانون 

 والمزايدات والئ ته التنفيذية 
  -عشر   الحادٌالبٌذ 

عطائددددده العندددددوان الدددددذي يكدددددون م دددددالا مختدددددار لددددده والدددددذي يمكدددددن  فدددددييبدددددين  أنعلدددددم مقددددددم العطددددداص 
ابرتددددده فيددددده م وفدددددم  الدددددة تغييدددددره عليددددده أخطدددددار الجامعدددددة بموجددددد  خطدددددا  موصدددددم عليددددده بعلدددددم مخ

 تعلددددددم أن تكددددددون جميددددددل المراسددددددال –الوصددددددول خددددددالل خمسددددددة عشددددددر يومدددددداا مددددددن تدددددداري  تغييددددددره 
 باللغة العربية 

مدددن اسدددتالم أمدددر التوريدددد  شدددهرين مددددة التوريدددد خدددالل   -عشدددر  الثددداًٍالبٌدددذ 

 والكليات. إدارة الجامعةوالتوريد مخازن 
 تابع

 يمكن تجزئة العطاص بين الشركات المتقدمة -البٌذ الثالث عشر 

 جدددم العقدددد بالزيدددادة أو  أوي دددق للجامعدددة تعدددديل كميدددات  -البٌدددذ الرابدددع عشدددر 

% ( بالنسددددددبة لكددددددل بنددددددد بددددددذات الشددددددروط العامددددددة واألسددددددعار دون أن  15 دددددددود    فدددددديالددددددنق    
 ددددداالت اليدددددرورة  فددددديض عدددددن ذلددددد  م ويجدددددوز المطالبدددددة بدددددأي تعدددددوي فدددددييكدددددون للمتعامدددددد ال دددددق 

( مدددددددن الالئ دددددددة  78الطارئدددددددة وبموافقدددددددة المتعامدددددددد تجددددددداوز النسدددددددبة وذلددددددد  بموجددددددد  المدددددددادة   
   98لسنة  89التنفيذية لقانون

تددددأخر المددددورد عددددن توريددددد أصددددناف تعامددددد علددددم  إذا -البٌددددذ الخدددداهص عشددددر 

لدددددم  عدددددن الكميدددددة الباميدددددة مدددددا العقدددددد بهلغددددداص م إخطدددددارهبعدددددد السدددددنة الماليدددددة فهنددددده سددددديت إلدددددمتوريدددددد ا 
 اتاالعتمدددددادالسدددددنة الماليدددددة الجديددددددة وبشدددددرط سدددددما   فددددديتقدددددرر الجامعدددددة  اجتهدددددا لهدددددذه األصدددددناف 

   98لسنة  89( من الالئ ة التنفيذية لقانون85المالية المختصة  وذل  بموج  المادة   
يلتدددزم المدددورد علدددم  سدددابه به يدددار العمدددال الالزمدددين -البٌدددذ الطدددادش عشدددر 

ب يدددددور مندوبددددده  أو ب يدددددورهلجندددددة الف ددددد   أوأمدددددين المخدددددزن  إلدددددمطدددددرود وتسدددددليمها لفدددددتح ال
 فددددديلجندددددة الف ددددد  ال دددددق  أوالموعدددددد الم ددددددد وفدددددم  الدددددة تخلفددددده فيكدددددون لمددددددير المخدددددازن  فدددددي

المخددددددازن  إلددددددموتسددددددليمها  األصددددددنافالالزمددددددة علددددددم  سددددددا  المددددددورد لتسددددددلم  اإلجددددددراصاتاتخدددددداذ 
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لمدددددددورد  دددددددق االعتدددددددراض   وذلددددددد  بموجددددددد  ل أندون  األمدددددددرامتيدددددددم  إذاوتصددددددد يح الفددددددداتورة 
   98لسنة  89( من الالئ ة التنفيذية لقانون98المادة   

ال يجدددوز للمدددورد أن يتندددازل مدددن البددداطن للغيدددر عدددن  -البٌدددذ الطدددابع عشدددر   

