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المصطلحات المستخدمة
المقصود به

المصطلح

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.

الهيئة

المقر الكائن بمبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة

السويس -طريق العين السخنة -القطامية القديم -الكيلو - 111العين السخنة –

مقر الهيئة

محافظة السويس.

مقر الهيئة بالقاهرة

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــس560/3005553 :

 11شارع هدى شعراوي – باب اللوق – وسط البلد –القاهرة
لوائح الهيئة والقوانين المصرية والق اررات التشريعية وكافة اللوائح والق اررات الو ازرية

اللوائح والقوانين

والقواعد التنظيمية المصرية ذات الصلة بالمشروع.

ويقصد به المستندات التي يعدها ويقدمها المستثمر طبقا لكراسة الشروط المواصفات

العرض

المعدة من قبل الهيئة بما في ذلك أي مستندات مكتوبة وأي مواد أخرى مقدمة منه .

العرض المستوفى

العرض المستوفى لجميع المتطلبات المذكورة تفصيليا في كراسة الشـروط المواصفات
المعدة من قبل الهيئة.

العروض غير المستوفاة العروض غير المقبولة فنيا
الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.

الجهة المستفيدة
الجهة مقدمة العطاء
الشروط
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 -0مقدمة
 0-0الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس
هى الهيئة الحكوميـة المنشـةة وفقـا ألحكـام قـانون المنـاطق االقتصـادية ذات الطبيعـة الخاصـة الصـادر بالقـانون رقـم 33
لسنة  0550والمعدل بقرار بالقانون رقم  01لسـنة  0510إلدارة المنطقـة االقتصـادية لقنـاة السـويس وكـذلك سـتة مـوان
وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم  335لسنة  0553وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  0030لسنة 0510م.

 2-0نبذة عن موضوع المناقصة

في إطار دعم الدولة لمنظومة المناطق االقتصادية الخاصة صدر قرار مجلس الوزراء رقم  0030لسنة  0510بشةن
الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية لقناة السويس بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس بهدف إيجاد

هيئة مستقلة قادرة على إقامة وتنمية المنطقة االقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب االستثمارات إليها واقامة
المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيالتها في العالم .وزيادة حصة مصر في التجارة

العالمية وذلك من خالل توحيد سلطات اإلدارة ،وأداء األعمال وفقا ألعلى المستويات العالمية ،وتوفير المرافق

والخدمات بةرقى المعايير والمواصفات الفنية ،وتطبيق النظم والمزايا واإلعفاءات الكفيلة بإطالق طاقات االستثمار
والتنمية في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية وتوفير القوى البشرية المدربة الالزمة لذلك وتهيئة أفضل مناخ

عمل جاذب لالستثمار ،خاصة في ظل سياسة االنفتاح على العالم التي تنتهجها الدولة كوسيلة لتحقيق التنمية
االقتصادية.

ونظر لحرص الهيئة على تهيئة المناخ المناسب للعاملين فيها وذلك لحثهم على إنجاز األعمال المسندة لهم على
ا

الوجه األكمل  -فقد قامت الهيئة بطرح عملية توريد احتياجات الهيئة من الحاسبات اآللية ومستلزماتها في مناقصة
عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

 3-0الجهات المقدمة للعطاء

الجهات المعنية بالمناقصة هي شركات متخصصة في مجال تجارة الحاسبات اآللية ومستلزماتها وذات خبرة وكفاءة

مشهودة في أعمال توريد االصناف الواردة بالكراسة ،ويفضل من له  /لهم  -سابقة خبرة في التعامل مع الحكومة
والشركات مملوكة للدولة.
 لضــمان جــودة العمليــة يجــب أن تقــدم الجهــة مقدمــة العطــاء والمتحــالفين معهــا فــي موضــوع المناقصــة مــا يفيــدويثبت سابقة الخبرة لهم مع جهات حكومية أخرى.

 يجب أن تستوفي الجهات مقدمة العطاء وشركائها بياناتها لقوائم المواصفات الفنية ) (Check Listsللمظروفالفني.

صفحة  2من 33

( -مسوح بالتداول بين االطراف)-

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس  -اإلدارة العامة للمشتريات
مناقصة عامة لتوريد أجهزة الحاسبات االلية ومستلزماتها – 2102/2/22

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg

 -2الشروط العامة
 0-2القانون والقواعد الحاكمة

تطبق الهيئة قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ( )33لسنة  0550وتعديالته

الصادرة بالقانون رقم ( )01لسنة 0510م وتخضع ألحكام اللوائح الخاصة بها ومنها الئحة المشتريات واألعمال
بالهيئة وعلى من يرغب في االطالع أو الحصول على نسخة التفضل بتقديم طلب الى ادارة المشتريات بالهيئة.

 2-2نوع المناقصة

المناقصة عامة وتخضع ألحكام الئحة المشتريات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.

 3-2كراسة الشروط والمواصفات

على الجهة مقدمة العطاء أن تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقة ،ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات

بتقديم اآلتي:

 خطاب تفويض من الجهة مقدمة العطاء باسم الشخص الذي سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون موقع
ومختوم بختم الجهة مقدمة العطاء.

 دفع قيمة شراء الكراسة مقابل إيصال بذلك.

على الجهة مقدمة العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط والمواصفات وختمها بخاتم الشركة واعادتها مرفقة
بالعرض المقدم منها مع إقرار بةنها درست الشروط والمواصفات جيدا وأنها موافقة على جميع الشروط والمواصفات
وملتزمة بها على أن يكون اإلقرار موقعا ومختوما بختم الجهة مقدمة العطاء.

تعد كراسة الشروط والمواصفات والعرض الفني وكافة المالحق والمكاتبات المتبادلة بين الهيئة والجهة جزء من العقد
الذي سيوقع بين الجهة المسندة وبين الجهة المتعاقدة ومكملة له.

ال يعتد بةي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الجهة المسندة ذلك كتابتا.

 4-2عنوان مراسالت مقدمي العطاءات

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد اإللكتروني الخاص بهم

التي سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسالت واإلشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد لالستالم،

ويعتبر هذا العنوان محال مختا ار له وأن كافة المكاتبات والمراسالت التي ترسل عليه تنتج أثارها القانونية وفي حالة
تغيير العنوان يتعين إخطار الهيئة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول واال اعتبرت مراسلتها على هذا

العنوان صحيحة ومنتجه لكافة أثارها القانونية.
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 0-2تقديم العطاءات

تقديم العطاءات فى مظروفين منفصلين:

 1-5-2المظروف األول :العرض الفنى
 يجب أن يستوفي العطاء جميع الشروط والقواعد الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات واال يعتبرالعرض مرفوضا فنيا.

 يجب أن يتم تسليم العطاء قبل موعد جلسة فض المظاريف (في حالة ارساله بالبريد العبرة تكون بتوقيتاستالمه وليس بتوقيت ارساله).

سيتبع ذلك تقييم العروض وهو ما قد يتخلله أن تطلب من الشركات استفسارات شفوية أو مكتوبة.
يتم تقييم العروض فنيا وينتهى ذلك الى قرار من لجنة البت بقبول أو برفض العرض.

 2-5-2المظروف الثانى :العرض المالى
يتم فضه في جلسة الحقة تحدد ويخطر بها من اجتازوا التقييم الفني.

سيتبع ذلك الدراسة المالية للعروض ثم مفاوضة الجهة صاحبة أفضل عرض فنى /مالي.
تنتهى االجراءات بالترسية والتعاقد.

يبدأ العد للبرنامج التنفيذي من تاريخ اليوم التالي إلخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطاؤه ماليا.

