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:العامةأوالً الشروط
:عام-1
:العملمجال1-1

ذلـكویتضـمنطابعـات الالحاسـب اآللـي و ألجهـزةتركیب و تشغیل و ضـمان تورید و 
.سنتتانو المعدات لمدةاألجهزةضمان

:المتقدمةالشركات2- 1
أجهزة توریدمجالفيو العاملةالمتخصصةالشركاتسوىناقصة الملهذهیتقدمال

لها سابقة إعمال في والتيالعربیةمصربجمهوریةومعدات الحاسب اآللي ومستلزماتها
.الجهات الحكومیة المعتمدة

:مناقصةالھذهتتضمنھاالتيالمستندات3- 1
والسعریة للشركات المتقدمة  و كذلك و العروض الفنیةوالمواصفات،الشروطكراسة

.لمتقدمةاالمشروعات التي تم تنفیذها والسیرة الذاتیة للشركات أعمال الشركات وسابقة 
:واللوائحالقوانین1-4

المنظمـةواللـوائحللقـوانینطبقًـاوالتقیـیمالتقـدماجراءات المناقصة بعملیـةكلتنفیذیتم
2018لسـنة ) 182(رقـمالقـانونألحكـامالمناقصـةهـذهوتخضـعالعربیـةمصـرلذلك بجمهوریـة

.البیع والشراء الخاصة بهیئة األوقاف المصریةةالئحو 

.الفنیةالنقاطبنظامللعروض المقدمة من الشركات الفنيالتقییموسیتم
:العطاءاتتقدیم- 2
:التوقیتات2-1

المخــازن إلــى هیئــة األوقــاف المصــریة اإلدارة العامــة للمشــتریات و العطــاءاتتقــدم
ظهر یوم     عشرةالثانیةالساعةقبلوذلكالجیزةش التحریر الدقي109:  بالعنوان

.2018/ 30/12الموافق)االحد(
.12/2018/ 23موافقال)االحد( جلسة االستفسارات الفنیة یوم -



:للمناقصة المتقدمةالشركات2-2
وللشـركة الحـقعطائهاإعدادقبلالشروط و المواصفاتكراسةدراسةالمتقدمةالشركةعلى

استفسـارلتوضـیح أيباإلدارة العامة لمركز المعلومات والتوثیق بدیوان عام الهیئـةفي االتصال
.بكراسة الشروط العامة و المواصفات الفنیةوردعما

:العطاءاتتقدیمنظام2-3

:اآلتيمننسختینعلىویحتوىعطاءهاالشركةتُقدم
:الفنيالمظروف: أوالً 

.السجل التجاريوللشركةالقانونيالشكل-أ
.التأسیسوتاریخالرئیسيالنشاطبهاموضًحاالضریبیةالبطاقة-ب
.لضریبة القیمة المضافةالعامةالضرائبمصلحةلدىتسجیلشهادةمنصورة-ج
صـــورة مـــن شـــهادة التســـجیل بالهئیـــة العامـــة للرقابـــة الصـــناعیة بوجـــود مركـــز خدمـــة معتمـــد -د

. لصیانة جمیع األجهزة و المعدات الموردة
.المناقصةبنودمنبندلكلالالزمةالفنیةالبیاناتكافةمتضمًناالفنيالعرض-ه
مـنو الُمقدمـةوالبـدائل البنـودلجمیـع)نسـخ أصـلیة غیــر مطبوعـة( األصـلیةالكتالوجـات-و

.المورد في العرض الفني
الُنظموأماكن توریدلهاالمدعمةوالمستنداتالمجالهذافيالمتقدمةالشركةأعمالسابقة-ز

.بمصرالمماثلة
و إن بهــــاترفــــق المواصــــفات الفنیــــة لعناصــــر كراســــة الشــــروط و المواصــــفات طبقــــا للبنــــود -ح

وجـــدت مواصـــفات أخـــري تـــدرج فـــي جـــدول منفصـــل لكـــل عنصـــر مـــن عناصـــر كراســـة 
.الشروط و المواصفات كًال علي حدة