 جزئياا " . أواإلعمال م ل التعامد سواص كليا 
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ا بياناتهددددتسددددجيل ب الشدددركات المتنافسددددة أن تقددددومعلددددم -البٌددددذ الثدددداهي  عشددددر 

وتلتددددددددزم  www.etenders.gov.egوعنواندددددددده ة المشددددددددتريات ال كوميددددددددة بوابددددددددعلددددددددم مومددددددددل 
الجهددددة الطار ددددة بمراجعددددة بيانددددات الشددددركة علددددم المومددددل اإللكترونددددي للبوابددددة وفددددي  الددددة صدددد تها 

. وذلددددد  تطبيقدددددا الي لهدددددايدددددتم اعتماد دددددا بمدددددا يمكنهدددددا مدددددن اإلطدددددالع علدددددم نتدددددائج البدددددت الفندددددي والمددددد
بشدددددددأن تسدددددددجيل بياندددددددات الشدددددددركات المتنافسدددددددة علدددددددم  1026( لسدددددددنة3للكتدددددددا  الددددددددوري رمدددددددم  

 مومل بوابة المشتريات ال كومية. 
للمنامصدددات  98لسدددنة  89يعتبدددر تطبيدددق أ كدددام القدددانون  البٌدددذ التاضدددع عشدددر 

يمدددددا لدددددم يدددددرد بشدددددأنه نددددد  خدددددا  والمزايددددددات والئ تددددده التنفيذيدددددة مكمدددددال ومتممدددددا لهدددددذه الشدددددروط ف
 . سةبالكرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قائوت  باحتُاجاث كلُت الفٌىى                            

هعذاث وأجهسة لقطن الغس  والٌطُج التطبُقُت هي 

   والترَكى
ضدددددددعر   العذد  اضن الجهاز  م

 الجهاز 
االجودددال

 ي 

لل فدددددددددددر الرممدددددددددددم لعمدددددددددددل  cncماكيندددددددددددة  2
 2Dسدددددددددددددددط ة النمدددددددددددددددازا السدددددددددددددددريعة الم

فدددددم خدددددالل مسدددددا ة متوسدددددطة  4Dوالمجسدددددم 
 سم أو أك ر 30سم  تم 2من ق = 

   

ماكينددددددددة لسدددددددد   االسددددددددال  والشددددددددرائح ذات  1
االشددددددددكال والمقاسددددددددات المختلفددددددددة بددددددددرو ين 

سددددددددم   10 مزدوجددددددددة ( ذات طددددددددول درافيددددددددل 
 سم وتعمل بالكهرباص م لم 

   

    مق  الوا  معادن  يدرول  بالكهرباص  3

http://www.etenders.gov.eg/
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لصدددددددهر الشدددددددمل وت مددددددديض  فدددددددرن كهربددددددداص 4
 م لم –القوال  

   

     نائية معادن يدوى  5

    درفيل يدوى للف الشرائح المعدنية  6

    م لم  –عجان طين  7

    م لم  –مكبس  يدرول  بالكهرباص  8

 

 إدارة الوشترَاث
كراضت الشروط           

 العاهت  ٌاقصتوالوىاصفاث للو

  2102/2102 نسُح(  22)رقى 

لقطن  الغس   وهعذاثلتىرَذ/أجهسة 

والٌطُج والترَكى  بكلُت الفٌىى 

   التطبُقُت 

)        جهسح َىو                 

  2102( انًىافق  /  /     

 الطاعت الثاًُت عشرة ظهرا  

(    جُُه      انثًٍ    )

  

    

===============================

======= 
انطرَق  –تُها  –تُح انؼُىاٌ : يحافظح انقهُى 

  انسرَغ

0200221/100فاكس  – 0200100/100-0200102/100:    
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1000222312ف/ إدارج انًشترَاخ 1خ  
 

 
 

