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  كراسة الشروط واملواصفات 

  ٢٠٢١/٢٠٢٢ للعام املايل )١٠رقم ( لمناقصة العامةل
  ابرام وثائق تأمني على مبنيي اهليئة بالقرية الذكية ملدة ثالث سنوات

  ٢٦/٦/٢٠٢٥حىت  ٢٧/٦/٢٠٢٢عن الفرتة من 
  صباحاً   ١١الساعة  ١٨/٤/٢٠٢٢جلسة االستفسارات والمعاينة يوم االثنين الموافق 

  صباحاً  ١١الساعة  ٢٨/٤/٢٠٢٢الخميس الموافق تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم 
    

طريق القاهرة  ٢٨الكيلو  B136مبنى  –بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية 
   اإلسكندرية الصحراوي 

  .العملية بند واحد ال يقبل التجزئة 
  جنيه  ٢٩٩مثن كراسة الشروط مبلغ   
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  توى كراسة الشروط والمواصفاتمحبيان 
  

رقم   البيــــــان
  الصفحة

  ٣  أوًال: البرنامج الزمنى المتوقع لإلجراءات ومواعيد ومكان انعقاد الجلسات
  ٤  ثانًيا: الشروط العامة

  ٥  والنهائي االبتدائيثالثًا: التأمين 
  ٥  رابعًا: طريقة السداد

  االشتراطات الفنية  الضمانات  المواصفات الفنية    خامًسا: المواصفات واألطر واالشتراطات الفنية لموضوع التعاقد
٩-٦  

  ٩  سادًسا: مكان التنفيذ
  ١٠  سريان العطاءاتسابعًا: مدة التعاقد ومدة صالحية 

  ١٠  ثامناً: أسس وعناصر التقييم الفني للعطاءات
 ً   ١٠  إعداد وتقديم العطاءاتالشروط المالية والقانونية : تاسعا

  ١١-١٠  القانون المنظم : عاشراً 
  

   



٣ 

  
  
  
  

  إجراءات المناقصةمواعيد لبرنامج الزمني المتوقع أوًال: ال
  

  الساعة  التاريخ  اإلجراء  م
ً  ١١  ١٨/٤/٢٠٢٢        الموافــــق االثنينيوم   واالستفسارات المعاينة  ٢   صباحا
ً  ١١  ٢٨/٤/٢٠٢٢         الموافـق  الخميسيوم   فتح المظاريف الفنية  ٣   صباحا

     هذا الجدول متوقع وجائز التعديل فيه طبقًا الحتياجات الهيئة، وفي كل الحاالت يتم اخطار المشاركين بموعد
 الجلسات ومكانها.

 .تقدم الشكاوى من نتيجة البت الفني أو المالي خالل سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لإلعالن عنها 
  تعقد جميع جلسات اللجان بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية والكائن فيB136 –  القرية

  اإلسكندرية الصحراوي". القاهرة /طريق  –الذكية 
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  ثانًيا: الشروط العامة  
  

يقصد بمدلول الهيئة الوارد في هذه الكراسة "الهيئة العامة للرقابة المالية" ويُقصد بالعملية "المناقصة  .١
 لعملية التأمين على ممتلكات الهيئة العامة للرقابة المالية". ٢٠٢٢لسنة  )١(العامة رقم 

واإلجراءات والشروط المنصوص عليها في قانون رقم تسري على هذه العملية جميع القواعد واألحكام  .٢
 تمة والئحته التنفيذية، والتعديالفي شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العا ٢٠١٨لسنة  ١٨٢

في شأن تفضيل المنتجات المصرية في  ٢٠١٥لسنة  ٥التي اُدخلت عليهما، وكذلك أحكام القانون رقم 
، وتعد جزًءا ال يتجزأ من ٢٠١٨لسنة  ٩٠وتعديالته بالقانون رقم  التنفيذيةالعقود الحكومية والئحته 

 كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
 العروض بالتسجيل في منظومة الفاتورة اإللكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية. مقدمييلتزم  .٣
 العملية عبارة عن بند واحد ال تقبل التجزئة. .٤
فيه من وقت تسليم العطاء للهيئة ولمدة ثالثة شهور من  افذ المفعول وغير جائز الرجوعيبقى العطاء ن .٥

 الفنية.تاريخ جلسة فتح المظاريف 
تتخذ الشركة المتقدمة للعملية موطنًا لها دون سواه، وال يجوز لها تغييره حال رسو العملية عليها إال بعد  .٦

 يير بأسبوعين على األقل.إخطار الهيئة بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل التغ
المتقدمة دراسة الكراسة قبل تقديم العروض وللشركة الحق في االتصال بالهيئة لالستفسار على الشركات  .٧

 ١٢١٢داخلي  ٣٥٣٤٥٣٥٠تليفون:  – محمد سليمانعما ورد بالكراسة من شروط ومواصفات األستاذ/ 
المصلحة العامة ذلك أو بناًء  اقتضتيجوز للهيئة إدخال تعديالت على كراسة الشروط والمواصفات إذا  .٨

في شأن تنظيم  ٢٠١٨لسنة  ١٨٢) من القانون رقم ١٩على جلسة االستفسارات وفقًا لنص المادة (
 التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

أمينية أو استبعاد تغطية تتراطات إضافية تقدم من الشركات ال يعتد بأي تعديل في كراسة الشروط أو أي اش .٩
 ما لم تقبل الهيئة ذلك صراحة، ويسجل ذلك في محاضر الجلسات.مدرجة بالكراسة 

 موافــــقال االثنينعلى الشركات المتقدمة القيام بالمعاينة التامة النافية للجهالة قبل التقدم بعطائها يوم  .١٠
 إدارة المشتريات.وذلك بالتنسيق مع  بالقرية الذكية،الهيئة  صباحاً بمقر ١١الساعة  ١٨/٤/٢٠٢٢

يعتبر ما هو وارد بكراسة الشروط وملحقاتها والعروض المالية والفنية والمكاتبات المتقدمة جزًءا ال  .١١
ين العملية. وتعتبر أساًسا للتعامل بين الطرف اترسو عليهوثائق التأمين الصادرة من الشركة التي يتجزأ من 

 ويسرى عليه كافة أحكامه.
) من ٤٦في ضوء أحكام المادة (أثناء سريان التأمين يحق للهيئة تعديل حجم التعاقد بالزيادة أو النقص  .١٢

 في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. ٢٠١٨لسنة  ١٨٢القانون رقم 
وال يجوز نقلها واالستفادة انات الواردة بكراسة الشروط والعروض المقدمة سرية يالبتعتبر المعلومات و .١٣

 منها أو استخدامها في أي عمل يضر بالهيئة.
بمنطقة  B136العامة للرقابة المالية الكائنة في  المشتريات بالهيئةيمكن للشركات التواصل مع إدارة  .١٤

اإلسكندرية الصحراوي. وذلك عن طريق البريد اإللكتروني القاهرة /طريق  –الذكية  القرية
mohamed.soliman@fra.gov.eg  ٣٥٣٧٠٠٣٦رقم أو الفاكس  ٣٥٣٤٥٣٥٠أو التليفون رقم 
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  :والنهائي االبتدائيالتأمين ثالثًا: 
  )االبتدائي: (يستبعد كل مقدم عطاء لم يسدد مبلغ التأمين االبتدائيالتأمين   -أ  

  جنيه ١٠٠٠٠مبلغ  االبتدائيتقديم ما يفيد سداد قيمة التأمين المتقدمة للمناقصة وعلى الشركات 
  )، وذلك بإحدى طرق الدفع اآلتية:أالف جنيًها (فقط عشر 
   حساب باسم الهيئة العامة للرقابة المالية بأحد فروع البنوك التالية: في 

 
  رقم الحساب  اسم البنك

  ٠٠١٣٠٧٠٤١٦٠٦٥٢٠٠٠١٩  البنك األهلي المصري
   ضمان بنكي صادر من أحد المصارف المحلية وأال يقترن بقيد أو شرط وأن يكون ساريأو بخطاب 

