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نتشرف جامعة بنها بدع وة الشركات المتخصصة في لتوريد /داتاشو وشاشات عرض لكلية الزراعةبمشتهر وفقا للشروط والمواصفات المدونة بهذه الكراسة وتقدم العروض باسم السيد  /األمين العام
لجامعة بنها في موعــــــــد غايته يوم االربعاء الموافق 3127/7/ 32الساعة  23ظهر1
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( ) 44لتىرَذ/داتاشى

الشروط العاهت للوناقصت العاهت رقن
وشاشاث عرض
جلضت َىم االربعاء الوىافق 3126 / 6 / 32م
------------------------------------------------------------------------------- تقدددددددم عطدددددداءات المنارصددددددة داخدددددد مظددددددروفين مغلقددددددين ويجدددددد نالبنددددددذ ا و
يثبدددددددت علدددددددف كددددددد مدددددددن المظدددددددروفين العطددددددداء الفندددددددي والمدددددددالي نوعددددددده مدددددددن الخدددددددار ويو ددددددد
المظدددددروفين داخددددد مظدددددروف مغلددددددق بطريقدددددة ماكمدددددة ويو ددددد عليدددددده اسدددددم وعندددددوان الجامعددددددة و
الواددددددددة المختصدددددددة و ن مدددددددا بداخلددددددده المظدددددددروف الفندددددددي والمظدددددددروف المدددددددالي لجلسدددددددة / /
ويكدددددون تقدددددديم العطددددداءات لمدددددا بصرسدددددالها بالبريدددددد الموصدددددف عليددددده خالصدددددة األجدددددر و و دددددعها داخددددد
الصددددددندوق المخصددددددء لو دددددد العطدددددداءات بالجامعددددددة و تسددددددليمها لقلددددددم المافوظددددددات بهددددددا بموجدددددد
ليصا يثبت فيه تاريخ التسليم وساعته " 11
البنذ الثانٍ -
َحتىي الوظروف الفنٍ علً -
 -2التأمين المؤرت المطلو  /مدة التوريد  1وك ما شارت للية المادة  8من الالئاة التنفيذية للقانون 89
لسنة 1 98
 -3جمي البيانات الفنية عن العرض المقدم
 -4طريقة التنفيذ البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته 1
 -5الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات واألجهزة التي تستخدم في التنفيذ
 -6بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات التي تستخدم في التنفيذ
 -7رائمة بقط الغيار ومستلزمات التشغي م بيان معدالت استهالكها 1
 -7عقد تأسيس المنشأة علف ن يتفق نشاطها م األعما مو وع العطاء ورانونها النظامي
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تابع
 -8البطارة ال ريبية سارية المفعو مثبت بها آخر لررار ريبي .
 -9عقد المشاركة في االة الشركات .
 -21شهادة التسجي لدى مصلاة ال رائ علف المبيعات .
 -22السج التجاري ساري المفعو .
 -23مركز صيانة معتمد
 -24صورة من سابقة األعما والمركز المالي للمنشأة مدعما بالمستندات
 – 25تقديم ما يفيد القيد في السجالت الواج القيد فيها رانونا
 -26لررار بأن مدة صالاية العطاء ال تق عن ربعة شهور من تاريخ فتح المظروف الفني
 -27بيانات سماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند لليها اإلشراف علف تنفيذ العملية 1
وَحتىي انؼطاء انًانٍ ػهً
كراسددددددة الشددددددروط والمواصددددددفات مورعددددددا ل علددددددف جميدددددد البيانددددددات المطلوبددددددة ومنهددددددا رددددددوائم األسددددددعار
وطريقددددددة السددددددداد وريمددددددة الصدددددديانة ورطدددددد الغيددددددار ومسددددددتلزمات التشددددددغي وغير ددددددا مددددددن العناصددددددر
