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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  - 114العين السخنة – محافظة السويس.

مقر الهيئة

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــس062/3590003 :
مقر الهيئة بالقاهرة
اللوائح والقوانين

 17شارع هدى شعراوي – باب اللوق – وسط البلد  -القاهرة
لوائح الهيئة والقوانين المصرية والق اررات التشريعية وكافة اللوائح والق اررات الو ازرية والقواعد
التنظيمية المصرية ذات الصلة بالمشروع.

ويقصد به المستندات التي يعدها ويقدمها المستثمر طبقا لكراسة الشروط المواصفات المعدة

العرض

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
الجهة المستفيدة
الجهة مقدمة العطاء
الشروط

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.
مقدم العطاء يمكن أن تكون شركة أو هيئة أو جهة حكومية.
هي الشروط العامة والمالية والمواصفات الفنية لألعمال محل الطرح .

اإلدارة العامة للمشتريات
كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة رقم ()10

أم – نسخة رقم 19 / 4 -2019/10/14 – 1.0
التداول :بين االطراف

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg

 .1مقدمة
الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس

1.1

ه ـ ــي الهيئ ـ ــة الحكومي ـ ــة المنشـ ـ ـ ة وفق ـ ــا ألحك ـ ــام ق ـ ــانون المن ـ ــاطق االقتص ـ ــادية ذات الطبيع ـ ــة الخاص ـ ــة الص ـ ــادر بالق ـ ــانون رق ـ ــم
 83لس ـ ـ ــنة  2002والمع ـ ـ ــدل بقـ ـ ـ ـرار بالق ـ ـ ــانون رق ـ ـ ــم  27لس ـ ـ ــنة  2015إلدارة المنطق ـ ـ ــة االقتص ـ ـ ــادية لقن ـ ـ ــاة الس ـ ـ ــويس وك ـ ـ ــذلك

س ــتة مـ ـوان وذل ــك بموج ــب قـ ـرار رئ ــيس الجمهوري ــة رقممممم  330لسممممنة  2003وقممممرار رئمممميس مجلممممس المممموزراء رقممممم 2282
لسنة .2015

نبذة عن موضوع المناقصة

1.2

ف ــي ط ــار دع ــم الدول ــة لمنظوم ــة المنـ ـاطق االقتص ــادية الخاص ــة صممممدر قممممرار مجلممممس المممموزراء رقممممم  2282لسممممنة 2015
بشممممأن الهيئممممة العامممممة للمنطقممممة االقتصممممادية لقنمممماة السممممويس به ــدف يج ــاد هيئ ــة مس ــتقلة ق ــادرة عل ــى قام ــة وتنمي ــة المنطق ــة
االقتص ـ ــادية لقن ـ ــاة الس ـ ــويس والعم ـ ــل عل ـ ــى ج ـ ــذب االس ـ ــتثمارات ليه ـ ــا واقام ـ ــة المش ـ ــروعات الزراعي ـ ــة والص ـ ــناعية والخدمي ـ ــة
الق ـ ــادرة عل ـ ــى المنافس ـ ــة م ـ ــع مثيدته ـ ــا ف ـ ــي الع ـ ــالم .وزي ـ ــادة حص ـ ــة مص ـ ــر ف ـ ــي التج ـ ــارة العالمي ـ ــة وذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــدل توحي ـ ــد

س ـ ـ ـ ــلطات اإلدارةأل وأداء األعم ـ ـ ـ ــال وفق ـ ـ ـ ــا ألعل ـ ـ ـ ــى المس ـ ـ ـ ــتويات العالمي ـ ـ ـ ــةأل وت ـ ـ ـ ــوفير الم ارف ـ ـ ـ ــق والخ ـ ـ ـ ــدمات بـ ـ ـ ـ ـ رقى المع ـ ـ ـ ــايير
والمواص ـ ـ ــفات الفني ـ ـ ــةأل وتطبي ـ ـ ــق ال ـ ـ ــنظم والم ازي ـ ـ ــا واإلعف ـ ـ ــاءات الكفيل ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ طدق طاقــ ـ ــات االس ـ ـ ــتثمار والتنمي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي كاف ـ ـ ــة
المج ـ ــاالت االقتص ـ ــادية واالجتماعي ـ ــة وت ـ ــوفير الق ـ ــوى البشـ ـ ـرية المدرب ـ ــة الدزم ـ ــة ل ـ ــذلك وتهيئــ ــة أف ـ ــل من ـ ــا عم ـ ــل ج ـ ــاذب
لدستثمارأل خاصة في ظل سياسة االنفتاح على العالم التي تنتهجها الدولة كوسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية....

ـر لحـ ــر
ونظــ ا

الهيئـــة علـ ــى تهيئـ ــة المن ــا المناسـ ــب للعـ ــاملين فيه ــا وذلـ ــك لحـ ــثهم علـــى نجـ ــاز األعمـ ــال المس ــندة لهـ ــم علـ ــى

الوج ـ ـ ــه األكم ـ ـ ــل  -فق ـ ـ ــد قام ـ ـ ــت الهيئ ـ ـ ــة بط ـ ـ ــرح عملي ـ ـ ــة توري ـ ـ ــد احتياجاته ـ ـ ــا م ـ ـ ــن األدوات الكهربائي ـ ـ ــة وأدوات الس ـ ـ ــباكة ب ـ ـ ــين
الشركات المتخصصة في هذا المجال.

