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 جاهعت بنها

 إدارة الوشترَاث
كراضت الشروط           

 العاهت  ناقصتوالوىاصفاث للو

  7192/7192 نسُح( 91)رقى 

أجهسة علوُت للوعول الوركسي لتىرَذ/

وهعذاث لكلُت طب بُطري هن بنذ آالث    

)        جهسح َىو                 

  7192( انًىافق  /  /     

 ا  الطاعت الثانُت عشرة ظهر

(    جُُه      انثًٍ    )
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 نهؼرض نٍانًا  انثُاٌ
 111111111111111111111111111111انقًُح اإلجًانُح نهؼرض

غُممر  جُُهمما ييممرَا ا1111111111111111111111111فقممو وقممذرج 

" 

 ( ج71111       انتأيٍُ ااتتذا ٍ انًرفق َقذٌ : ) 

تخسَُمممممممممح ان ايؼمممممممممح  تمممممممممى إَذاػمممممممممه
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انتممممارَ     /     111111111111111111111111رقممممى انقسممممًُح 
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للمعمل المركزى من بند االت  علميةاجهزة توريد/نها بدعوة الشركات المتخصصة في نتشرف جامعة ب- 

وفقا للشروط والمواصفات المدونة بهذه الكراسة وتقدم العروض باسم السيد / األمين  ومعدات لكلية طب بيطرى

1ظهر 07الساعة  7102/    /يوم                 الموافق    العام لجامعة بنها في موعــــــــد غايته  
تُاَمممممممممممممممممممممممماخ يقممممممممممممممممممممممممذو     

 00000000000000000000000000000000000000انؼطاء

إقمممممممممممممممممممممممممرار يقمممممممممممممممممممممممممذو     

 000000000000000000000000000000000000000انؼطاء

انشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرو     

  000000000000000000000000000000000000000000انؼايح

 انثُممممممممممممماٌ انًمممممممممممممانٍ نهؼطممممممممممممماء   

000000000000000000000000000000000000000  

 انقىاػمممممممممممممممممممممذ انًانُمممممممممممممممممممممح   

000000000000000000000000000000000000000000 

  يالحظممممممممممممممممممممممماخ ػايمممممممممممممممممممممممح    

0000000000000000000000000000000000000000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

اجهسة  ( لتىرَذ /  )  الشروط العاهت للوناقصت العاهت رقن

  علوُت للوعول الوركسي هن بنذ االث وهعذاث لكلُت طب بُطري
   م1027جلطت َىم           الوىافق       /       / 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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تقددددددم عطددددداصات المنامصدددددة  داخدددددل مظدددددروفين  م لقدددددين ويجدددددب  ن ي بدددددت  -البندددددذ ا و   

علدددددم كددددددل مددددددن المظددددددروفين العطدددددداص الفنددددددي والمددددددالي نوعدددددده مددددددن الخددددددار    ويو دددددد  المظددددددروفين داخددددددل 
حكمدددددة ويو ددددد  عليددددده اسدددددم وعندددددوان الجامعدددددة  و الوحددددددة المختصدددددة و  ن مدددددا مظدددددروف  م لدددددق بطريقدددددة م

بداخلددددددده المظدددددددروف الفندددددددي والمظدددددددروف المدددددددالي لجلسدددددددة     /    /        ويكدددددددون تقدددددددديم العطددددددداصات  مدددددددا 
بإرسدددددددالها بالبريدددددددد الموصدددددددم عليددددددده خالصدددددددة األجدددددددر  و و دددددددعها داخدددددددل الصدددددددندوق المخصددددددد  لو ددددددد  

ي بددددددت فيدددددده تدددددداري  التسددددددليم المحفوظددددددات بهددددددا بموجددددددب  يصددددددال العطدددددداصات بالجامعددددددة  و تسددددددليمها لقلددددددم 
 1وساعته "

 -البنذ الثانٍ  

 َحتىي الوظروف الفنٍ علً  -

 88ة التنفيذية للقانون من الالئح 8وكل ما  شارت  لية المادة  1مدة التوريد  المطلوب/ التأمين المؤمت  -0
1 88لسنة   

 جمي  البيانات الفنية عن العرض المقدم  -7
 1طريقة التنفيذ   البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته  -3
 الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات واألجهزة التي تستخدم في التنفيذ  -4
 بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات التي تستخدم في التنفيذ  -5
  1ل م  بيان معدالت استهالكها مائمة بقط  ال يار  ومستلزمات التش ي -6
 ومانونها النظامي عقد تأسيس المنشأة علم  ن يتفق نشاطها م  األعمال مو وع العطاص -2
 
 

 

 

 تابع

 البطامة ال ريبية سارية المفعول م بت بها آخر  مرار  ريبي . -8
 عقد المشاركة في حالة الشركات . -8
 لمبيعات .شهادة التسجيل لدى مصلحة ال رائب علم ا -01
 السجل التجاري ساري المفعول . -00
 مركز صيانة معتمد  -07
 مدعما بالمستندات والمركز المالي للمنشأةصورة من سابقة األعمال   -03
 تقديم ما يفيد القيد في السجالت الواجب القيد  فيها مانونا  – 04
 فتح المظروف الفني شهور من تاري  مرار بأن مدة صالحية العطاص ال تقل عن  ربعة  -05
   1بيانات  سماص ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند  ليها اإلشراف علم تنفيذ العملية  -06

  وَحتىي انؼطاء انًانٍ ػهً   - 

كراسدددددة الشدددددروط والمواصدددددفات مومعددددداا علدددددم جميددددد  البياندددددات المطلوبدددددة ومنهدددددا مدددددوائم األسددددددعار 
سدددددتلزمات التشددددد يل وغيرادددددا مدددددن العناصدددددر وطريقدددددة السدددددداد وميمدددددة الصددددديانة ومطددددد  ال يدددددار وم

التدددددي تدددددؤ ر فدددددي القيمدددددة الماليدددددة للعدددددرض وفقددددداا لمدددددا تق دددددم بددددده شدددددروط الطدددددر  وغيرادددددا مدددددن 
  1العناصر التي تؤ ر في اذه القيمة 

كمددددا يجددددب علددددم مقدددددم العطدددداص مراعدددداة مددددا يلددددي فددددي  عددددداده  لقائمددددة األسددددعار  جدددددول الفئددددات   
 1التي يتم و عها داخل المظروف المالي 
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ألصدددددناف المتقددددددم لهدددددا مقددددددم العطددددداص مدوندددددة بدددددالحبر الجددددداف باألرمدددددام والحدددددروف لمدددددوائم األسدددددعار  -0
بالل دددددة العربيدددددة لكدددددل صدددددنف وفقدددددا لمدددددا ادددددو مددددددون بجدددددداول الكميدددددات   و ن يكدددددون السدددددعر مطعيدددددا 
و ن تكدددددون سدددددارية طدددددوال مددددددة التعامدددددد ب دددددض النظدددددر عدددددن تقلبدددددات السدددددوق   و ن يكدددددون السدددددعر 

ميمدددددة العطددددداص دون مشدددددط  و محدددددو    يجمدددددال سدددددعر واحدددددد للصدددددنف مددددد  بيدددددان  وامعدددددي   و ن يو ددددد 
 ألرمام والحروف والتومي  عليه منوكل تصحيح يجب  عادة كتابته با

 
 تابع

مقدددددم العطدددداص   وال يلتفددددت بتاتددددا  لددددم العطدددداص الددددذي يت ددددمن ندددد  فيدددده  خصددددم  ي نسددددبة عددددن  مددددل 
 م في اذه المنامصة . دعطاص مق

ص شدددددطب  ي بندددددد مدددددن بندددددود كراسدددددة الشدددددروط والمواصدددددفات  و  جدددددراص  ي ال يجدددددوز لمقددددددم العطدددددا -
و ذا رغدددددب فدددددي  بدددددداص  يددددده مالحظدددددات خاصدددددة بدددددالنواحي الفنيدددددة تعدددددديل فيهدددددا مهمدددددا كدددددان نوعددددده 

وال يلتفدددددت  لدددددم  ي ادعددددداص مدددددن صددددداحب  في بتهدددددا فدددددي كتددددداب مسدددددتقل يت دددددمنه المظدددددروف الفندددددي 
وال يجددددوز نددددزع  ي ورمدددده الفنيددددة  يف عطائدددده  ذا مدددددم بعددددد فددددتح المظددددار فدددديالعطدددداص بحدددددو  خطددددأ 

 من اذا العطاص .
ال يجدددددوز الكشدددددط  و  المحدددددو فدددددي  جددددددول الفئدددددات وكدددددل تصدددددحيح فدددددي األسدددددعار  و غيرادددددا يجدددددب  -3

  عادة كتابته رمما وحروفا وتومي  من مقدم العطاص 
 ذا سدددددكت مقددددددم العطددددداص عدددددن تحديدددددد سدددددعر صدددددنف مدددددن األصدددددناف المطلوبدددددة بقائمدددددة األسدددددعار  - 4

 للمنامصات والمزايدات والئحته التنفيذية . 88لسنة  88أنه  حكام مانون تطبق بش
يدددددبن فدددددي مائمدددددة األسدددددعار مدددددا  ذا كدددددان الصدددددنف مصدددددنوعاا فدددددي مصدددددر  و فدددددي الخدددددار  ويترتدددددب  -5

