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 كــــــــــراســـــة

 لعملية واملواصفات الشروط

  إنارة معدات توريد                                          

  ظهرا عشر الثانية الساعة ٢٤/٨/٢٠١٧ اخلميس يوم  : .املظاريف فتح جلسة •
  :العطاء مقدم اسم •

  )ًجنيها ومخسمائة أالف سبعة فقط   ( –)  جنيــه٧٥٠٠ :(إبتدائى تأمني.  •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جنيه ٢٥٠ الشروط كراسة مثن

 جنيه ٢٥         إدارية مصاريف

 جنيه ٢٧٥       اإلمجالــــــــي                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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        العامـــــــــــــــــةالعامـــــــــــــــــةالعامـــــــــــــــــةالعامـــــــــــــــــة        الشــــــــــــــــروطالشــــــــــــــــروطالشــــــــــــــــروطالشــــــــــــــــروط

  التنفيذية والئحته وتعديالته واملزايدات املناقصات بشأن ١٩٩٨ لسنة ٨٩ القانون ألحكام العملية هذه ختضع .١

  .فني واألخر مايل أحدهما منفصلني مظروفني يف العطاء يقدم .٢

  .يوم) ٩٠ (االرتباط مدة )يوم٩٠  (ملدة ساري العرض .٣

 األسباب إبداء بدون املناقصة إلغاء أو جتزئة أو عطاءات أي رفض يف احلق للمجلس .٤

  .التوريد أمر استالم من شهر التوريد مدة .٥

  .واصفاتوامل الشروط بكراسة جاء ملا خمالفة اشرتاطات بأي  اليعقد .٦

   .اخلاص خبتمه وخيتم العامة واالشرتاطات املقايسة علي العطاء مقدم من التوقيع يتم .٧

  .العطاء قيمة من%٥ ومقداره إخطاره مبجرد النهائي التامني بسداد يلتزم .٨

 الفني ضالعر مطابقة من للتحقق املطلوبة واملستندات والبيانات املؤقت التامني علي الفني املظروف يشمل .٩

  : األخص علي املطروحة واملواصفات والشروط

  .التوريد صناعة االلتزام  - أ 

 املستخدمة املهمات صناعة بيان  - ب 

 .العرض علي الفنية البيانات مجيع  - ج 



  .التعاقد موضوع بالنشاط اخلاصة السجالت يف القيد بيان  - د 

 اريالتج السجل وصورة املضافة القيمة يف التسجيل شهادة  - ه 

  .العطاء ملقدم القانوني الشكل بيان  - و 

   سيناء مشال حمافظة

  العريش مدينة جملس

  إنارة معدات لشراء مقايسة

 الكمية سعر الوحدة سعر الكمية الوحدة الصنف م

 ٥٠٠ -����د ا,��اع أ)�د �( ��)�'& وات) ١٥٠ (��د��م ���� ١
  

٢ 
 ٣٠٠ ��د-�� ا,��اع أ)�د �( وات ) ١٥٠ (��د��م �	.�

  

٣ 
 ١٠٠٠ -����د .ا,��اع أ)�د �( ��1.� ����0 ا
'��ل -�دئ

  

٤ 
 ٢٥ -����د  .ا,��اع أ)�د �( ك) ٢٥ (أ�.�)١٥٠(MCCB �4'�ح

  

٥ 
 أ)�د �( ك)٢٥(A)١٠٠ (�=��رة ه�ا:9 آ��'�آ'�ر

 ا,��اع

 ٢٥ -����د
  

٦ 
 ٢٥٠ -����4   ا,��اع أ)�د �( ��'	�)�@٢ (��?ول ���س ��& -����4

  

٧ 
A دوا����( Bآ� � ٥٠٠ -����د .ا,��اع أ)�د �( آ.

  

٨ 
 ٢٨٠ -����د .ا,��اع أ)�د �( 0( ١٢) �@٥٠ (روز��

  

٩ 
 ٤٧٥ -����د  ا,��اع أ)�د �( )وات ٥٠ (�� و�Dة ���0

  

١٠ 
 ٤٧٥ -����د ا,��اع أ)�د �( ) وات ٥٠ (�� و�Dة ����

  

     ا,)	��9

            ملحوظةملحوظةملحوظةملحوظة

        الفنيالفنيالفنيالفني    العرضالعرضالعرضالعرض    معمعمعمع    بالعرضبالعرضبالعرضبالعرض    املوجودةاملوجودةاملوجودةاملوجودة    األصنافاألصنافاألصنافاألصناف    جلميعجلميعجلميعجلميع    الفنيةالفنيةالفنيةالفنية    واملواصفاتواملواصفاتواملواصفاتواملواصفات    الكتالوجاتالكتالوجاتالكتالوجاتالكتالوجات    إرفاقإرفاقإرفاقإرفاق    يتميتميتميتم    أنأنأنأن    عليعليعليعلي