لقسم ال لم  ومعدات  أجهزة توريد/نها بدعوة الشركات المتخصصة في نتشرف جامعة ب
المدونة بهذه وفقا للشروط والمواصفات  والمعادن والتصميم الصناعم بكلية الفنون التطبيقية

        يوم    الكراسة وتقدم العروض باسم السيد / األمين العام لجامعة بنها في موعــــــــد غايته
0ظهر 21الساعة  1027/    /الموافق           

تُاَمممممممممممممممممممممممماخ يقممممممممممممممممممممممممذو     

 00000000000000000000000000000000000000انؼطاء

إقممممممممممممممممممممممممرار يقممممممممممممممممممممممممذو     

 000000000000000000000000000000000000000انؼطاء

انشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرو     

  000000000000000000000000000000000000000000انؼايح

 انثُمممممممممممماٌ انًممممممممممممانٍ نهؼطمممممممممممماء   

000000000000000000000000000000000000000  

 انقىاػمممممممممممممممممممممذ انًانُمممممممممممممممممممممح   
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أجهسة  / لتىرَذ( 53)  الشروط العاهت للوٌاقصت العاهت رقن

بكلُت الفٌىى الغس  والٌطُج والترَكى  لقطن  وهعذاث 

  م 2027/       /       الوىافق  جلطت َىم           التطبُقُت

-------------------------------------------------------------------------------- 

تقددددددم عطددددداصات المنامصدددددة  داخدددددل مظدددددروفين  مغلقدددددين ويجددددد  أن ي بدددددت  -البٌدددددذ ا و   

علدددددم كدددددل مدددددن المظدددددروفين العطددددداص الفندددددي والمدددددالي نوعددددده مدددددن الخدددددارا م ويويدددددل المظدددددروفين داخدددددل 
مظددددددروف  مغلددددددق بطريقددددددة م كمددددددة ويويددددددل عليدددددده اسددددددم وعنددددددوان الجامعددددددة أو الو دددددددة المختصددددددة و أن 

مظدددددددروف المدددددددالي لجلسدددددددة     /    /        ويكدددددددون تقدددددددديم العطددددددداصات مدددددددا بداخلددددددده المظدددددددروف الفندددددددي وال
إمدددددا بهرسدددددالها بالبريدددددد الموصدددددم عليددددده خالصدددددة األجدددددر أو ويدددددعها داخدددددل الصدددددندوق المخصددددد  لويدددددل 



 
اإلدارج انؼايح نهًشترَاخ وانًخازٌ     

  إدارج انًشترَاخ             

 

 

 

ي بددددددت فيدددددده تدددددداري  التسددددددليم العطدددددداصات بالجامعددددددة أو تسددددددليمها لقلددددددم الم فوظددددددات بهددددددا بموجدددددد  إيصددددددال 
 0وساعته "

 -البٌذ الثاًٍ  

 َحتىي الوظروف الفٌٍ علً  -

 89ة التنفيذية للقانون من الالئ  8وكل ما أشارت إلية المادة  0مدة التوريد  المطلو / التأمين المؤمت  -2
0 98لسنة   

 جميل البيانات الفنية عن العرض المقدم  -1
 0طريقة التنفيذ م البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته  -3
 ر ونوع المواد والمهمات والمعدات واألجهزة التي تستخدم في التنفيذ الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصاد -4
 بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات التي تستخدم في التنفيذ  -5
  0مائمة بقطل الغيار  ومستلزمات التشغيل مل بيان معدالت استهالكها  -6
 ومانونها النظامي ع العطاصعقد تأسيس المنشأة علم أن يتفق نشاطها مل األعمال مويو -7
 
 

 
 تابع

 البطامة اليريبية سارية المفعول م بت بها آخر إمرار يريبي . -8
 عقد المشاركة في  الة الشركات . -9