علددددم عدددددم صددددحة اددددذه البيانددددات كلهددددا او بع ددددها رفددددض الصددددنف عددددالوة علددددم شددددطب اسددددم مقدددددم 
  1العطاص من سجل الموردين 

حددددددددداا مقدددددددم العطددددددداص بجددددددددول الفئدددددددات تشددددددمل وت طدددددددم جميددددددد  المصدددددددروفات  الفئددددددات التدددددددي -6
وااللتزامددددات  يددددا كددددان نوعهددددا التددددي يتكبددددداا بالنسددددبة  لددددم كددددل بنددددد مددددن البنددددود وكددددذل  تشددددمل القيددددام 

عمددددددال وتسددددددليمها للجهددددددة اإلداريددددددة والمحافظددددددة عليهددددددا األبإتمددددددام توريددددددد األصددددددناف وتنفيددددددذ جميدددددد  
ر   وتددددددتم المحاسددددددبة النهائيددددددة بددددددالتطبيق لهددددددذه الفئددددددات   ندددددداص مدددددددة ال ددددددمان طبقددددددا لشددددددروط الطدددددد

لصددددددرف النظددددددر عددددددن تقلبددددددات السددددددوق والعملددددددة والتعريفددددددة الجمركيددددددة وغيراددددددا مددددددن ال ددددددرائب 
 والرسوم األخرى " 

 
 تابع 

 : البنذ الثالث

انيدددددددددة ـاصات ادددددددددو السددددددددداعة ال ـــــدددددددددـم العطـــددددددددد خـــــــــــدددددددددـر ميعـــــــــــــــــــدددددددددـاد لتقديـــــــــــ    
م وفدددددددددم حالدددددددددة ورود 7102عشدددددددددره ظهدددددددددـر   يدددددددددوم                    الموافدددددددددق        /         /  

تقديمددددده فدددددور وصدددددولة   ي عطددددداص  و تعديلددددده بعدددددد الميعددددداد المحددددددد لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة يجدددددب
 لددددددم رئدددددديس اللجنددددددة لفتحددددددة والتأشددددددير عليدددددده بسدددددداعة و تدددددداري  وروده  ددددددم يدددددددر  فددددددي كشددددددف 

  دون فتحدددددده علددددددم  ن يددددددتم رد اددددددذه العطدددددداصات المتددددددأخرة  لددددددم  صددددددحابها العطدددددداصات المتددددددأخرة 
 فور تقرير لجنة البت باستبعاداا 

  -البنذ الرابع  
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  جنيهدددددا  مدددددا نقدددددد  و بشدددددي  مقبدددددول الددددددف   و  71111مدددددت  مددددددره  يقددددددم مددددد  العطددددداص تدددددأمين مؤ
 خطدددداب  ددددمان غيددددر مشددددروط و سدددداري لمدددددة  ربدددد  شددددهور مددددن تدددداري   فددددض المظدددداريف الفنيددددة

 يدددددام مدددددن  01% عندددددد الرسدددددو وذلددددد  خدددددالل 5صدددددادر مدددددن  حدددددد المصدددددارف المعتمددددددة يدددددزاد  لدددددم 
تدددداري  اليددددوم التددددالي السددددتالم  مددددر التوريددددد ويجددددوز مددددد  جددددل خطدددداب ال ددددمان  ك ددددر مددددن ذلدددد   ذا 

 1استلزم األمر لتكملة  جراصات المنامصة 
رف  و الفدددددرع فدددددي الحالدددددة األخيدددددرة يجدددددب  ن تكدددددون خطابدددددات ال دددددمان مؤشدددددراا عليهدددددا مدددددن المصددددد

الصدددددادر منددددده بأنددددده لدددددم يجددددداوز الحدددددد األمصدددددم المحددددددد لمجمدددددوع خطابدددددات ال دددددمان المدددددرخ  
و ندددده لددددن يلتفددددت  لددددم آي خطدددداب  ددددمان لدددديس عليدددده اددددذا اإلمددددرار  ددددم يددددرد  اللمصددددرف بإصدددددارا

 م   88لسنة 88  طبقا للقانون التأمين النهائي بعد انتهاص فترة ال مان 
 
 

 تابع

  -البنذ الخاهص  

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

يددددددتم تقددددددديم كتالوجددددددات للبنددددددود المطلوبددددددة تكددددددون  سدددددداس للقبددددددول والددددددرفض الفنددددددي ويددددددتم االسددددددتالم 
 عليها عند الرسو 

 1البنذ الطابع ال َعتذ بالعطاء 

  1مصة  المبنم علم خفض نسبة مئوية من  مل عطاص مقدم في المنا
 1ب بحصول خطأ في عطائه بعد الموعد المحدد لفض المظاريف 

 -البنذ الثاهن 

 ذا سدددددحب مقددددددم العطددددداص عطددددداصه مبدددددل الميعددددداد المعدددددين لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة فيصدددددبح التدددددأمين  
 المؤمدددددت المددددددودع حقدددددداا للجامعددددددة دون حاجددددددة  لددددددم  نددددددذار  و االلتجدددددداص  لددددددم الق دددددداص  و اتخدددددداذ  يدددددده

  مدددددن  61لددددددليل علدددددم حصدددددول ال دددددرر وذلددددد  ندددددزوال علدددددم حكدددددم المدددددادة   صات  و  مامدددددة ااجدددددر 
بإصددددددددددار مدددددددددانون تنظددددددددديم المنامصدددددددددات  0888لسدددددددددنة  88الالئحدددددددددة التنفيذيدددددددددة للقدددددددددانون رمدددددددددم 

 88لسنة  0362والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رمم 
  -البنذ التاضع  

 ذا اسدددددت نم عنهدددددا نهائيدددددا  و  تل دددددم  المنامصدددددة مبدددددل البدددددت فيهدددددا بقدددددرار مسدددددبب مدددددن رئددددديس الجامعدددددة
 1 ذا امت ت المصلحة العامة ذل  

  -ويجوز  ل اص المنامصة في الحاالت اآلتية :
  ذا لم يقدم سوى عطاص وحيد  و لم يبق بعد العطاصات المستبعدة  ال عطاص وحيد  -0
 ظات اغلبها بتحف  ذا امترنت العطاصات كلها  و -7
 لقيمة التقديرية كانت ميمة العطاص األمل تزيد علم ا ا ذ -3
 

 تابع
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ويكدددددون اإلل ددددداص فدددددي ادددددذه الحددددداالت بقدددددرار مسدددددبب مدددددن رئاسدددددة الجامعدددددة بنددددداصا علدددددم توصددددديته 
لجنددددة البددددت ويجددددوز بقددددرار مددددن رئاسددددة الجامعددددة  بندددداصاا علددددم توصددددية لجنددددة البددددت مبددددول العطدددداص 

 -الوحيد  ذا توافر الشروط اآلتية :
كدددددون  مدددددة فائددددددة ترجدددددم مدددددن  عدددددادة  ن تكدددددون حاجدددددة العمدددددل ال يسدددددمح بإعدددددادة الطدددددر   وال ت -0

  1الطر  
مدددددداال  ع ن يكددددددون العطدددددداص الوحيددددددد مطابقدددددداا للشددددددروط ومناسددددددباا مددددددن حيدددددد  السددددددعر  وذلدددددد   -7

   الئحة التنفيذية له.  من ال78  من القانون والمادة    05لن  المادة   
   -:البنذ العاشر 

 –لميعدددداد المحدددددد بالعقددددد  ذا تددددأخر المددددورد فددددي توريددددد كددددل الكميددددات المطلوبددددة  و جددددزص منهددددا فددددي ا
امت ددددددت  فيجددددددوز للجامعددددددة  ذا –ويدددددددخل فددددددي ذلدددددد  األصددددددناف المرفو ددددددة مددددددن لجنددددددة الفحدددددد  

مهلدددددة   دددددافية للتوريددددددد علدددددم تومددددد    ن عليددددددة غرامدددددة تدددددأخير بوامدددددد   المصدددددلحة العامدددددة  عطدددددداؤه
 فدددددي% عددددن كددددل  سدددددبوع تددددأخير  و جدددددزص مددددن  سددددبوع مدددددن ميمددددة الكميدددددة التددددي يكددددون مدددددد تددددأخر 0

% مددددددن ميمددددددة األصددددددناف المددددددذكورة دون  ن يخددددددل ذلدددددد  بتوميدددددد  كافددددددة  3 مصددددددم  توريددددددداا وبحددددددد
للمنامصددددددددات  88لسددددددددنة  88الجددددددددزاصات والتعوي ددددددددات األخددددددددرى  المنصددددددددو  عليهددددددددا  بالقددددددددانون 

 والمزايدات والئحته التنفيذية 
  -البنذ الحادٌ  عشر 

ي يمكدددددن علدددددم مقددددددم العطددددداص  ن يبدددددين فدددددي عطائددددده العندددددوان الدددددذي يكدددددون محدددددالا مختدددددار لددددده والدددددذ
مخابرتددددده فيددددده   وفدددددم حالدددددة ت ييدددددره عليددددده  خطدددددار الجامعدددددة بموجدددددب خطددددداب موصدددددم عليددددده بعلدددددم 

بالل ددددة  تعلددددم  ن تكددددون جميدددد  المراسددددال –الوصددددول خددددالل خمسددددة عشددددر يومدددداا مددددن تدددداري  ت ييددددره 
 العربية 

مدددن اسدددتالم  مدددر التوريدددد  شدددهرين مددددة التوريدددد خدددالل   -البندددذ الثدددانٍ عشدددر 