 6-2سريان مفعول العطاء

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد

استالمه بمعرفة الهيئة وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة بكراسة الشروط .واذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل
الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية فيصبح التةمين المؤقت المودع حق للهيئة دون حاجة إلى إنذار ،أو االلتجاء إلى

القضاء ،أو اتخاذ أية إجراءات ،أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

 2-2الجدول الزمني إلجراءات المناقصة

يراعى أن تسير اجراءات المناقصة وفقا للجدول الزمني التالي-:
يوم السبت الموافق 2102/ 3 / 3

تاريخ االعالن عن المناقصة
اخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات

يوم الخميس الموافق 2102/ 3 / 22

موعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية

يوم الخميس الموافق 2102/ 3 / 22

نهايـــة التقيـــيم الفنـــي والمـــالي للعـــروض واختيـــار أفضـــلها واصـــدار
أخطار الترسية للشركات الراسي عليها البنود

خمسة وأربعون يوما من تاريخ فض المظاريف الفنية

وفى حالة رغبة أي صاحب عطاء في تقديم عرضه في وقت سابق للتاريخ المحدد يكون عليه مخاطبة الهيئة من
خالل بيانات االتصال المذكورة أعاله .وتحتفظ الهيئة بالحق في تةجيل موعد وتاريخ اإلغالق على أن تقوم بإخطار

مقدمي العطاءات بوقت كافي.

الهيئة لن تلتفت إلى اي عرض يرد إليها بعد تاريخ وموعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية.
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 2-2اللغة المستخدمة

اللغة العربية هي اللغة التي يجب استخدامها في كتابة العروض والمراسالت واالستفسارات والوثائق ولغة العقد الحاكمة

هي اللغة العربية.

 9-2تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف

تحدد يوم الخميس الموافق  2102/ 3 / 22موعدا النعقاد جلسة فض المظاريف الفنية وذلك في تمام الساعة

الثانية عشر ظه ار بمقر الهيئة بمبنى خدمة المستثمرين بالعين السخنة – محافظة السويس.
يجوز أن يحضر مندوبا عن الجهة مقدمة العطاء جلسة فض المظاريف على أن يكون مفوضا بخطاب معتمد.

 01-2مدة االرتباط

مدة سريان العطاء ثالثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية  ،وعند انقضاء مدة سريان العطاء قبل الترسية يجوز
لمقدمه استرداد التةمين االبتدائي  ،وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول  .فإذا لم يطلب مقدم

العطاء ذلك اعتُبِر قابال الستمرار مدة سريان االرتباط بعطائه إلى أن يصل للهيئة إخطار منه لسحب التةمين وعدوله
عن عطائه.

 00-2التأمين
 1-11-2التأمين االبتدائي
التةمين االبتدائي وقدره  05555جنيه مصري ( فقط عشرون الف جنيها مصري ال غير) ويرفق بالعرض الفني.

يكون التةمين باسم الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس إما نقدا أو بشيك مصرفي معتمد من المصرف

المسحوب عليه أو بخطاب ضمان بنكي غير مقترن بةي شروط أو تحفظات وغير قابل لإللغاء وساري لمدة أربعة
أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية على أن يكون البنك الصادر منه خطاب الضمان لم يتعد حد إصدار

خطابات الضمان المقررة من البنك المركزي المصري.
 2-11-2التأمين النهائى
على مقدم العطاء المقبول أن يودع في فترة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي إلخطاره بقبول عطائه تةمينا

نهائيًّا يعادل ( )%0من قيمة العطاء المقبول.

 واذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بةداء التةمين النهائي في المهلة المحددة يحق للهيئة إلغاء العقد دون الحاجة التخاذأية إجراءات قانونية  ،ويصبح التةمين االبتدائي في جميع الحاالت من حق الهيئة .كما يكون لها الحق أن تخصم قيمة

كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحق ة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ،وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها

في الرجوع عليه قضائيًّا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق اإلدارية.

 يرد التةمين االبتدائي إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بعد انقضاء ثالثون يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان العطاء،أو بعد سداد التةمين النهائي من قبل صاحب العطاء المقبول وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ تقديمه لطلب االسترداد.
 ال تدفع جهة االسناد فوائد على التةمين.صفحة  2من 33
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 02-2فض المظاريف الفنية

ستقوم الهيئة بفتح مظاريف العطاءات في حضور مقدمي العطاءات اللذين يقررون الحضور أو َمن ينوب عنهم
بموجب تفويض كتابي لحضور جلسات فتح المظاريف في الوقت والتاريخ والمكان المذكورين في البرنامج الزمني
أعاله وعلى ممثلي مقدمي العطاءات الحاضرين أن يوقعوا إلثبات حضورهم وسيتم فتح التغليف الخارجي وفض

المظروف الفني في جلسة فض المظاريف الفنية والتةكد من استكمال العطاء وااللتزام بمستندات العطاء .وستقوم الهيئة
بإعداد محضر لوقائع جلسة فتح مظاريف العطاءات الفنية بما في ذلك المعلومات التي سيفصح عنها للحاضرين طبقا

لمتطلبات هذا البند.

 03-2زيادة الكميات

للهيئة الحق في أي وقت من األوقات خالل مدة العقد أن تعدل في الكميات الواردة بقائمة الكميات سواء بالزيادة أو

بالنقص في حدود ( %00خمسه وعشرون في المائة) وبنفس سعر الوحدة مع تسوية السعر اإلجمالي تبعا لذلك
ويعتبر مقدم العطاء موافقا على هذا الشرط بمجرد تقديم عطائه ،وليس له الحق في المطالبة بةي تعويض عن ذلك.

 04-2فض المظاريف المالية

ستقوم الهيئة فور االنتهاء من تقييم العطاءات الفنية بإخطار مقدمي العطاءات كتابيا بما اذا كانت عطاءتهم الفنية

تعتبر مستوفية ومقبولة او مرفوضة ،كما يتضمن هذا اإلخطار أيضا دعوه مقدمي العطاءات المقبولة فنيا لفتح
العطاءات المالية .وسيتم أتباع ذات الخطوات السابق أتباعها بجلسة فض المظاريف الفنية.

 00-2التقييم المالي

ستقوم الهيئة باستخدام القيمة المالية المقدمة والتي ستسددها الهيئة ( يجب أن تكون األسعار المقدمة مفصلة لكل بند

على حده) كةساس للتقييم المالي .والتقييم المالي سيتم فقط للعطاءات التي قبلت فنيا.

وسيتم التقييم المالي في ضوء القيمة التي ستسددها الهيئة والتي يتضمنها العرض المالي مع األخذ في االعتبار عدد
النقاط الحاصل عليها صاحب العطاء في التقييم الفني وذلك بقسمة القيمة الحالية للمدفوعات لكل صاحب عطاء /
عدد النقاط الحاصل عليها في التقييم الفني مضروبا في  155واختيار صاحب القيمة األدنى.

 06-2اخطار العطاء الفائز والترسية المالية

في حالة ما إذا كان قيمة أقل العطاءات بناءا على التقييم المالي المذكور أقل من القيمة التقديرية لبنود المناقصة

والموضوعة من قبل الهيئة ،فيعتبر هذا العطاء فائ از  ،وستقوم الهيئة بةخطار اصحاب تلك العطاءات بالبنود الراسية

على صاحب العطاء.

 02-2توقيع العقد

تصدر الهيئة خطاب ترسية ويسلم لمن ترسو عليه المناقصة أو إخطاره به بموجب خطاب موصى بعلم وصول ،
وعليه أن يتقدم للهيئة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ استالمه لإلخطار للتوقيع على العقد او استالم امر االسناد،

و فى حالة عدم استالم امر االسناد أو عدم التوقيع على العقد يحق للهيئة إلغاء الترسية ومصادرة التةمين وال يحق له
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الرجوع على الهيئة فى هذا الشةن  ،أما إذا كان التةخير ألسباب ترجع للهيئة فتحسب المدة المذكورة من تاريخ إخطاره
بجاهزية العقد للتوقيع.

