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كراســــة
الشروط والمواصفات لعملية
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خطه إستثماريه ٢٠١٦/٢٠١٥
* جلســة فتح المظاريف الفنيه  :يوم الخميس الموافق  ٢٠١٥/١١/١٩الساعه
الثانية عشراً ظھراً
* إسم مقدم العطاء :
* التأمين اإلبتدائى  ١٠٠٠٠ :جنيه ) فقط عشرة آالف جنيه (
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 -١الإللتزام بالمواصفات الفنيه وفقا لكراسة الشروط والمواصفات
 -٢يرفق بالمظروف الفنى تأمبن إبتدائى بمبلغ  ١٠٠٠٠جنيه فقط عشرة آالف جنيه يزاد إلى  ٪٥عنOد
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 الخميس الموافق ٢٠١٥/١١/١٩
 -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

محافظة شمال سيناء
مجلس مدينة العريش
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المواصفات الفنيه لعملية  /شراء سياره نقل قالب ) (٦عجل
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السياره
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اإلطارات
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ناقل الحركه
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التعليق
األوزان
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المقود
مواصفات الصندوق
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الكوريك
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إتجاه القلب للخلف

١١

الدھان

١٢

ملحوظه

١٣

المستلزمات
مركز الصيانه

نقل قالب موديل ال يقل عن  ٢٠١٥بلد الصنع يابانى – امريكى – أوروبى
ديزل رباعى األشواط –  ٦سلندر على خط مستقيم قدرة  ٢٤٠حصان السعه اللتريه
من  ١١.٩ :١١لتر من نفس نوع السياره
السياره مجھزه بعدد ) (٦إطارات ) دوبل عجل خلفى مقاس  ١١٠٠/٢٠باإلضافه إلى
إطار إحتياطى إستبن كامل بالجنط (
صندوق التOروس مOصمم للخدمOه الOشاقه يعطOى ) (٥سOرعات أماميOه وسOرعه واحOده
خلفيه ويتم نقل الحركه بواسطة دبرياج ذو قرص جاف
سوست ورقيه ومساعدين خدمه شاقه أماميه وخلفيه
الوزن اإلجمالى للسياره ال يقOل عOن  ١٧طOن والحمولOه الOصافيه ال تقOل عOن  ١٠طOن
وھى مناسبه لقدرة المحرك
جھة اليسار باور إستيرنج
سعة  ١٠م ٣يصنع الصندوق من الOواح الOصلب الكربOونى المOسحوب علOى
الساخن سمك الصاج اليقل عن  ٤مم لألجناب والOصدر واألرضOيه ال تقOل عOن ٥
مم
الOOصندوق مقOOوى مOOن الجOOانبين بكمOOر علOOى شOOكل حOOرف  UبمقOOاس مناسOOب
ملحوم مع الصاج لحاما طويال مستمرا لتكون من الصاج علبه ذات مقاومه عاليOه
وتكون اللحامات طبقا ألصول الصناعه
الOOصندوق مقOOوى عنOOد مكOOان تثبOOين الOOسلندر الھيOOدروليكى بالتقويOOه الالزمOOه
لتحمل الضغط الناتج عند تشغيل السلندر
قاع الصاج مجھز من الخارج بالتقويات الالزمه من كمر طOولى وعOوارض
بعدد مناسب حسب أصول الصناعه
الصندوق مزود بOشاسيه مOساعد مOن الOصلب سOمك ال يقOل  ٦مOم مثنOى مOع
العوارض المناسبه ومثبOت فOى شاسOيه الOسياره عOن طريOق ركOب تثبيOت مربوطOه
بمسامير صلب وصواميل تأمين
الباب الخلفى للصندوق يفتح من أسفل إلى أعلى عند رفع الصندوق ويغلOق
بنزول الصندوق إلى أسفل
التجھيزه مثبته على شاسيه السياره طبقا ألصول الصناعه ويتم التحكم فOى
القالب من داخل الكابينه
الOOصندوق مOOزود برفOOارف وداليOOات لحمايOOة العجOOل وتOOضع فرنتونOOة بOOصدر
الصندوق لحماية الكابينه
مOOستورد بالكامOOل يعمOOل جھOOاز القلOOب بطلمبOOه ھيدروليكيOOه تعمOOل عOOن طريOOق
خراطيم ضغط عالى بمنطقة الزيت ) الطلمبه ماركه عالميه مستورده (
جھاز الرفع ) الكوريك ماركه عالميه من نفس بلد صنع السيارة ( حموله ال
تقل عن  ٢٣طن وبلف التحكم ويد التشغيل جميعھا من نفس بلد صنع الكوريك
يOOتم تOOشغيله عOOن طريOOق وحOOدة مأخOOذ قOOدرة  P.T.OمOOن صOOندوق تOOروس
السياره
دائرة الھيدروليك إبتداءا من يد التشغيل وحتى الكوريك من نفس بلOد صOنع
الكوريك
الخراطيم والالواكير وكافة المستلزمات من نفس بلد صنع الكوريك
يدھن الصندوق بطبقتين من البويOه اإلبتدائيOه المقاومOه للOصدأ بعOد التبطOين ثOم يOدھن
بطبقتين من الطالء النھائى باللون المطلوب والمناسب للكابينه
إن كOOان ھنOOاك تجميOOع محلOOى ألى أجOOزاء مOOن الOOسياره يكOOون ذلOOك مثبOOت فOOى الOOسجل
الصناعى الخاص بالشركه المورده وجميع األجزاء للسياره من بلد منشأ واحد
كوريك رفع مناسOب لOوزن الOسياره – طفايOة حريOق  ٦كجOم – مثلOث عOاكس – شOنطة
إسعاف – شنطة عده كامله  -مفتاح عجل
وجود مراكز صيانه معتمده للشركه ) خدمة ما بعد البيع (
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 ٣٦شھر من تاريخ التسليم
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يعتمد ،،،
رئيس مركز ومدينة العريش
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م  /محمد فھمى البيك