 الجامعة والكليات.  دارةوالتوريد مخازن 
 

 تابع

 يمكن تجزئة العطاص بين الشركات المتقدمة -البنذ الثالث عشر 

يحدددق للجامعدددة تعدددديل كميدددات  و حجدددم العقدددد بالزيدددادة  و  -البندددذ الرابدددع عشدددر 

%   بالنسددددددبة لكددددددل بنددددددد بددددددذات الشددددددروط العامددددددة واألسددددددعار دون  ن  75الددددددنق    فددددددي حدددددددود   
ة بدددددأي تعدددددويض عدددددن ذلددددد    ويجدددددوز فدددددي حددددداالت ال دددددرورة يكدددددون للمتعامدددددد الحدددددق فدددددي المطالبددددد

  مددددددددن الالئحددددددددة  28الطارئددددددددة وبموافقددددددددة المتعامددددددددد تجدددددددداوز النسددددددددبة وذلدددددددد  بموجددددددددب المددددددددادة   
   88لسنة  88التنفيذية لقانون

 ذا تدددأخر المدددورد عدددن توريدددد  صدددناف تعامدددد علدددم توريدددداا  -البندددذ الخددداهص عشدددر 

لددددم تقددددرر الجامعددددة  ل دددداص العقددددد عددددن الكميددددة الباميددددة مددددابإ م  خطدددداره لددددم بعددددد السددددنة الماليددددة فإندددده سدددديت
الماليدددددددة  اتحاجتهدددددددا لهدددددددذه األصدددددددناف فدددددددي السدددددددنة الماليدددددددة الجديددددددددة وبشدددددددرط سدددددددما  االعتمددددددداد

   88لسنة  88  من الالئحة التنفيذية لقانون85المختصة  وذل  بموجب المادة   
ين لفدددتح يلتدددزم المدددورد علدددم حسدددابه بإح دددار العمدددال الالزمددد-البندددذ الطدددادش عشدددر 

الطددددددرود وتسددددددليمها  لددددددم  مددددددين المخددددددزن  و لجنددددددة الفحدددددد  بح ددددددوره  و بح ددددددور مندوبدددددده فددددددي 
الموعدددددد المحددددددد وفدددددم حالدددددة تخلفددددده فيكدددددون لمددددددير المخدددددازن  و لجندددددة الفحددددد  الحدددددق فدددددي اتخددددداذ 
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اإلجدددددراصات الالزمدددددة علدددددم حسددددداب المدددددورد لتسدددددلم األصدددددناف وتسدددددليمها  لدددددم المخدددددازن وتصدددددحيح 
  88ر دون  ن للمدددددددورد حدددددددق االعتدددددددراض   وذلددددددد  بموجدددددددب المدددددددادة   الفددددددداتورة  ذا امت دددددددم األمددددددد

   88لسنة  88من الالئحة التنفيذية لقانون
ال يجدددوز للمدددورد  ن يتندددازل مدددن البددداطن لل يدددر عدددن  -البندددذ الطدددابع عشدددر   

 جزئياا " . اإلعمال محل التعامد سواص كليا  و
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يل بياناتهددددا علددددم الشددددركات المتنافسددددة  ن تقددددوم بتسددددج-البنددددذ الثدددداهن  عشددددر 

وتلتددددددزم الجهددددددة  www.etenders.gov.egعلددددددم مومدددددد  بوابددددددة المشددددددتريات الحكوميددددددة وعنواندددددده 
الطارحدددددة بمراجعدددددة بياندددددات الشدددددركة علدددددم المومددددد  اإللكتروندددددي للبوابدددددة وفدددددي حالدددددة صدددددحتها يدددددتم 

. وذلدددد  تطبيقددددا للكتدددداب الفنددددي والمددددالي لهددددااعتماداددددا بمددددا يمكنهددددا مددددن اإلطددددالع علددددم نتددددائج البددددت 
بشددددددأن تسددددددجيل بيانددددددات الشددددددركات المتنافسددددددة علددددددم مومدددددد  بوابددددددة  7106  لسددددددنة3الدددددددوري رمددددددم  

 المشتريات الحكومية. 
للمنامصددددات  88لسددددنة  88يعتبددددر تطبيددددق  حكددددام القددددانون  البنددددذ التاضددددع عشددددر 

ا لدددددم يدددددرد بشدددددأنه نددددد  خدددددا  والمزايددددددات والئحتددددده التنفيذيدددددة مكمدددددال ومتممدددددا لهدددددذه الشدددددروط فيمددددد
 . سةبالكرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
قائوت  باحتُاجاث كلُتطب بُطري هن اجهسة علوُت    

 للوعول الوركسي هن بنذ االث وهعذاث

 
ضدددددددعر   العذد  اضن الجهاز  م

 الجهاز 
االجودددال

 ي 

    جهاز طرد مركزى عالم السرعات 0

    جهاز طرد مركزى رممم 7

    جهاز كيمياص الدم االوتوماتيكم 3

    جهاز اتوكالف راسم اوتاماتيكم 4

    وحدة الفصل الكهربائم للبروتين 5

    جهاز الفصل الكهربائم الراسم 6

    ارمام عشرية 5ميزان كهربائم  2

    مط  غيار جهاز تنقية المياه 8

http://www.etenders.gov.eg/
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جهدددددددداز تحليددددددددل كيميدددددددداص الدددددددددم االكلنيكيددددددددة  8
 وماتي النصف ات

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جاهعت بنها

 إدارة الوشترَاث
كراضت الشروط           

 العاهت  ناقصتوالوىاصفاث للو

  7192/7192 نسُح( 71   )رقى 

أجهسة الهطتىلىجً هن بنذ آالث لتىرَذ/

لكلُت طب بُطري وهعذاث    

)        جهسح َىو                 

  7192( انًىافق  /  /     

 لثانُت عشرة ظهرا  الطاعت ا

(    جُُه      انثًٍ    )
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================================

====== 
انطرَق  –تُها  –انؼُىاٌ : يحافظح انقهُىتُح  

  انسرَغ

0709221/190فاكس  – 0709199/190-0709197/190:    

1900772312ف/ إدارج انًشترَاخ 1خ  
 

 

  

 

اسى يقذو انؼطاء: 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ًكهممب تممانتىقُغ ػهممً انؼقممذ اسممى انًًثممم انقمماَىٍَ نهشممركح ان

11111111111111111111111111111 

وظُفتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه 

11111111111111111111111111111:1111111111111111111111111111111

11 

ىاٌ تانكايمممممممممممممممممممممممم انؼُممممممممممممممممممممممم 

:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

انًهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممب 

ًثانضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرَ

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

انًأيىرَممممممممممممممح انتمممممممممممممماتغ نهمممممممممممممما 

:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  

يأيىرَمممممممممممممممح انضمممممممممممممممرا ة ػهمممممممممممممممً 

 111111111111111111111111111111111111111111111111انًثُؼاخ:

نت مممممممممممممممارٌ رقمممممممممممممممى انسممممممممممممممم م ا

:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

انتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارَ :

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11111 

رقمممممممممممممممممممممممممى انتهُفمممممممممممممممممممممممممىٌ 

:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  
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رقممممممممممممممممممممممممممى انفمممممممممممممممممممممممممماكس: 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 

رقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى 

انكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممىد:

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111 
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 نهؼرض انًانٍ  انثُاٌ
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غُممر  جُُهمما ييممرَا ا1111111111111111111111111فقممو وقممذرج 
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 ( ج2111انتأيٍُ ااتتذا ٍ انًرفق َقذٌ : ) 

تخسَُمممممممممح ان ايؼمممممممممح  تمممممممممى إَذاػمممممممممه

1111111111111111111111111111111111  

انتممممارَ     /     111111111111111111111111رقممممى انقسممممًُح 
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 أو

 خطاب ضًاٌ اتتذا ٍ -0

يثهغ 

 انضًاٌ
اسى انثُك  فرع

 انيادر
يذج  يٍ إنً

 انضًاٌ
رقى 

خطاب 

 انضًاٌ
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 شُك يقثىل انذفغ تًثهغ                       جُُح

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

اجهزة الهستولوجم من بند االت /توريدنها بدعوة الشركات المتخصصة في نتشرف جامعة ب- 
وفقا للشروط والمواصفات المدونة بهذه الكراسة وتقدم العروض باسم    ومعدات لكلية طب بيطرى

 7102/    /الموافق                 يوم    السيد / األمين العام لجامعة بنها في موعــــــــد غايته
 1ظهر 07الساعة 

تُاَمممممممممممممممممممممممماخ يقممممممممممممممممممممممممذو     

 00000000000000000000000000000000000000انؼطاء

إقمممممممممممممممممممممممممرار يقمممممممممممممممممممممممممذو     

 000000000000000000000000000000000000000انؼطاء

انشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرو     

  000000000000000000000000000000000000000000انؼايح

 انثُممممممممممممماٌ انًمممممممممممممانٍ نهؼطممممممممممممماء   

000000000000000000000000000000000000000  

 انقىاػمممممممممممممممممممممذ انًانُمممممممممممممممممممممح   

000000000000000000000000000000000000000000 

  يالحظممممممممممممممممممممممماخ ػايمممممممممممممممممممممممح    

0000000000000000000000000000000000000000 
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اجهسة  / لتىرَذ( )    الشروط العاهت للوناقصت العاهت رقن

