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 111111111111111111111111111111111111111111111اسم  مقدم العطاء :
 1111111111111املمثل القانوني للشركة املكلف بالتوقيع على مشروع العقد   اسم

 111111111:11111111111111111111111111111111111111111111وظيفته 

 11111111111111111111111111111111111111111111111العنوان بالكامل :
 1111111111111111111111111111111111111111111111111\امللف الضريى

  111111111111111111111111111111111111111111111املأمورية التابع هلا :
 111111111111111111111111111111111111مأمورية الضرائب على املبيعات:

 11111111111111111111111111111111111111111111رقم السجل التجاري :
 11111111111111111111111111111111111111111111111111111التاريخ:

  1111111111111111111111111111111111111111111رقم التليفون :
 11111111111111111111111111111111111111111111111رقم الفاكس: 
 1111111111111111111111111111111111111111111111111رقم الكود:

   توقيع صاحب العطاء           
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 إدارة املشرتيات                      
   

   للعرض املايل  البيان               
القيمة اإلمجالية 

 111111111111111111111111111111111111للعرض
 جنيها مصريا الغري "11111111111111111111111111فقط وقدرة    
 (           : )  التأمني االبتدائي املرفق نقدي 

مت ايداعة خبزينة اجلامعة 
111111111111111111111111111111111111  

 1121التاريخ    /    /111111111111111111111111رقم القسيمة 
 أو

 خطاب ضمان ابتدائي -0
اسم البنك  فرع مبلغ الضمان

 الصادر

رقم خطاب  مدة الضمان من إىل
 الضمان

       
 
 

 أو

 دفع مببلغ                       جنيةشيك مقبول ال
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 1121/1120ة ( لسن4 رقم ) عامةال مناقصةالشروط العامة لل
 يةخمازن إدارة اجلامعة واملدن اجلامعأدوات كتابية وورق تصوير وأحبار لتوريد / 

 وكلية احلاسبات واملعلومات وكلية الفنون التطبيقية  
-------------------------------------------------------------------------------- 

تقدم عطاءات  تمناءصةا   خت اظ وفان إحد همادتلنء مالاني تمآلاا   تر ان مالاني تمناءم  و  ا ء  -البند األول :

 0تمخ 00000/ رصنهء / تءريخ تمجاس  / أسم تمشنك  / عا تنهءعاى تمنفن ف أسم تمناءصة  

 -البند الثاني :
 -: حيتوى املظروف الفني على

 م 88مسا   88( ود تمالئ   تمتاآلحذي  ماقءن ن 8تمتأوحد تمنؤصت / ودة تمت ريد )  كظ وء أشءر  همح  تمنءخة )

 -ويرفق بالعطاء الفني صور املستندات األتية :
 0ل التجارىصور من السج (1
 0شهءخة تمتسجحظ إ  تمضنيب  عاى تمنبحلء  0ص ره ود تمبطءص  تمضنيبح   (2
 0(أسنءا تألشخءص تمنةنح مهم بءمتلءصد 3

 0 ( سءبق  تمتلءوظ  تمننكز تمنءم  ماناشأة ودعنء بءمنستادت 4

  1بعد ويشرتط تقديم عينات لألصناف املطلوبة حيث أنها أساس للقبول الفىن والرتسية فيما  -

  -: ويرفق بالعطاء املايل
يشااتنت تقااديم كنتساا  تمشاان ت  تمن تصااآلء  لااذه  ااند تمنفاان ف تمنااءم  و صلااء عاااى انح  اا   أ رتصهااء  وساات إءة 

صاا تئم تألساالءر/ تنيقاا  تمساادتخ / واادة تمضاانءن /  انحاا  تملاءصاان تمتاا  تااؤ ن إاا  تمقحناا   0انحاا  تمبحءنااء  تمنطا باا  

 تمنءمح  

 هء  تمندن تمجءولح  بباوخءزن تإلخترة صاءف تساحم تأل -البند الثالث :
   تمن تإاا                                         أ اان وحلااءخ متقااديم تملطااءات  لاا  تمسااءع  تمهءنحاا  عشاانه  هاا ن  ياا م -البنددد الرابددع :

  مد ياتآلت همى آي عطءا ينخ بلد لذت تمن عد  2002/   / 

 

 

 

 ع تاب                         
( ااحهاء  أواء نقادت أ  بشاحب وقبا ف تمادإ  أ  ج   0000  يقادم وا  تملطاءا تاأوحد تبتادتئ  صادرة ) -البند اخلامس :

شاه ر واد تاءريخ إام تمنفاءرين تمآلاحا  صاءخر واد أماد تمنةاءرف  4 طءب  نءن غحن وشن ت  سءري مندة 

تمتاءم  سساتالم أوان تمت رياد  يجا ز واد  ( أيءم واد تاءريخ تمحا م00عاد تمنس   ذمب  الف ) %5 تمنلتندة يزتخ همى