الجهات مقدمة العطاء

1.3

الجهـ ـ ــات المعني ـ ـ ــة بالمناقصـ ـ ــة العام ـ ـ ــة هـ ـ ــي ش ـ ـ ــركات متخصصـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مجـ ـ ــال توري ـ ـ ــد األدوات الكهربائيـ ـ ــة وأدوات الس ـ ـ ــباكة

وذات خب ـ ـ ـرة وكفـ ـ ــاءة مشـ ـ ــهودةأل ويف ـ ـ ــل مـ ـ ــن لـ ـ ــه  /لهـ ـ ــم  -سـ ـ ــابقة خب ـ ـ ـرة فـ ـ ــي التعامـ ـ ــل مـ ـ ــع الحكومـ ـ ــة والشـ ـ ــركات مملوكـ ـ ــة
للدولة.
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 .2الشروط العامة
القانون والقواعد الحاكمة

2.1

تطب ـ ــق الهيئ ـ ــة ق ـ ــانون المن ـ ــاطق االقتص ـ ــادية ذات الطبيع ـ ــة الخاص ـ ــة الص ـ ــادر بالق ـ ــانون رق ـ ــم ( )83لس ـ ــنة  2002وتعديدت ـ ــه
الصـ ـ ــادرة ب ـ ـ ـالقرار بقـ ـ ــانون رقـ ـ ــم ( )27لسـ ـ ــنة 2015م وتخ ـ ـ ــع ألحكـ ـ ــام الل ـ ـ ـوائح الخاصـ ـ ــة بهـ ـ ــا ومنهـ ـ ــا الئحـ ـ ــة المشـ ـ ــتريات
واألعمـ ــال بالهيئـ ــة وعلـ ــى مـ ــن يرغـ ــب فـ ــي االطـ ــدع أو الحصـ ــول علـ ــى نسـ ــخة التف ـ ــل بتقـ ــديم طلـ ــب الـ ــى ادارة المشـ ــتريات
بالهيئة.

نوع المناقصة

2.2

مناقصة عامة وتخ ع ألحكام الئحة المشتريات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.

كراسة الشروط والمواصفات

2.3

على الجهة مقدمة العطاء أن تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقةأل ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم
اآلتي:
 خطاب تفويض من الجهة مقدمة العطاء باسم الشخ

الذي سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون موقع ومختوم بختم

الجهة مقدمة العطاء.
 دفع قيمة شراء الكراسة مقابل يصال بذلك.

على الجهة مقدمة العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط والمواصفات وختمها بخاتم الشركة واعادتها مرفقة
بالعرض المقدم منها مع قرار ب نها 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 المدحق والمكاتبات المتبادلة بين الهيئة والجهة جزء من العقد الذي
سيوقع بين الجهة المسندة وبين الجهة المتعاقدة ومكملة له.

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

2.4

عنوان مراسالت مقدمي العطاءات

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد اإللكتروني الخا
سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسدت واإلشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخ

بهم التي

المحدد لدستدمأل ويعتبر هذا

العنوان محد مختا ار له وأن كافة المكاتبات والمراسدت التي ترسل عليه تنتج أثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين
خطار الهيئة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول واال اعتبرت مراسلتها على هذا العنوان صحيحة ومنتجه

لكافة أثارها القانونية.

2.5

تقديم العطاءات

تقديم العطاءات في مظروفين منفصلين:
المظروف األول :العرض الفني

 يجب أن يستوفي العطاء جميع الشروط والقواعد الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات واال يعتبر العرضمرفو ا فنيا.
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 يجب أن يتم تسليم العطاء قبل موعد جلسة فض المظاريف (في حالة ارساله بالبريد العبرة تكون بتوقيت استدمهوليس بتوقيت ارساله).

سيتبع ذلك تقييم العروض وهو ما قد يتخلله أن تطلب من الشركات استفسارات شفوية أو مكتوبة.
يتم تقييم العروض فنيا وينتهي ذلك الى قرار من لجنة البت بقبول أو برفض العرض.
المظروف الثاني :العرض المالي
يتم ف ه في جلسة الحقة تحدد ويخطر بها من اجتازوا التقييم الفني.

سيتبع ذلك الدراسة المالية للعروض ثم مفاو ة الجهة صاحبة أف ل عرض فني /مالي.

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

2.6

سريان مفعول العطاء

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استدمه
بمعرفة الهيئة وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة بكراسة الشروط .واذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد
لفتح المظاريف الفنية فيصبح الت مين المؤقت المودع حق للهيئة دون حاجة لى نذارأل أو االلتجاء لى الق اءأل أو اتخاذ أية
جراءاتأل أو قامة الدليل على حصول

2.2

رر.

الجدول الزمني إلجراءات المناقصة

يراعى أن تسير اجراءات المناقصة وفقا للجدول الزمني التالي- :
تاريخ االعالن عن المناقصة

يوم األربعاء الموافق 2019/10/16م

اخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات

يوم األربعاء الموافق 2019/11/6م

موعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية

يوم األربعاء الموافق 2019/11/6م

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

ثالثون يوما من تاريخ فض المظاريف الفنية.