التدددددي تدددددؤثر فدددددي القيمدددددة الماليدددددة للعدددددرض وفقدددددا ل لمدددددا تق دددددف بددددده شدددددروط الطدددددر وغير دددددا مدددددن
العناصر التي تؤثر في ذه القيمة 1
كمدددددا يجددددد علدددددف مقددددددم العطددددداء مراعددددداة مدددددا يلدددددي فدددددي لعدددددداده لقائمدددددة األسدددددعار جددددددو الفئدددددات
التي يتم و عها داخ المظروف المالي 1
 -2ردددددوائم األسدددددعار ل ألصدددددناف المتقددددددم لهدددددا مقددددددم العطددددداء مدوندددددة بدددددالابر الجددددداف باألرردددددام والادددددروف
باللغددددة العربيددددة لكدددد صددددنف وفقددددا لمددددا ددددو مدددددون بجددددداو الكميددددات و ن يكددددون السددددعر رطعيدددددا و ن
تكدددددون سدددددارية طدددددوا مددددددة التعاردددددد بغدددددض النظدددددر عدددددن تقلبدددددات السدددددوق و ن يكدددددون السدددددعر وارعدددددي
و ن يو دددددد سددددددعر وااددددددد للصددددددنف مدددددد بيددددددان لجمددددددالي ريمددددددة العطدددددداء دون رشددددددط و ماددددددو وكدددددد
تصايح يج لعادة كتابته باألررام والاروف والتوري عليه من
تابع
مقددددددم العطددددداء وال يلتفدددددت بتاتدددددا للدددددف العطددددداء الدددددذي يت دددددمن ندددددء فيددددده خصدددددم ي نسدددددبة عدددددن رددددد
عطاء مقدم في ذه المنارصة .
 ال يجدددددوز لمقددددددم العطددددداء شدددددط ي بندددددد مدددددن بندددددود كراسدددددة الشدددددروط والمواصدددددفات و لجدددددراء يتعدددددي فيهددددا مهمددددا كددددان نوعدددده ولذا رغدددد فددددي لبددددداء يدددده مالاظددددات خاصددددة بددددالنوااي الفنيددددة فيثبتهددددا
فددددددي كتددددددا مسددددددتق يت ددددددمنه المظددددددروف الفنددددددي وال يلتفددددددت للددددددف ي ادعدددددداء مددددددن صدددددداا العطدددددداء
بادددددوأ خطددددأ فددددي عطائدددده لذا ردددددم بعددددد فددددتح المظدددداريف الفنيددددة وال يجددددوز نددددزع ي ورردددده مددددن ددددذا
العطاء .
 -4ال يجدددددوز الكشدددددط و المادددددو فدددددي جددددددو الفئدددددات وكددددد تصدددددايح فدددددي األسدددددعار و غير دددددا يجددددد
لعادة كتابته ررما واروفا وتوري من مقدم العطاء
 - 5لذا سدددددكت مقددددددم العطددددداء عدددددن تاديدددددد سدددددعر صدددددنف مدددددن األصدددددناف المطلوبدددددة بقائمدددددة األسدددددعار
تطبق بشأنه اكام رانون  89لسنة  98للمنارصات والمزايدات والئاته التنفيذية .
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 -6يددددبن فددددي رائمددددة األسددددعار مددددا لذا كددددان الصددددنف مصددددنوعا ل فددددي مصددددر و فددددي الخددددار ويترتدددد علددددف
عدددددم صدددداة ددددذه البيانددددات كلهددددا او بع ددددها رفددددض الصددددنف عددددالوة علددددف شددددط اسددددم مقدددددم العطدددداء
من سج الموردين 1
 -7الفئدددددددات التدددددددي اددددددددد ا مقددددددددم العطددددددداء بجددددددددو الفئدددددددات تشدددددددم وتغطدددددددف جميددددددد المصدددددددروفات
وااللتزامددددات يددددا كددددان نوعهددددا التددددي يتكبددددد ا بالنسددددبة للددددف كدددد بنددددد مددددن البنددددود وكددددذل تشددددم القيددددام
بصتمددددددام توريددددددد األصددددددناف وتنفيددددددذ جميدددددد األعمددددددا وتسددددددليمها للجهددددددة اإلداريددددددة والماافظددددددة عليهددددددا