 أربعة شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية. المفعول لمدة
 السابقة.يسدد التأمين النهائي بإحدى طرق سداد التأمين   :النهائيالتأمين   -ب 

  عمل تبدأ المقبول أن تؤدي إلى إدارة الهيئة التأمين النهائي خالل عشر أيامعلى الشركة مقدمة العطاء 
من قيمة العقد بموجب خطاب  (خمسة بالمائة) %٥من اليوم التالي إلخطارها بقبول عطاءه بما يساوي 

  بحساب الهيئة بالبنك األهلي المصري.أو اإليداع ضمان يغطي فترة التعاقد 
 لفائز بأداء التأمين النهائي خالل المهلة المحددة، جاز للهيئة، بموجب اخطار إذا لم يقم صاحب العطاء ا

بكتاب يرسل له بخدمة البريد السريع، عن طريق الهيئة القومية للبريد مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد 
 بواسطةتنفيذه و االسناداإللكتروني أو الفاكس بحسب األحوال ودون حاجة التخاذ إجراء آخر، إلغاء 

 أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها.
  في جميع الحاالت من حق الهيئة، كما لها أن تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها  االبتدائيويصبح التأمين

، وذلك كله مع و تستحق لديها لصاحب هذا العطاءإذا تبين أنه المتسبب فيها من أي مبالغ مستحقة أ
 تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري. لمل بحقها في الرجوع عليه قضائيًا بما عدم اإلخال

اء ذلك كتابيًا دون الرجوع إلجرالهيئة تكون القيمة بالكامل مستحقة الدفع للهيئة نقًدا وفوًرا بمجرد طلب   ويشترط في خطاب الضمان ما يلي:
ل في تسيي الهيئةبأي اعتراضات تبدى من مقدم خطاب الضمان للتأمين النهائي، وأحقية عدم االعتداد   آخر.

الخطاب والحصول على قيمته استيفاًء لحقوقها حال اإلخالل بااللتزامات الواردة بكراسة الشروط أو 
 العقد المبرم معها دون معارضة من مقدمه أو البنك الصادر منه.

، وذلك بالقيمة اإلجمالية لكافة ات الفنية الواردة بكراسة الشروطيقدم العرض المالي طبقًا للمواصف  التعاقد بالجنيه المصري.يكون   رابعًا: طريقة السداد 
 على تاريخ التقدم بالعرض أييجب أن تكون األسعار ثابتة طوال فترة التعاقد وال يكون ألي زيادة الحقة   والرسوم.والدمغات وثائق التأمين المطلوبة بالعملية شامًال كافة الضرائب 

سنوية تستحق أولها عند بدء سريان التغطية ربع دفعات من ترسو عليه المناقصة على سدد مستحقات ت  أثر على السعر الذي تلتزم الهيئة بسداده.
 التأمينية.
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  :خامًسا: المواصفات واألطر واالشتراطات الفنية لموضوع التعاقد

والشروط الفنية ووصف للتغطيات التأمينية المطلوبة بهذه العملية والتي بناًء عليها يتضمن هذا البند المتطلبات   
تقوم الشركات المتقدمة للعملية بوضع العروض الفنية والمالية باإلضافة إلى أية مزايا إضافية تقدمها  سوف

 الشركة للهيئة وتصب في صالحها.
  التغطيات التأمينية المطلوبة:

  أخطار)، وتتضمن األخطار التالية:  (جميع تأمين الحريق واألخطار اإلضافية والسطوالوثيقة األولى: 
   جنيهاً)مليون  (سبعمائة مليون جنيه ٧٠٠مبلغ التأمين 

 التأمين)من مبلغ  %١٠٠( خطر الحريق والصواعق واالشتعال الذاتي والحريق الناتج عن االنفجار. -
 التأمين)من مبلغ  %١٠٠(خطر الشغب واالضطرابات االهلية واالضرابات العمالية.  -
من مبلغ  %١٠٠( . )األرضيةوالزالزل والهزات  العواصف والفيضانات والسيولاالخطار الطبيعية ( -