 02-2حرية الهيئة في اإللغاء والتعديل

للهيئة حرية التصرف في أي وقت سابق لتاريخ وموعد فض المظاريف الفنية أن ترسل إشعا ار كتابيا لمقدمي العطاءات
باآلتي :

 إلغاء أو تغيير االجراءات الواردة بكراسة الشروط .
 إلغاء ،إضافة ،تعديل كل أو جزء من كراسة الشروط .
 مد فترة وتاريخ موعد لجنة فض المظاريف الفنية.

 09-2مسئولية الهيئة عن تكاليف العطاءات

في جميع األحوال ال تكون الهيئة مسئوله أمام أي مقدم عطاء عن أي تكاليف أو مصاريف أو خسائر أو أضرار قد

تكبدها في إعداد عطائه أو في إجراء المفاوضات الالحقة المرتبطة بالعطاء أو االتفاق وال تضمن أو تلتزم الهيئة بةي
وجه من الوجوه بةن ترسي المشروع ألى متناقص يستجيب لهذا العطاء مهما كانت محتويات العطاء المقدم منه ومدى

أفضليتها بالنسبة إلى ما قد يقدم من عطاءات من متناقصين آخرين  ،ويقبل ويوافق مقدمو العطاءات على االلتزام
بكل القواعد والشروط المنصوص عليها في كراسة الشروط والمواصفات ومستندات العطاء ويقبلون ق اررات الهيئة

كق اررات نهائية في عم ــلية الطرح والترسية ،ويحق للهيئة إلغاء وسحب الطرح دون إعالن عن ترسية المشروع وفقا فقط
إلرادة الهيئة منفردة وبصرف النظر عن العطاءات التي قد يتم أو تم تقديمها ،وذلك كله دون ادنى مسئولية على الهيئة

تجاه أي شخص قد حصل على كراسة الشروط أو تقدم أو سيقدم العطاء.

 21-2التنازل عن العقد

ال يحق لمن ترسو عليه المناقصة التنازل للغير عن القيام بكامل أعمال العقد أو أي جزء منه إال بعد أخذ موافقة

الهيئة مقدما وكتابة على هذا التنازل ويبقى المتعاقد مسئوال بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد وفى حالة
مخالفة ذلك يكون للهيئة الحق في فسخ العقد ومصادرة التةمين وتطبيق أحكام الالئحة.

 20-2اإلخالل بشروط التعاقد

في حالة اإلخالل بشروط التعاقد فإنه يحق للهيئة فسخ العقد ،أو سحب العمل من َمن ترسو عليه المناقصة وتنفيذه
على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويصبح التةمين النهائي من حق الهيئة ،كما يكون

ستحق لمن ترسو
لها الحق أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تُ َ
عليه المناقصة لديها  .وفي حالة عدم كفايتها تلجة إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ،أيا كان
سبب االستحقاق دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية ،وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها في الرجوع عليه بما

لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري.
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 22-2فسخ العقد بحكم القانون

يفسخ العقد تلقائيا قبل مدته دون اعتراض من المتعاقد ،ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحاالت

اآلتية:

 إذا ثبت أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التالعب في تعامالته مع الهيئة أو حصوله على
العقد.

 إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

ويترتب على الفسخ في الحاالت السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة التةمين النهائي لصالح الهيئة ،ولها الحق في تحميل
المتعاقد بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخ ،وحقها في مطالبته بالتعويض ،ولها في سبيل ذلك الحجز على ما

يكون للمتعاقد لدى الغير أو الجهات اإلدارية األخرى.

 23-2االلتزام بالقوانين

يلتزم من ترسو عليه المناقصة بكافة القوانين المصرية السارية وقت إبرام العقد وما يرد عليها من تعديالت مستقبلية

واالستجابة لكافة متطلبات الهيئة والجهات الحكومية األخرى ذات الصلة.

 24-2فض المنازعات

تطبق أحكام قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ( )33لسنة  0550وتعديالته

الصادرة بقرار بقانون رقم ( )01لسنة 0510م في المنازعات التي تنشة حول تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود التعاقد
المزمع إبرامه مع الراسي عليهم المناقصة.

في حالة فشل التفاوض فالتعاقد يحكمه القانون المصري وتختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في النزاع.

 20-2شروط وأحكام أخرى

 يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع واذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي مالحظة
خاصة بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.

 لن يلتفت إلى أي ادعاء من مقدم العطاء لوجود خطة في العطاء المقدم منه أيًّا كان هذا الخطة إذا ما تقدم
هذا االدعاء بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
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 -3العرض الفنى
 0-3مواصفات عامة للعرض الفنى

 التوريدات المطلوبة تتكون من ستة أجزاء منفصلة .يعتبر كل جزء وحدة متكاملة ويمكن التقدم بعرض متكامل
واحد في أي من هذه األجزاء أو في بعضها أو فيها كلها.

 يحق للجنة البت رفض العروض الفنية المقدمة خارج نطاق القوائم الفنية لألصناف المطلوبة )(Check list
المذكورة في هذه الكراسة


البد من تدوين المواصفات كاملة على القوائم الموجودة بالكراسة ،وغير مقبول أن تدون الجهة مقدمة العطاء

كلمات القبول السلبية أمثال الكلمات )(Yes, Ok, Offered, Available, Comply.. etc.

 ألغراض التقييم ،على المورد أن يرفق الكتالوجات األصلية لألجهزة  -أو نشرات اإلنترنت الخاصة بالصنف.

 في حالة وجود نقص في ) (Check listعن ) (Datasheetسوف يعتد بالمواصفات الفنية في ).(Check list
 المواصفات المدون بجانبها ( )Specifyتعنى انها مواصفة لها تقييم طبقا للعروض المقدمة.

 المواصفات المدون بجانبها ) (At Leastتعنى أنها اقل مواصفة يتم قبولها وسيتم رفض المواصفة األقل وبالتالي
رفض العرض.

 المواصفات المدون بجوارها ) (Must beهي نقاط حاكمة ويحق للجنة البت رفض البند في حالة عدم توافرها ،كما
أن التقدم بمواصفات أعلى منها ال يعني إعطاء العرض ميزة عن العروض االخرى

 لضمان مستوى مناسب من الجودة ،وحيث أن كال من مؤسسة  Gartnerو IDCهي مؤسسة محايدة ،فيجب أن

يكون صاحب العالمة التجارية لألصناف المقدمة في كل األجزاء من (االول الى الخامس) مذكو ار في
 ،Gartner Magic Quadrantsأو أن يكون من إحدى الشركات التي لها ترتيب في تقارير  ،IDCوذلك في

التقرير األخير ألي من المؤسستين وعلي الجهة مقدمة العطاء ادراج التقارير الدالة علي ذلك( .شرط حاكم)

 البد أن يكون للشركات المنتجة لألصناف المقدمة فرع أو وكيل معتمد في جمهورية مصر العربية (شرط حاكم)
 يجب ان تكون األجهزة من ماركات عالمية ( Brand Nameشرط حاكم) وذلك لكل االجزاء.
 يتم توريد جميع الكابالت الخاصة بالتشغيل( .شرط حاكم).
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 1-1-3تجزئة المناقصة
االجزاء

Item

Group

الجزء االول

أجهزة حاسبات شخصية والبات

Group A

الجزء الثانى

جهاز الب ماك

Group B

الجزء الثالث

جهاز حاسب لوحى

Group C

الجزء الرابع

أجهزة طابعات متعددة

Group D

الجزء الخامس

أجهزة فاكس

Group E

الجزء السادس

وحدات تخزين ثانوية

Group F

تتكون المناقصة من اجزاء منفصلة وذلك طبقا (جدول  1-3ملخص العرض الفنى( كما يلى:
▪ كل جزء عبارة عن وحدة متكاملة وغير مسموح التقدم لبعض األصناف داخل أى جزء ،ويمكن للشركة
الموردة التقديم فى بعض أو كل األجزاء.
▪ يجب التقدم بحل واحد فقط فى كل جزء (اليمكن التقديم بعروض بديلة).