ثندددددداء مدددددددة ال ددددددمان طبقددددددا لشددددددروط الطددددددر وتددددددتم المااسددددددبة النهائيددددددة بددددددالتطبيق لهددددددذه الفئددددددات
لصدددددددرف النظدددددددر عدددددددن تقلبدددددددات السدددددددوق والعملدددددددة والتعريفدددددددة الجمركيدددددددة وغير دددددددا مدددددددن ال دددددددرائ
والرسوم األخرى "
تابع
البنذ الثالث :
خـــــــــــددددددـر ميعـــــــــــــــــــددددددـاد لتقديــــــــــــــــددددددـم العطـــددددددـاءات ددددددو السدددددداعة الثانيددددددة عشددددددره
ظهددددددـر ا يدددددددوم االربعدددددداء الموافدددددددق3127 / 7/32م وفددددددف االدددددددة ورود ي عطدددددداء و تعديلددددددده بعدددددددد
الميعددددداد الماددددددد لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة يجددددد تقديمددددده فدددددور وصدددددولة للدددددف رئددددديس اللجندددددة لفتادددددة
والتأشدددددير عليددددده بسددددداعة و تددددداريخ وروده ثدددددم يددددددر فدددددي كشدددددف العطددددداءات المتدددددأخرة دون فتاددددده
علف ن يتم رد ذه العطاءات المتأخرة للف صاابها فور تقرير لجنة البت باستبعاد ا
البنذ الرابع -
يقدددددددم مدددددد العطدددددداء تددددددأمين مؤرددددددت ردددددددره  5611جنيهددددددا مددددددا نقددددددد و بشددددددي مقبددددددو الدددددددف و
دددددمان غيدددددر مشدددددروط و سددددداري لمددددددة ربددددد شدددددهور مدددددن تددددداريخ فدددددض المظددددداريف الفنيدددددة
خطدددددا
صدددددادر مدددددن ادددددد المصدددددارف المعتمددددددة يدددددزاد للدددددف  % 6عندددددد الرسدددددو وذلددددد خدددددال  21يدددددام مدددددن
تدددداريخ اليددددوم التددددالي السددددتالم مددددر التوريددددد ويجددددوز مددددد جدددد خطددددا ال ددددمان كثددددر مددددن ذلدددد لذا
استلزم األمر لتكملة لجراءات المنارصة 1
فدددددي الاالدددددة األخيدددددرة يجددددد ن تكدددددون خطابدددددات ال دددددمان مؤشدددددرال عليهدددددا مدددددن المصدددددرف و الفدددددرع
الصددددددادر مندددددده بأندددددده لددددددم يجدددددداوز الاددددددد األرصددددددف المادددددددد لمجمددددددوع خطابددددددات ال ددددددمان المددددددرخء
ددددمان لدددديس عليدددده ددددذا اإلرددددرار ثددددم يدددددرد
للمصددددرف بصصدددددار ا و ندددده لددددن يلتفددددت للددددف آي خطدددددا
التأمين النهائي بعد انتهاء فترة ال مان طبقا للقانون 89لسنة 98م

تابع
البنذ الخاهش -
تكون مدة سريان العطاء ثالثة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
البنذ الضادس -
يدددددتم تقددددددديم عينددددددات و كتالوجددددددات للبندددددود المطلوبددددددة تكددددددون سدددددداس للقبدددددو والددددددرفض الفنددددددي ويددددددتم
االستالم عليها عند الرسو
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البنذ الضابع ال َعتذ بالعطاء 1
المبنف علف خفض نسبة مئوية من ر عطاء مقدم في المنارصة1
باصو خطأ في عطائه بعد الموعد المادد لفض المظاريف 1
البنذ الثاهن -
لذا سدددددا مقددددددم العطددددداء عطددددداءه ربددددد الميعددددداد المعدددددين لفدددددتح المظددددداريف الفنيدددددة فيصدددددبح التدددددأمين
المؤردددددت المددددددودع اقددددددا ل للجامعددددددة دون ااجددددددة للددددددف لنددددددذار و االلتجدددددداء للددددددف الق دددددداء و اتخدددددداذ يدددددده
لجدددددراءات و لرامدددددة الددددددلي علدددددف اصدددددو ال دددددرر وذلددددد ندددددزوال علدددددف اكدددددم المدددددادة  71مدددددن