وفى حالة رغبة أي صاحب عطاء في تقديم عر ه في وقت سابق للتاريخ المحدد يكون عليه مخاطبة الهيئة من خدل

بيانات االتصال المذكورة أعده .وتحتفظ الهيئة بالحق في ت جيل موعد وتاريخ اإلغدق على أن تقوم ب خطار مقدمي
العطاءات بوقت كافي.
الهيئة لن تلتفت لى اي عرض يرد ليها بعد تاريخ وموعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية.

2.2

اللغة المستخدمة

اللغة العربية هي اللغة التي يجب استخدامها في كتابة العروض والمراسدت واالستفسارات والوثائق وهي لغة العقد الحاكمة.

2.9

تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف

تحدد يوم االربعاء الموافق 2019 /11/6م موعدا النعقاد جلسة فض المظاريف الفنية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر
ظه ار بمقر الهيئة بمبنى خدمة المستثمرين بالعين السخنة – محافظة السويس.
يجوز أن يح ر مندوبا عن الجهة مقدمة العطاء جلسة فض المظاريف على أن يكون مفو ا بخطاب معتمد.
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 2.10مدة االرتباط
مدة سريان العطاء ثدثة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنيةأل وعند انق اء مدة سريان العطاء قبل الترسية يجوز لمقدمه
استرداد الت مين االبتدائيأل وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول .ف ذا لم يطلب مقدم العطاء ذلك اعتُبِر

قابد الستمرار مدة سريان االرتباط بعطائه لى أن يصل للهيئة خطار منه لسحب الت مين وعدوله عن عطائه.

 2.11التأمين

التأمين االبتدائي
الت مين االبتدائي وقدره  30000جنيه مصري (فقط ثدثون ألف جنيه مصري ال غير) ويرفق بالعرض الفني.
يكون الت مين باسم الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس ما نقدا أو بشيك مصرفي أو معتمد من المصرف
المسحوب عليه أو بخطاب

مان بنكي غير مقترن ب ي شروط أو تحفظات وغير قابل لإللغاء وساري لمدة أربعة أشهر

من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية على أن يكون البنك الصادر منه خطاب ال مان لم يتعد حد صدار خطابات
ال مان المقررة من البنك المركزي.

التأمين النهائي
على مقدم العطاء المقبول أن يودع في فترة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي إلخطاره بقبول عطائه ت مينا نهائيًّا
يعادل ( )%5من قيمة العطاء المقبول.
 واذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة يحق للهيئة إلغاء العقد دون الحاجة
التخاذ أية إجراءات قانونية ،ويصبح التأمين االبتدائي في جميع الحاالت من حق الهيئة .كما يكون لها الحق أن
تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة 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 التأمين االبتدائي إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بعد انقضاء ثالثون يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان
العطاء ،أو بعد سداد التأمين النهائي من قبل صاحب العطاء المقبول وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ تقديمه

لطلب االسترداد.

 ال تدفع جهة االسناد فوائد على التأمين.

 2.12تجزئة المناقصة

المناقصة ليست كد وتقبل التجزئة لكل بند ويتم الترسية وفقا للدراسة المالية التي يتم جراؤها على العروض المقبولة فنيا.

 2.13فض المظاريف الفنية

ستقوم الهيئة بفتح مظاريف العطاءات في ح ور مقدمي العطاءات اللذين يقررون الح ور أو َمن ينوب عنهم بموجب
تفويض كتابي لح ور جلسات فتح المظاريف في الوقت والتاريخ والمكان المذكورين في البرنامج الزمني أعده وعلى ممثلي
مقدمي العطاءات الحا رين أن يوقعوا إلثبات ح ورهم وسيتم فتح التغليف الخارجي وفض المظروف الفني في جلسة فض
المظاريف الفنية والت كد من استكمال العطاء وااللتزام بمستندات العطاء .وستقوم الهيئة ب عداد مح ر لوقائع جلسة فتح
مظاريف العطاءات الفنية بما في ذلك المعلومات التي سيفصح عنها للحا رين طبقا لمتطلبات هذا البند.
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 2.14تعديل الكميات
للهيئة الحق في أي وقت من األوقات خدل مدة العقد أن تعدل في الكميات الواردة بقائمة الكميات سواء بالزيادة أو بالنق
في حدود ( %25خمسه وعشرون في المائة) وبنفس سعر الوحدة مع تسوية السعر اإلجمالي تبعا لذلك ويعتبر مقدم العطاء

موافقا على هذا الشرط بمجرد تقديم عطائهأل وليس له الحق في المطالبة ب ي تعويض عن ذلك.

 2.15التقييم الفني

ستقوم الهيئة قبل جراء أي تقييم مفصل للعطاءات بفح

العطاءات التي قدمت وتحديد ما ذا كانت كل المعايير األساسية

المحددة في كراسة الشروط والمواصفات قد تم الوفاء بها.
ويجوز للهيئة (ووفق تقديرها المطلق) أن تطلب استيفاء واستي اح ما غمض من أمور فنية واستكمال المستندات الناقصة من
الم َّ
قدم من أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة بشرط مراعاة المساواة وتكافؤ الفر
العرض الفني ُ
هذا الطلب واستجابة مقدم العطاء كتابيا وال يؤدى لى أي تغيير جوهري في م مون العطاء أو القيم والواردة بالعرض المالي.

