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 اإلدارة العامة للمشرتيات واملخازن              
 إدارة املشرتيات                      

 1121/1120 لسنة (6)رقم  عامةال مناقصةالشروط العامة لل
 تموين خمازن االدارة واملدن اجلامعية أدوات كهربائية ل لتوريد /

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

 -البند األول :
تقدم عطءات  تمناءصة   خت ظ وفن إحد همدتلنء مالاني تمآلااى  تر ان مالاني تمناءم  و  ا ء  عااى تمنفان ف  -

 0تمخ 000000تمجاس  / أسم تمشنك  / عا تنهء أسم تمناءصة  / رصنهء / تءريخ 

 -البند الثاني :
 -: حيتوى املظروف الفىن على

 0م 88مسا   88( ود تمالئ   تمتاآلحذي  ماقءن ن 8تمتأوحد تمنؤصت / ودة تمت ريد )  كظ وء أشءر  همح  تمنءخة )

 -ويرفق بالعطاء الفىن صور املستندات األتية :
 0صور من السجل التجارى (3
 0شهءخة تمتسجحظ إى تمضنيب  عاى تمنبحلء  0ص ره ود تمبطءص  تمضنيبح   (2
 0(تسنءا تألشخءص تمنةنح مهم بءمتلءصد 3

 0 ( سءبق  تمتلءوظ  تمننكز تمنءمى ماناشأة ودعنء بءمنستادت 4

  -: ويرفق بالعطاء املاىل
 صلاء عااى انح  ا   أ رتصهاء  وسات إءة انحا  يشتنت تقديم كنتس  تمشن ت  تمن تصاآلء  لاذه  اند تمنفان ف تمناءم  و -     

يشااتنت  0صاا تئم تألساالءر/ تنيقاا  تمساادتخ / واادة تمضاانءن /  انحا  تملاءصاان تمتااى تااؤ ن إااى تمقحناا  تمنءمحاا    0تمبحءناء  تمنطا باا  

 تقديم عحاء  

   0بباهءوخءزن تسخترة  وخءزن تمندن تمجءولح  تألصاءف تساحم  -البند الثالث :
   /    تمن تإاا                             اان وحلااءخ متقااديم تملطااءات  لاا  تمسااءع  تمهءنحاا  عشاانه  هاا ن  ياا م أ-البنددد الرابددع :

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

ت أ  بشااحب وقباا ف تماادإ  أ  ( ااحهااء  أوااء نقاادج   3000  يقاادم واا  تملطااءا تااأوحد تبتاادتئ  صاادرة ) -البنددد اخلددامس :

شااه ر وااد تااءريخ إاام تمنفااءرين تمآلاحاا  صااءخر وااد أمااد تمنةااءرف  4 طااءب  اانءن غحاان وشاان ت  سااءري مناادة 

( أيءم ود تءريخ تمح م تمتاءم  سساتالم أوان تمت رياد  يجا ز واد أااظ 00عاد تمنس   ذمب  الف ) %5 تمنلتندة يزتخ همى

   0ن متكنا  هانتات  تمناءصة   طءب تمضنءن أكهن ود ذمب هذت تستازم ترو
يجب أن تكا ن  طءباء  تمضانءن وؤشانتً عاحهاء واد تمنةانف أ  تمآلانل تمةاءخر وااه بأناه مام يجاء ز تم اد تألصةاى 

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

 م (   88مسا  88تهءا إتنة تمضنءن ) تبقء ماقءن ن تإلصنتر  م ينخ تمتأوحد تماهءئ  بلد تن

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

   0 اءصة أ(تمنباى عاى  آلم نسب  وئ ي  ود أصظ عطءا وقدم إى تمن

 0 تمن دخ مآلم تمنفءرينب(ب ة ف  طأ إى عطءئه بلد تمن عد 



كظ كشط إى تألسلءر يجب هعءخة كتءبتهاء  رصناء  من إاء  تمت صحا  بجءنباه  س يجا ز شاطب -البند الثامن :

 هذت رغاب وقادم تملطاءا إاى تشاتنتتء   ءصا  تكتاب  –تمن تصآلء  تمآلاحا   ظآي باد ود با خ تمكنتس  أ  تلدي

 0إى  رص  وستقا   تنإ  بنفن ف تملني تمآلاى

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

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

هذت تاأ ن تمنا رخ إااى تمت رياد عاد تمناادة تمن ادخة بءملقاد إااجءولاا  تم ا  إاى ت صحاا    -البندد العاشددر :

ماناءصةااء    0888مساااه 88إااى تطبحاا  أمكااءم تمقااءن ن     تمتأ حاا ن تمنساات ق  كنااء مهااء تم ااغنتواا

تمتاآلحذياا  بنةااءخرة تمتااأوحد  تمشاانتا وااد تم حاان واا  ت نحااا  كءإاا  تألعبااءا تمنءمحاا   تمنزتي  اا دت   سئ تااه 

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

   0ود تستالم أون تمت ريد     شهن ودة تمت ريد  الف -: عشر نىالبند الثا

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

   0بءمكنتس   تمتاآلحذي  وكنال  وتننء مهذه تمشن ت إحنء مم ينخ بشأنه نص  ءص

 