▪ يجب توريد نسخ أصلية من دليل تشغيل واستخدام جميع األجهزة مع جميع الكابالت الخاصة بالتشغيل.

 2-3معايير رفض العطاء

يحق للجنة رفض العروض المقدمة من الشركات على األسس اآلتية:
▪ عدم وجود سابقة أعمال تماثل وتكاف األعمال المطلوبة.
▪ عدم وجود أى مرفق من المرفقات المطلوبة يؤدى مباشرة الى رفض العطاء.
▪ عدم االلتزام بكتابة البيانات فى النماذج (الجداول) المخصصة لها.
▪ عدم ختم العطاء بختم الشركة على كل ورقة.
▪ عدم التقدم فى بند من البنود داخل الجزء المتقدم إليه.

 3-3منهجية التقييم

 يتم التقييم الفنى عن طريق النقاط .حيث تجميع النقاط لكل عطاء طبقا لجدول معايير التقييم.

 1-2-3معايير التقييم الفنى

تعتمد منهجية التقييم الفنى على كل من االتى:
 الشركة مقدمة العطاء.

 تقييم فنى للمواصفات الفنية للمنتج المقدم من الشركة.

صفحة  03من 33

( -مسوح بالتداول بين االطراف)-

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس  -اإلدارة العامة للمشتريات
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المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg

معايير التقييم الفنى
البند

البند الرئيسي

الدرجة

سابقة الخبرة في فى الفترة من  2100/2/0حتى
مشروعات
تاريخه
مماثلة
(من واقع أوامر التوريد المرفقه)

4

أعمال التوريد فى الفترة من
 2100/2/0حتى تاريخه من
مستوى األداء
في تنفيذ
واقع سجالت الهيئة أو شهاداتين
التعاقدات السابقة من جهتين حكوميتين معتمدتين
التى سبق التعامل معها

4

مستوي األداء
في تنفيذ طلبات
الصيانة والدعم
الفني
تقييم
الشركة

التقييم
الفني

البند الفرعي

فى الفترة من  2100/2/0حتى
تاريخه ( من واقع سجالت الهيئة
للجهات التي سبق التعامل معها)
أو

تفاصيل الدرجات
أكثر من  21مليون
جنيه

من  01الى 21
مليون جنيه

أقل من  0مليون
جنيه

4

2

0

ال يوجد تأخيرات
في آخر عامين

توجد تأخيرات فى
عام واحد

يوجد تأخيرات في
العامين

4

2

3

1

نسبة و تناسب بين المقدم

(شهادتين من جهتين حكوميتين
مختلفتين معتمدة في حالة عدم
تعامل الجهة مع الهيئة)
2

الفترات الزمنية
لالنتهاء من
الصيانة

نوع الصيانة

فترة التوريد 2
اسابيع

فترة التوريد

3

العالقة مع
صاحب العالمة
التجارية

المصنع/وكيل/موزع معتمد

3

تنظيم العرض

ترقيم العرض – وجود فهرس -
االلتزام بالقوائم  -تقديم
المرفقات كاملة

3

التقييم الفني من
خالل القوائم
والكتالوجات

المواصفات الفنية

نسبة و تناسب بين المقدم ( لزمن االستجابة االسرع )
استبدال بجهاز
جديد حتي يتم
االصالح
3

3

اصالح العطل
بالموقع

اصالح العطل خارج
الموقع

2

0

من  4الى  6اسابيع من 6الى  2اسابيع

اكثر من  2بحد
اقصى  02اسبوع

3

2

1

الشركة األم
المصنعة

وكيل

موزع

3

2

0

نسبة وتناسب بين العروض المقدمة

20

للمواصفات الفنية طبقا ً للجدول الفنى

▪ يجب الحصول على ( 10درجة) من إجمالي نقاط التقييم .على ان ال تقل درجة التقييم الفنى عن  %35من درجة
التقييم الفنى.

صفحة  04من 33

( -مسوح بالتداول بين االطراف)-
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المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg

 ملخص العرض الفنى4-3
Group

Item No.

Group A

1

Group B
Group C

2
3

Group D

4

Group E

5

Group F

6

1-1-(a)
1-1-(b)
1-2
1-3
1-4
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
5-1
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6

Item

QTY

Laptop 04” Core i5
Laptop 00” Core i5
Laptop Core i7
Brand PC Core i5 with Monitor
Brand PC Core i7 with Monitor
Laptop Apple Mac Pro
Windows Tablet
Photocopier
Multi-Function Printer
Multi-Function Color Printer A3/A4
Printer A3
Plotter
Scanner
Fax
External HD 1TB
External HD 2TB
USB Flash Memory 4 GB
USB Flash Memory 16 GB - Android
USB Flash Memory 32 GB
External DVD-Rom

44
2
17
41
10
1
1
9
18
6
2
1
8
2
3
3
200
2
15
2

(Check list)  المواصفات الفنية المطلوبة0-3
Group A:
Item 1-1-(a): Laptop Core i5 QTY (44)
Brand Name
Origin Country

Model Name
Industry Country

Feature
Generation
Processor Family
Numbers of Cores
Processor Speed & Cache
Chipset Brand

Required
Latest Generation or Equivalent
Intel® Core™ i0 Family
Specify
2.5 GHz, 4 MB
Intel
14”
Integrated
8 GB DDR4
500 GB 7200 rpm
DVD R/W
100/1000 Mbits/sec
Wi-Fi

Display
Graphics

Memory
Hard Disk
Optical Drive
Networking

Must Be
Must Be
Specify
At Least
Must Be
Must Be
Must Be
At Least
At Least
Must Be
Must Be
Must Be
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-) (مسوح بالتداول بين االطراف-

Offered

33  من02 صفحة

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg
USB

At Least
Input Must Be
Battery

Specify

Warranty

At least

Operating System

Must Be
Must Be

Carrying Case

3 USB Ports
Keyboard Arabic/English & Touch pad
Specify working hours and the number
of cells
3 year warranty: Service, Support on
site (labor & parts)
Free Dos
Original bag Of the same brand
Group A:
Item 1-1-(b): Laptop Core i5 QTY (2)

Brand Name
Origin Country

Model Name
Industry Country

Feature
Generation
Processor Family
Numbers of Cores
Processor Speed & Cache
Chipset Brand

Required
Latest Generation or Equivalent
Intel® Core™ i0 Family
Specify
2.5 GHz, 4 MB
Intel
to 06” From 00”
Integrated
8 GB DDR4
500 GB 7200 rpm
DVD R/W
100/1000 Mbits/sec
Wi-Fi
3 USB Ports
Keyboard Arabic/English & Touch pad
Include Numeric Keypad
Specify working hours and the number
of cells
3 year warranty: Service, Support on
site (labor & parts)
Free Dos
Original bag Of the same brand

Display
Graphics

Memory
Hard Disk
Optical Drive
Networking
USB
Input

Must Be
Must Be
Specify
At Least
Must Be
Must Be
Must Be
At Least
At Least
Must Be
Must Be
Must Be
At Least
Must Be
Must Be

Battery

Specify

Warranty

At least

Operating System

Must Be
Must Be

Carrying Case

Offered

Group A:
Item 1-2: Laptop Core i7 QTY (17)
Brand Name
Origin Country
 اإلدارة العامة للمشتريات- الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس
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Model Name
Industry Country
-) (مسوح بالتداول بين االطراف-

33  من06 صفحة

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg
Feature
Generation
Processor Family & Cores
Processor Speed & Cache
Chipset Brand

Input

Must Be
Must Be
At Least
Must Be
Must Be
Must Be
At Least
At Least
Must Be
Must Be
Must Be
At Least
Must Be

Battery

Specify

Warranty

At least

Operating System

Must Be
Must Be

Display
Graphics

Memory
Hard Disk
Optical Drive
Networking
USB

Carrying Case

Required
Latest Generation or Equivalent
Intel® Core™ i2 Family, 7700, 4 Cores
3 GHz, 6 MB
Intel
14”
Integrated
8 GB DDR4
500 GB 7200 rpm
DVD R/W
100/1000 Mbits/sec
Wi-Fi
3 USB Ports
Keyboard Arabic/English & Touch pad
Specify working hours and the number
of cells
3 year warranty: Service, Support on
site (labor & parts)
Free Dos
Original bag Of the same brand