بينهم ويتعين أن يكون

يعتمد التقييم الفني على القبول أو الرفض لكل بند من بنود العطاء على حدة.
ويجدر التنويه أن العرض قد يتم رف ه لعدم تمكن اللجنة الفنية من التقييم أو لعدم االلتزام بالشروط وذلك ألسباب متعددة من
بينها- :




عدم وجود أي مستندات من المرفقات المطلوبة.
عدم االلتزام بتقديم بيانات الشركة على النماذج الموجودة بالكراسة.
عدم الن

على مكانية تنفيذ جميع االلتزامات المذكورة بالكراسة والمسئولة عنها الجهة مقدمة العطاء.

 2.16فض المظاريف المالية

ستقوم الهيئة فور االنتهاء من تقييم العطاءات الفنية ب خطار مقدمي العطاءات كتابيا بما ذا كانت عطاءتهم الفنية تعتبر
مستوفية ومقبولة او مرفو ةأل كما يت من هذا اإلخطار أي ا دعوه مقدمي العطاءات المقبولة فنيا لفتح العطاءات المالية.
وسيتم أتباع ذات الخطوات السابق أتباعها بجلسة فض المظاريف الفنية.

 2.12التقييم المالي

ستقوم الهيئة باستخدام القيمة المالية المقدمة والتي ستسددها الهيئة عن كل بند على حدة ك ساس للتقييم المالي .والتقييم المالي
سيتم فقط للعطاءات التي قبلت فنيا.

وسيتم التقييم المالي في

وء القيمة التي ستسددها الهيئة والتي يت منها العرض المالي مع األخذ في االعتبار في الشروط

المالية المقدمة مع كل عطاء.

 2.12أخطار العطاء الفائز والترسية المالية
في حالة ما ذا كان قيمة أقل العطاءات أقل من القيمة التقديرية لبنود المناقصة والمو وعة من قبل الهيئةأل فيعتبر هذا
العطاء فائ ازأل وستقوم الهيئة ب خطار اصحاب تلك العطاءات بالبنود الراسية على كل صاحب عطاء.

 2.19توقيع العقد

يجب أن يتم توقيع العقد امر اسناد خدل خمسة عشر يوما من تاريخ خطار من ترسو عليه المناقصة بخطاب موصى عليه
بعلم الوصول بالترسية المالية وفى حالة عدم توقيع العقد خدل هذه المدة امر اسناد ألسباب ترجع للشركة يحق للهيئة لغاء
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الترسية ومصادرة الت مين أما ذا كان الت خير ألسباب ترجع للهيئة فيتم اعتبار موعد رسال الخطاب للشركة بجاهزية العقد
للتوقيع هو موعد بدء احتساب مدة الخمسة عشر يوما.

 2.20حرية الهيئة في اإللغاء والتعديل

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




لغاء أو تغيير االجراءات الواردة بكراسة الشروط .
لغاءأل

افةأل تعديل كل أو جزء من كراسة الشروط .

مد فترة وتاريخ موعد لجنة فض المظاريف الفنية.

 2.21مسئولية الهيئة عن تكاليف العطاءات

في جميع األحوال ال تكون الهيئة مسئوله أمام أي مقدم عطاء عن أي تكاليف أو مصاريف أو خسائر أو أ رار قد يتكبدها
في عداد عطائه أو في جراء المفاو ات الدحقة المرتبطة بالعطاء أو االتفاق وال ت من أو تلتزم الهيئة ب ي وجه من الوجوه
ب ن ترسي المشروع ألى متناق

يستجيب لهذا العطاء مهما كانت محتويات العطاء المقدم منه ومدى أف ليتها بالنسبة لى

ما قد يقدم من عطاءات من متناقصين آخرين أل ويقبل ويوافق مقدمو العطاءات على االلتزام بكل القواعد والشروط المنصو

عليها في كراسة الشروط والمواصفات ومستندات العطاء ويقبلون ق اررات الهيئة كق اررات نهائية في عم ــلية الطرح والترسيةأل

ويحق للهيئة لغاء وسحب الطرح دون عدن عن ترسية المشروع وفقا فقط إلرادة الهيئة منفردة وبصرف النظر عن العطاءات
التي قد يتم أو تم تقديمهاأل وذلك كله دون ادنى مسئولية على الهيئة تجاه أي شخ

قد حصل على كراسة الشروط أو تقدم

أو سيقدم العطاء.

 2.22التنازل عن العقد
ال يحق لمن ترسو عليه المناقصة التنازل للغير عن القيام بكامل أعمال العقد أو أي جزء منه ال بعد أخذ موافقة الهيئة مقدما
وكتابة على هذا التنازل ويبقى المتعاقد مسئوال بطريق الت امن مع المتنازل ليه عن تنفيذ العقد وفى حالة مخالفة ذلك يكون
للهيئة الحق في فسخ العقد ومصادرة الت مين وتطبيق أحكام الدئحة.

