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 كراسة 

 الشروط والمواصفات

  المحليةللمناقصة 

  ادوات نظافة لشراء

2018/ 2019 

 التأمين االبتدائي 

 جنيها  الف ومائتين (1200)مبلغ

 م 2019/ 1/  2  الموافق االربعاء  جلسة يوم

 ( جنيها  20ثمن كراسة الشروط )

 )فقط عشرون جنيها  ال غير(

 

 المشتريات                                                                                            
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 ----------------------------السيد / 

 تحيـــــــــــة طيبــــــــــة وبعــــــــــــــــــــــــد ،،،

 2018/2019كراسة الشروط للمناقصة المحدودة لشراء ورق وادوات كتابية واحبار للعام 

رقق  انون ( طبققا  للققمحليقة بالكشف المرفق طيه عن طريقق مناقصقة    النظافة ادواتج جامعة أسوان إلى شراء تحتا

 طبقا  للشروط اآلتية  التعاقداتالخاص بتنظي   م2018لسنة  182

 التسلي  داخل مخازن الجامعة –اسبوعين  مدة التوريد -1

 تح المظاريف  الفنيةمن تاريخ ف ونصف شهرمدة االرتباط بالعطاء ال تقل عن  -2

  بإيداع المبلغ المستحق بالحساب الجاري للشركة   الدفع بعد الفحص واالستالم -3

لقى عتقدم العطاءات في مظروفين أحدهما للعرض الفني واآلخقر للعقرض المقالي ويقتصقر فقتح العقروض الماليقة  -4

  م2018لسنة  182للقانون رق  العروض المقبولة فنيا  وذلك وفقا  

يف الفنيقة بمققر ظهقرا  ميعقادا  لجلسقة فقتح المظقار 12م السقاعة  2019/     1/     2الموافق    االربعاء تحدد يوم -5

 إدارة المشتريات المركزية

 ( الف ومائتين جنيها  1200مبلغ   بالمظروف الفني  تأمين إبتدائىيجب إرفاق  -6

ي % فق 5ر ، نققدا  ، ويصقل إلقى بموجب شيك معتمد أو خطاب ضقمان بنكقي سقاري لمقدة ال تققل عقن أربعقة أشقه

 حالة رسو العطاء. 

لقب ، والسقجل التجقاري   ولقي  ط موضحا بها اخقر اققرار ضقريبي  إرفاق صورة ضوئية من البطاقة الضريبية -7

  .    أو إقرار يفيد بعدم التسجيل  القيمة المضافةالقيد بالسجل التجاري ( ، وشهادة التسجيل بضريبة 

ف وفين مغلقققين باسقق  السققيد / أمققين عققام الجامعققة ببسققوان ، ويكتققب علققى المظققروترسققل العطققاءات داخققل مظققر -8

 2019/     1/    2جلسة فتح مظاريف فنية   ادوات نظافة  مناقصة توريد

و مقرادف( موضحا بها اس  الشركة ورق  البند  اساسقي الكل األصناف    وتقدي  كشف بالعينات ( إرفاق عينات -9

 (عدم ادراج اصناف بكشف العينات ل  يقدم عنها عينة   الفنية ريف وتقديمها بجلسة فتح المظا

تعتبر ك لى ذلبيان شمول األسعار المقدمة لضريبة القيمة المضافة من عدمه ، وفى حالة عدم اإلشارة إ -10

 شاملة الضريبة وال يحق للشركة المطالبة بها . األسعار 

 0ر تفاديا للكشط والشطب والتصحيح برجاء كتابة العرض الفني والمالي للشركة بالكمبيوت -11

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ،،،

 لمشتريات                     ا                                                                                                                   
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 من ادوات النظافةالجامعة  بيان باحتياج إدارة

 2019/  2018خالل العام   المالي 
الوحدة  اسم الصنف والمواصفات وحجم العبوة المطلوب م