 التأمين)
 خطر اصطدام المركبات.  -
  أشياء منها.أية أو سقوط سقوط الطائرات خطر  -
  .المياه وطفح خزاناتها وأجهزتهاانفجار مواسير خطر   -
 انفجار مواسير مياه شبكة الرشاشات التلقائية أو أحد رؤوسها أو تسرب المياه منها بدون حادث حريق.  -
 الداخلي وانفجارالبخارية والمحركات ذات االحتراق  خطر انفجار الغاليات واآلالتائي وياالنفجار الكيم -

 التأمين)من مبلغ  %١٠٠( .الغازاتالغبار أو االبخرة أو 
 . المطافئتكاليف مكافحة الحريق / تكاليف فرقة  -
إزالة األنقاض في حالة حادث مغطي بموجب االخطار بعاليه وبحد أقصي مبلغ تأمين مصاريف  -

  .جنيه 2000000
 المحتويات)من مبلغ تأمين  %١٠٠خطر السطو ( -
 الخارجيالنقل المؤقت شرط  -
  الداخليرط النقل ش -
 التغييراتشرط  -
 شرط أتعاب المهندسين االستشاريين -
 شرط األصول المضافة -
 شرط مصاريف اإلسراع في االصالح -
 %٨٥ النسبيشرط األساس  -
  . )ومعداتوآالت (مباني القيمة االستبدالية شرط  -

  التحمالت:
 %١٠تحمالت على التغطيات المذكورة عدا الشغب واألخطار الطبيعية فيسمح بتحمل ال يزيد عن  بأيال يسمح 

  من قيمة الخسارة
  ر:المثال وليس الحص على سبيلجنيهاً) للبنود التالي (سبعمائة مليون جنيه) مليون  ٧٠٠(إجمالي مبلغ التأمين 
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 الجيزة:  –القرية الذكية ب B136مبنى  -١
 

  البند
  مباني 

  وشبكة الري بتكلفة أعمال الالند سكي
  مولد الطوارئ 

  محوالت توزيع القوي
  لوحات توزيع وشبكة اإلضاءة ووحدات اإلضاءة 

 upsوحدة تغذية الطاقة المستمرة 
  )خلوحات الجهد المنخفض.... ال-ATS –التغذية واالنارة (قواطع رئيسية 

  ك فولت  ١٢وحدات تغذية حلقية 
  كهربائيةأنظمة 

  صرف) –تكلفة المرافق العمومية (مياه 
  تكلفة شبكة التكييف المركزي

  طلمبات المياه الساخنة والباردة 
  نظام الحريق& غرف مولدات مقاومة الحريق

  المصاعد 
  نظام اإلذاعة الداخلية 

أجهزة حاسب آلي ومستلزماتها وأجهزة الخوادم ووحدات التخزين الرئيسية 
  وشاشات وطابعات وماسحات ضوئية ......الخ.  وملحقاتها

  أثاث متنوع وأجهزة كهربائية
  اإلجمالي

 
 
 

 الذكية:  بالقرية  B137مبنى  -٢
  البند 

  مباني 
  تكلفة المرافق العمومية 

  قواطع ومحوالت كهربائية 
  USPتكلفة جهاز 

  تكلفة المولد الكهربائي 
أجهزة حاسب آلي ومستلزماتها وأجهزة الخوادم ووحدات التخزين الرئيسية 

  وملحقاتها وشاشات وطابعات وماسحات ضوئية ......الخ. 
  شاشات العرض بقاعة التدريب واالجتماعات 

  اثاث متنوعة وأجهزة كهربائية 
  اإلجمالي

  الوثيقة الثانية: المسئولية المدنية للمصاعد:   
 سنوات) (ثالث وعارض خالل مدة التأمين فجائيالمسئولية المدنية في حالة وقوع حادث تغطي هذه الوثيقة 

  مادية قد تلحق بمستخدمي المصاعد  يترتب علية آية أضرار جسمانية أو
  جنيهاً) للفرد (خمسون ألف جنيه) ألف  ٥٠(إجمالي مبلغ التأمين 