 2.23اإلخالل بشروط التعاقد

في حالة اإلخدل بشروط التعاقد ف نه يحق للهيئة فسخ العقدأل أو سحب العمل من ترسو عليه المناقصة وتنفيذه على حسابه
بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويصبح الت مين النهائي من حق الهيئةأل كما يكون لها الحق أن

ستحق لمن ترسو عليه المناقصة لديها.
تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تُ َ
وفي حالة عدم كفايتها تلج لى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة دارية أخرىأل أيا كان سبب االستحقاق دون الحاجة لى
اتخاذ أية جراءات ق ائيةأل وذلك كله مع عدم اإلخدل بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق

اإلداري.

 2.24فسخ العقد تلقائيا
يفسخ العقد تلقائيا قبل انتهاء مدته دون ابداء اية اعت ار ات من المتعاقدأل ودون الحاجة لى اتخاذ أية جراءات قانونية في
الحاالت اآلتية- :
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 )1ذا ثبت أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدعب في تعامدته مع الهيئة أو حصوله على
العقد.

 )2ذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

 2.25فسخ العقد قبل انتهائه
بخدف الحاالت التي ينق ي فيها العقد تلقائيا يكون للهيئة الحق في فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون اعتراض من المتعاقد
ودون الحاجة لى اتخاذ أية جراءات قانونية في الحاالت اآلتية:

 )1ذا أخل المتعاقد ب ي شرط من شروط العقد أو أي التزام من االلتزامات المنصو

عليها بكراسة الشروط.

 )2في حالة تقاعس أو تباطؤ المتعاقد في البدء بتنفيذ العقد.
ويترتب على الفسخ في الحاالت السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة الت مين النهائي لصالح الهيئةأل ولها الحق في تحميل المتعاقد
بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخأل وحقها في مطالبته بالتعويضأل ولها في سبيل ذلك الحجز على ما يكون للمتعاقد
لدى الغير أو الجهات اإلدارية األخرى.

 2.26االلتزام بالقوانين

يلتزم من ترسو عليه المناقصة بكافة القوانين المصرية السارية وقت برام العقد وما يرد عليها من تعديدت مستقبلية
واالستجابة لكافة متطلبات الهيئة والجهات الحكومية األخرى ذات الصلة.

 2.22فض المنازعات

تطبق أحكام قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ( )83لسنة  2002وتعديدته الصادرة
بالقرار بقانون رقم ( )27لسنة 2015م في المنازعات التي تنش حول تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود التعاقد المزمع برامه مع
الراسي عليهم المناقصة.

في حالة فشل التفاوض ف ن التعاقد يحكمه القانون المصري وتخت

 2.22شروط وأحكام أخرى

محاكم مجلس الدولة بالفصل في النزاع.

 يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع واذا رغب مقدم العطاء في بداء أي مدحظة خاصة
بالنواحي الفنية فيجب ثباتها في كتاب مستقل يت منه المظروف الفني.

 لن يلتفت لى أي ادعاء من مقدم العطاء لوجود خط في العطاء المقدم منه أيًّا كان هذا الخط ذا ما تقدم هذا االدعاء
بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
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 .3بيان االصناف المطلوبة
 3.1بيان الكميات والمواصفات المطلوبة من األدوات الكهربائية
ترغب الهيئة في توريد الكميات اآلتية من األدوات الكهربائية- :

مواصفات البند

م

الوحدة

الكمية

1

بالعدد

96

بطارية قلم  AAيف ل ماركة انرجيزر او ديوراسل او ما يماثلهم

2

بالعدد

30

بطارية مقاس  AAAريموت يف ل ماركة انرجيزر او ديوراسل او ما يماثلهم.

3

بالعدد

1

مشترك كهرباء  4فتحة بكره  50متر يف ل صناعة اوربية او ياباني او ما يماثلها.

4

بالعدد

40

5

بالعدد

1

كشافات ليد يدوى ال يقل عن  330يف ل صناعة اوربية او ياباني او ما يماثلها.

6

بالعدد

2

كابل ثرموبدستيك  2 X 3مم يف ل ماركة السويدي او ما يماثلها.

7

بالعدد

3

8

بالعدد

5

لفة سلك نحاس  2 × 2مم ثرموبدستيك يف ل ماركة السويدي او ما يماثلها.

9

بالعدد

7

لفة سلك نحاس  3 × 2مم ثرموبدستيك يف ل ماركة السويدي او ما يماثلها.

10

بالعدد

7

لفة سلك نحاس  4 × 2مم ثرموبدستيك يف ل ماركة السويدي او ما يماثلها.

11

بالعدد

5

لفة سلك نحاس شعر  4مم يف ل ماركة السويدي او ما يماثلها.

12

بالعدد

50

سرافيل نحاس  95نوع ممتاز .

13

بالعدد

50

سرافيل نحاس  70نوع ممتاز .

14

بالعدد

50

سرافيل نحاس  50نوع ممتاز .

15

بالعدد

50

سرافيل نحاس  35نوع ممتاز.

16

بالعدد

50

سرافيل نحاس  25نوع ممتاز.

17

بالعدد

50

سرافيل نحاس  16نوع ممتاز.

18

بالعدد

50

ترامل نحاس  95نوع ممتاز.

مشترك كهرباء  10امبير بطول  5متر وعدد  5عين ثدثي الفتحات يف ل صناعة اوربية
او ياباني او ما يماثلها.