 والعبوة

سعر  العدد العبوة

 الوحدة

 االجمالي

   300 مل 300  عبوة معطر جو رشاش ذو رائحة ذكية نوع فاخر انتاج حديث 1

ال تقل عن  عدد  تاج حديثصابون حمام نوع جيد ذو رائحة عطرة ان 2

 جم 100
300   

مسحوق اتوماتيك ذو جودة عالية وينظف بسهوله  3

 انتاج حديث

ال يزيد عن  كيلو

 كجم 1
500   

ال يزيد عن  كيس جم 200مسحوق عادي الكيس  4

 جم 200
500   

   500 عدد عدد سم نوع فاخر  120مكنسة يالستيك باليد خشب طويلة  5

   150 عدد عدد لتر  45كبيرة بالغطاء نوع جيد سعة  بستلة بالستيك 6

   50 عدد عدد جاروف بالستيك بيد خشب انتاج حديث 7

   100 عدد عدد لتر  18جردل بالستيك نوع جيد  8

   200 عدد عدد جردل بالستيك مستطيل بشرشوبة بيد خشب نوع جيد  9

بوصة مسلح عالي الجودة  3/4خرطوم مياه بالستيك  10

 متر   45متين ) اللفة و

   10 لفة عدد

بوصة مسلح عالي الجودة   1/2خرطوم مياه بالستيك  11

 متر   45ومتين ) اللفة 

   10 لفة عدد

مطهر ارضيات نوع جيد وقوي يقضي علي الجراثيم  12

 انتاج حديث

ال يزيد عن  عدد

 لتر
800   

زعافة حائط نوع جيد ذو يد طويله قابله للزيادة  13

 سقف العاليةلال

   100 عدد عدد

   100 عدد عدد سالكة احواض بيد نوع جيد ومتين 14

   50 لفة عدد كيلو (  10سلك المونيوم ناعم نوع جيد ) اللفة  15

 صابون سائل نوع جيد ذو قوام ثقيل برغوة وفيرة انتاج 16

 حديث

ال يزيد عن  عدد

 لتر
800   

   100 عدد عدد فرشاة تواليت بالقاعدة 17

   500 علبة عدد منديل ورقي نوع فاخر 200مناديل مكتب العلبة  18

مبيد حشري مبيد ذاتي بدون رائحة نوع فاخر انتاج  19

 حديث

   200 مل 300 عدد

 

 لمشترياتا                                                                                                                         
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 عقـــد توريــــدنموذج 

 أدوات نظافة

---------------   

   -:حرر هذا العقد بين كال  من   2019 /       /    الموافق       يوم  يأنه ف

 جامعة أســـوان .  أوالً:

 احمد غالب محمد ابراهيم   ــ    رئيس جامعة أسوان .  /د0أ ويمثلها السيد

                                       )طرف أول(إلدارة العامة للشئون القانونية بصحاري بأسوان .                                               اومقرها 

     -:ثانيا

    -     –رقم التسجيل الضريبي:       

 مأمورية ضرائب:           كود  

        –     –    –    –ملـف ضريبـي:    

 (ثاني)طرف                                          :                                                     مقر الشركة

 تمهـــــــيد

 للشروط وفقا   وأدوات نظافةالتي طرحها الطرف األول بشأن توريد  2019( لسنة  -بناء على المناقصة المحلية رقم ) 

وم      يعقودة اصة بموضوع المناقصة المحلية وما أوصت به لجنة البت في المناقصات المحلية بجلستها الموالمواصفات الخ

ر الطرفان وصية وقد اقمن قبول السعر المقدم من الشركة بمبلغ )    ( فقط )      ( والمعتمد على تلك الت 2019الموافق   /  /

  -بأهليتهما وصفتيهما واتفقا على االتى :
لمةالي النهةائي     وذلك عن طريق مناقصة محليةة بجلسةة البةت ا ادوات النظافة حسب ما وارد بأمر التوريدوم الطرف الثاني  بتوريد يق

 2019الموافق      /    /   

 يدويتعهد بالتوريد خالل اسبوعين من استالم أمر التور 2019بتاريخ       /     /    --وتم إصدار أمر التوريد برقم
وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا التوريد بالشروط    

  -االتيه :

يعتبر التمهيد السابق و محاضر فتح و بت فني ومالي وكراسة الشروط الخاصة بهذه المناقصة وأمر ) البند األول ( 

 عقد . التوريد وكافة المكاتبات المتبادلة بين اإلطراف  جزء ال يتجزأ من أحكام هذا ال

% من إجمالي أمر التوريد خالل مهلة توريد  5يتعهد الطرف الثاني بتوريد تامين نهائي قدره ) البند الثاني ( 

   0التامين النهائي أو توريد أصناف تقبل فنيا بقيمتها 

 يلتزم الطرف األول بصفته بسداد القيمة بعد خصم الضرائب والدمغات) البند الثالث (

 لمراسالت بات وااقر الطرفان بان العنوان الوارد بهذا العقد محال  مختارا  لهما وان كافة المكات ( ع) البند الراب

وان ألخر بالعنلطرف االتي ترسل عليه تنتج كافة أثارها القانونية وفى حالة تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليها إخطار ا

 الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول .

صادر بشأن تنظيم التعاقدات والئحته التنفيذية  2018لسنة  112تسرى أحكام القانون رقم ( )  البند الخامس

 وتعديالتها على هذا العقد .

تختص محاكم مجلس الدولة بأسوان  بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ أو ) البند السادس (

 تفسير هذا العقد .

ي ل بباقن ثالث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة واحدة منها واحتفظ الطرف األوحرر هذا العقد م) البند السابع (

 النسخ للعمل بها عند اللزوم .
 الطرف الثاني                                الطرف االول                 

 شركة /                                       رئيس الجـامعـة        
 م قومي /بطاقة رق                                                               ب محمد إبراهيمأ.د/ احمد غال   
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