   0أاظ  طءب تمضنءن أكهن ود ذمب هذت تستازم ترون متكنا  هانتات  تمناءصة  



يجب أن تك ن  طءبء  تمضنءن وؤشنتً عاحهء واد تمنةانف أ  تمآلانل تمةاءخر وااه بأناه مام يجاء ز تم اد تألصةاى 

أنه مد ياتآلت همى آي  طاءب  انءن ماحل عاحاه   ءتمن دخ منجن ل  طءبء  تمضنءن تمنن ص مانةنف بإصدترل

 0م (   88مسا  88لذت تإلصنتر  م ينخ تمتأوحد تماهءئ  بلد تنتهءا إتنة تمضنءن ) تبقء ماقءن ن 

 0تك ن ودة سنيءن تملطءا  ال   شه ر ود تءريخ إتح  تمنفءرين تمآلاح  -البند السادس  :
 0س يلتد بءملطءا-البند السابع   : 

   0 اءصة ى  آلم نسب  وئ ي  ود أصظ عطءا وقدم إ  تمنأ(تمنباى عا

 0 ب(ب ة ف  طأ إ  عطءئه بلد تمن عد تمن دخ مآلم تمنفءرين

كظ كشط إ  تألسلءر يجب هعءخة كتءبتهء  رصنء  من إء  تمت صح  بجءنباه  س يجا ز شاطب -البند الثامن :

وقادم تملطااءا إا  تشاتنتتء   ءصاا   هذت رغاب  –تمن تصاآلء  تمآلاحاا   ظآي بااد واد باا خ تمكنتساا  أ  تلادي

 0تكتب إ   رص  وستقا   تنإ  بنفن ف تملني تمآلاى

هذت سكت وقادم تملطاءا عاد ت دياد سالن صاان واد تألصااءف تمنطا با  بقءئنا  تألسالءر  -البند   التاسع:

 0م ماناءصةء   تمنزتيدت   سئ ته تمتاآلحذي  0888مسا   88تطب  بشأنه أمكءم صءن ن 

هذت تاأ ن تمنا رخ إا  تمت رياد عاد تمنادة تمن ادخة بءملقاد إااجءولا  تم ا  إا  ت صحا  غنتوا    -البند العاشر :

ماناءصةااء   تمنزتي  اا دت    0888مساااه 88إاا  تطبحاا  أمكااءم تمقااءن ن   تمتأ حاا ن تمنساات ق  كنااء مهااء تم اا

 تإلختريااا   كءإااا  تألعباااءا تمنءمحااا   هوااا  ت نحاااا سئ تاااه تمتاآلحذيااا  بنةاااءخرة تمتاااأوحد  تمشااانتا واااد تم حااان 

   0تمشأن خ ن تمنا ل همى تمقضءا 0 تمتل يم تمناءسب بهذ
 1ينكد تجزئ  تملطءا بحد تمشنكء  تمنتقدو  -عشر: احلاديالبند 

  ود تستالم أون تمت ريد    نس  عشن ي م ودة تمت ريد -: عشر نيالبند الثا

ء   تمنزتياادت   سئ تااه ماناءصةاا 0888مساااه 88يلتباان تطبحاا  أمكااءم تمقااءن ن  -عشددر:ثالددث البنددد ال

   0تمتاآلحذي  وكنال  وتننء مهذه تمشن ت إحنء مم ينخ بشأنه نص  ءص بءمكنتس  
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تتشاااااااانف اءولاااااااا  باهااااااااء  باااااااادع ة تمشاااااااانكء  تمنتخةةاااااااا  إاااااااا  ت ريااااااااد /                  

 تمناااااااااادن  أخ ت  كتءبحاااااااااا    رح تةاااااااااا ين  أمبااااااااااءر متناااااااااا يد وخااااااااااءزن هخترة تمجءولاااااااااا 

 إقااااااااء ماشاااااااان ت تمجءولحاااااااا   كاحاااااااا  تم سااااااااءبء   تمنلا وااااااااء   كاحاااااااا  تمآلااااااااا ن تمتطبحقحاااااااا  

 تمن تصااااااآلء  تمند ناااااا  بهااااااذه تمكنتساااااا   يقاااااادم تملااااااني بإساااااام   تمسااااااحد / تألوااااااحد تملااااااءم  

 0 هن 02 تمسءع   2002/  /    ماجءول   بباهء إ  و ع        د غءيته

 0000000000000000000000000000000000000000000000بيانات مقدم العطاء*  

 000000000000000000000000000000000000000000000000إقرار مقدمالعطاء*  

 0000000000000000000000000000000000000000000000000 الشروط العامة*

 0000000000000000000000000000000000000000000000البيان املايل للعطاء*   

 00000000000000000000000000000000000000000000000000 القواعد املالية  *

 0000000000000000000000000000000000000000000000  مالحظات عامة* 

 
 
 
 
 
 
 
 