  التحمالت:
  تحمالت  بأيال يسمح 

  المصاعد:بيانات 
  عدد الركاب / الحمولة  عدد األدوار   الماركة وسنة الصنع  عداالمصعدد 

  ركاب لكل مصعد  ٨  أدوار  ٧    ٨
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  : معدات وأجهزة إلكترونية: الثالثةالوثيقة 

التي تلحق باألجهزة والمعدات اإللكترونية  المفاجئة والغير متوقعةتغطي هذه الوثيقة الخسائر واالضرار المادية 
و نقل أ بالهيئة كالحاسبات اآللية وأجهزة االتصال ووسائل حفظ وتخزين المعلومات وكذلك تكلفة إعادة تخزين

  المعلومات وتتضمن التغطيات التالية: 
 الحريق واالنفجار/ الدخان / المياه، الرطوبة.  -
 . من الغير الخاطئ / السطو/ الفعل المتعمدقصور الدائرة الكهربائية / التشغيل  -
 أي تلفيات ناتجة عن أجهزة مكافحة الحريق.  -

  التحمالت:
  من قيمة الخسارة %١٠تحمالت على التغطيات المذكورة بنسبة تزيد عن  بأيال يسمح 

  جنيه) مقسمة كالتالي:مليون  ٢٠٠( إجمالي مبلغ التأمين 
 الجيزة:  –بالقرية الذكية  B136مبنى  -١

  القيمة التأمينية بالجنيه  البند
    كاميرات مراقبة 

    االت تصوير 
    USPوحدات تغذية الطاقة المستمرة 

شبكة مكافحة حريق (لوحة انذار حريق/ حاسبات اليه/ طابعات/ لوحة بيان/ 
  وحدات اتصال آلي)

  
    ك فولت  ١٢وحدات تغذية حلقية 

أجهزة حاسب آلي ومستلزماتها وأجهزة الخوادم ووحدات التخزين الرئيسية 
  وملحقاتها وشاشات وطابعات وماسحات ضوئية ......الخ. 

  
    اإلجمالي

 الذكية:  بالقرية B137مبنى-٢  
  القيمة التأمينية بالجنيه  البند

    كاميرات مراقبة 
    االت تصوير 

    USPوحدات تغذية الطاقة المستمرة 
شبكة مكافحة حريق (لوحة انذار حريق/ حاسبات اليه/ طابعات/ لوحة بيان/ 

  وحدات اتصال آلي)
  

    ك فولت  ١٢وحدات تغذية حلقية 
أجهزة حاسب آلي ومستلزماتها وأجهزة الخوادم ووحدات التخزين الرئيسية 

  وملحقاتها وشاشات وطابعات وماسحات ضوئية ......الخ. 
  

    اإلجمالي
    اإلجمالي  

  ماكينات:عطل  الرابعة: الوثيقة  
تغطي هذه الوثيقة الخسائر واالضرار المادية المفاجئة والغير متوقعة التي تلحق بالماكينات المؤمن عليها والتي 

عيوب المواد والتصميم الخاطئ وأخطاء التصنيع أو  الحصر:يرجع السبب في وقوعها على سبيل المثال ال 
وقصور الطاقة الكهربائية  المركزيالتركيب ونقص المهارة واإلهمال واالنفجار وتطاير األجزاء بفعل قوة الطرد 

   والعواصف
  التحمالت:
     من قيمة الخسارة %١٠تحمالت على التغطيات المذكورة بنسبة تزيد عن  بأيال يسمح 

  ) مقسمة كالتالي:جنيهمليون  ١٣٠(إجمالي مبلغ التأمين 
 الجيزة:  –بالقرية الذكية  B136مبنى  -١