 شهادة التسجيل لدى مصل ة اليرائ  علم المبيعات . -20
 السجل التجاري ساري المفعول . -22
 مركز صيانة معتمد  -21
 مدعما بالمستندات والمركز المالي للمنشأةعمال  صورة من سابقة األ -23
 تقديم ما يفيد القيد في السجالت الواج  القيد  فيها مانونا  – 24
 شهور من تاري  فتح المظروف الفنيإمرار بأن مدة صال ية العطاص ال تقل عن أربعة  -25
   0تنفيذ العملية  بيانات أسماص ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها اإلشراف علم -26

  وَحتىي انؼطاء انًانٍ ػهً   - 

كراسدددددة الشدددددروط والمواصدددددفات مومعددددداا علدددددم جميدددددل البياندددددات المطلوبدددددة ومنهدددددا مدددددوائم األسدددددعار 
وطريقدددددة السدددددداد وميمدددددة الصددددديانة ومطدددددل الغيدددددار ومسدددددتلزمات التشدددددغيل وغير دددددا مدددددن العناصدددددر 

شدددددروط الطدددددر  وغير دددددا مدددددن التدددددي تدددددؤ ر فدددددي القيمدددددة الماليدددددة للعدددددرض وفقددددداا لمدددددا تقيدددددم بددددده 
  0العناصر التي تؤ ر في  ذه القيمة 

كمددددا يجدددد  علددددم مقدددددم العطدددداص مراعدددداة مددددا يلددددي فددددي إعددددداده  لقائمددددة األسددددعار  جدددددول الفئددددات(  
 0التي يتم ويعها داخل المظروف المالي 

ألصدددددددناف المتقددددددددم لهدددددددا مقددددددددم العطددددددداص مدوندددددددة بدددددددال بر الجددددددداف باألرمدددددددام لمدددددددوائم األسدددددددعار  -2
باللغدددددة العربيدددددة لكدددددل صدددددنف وفقدددددا لمدددددا  دددددو مددددددون بجدددددداول الكميدددددات م وأن يكدددددون  وال دددددروف

السدددددعر مطعيدددددا وأن تكدددددون سدددددارية طدددددوال مددددددة التعامدددددد بغدددددض النظدددددر عدددددن تقلبدددددات السدددددوق م وأن 
ميمدددددة العطددددداص دون  يجمدددددالإيكدددددون السدددددعر وامعدددددي م وأن يويدددددل سدددددعر وا دددددد للصدددددنف مدددددل بيدددددان 

 ألرمام وال روف والتوميل عليه منبا مشط أو م و م وكل تص يح يج  إعادة كتابته
 تابع



 
اإلدارج انؼايح نهًشترَاخ وانًخازٌ     

  إدارج انًشترَاخ             

 

 

 

مقدددددم العطدددداص م وال يلتفددددت بتاتددددا إلددددم العطدددداص الددددذي يتيددددمن ندددد  فيدددده  خصددددم أي نسددددبة عددددن أمددددل 
 م في  ذه المنامصة . دعطاص مق

ال يجدددددوز لمقددددددم العطددددداص شدددددط  أي بندددددد مدددددن بندددددود كراسدددددة الشدددددروط والمواصدددددفات أو إجدددددراص  -
رغدددد  فددددي إبددددداص أيدددده مال ظددددات خاصددددة بددددالنوا ي الفنيددددة وإذا أي تعددددديل فيهددددا مهمددددا كددددان نوعدددده 

وال يلتفدددددت إلدددددم أي ادعددددداص مدددددن صدددددا    في بتهدددددا فدددددي كتدددددا  مسدددددتقل يتيدددددمنه المظدددددروف الفندددددي 
وال يجدددددوز ندددددزع أي الفنيدددددة  عطائددددده إذا مددددددم بعدددددد فدددددتح المظددددداريف  فددددديالعطددددداص ب ددددددو  خطدددددأ 

 ورمه من  ذا العطاص .
 
