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الشروط العاهت للوٌاقصت العاهت رقن (  ) 2لتىرَذ /
عذد()23هاكٌُت دعك بالط إلدارة الجاهعت وكلُاث الجاهعت والوذى
1108 / 01 /م
الوىافق
الجاهعُت جلست َىم

انثُذ األول  -:تقدم عطاءات المناقصة داخل مظروفٌن مغلقٌن وٌجب أن ٌثبت على كل من المظروفٌن العطاء الفنً
والمالً نوعه من الخارج  ،وٌوضع المظروفٌن داخل مظروف مغلق بطرٌقة محكمة وٌوضع علٌه اسم وعنوان الجامعة أو الوحدة
وٌكون تقدٌم العطاءات إما بإرسالها بالبرٌد
المختصة و أن ما بداخله المظروف الفنً والمظروف المالً لجلسة / /
الموصى علٌه خالصة األجر أو وضعها داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات بالجامعة أو تسلٌمها لقلم المحفوظات بها
بموجب إٌصال ٌثبت فٌه تارٌخ التسلٌم وساعته " 00
البٌذ الثاًٍ -:
َ 1حتىي الوظروف الفٌٍ علً -:
 -التأمٌن المؤقت المطلوب /مدة التورٌد  0وكل ما أشارت إلٌة المادة  8من الالئحة التنفٌذٌة للقانون  89لسنة 0 98

 -2جمٌع البٌانات الفنٌة عن العرض المقدم
 -3طرٌقة التنفٌذ  ،البرنامج الزمنً للتنفٌذ ومدته 0
 -4الكتالوجات والبٌانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات واألجهزة التً تستخدم فً التنفٌذ
 -5بٌان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات التً تستخدم فً التنفٌذ
 -6قائمة بقطع الغٌار ومستلزمات التشغٌل مع بٌان معدالت استهالكها 0
 -7عقد تأسٌس المنشأة على أن ٌتفق نشاطها مع األعمال موضوع العطاء وقانونها النظامً
 -8البطاقة الضرٌبٌة سارٌة المفعول مثبت بها آخر إقرار ضرٌبً .
 -9عقد المشاركة فً حالة الشركات .
 -10شهادة التسجٌل لدى مصلحة الضرائب على المبٌعات .
 -11السجل التجاري ساري المفعول .
 -12مركز صٌانة معتمد
 -13صورة من سابقة األعمال والمركز المالً للمنشأة مدعما بالمستندات
 – 14تقدٌم ما ٌفٌد القٌد فً السجالت الواجب القٌد فٌها قانونا
 -15إقرا ر بأن مدة صالحٌة العطاء ال تقل عن أربعة شهور من تارٌخ فتح المظروف الفنً
 -16بٌانات أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التً سٌسند إلٌها اإلشراف على تنفٌذ العملٌة 0
تاتغ
وَحتىي انؼطاء انًانٍ ػهً -:
كراسة الشروط والمواصفات موقعا ً على جمٌع البٌانات المطلوبة ومنها قوائم األسعار وطرٌقة السداد وقٌمة
الصٌانة وقطع الغٌار ومستلزمات التشغٌل وغٌرها من العناصر التً تؤثر فً القٌمة المالٌة للعرض وفقا ً لما
تقضى به شروط الطرح وغٌرها من العناصر التً تؤثر فً هذه القٌمة 0
كما ٌجب على مقدم العطاء مراعاة ما ٌلً فً إعداده لقائمة األسعار (جدول الفئات ) التً ٌتم وضعها داخل
المظروف المالً 0
 -1قوائم األسعار ل ألصناف المتقدم لها مقدم العطاء مدونة بالحبر الجاف باألرقام والحروف باللغة العربٌة لكل
صنف وفقا لما هو مدون بجداول الكمٌات  ،وأن ٌكون السعر قطعٌا وأن تكون سارٌة طوال مدة التعاقد بغض
النظر عن تقلبات السوق  ،وأن ٌكون السعر واقعً  ،وأن ٌوضع سعر واحد للصنف مع بٌان إجمالً قٌمة العطاء
دون قشط أو محو  ،وكل تصحٌح ٌجب إعادة كتابته باألرقام والحروف والتوقٌع علٌه من
مقدم العطاء  ،وال ٌلتفت بتاتا إلى العطاء الذي ٌتضمن نص فٌه خصم أي نسبة عن أقل عطاء مقدم فً هذه
المناقصة .
 -2ال ٌجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود كراسة الشروط والمواصفات أو إجراء أي تعدٌل فٌها مهما كان
نوعه وإذا رغب فً إبداء أٌه مالحظات خاصة بالنواحً الفنٌة فٌثبتها فً كتاب مستقل ٌتضمنه المظروف الفنً
وال ٌلتفت إلى أي ادعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ فً عطائه إذا قدم بعد فتح المظارٌف الفنٌة وال ٌجوز
نزع أي ورقه من هذا العطاء .
 -3ال ٌجوز الكشط أو المحو فً جدول الفئات وكل تصحٌح فً األسعار أو غٌرها ٌجب إعادة كتابته رقما
وحروفا وتوقٌع من مقدم العطاء
 - 4إذا سكت مقدم العطاء عن ت حدٌد سعر صنف من األصناف المطلوبة بقائمة األسعار تطبق بشأنه أحكام
قانون  89لسنة  98للمناقصات والمزاٌدات والئحته التنفٌذٌة .

