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* جلســة فتح المظاريف الفنيه  :يوم األحد الموافق  ٢٠١٥/٩/٢٧الساعه الثانية
عشراً ظھراً
* إسم مقدم العطاء :
* التأمين اإلبتدائى  ٤٠٠٠ :جنيه ) فقط أربعة آالف جنيه (
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 -١الإللتزام بالمواصفات الفنيه وفقا لكراسة الشروط والمواصفات
 -٢يرفق بالمظروف الفنى تأمبن إبتدائى بمبلغ  ٤٠٠٠جنيه فقط أربعة آالف جنيه يزاد إلى  ٪٥عند الرسو
 -٣يتم الفحص واإلستالم بمخازن مجلس مدينة العريش
 -٤الدفع بعد الفحص واإلستالم بشيك
 -٥مدة التوريد شھرين من تاريخ إستالم أمر التوريد
 -٦تاربخ جلسة فتح المظاريف الفنيه يوم األحد الموافق ٢٠١٥/٩/٢٧
 -٧العرض سارى لمدة  ٩٠يوم من اإلرتباط
 -٨للمجلس الحق فى رفض أى عطاء أو إلغاء المناقصه بدون إبداء األسباب
 -٩تقدم العطاءات بمظروفين أحدھما فنى واآلخر مالى
 -١٠المرفقات بالمظروف الفنى  :ــ
 المواصفات الفنيه الكتالوج سابقة أعمال البطاقه الضريبيه القيد فى السجل التجارى أو الصناعى حسب نوع النشاط التسجيل فى ضريبة المبيعات توضيح جھة المنشأ والصنع التأمين اإليتدائى -مدة الضمان

 مستندات سداد الرسوم الجمركيه لألصناف المستورده عنوان مركز الصيانه وأماكن بيع قطع الغيار بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء أى مستندات أخرى تخص موضوع التوريد -١١القانون رقم  ٨٩لسنة  ١٩٩٨والئحته التنفيذيه وتعديالته مكمال لھذه الشروط
 -١٢المرفقات بالمظروف المالى  :ــ
-

قوائم األسعار
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قسم اإلناره
المواصفات الفنيه الخاصه بكشاف  LEDإنارة شوارع بقدرة  ١٠٠وات طراز AC 116
ــــــــــــــــــــــــــــ
-١جسم الكشاف مصنوع من األلومنيوم المسبوك
-٢نوع الدھان إلكتروستاتيك
-٣درجة الحمايه IP 65
 -٤الكشاف مكون من عدد ) (٢عدسه  LEDبقدرة ٥٠وات للوحده
 -٥قدرة الكشاف  ١٠٠وات ٪٥ ±
 -٦زاوية توزيع إضاءة العدسه ١٢٠درجه ×  ٦٠درجه
 -٧ذراع الكشاف متحرك يمكن توجيھه
 -٨قطر الذراع ٦٠مم ٪٥ ±
 -٩نوع اللمبه COB-LED BRIDGELUX
-١٠درجة حرارة لون اللمبه K ٥٥٠٠ – ٥٠٠٠
 -١١العمر اإلفتراضى للمبه HRS ٥٠٠٠٠
 -١٢معامل قدرة المحول PF>0.95
 -١٣درجة حماية المحول <IP 65
 -١٤المحول بحماية  :ــ
أOVER CURRENT PROTECTIO -
بOVER VOLTAGE PROTECTION -
جUNDER VOLTAGE PROTECTION -
 -١٥قدرة عمل المحول من  ٢٦٥ – ٨٥فولت –  ٥٠ھرتز

 -١٦شدة تيار المحول ال تزيد عن  ٥٠٠ملى أمبير
 -١٧شدة إنارة الكشاف < 100 LUM/W
 -١٨درجة الحراره من  ٧٠ – ٥درجة
 -١٩الكشاف صناعه مصريه أو مستورده
 -٢٠الكشاف ذات ضمان ال يقل عن ثالث سنوات على كل األجزاء
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 -١ضرورة تقديم عينه كامله للكشاف ولن يلتفت ألى طلب بدون عينه.
 -٢ضرورة تقديم شھادة إختبار معتمده من الجھات ذات اإلختصاص
داخل الجمھوريه .
 -٣التأكد من المواصفات الخاصه للكشاف المرفقه .
 -٤التنفيذ فى حدود اإلعتمادات الماليه المتاحه فى السنة الماليه الحاليه
.
توقيع مقدم العطاء

محافظة شمال سيناء
مجلس مدينة العريش
اإلداره الھندسيه
قسم اإلناره العامه

مقايسه تقديريه لعملية  /توريد كشافات إناره )(LED
م

بيــــــــــــان األعمـــــــــــــــــال

الوحده

الكميه

١

بالعدد توريد كشاف إنارة شوارع بقدرة  ١٠٠وات يعمل
بنظام )(LED

بالعدد

١٧٦

الفئــــــه
ق جنيــــه

اإلجمــــــالى
ق جنيــــه

الجمــــــــله
اللجنـــــــــه
-١
-٢
العريش

مدير عام اإلداره الھندسيه
)
م  /سعيد شعبان

(

يعتمد ،،،
وكيل الوزاره
رئيس مركز ومدينة
)

(
م  /محمد فھمى البيك