Offered

Group A:
Item 1-3: Brand Personal Computer (PC) with LED Monitor of same Brand (Core i5) QTY (41)
Brand Name
Origin Country

Model Name
Industry Country

Feature
Generation
Form Factor
Processor Family & Cores
Processor Speed & Cache
Chipset Brand
Memory
Hard Disk
Optical Drive
Networking
USB

Must Be
Must Be
Must Be
At Least
Must Be
At Least
At Least
Must Be
Must Be
At Least

Keyboard

Must Be

Mouse

Must Be

Warranty

At least

Required
Latest Generation or Equivalent
Tower (Small form factor not accepted)
Intel® Core™ i5 Family, 7500, 4 Cores
2.5 GHz, 4 MB
Intel
8 GB DDR4
500 GB 7200 rpm
DVD R/W
100/1000 Mbits/sec
3 USB Ports
Standard keyboard USB (Same brand
as PC) Arabic/English letters
Scroll optical Mouse USB (Same brand
as PC)
3 year warranty: Service, Support on

 اإلدارة العامة للمشتريات- الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس
2102/2/22 – مناقصة عامة لتوريد أجهزة الحاسبات االلية ومستلزماتها
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Offered

33  من07 صفحة
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Operating System
Monitor

At Least

site (labor & parts)
Free Dos
HD LED (Same brand as PC) 02”

Group A:
Item 1-4: Brand Personal Computer (PC) with LED Monitor of same Brand (Core i7) QTY (10)
Brand Name
Origin Country

Model Name
Industry Country

Feature
Generation
Form Factor
Processor Family & Cores
Processor Speed & Cache
Chipset Brand
Memory
Hard Disk
Optical Drive
Networking
USB

Must Be
Must Be
Must Be
At Least
Must Be
At Least
At Least
Must Be
Must Be
At Least

Keyboard

Must Be

Mouse

Must Be

Warranty

At least

Operating System
Monitor

At Least

Required
Latest Generation or Equivalent
Tower (Small form factor not accepted)
Intel® Core™ i2 Family, 7700, 4 Cores
3 GHz, 6 MB
Intel
8 GB DDR4
500 GB 7200 rpm
DVD R/W
100/1000 Mbits/sec
3 USB Ports
Standard keyboard USB (Same brand
as PC) Arabic/English letters
Scroll optical Mouse USB (Same brand
as PC)
3 year warranty: Service, Support on
site (labor & parts)
Free Dos
HD LED (Same brand as PC) 02”

Offered

Group B:
Item 2-1: Laptop Apple Mac Pro QTY (1)
Brand Name
Origin Country

Model Name
Industry Country

Feature
Processor Family & Cores
Processor Speed

Required
Intel Core i7 , 4 Cores
2.0 GHz

Must Be
At Least
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Offered

33  من02 صفحة

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg
Chipset Brand

Input

Must Be
Must Be
Specify
At Least
At Least
Must Be
Must Be
Must Be
At Least
Must Be

Battery

Specify

Warranty

At least

Carrying Case

Must Be

Display
Graphics

Memory
Hard Disk
Optical Drive
Networking
USB

Intel
From 14” to 06”
Specify
16 GB
512 SSD
DVD R/W
100/1000 Mbits/sec
Wi-Fi
3 USB Ports
Keyboard Arabic/English & Touch pad
Specify working hours and the number
of cells
3 year warranty: Service, Support on
site (labor & parts)
Original bag
Group C:
Item 3-1: Windows Tablet QTY (1)

Brand Name
Origin Country

Model Name
Industry Country

Feature
Processor Family Must Be
Numbers of Cores Specify
Memory At Least
Flash Storage At Least
Networking Must Be
USB Must Be
Screen Size Must Be
Touch Screen Must Be
OS and Office Must Be

Required

Offered

Intel
Specify
2 GB
32 GB
Wi-Fi
Supported
From 10” to 12”
Supported
Window 10 + MS Office 2016

Group D:
Item 4-1: Photocopier QTY (9)
Brand Name
Origin Country
Feature
Functions
Technology

Model Name
Industry Country
Required
At Least
Must Be
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Offered
Print, Copy, Scan
Laser

-) (مسوح بالتداول بين االطراف-

33  من09 صفحة

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg
Memory
Monthly Duty Cycle1
First Page Out
Copy Resolution
Print Resolution
Connectivity
Display
Duplex Printing
Printer Languages
Warranty

At Least

1 GB
Up to 100,000 Pages
< 10 Sec
Up to 600 x 600 dpi
Up to 1200 x 1200 dpi
10/100/1000 Base-T, 1 USB 2.0
Specify
Automatic
Specify
1 Year Warranty

Must Be

At Least
Specify
Must Be
Specify
At Least

Group D:
Item 4-2: Multi-Function Printer A4 QTY (18)
Brand Name
Origin Country
Feature
Functions
Processor Speed
Memory
Technology
Printer Resolution
First Page Out
Monthly Duty Cycle
Connectivity
Display
Duplex printing
Tray
Feeder
Standard printer
languages
Warranty

Model Name
Industry Country
Required
At Least
At Least
At Least
Must Be

Offered

At Least
Specify
Must Be
Specify
Must Be

Print, Copy, Scan
600 MHz
512 GB
Laser
Up to 600 x 600 dpi
< 15 Sec
Up to 40,000
10/100/1000 Base-T, 1 USB 2.0
Specify
Automatic
Specify
Supported

Specify

Specify

At Least

1 Year Warranty

Must Be

Group A:
Item 4-3: Multi-Function Color Printer A3/A4QTY (6)
Brand Name
Origin Country
Feature
Functions
Color

Model Name
Industry Country
Required
At Least
Must Be
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Offered
Print, Copy, Scan
A3 Color Printer

-) (مسوح بالتداول بين االطراف-

33  من21 صفحة

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg
Paper Size At Least
Processor Speed At Least
Memory At Least
Monthly Duty Cycle
Paper capacity Specify
Connectivity At Least
Warranty At Least

A3, A4, A5, A6
600 MHz
512 MB
Up to 50,000 Pages
Specify
10/100/1000 Base-T, 1 USB 2.0
1 Year Warranty
Group D:
Item 4-4: Printer A3 QTY (2)

Brand Name
Origin Country
Feature
Function
Technology
Processor Speed
Memory
Internal Storage
Duplex Printing
Monthly Duty Cycle
Standard Paper Trays
First Page Out
Connectivity
Printer Language
Paper capacity
Display
Warranty

Model Name
Industry Country
Required
Must Be
Must Be
At Least
At Least
Specify
Must Be
At Least
Must Be
At Least
Specify
Specify
Specify
At Least

Offered

Printer A3
Laser
600 MHz
512 GB
Specify
Automatic
Up to 70,000 Pages
Two Trays with Feeder
< 15 Sec
10/100/1000 Base-T, 1 USB 2.0
Specify
Specify
Specify
1 Year Warranty

Group D:
Item 4-5: Plotter QTY (1)
Brand Name
Origin Country
Feature
Function
Standard Sheets

Model Name
Industry Country
Required
At Least
Must Be
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Offered
Print, Scan, Copy
A4, A3, A2, A1, A0

-) (مسوح بالتداول بين االطراف-

33  من20 صفحة

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg
Memory
Printer Resolution
Scan Resolution
Media Roll Size
Media Input/Tray
Automatic Cutter
Printer Speed
Scan Speed
Display
Connectivity
Warranty

At Least

Specify
Specify
Must Be
Specify
Specify
Specify
At Least
At Least

1 GB
Up to 1200 x 1200 dpi
Up to 600 dpi
Specify
Sheet feed, Roll feed, Input tray
Supported
Specify
Specify
Specify
10/100/1000 Base-T, 1 USB 2.0
1 Year Warranty
Group D:
Item 4-6: Scanner QTY (8)