ٌ -5بٌن فً قائمة األسعار ما إذا كان الصنف مصنوعا ً فً مصر أو فً الخارج وٌترتب على عدم صحة هذه
البٌانات كلها او بعضها رفض الصنف عالوة على شطب اسم مقدم العطاء من سجل الموردٌن 0

تابع
 -6الفئات التً حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطى جمٌع المصروفات وااللتزامات أٌا كان نوعها التً
ٌتكبدها بالنسبة إلى كل بند من البنود وكذلك تشمل القٌام بإتمام تورٌد األصناف وتنفٌذ جمٌع األعمال وتسلٌمها
للجهة اإلدارٌة والمحافظة علٌها أثناء مدة الضمان طبقا لشروط الطرح وتتم المحاسبة النهائٌة بالتطبٌق لهذه
الفئات لصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعرٌفة الجمركٌة وغٌرها من الضرائب والرسوم األخرى "
البٌذ الثالث :
أخــــــــــــر مٌعــــــــــــــــــــاد لتقدٌـــــــــــــــــم العطــــاءات هو الساعة الثانٌة عشره ظهـر ٌوم
2018 /م وفى حالة ورود أي عطاء أو تعدٌله بعد المٌعاد المحدد لفتح
/
الموافق
المظارٌف الفنٌة ٌجب تقدٌمه فور وصولة إلى رئٌس اللجنة لفتحة والتأشٌر علٌه بساعة و تارٌخ وروده ثم
ٌدرج فً كشف العطاءات المتأخرة  ،دون فتحه على أن ٌتم رد هذه العطاءات المتأخرة إلى أصحابها فور تقرٌر
لجنة البت باستبعادها
البٌذ الرابع -:
ٌقدم مع العطاء تأمٌن مؤقت قدره (  )47000جنٌها أما نقد أو بشٌك مقبول الدفع أو خطاب ضمان غٌر
مشروط و ساري لمدة أربع شهور من تارٌخ فض المظارٌف الفنٌة صادر من أحد المصارف المعتمدة ٌزاد إلى
 %5عند الرسو وذلك خالل  10أٌام من تارٌخ الٌوم التالً الستالم أمر التورٌد وٌجوز مد أجل خطاب الضمان
أكثر من ذلك إذا استلزم األمر لتكملة إجراءات المناقصة 0
فً الحالة األخٌرة ٌجب أن تكون خطابات الضمان مؤشراً علٌها من المصرف أو الفرع الصادر منه بأنه لم
ٌجاوز الحد األقصى المحدد لمجموع خطابات الضمان المرخص للمصرف بإصدارها وأنه لن ٌلتفت إلى آي
خطاب ضمان لٌس علٌه هذا اإلقرار ثم ٌرد التأمٌن النهائً بعد انتهاء فترة الضمان ( طبقا للقانون 89لسنة
98م )
البٌذ الخاهس -:
تكون مدة سرٌان العطاء ثالثة شهور من تارٌخ فتح المظارٌف الفنٌة .