 الهطتىلىجً هن بنذ االث وهعذاث لكلُت طب بُطري  

  م 1027/       /       الوىافق  جلطت َىم          

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

تقددددددم عطددددداصات المنامصدددددة  داخدددددل مظدددددروفين  م لقدددددين ويجدددددب  ن ي بدددددت  -البندددددذ ا و   

علدددددم كددددددل مددددددن المظددددددروفين العطدددددداص الفنددددددي والمددددددالي نوعدددددده مددددددن الخددددددار    ويو دددددد  المظددددددروفين داخددددددل 
عليددددده اسدددددم وعندددددوان الجامعدددددة  و الوحددددددة المختصدددددة و  ن مدددددا  مظدددددروف  م لدددددق بطريقدددددة محكمدددددة ويو ددددد 

بداخلددددددده المظدددددددروف الفندددددددي والمظدددددددروف المدددددددالي لجلسدددددددة     /    /        ويكدددددددون تقدددددددديم العطددددددداصات  مدددددددا 
بإرسدددددددالها بالبريدددددددد الموصدددددددم عليددددددده خالصدددددددة األجدددددددر  و و دددددددعها داخدددددددل الصدددددددندوق المخصددددددد  لو ددددددد  

ي بددددددت فيدددددده تدددددداري  التسددددددليم بهددددددا بموجددددددب  يصددددددال العطدددددداصات بالجامعددددددة  و تسددددددليمها لقلددددددم المحفوظددددددات 
 1وساعته "

 -البنذ الثانٍ  

 َحتىي الوظروف الفنٍ علً  -

 88ة التنفيذية للقانون من الالئح 8وكل ما  شارت  لية المادة  1مدة التوريد  المطلوب/ التأمين المؤمت  -0
1 88لسنة   

 جمي  البيانات الفنية عن العرض المقدم  -7
 1نفيذ   البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته طريقة الت -3
 الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات واألجهزة التي تستخدم في التنفيذ  -4
 بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات التي تستخدم في التنفيذ  -5
  1معدالت استهالكها مائمة بقط  ال يار  ومستلزمات التش يل م  بيان  -6
 ومانونها النظامي عقد تأسيس المنشأة علم  ن يتفق نشاطها م  األعمال مو وع العطاص -2
 
 

 تابع

 البطامة ال ريبية سارية المفعول م بت بها آخر  مرار  ريبي . -8
 عقد المشاركة في حالة الشركات . -8
 شهادة التسجيل لدى مصلحة ال رائب علم المبيعات . -01
 السجل التجاري ساري المفعول . -00
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 مركز صيانة معتمد  -07
 مدعما بالمستندات والمركز المالي للمنشأةصورة من سابقة األعمال   -03
 تقديم ما يفيد القيد في السجالت الواجب القيد  فيها مانونا  – 04
 الفني شهور من تاري  فتح المظروف مرار بأن مدة صالحية العطاص ال تقل عن  ربعة  -05
   1بيانات  سماص ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند  ليها اإلشراف علم تنفيذ العملية  -06

  وَحتىي انؼطاء انًانٍ ػهً   - 

كراسدددددة الشدددددروط والمواصدددددفات مومعددددداا علدددددم جميددددد  البياندددددات المطلوبدددددة ومنهدددددا مدددددوائم األسددددددعار 
 يل وغيرادددددا مدددددن العناصدددددر وطريقدددددة السدددددداد وميمدددددة الصددددديانة ومطددددد  ال يدددددار ومسدددددتلزمات التشددددد

التدددددي تدددددؤ ر فدددددي القيمدددددة الماليدددددة للعدددددرض وفقددددداا لمدددددا تق دددددم بددددده شدددددروط الطدددددر  وغيرادددددا مدددددن 
  1العناصر التي تؤ ر في اذه القيمة 

كمددددا يجددددب علددددم مقدددددم العطدددداص مراعدددداة مددددا يلددددي فددددي  عددددداده  لقائمددددة األسددددعار  جدددددول الفئددددات   
 1التي يتم و عها داخل المظروف المالي 

ألصدددددناف المتقددددددم لهدددددا مقددددددم العطددددداص مدوندددددة بدددددالحبر الجددددداف باألرمدددددام والحدددددروف لألسدددددعار مدددددوائم ا -0
بالل دددددة العربيدددددة لكدددددل صدددددنف وفقدددددا لمدددددا ادددددو مددددددون بجدددددداول الكميدددددات   و ن يكدددددون السدددددعر مطعيدددددا 
و ن تكدددددون سدددددارية طدددددوال مددددددة التعامدددددد ب دددددض النظدددددر عدددددن تقلبدددددات السدددددوق   و ن يكدددددون السدددددعر 

ميمدددددة العطددددداص دون مشدددددط  و محدددددو    يجمدددددال صدددددنف مددددد  بيدددددان وامعدددددي   و ن يو ددددد  سدددددعر واحدددددد لل
 ألرمام والحروف والتومي  عليه منوكل تصحيح يجب  عادة كتابته با

 تابع

مقدددددم العطدددداص   وال يلتفددددت بتاتددددا  لددددم العطدددداص الددددذي يت ددددمن ندددد  فيدددده  خصددددم  ي نسددددبة عددددن  مددددل 
 م في اذه المنامصة . دعطاص مق

مدددددن بندددددود كراسدددددة الشدددددروط والمواصدددددفات  و  جدددددراص  ي ال يجدددددوز لمقددددددم العطددددداص شدددددطب  ي بندددددد  -
و ذا رغدددددب فدددددي  بدددددداص  يددددده مالحظدددددات خاصدددددة بدددددالنواحي الفنيدددددة تعدددددديل فيهدددددا مهمدددددا كدددددان نوعددددده 

وال يلتفدددددت  لدددددم  ي ادعددددداص مدددددن صددددداحب  في بتهدددددا فدددددي كتددددداب مسدددددتقل يت دددددمنه المظدددددروف الفندددددي 
 يجددددوز نددددزع  ي ورمدددده والالفنيددددة  عطائدددده  ذا مدددددم بعددددد فددددتح المظدددداريف  فدددديالعطدددداص بحدددددو  خطددددأ 

 من اذا العطاص .
ال يجدددددوز الكشدددددط  و  المحدددددو فدددددي  جددددددول الفئدددددات وكدددددل تصدددددحيح فدددددي األسدددددعار  و غيرادددددا يجدددددب  -3

  عادة كتابته رمما وحروفا وتومي  من مقدم العطاص 
 ذا سدددددكت مقددددددم العطددددداص عدددددن تحديدددددد سدددددعر صدددددنف مدددددن األصدددددناف المطلوبدددددة بقائمدددددة األسدددددعار  - 4

 للمنامصات والمزايدات والئحته التنفيذية . 88لسنة  88ون تطبق بشأنه  حكام مان
يدددددبن فدددددي مائمدددددة األسدددددعار مدددددا  ذا كدددددان الصدددددنف مصدددددنوعاا فدددددي مصدددددر  و فدددددي الخدددددار  ويترتدددددب  -5

علددددم عدددددم صددددحة اددددذه البيانددددات كلهددددا او بع ددددها رفددددض الصددددنف عددددالوة علددددم شددددطب اسددددم مقدددددم 
  1العطاص من سجل الموردين 

ا مقدددددددم العطددددددداص بجددددددددول الفئدددددددات تشددددددمل وت طدددددددم جميددددددد  المصدددددددروفات الفئددددددات التدددددددي حدددددددددا -6
وااللتزامددددات  يددددا كددددان نوعهددددا التددددي يتكبددددداا بالنسددددبة  لددددم كددددل بنددددد مددددن البنددددود وكددددذل  تشددددمل القيددددام 

عمددددددال وتسددددددليمها للجهددددددة اإلداريددددددة والمحافظددددددة عليهددددددا األبإتمددددددام توريددددددد األصددددددناف وتنفيددددددذ جميدددددد  
تددددددتم المحاسددددددبة النهائيددددددة بددددددالتطبيق لهددددددذه الفئددددددات   ندددددداص مدددددددة ال ددددددمان طبقددددددا لشددددددروط الطددددددر   و

لصددددددرف النظددددددر عددددددن تقلبددددددات السددددددوق والعملددددددة والتعريفددددددة الجمركيددددددة وغيراددددددا مددددددن ال ددددددرائب 
 والرسوم األخرى " 
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 تابع 

 : البنذ الثالث

ـاصات ادددددددددو السددددددددداعة ال انيدددددددددة ـــــدددددددددـم العطـــددددددددد خـــــــــــدددددددددـر ميعـــــــــــــــــــدددددددددـاد لتقديـــــــــــ    
م وفدددددددددم حالدددددددددة ورود 7102عشدددددددددره ظهدددددددددـر   يدددددددددوم                    الموافدددددددددق        /         /  

تقديمددددده فدددددور وصدددددولة   ي عطددددداص  و تعديلددددده بعدددددد الميعددددداد المحددددددد لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة يجدددددب
 لددددددم رئدددددديس اللجنددددددة لفتحددددددة والتأشددددددير عليدددددده بسدددددداعة و تدددددداري  وروده  ددددددم يدددددددر  فددددددي كشددددددف 

فتحدددددده علددددددم  ن يددددددتم رد اددددددذه العطدددددداصات المتددددددأخرة  لددددددم  صددددددحابها  العطدددددداصات المتددددددأخرة   دون
 فور تقرير لجنة البت باستبعاداا 