Brand Name
Origin Country

Model Name
Industry Country

Feature

Required
ADF & Flatbed, Color, Duplex
A4
40 Pages
30 ppm
Specify
600 dpi
200 Page per day
USB 2.0
TWAIN and ISIS

Scanner type
Size
ADF Capacity
Scan Speed
Scan Speed (Color)
Optical Resolution
Duty cycle (Daily)
Interface
Software driver

Must Be
Must Be
At Least
At Least
Specify
At Least
At Least
At Least
At Least

Offered

Group E:
Item 5-1: FAX QTY (2)
Brand Name
Origin Country
Feature
Brand
Printing Process
Recording Paper Size

Model Name
Industry Country
Required
Must Be
Must Be
At Least
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Offered
Well-known Brand
Monochrome Laser
A4, Letter

-) (مسوح بالتداول بين االطراف-

33  من22 صفحة

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg
Recording Paper Capacity
Automatic Document
Feeder Capacity
LCD Display
Interface
Print Speed
Print Resolution
Modem Speed
Memory Size
One-Touch Dial

At Least

150 Sheets + Manual Tray

At Least

60 Sheets

Must Be
At Least
At Least

Supported
10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
20 ppm (A4)
Up to 600x600 dpi
33.6 kbps with automatic fallback
Reception: Approx. 100 pages
Supported

At Least
Specify
Must Be

Group F:
Item 6-1: External HD 1TB QTY (3)
Brand Name
Origin Country
Feature
Capacity
Interfaces
Size
Brand
OS Compatibility

Model Name
Industry Country
Required
Must Be
At Least
Must Be
Must Be
Must Be

Offered

1TB
USB 2.0 / USB3.0 Compatible
2.5"
Branded (Boxed), Portable
Windows 10, 8.1 and 7
Group F:
Item 6-2: External HD 2TB QTY (3)

Brand Name
Origin Country
Feature
Capacity
Interfaces
Size
Brand
OS Compatibility

Model Name
Industry Country
Required
Must Be
At Least
Must Be
Must Be
Must Be

Offered

2TB
USB 2.0 / USB3.0 Compatible
2.5"
Branded (Boxed), Portable
Windows 10, 8.1 and 7
Group F:
Item 6-3: USB Flash Memory 4GB QTY (200)

Brand Name
Origin Country
Feature
Capacity
Interfaces
OS Compatibility

Model Name
Industry Country
Required
Must Be
At Least
Must Be
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Offered

4 GB
USB 2.0 / USB3.0 Compatible
Windows 10, 8.1 and 7
-) (مسوح بالتداول بين االطراف-

33  من23 صفحة

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg
Group F:
Item 6-4: USB Flash Memory 16 GB - Android QTY (2)
Brand Name
Origin Country
Feature
Capacity
Interfaces
OS Compatibility

Model Name
Industry Country
Required
Must Be
At Least
Must Be
Must Be

Offered

16 GB
USB 2.0 / USB3.0 Compatible
Android Interface
Windows 10, 8.1 and 7
Group A:
Item 6-5: USB Flash Memory 32GB QTY (15)

Brand Name
Origin Country
Feature
Capacity
Interfaces
OS Compatibility

Model Name
Industry Country
Required
Must Be
At Least
Must Be

Offered

32 GB
USB 2.0 / USB3.0 Compatible
Windows 10, 8.1 and 7
Group A:
Item 6-5: External DVD-Rom QTY (2)

Brand Name
Origin Country
Feature
DVD Drive
Interfaces

Model Name
Industry Country
Required
Must Be
At Least

Offered

R/W Drive
USB 2.0 / USB3.0 Compatible

: العينات المطلوبه1-4-3
يجب تقديم عينة من كل من البنود التالية
Item

العينة المطلوبة

1-1

Laptop Core i5

مطلوب عينة من الشنطة فقط

1-2

Laptop Core i7

مطلوب عينة من الشنطة فقط

6-1

External HD 1TB

مطلوب عينة

6-2

External HD 2TB

مطلوب عينة

6-3

USB Flash Memory 4GB

مطلوب عينة

Item No.
1

6
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-) (مسوح بالتداول بين االطراف-

33  من24 صفحة

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg

مطلوب عينة

USB Flash Memory 8GB

6-4

مطلوب عينة

USB Flash Memory 32GB

6-5

مطلوب عينة

External DVD-Rom

6-6

 -4محتويات المظروف الفني
يكتب على المظروف الفني اآلتي:
المناقصة العامة رقم ( )9لسنة 2102/2102
بشـــأن عملية توريد احتياجات الهيئة من

أجهزة الحاسبات االَ لية ومستلزماتها بالمقر الرئيسي للهيئة
عطاء شركة (

"العرض الفني"

)"

يجب على مقدمي العطاءات الفنية التوقيع على كل صفحه من األصل من المفوض من قبل الشركة.
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( -مسوح بالتداول بين االطراف)-

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس  -اإلدارة العامة للمشتريات
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يجب أن تبدأ العروض بصفحة المحتويات التي تحدد أرقام صفحات األقسام المختلفة للعرض ،وتكون صفحات

العرض مطبوعة على جهة واحدة فقط وبمقاس (  ، A4التنسيق التلقائي للهوامش بنظام مايكروسوفت اوفيس) ما لم
تحتوى تلك الصفحات على كتالوجات أو أي بيانات فنية تحتاج لمقاس أوراق مختلف والتي يجب أال يتجاوز حجمها

مقاس  A3ويجب أن يغطى العرض البنود المطلوبة بشكل كامل متضمناَ المعلومات التفصيلية المطلوبة بكراسة

الشروط.

يحتوى المظروف الفني المقدم من الجهة مقدمة العطاء على البنود اآلتية:
 .1بيانات الجهة مقدمة العطاء.
 .0مدة التوريد.

 .3مكان التوريد.
 .1مدة الضمان.

 .0شروط السداد والدفعات المقدمة.

 .6العروض الفنية لألصناف ).(Checklists
 .1المرفقات.

مالحظات على العرض الفني
 على الجهة مقدمة العطاء االلتزام والحفاظ على الترتيب أعاله مع وضع فواصل بين كل بند من بنود المظروفوذلك لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصا ار للوقت والمجهود.

 تقدم العطاءات باللغة العربية مع إمكانية استخدام اللغة االنجليزية للمصطلحات الفنية. -يجب ترقيم كل األوراق في محتويات العرض بما فيها الغالف والفواصل.

 عدد ( )0اسطوانة ضوئية عليها الملفات اإللكترونية للعرض مكتوبة باستخدام )(MS Word & Excelويرفض االسطوانات المؤمنة )(PDF

 يجب أن يتطابق العرض الفني الورقي (األصلي والنسخة) مع العرض المقدم على اسطوانات ضوئية وفي حالةوجود اختالف بين العرض الفني الذي تحتويه االسطوانة الضوئية والعرض الفني الورقي سيعتد بالعرض الورقي

فقط.

 علي الجهة مقدمة العطاء ان تقدم الجداول بعد ملء العمود المعنون ) (Offeredفي كل من جدول العروضالفنية.
النماذج والمرفقات المطلوب إدراجها في العرض الفني:
 نموذج ( )6-1التعريف بالجهة مقدمة العطاء. نموذج ( )6-0نموذج الجهات المتحالف معها ومسئولياتهم مع العلم بةنه لن يعتد بةي تحالف ما لم يتم إدراجصورة اتفاق التحالف.
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 -نموذج ( )6-3وسائل اإلبالغ عن طلبات الدعم الفني.

 نموذج ( )6-1فترات االستجابة لطلبات الصيانة والدعم الفني. نموذج ( )6-0ملخص العرض الفني ،وستتم قراءة هذا النموذج في جلسة فتح المظاريف الفنية في الترتيبالمخصص له وبالشكل المنصوص عليه في هذه الكراسة.