تابع
البٌذ السادس- :
ٌتم تقدٌم كتالوجات لماكٌنات الدعك وعٌنات لكابل الكهرباء بالبكرة من احدى الشركات المتعدة تكون أساس
للقبول والرفض الفنً وٌتم االستالم علٌها عند الرسو
البٌذ السابع ال َعتذ بالعطاء0:
أ)المبنى على خفض نسبة مئوٌة من أقل عطاء مقدم فً المناقصة0
ب)بحصول خطأ فً عطائه بعد الموعد المحدد لفض المظارٌف 0
البٌذ الثاهي-:

إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل المٌعاد المعٌن لفتح المظارٌف الفنٌة فٌصبح التأمٌن المؤقت المودع حقا ً
للجامعة دون حاجة إلى إنذار أو االلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أٌه إجراءات أو إقامة الدلٌل على حصول الضرر
وذلك نزوال على حكم المادة (  ) 60من الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم  89لسنة  1998بإصدار قانون تنظٌم
المناقصات والمزاٌدات الصادرة بقرار وزٌر المالٌة رقم  1367لسنة 98
البٌذ التاسع -:
تلغى المناقصة قبل البت فٌها بقرار مسبب من رئٌس الجامعة إذا استغنى عنها نهائٌا أو إذا اقتضت المصلحة
العامة ذلك 0
وٌجوز إلغاء المناقصة فً الحاالت اآلتٌة -:
 -1إذا لم ٌقدم سوى عطاء وحٌد أو لم ٌبق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء وحٌد
 -2إذا اقترنت العطاءات كلها أو اغلبها بتحف ظات
 -3إذا كانت قٌمة العطاء األقل تزٌد على القٌمة التقدٌرٌة
وٌكون اإللغاء فً هذه الحاالت بقرار مسبب من رئاسة الجامعة بنا ًء على توصٌة ل جنة البت وٌجوز بقرار
من رئاسة الجامعة بناءاً على توصٌة لجنة البت قبول العطاء الوحٌد إذا توافر الشروط اآلتٌة -:
 -1أن تكون حاجة العمل ال ٌسمح بإعادة الطرح أوال تكون ثمة فائدة ترجى من إعادة الطرح 0
 -2أن ٌكون العطاء الوحٌد مطابقا ً للشروط ومناسبا ً من حٌث السعر وذلك إعماال لنص المادة (  ) 15من
القانون والمادة (  )29من الالئحة التنفٌذٌة له.