  -البنذ الرابع  

  جنيهدددددا  مدددددا نقدددددد  و بشدددددي  مقبدددددول الددددددف   و  8111مدددددت  مددددددره  يقددددددم مددددد  العطددددداص تدددددأمين مؤ
خطدددداب  ددددمان غيددددر مشددددروط و سدددداري لمدددددة  ربدددد  شددددهور مددددن تدددداري   فددددض المظدددداريف الفنيددددة 

 يدددددام مدددددن  01% عندددددد الرسدددددو وذلددددد  خدددددالل 5مدددددن  حدددددد المصدددددارف المعتمددددددة يدددددزاد  لدددددم صدددددادر 
تدددداري  اليددددوم التددددالي السددددتالم  مددددر التوريددددد ويجددددوز مددددد  جددددل خطدددداب ال ددددمان  ك ددددر مددددن ذلدددد   ذا 

 1استلزم األمر لتكملة  جراصات المنامصة 
الفدددددرع فدددددي الحالدددددة األخيدددددرة يجدددددب  ن تكدددددون خطابدددددات ال دددددمان مؤشدددددراا عليهدددددا مدددددن المصدددددرف  و 

الصدددددادر منددددده بأنددددده لدددددم يجددددداوز الحدددددد األمصدددددم المحددددددد لمجمدددددوع خطابدددددات ال دددددمان المدددددرخ  
و ندددده لددددن يلتفددددت  لددددم آي خطدددداب  ددددمان لدددديس عليدددده اددددذا اإلمددددرار  ددددم يددددرد  اللمصددددرف بإصدددددارا

 م   88لسنة 88  طبقا للقانون التأمين النهائي بعد انتهاص فترة ال مان 
 

 
 
 

 تابع

  -البنذ الخاهص  

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

يددددددتم تقددددددديم كتالوجددددددات للبنددددددود المطلوبددددددة تكددددددون  سدددددداس للقبددددددول والددددددرفض الفنددددددي ويددددددتم االسددددددتالم 
 عليها عند الرسو 

 1البنذ الطابع ال َعتذ بالعطاء 

  1  المبنم علم خفض نسبة مئوية من  مل عطاص مقدم في المنامصة
 1ب بحصول خطأ في عطائه بعد الموعد المحدد لفض المظاريف 

 -البنذ الثاهن 

 ذا سدددددحب مقددددددم العطددددداص عطددددداصه مبدددددل الميعددددداد المعدددددين لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة فيصدددددبح التدددددأمين  
 المؤمدددددت المددددددودع حقدددددداا للجامعددددددة دون حاجددددددة  لددددددم  نددددددذار  و االلتجدددددداص  لددددددم الق دددددداص  و اتخدددددداذ  يدددددده

  مدددددن  61ل علدددددم حصدددددول ال دددددرر وذلددددد  ندددددزوال علدددددم حكدددددم المدددددادة   صات  و  مامدددددة الددددددلياجدددددر 



 
اإلدارج انؼايح نهًشترَاخ وانًخازٌ     

  إدارج انًشترَاخ             

 

بإصددددددددددار مدددددددددانون تنظددددددددديم المنامصدددددددددات  0888لسدددددددددنة  88الالئحدددددددددة التنفيذيدددددددددة للقدددددددددانون رمدددددددددم 
 88لسنة  0362والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رمم 

  -البنذ التاضع  

اسدددددت نم عنهدددددا نهائيدددددا  و  تل دددددم  المنامصدددددة مبدددددل البدددددت فيهدددددا بقدددددرار مسدددددبب مدددددن رئددددديس الجامعدددددة  ذا
 1 ذا امت ت المصلحة العامة ذل  

  -ويجوز  ل اص المنامصة في الحاالت اآلتية :
  ذا لم يقدم سوى عطاص وحيد  و لم يبق بعد العطاصات المستبعدة  ال عطاص وحيد  -4
 ظات اغلبها بتحف  ذا امترنت العطاصات كلها  و -5
 ة التقديرية كانت ميمة العطاص األمل تزيد علم القيم ا ذ -6

 تابع

ويكدددددون اإلل ددددداص فدددددي ادددددذه الحددددداالت بقدددددرار مسدددددبب مدددددن رئاسدددددة الجامعدددددة بنددددداصا علدددددم توصددددديته 
لجنددددة البددددت ويجددددوز بقددددرار مددددن رئاسددددة الجامعددددة  بندددداصاا علددددم توصددددية لجنددددة البددددت مبددددول العطدددداص 

 -الوحيد  ذا توافر الشروط اآلتية :
مدددددة فائددددددة ترجدددددم مدددددن  عدددددادة  ن تكدددددون حاجدددددة العمدددددل ال يسدددددمح بإعدددددادة الطدددددر   وال تكدددددون   -3

  1الطر  
مدددددداال  ع ن يكددددددون العطدددددداص الوحيددددددد مطابقدددددداا للشددددددروط ومناسددددددباا مددددددن حيدددددد  السددددددعر  وذلدددددد   -4

   الئحة التنفيذية له.  من ال78  من القانون والمادة    05لن  المادة   
   -:البنذ العاشر 

 –د المحدددددد بالعقددددد  ذا تددددأخر المددددورد فددددي توريددددد كددددل الكميددددات المطلوبددددة  و جددددزص منهددددا فددددي الميعددددا
امت ددددددت  فيجددددددوز للجامعددددددة  ذا –ويدددددددخل فددددددي ذلدددددد  األصددددددناف المرفو ددددددة مددددددن لجنددددددة الفحدددددد  

مهلدددددة   دددددافية للتوريددددددد علدددددم تومددددد    ن عليددددددة غرامدددددة تدددددأخير بوامدددددد   المصدددددلحة العامدددددة  عطدددددداؤه
 فدددددي% عددددن كددددل  سدددددبوع تددددأخير  و جدددددزص مددددن  سددددبوع مدددددن ميمددددة الكميدددددة التددددي يكددددون مدددددد تددددأخر 0

% مددددددن ميمددددددة األصددددددناف المددددددذكورة دون  ن يخددددددل ذلدددددد  بتوميدددددد  كافددددددة  3 توريددددددداا وبحددددددد  مصددددددم
للمنامصددددددددات  88لسددددددددنة  88الجددددددددزاصات والتعوي ددددددددات األخددددددددرى  المنصددددددددو  عليهددددددددا  بالقددددددددانون 

 والمزايدات والئحته التنفيذية 
  -البنذ الحادٌ  عشر 

ن علدددددم مقددددددم العطددددداص  ن يبدددددين فدددددي عطائددددده العندددددوان الدددددذي يكدددددون محدددددالا مختدددددار لددددده والدددددذي يمكددددد
مخابرتددددده فيددددده   وفدددددم حالدددددة ت ييدددددره عليددددده  خطدددددار الجامعدددددة بموجدددددب خطددددداب موصدددددم عليددددده بعلدددددم 

بالل ددددة  تعلددددم  ن تكددددون جميدددد  المراسددددال –الوصددددول خددددالل خمسددددة عشددددر يومدددداا مددددن تدددداري  ت ييددددره 
 العربية 

مدددن اسدددتالم  مدددر التوريدددد  شدددهرين مددددة التوريدددد خدددالل   -البندددذ الثدددانٍ عشدددر 

 معة والكليات. دارة الجاوالتوريد مخازن 
 تابع

 يمكن تجزئة العطاص بين الشركات المتقدمة -البنذ الثالث عشر 

يحدددق للجامعدددة تعدددديل كميدددات  و حجدددم العقدددد بالزيدددادة  و  -البندددذ الرابدددع عشدددر 

%   بالنسددددددبة لكددددددل بنددددددد بددددددذات الشددددددروط العامددددددة واألسددددددعار دون  ن  75الددددددنق    فددددددي حدددددددود   
تعدددددويض عدددددن ذلددددد    ويجدددددوز فدددددي حددددداالت ال دددددرورة يكدددددون للمتعامدددددد الحدددددق فدددددي المطالبدددددة بدددددأي 
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  مددددددددن الالئحددددددددة  28الطارئددددددددة وبموافقددددددددة المتعامددددددددد تجدددددددداوز النسددددددددبة وذلدددددددد  بموجددددددددب المددددددددادة   
   88لسنة  88التنفيذية لقانون

 ذا تدددأخر المدددورد عدددن توريدددد  صدددناف تعامدددد علدددم توريدددداا  -البندددذ الخددداهص عشدددر 

لددددم تقددددرر الجامعددددة  لعقددددد عددددن الكميددددة الباميددددة مددددابإل دددداص ا م  خطدددداره لددددم بعددددد السددددنة الماليددددة فإندددده سدددديت
الماليدددددددة  اتحاجتهدددددددا لهدددددددذه األصدددددددناف فدددددددي السدددددددنة الماليدددددددة الجديددددددددة وبشدددددددرط سدددددددما  االعتمددددددداد

   88لسنة  88  من الالئحة التنفيذية لقانون85المختصة  وذل  بموجب المادة   
ح يلتدددزم المدددورد علدددم حسدددابه بإح دددار العمدددال الالزمدددين لفدددت-البندددذ الطدددادش عشدددر 

الطددددددرود وتسددددددليمها  لددددددم  مددددددين المخددددددزن  و لجنددددددة الفحدددددد  بح ددددددوره  و بح ددددددور مندوبدددددده فددددددي 
الموعدددددد المحددددددد وفدددددم حالدددددة تخلفددددده فيكدددددون لمددددددير المخدددددازن  و لجندددددة الفحددددد  الحدددددق فدددددي اتخددددداذ 
اإلجدددددراصات الالزمدددددة علدددددم حسددددداب المدددددورد لتسدددددلم األصدددددناف وتسدددددليمها  لدددددم المخدددددازن وتصدددددحيح 