لوحات كهرباء فارغة مقاس ال تقل عن  1متر 1.5 Xم  40 Xسم يف ل صناعة محلية
(بدرجة حماية IP54 Outdoor

غط منخفض) يصنع من الواح صاج حديد سماكة ال

تقل عن  5.1مم تصنع لها تقويات والعوارض  -مزودة فتحات للتهوية عليها شباك ناعم
يمنع دخول الحشرات والقوارضأل الباب الخارجي به قفل مناسب لقفل الباب بصورة محكمة
وقوية تدهن اللوحة بعد تنظيفها بطبقة من االساس ثم بطبقتين من بوية الفرن باللون

الرمادي.
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بالعدد

50

ترامل نحاس  70نوع ممتاز.

20

بالعدد

50

ترامل نحاس  50نوع ممتاز.

21

بالعدد

50

ترامل نحاس 35نوع ممتاز.

م

الوحدة

الكمية

22

بالعدد

50

ترامل نحاس  25نوع ممتاز .

23

بالعدد

50

ترامل نحاس  16نوع ممتاز .

24

باكو

160

لفة شريط لحام يف ل غزال يف ل .M .3

25

بالعدد

6

خرطيش (فيوزات محوالت ) . A200
ا

26

بالعدد

6

خرطيش (فيوزات محوالت ) . A150
ا

27

بالعدد

6

خرطيش (فيوزات محوالت ) . A600
ا

28

بالعدد

3

سكينة قدب  A 600يف ل  ABBاو ما يماثلها.

29

بالكيلو

2

مسمار  8مم بالصامولة نوع ممتاز .

30

بالكيلو

2.5

مسمار  10مم بالصامولة نوع ممتاز .

31

بالكيلو

3

مسمار  12مم بالصامولة نوع ممتاز .

32

بالكيلو

4

مسمار  14مم بالصامولة نوع ممتاز .

33

بالكيلو

5

مسمار  20مم بالصامولة نوع ممتاز .

34

بالكيلو

6

مسمار  22مم بالصامولة نوع ممتاز .

35

بالعدد

35

اعواد داكت  1.5 X 1.5يف ل أوربي .

36

بالعدد

35

اعواد داكت  2.5 X 2.5يف ل أوربي .

37

بالعدد

1

لوحة  ATSمناسبة لمولد  500كيلو فولت امبير يف ل  ABBاو ما يماثلها.

38

بالعدد

1

لوحة  ATSمناسبة لمولد  250كيلو فولت امبير يف ل  ABBاو ما يماثلها.

39

بالعدد

1

لوحة  ATSمناسبة لمولد  200كيلو فولت امبير يف ل  ABBاو ما يماثلها.

40

بالعدد

55

مفتاح قاطع اتوماتيك  1فاز  ABBأو  Hagerأو ما يماثلها . A.32

41

بالعدد

60

مفتاح قاطع اتوماتيك  1فاز  ABBأو  Hagerأو ما يماثلها . A.25

42

بالعدد

1

مفتاح قاطع اتوماتيك  1فاز  ABBأو  Hagerأو ما يماثلها . A.63

43

بالعدد

55

مفتاح قاطع اتوماتيك  1فاز  ABBأو  Hagerأو ما يماثلها . A.40

44

بالعدد

50

كشاف ليد  300وات  IP66يف ل السويدي أو فيلبس أو ما يماثلها.

45

بالعدد

620

46

بالعدد

300

كشاف  60 X 60ليد  45وات يف ل السويدي أو فيلبس أو ما يماثلها

47

بالعدد

30

كشاف شوارع ليد  200وات ال يشترط الشكل (  ) IP65يف ل السويدي أو فيلبس أو ما يماثلها .

48

بالعدد

700

لمبة ليد لون ابيض قدرة من  12وات الى  14وات يف ل توشيبا  -السويدي  -فينوس.

مواصفات البند

كشاف ليد  600وات  IP66مفصلي يف ل السويدي أو فيلبس أو ما يماثلها.
(يجب تقديم عينة لهذا البند للدراسة واالعتماد)
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دويل قدوظ عادية خزف نوعية ممتازة.

49

بالعدد

150

م

الوحدة

الكمية

50

بالعدد

50

لقمة مفتاح ماجيك أو بتشينو أو ما يماثلها .

51

بالعدد

50

بريزة داخل الحائط شوكو  16امبير يف ل ماجيك أو بتشينو أو ما يماثلها .

52

بالعدد

10

53

بالعدد

20

فيشة دكر  16امبير يف ل شواب .

54

بالعدد

20

فيشة نتاية  16امبير يف ل شواب .

55

علبة

1

فيوز زجاجي  5امبير .

56

عدد

1

بارة نحاس طول  1متر عرض  2سم بسمك  2مم.

57

بالعدد

214

خلية

58

بالعدد

100

بلج باور ( A 32دكر  +نتاية بقاعدة  4مسمار )  5طرف نوع ممتاز يف ل أوروبي.

59

بالعدد

20

كونتاكتور  A 63صناعه أوروبية أو ياباني.

60

بالعدد

23

قاطع كهربي (  ) mcb 63A 4 poleيف ل شنايدر أو .ABB

61

بالعدد

75

لمبة فلورسنت  60سم يف ل توشيبا .