٩ 

  القيمة التأمينية بالجنيه  البند
     الطوارئمولد 

    محوالت توزيع القوي
    لوحات التوزيع وشبكة اإلضاءة ووحدات اإلضاءة 

    التغذية واالنارة 
    أنظمة كهربائية 

    التكييف المركزيتكلفة شبكة 
    طلمبات المياه الساخنة والباردة 

    نظام الحريق& غرف مولدات مقاومة الحريق 
    المصاعد 

    المركزي تكييفووحدات الأجهزة 
    اإلجمالي

 الجيزة:  –بالقرية الذكية  B137مبنى -٢  
  القيمة التأمينية بالجنيه  البند

    تكلفة شبكة مكافحة حريق وانذار 
    قواطع ومحوالت كهربائية 

    تكلفة المولد الكهربائي 
      المركزي التكييفووحدات أجهزة 
    أخري 

    اإلجمالي
   

  الزجاج:كسر  الخامسة: الوثيقة
ـ أبواب ـ قواطيع ـ  (نوافذلأللواح الزجاجية المؤمن عليها تغطي هذه الوثيقة الخسائر واالضرار التي تقع 

  .واجهات
  ):جنيهمليون  ٢٧(إجمالي مبلغ التأمين 

  التحمالت:  
  تحمالت  بأيال يسمح 

  
  الضمانات:

أي إخالل بأي التزام من االلتزامات الواردة بهذه الكراسة ووثائق التأمين التي تقدم والتي اقرتها الهيئة العامة 
المذكورة مفسوخة من تلقاء نفسها دون للرقابة المالية، وفقاً لالشتراطات الواردة بها يجعل المناقصة والوثائق 

حاجة التخاذ أي إجراء، وذلك دون المساس بحق الهيئة في اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة على نفقة 
  المخالف لمواجهة الموقف حال عدم التنفيذ.

   :سادًسا: مكان التنفيذ  
  العنوان  المكان

اإلسكندرية  القاهرة /طريق  –الذكية بالقرية  B136مبنى   مقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية
الجيزة هو المقر  –طريق مصر اإلسكندرية الصحراوي  –ب القرية الذكية ١٣٦ويكون مقر الهيئة الكائن في    الجيزة –الصحراوي 

 الرئيسي للهيئة وترسل عليه كافة المكاتبات.
  



١٠ 

 
وتلتزم الشركات بسريان وثائق التأمين طوال تلك  ٢٧/٦/٢٠٢٢تبدأ من الوثائق ثالث سنوات ميالدية مدة    العطاءاتسابعًا: مدة التعاقد ومدة صالحية سريان   

الفترة، وال يحق للشركة التي سيتم الترسية عليها انهاء التعاقد ألي سبب دون موافقة الهيئة كتابة على 
وفي حالة عدم االنتهاء من اإلجراءات خالل هذه المدة يتم إخطار مقدمي العطاءات كتابة لمد مدة سريان   جلسة فض المظاريف الفنية.مدة صالحية العطاءات تسعين يوماً من التاريخ المحدد ل  ذلك.

 مدة سريانيستبعد كل عطاء ال يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة، ويُرد إليه تأمينه فور انتهاء   .االبتدائيعطاءاتهم لهذه المدة. ومد صالحية التأمين 
 العطاء.

 
  للعطاءات ثامنًا: أسس وعناصر التقييم الفني  
 ) عملية الطرح عبارة عن بند رئيسي متكاملTurn Key Solution ويحتوي على عدد من البنود (

الفرعية، فإذا ما رفض أحد البنود الفرعية فنيًا أو إذا لم تتقدم الشركة بعرض في أحد البنود الفرعية 
 بالكامل.سيتم رفض العرض 

المتنافسة أن تعد عطاءها متقيدة تقيدًا بما تقضي به البنود الواردة بكراسة الشروط  اتيجب على الشرك   إعداد وتقديم العطاءات والقانونية)المالية  (الشروطتاسعًا: 
في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة،  ٢٠١٨لسنة  ١٨٢والمواصفات وأحكام القانون رقم 

العطاءات التقدم بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء لعملية واحدة، ما لم يكن يحظر على مقدمي   والئحته التنفيذية، ولن يلتفت إلى العطاء الذي يتم إعداده خالً لذلك.
المتقدم شريكاً مع الغير بحصة ال تسمح له بالتأثير في اتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء، وتستبعد العطاءات 