CDیرفق البند السابق الخاص بالمواصفات الفنیة بكراسة الشروط و المواصفات علي -ط
.  مكتوب  ببرنامج إكسل

االفسبعةفقط ) جنیهاً 7000(قدرة ابتدائيبتأمینمصحوًباالعطاءیكونأنیجب-ي
مصرفي مقبولأو  شیكضمانأو بخطابنقًداوتدفعالفني،بالعرضیرفقجنیها 
أالویالحظ.مصر العربیةبجمهوریةالمعتمدةالمصارفأحدمنصادرالدفع

الذكر،سالفخطاب الضمانبخالفمالیةبیاناتأیةالفني علىالمظروفیحتوى
.الفنيداخل المظروفمالیةمعلوماتأیةتتضمنشركةأياستبعاد عروضوسیتم



إلى الموردالرجوعدونللتجدیدوقابلمشروطغیرالضمانخطابیكونأنیجب-ك
ما هوحسبالفنیة،المظاریففتحجلسةتاریخمنأشهرلمدة أربعةوساري

فتح ثة أشهر من تاریخ و األسعار ساریة لمدة ثال.المجالهذافيعلیهمتعارف
.المظاریف وتتعهد الشركة بمد العرض اذا طلبت الهیئة ذلك

بحضورلهكتابیا لكي یسمحتفویضاالمتقدمة مندوبها المفوض بالرأيالشركةتعتمد-ل
.الفنیةالمظاریففتحجلسة

:الماليالمظروف:ثانیًا
:العربیةباللغةاألقلعلىإحداهمااآلتيمننسختینعلىیحتوى

سالًفا،الموضحةالبنودلكافةالمصريبالجنیهواإلجمالیةالتفصیلیةاألسعارقوائم-أ
وكافة     المبیعاتضریبةشامالً السعروٕاجماليالوحدةسعراألقلعلىوتتضمن
.سنتانلمدةالضمانوشامالً دیوان عام الهیئةبمقرورسوم التوریدالضرائب

تكون أنویجباألجنبیةالعمالتصرفبسعرعالقةلهاتحفظاتأيوجودعدم-ب
و صرفو التشغیل و االستالم النهائي والتركیب التوریدإتمامحتىثابتةاألسعار

صرفبأسعارمرتبطةتحفظاتأيبهیوجدعرضویتم  استبعاد أيالمستحقات
.األجنبیةالعمالت

.واسم البنك والفرعتقدم الشركة مستند یحتوى على رقم الحساب البنكى الخاص بھا-ج

:والمواصفاتالشروطكراسة2-3-2
الشـروط و المواصـفات المشـتراهكراسـةمنبالعرض الفني نسخةالمتقدمةالشركةُترفق-أ

مـنذلـك قبـوالً ویعتبـرهیئـة األوقـاف المصـریة موقعـة و مختومـة بخـاتم الشـركةمـن
.فیهاوردبكل ماالشركة

بـین هیئـة سـیوقعالـذيالعقـدمـنیتجـزأالجـزًءاتعتبـروالمواصـفاتالشـروطكراسـة-ب
.األعمال و التي وقع علیها االختیارإلیهاالمسندالشركةوبیناألوقاف المصریة

وعلـى اإلنترنـتالهیئـةموقـععلـىمـنالمطبوعـةوالمواصفاتالشروطبكراسةیعتدال-ج
.كراسة الشروط و المواصفاتفيال یسمح بأي تعدیل

كـل یحتـويبحیـثآخـر بـدیلوعـرضواحـدأساسـيعـرضتقـدیمفـيالحـقللمتقـدم-د
كراسة الشروط العامـة و المواصـفات، وللهیئـة الحـق بنودلكافةمتكاملحلعليعرض

.أي أسبابدون إبداءالبدیلةفي قبول أو رفض العروض



:النھائيالتأمین2-4
فـي        تـودعأنعطائهـابقبـولرسـمیاً إعالنهـابعـدللمناقصـةالمتقدمـةالشـركةعلـى-1