 -نموذج ( )6-6المرفقات المطلوبة مع توضيح رقم صفحة كل منها في العرض الفني.

 تحديد أسماء السادة ممثلي اإلدارات (الفنية واإلدارية والمالية) المعنية بالمناقصة وكذلك بيانات االتصال بهم عندالحاجة.

 تحديد أسماء ووظيفة من لهم الحق في حضور لجان فتح المظاريف ويرفق أسماء من لهم حق التوقيع علىالعقد.

 0-4بيانات الجهة مقدمة العطاء

 تذكر بيانات الجهة مقدمة العطاء.
 من حق لجنة البت استبعاد الشركات التي ال تقوم بتقديم البيانات كاملة ومعتمدة ومختومة بخاتم الشركة.

 2-4مدة التوريد

يجب أن يتم التوريد لألصناف المزمع توريدها بمعرفة الشركة بمبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة بالمنطقة الشمالية

بالعين السخنة – محافظة السويس في مدة أقصاها ( 10أسبوع) من اخطار من ترسو عليه المناقصة بالترسية المالية

وتعطى االفضلية للبضاعة الحاضرة.
ُ
في حالة التةخير في التوريد يتم تطبيق ما جاء من غرامات بالئحة المشتريات الخاصة بالهيئة والمقررة بنسبة  %1عن
كل أسبوع أو جزء من أسبوع وبحد أقصى  %15من إجمالي قيمة العقد  ،وتوقع تلك الغرامة بمجرد حصول التةخير
وبدون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قانونيه أو رسمية ويعتبر من ترسو عليه المناقصة أنه قد قبل
توقيع الغرامات المشار إليها أنفا بدون أي اعتراض وتخصم هذه الغرامات (لحساب الهيئة) أوال بةول من كل دفعة

مستحقة لمن ترسو عليه المناقصة أو من أية مبالغ مستحقة له لدى الهيئة.

 3-4مكان التوريد

مكان التوريد مبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة األقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة – محافظة

السويس.

 4-4مدة الضمان

يجب أن تقدم الشركة صاحبة العرض شهادة الضمان والصيانة لألجهزة المزمع توريدها معتمدة ومختومة بخاتم الشركة

على أن ال تقل مدة الضمان والصيانة عن ثالث سنوات للجزء االول والثانى وسنة واحدة لباقى االجزاء من تاريخ

االستالم االبتدائي لألصناف.

 0-4شروط السداد والدفعات المقدمة
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السداد بشيك بعد الفحص واالستالم ويحدد مقدم العطاء أي شروط سداد آخري يرى أنها مناسبة له على أن يتم تقييمها
ضمن التقييم المالي لعرضه.

يجوز صرف دفعات مقدمة من قيمة التعاقد وبحد أقصى  %00وذلك بشرط تقديم خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات

القيمة والعملة وغير مقيد بةي شروط وغير قابل لإللغاء على أن يسرى هذا الخطاب حتى تاريخ استحقاق صرف هذه

المبالغ على أنه عند المفاضلة المالية بين العطاءات سيتم إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي
المصري وقت البت المالي في المناقصة إلى قيمة العطاءات المقترنة بدفع مقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها

مقدما.

 6-4العروض الفنية لألصناف

البد أن يقوم كل مقدم عطاء بتحديد األصناف التي سيقدمها في كل بند (وذلك في البنود التي ليس بها عينات محددة

من قبل الهيئة) مرفقا بها الكتالوجات الفنية وكافة المواصفات الفنية التي تمكن الهيئة من دراسة عرضه الفني على

النمط اآلتي:

 1-6-4نوع الجهاز أو الصنف المطلوب
تقوم الجهة مقدمة العطاء بتحديد نوع االلة أو الصنف المطلوب وأي بيانات فنية يرى أنها الزمة إلتمام الدراسة.

 2-6-4المواصفات الفنية

يتم توضيح المواصفات الفنية التفصيلية لألصناف المطلوبة مع اعتبار التفاصيل الواردة بالمواصفة الفنية لكل بند من
البنود المطلوبة هو الحد االدنى للمعلومات

 2-4المرفقات

وثائق قانونية وادارية للعطاءات
 صورة رسمية من عقد التةسيس والنظام األساسي مع العطاءات المقدمة من الشركات ،وبالنسبة لشركاتاألشخاص يرفق صورة رسمية من عقد المشاركة ,أما المنشآت الفردية يرفق صورة رسمية من قرار تةسيسها.

 -صورة السجل التجاري الخاص بالشركة مجددة (صورة واضحة).

 صورة من البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة مدون بياناتها آليا ،وموضحا بها آخر إقرار ضريبي(صورةواضحة).

 صورة من ما يفيد ان الشركة مسجلة وفقا الحكام قانون رقم  61لسنة  0516بشةن إصدار قانون الضريبةعلى القيمة المضافة( .صورة واضحة).

 صورة من شهادة تسجيل الشركة بسجل الوكالء التجاريين للشركة المصنعة لألصناف المزمع توريدها(إنوجدت).

 شهادات من الجهات المذكورة في جدول سابقة األعمال أو على األقل صور عقود وأوامر التوريد. -صورة من شهادات مراكز الصيانة المعتمد للجهة مقدمة العطاء اوالمتحالفين معها.

 شهادة توضح صلة الجهة مقدمة العطاء بالشركات المنتجة لألصناف المقدمة بالعرض.صفحة  22من 33

( -مسوح بالتداول بين االطراف)-

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس  -اإلدارة العامة للمشتريات
مناقصة عامة لتوريد أجهزة الحاسبات االلية ومستلزماتها – 2102/2/22
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 منهجية واضحة للدعم الفني والصيانة خالل فترة الضمان المطلوبة وتشمل مواعيد وطرق تلقي البالغاتوالحد األقصى لمدة اإلستجابة وتقديم الدعم الفني المطلوب.

 -0محتويات المظروف المالى
يكتب على المظروف المالي اآلتي:
المناقصة العامة رقم ( )9لسنة 2102/2102
بشـــأن عملية توريد احتياجات الهيئة من

أجهزة الحاسبات االَ لية ومستلزماتها بالمقر الرئيسي للهيئة
عطاء شركة (

"العرض المالي"

)"

يحتوى العرض المالي المقدم من الجهة مقدمة العطاء على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة بكراسة الشروط
والمواصفات وذلك مع مراعاة اآلتي -:
صفحة  29من 33
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 .1يجب أن تكون الفئات بالعطاء مدونة أما بالجنيه المصري  ،ومكتوبة بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة
رقما وحروفا باللغة العربية دون كشط أو تغيير.

 .0ان ال تشمل القيم المقدمة من الشركة مقدمة العطاء أية ضرائب أو رسوم أو رسوم جمركية حيث أن الهيئة

معفاة منها بموجب أحكام قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ( )33لسنة

 0550وتعديالته عدا ضريبة القيمة المضافة.

 .3صاحب العطاء مسئول عن مراجعة المبالغ المقدمة منه سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها.

 .1تظل األسعار التي يتم الترسية بها على الشركة ثابتة دون أية زيادة طوال مدة التوريد وال يحق لمن ترسو
عليه المناقصة المطالبة بةي زيادة في االسعار ألي سبب.

 .0يعمل بةي تخفيض في األسعار الواردة بالعطاء على أن يصل للهيئة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
 .6يكون للهيئة الحق في مراجعة األسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها ،واجراء التصحيحات

المادية إذا اقتضى األمر ذلك  .ويعتد بسعر الوحدة طبقا للسعر المبين بالحروف  ،وال يعتد بالعطاء المبني
على خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة.