62

بالعدد

75

استرتر يف ل ماركة (  3برازر ) .

63

بالعدد

25

لمبة ليد  9وات يف ل ماركة فينوس .

64

بالعدد

100

لمبة بار  38ليد اصفر.

مواصفات البند

بريزة يونيفرسال  +بريزة باألمان النظام األمريكي  + A16وش بدستيك  +علب ماجيك طبقا
للصورة المرفقة ماجيك أو بتشينو أو ما يماثلها .

وئية  16امبير صناعه أوروبية أو ياباني.
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 3.2بيان الكميات والمواصفات المطلوبة من أدوات السباكة
ترغب الهيئة في توريد الكميات اآلتية من أدوات السباكة- :

مواصفات البند

م

الوحدة

الكمية

1

بالعدد

30

محابس شطاف زاوية  1/2يف ل بدزا.

2

بالعدد

3

حنفيات فوتوسيل لألحواض .

3

بالعدد

6

مواسير سلك شطاف .

4

بالعدد

8

لي  50سم استانلس يف ل سباني او يطالي .

5

بالعدد

5

ماسورة استانلس  1.5بوصه .

6

بالعدد

5

طقم مسمار حوض يف ل يطالي .

7

بالعدد

5

حنفية كومبينشن كعب نحاس  0.5بوصه اسانسير .

8

بالعدد

2

اسطوانة فريون  13( R 22ك).

9

بالعدد

1

اسطوانة فريون  R 410ال يقل عن ( 10ك).

10

بالعدد

6

عوامات  1بوصه نحاس بلونة استانلس .

11

بالكيلو

1

اسيا ف ة لزوم لحام مواسير نحاس.

12

بالعدد

8

قلب خدط نصف بوصة .

13

بالعدد

6

سوستة مياه  60سم .

14

بالعدد

6

سوستة صرف حوض وش.

 3.3شروط التوريد- :
 -1يف ل ان يكون بلد المنش لجميع البنود المذكورة مصري (نوع ممتاز)أل أوروبيأل أمريكي أو ياباني.
 -2مدة ال مان - :ال تقل عن سنتين

د عيوب الصناعة.

 -3يتم تقديم كتالوجات لألصناف المذكورة او رسومات الهندسية ( ن وجدت).
 -4للجنة الدراسة الفنية طلب عينات لألصناف المقدم عنها عروض فنية ومعاينة تلك العينات ورفض وقبول تلك األصناف
للت كد من جودتها ومناسبتها الحتياجات الهيئة.
 -5يتم عمل زيارة لمصنع الشركة الموردة في حالة طلب لجنة البت الفني بالهيئة االقتصادية.
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 .4محتويات المظروف الفني
يكتب على المظروف الفني اآلتي:

المناقصة العامة رقم ( )10لسنة 2020/2019م
بشأن عملية توريد احتياجات الهيئة

من األدوات الكهربائية وأدوات السباكة
)

عرض شركة (

"العرض الفني"

يجب على مقدمي العطاءات الفنية التوقيع على كل صفحه من األصل من المفوض من قبل الشركة.

يجب أن تبدأ العروض بصفحة المحتويات التي تحدد أرقام صفحات األقسام المختلفة للعرضأل وتكون صفحات العرض

مطبوعة على جهة واحدة فقط وبمقاس (A4أل التنسيق التلقائي للهوامش بنظام مايكروسوفت اوفيس) ما لم تحتوي 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 مت مناَ المعلومات التفصيلية المطلوبة بكراسة الشروط.

يحتوي المظروف الفني المقدم من الجهة مقدمة العطاء على البنود اآلتية:
 )1بيانات الجهة مقدمة العطاء.
 )3مكان التوريد.

 )5العروض الفنية لألصناف.

 )2مدة التوريد.

 )4شروط السداد والدفعات المقدمة
 )6المرفقات.

 على الجهة مقدمة العطاء االلتزام والحفاظ على الترتيب أعده مع و ع فواصل بين كل بند من بنود المظروف وذلك
لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصا ار للوقت والمجهود.
 تقدم العطاءات باللغة العربية مع مكانية استخدام اللغة االنجليزية للمصطلحات الفنية.
 يجب ترقيم كل األوراق في محتويات العرض بما فيها الغدف والفواصل.

 4.1بيانات الجهة مقدمة العطاء


تذكر بيانات الجهة مقدمة العطاء.



من حق لجنة البت استبعاد الشركات التي ال تقوم بتقديم البيانات كاملة ومعتمدة ومختومة بخاتم الشركة.
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 4.2مدة التوريد
يجب أن يتم التوريد لألصناف المزمع توريدها بمعرفة الشركة بمقر الهيئة بالعين السخنة في مدة أقصاها (شهر) من اخطار

وتعطى االف لية للب اعة الحا رة وفي حالة الرغبة في التركيب يتم دفع السيارات
من ترسو عليه المناقصة بالترسية المالية ُ
المطلوب التركيب بها لمقر المورد للتركيب وعمل الدزم.
في حالة الت خير في التوريد يتم تطبيق ما جاء من غرامات بدئحة المشتريات الخاصة بالهيئة والمقررة بنسبة  %1عن كل
أسبوع أو جزء من أسبوع وبحد أقصى  %10من جمالي قيمة العقدأل وتوقع تلك الغرامة بمجرد حصول الت خير وبدون الحاجة

ل ى تنبيه أو نذار أو اتخاذ أية جراءات قانونيه أو رسمية ويعتبر من ترسو عليه المناقصة أنه قد قبل توقيع الغرامات المشار
ليها أنفا بدون أي اعتراض وتخصم هذه الغرامات (لحساب الهيئة) أوال ب ول من كل دفعة مستحقة لمن ترسو عليه المناقصة

أو من أية مبالغ مستحقة له لدى الهيئة.