  88 ن للمدددددددورد حدددددددق االعتدددددددراض   وذلددددددد  بموجدددددددب المدددددددادة   الفددددددداتورة  ذا امت دددددددم األمدددددددر دون 
   88لسنة  88من الالئحة التنفيذية لقانون

ال يجدددوز للمدددورد  ن يتندددازل مدددن البددداطن لل يدددر عدددن  -البندددذ الطدددابع عشدددر   

 جزئياا " . اإلعمال محل التعامد سواص كليا  و
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ناتهددددا علددددم الشددددركات المتنافسددددة  ن تقددددوم بتسددددجيل بيا-البنددددذ الثدددداهن  عشددددر 

وتلتددددددزم الجهددددددة  www.etenders.gov.egعلددددددم مومدددددد  بوابددددددة المشددددددتريات الحكوميددددددة وعنواندددددده 
الطارحدددددة بمراجعدددددة بياندددددات الشدددددركة علدددددم المومددددد  اإللكتروندددددي للبوابدددددة وفدددددي حالدددددة صدددددحتها يدددددتم 

. وذلدددد  تطبيقددددا للكتدددداب والمددددالي لهددددااعتماداددددا بمددددا يمكنهددددا مددددن اإلطددددالع علددددم نتددددائج البددددت الفنددددي 
بشددددددأن تسددددددجيل بيانددددددات الشددددددركات المتنافسددددددة علددددددم مومدددددد  بوابددددددة  7106  لسددددددنة3الدددددددوري رمددددددم  

 المشتريات الحكومية. 
للمنامصددددات  88لسددددنة  88يعتبددددر تطبيددددق  حكددددام القددددانون  البنددددذ التاضددددع عشددددر 

رد بشدددددأنه نددددد  خدددددا  والمزايددددددات والئحتددددده التنفيذيدددددة مكمدددددال ومتممدددددا لهدددددذه الشدددددروط فيمدددددا لدددددم يددددد
 . سةبالكرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 قائوت  باحتُاجاث كلُت    

 
ضدددددددعر   العذد  اضن الجهاز  م

 الجهاز 
االجودددال

 ي 

    ميكروتوم اتوماتي  

    جهاز صباغة االجهزة 

    ميكرسكوب بكاميرا ديجتال 
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 جاهعت بنها

 شترَاثإدارة الو
كراضت الشروط           

 العاهت  ناقصتوالوىاصفاث للو

  7192/7192 نسُح(  79  )رقى 

لتىرَذ/أجهسة علوُت لقطن الىالدة هن 

   بنذ االث وهعذاث لكلُت طب بُطري

( )       جهسح َىو                 

  7192انًىافق  /  /

 الطاعت الثانُت عشرة ظهرا  

ُه (    جُ     انثًٍ    )
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================================

====== 
انطرَق  –تُها  –انؼُىاٌ : يحافظح انقهُىتُح  

  انسرَغ

0709221/190فاكس  – 0709199/190-0709197/190:    

1900772312ف/ إدارج انًشترَاخ 1خ  
 

 

  

 

اسى يقذو انؼطاء: 

111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ًكهممب تممانتىقُغ ػهممً انؼقممذ انًًثممم انقمماَىٍَ نهشممركح اناسممى 

11111111111111111111111111111 

وظُفتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه 

11111111111111111111111111111:1111111111111111111111111111111

11 

ىاٌ تانكايمممممممممممممممممممممممم انؼُممممممممممممممممممممممم 

:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

انًهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممب 

ًثانضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرَ

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

انًأيىرَممممممممممممممح انتمممممممممممممماتغ نهمممممممممممممما 

:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  

يأيىرَمممممممممممممممح انضمممممممممممممممرا ة ػهمممممممممممممممً 

 111111111111111111111111111111111111111111111111انًثُؼاخ:

رقمممممممممممممممى انسممممممممممممممم م انت مممممممممممممممارٌ 

:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

انتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارَ :

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11111 

رقمممممممممممممممممممممممممى انتهُفمممممممممممممممممممممممممىٌ 

:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  
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رقممممممممممممممممممممممممممى انفمممممممممممممممممممممممممماكس: 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

1 

رقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى 

كممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممىد:ان

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

111 

              

                                               

 تىقُغ صاحة انؼطاء

                                                             

---- 
 

 
 

 

 

 نهؼرض انًانٍ  انثُاٌ
 111111111111111111111111111111نهؼرض انقًُح اإلجًانُح

غُممر  جُُهمما ييممرَا ا1111111111111111111111111فقممو وقممذرج 

" 

 ( ج0111انتأيٍُ ااتتذا ٍ انًرفق َقذٌ : ) 

تخسَُمممممممممح ان ايؼمممممممممح  تمممممممممى إَذاػمممممممممه

1111111111111111111111111111111111  

انتممممارَ     /     111111111111111111111111رقممممى انقسممممًُح 

/7192  

 أو

 خطاب ضًاٌ اتتذا ٍ -0

يثهغ 

 انضًاٌ
اسى انثُك  فرع

 انيادر
يذج  يٍ إنً

 انضًاٌ
رقى 

خطاب 

 انضًاٌ
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 أو

 شُك يقثىل انذفغ تًثهغ                       جُُح

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

اجهزة علمية لقسم الوالدة من بند توريد/نها بدعوة الشركات المتخصصة في نتشرف جامعة ب- 
وفقا للشروط والمواصفات المدونة بهذه الكراسة وتقدم العروض  عدات لكلية طب بيطرىاالت وم

/    الموافق                 يوم    باسم السيد / األمين العام لجامعة بنها في موعــــــــد غايته
1ظهر 07الساعة  7102/  

تُاَمممممممممممممممممممممممماخ يقممممممممممممممممممممممممذو     

 00000000000000000000000000000000000000انؼطاء

إقمممممممممممممممممممممممممرار يقمممممممممممممممممممممممممذو     

 000000000000000000000000000000000000000انؼطاء

انشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرو     

  000000000000000000000000000000000000000000انؼايح

 انثُممممممممممممماٌ انًمممممممممممممانٍ نهؼطممممممممممممماء   

000000000000000000000000000000000000000  

 انقىاػمممممممممممممممممممممذ انًانُمممممممممممممممممممممح   

000000000000000000000000000000000000000000 

  خ ػايمممممممممممممممممممممممحيالحظممممممممممممممممممممممما    

0000000000000000000000000000000000000000 
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اجهسة  / لتىرَذ( )    الشروط العاهت للوناقصت العاهت رقن

 علوُت لقطن الىالدة هن بنذ االث وهعذاث لكلُت طب بُطري

  م 1027/       /       الوىافق  جلطت َىم          

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

تقددددددم عطددددداصات المنامصدددددة  داخدددددل مظدددددروفين  م لقدددددين ويجدددددب  ن ي بدددددت  -البندددددذ ا و   

علدددددم كددددددل مددددددن المظددددددروفين العطدددددداص الفنددددددي والمددددددالي نوعدددددده مددددددن الخددددددار    ويو دددددد  المظددددددروفين داخددددددل 
الوحددددددة المختصدددددة و  ن مدددددا مظدددددروف  م لدددددق بطريقدددددة محكمدددددة ويو ددددد  عليددددده اسدددددم وعندددددوان الجامعدددددة  و 

بداخلددددددده المظدددددددروف الفندددددددي والمظدددددددروف المدددددددالي لجلسدددددددة     /    /        ويكدددددددون تقدددددددديم العطددددددداصات  مدددددددا 
بإرسدددددددالها بالبريدددددددد الموصدددددددم عليددددددده خالصدددددددة األجدددددددر  و و دددددددعها داخدددددددل الصدددددددندوق المخصددددددد  لو ددددددد  

ي  التسددددددليم ي بددددددت فيدددددده تددددددارالعطدددددداصات بالجامعددددددة  و تسددددددليمها لقلددددددم المحفوظددددددات بهددددددا بموجددددددب  يصددددددال 
 1وساعته "

 -البنذ الثانٍ  

 َحتىي الوظروف الفنٍ علً  -

 88ة التنفيذية للقانون من الالئح 8وكل ما  شارت  لية المادة  1مدة التوريد  المطلوب/ التأمين المؤمت  -0
1 88لسنة   

 جمي  البيانات الفنية عن العرض المقدم  -7
 1يذ ومدته طريقة التنفيذ   البرنامج الزمني للتنف -3
 الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات واألجهزة التي تستخدم في التنفيذ  -4
 بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات التي تستخدم في التنفيذ  -5
  1مائمة بقط  ال يار  ومستلزمات التش يل م  بيان معدالت استهالكها  -6
 ومانونها النظامي أسيس المنشأة علم  ن يتفق نشاطها م  األعمال مو وع العطاصعقد ت -2
 
 

 تابع

 البطامة ال ريبية سارية المفعول م بت بها آخر  مرار  ريبي . -8
 عقد المشاركة في حالة الشركات . -8
 شهادة التسجيل لدى مصلحة ال رائب علم المبيعات . -01
 . السجل التجاري ساري المفعول -00
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 مركز صيانة معتمد  -07
 مدعما بالمستندات والمركز المالي للمنشأةصورة من سابقة األعمال   -03
 تقديم ما يفيد القيد في السجالت الواجب القيد  فيها مانونا  – 04
 شهور من تاري  فتح المظروف الفني مرار بأن مدة صالحية العطاص ال تقل عن  ربعة  -05
   1ئف وخبرات الكوادر التي سيسند  ليها اإلشراف علم تنفيذ العملية بيانات  سماص ووظا -06