مـن    ) المائـةفـيخمسـة% 5(قـدره نهائیـاً تأمینـاً إخطارهـامـنعشـرة أیـام عمـل خـالل
تكـون أنالضـمانخطـابفـيو یشـترطضـمانبخطـابأونقـداً العطـاءقیمـةإجمـالي
الهیئة ذلكطلب بمجردوفوراً نقداً لهیئة األوقاف المصریةالدفعمستحقةبالكاملالقیمة
.أخريأي إجراءات إضافیة التخاذالحاجة ودونكتابیاً 

إلیـه،         المشـارالنحـوعلـىالنهـائيالتـأمینتقـدیمعـنالمتقدمـةالشـركةعجـزحالـةفـي-2
دون الحاجـةاالبتـدائيالتـأمینالشركة ومصـادرةلعطاءقبولهاسحبفيالحقللهیئة فإن
.إضافیة أخريإتخاذ أي إجراءات إلى

:التأخیروغرامةالتنفیذمدة2-5
.التوریدأمراستالمتاریخمنشهرأقصيبحدیتم التورید-1
طبًقافي العقدعلیهالمتفقالموعدفيالتعاقدموضوعاألعمالجمیعینهىأنالموردعلى-2

.إضافیةمدةأيتحسبوالعرضهفيالمقدمالزمنيللجدول
مـن% 25عـنالتعـدیالتال تزیـد هـذه تعدیل البنـود بالزیـادة أو النقصـان بحیـثیحق للهیئة-3

.د طبقا للقانونالعقإجمالي
تطبـق غرامـات التـأخیر طبقـا للقـانون التعاقـدموضـوعاألعمـالتنفیـذعـنالمـوردتـأخرإذا-4

كـل تنفیـذ عـنأمتنـعإذاأوعلیـه،غیـر المتفـقالنحوعلىنفذهاإذاأو2018لسنة 182
عنكله فضالً النهائيالتأمینفي مصادرةللهیئة  الحقیكونالتعاقد،التزاماتأو بعض

بعـدالعمـلفیهـا إنهـاءیتـأخرالتـيالمـدةعـنبغرامـةالمـوردعلـىالرجـوعفـيالهیئـةحـق
یثبـتالتـيمدد التوقفالتأخیرمدةحسابفيیدخلوالالتسلیمیتمأنإلىالتسلیمموعد
.فیهاللموردیدقهریة الأسبابعننشأتهاللهیئة

:التنفیذوضماناتاألعمالوسحبالعقدشروطمخالفة2-6
بإیقـافللهیئـة الحـقیكـونالتنفیـذ،فـيأهملأوالتعاقدالمورد شرط من شروطخالفإذا

التعلیمـاتتنفیـذیـتمأنبند من بنود التعاقد بكراسة الشروط  و المواصـفات، إلـىتنفیذ أي
التنفیـذمدةفيزیادةأوبأي تعویضیطالبأنللموردیحقوالاألخطاء،إصالحوٕاجراء
.الحالةهذهفيالعمللتوقف و تأخیرنتیجة



:التقییمبنود2-7
تقل المواصـفاتأالیجبویحق للهیئة تجزئه البنود وتوزیعها على اى عدد من الشركات-1

بكراسـة الشـروط و المواصـفات الفنیـةمنصـوص علیـة بالمواصـفاتهـوعمـاالفنیة لألجهزة
-:التقییم هيوعناصرالفنیة

كـل فـيالشـركاتمـنالمقدمـةالمعـداتلألجهـزة والفنیـةالمواصـفاتتقیـیمیـتم-أ
مـن % 70وتمثـلالبنـدهـذافـيالمقدمـةالفنیـةالمواصـفاتبأفضـلبنـد مقارنـة

.إجمالي التقییم
بالنسـبة لهیئـة لألجهزة و المعدات سواءالموردةللشركةالخبرةسابقةاعتباریتم-ب

بالتسـلیمیتعلـقفیمـاالخصـوصهـذافـيالشركةسمعةوكذلكاألوقاف المصریة
االسـتجابة سـرعةالضـمان،فتـرةأثنـاءالخدمـةجـودةمـدىالمحـددة،فـي المواعیـد

الضـمان بشـروطااللتـزامفـيالجدیـةمـدىالفنـي،والـدعماإلصـالحلبالغـات
. من إجمالي التقییم%10وتمثلوالصیانة