فئددددات وكددددل تصدددد يح فددددي األسددددعار أو غير ددددا يجدددد  ال يجددددوز الكشددددط أو  الم ددددو فددددي  جدددددول ال -3

 إعادة كتابته رمما و روفا وتوميل من مقدم العطاص 
إذا سددددددكت مقدددددددم العطدددددداص عددددددن ت ديددددددد سددددددعر صددددددنف مددددددن األصددددددناف المطلوبددددددة بقائمددددددة  - 4

للمنامصددددددددات والمزايدددددددددات والئ تدددددددده  98لسددددددددنة  89األسددددددددعار تطبددددددددق بشددددددددأنه أ كددددددددام مددددددددانون 
 التنفيذية .

سددددعار مددددا إذا كددددان الصددددنف مصددددنوعاا فددددي مصددددر أو فددددي الخددددارا ويترتدددد  يددددبن فددددي مائمددددة األ -5
علددددم عدددددم صدددد ة  ددددذه البيانددددات كلهددددا او بعيددددها رفددددض الصددددنف عددددالوة علددددم شددددط  اسددددم مقدددددم 

  0العطاص من سجل الموردين 
الفئددددددات التددددددي  دددددددد ا مقدددددددم العطدددددداص بجدددددددول الفئددددددات تشددددددمل وتغطددددددم جميددددددل المصددددددروفات  -6

تدددددي يتكبدددددد ا بالنسدددددبة إلدددددم كدددددل بندددددد مدددددن البندددددود وكدددددذل  تشدددددمل وااللتزامدددددات أيدددددا كدددددان نوعهدددددا ال
عمدددددال وتسدددددليمها للجهدددددة اإلداريدددددة والم افظدددددة األالقيدددددام بهتمدددددام توريدددددد األصدددددناف وتنفيدددددذ جميدددددل 

عليهددددددا أ ندددددداص مدددددددة اليددددددمان طبقددددددا لشددددددروط الطددددددر   وتددددددتم الم اسددددددبة النهائيددددددة بددددددالتطبيق لهددددددذه 
تعريفدددددددة الجمركيدددددددة وغير دددددددا مدددددددن الفئدددددددات لصدددددددرف النظدددددددر عدددددددن تقلبدددددددات السدددددددوق والعملدددددددة وال

 اليرائ  والرسوم األخرى " 
 تابع 

 : البٌذ الثالث

ـاصات  ددددددددو السدددددددداعة ال انيددددددددة ـــــددددددددـم العطـــددددددددأخـــــــــــددددددددـر ميعـــــــــــــــــــددددددددـاد لتقديـــــــــــ    
م وفددددددددددم  الددددددددددة 1027عشددددددددددره ظهددددددددددـر   يددددددددددوم                    الموافددددددددددق        /         /  

تقديمددددده فدددددور  أي عطددددداص أو تعديلددددده بعدددددد الميعددددداد الم ددددددد لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة يجددددد  ورود
وصدددددولة إلدددددم رئددددديس اللجندددددة لفت دددددة والتأشدددددير عليددددده بسددددداعة و تددددداري  وروده  دددددم يددددددرا فدددددي 
كشددددددف العطدددددداصات المتددددددأخرة م دون فت دددددده علددددددم أن يددددددتم رد  ددددددذه العطدددددداصات المتددددددأخرة إلددددددم 

  ا أص ابها فور تقرير لجنة البت باستبعاد
  -البٌذ الرابع  

( جنيهدددددا أمدددددا نقدددددد أو بشدددددي  مقبدددددول الددددددفل ا21000مدددددت  مددددددره  يقددددددم مدددددل العطددددداص تدددددأمين مؤ
أو خطدددددا  يدددددمان غيدددددر مشدددددروط و سددددداري لمددددددة أربدددددل شدددددهور مدددددن تددددداري   فدددددض المظددددداريف 

 20% عندددددد الرسدددددو وذلددددد  خدددددالل 5الفنيدددددة صدددددادر مدددددن أ دددددد المصدددددارف المعتمددددددة يدددددزاد إلدددددم 
تددددالي السددددتالم أمددددر التوريددددد ويجددددوز مددددد أجددددل خطددددا  اليددددمان أك ددددر أيددددام مددددن تدددداري  اليددددوم ال