 -6نماذج الكراسة
 1-6نموذج ( )6-1بيانات الجهة مقدمة العطاء
الكيان

اسم الجهة
سجل تجاري

تاريخ

نوع النشاط

محافظة

مدينة

عنوان

بطاقة ضريبية

رقم :

تليفونات

فاكسات:

تاريخ صدور:

مأمورية :

بريد إلكتروني
تليفونات

المسئول أمام الهيئة
عدد العاملين بالدعم الفني
ومؤهالتهم

أخرى :

هندسة :

 2-6نموذج ( )6-2مقار الجهة مقدمة العطاء والجهات المتحالف معها ومسئولياتها (إن وجد)
م

الجهة

صفحة  31من 33

نوع المقر
( -مسوح بالتداول بين االطراف)-

العنوان

بيانات االتصال

مسئولية الجهة

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس  -اإلدارة العامة للمشتريات
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المنطقة االقتصادية لقناة السويس
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1
0
3
 3-6نموذج ( )6-3وسائل اإلبالغ عن طلبات الدعم الفني
البيان (يحدد رقم التليفون،

نوع الوسيلة (تليفون – فاكس – بريد
إلكتروني – أخرى)

الشخص المسئول

البريد اإللكتروني)... ،

 4-6نموذج ( )6-4فترات االستجابة لطلبات الصيانة والدعم الفني
الموقع

زمن االنتهاء من

أقصى زمن مقبول

لالنتهاء من الصيانة

محافظة القاهرة

نوع الصيانة (استبدال بجهاز جديد حتى

الصيانة المقدم

يتم اإلصالح/إصالح في الموقع/توقف
للجهاز حتى يتم اإلصالح)

يوم عمل

 5-6نموذج ( )6-5ملخص العرض الفني
يتم ملء الجداول التالية (فقط لألجزاء المتقدم لها).
Total Price
LE
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Unit Price
LE

Item

QTY

Item No.

Laptop 04” Core i5

)1-1-(a

Laptop 00” Core i5

)1-1-(b

Laptop Core i7

1-2

Brand PC Core i5 with Monitor

1-3

Brand PC Core i7 with Monitor

1-4

Group

1

Group A

Laptop Apple Mac Pro

2-1

2

Group B

Windows Tablet

3-1

3

Group C

Photocopier

4-1

Multi-Function Printer

4-2

4

Group D

( -مسوح بالتداول بين االطراف)-
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Multi-Function Color Printer A3/A4

4-3

Printer A3

4-4

Plotter

4-5

Scanner

4-6

Fax

5-1

External HD 1TB

6-1

External HD 2TB

6-2

USB Flash Memory 4 GB

6-3

USB Flash Memory 8 GB - Android

6-4

USB Flash Memory 32 GB

6-5

External DVD-Rom

6-6

5

6

Group E

Group F

 6-6نموذج ( )6-6المرفقات المطلوبة
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البند

المرفق

م

رقم

الصفحة

المشاركة غيرها وذلك في حالة ما إذا
المرفوضة وتوريد
النظامي أو عقد
القانوناألصناف
الشركة وبسحب
مقدمة العطاء
الجهةتأسيس
من عقد
صورة من
  06إقرار
0
2

تابع

اإلق اررات

3

األصناف الموردة أو وجدت فيها نقصا أو
مقدمة من
الجهةأو أكثر
لمندوب صنفا
الشخصيةاالستالم
البطاقة الفحص و
رفضت لجنة
العطاء
 صورة
من وتاريخ
األكثر
الجهةعلى
سبعة أيام
اكة خالل
وذلك
مخالفةمنللمو
إخطارمعها
المتحالفين
العطاء
مقدمة
العمل بين
اصفات شر
اتفاقيات
 صور

مجددالضــمان وكــذلك ضــمان جميــع األجهــزة
العطاءـروط
مقدمةعلــى شـ
بالجهةوافقــة
الخاصــاء بالم
مقدمــة العط
الجهــة
صورة مــن
  07إقـرار
التجاري
السجل
4
2

موضورعار العقد
النهائي
االستالم
الفحص و
البطاقة ار من
الموردة اعتبا
ضريبي
لألجهزةآخر إق
العطاء بها
مقدمة
بالجهة
تاريخالخاصة
الضريبية
 صورة

المبيعات األصـليان يتطابقـان تمامـا مـع صـور
الفنـي والمـالي
العـرض
مقدمةفيالعطـاء
الجهة
ارة من
 إقرائب على
أن الضر
مأمورية
التسجيل
بطاقة
صور
 02
6
المرفقات
حيث
المعتمـمن
األصل )
المقدمة (
الصــناعة للجهــة مقدمــة
األورمـاقـن ووزارة
ـاريةعددالمــدة
ـدة سـ
طبقــيانة
صورةـز الص
ـهادات مراكـ
العروضـن شـ
  7صــورة مـ
التأمين واالبتدائي
المتحالفين معها
  09العطاء

مرفقات
مرفقات
المقدمةالعطاء
الجهة مقدمة
بخاتم
بالشركاتأوراقها
ختم جميع
اصفات بعد
الشروط والم
شهادة كراسة
  21نسخة
بالعرض
لألصناف
المنتجة
العطاء
الجهةومقدمة
توضح صلة
مقدمة 2
الجهةناقصة
الم
العطاء
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 عدد  2شهادة (من جهتين حكوميتين مختلفتين) تفيدان بأنها لم تتأخر فـي تنفيـذ تعاقـداتها فـي
أعمال مماثلة  ،وأنها التزمت بالمواصفات المدرجة بأمر التوريد ،وذلك للشركات التي لم تتعامـل
مع الهيئة في الفترة من  2102/7/0وحتى تاريخه

  01عــدد  2شــهادة (مــن جهتــين حكــوميتين مختلفتــين) تفيــدان بأنهــا لــم تتــأخر فــي تنفيــذ طلبــات
الصيانة والدعم الفني في أعمال مماثلة وذلك للشركات التي لم تتعامل مع الهيئة
  00صور أوامر التوريد المماثلة الصادرة باسم الجهة مقدمة العطـاء خـالل الفتـرة مـن 2102/7/0
وحتى تاريخه

  02صور من آخر ميزانيتين للجهة مقدمة العطاء في آخر عامين ماليين متتالين
  03إقرار من الجهة مقدمة العطاء يؤكد التزامهـا بتوقيـع عقـد صـيانة لألجهـزة المتعاقـد عليهـا والتـي
قد ترى اللجنة الفنية للمناقصة ضرورة إجراء الصيانة لها وذلك بعد انتهاء فترة الضـمان بنسـبة
ال تزيد عن  % 7سنويا ًمن قيمة كل جهاز على حدة لألجهزة المراد تجديد الضمان لهـا وهـذ
القيمة غير قابلة للزيادة وانما قابلة للممارسة عند تجديد عقد الصيانة سنويا

  04إقرار من الجهة مقدمة العطاء بأنه في حالة توقف إنتـاج صـنف مـن األصـناف أو توقـف تقـديم

الدعم الفني له من قبل الشركة المنتجة يتم توريـد الصـنف األعلـى فـي المواصـفات الفنيـة طبقـا

إق اررات

لما تحدد نشرات الشركة المنتجة ويكون التوريد بأسعار األصناف األقـل فـي المواصـفات الفنيـة
المقدمة في العرض المالي

  02إق ـرار مــن الجهــة مقدمــة العطــاء باالســتعداد التــام للقيــام بأعمــال الضــمان اإلصــالحية لجميــع
األصناف موضـوع المناقصـة خـالل فتـرة الضـمان وأن فتـرة الضـمان تشـمل قطـع الغيـار األصـلية

وأن عليها تغيير أي مكونات أو أجهزة يظهر بها تلـف أو عيـب أو عـدم صـالحية نتيجـة عيـوب

الصناعة خالل مدة الضمان على أن تكـون النفقـات والتكـاليف علـى حسـابها وبمكونـات وأجهـزة
سليمة

صفحة  33من 33

( -مسوح بالتداول بين االطراف)-

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس  -اإلدارة العامة للمشتريات
مناقصة عامة لتوريد أجهزة الحاسبات االلية ومستلزماتها – 2102/2/22