بالنسـبة لألجهـزة و المعـدات سـواءالمـوردةالشـركةاعمـالسـابقةاعتبـاریـتم-ج
عیـوبناحیـةمـنالمقدمـةاألجهـزةلنوعیـاتبالنسـبةلهیئـة األوقـاف المصـریة

% 20الفنیـة وتمثـل المشـاكلالشـركة علـى تالفـىقـدرةالفنـي والصـناعة والـدعم
.من إجمالي التقییم

أعلـى مـنالصـناعةعیـوبضـدالضـمانوفتـرةوالسدادالتوریدشروطتقییمیتم-د
تقـدم فتـرةالتـيالشـركةاسـتبعادویـتمالمـالي،التقیـیممرحلـةفـيسـنواتثـالث

مـع , بكراسـة الشــروط و المواصـفات الـواردةللشروططبًقاعامانمن أقلضمان
فـي % 85نسـبة علـىالحصـولهـوالفنـيالعـرضلقبـولاألدنـىبأن الحـدالعلم 

.التقییم الفني لألجهزة و المعدات



:األصناف المطلوبة: ثانیاً 

العددالصنفم

A450طابعات 1
A32طابعات 2
Scanners10ماسحات ضوئیة 3
A4Laser Color3طابعات 4

:التورید و الضمانشروط
أو یابانیــة أو أمریكیــة و یلتــزم المــورد بتقــدیم شــهادات المنشــأ أوربیــةجمیــع األجهــزة البــد أن تكــون ماركــات عالمیــة -1

.الخاصة باألجهزة و أن تكون الكتالوجات أصلیة و لیست منسوخة
بموجب الشـهادة الدالـة علـى ذلـك مـن مصـلحة الرقابـة الصـناعیة وساريیجب ان یكون لدى الشركة مركز صیانة معتمد .1

.بوزارة الصناعة
وكتیبــات ) غطــاء بالســتیك –بــاد مــاوس (تقــوم الشــركة المــوردة بتوریــد جمیــع ملحقــات جهــاز الحاســب االلــى إنیجــب .2

م المخــالرج بالمواصــفات عملیــة التشــغیل وباســتخداإلتمــامالتشــغیل واالســطوانات الدمجــة والتعریفــات والكــابالت الالزمــة 
.القیاسیة المصریة

وتلتـزم الشـركة خـالل األقـلتلتزم الشركة الموردة ضمان وتشغیل جمیع االجهزة لمدة ثالث سنوات من تاریخ التورید على .3
الضمان بتوفیر كافة قطع الغیار وتعتبر هذه المـدة صـیانة مجانیـة شـاملة قطـع الغیـار واالصـالح والتركیـب والتشـغیل مدة

.بمواقع الهیئة
.ان تكون الشاشة ولوحة المفاتیح والماوس من نفس نوع الجهاز من حیث التصنیع.4
.علیها الرقم الكودى الخاص بالشركة المصنعة للجهاز" ان تكون مكونات الجهاز موضحا.5
وان and(Pre-Installed)(Activated)نســخة وینــدوز أصــلیة جــاهزة االســتخدام مثبــت علیهــایــتم توریــد االجهــزة .6

.یكون الترخیص الخاص بكل جهاز ملصق علیه
الكهربـائيوالجهدوالرطوبةالحرارةحیث درجاتمنالمصریةالقیاسیةالتشغیلظروفیجب أن تتطابق األجهزة و المعدات.7

.المترددذبذبة في الثانیة للتیار50/فولت220المستخدم 

فنى وفى تاریخ الفتح الفنى حتى یمكن للجنة مضاهاتها بالمواصفات التى تـم وضـعها یتم تقدیم عینة كاملة مع العرض ال.8
.والماسح الضوئى فقطA4لطابعاتلالبرامج التى یتم تشغیلها علیها وذلك وكذلك قیاس قدرتها على العمل مع