 0من ذل  إذا استلزم األمر لتكملة إجراصات المنامصة 
فددددددي ال الددددددة األخيددددددرة يجدددددد  أن تكددددددون خطابددددددات اليددددددمان مؤشددددددراا عليهددددددا مددددددن المصددددددرف أو 
الفددددددرع الصددددددادر مندددددده بأندددددده لددددددم يجدددددداوز ال ددددددد األمصددددددم الم دددددددد لمجمددددددوع خطابددددددات اليددددددمان 



 
اإلدارج انؼايح نهًشترَاخ وانًخازٌ     

  إدارج انًشترَاخ             

 

 

 

وأنددددده لدددددن يلتفدددددت إلدددددم آي خطدددددا  يدددددمان لددددديس عليددددده  دددددذا  اصدددددرف بهصددددددار المدددددرخ  للم

لسدددددنة 89  طبقدددددا للقدددددانون اإلمدددددرار  دددددم يدددددرد التدددددأمين النهدددددائي بعدددددد انتهددددداص فتدددددرة اليدددددمان 
 م ( 98

 
 

 
 

 تابع

  -البٌذ الخاهص  

 تكون مدة سريان العطاص  ال ة شهور من تاري  فتح المظاريف الفنية . 
 - البٌذ الطادش 

كتالوجدددددات للبندددددود المطلوبدددددة تكدددددون أسددددداس للقبدددددول والدددددرفض الفندددددي ويدددددتم االسدددددتالم  يدددددتم تقدددددديم
 عليها عند الرسو 

 0البٌذ الطابع ال َعتذ بالعطاء 

  0أ(المبنم علم خفض نسبة مئوية من أمل عطاص مقدم في المنامصة
 0 (ب صول خطأ في عطائه بعد الموعد الم دد لفض المظاريف 

 -البٌذ الثاهي 

قددددددم العطددددداص عطددددداصه مبدددددل الميعددددداد المعدددددين لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة فيصدددددبح التدددددأمين إذا سددددد   م 
 المؤمدددددت المدددددودع  قددددداا للجامعدددددة دون  اجدددددة إلدددددم إندددددذار أو االلتجددددداص إلدددددم القيددددداص أو اتخددددداذ أيددددده

( مدددددن  60صات أو إمامدددددة الددددددليل علدددددم  صدددددول اليدددددرر وذلددددد  ندددددزوال علدددددم  كدددددم المدددددادة   اجدددددرإ
بهصدددددددددار مددددددددانون تنظدددددددديم المنامصددددددددات  2998لسددددددددنة  89م الالئ ددددددددة التنفيذيددددددددة للقددددددددانون رمدددددددد

 98لسنة  2367والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رمم 
  -البٌذ التاضع  

تلغدددددم  المنامصدددددة مبدددددل البدددددت فيهدددددا بقدددددرار مسدددددب  مدددددن رئددددديس الجامعدددددة إذا اسدددددتغنم عنهدددددا نهائيدددددا 
 0أو إذا امتيت المصل ة العامة ذل  

  -االت اآلتية :ويجوز إلغاص المنامصة في ال 
 إذا لم يقدم سوى عطاص و يد أو لم يبق بعد العطاصات المستبعدة إال عطاص و يد  -4
 ظات اغلبها بت ف إذا امترنت العطاصات كلها أو -5
 كانت ميمة العطاص األمل تزيد علم القيمة التقديرية  اإذ -6

 تابع

علدددددم توصددددديته ويكدددددون اإللغددددداص فدددددي  دددددذه ال ددددداالت بقدددددرار مسدددددب  مدددددن رئاسدددددة الجامعدددددة بنددددداصا 
لجندددددة البدددددت ويجدددددوز بقدددددرار مدددددن رئاسدددددة الجامعدددددة  بنددددداصاا علدددددم توصدددددية لجندددددة البدددددت مبدددددول 