 4.3مكان التوريد
مكان التوريد مبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة بالمنطقة الشمالية بالعين السخنة – محافظة السويس أو مقر الهيئة بالقاهرة
أو مقر المورد على أن يتم تقييم ذلك ماليا عند الدراسة المالية للعروض.

 4.4شروط السداد والدفعات المقدمة
السداد بشيك بع د الفح

التقييم المالي لعر ه.

واالستدم ويحدد مقدم العطاء أي شروط سداد آخري يرى أنها مناسبة له على أن يتم تقييمها

يمكن صرف دفعات مقدمة من قيمة التعاقد وبحد أقصى  %25وذلك بشرط تقديم خطاب

من

مان مصرفي معتمد بذات القيمة

والعملة وغير مقيد ب ي شروط وغير قابل لإللغاء على أن يسرى هذا الخطاب حتى تاريخ استحقاق صرف هذه المبالغ على
أنه عند المفا لة المالية بين العطاءات سيتم

افة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت البت

المالي في المناقصة لى قيمة العطاءات المقترنة بدفع مقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما.

 4.5العروض الفنية لألصناف
البد أن يقوم كل مقدم عطاء بتحديد األصناف والبدائل التي سيقدمها في كل بند مرفقا بها الكتالوجات الفنية وكافة المواصفات
الفنية التي تمكن الهيئة من دراسة عر ه الفني على النمط اآلتي:

 4.5.1نوع

تقوم الجهة مقدمة العطاء بتحديد أسم ونوع الصنف المطلوب وأي بيانات فنية يرى أنها الزمة إلتمام الدراسة.

 4.5.2المواصفات الفنية

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

 4.6المرفقات
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1.1.1.1

وثائق قانونية وادارية للعطاءات

 صورة رسمية من عقد الت سيس والنظام األساسي مع العطاءات المقدمة من الشركاتأل وبالنسبة لشركات األشخا
يرفق صورة رسمية من عقد المشاركةأل أما المنشآت الفردية يرفق صورة رسمية من قرار ت سيسها.

 مستخرج حديث من السجل التجاري الخا

بالشركة.

 صور من البطاقة ال ريبية الخاصة بالشركة مدون بياناتها آلياأل ومو حا بها آخر قرار

ريبي (صورة وا حة).

 صور مما يفيد ان الشركة مسجلة وفقا ألحكام قانون رقم  67لسنة  2016بش ن صدار قانون ال ريبة على القيمة
الم افة.

 صور من شهادة تسجيل الشركة بسجل الوكدء التجاريين للشركة المصنعة لألصناف المزمع توريدها ( ن وجدت).
 شهادات من الجهات المذكورة في جدول سابقة األعمال أو على األقل صور عقود وأوامر اسناد.
 أية معلومات تو يحية أخرى.

 .5محتويات المظروف المالي
يكتب على المظروف المالي اآلتي:

المناقصة العامة رقم ( )10لسنة 2020/2019م
بشأن عملية توريد احتياجات الهيئة

من األدوات الكهربائية وأدوات السباكة

)

عرض شركة (

"العرض المالي"

يحتوي العرض المالي المقدم من الجهة مقدمة العطاء على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة بكراسة
الشروط والمواصفات وذلك مع مراعاة اآلتي- :

 )1يجب أن تكون الفئات بالعطاء مدونة بالجنيه المصريأل ومكتوبة بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة
رقما وحروفا باللغة العربية دون كشط أو تغيير أو تحشير.

 )2ان ال تشمل القيم المقدمة من الشركة مقدمة العطاء أية

رائب أو رسوم أو رسوم جمركية حيث أن

الهيئة معفاة منها بموجب أحكام قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم
( )83لسنة  2002وتعديدتهأل وفي حالة طلب

صراحة في العرض المالي وفي حالة عدم طلب

افة ال ريبة على القيمة الم افة يجب الن

على ذلك

افة ال ريبة يعتبر السعر شامل ال ريبة على القيمة

الم افة.

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

 )4تظل األسعار التي يتم الترسية بها على الشركة ثابتة دون أية زيادة طوال مدة التوريد وال يحق لمن
ترسو عليه المناقصة المطالبة ب ي زيادة في االسعار ألي سبب.
 )5يعمل ب ي تخفيض في األسعار الواردة بالعطاء على أن يصل للهيئة قبل الميعاد المحدد لفتح
المظاريف.
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 )6يكون للهيئة الحق في مراجعة األسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعهاأل واجراء
التصحيحات المادية ذا اقت ى األمر ذلكأل ويعتد بسعر الوحدة طبقا للسعر المبين بالحروفأل وال يعتد
بالعطاء المبني على خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة.
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