:المواصفات الفنیة: ثالثاً 
:لیزرA4طابعة  -1

)                                  50(الكمیة

DescriptionItem
-Must be stated.Processor

- Up to 38 ppm (A4 Standard coverage) at leastPrint speed
-128 MB At least .
- Max Expandability (to be mentioned)Memory

-1200 by 1200 dpiResolution

-A4,letter,Enelops and customPaper Sizes
-At least  5.6 secFirst page out
-Copier, Envelops, Transparencies and labelsPaper Types
- Hi-Speed USB 2.0 port
- Ethernet port ; Hot USB
- USB Cable must be included

Connectivity

- Input try capacity : to be stated
- Output capacity : to be stated
- Input try must support sheets and envelops
- Other trays : to be stated

Paper Handling

- PC ComputableCompatibility
- Drivers for Windows XP , Windows 7, Windows

Vista, Windows Server, UNIX.Drivers

- PCL6,  PCL 5e, PostScript level 3.
- Must support Arabic Fonts

printer Languages
supported

- 220 V 50-60 Hz
- Power cables must comply wit the Egyptian

standard wall outlets
- Power cable must be included

Power

- One extra original high yield toner cartridge must
be included in addition to the initial in-box one.

- Average yield of the in-box toner (#of standard
A4 pages)/toner to be mentioned.

- Average yield of the extra  high yield toner (#of
standard pages)/toner to be mentioned

Consumables

- Up to 80.000 pages (A4) at least
- Recommended monthly print volume: to be

stated

Monthly duty cycle

- One extra toner must be included in the price.other



)2( الكمیة:لیزرA3طابعة  -2

DescriptionItem
-Must be stated.Processor

- Up to 23 ppm (A4 Standard coverage) at leastPrint speed
-128 MB At least .
- Max Expandability (to be mentioned)Memory

-1200 by 1200 dpiResolution

-A3,A4,letter,Enelops and customPaper Sizes

-At least 12 secFirst page out
-Copier, Envelops, Transparencies and labelsPaper Types
- Hi-Speed USB 2.0 port
- Ethernet port ; USB Cable must be includedConnectivity

- Input try capacity : to be stated
- Output capacity : to be stated
- Input try must support sheets and envelops
- Other trays : to be stated

Paper Handling

- PC ComputableCompatibility
- Drivers for Windows XP , Windows 7, Windows

Vista, Windows Server, UNIX , Linux must be
included .

Drivers

- PCL6,  PCL 5e, PostScript level 3.
- Must support Arabic Fonts

printer Languages
supported

- 220 V 50-60 Hz
- Power cables must comply wit the Egyptian

standard wall outlets
- Power cable must be included

Power

- One extra original high yield toner cartridge must
be included in addition to the initial in-box one.

- Average yield of the in-box toner (#of standard
A4 pages)/toner to be mentioned.

- Average yield of the extra  high yield toner (#of
standard pages)/toner to be mentioned

Consumables

- Up to 80.000 pages (A4) at least
- Recommended monthly print volume: to be

stated

Monthly duty cycle

- One extra toner must be included.other



:Scannerماسح ضوئي -3
)10(  الكمیة

DescriptionItem
- Flatbed ScannerScanning type

- Not less than 2400 x 4800dpiOptical resolution

- Not less than 25 - 19200dpiSelectable
resolution

- > 48/24 bit outputScanning gradation
(colour)

- A4document size

- Supplied via USB portPower supply

- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP
SP3 32-bit
Mac OS X v10.6.8 or later

Supported
Operating Systems

- Not less Than 16 secScan speed (A4)

- Scan Utility, Quick Menu, My Image GardenSoftware included

- USB cable must be including.Others



A4Laser Colorطابعات -4
DescriptionItem

-Must be stated.Processor

- Up to 18 ppm (A4 color )
- Up to 20 ppm (A4 black )

Print speed

-128 MB At least .Memory

- Up to 600 by 600 dpi for Both Black and ColorResolution

-A4,letter,Enelops and customPaper Sizes
-Black: As fast as 10.70 sec
-Color: As fast as 12.10 secFirst page out

-Copier, Envelops, Transparencies and labelsPaper Types
- Hi-Speed USB 2.0 port
- USB Cable must be includedConnectivity

- Input try capacity : to be stated
- Output capacity : to be stated
- Input try must support sheets and envelops
- Other trays : to be stated

Paper Handling

- PC ComputableCompatibility
- Drivers for Windows XP , Windows 7, Windows

Vista, Windows Server, UNIX.Drivers

- PCL6,  PCL 5e, PostScript level 3.
- Must support Arabic Fonts

printer Languages
supported

- 220 V 50-60 Hz
- Power cables must comply wit the Egyptian

standard wall outlets
- Power cable must be included

Power

- Average yield of the in-box toner (#of standard
A4 pages)/toner to be mentioned.