 -العطاص الو يد إذا توافر الشروط اآلتية :
أن تكددددددون  اجددددددة العمددددددل ال يسددددددمح بهعددددددادة الطددددددر  أوال تكددددددون  مددددددة فائدددددددة ترجددددددم مددددددن  -3

  0إعادة الطر  
مددددداال إع يددددد  السدددددعر  وذلددددد  أن يكدددددون العطددددداص الو يدددددد مطابقددددداا للشدددددروط ومناسدددددباا مدددددن  -4

   الئ ة التنفيذية له.( من ال19( من القانون والمادة    25لن  المادة   
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   -:البٌذ العاشر 

إذا تدددددأخر المدددددورد فدددددي توريدددددد كدددددل الكميدددددات المطلوبدددددة أو جدددددزص منهدددددا فدددددي الميعددددداد الم ددددددد بالعقدددددد 
امتيدددددت  فيجدددددوز للجامعدددددة إذا –ويددددددخل فدددددي ذلددددد  األصدددددناف المرفويدددددة مدددددن لجندددددة الف ددددد   –

مهلدددددة إيدددددافية للتوريدددددد علدددددم تومدددددل  أن عليدددددة غرامدددددة تدددددأخير بوامدددددل  المصدددددل ة العامدددددة إعطددددداؤه
 فددددي% عددددن كددددل أسددددبوع تددددأخير أو جددددزص مددددن أسددددبوع مددددن ميمددددة الكميددددة التددددي يكددددون مددددد تددددأخر 2

% مدددددن ميمدددددة األصدددددناف المدددددذكورة دون أن يخدددددل ذلددددد  بتوميدددددل كافدددددة  3توريدددددد ا وب دددددد أمصدددددم 
للمنامصدددددددات  98لسدددددددنة  89رى  المنصدددددددو  عليهدددددددا  بالقدددددددانون الجدددددددزاصات والتعوييدددددددات األخددددددد

 والمزايدات والئ ته التنفيذية 
  -البٌذ الحادٌ  عشر 

علدددددم مقددددددم العطددددداص أن يبدددددين فدددددي عطائددددده العندددددوان الدددددذي يكدددددون م دددددالا مختدددددار لددددده والدددددذي يمكدددددن 
مخابرتددددده فيددددده م وفدددددم  الدددددة تغييدددددره عليددددده أخطدددددار الجامعدددددة بموجددددد  خطدددددا  موصدددددم عليددددده بعلدددددم 

 تعلددددددم أن تكددددددون جميددددددل المراسددددددال –ول خددددددالل خمسددددددة عشددددددر يومدددددداا مددددددن تدددددداري  تغييددددددره الوصدددددد
 باللغة العربية 

مدددن اسدددتالم أمدددر التوريدددد  شدددهرين مددددة التوريدددد خدددالل   -البٌدددذ الثددداًٍ عشدددر 

 إدارة الجامعة والكليات.والتوريد مخازن 
 تابع

 يمكن تجزئة العطاص بين الشركات المتقدمة -البٌذ الثالث عشر 

ي دددق للجامعدددة تعدددديل كميدددات أو  جدددم العقدددد بالزيدددادة أو  -ذ الرابدددع عشدددر البٌددد

% ( بالنسددددددبة لكددددددل بنددددددد بددددددذات الشددددددروط العامددددددة واألسددددددعار دون أن  15الددددددنق    فددددددي  دددددددود   
يكدددددون للمتعامدددددد ال دددددق فدددددي المطالبدددددة بدددددأي تعدددددويض عدددددن ذلددددد  م ويجدددددوز فدددددي  ددددداالت اليدددددرورة 

( مدددددددن الالئ دددددددة  78بموجددددددد  المدددددددادة    الطارئدددددددة وبموافقدددددددة المتعامدددددددد تجددددددداوز النسدددددددبة وذلددددددد 
   98لسنة  89التنفيذية لقانون

إذا تددددأخر المددددورد عددددن توريددددد أصددددناف تعامددددد علددددم  -البٌددددذ الخدددداهص عشددددر 