            اهلندسيةاهلندسيةاهلندسيةاهلندسية    اإلدارةاإلدارةاإلدارةاإلدارة    مديرمديرمديرمدير                                                            اإلنارةاإلنارةاإلنارةاإلنارة    قسمقسمقسمقسم                                                                                    املاليةاملاليةاملاليةاملالية    الشئونالشئونالشئونالشئون    مديرمديرمديرمدير                                    

(                        )     (                        )     (                        )     (                        )                     (                    )(                    )(                    )(                    )                ))))                (   (   (   (           

        ،،،،،،،،،،،،يعتمديعتمديعتمديعتمد                                                                        

        العريشالعريشالعريشالعريش    ومدينةومدينةومدينةومدينة    مركزمركزمركزمركز    رئيسرئيسرئيسرئيس                                                                

                                                                (                                       )(                                       )(                                       )(                                       ) 

            ــــــــاصـــــــــــــةــــــــاصـــــــــــــةــــــــاصـــــــــــــةــــــــاصـــــــــــــةاخلاخلاخلاخل        الشــــــــــــــــروطالشــــــــــــــــروطالشــــــــــــــــروطالشــــــــــــــــروط

 ....اعرتاضاعرتاضاعرتاضاعرتاض    دوندوندوندون    النقصالنقصالنقصالنقص    أوأوأوأو    بالزيادةبالزيادةبالزيادةبالزيادة    الكمياتالكمياتالكمياتالكميات    تعديلتعديلتعديلتعديل    يفيفيفيف    احلقاحلقاحلقاحلق    للمجلسللمجلسللمجلسللمجلس .١

  . . . .الشروطالشروطالشروطالشروط    راسةراسةراسةراسةلكلكلكلك    وفقاوفقاوفقاوفقا    لألعماللألعماللألعماللألعمال    الفنيةالفنيةالفنيةالفنية    باملواصفاتباملواصفاتباملواصفاتباملواصفات    االلتزامااللتزامااللتزامااللتزام    يتميتميتميتم .٢

  . . . .جنيهجنيهجنيهجنيه) ) ) ) ٧٥٠٠٧٥٠٠٧٥٠٠٧٥٠٠ ( ( ( (مببلغمببلغمببلغمببلغ    ابتدائيابتدائيابتدائيابتدائي    تأمنيتأمنيتأمنيتأمني    الفنيالفنيالفنيالفني    باملظروفباملظروفباملظروفباملظروف    يرفقيرفقيرفقيرفق .٣

  . . . .فيهافيهافيهافيها    التغيريالتغيريالتغيريالتغيري    وعدموعدموعدموعدم    املطروحةاملطروحةاملطروحةاملطروحة    باملواصفاتباملواصفاتباملواصفاتباملواصفات    االلتزامااللتزامااللتزامااللتزام    يتميتميتميتم .٤

  . . . .العريشالعريشالعريشالعريش    مدينةمدينةمدينةمدينة    جملسجملسجملسجملس    مبخازنمبخازنمبخازنمبخازن    واالستالمواالستالمواالستالمواالستالم    الفحصالفحصالفحصالفحص    يتميتميتميتم .٥

  . . . .واالستالمواالستالمواالستالمواالستالم    الفحصالفحصالفحصالفحص    بعدبعدبعدبعد    الدفعالدفعالدفعالدفع .٦

  . . . .بعدهابعدهابعدهابعدها    التأخريالتأخريالتأخريالتأخري    اليتماليتماليتماليتم    شهرشهرشهرشهر    التوريدالتوريدالتوريدالتوريد    مدةمدةمدةمدة .٧

  . . . .أصليةأصليةأصليةأصلية    املستخدمةاملستخدمةاملستخدمةاملستخدمة    املهماتاملهماتاملهماتاملهمات    مجيعمجيعمجيعمجيع .٨

  . . . .أصليةأصليةأصليةأصلية    غريغريغريغري    أصنافأصنافأصنافأصناف    أيأيأيأي    رفضرفضرفضرفض    يتميتميتميتم .٩

 ....العينةالعينةالعينةالعينة    تقديمتقديمتقديمتقديم    بدونبدونبدونبدون    عرضعرضعرضعرض    أليأليأليألي    ينظرينظرينظرينظر    والوالوالوال    عينةعينةعينةعينة    تقديمتقديمتقديمتقديم    يتميتميتميتم .١٠



        

 

  

  

  

 