- Average yield of the extra  high yield toner (#of
standard pages)/toner to be mentioned

Consumables

- Up to 40.000 pages (A4) at least
- Recommended monthly print volume: to be

stated

Monthly duty cycle

- One extra toner must be included in the price.other



مشروع عقد نموذجي
للتعاقد على تورید المنقوالت

-—————رقم العقد -————الموضوع ————: اسم الجھة 
//الموافق–————انھ في یوم 

:فیما بین كل من 
–———: ومقرھا -———: الجھة اسم

–————————————/ التوقیع على ھذا العقد السید ویمثلھا في
-—————————————————بصفتھ 

بالتفویض رقم–—————/ وینوب عنھ في التوقیع السید 
)طرف أول ( 

ویمثلھ في–—–————ومقره —————اسم المورد -2
-————بصفتھ ——————/ التوقیع على ھذا العقد السید 

–———بالتفویض رقم -—————/ وینوب عنھ في التوقیع السید 
)طرف ثاني ( 

ھیدـــتم
------------——لسنة) -——(رقم –——الممارسة / –———بناء على المناقصة 

---- –——–—————لطرف األول بشان تورید االتي طرحھا
---- ————الممارسة / -————بموضوع المناقصة وفقا للشروط والمواصفات الخاصة

–———الممارسة / --------------- –———في المناقصات وما أوصت بھ لجنة البت
//الموافق/ ————بجلستھا المعقودة یوم 

)-————(بمبلغ فقط -————من قبول السعر المقدم من 
//بتاریخ/–—————/ وموافقة السید األستاذ 
:أقر الطرفان بأھلیتھما وصفتیھما واتفقا على اآلتي على تلك التوصیة وقد 

)البند األول( 
یعتبر التمھید السابق ومحاضر لجنة البت المشار إلیھا وكراسة الشروط والمواصفات الفنیة والعطاء المقدم من الطرف 

.الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بین الطرفین جزءاً ال یتجزأ من أحكام ھذا العقد 
)البند الثاني ( 

—طبقاً للمواصفات الفنیة والكمیات واألسعار المرفقة بقیمة إجمالیة قدرھا ——————یلتزم الطرف الثاني بتورید 
.شاملة كافة الضرائب والرسوم -——————

)البند الثالث( 
-———وھى یلتزم الطرف الثاني بتورید األصناف الراسیة علیھ خالل المدة المتفق علیھا بأمر التورید 

.من تاریخ الیوم التالي إلخطاره بكتاب موصى علیھ بعلم الوصول بقبول عطائھ من الطرف األول 
)البند الرابع( 

عن المیعاد المحدد بالعقد فتوقع علیھ غرامة بالنسب وفى الحدود المبینة –—————الطرف الثاني في تورید تأخرإذا 
.2018لسنة 182والمنصوص علیھا بالقانون رقم 

)البند الخامس( 
.یلتزم الطرف الثاني بتسلیم األصناف الراسیة علیھ بمخازن الطرف األول 

)البند السادس( 
یلتزم الطرف األول بسداد قیمة األصناف الراسیة على الطرف الثاني بعد الفحص واالستالم باإلیصال الرسمي الالزم

)البند السابع( 
إلى القضاء الحق فى فسخ العقد أو إسناد جاءاالتإذا اخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد یكون للطرف األول دون 

من حق الطرف األول ویكون لھ أن یخصم ما یستحقھ من غرامات وقیمة كل النھائيالتورید ألیة جھة أخرى ویصبح التأمین 
لمصاریف اإلداریة من أیة مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لدیھ وفى حالة خسارة تلحق بھ بما فیھا فروق األسعار وا