لدددددم  بهلغددددداص العقدددددد عدددددن الكميدددددة الباميدددددة مدددددا م إخطدددددارهتوريدددددد ا إلدددددم بعدددددد السدددددنة الماليدددددة فهنددددده سددددديت
 اتجديددددددة وبشدددددرط سدددددما  االعتمدددددادتقدددددرر الجامعدددددة  اجتهدددددا لهدددددذه األصدددددناف فدددددي السدددددنة الماليدددددة ال

   98لسنة  89( من الالئ ة التنفيذية لقانون85المالية المختصة  وذل  بموج  المادة   
يلتدددزم المدددورد علدددم  سدددابه به يدددار العمدددال الالزمدددين -البٌدددذ الطدددادش عشدددر 

لفدددددتح الطدددددرود وتسدددددليمها إلدددددم أمدددددين المخدددددزن أو لجندددددة الف ددددد  ب يدددددوره أو ب يدددددور مندوبددددده 
الم ددددددد وفدددددم  الدددددة تخلفددددده فيكدددددون لمددددددير المخدددددازن أو لجندددددة الف ددددد  ال دددددق فدددددي فدددددي الموعدددددد 

اتخدددددداذ اإلجددددددراصات الالزمددددددة علددددددم  سددددددا  المددددددورد لتسددددددلم األصددددددناف وتسددددددليمها إلددددددم المخددددددازن 
وتصددددددد يح الفددددددداتورة إذا امتيدددددددم األمدددددددر دون أن للمدددددددورد  دددددددق االعتدددددددراض   وذلددددددد  بموجددددددد  

   98ة لسن 89( من الالئ ة التنفيذية لقانون98المادة   
ال يجدددوز للمدددورد أن يتندددازل مدددن البددداطن للغيدددر عدددن  -البٌدددذ الطدددابع عشدددر   

 جزئياا " . اإلعمال م ل التعامد سواص كليا أو
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علددددم الشدددركات المتنافسددددة أن تقددددوم بتسددددجيل بياناتهددددا -البٌددددذ الثدددداهي  عشددددر 

وتلتددددددددزم  www.etenders.gov.egعلددددددددم مومددددددددل بوابددددددددة المشددددددددتريات ال كوميددددددددة وعنواندددددددده 
الجهددددة الطار ددددة بمراجعددددة بيانددددات الشددددركة علددددم المومددددل اإللكترونددددي للبوابددددة وفددددي  الددددة صدددد تها 

. وذلددددد  تطبيقدددددا يدددددتم اعتماد دددددا بمدددددا يمكنهدددددا مدددددن اإلطدددددالع علدددددم نتدددددائج البدددددت الفندددددي والمدددددالي لهدددددا
المتنافسدددددددة علدددددددم  بشدددددددأن تسدددددددجيل بياندددددددات الشدددددددركات 1026( لسدددددددنة3للكتدددددددا  الددددددددوري رمدددددددم  

 مومل بوابة المشتريات ال كومية. 
للمنامصدددات  98لسدددنة  89يعتبدددر تطبيدددق أ كدددام القدددانون  البٌدددذ التاضدددع عشدددر 

والمزايددددددات والئ تددددده التنفيذيدددددة مكمدددددال ومتممدددددا لهدددددذه الشدددددروط فيمدددددا لدددددم يدددددرد بشدددددأنه نددددد  خدددددا  
 . سةبالكرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي هعذاث قائوت  باحتُاجاث كلُت الفٌىى التطبُقُت ه

   وأجهسة لقطن الغس  والٌطُج والترَكى
ضدددددددعر   العذد  اضن الجهاز  م

 الجهاز 
االجودددال

 ي 

2 Dobby Loom  نول نسيج دوبم    

1 Single jersey circular knitting  machine 

 ماكينة التريكو الدائرى السنجل جرسية 
   

3 Hand tufting Gun  مسددددددس عمدددددل
 سجاد التافت بمشتمالته 

   

 fabric جهدددداز ميدددداس سددددم  القمددددا   4
thickness test  
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