الالئادددددددددة التنفيذيدددددددددة للقدددددددددانون رردددددددددم  89لسدددددددددنة  2998بصصددددددددددار ردددددددددانون تنظددددددددديم المنارصدددددددددات
والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية ررم  2477لسنة 98
البنذ التاصع -
تلغدددددف المنارصدددددة ربددددد البدددددت فيهدددددا بقدددددرار مسدددددب مدددددن رئددددديس الجامعدددددة لذا اسدددددتغنف عنهدددددا نهائيدددددا و
لذا ارت ت المصلاة العامة ذل 1
ويجوز للغاء المنارصة في الااالت اآلتية -:
 -2لذا لم يقدم سوى عطاء وايد و لم يبق بعد العطاءات المستبعدة لال عطاء وايد
 -3لذا ارترنت العطاءات كلها و اغلبها بتاف ظات
 -4لذا كانت ريمة العطاء األر تزيد علف القيمة التقديرية
تابع
ويكدددددون اإللغددددداء فدددددي دددددذه الاددددداالت بقدددددرار مسدددددب مدددددن رئاسدددددة الجامعدددددة بندددددا لء علدددددف توصددددديته
لجنددددة البددددت ويجددددوز بقددددرار مددددن رئاسددددة الجامعددددة بندددداءال علددددف توصددددية لجنددددة البددددت ربددددو العطدددداء
الوايد لذا توافر الشروط اآلتية -:
 -2ن تكدددددون ااجدددددة العمددددد ال يسدددددمح بصعدددددادة الطدددددر وال تكدددددون ثمدددددة فائددددددة ترجدددددف مدددددن لعدددددادة
الطر 1
 -3ن يكددددددون العطدددددداء الوايددددددد مطابقددددددا ل للشددددددروط ومناسددددددبا ل مددددددن ايددددددأ السددددددعر وذلدددددد لعمدددددداال
لنء المادة  26من القانون والمادة  39من الالئاة التنفيذية له 1
البنذ العاشر -:
لذا تددددأخر المددددورد فددددي توريددددد كدددد الكميددددات المطلوبددددة و جددددزء منهددددا فددددي الميعدددداد المادددددد بالعقددددد –
ويدددددددخ فددددددي ذلدددددد األصددددددناف المرفو ددددددة مددددددن لجنددددددة الفاددددددء – فيجددددددوز للجامعددددددة لذا ارت ددددددت
المصدددددلاة العامدددددة لعطدددددداؤه مهلدددددة ل دددددافية للتوريددددددد علدددددف تورددددد ن عليددددددة غرامدددددة تدددددأخير بواردددددد
 % 2عددددن كدددد سدددددبوع تددددأخير و جدددددزء مددددن سددددبوع مدددددن ريمددددة الكميدددددة التددددي يكددددون ردددددد تددددأخر فدددددي
توريددددددد ا وباددددددد رصددددددف  % 4مددددددن ريمددددددة األصددددددناف المددددددذكورة دون ن يخدددددد ذلدددددد بتوريدددددد كافددددددة
الجددددددددزاءات والتعوي ددددددددات األخددددددددرى المنصددددددددوء عليهددددددددا بالقددددددددانون  89لسددددددددنة  98للمنارصددددددددات
والمزايدات والئاته التنفيذية
البنذ الحادٌ عشر -
ل
علدددددف مقددددددم العطددددداء ن يبدددددين فدددددي عطائددددده العندددددوان الدددددذي يكدددددون ماددددد ال مختدددددار لددددده والدددددذي يمكدددددن
مخابرتددددده فيددددده وفدددددف االدددددة تغييدددددره عليددددده خطدددددار الجامعدددددة بموجددددد خطدددددا موصدددددف عليددددده بعلدددددم
الوصددددو خددددال خمسددددة عشددددر يومددددا ل مددددن تدددداريخ تغييددددره – علددددف ن تكددددون جميدددد المراسددددال ت باللغددددة
العربية
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البندددذ الثدددانٍ عشدددر  -مددددة التوريدددد ب ددداعة اا دددرة خدددال شدددهر مدددن اسدددتالم
مر التوريد والتوريد مخازن كلية الزراعة بمشتهر
تابع