تابع
البٌذ العاشر -:
إذا تأخر المورد فً تورٌد كل الكمٌات المطلوبة أو جزء منها فً المٌعاد المحدد بالعقد – وٌدخل فً ذلك
األصناف المرفوضة من لجنة الفحص – فٌجوز للجامعة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاؤه مهلة إضافٌة
للتورٌد على توقع أن علٌة غرامة تأخٌر بواقع  % 1عن كل أسبوع تأخٌر أو جزء من أسبوع من قٌمة الكمٌة
التً ٌكون قد تأخر فً تورٌدها وبحد أقصى  % 3من قٌمة األصناف المذكورة دون أن ٌخل ذلك بتوقٌع كافة
الجزاءات والتعوٌضات األخرى المنصوص علٌها بالقانون  89لسنة  98للمناقصات والمزاٌدات والئحته
التنفٌذٌة
البٌذ الحادٌ عشر-:
ً
على مقدم العطاء أن ٌبٌن فً عطائه العنوان الذي ٌكون مح ال مختارا له والذي ٌمكن مخابرته فٌه  ،وفى حالة
تغٌٌره علٌه أخطار الجامعة بموجب خطاب موصى علٌه بعلم الوصو ل خالل خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ تغٌٌره –
على أن تكون جمٌع المراسالت باللغة العربٌة
البٌذ الثاًٍ عشر -:مدة التورٌد خالل شهر من استالم أمر التورٌد والتورٌد مخازن الجامعة0
البٌذ الثالث عشرٌ -:مكن تجزئة العطاء بٌن الشركات المتقدمة
البٌذ الرابع عشرٌ -:حق للجامعة تعدٌل كمٌات أو حجم العقد بالزٌادة أو النقص فً حدود ( 25
 ) %بالنسبة لكل بند بذات الشروط العامة واألسعار دون أن ٌكون للمتعاقد الحق فً المطالبة بأي تعوٌض عن
ذلك  ،وٌجوز فً حاالت الضرورة الطارئة وبموافقة المتعاقد تجاوز النسبة وذلك بموجب المادة (  ) 78من
الالئحة التنفٌذٌة لقانون 89لسنة 98
البٌذ الخاهس عشر -:إذا تأخر المورد عن تورٌد أصناف تعاقد على تورٌدها إلى بعد السنة المالٌة
فإنه سٌتم إخطاره بإلغاء العقد عن الكمٌة الباقٌة ما لم تقرر الجامعة حاجتها لهذه األصناف فً السنة المالٌة
الجدٌدة وبشرط سماح االعتمادات المالٌة المختصة وذلك بموجب المادة (  )85من الالئحة التنفٌذٌة لقانون89
لسنة 98

تابع
البٌذ السادس عشرٌ-:لتزم المورد على حسابه بإحضار العمال الالزمٌن لفتح الطرود وتسلٌمها إلى
أمٌن المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه فً الموعد المحدد وفى حالة تخلفه فٌكون لمدٌر
المخازن أو لجنة الفحص الحق فً اتخاذ اإلجراءات الالزمة على حساب المورد لتسلم األصناف وتسلٌمها إلى
(
المخازن وتصحٌح الفاتورة إذا اقتضى األمر دون أن للمورد حق االعتراض وذلك بموجب المادة
 )98من الالئحة التنفٌذٌة لقانون 89لسنة 98
البٌذ السابع عشر  -:ال ٌجوز للمورد أن ٌتنازل من الباطن للغٌر عن اإلعمال محل التعاقد سواء
كلٌا أو جزئٌا ً " .
البٌذ الثاهي عشر-:على الشركات المتنافسة أن تقوم بتسجٌل بٌاناتها على موقع بوابة
وتلتزم الجهة الطارحة بمراجعة بٌانات الشركة على www.etenders.gov.egالمشترٌات الحكومٌة وعنوانه
الموقع اإللكترونً للبوابة وفً حالة صحتها ٌتم اعتمادها بما ٌمكنها من اإلطالع على نتائج البت الفنً والمالً
لها .وذلك تطبٌقا للكتاب الدوري رقم ( )3لسنة 2016بشأن تسجٌل بٌانات الشركا ت المتنافسة على موقع بوابة
المشترٌات الحكومٌة.
البٌذ التاسع عشرٌ :عتبر تطبٌق أحكام القانون  89لسنة  98للمناقصات والمزاٌدات والئحته
التنفٌذٌة مكمال ومتمما لهذه الشروط فٌما لم ٌرد بشأنه نص خاص بالكراسة.

اإلدارج انؼايح نهًشترَاخ وانًخازٌ
إدارج انًشترَاخ

ت تشرف جامعة بنها بدعوة الشركات المتخصصة فً تورٌد عذد()23هاكٌُت دعك بالط
لكلُاث الجاهعت والوذى الجاهعُت وفقا للشروط والمواصفات المدونة بهذه الكراسة

الموافق

وتقدم العروض باسم السٌد  /األمٌن العام لجامعة بنها فً موعــــــــد غاٌته ٌوم
2018 /م الساعة  12ظهر0
/
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إدارة المشتريات
قائًح تاحتُاجاخ ادارج انجايؼح و انكهُاخ وانًذٌ انجايؼُح نتىرَذ
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ػذد()33ياكُُح دػك تالط
نهؼاو انًانً 8102/8102
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اسى انصُف
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انكًُح
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