  وَحتىي انؼطاء انًانٍ ػهً   - 

كراسدددددة الشدددددروط والمواصدددددفات مومعددددداا علدددددم جميددددد  البياندددددات المطلوبدددددة ومنهدددددا مدددددوائم األسددددددعار 
وطريقدددددة السدددددداد وميمدددددة الصددددديانة ومطددددد  ال يدددددار ومسدددددتلزمات التشددددد يل وغيرادددددا مدددددن العناصدددددر 

ؤ ر فدددددي القيمدددددة الماليدددددة للعدددددرض وفقددددداا لمدددددا تق دددددم بددددده شدددددروط الطدددددر  وغيرادددددا مدددددن التدددددي تددددد
  1العناصر التي تؤ ر في اذه القيمة 

كمددددا يجددددب علددددم مقدددددم العطدددداص مراعدددداة مددددا يلددددي فددددي  عددددداده  لقائمددددة األسددددعار  جدددددول الفئددددات   
 1التي يتم و عها داخل المظروف المالي 

قددددددم العطددددداص مدوندددددة بدددددالحبر الجددددداف باألرمدددددام والحدددددروف ألصدددددناف المتقددددددم لهدددددا ملمدددددوائم األسدددددعار  -0
بالل دددددة العربيدددددة لكدددددل صدددددنف وفقدددددا لمدددددا ادددددو مددددددون بجدددددداول الكميدددددات   و ن يكدددددون السدددددعر مطعيدددددا 
و ن تكدددددون سدددددارية طدددددوال مددددددة التعامدددددد ب دددددض النظدددددر عدددددن تقلبدددددات السدددددوق   و ن يكدددددون السدددددعر 

اص دون مشدددددط  و محدددددو   ميمدددددة العطددددد يجمدددددال وامعدددددي   و ن يو ددددد  سدددددعر واحدددددد للصدددددنف مددددد  بيدددددان 
 ألرمام والحروف والتومي  عليه منوكل تصحيح يجب  عادة كتابته با

 تابع

مقدددددم العطدددداص   وال يلتفددددت بتاتددددا  لددددم العطدددداص الددددذي يت ددددمن ندددد  فيدددده  خصددددم  ي نسددددبة عددددن  مددددل 
 م في اذه المنامصة . دعطاص مق

فات  و  جدددددراص  ي ال يجدددددوز لمقددددددم العطددددداص شدددددطب  ي بندددددد مدددددن بندددددود كراسدددددة الشدددددروط والمواصددددد -
و ذا رغدددددب فدددددي  بدددددداص  يددددده مالحظدددددات خاصدددددة بدددددالنواحي الفنيدددددة تعدددددديل فيهدددددا مهمدددددا كدددددان نوعددددده 

وال يلتفدددددت  لدددددم  ي ادعددددداص مدددددن صددددداحب  في بتهدددددا فدددددي كتددددداب مسدددددتقل يت دددددمنه المظدددددروف الفندددددي 
وال يجددددوز نددددزع  ي ورمدددده الفنيددددة  عطائدددده  ذا مدددددم بعددددد فددددتح المظدددداريف  فدددديالعطدددداص بحدددددو  خطددددأ 

 عطاص .من اذا ال
ال يجدددددوز الكشدددددط  و  المحدددددو فدددددي  جددددددول الفئدددددات وكدددددل تصدددددحيح فدددددي األسدددددعار  و غيرادددددا يجدددددب  -3

  عادة كتابته رمما وحروفا وتومي  من مقدم العطاص 
 ذا سدددددكت مقددددددم العطددددداص عدددددن تحديدددددد سدددددعر صدددددنف مدددددن األصدددددناف المطلوبدددددة بقائمدددددة األسدددددعار  - 4

 زايدات والئحته التنفيذية .للمنامصات والم 88لسنة  88تطبق بشأنه  حكام مانون 
يدددددبن فدددددي مائمدددددة األسدددددعار مدددددا  ذا كدددددان الصدددددنف مصدددددنوعاا فدددددي مصدددددر  و فدددددي الخدددددار  ويترتدددددب  -5

علددددم عدددددم صددددحة اددددذه البيانددددات كلهددددا او بع ددددها رفددددض الصددددنف عددددالوة علددددم شددددطب اسددددم مقدددددم 
  1العطاص من سجل الموردين 

م جميددددددد  المصدددددددروفات الفئددددددات التدددددددي حددددددددداا مقدددددددم العطددددددداص بجددددددددول الفئدددددددات تشددددددمل وت طددددددد -6
وااللتزامددددات  يددددا كددددان نوعهددددا التددددي يتكبددددداا بالنسددددبة  لددددم كددددل بنددددد مددددن البنددددود وكددددذل  تشددددمل القيددددام 

عمددددددال وتسددددددليمها للجهددددددة اإلداريددددددة والمحافظددددددة عليهددددددا األبإتمددددددام توريددددددد األصددددددناف وتنفيددددددذ جميدددددد  
الفئددددددات   ندددددداص مدددددددة ال ددددددمان طبقددددددا لشددددددروط الطددددددر   وتددددددتم المحاسددددددبة النهائيددددددة بددددددالتطبيق لهددددددذه 

لصددددددرف النظددددددر عددددددن تقلبددددددات السددددددوق والعملددددددة والتعريفددددددة الجمركيددددددة وغيراددددددا مددددددن ال ددددددرائب 
 والرسوم األخرى " 
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 تابع 

 : البنذ الثالث

ـاصات ادددددددددو السددددددددداعة ال انيدددددددددة ـــــدددددددددـم العطـــددددددددد خـــــــــــدددددددددـر ميعـــــــــــــــــــدددددددددـاد لتقديـــــــــــ    
م وفدددددددددم حالدددددددددة ورود 7102لموافدددددددددق        /         /  عشدددددددددره ظهدددددددددـر   يدددددددددوم                    ا

تقديمددددده فدددددور وصدددددولة   ي عطددددداص  و تعديلددددده بعدددددد الميعددددداد المحددددددد لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة يجدددددب
 لددددددم رئدددددديس اللجنددددددة لفتحددددددة والتأشددددددير عليدددددده بسدددددداعة و تدددددداري  وروده  ددددددم يدددددددر  فددددددي كشددددددف 

تددددددأخرة  لددددددم  صددددددحابها العطدددددداصات المتددددددأخرة   دون فتحدددددده علددددددم  ن يددددددتم رد اددددددذه العطدددددداصات الم
 فور تقرير لجنة البت باستبعاداا 

  -البنذ الرابع  

  جنيهدددددا  مدددددا نقدددددد  و بشدددددي  مقبدددددول الددددددف   و  5111مدددددت  مددددددره   يقددددددم مددددد  العطددددداص تدددددأمين مؤ
خطدددداب  ددددمان غيددددر مشددددروط و سدددداري لمدددددة  ربدددد  شددددهور مددددن تدددداري   فددددض المظدددداريف الفنيددددة 

 يدددددام مدددددن  01عندددددد الرسدددددو وذلددددد  خدددددالل  %5صدددددادر مدددددن  حدددددد المصدددددارف المعتمددددددة يدددددزاد  لدددددم 
تدددداري  اليددددوم التددددالي السددددتالم  مددددر التوريددددد ويجددددوز مددددد  جددددل خطدددداب ال ددددمان  ك ددددر مددددن ذلدددد   ذا 

 1استلزم األمر لتكملة  جراصات المنامصة 
فدددددي الحالدددددة األخيدددددرة يجدددددب  ن تكدددددون خطابدددددات ال دددددمان مؤشدددددراا عليهدددددا مدددددن المصدددددرف  و الفدددددرع 

األمصدددددم المحددددددد لمجمدددددوع خطابدددددات ال دددددمان المدددددرخ   الصدددددادر منددددده بأنددددده لدددددم يجددددداوز الحدددددد
و ندددده لددددن يلتفددددت  لددددم آي خطدددداب  ددددمان لدددديس عليدددده اددددذا اإلمددددرار  ددددم يددددرد  اللمصددددرف بإصدددددارا

 م   88لسنة 88  طبقا للقانون التأمين النهائي بعد انتهاص فترة ال مان 
 

 
 

 تابع

  -البنذ الخاهص  

 ح المظاريف الفنية .تكون مدة سريان العطاص  ال ة شهور من تاري  فت 
 - البنذ الطادش 

يددددددتم تقددددددديم كتالوجددددددات للبنددددددود المطلوبددددددة تكددددددون  سدددددداس للقبددددددول والددددددرفض الفنددددددي ويددددددتم االسددددددتالم 
 عليها عند الرسو 

 1البنذ الطابع ال َعتذ بالعطاء 

  1  المبنم علم خفض نسبة مئوية من  مل عطاص مقدم في المنامصة
 1محدد لفض المظاريف ب بحصول خطأ في عطائه بعد الموعد ال

 -البنذ الثاهن 

 ذا سدددددحب مقددددددم العطددددداص عطددددداصه مبدددددل الميعددددداد المعدددددين لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة فيصدددددبح التدددددأمين  
 المؤمدددددت المددددددودع حقدددددداا للجامعددددددة دون حاجددددددة  لددددددم  نددددددذار  و االلتجدددددداص  لددددددم الق دددددداص  و اتخدددددداذ  يدددددده