عدم كفایتھا یلجأ إلى خصمھا من مستحقاتھ لدى أیة جھة إداریة أخرى أیا كان سبب االستحقاق دون الحاجة إلى اتخاذ أیة 
.من استیفائھ من حقوق بالطریق اإلداري إجراءات قضائیة وذلك كلھ مع عدم اإلخالل بحقھا في الرجوع علیھ بما لم تتمكن 



)البند الثامن( 
یلتزم الطرف الثاني بأن یقدم فاتورة األصناف الموردة من اصل وصورتین وفى حالة قیامھ بالتورید بناء على طلب الطرف 

مصروفات النقل اإلضافیة األول إلي جھة أخرى غیر المتعاقد على التورید إلیھا یجب أن ترافق الفواتیر مستندات تثبت قیمة
.حتى یمكن رد ھذه المصروفات إلى الطرف الثاني 

)البند التاسع( 
.یضمن الطرف الثاني صالحیة األصناف التي یقوم بتوریدھا ضد عیوب الصناعة-
التي یقوم یقر الطرف الثاني أن لدیھ مركز خدمة وصیانة بجمھوریة مصر العربیة وكذا مركز لتورید قطع الغیار ألصناف-

.بتوریدھا 
یتعین على الطرف األول اختبار عینة عشوائیة من األصناف الموردة بمخازنھ قبل قبول الكمیة الموردة وسیتم الدفع بعد -

.عمل التجارب والفحص واالستالم للكمیة المقبولة فقط 
.نوعیة الصنف الموردیتم تقدیم شھادة اختبار المصنع أو إجراء تحلیل معملي وذلك حسب ما یتطلبھ -
.داریة الزمة لتنفیذ ھذا العقد أیة اشتراطات خاصة أخرى تراھا الجھة اإل-

)البند العاشر( 
—على بنك ————بموجب خطاب ضمان نھائي رقم - ————قام الطرف الثاني بإیداع خزینة الطرف األول مبلغ 

ة اإلجمالیة وال یرد للطرف الثاني إال بعد انتھاء مدة من القیم% 5وھو قیمة التأمین النھائي المستحق بواقع -———
الضمان

)البند الحادي عشر( 
ا لصادر بشأن تنظیم المناقصات والمزایدات والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھا على ھذا 998لسنة 89تسرى أحكام القانون رقم 

.العقد
)البند الثاني عشر( 

.ازعات التي قد تنشأ من جراء تنفیذ أو تفسیر ھذا العقدتختص محاكم مجلس الدولة بنظر كافة المن
)البند الثالث عشر( 

أقر الطرفان بأن العنوان الوارد بھذا العقد محالً مختاراً لھما وأن كافة المكاتبات والمراسالت التي ترسل علیھ تنتج كافة 
إخطار الطرف األخر بالعنوان الجدید بخطاب مسجل بعلم آثارھا القانونیة وفى حالة تغییر أحد الطرفین لعنوانھ یتعین علیھ 

.الوصول 
)البند الرابع عشر( 

حرر ھذا العقد من ثالث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة واحدة منھا واحتفظ الطرف األول بباقي النسخ للعمل بھا عند اللزوم 
.

الطرف الثانيالطرف األول

تم إفراغ مشروع ھذا العقد في الصیغة القانونیة التي أقرتھا اللجنة الثالثة لقسم الفتوى بمجلس الدولة المنعقدة :ملحوظة 
./ / بتاریخ 



:بیانات الشركة 

: أسم الشركة 

……………………………………………………………………………

……………………….

: أسم المدیر المسئول 

……………………………………………………………………………

………………

: القانونيالعنوان 

……………………………………………………………………………

………………….

: التلیفون والفاكس 

……………………………………………………………………………

…………………

..……………………:الضریبةرقم البطاقة 

……………………………………التابع لھاالمأموریة

: الضریبيرقم الملف 

…………………………………………………………………

..………………………:ضرائب المبیعاتفيرقم التسجیل 

..………………………………………:المأموریة