تنظيم  في شأن ٢٠١٨لسنة  ١٨٢) من القانون رقم ٣٣التي تخالف ذلك، بما يتفق مع نص المادة (
صفات موقعة ومختومة بخاتم الشركة، ترفق الشركة المتقدمة النسخة األصلية من كراسة الشروط والموا  التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

ويعتبر تقدم أي شركة للعملية قبوًال منها لكافة االشتراطات المالية والفنية الواردة بهذه الكراسة واللتان 
 ) واآلخر للعرضوصورةللعرض الفني (أصل  أحدهما مغلقين مظروفين منفصلين يم العطاء داخليتم تسل  ير العقد الذي يُبرم بعد رسو العملية.تعتبران أساساً لتحر

بصورة توضح كافة جوانب ضرورة أن يتضمن العرض الفني والمالي كل التفصيالت الخاصة بكل منهما،   رقمة وموقعة ومختومة كل صفحاتها.المالي، كما يجب أن تكون العروض م
يسلم كل من مظروف العرض الفني ومظروف العرض المالي، مختوماً كل صفحة بخاتم الشركة المتقدمة   العرض.

للعملية، وتوقيع من يمثلها مع ذكر صفته قرين توقيعه. بمقر قسم الصادر والوارد بمقر الهيئة العامة 
 ١١الساعة  ٢٨/٤/٢٠٢٢الخميس الموافق ايته يوم القرية الذكية. في موعد غ B136للرقابة المالية 

 لن يلتفت ألي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.  صباحاً 
 المظروف الفني: -١

ة أو أسعار وسيتم استبعاد أي عطاء تضمن في يالمظروف الفني على أية بيانات مال يحتوييراعى أال 
  أية معلومات مالية داخل المظروف الفني. المظروف الفني

 بإحدى الطرق سالفة الذكر. االبتدائيعلى الشركات المتنافسة تقديم ما يفيد سداد قيمة التأمين   :االبتدائيالتأمين   )أ
 العرض الفني بصورة مفصلة وتشمل:  )ب



١١ 

  العرض الفني للشركة وضرورة أن يتضمن العرض الفني كل التفصيالت الخاصة به بصورة تمكن من
 الخاصة بكل وثيقة.والشروط والمالحق  نماذج الوثائقاإللمام بكافة جوانب العرض، كما يتضمن 

موقعة ومختومة بخاتم الشركة ويعتبر تقدم أي شركة النسخة األصلية من كراسة الشروط والمواصفات   صورة إيصال شراء كراسة الشروط.  المستندات  )ت
للعملية قبوًال منها لكافة االشتراطات الواردة بهذه الكراسة، واالشتراطات الفنية، والتي تعتبر أساساً 

 البطاقة الضريبية مرفق بها أخر إقرار ضريبي.صورة   افقة على جميع ما ورد بكراسة الشروطإقرار موقع ومختوم يفيد بالمو  شهادة التسجيل بمنظومة الفاتورة االلكترونية  لتحرير العقد الذي يبرم بعد رسو العملية.
يقدم العرض المالي طبقًا للمواصفات واالشتراطات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وذلك بالقيمة اإلجمالية   :المالي والشروط الماليةالمظروف  -٢

أي  قدم بالعرضيجب أن تكون األسعار ثابتة طوال فترة التعاقد وال يكون ألي زيادة الحقة على تاريخ الت  والرسوموالدمغات لكافة وثائق التأمين المطلوبة بالعملية شامًال كافة الضرائب 
دفعات ربع سنوية تستحق أولها عند بدء سريان  على أربعتسدد مستحقات من ترسو عليه المناقصة   أثر على السعر الذي تلتزم الهيئة بسداده.

 التأمينية.التغطية 
 

 التعاقداتالصادر بشأن تنظيم  ٢٠١٨لسنة  ١٨٢القانون المنظم تخضع هذه العملية ألحكام القانون  عاشًرا:  
   .التي تبرمها الجهات العامة والئحته التنفيذية

    
  )١٢١٢داخلي: (   )٣٥٣٤٥٣٥٠( المشتريات ت:إدارة   

  mohamed.soliman@fra.gov.eg  االلكتروني:البريد 