  مدددددن  61المدددددادة   صات  و  مامدددددة الددددددليل علدددددم حصدددددول ال دددددرر وذلددددد  ندددددزوال علدددددم حكدددددم اجدددددر 
بإصددددددددددار مدددددددددانون تنظددددددددديم المنامصدددددددددات  0888لسدددددددددنة  88الالئحدددددددددة التنفيذيدددددددددة للقدددددددددانون رمدددددددددم 

 88لسنة  0362والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رمم 
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  -البنذ التاضع  

تل دددددم  المنامصدددددة مبدددددل البدددددت فيهدددددا بقدددددرار مسدددددبب مدددددن رئددددديس الجامعدددددة  ذا اسدددددت نم عنهدددددا نهائيدددددا  و 
 1صلحة العامة ذل   ذا امت ت الم

  -ويجوز  ل اص المنامصة في الحاالت اآلتية :
  ذا لم يقدم سوى عطاص وحيد  و لم يبق بعد العطاصات المستبعدة  ال عطاص وحيد  -2
 ظات اغلبها بتحف  ذا امترنت العطاصات كلها  و -8
 كانت ميمة العطاص األمل تزيد علم القيمة التقديرية  ا ذ -8
 

 تابع

ادددددذه الحددددداالت بقدددددرار مسدددددبب مدددددن رئاسدددددة الجامعدددددة بنددددداصا علدددددم توصددددديته ويكدددددون اإلل ددددداص فدددددي 
لجنددددة البددددت ويجددددوز بقددددرار مددددن رئاسددددة الجامعددددة  بندددداصاا علددددم توصددددية لجنددددة البددددت مبددددول العطدددداص 

 -الوحيد  ذا توافر الشروط اآلتية :
 ن تكدددددون حاجدددددة العمدددددل ال يسدددددمح بإعدددددادة الطدددددر   وال تكدددددون  مدددددة فائددددددة ترجدددددم مدددددن  عدددددادة  -5

  1الطر  
مدددددداال  عيكددددددون العطدددددداص الوحيددددددد مطابقدددددداا للشددددددروط ومناسددددددباا مددددددن حيدددددد  السددددددعر  وذلدددددد   ن  -6

   الئحة التنفيذية له.  من ال78  من القانون والمادة    05لن  المادة   
   -:البنذ العاشر 

 – ذا تددددأخر المددددورد فددددي توريددددد كددددل الكميددددات المطلوبددددة  و جددددزص منهددددا فددددي الميعدددداد المحدددددد بالعقددددد 
امت ددددددت  فيجددددددوز للجامعددددددة  ذا –ناف المرفو ددددددة مددددددن لجنددددددة الفحدددددد  ويدددددددخل فددددددي ذلدددددد  األصدددددد
مهلدددددة   دددددافية للتوريددددددد علدددددم تومددددد    ن عليددددددة غرامدددددة تدددددأخير بوامدددددد   المصدددددلحة العامدددددة  عطدددددداؤه

 فدددددي% عددددن كددددل  سدددددبوع تددددأخير  و جدددددزص مددددن  سددددبوع مدددددن ميمددددة الكميدددددة التددددي يكددددون مدددددد تددددأخر 0
ن يخددددددل ذلدددددد  بتوميدددددد  كافددددددة % مددددددن ميمددددددة األصددددددناف المددددددذكورة دون   3توريددددددداا وبحددددددد  مصددددددم 

للمنامصددددددددات  88لسددددددددنة  88الجددددددددزاصات والتعوي ددددددددات األخددددددددرى  المنصددددددددو  عليهددددددددا  بالقددددددددانون 
 والمزايدات والئحته التنفيذية 

  -البنذ الحادٌ  عشر 

علدددددم مقددددددم العطددددداص  ن يبدددددين فدددددي عطائددددده العندددددوان الدددددذي يكدددددون محدددددالا مختدددددار لددددده والدددددذي يمكدددددن 
ه  خطدددددار الجامعدددددة بموجدددددب خطددددداب موصدددددم عليددددده بعلدددددم مخابرتددددده فيددددده   وفدددددم حالدددددة ت ييدددددره عليددددد

بالل ددددة  تعلددددم  ن تكددددون جميدددد  المراسددددال –الوصددددول خددددالل خمسددددة عشددددر يومدددداا مددددن تدددداري  ت ييددددره 
 العربية 

مدددن اسدددتالم  مدددر التوريدددد  شدددهرين مددددة التوريدددد خدددالل   -البندددذ الثدددانٍ عشدددر 

  دارة الجامعة والكليات.والتوريد مخازن 
 تابع

 يمكن تجزئة العطاص بين الشركات المتقدمة - البنذ الثالث عشر

يحدددق للجامعدددة تعدددديل كميدددات  و حجدددم العقدددد بالزيدددادة  و  -البندددذ الرابدددع عشدددر 

%   بالنسددددددبة لكددددددل بنددددددد بددددددذات الشددددددروط العامددددددة واألسددددددعار دون  ن  75الددددددنق    فددددددي حدددددددود   
رة يكدددددون للمتعامدددددد الحدددددق فدددددي المطالبدددددة بدددددأي تعدددددويض عدددددن ذلددددد    ويجدددددوز فدددددي حددددداالت ال دددددرو
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  مددددددددن الالئحددددددددة  28الطارئددددددددة وبموافقددددددددة المتعامددددددددد تجدددددددداوز النسددددددددبة وذلدددددددد  بموجددددددددب المددددددددادة   
   88لسنة  88التنفيذية لقانون

 ذا تدددأخر المدددورد عدددن توريدددد  صدددناف تعامدددد علدددم توريدددداا  -البندددذ الخددداهص عشدددر 

لجامعددددة لددددم تقددددرر ا بإل دددداص العقددددد عددددن الكميددددة الباميددددة مددددا م  خطدددداره لددددم بعددددد السددددنة الماليددددة فإندددده سدددديت
الماليدددددددة  اتحاجتهدددددددا لهدددددددذه األصدددددددناف فدددددددي السدددددددنة الماليدددددددة الجديددددددددة وبشدددددددرط سدددددددما  االعتمددددددداد

   88لسنة  88  من الالئحة التنفيذية لقانون85المختصة  وذل  بموجب المادة   
يلتدددزم المدددورد علدددم حسدددابه بإح دددار العمدددال الالزمدددين لفدددتح -البندددذ الطدددادش عشدددر 

و لجنددددددة الفحدددددد  بح ددددددوره  و بح ددددددور مندوبدددددده فددددددي الطددددددرود وتسددددددليمها  لددددددم  مددددددين المخددددددزن  
الموعدددددد المحددددددد وفدددددم حالدددددة تخلفددددده فيكدددددون لمددددددير المخدددددازن  و لجندددددة الفحددددد  الحدددددق فدددددي اتخددددداذ 
اإلجدددددراصات الالزمدددددة علدددددم حسددددداب المدددددورد لتسدددددلم األصدددددناف وتسدددددليمها  لدددددم المخدددددازن وتصدددددحيح 

  88المدددددددادة   الفددددددداتورة  ذا امت دددددددم األمدددددددر دون  ن للمدددددددورد حدددددددق االعتدددددددراض   وذلددددددد  بموجدددددددب 
   88لسنة  88من الالئحة التنفيذية لقانون

ال يجدددوز للمدددورد  ن يتندددازل مدددن البددداطن لل يدددر عدددن  -البندددذ الطدددابع عشدددر   

 جزئياا " . اإلعمال محل التعامد سواص كليا  و



 
اإلدارج انؼايح نهًشترَاخ وانًخازٌ     

  إدارج انًشترَاخ             

 

علددددم الشددددركات المتنافسددددة  ن تقددددوم بتسددددجيل بياناتهددددا -البنددددذ الثدددداهن  عشددددر 

وتلتددددددزم الجهددددددة  www.etenders.gov.egوميددددددة وعنواندددددده علددددددم مومدددددد  بوابددددددة المشددددددتريات الحك
الطارحدددددة بمراجعدددددة بياندددددات الشدددددركة علدددددم المومددددد  اإللكتروندددددي للبوابدددددة وفدددددي حالدددددة صدددددحتها يدددددتم 

. وذلدددد  تطبيقددددا للكتدددداب اعتماداددددا بمددددا يمكنهددددا مددددن اإلطددددالع علددددم نتددددائج البددددت الفنددددي والمددددالي لهددددا
بشددددددأن تسددددددجيل بيانددددددات الشددددددركات المتنافسددددددة علددددددم مومدددددد  بوابددددددة  7106  لسددددددنة3وري رمددددددم  الددددددد

 المشتريات الحكومية. 
للمنامصددددات  88لسددددنة  88يعتبددددر تطبيددددق  حكددددام القددددانون  البنددددذ التاضددددع عشددددر 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
علوُت  أجهسةُاجاث كلُت طب بُطري هن قائوت  باحت   

 وهعذاث آالثلقطن الىالدة هن بنذ 

ضدددددددعر   العذد  اضن الجهاز  م

 الجهاز 
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 ي 

    مجفف شرائح 0

جهددددددددداز ميددددددددداس االس االايددددددددددروجينم فدددددددددم  7
 االبندورف  نابيب

   

    ىماذف  كهربائم للسائل المنو 3
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