البنذ الثالث عشر  -يمكن تجزئة العطاء بين الشركات المتقدمة
دددر  -ياددددق للجامعددددة تعدددددي كميددددات و اجددددم العقددددد بالزيددددادة و
دددع عشد
دددذ الرابد
البند
الدددددددنقء فدددددددي اددددددددود  % 36بالنسدددددددبة لكددددددد بندددددددد بدددددددذات الشدددددددروط العامدددددددة واألسدددددددعار دون ن
ويجدددددوز فدددددي اددددداالت ال ددددددرورة
يكدددددون للمتعاردددددد الادددددق فدددددي المطالبددددددة بدددددأي تعدددددويض عدددددن ذلدددددد
الطارئددددددة وبموافقددددددة المتعارددددددد تجدددددداوز النسددددددبة وذلدددددد بموجدددددد المددددددادة  78مددددددن الالئاددددددة التنفيذيددددددة
لقانون 89لسنة 98
البندددذ الخددداهش عشدددر  -لذا تدددأخر المدددورد عدددن توريدددد صدددناف تعاردددد علدددف توريدددد ا
للددددف بعددددد السددددنة الماليددددة فصندددده سدددديتم لخطدددداره بصلغدددداء العقددددد عددددن الكميددددة الباريددددة مددددا لددددم تقددددرر الجامعددددة
ااجتهدددددا لهدددددذه األصدددددناف فدددددي السدددددنة الماليدددددة الجديددددددة وبشدددددرط سدددددما االعتمدددددادات الماليدددددة المختصدددددة
وذل بموج المادة  86من الالئاة التنفيذية لقانون 89لسنة 98
البندددذ الضدددادس عشدددر -يلتدددزم المدددورد علدددف اسدددابه بصا دددار العمدددا الالزمدددين لفدددتح
الطددددددرود وتسددددددليمها للددددددف مددددددين المخددددددزن و لجندددددددة الفاددددددء با ددددددوره و با ددددددور مندوبدددددده فدددددددي
الموعدددددد الماددددددد وفدددددف االدددددة تخلفددددده فيكدددددون لمددددددير المخدددددازن و لجندددددة الفادددددء الادددددق فدددددي اتخددددداذ
اإلجددددددراءات الالزمددددددة علددددددف اسددددددا المددددددورد لتسددددددلم األصددددددناف وتسددددددليمها للددددددف المخددددددازن وتصددددددايح
الفدددددداتورة لذا ارت ددددددف األمددددددر دون ن للمددددددورد اددددددق االعتددددددراض وذلدددددد بموجدددددد المددددددادة  98مددددددن
الالئاة التنفيذية لقانون 89لسنة 98
 ال يجددددوز للمددددورد ن يتندددداز مددددن البدددداطن للغيددددر عددددندددر
دددابع عشد
دددذ الضد
البند
ل
اإلعما ما التعارد سواء كليا و جزئيا " .
البنددددذ الثدددداهن عشددددر -علددددف الشددددركات المتنافسددددة ن تقددددوم بتسددددجي بياناتهددددا
وتلتددددددزم الجهددددددة
علددددددف موردددددد بوابددددددة المشددددددتريات الاكوميددددددة وعنواندددددده www.etenders.gov.eg
الطارادددددة بمراجعدددددة بياندددددات الشدددددركة علدددددف المورددددد اإللكتروندددددي للبوابدددددة وفدددددي االدددددة صددددداتها يدددددتم
اعتماد ددددا بمددددا يمكنهددددا مدددد ن اإلطددددالع علددددف نتددددائج البددددت الفنددددي والمددددالي لهددددا  .وذلدددد تطبيقددددا للكتددددا
الدددددددوري ررددددددم  4لسددددددنة 3127بشددددددأن تسددددددجي بيانددددددات الشددددددركات المتنافسددددددة علددددددف موردددددد بوابددددددة
المشتريات الاكومية.
دددر يعتبددددر تطبيددددق اكددددام القددددانون  89لسددددنة  98للمنارصددددات
دددع عشد
دددذ التاصد
البند
والمزايددددددات والئاتددددده التنفيذيدددددة مكمددددد ال ومتممدددددا لهدددددذه الشدددددروط فيمدددددا لدددددم يدددددرد بشدددددأنه ندددددء خددددداء
بالكراسة.
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