
 8102/8102ة العامة رقم )   ( للعام المالى صالشروط الخاصة بالمناق

 

 قطع غيار لجميع أقسام الصيانات المختلفة للمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات.بشأن عملية توريد  
تهدف هذه المناقصة الى توريد قطع غيار ميكانيكية وكهربية وأجهزة تحكم لكل من التربينة الغازية  .0

وملحقاتها والتربينة البخارية وملحقاتها وغالية إستعادة الطاقة والمبادالت الحرارية ووحدة معالجة المياة 
لجميع أقسام  وأنظمة ضواغط الهواء ومجففات الهواء وأنظمة التحكم بالمكون الحرارى والمكون الشمسى

 لمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات.باالصيانات المختلفة 
 هذه المستندات .بتزام بما جاء جزء ال يتجزأ من التعاقد ويجب االوالمواصفات الشروط والمقايسة  تعتبر هذه .8
( 031حكام الئحة المشتريات والعقود للهيئة الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم )أتسرى  .3

 . 8102لسنة 
 هالفنى مبلغ تأمين ابتدائى وقدر يتم الطرح بنظام المظروفين الفنى والمالى ويرفق مع المظروف .0

لقطع غيار الصيانة مقابل الحزمة االولى  جنيه مصرى )فقط خمسون الف جنيها مصرياً ال غير( 21111
 .الميكانيكية
لقطع غيار صيانة  زمة الثانيةحمقابل ال جنيه مصري ) فقط ستون الف جنيها مصرياً ال غير( 01111

 االجهزة والتحكم .
لقطع غيار الصيانة  مقابل الحزمة الثالثة ى )فقط  اربعون الف جنيها مصريا ً ال غير(جنيه مصر 01111

 .الكهربائية
شيك مصرفى مقبول الدفع او بموجب خطاب ضمان بنكى معتمد  بموجب ما نقداً بخزينة الهيئة اوإويتم سداده 

من  %01ويزداد التأمين االبتدائى الى  ةف الفنييرامظالأربعة اشهر من تاريخ فتح غير مشروط صالح لمدة 
 اجمالى قيمة العطاء كتأمين نهائى لمن ترسو عليه المناقصة .

نتهاء إالمناقصة ويظل سارى حتى  هجمالى قيمة العطاء لمن ترسو عليإمن  %01التامين النهائى هو نسبة  .2
 فترة توريد مشمول أمر التوريد بالكامل وإنتهاء فترة الضمان.

ن توجه اليه أن يبين بوضوح فى عطائه عنوانه والتليفونات والفاكسات التى يرغب أدم العطاء يجب على مق .0
له او للشركة وتعتبر المراسالت التى ترسل اليه بالعنوان المذكور  والبريد االلكترونى كل المراسالت عليها

الشركة صحيحاً من  هعنعلنت أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول الذى أو بالبريد المسجل أمع مخصوص 
 خالل :

 القاهرة. -مدينة نصر -الحى السادس  -مكتب بريد مكاتب ضباط الصف  0200ص.ب : 
 32220020– 88202023فاكس : 

 chairperson@nrea.gov.egبريد الكترونى :
عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية  الصادر 8100( لسنة 3الدورى رقم )على الشركة االلتزام بالكتاب 

 www.etenders.gov.egبتسجيل الشركات على موقع بوابة المشتريات الحكومية 
 -يتضمن المظروف الفنى االتى : .2

 ( 0التأمين االبتدائى طبقا للبند رقم. ) 

  ل فى شهادة التسجي –البطاقة الضريبية  –يجب ان يرفق بالمظروف صورة حديثة من ) السجل التجارى
وجميع ما يفيد التسجيل على موقع التعاقدات العامة )ضريبة القيمة المضافة ( المصرية  مصلحة الضرائب

 مستندات المناقصة المطروحة من الهيئة على ان تكون مختومة بختم الشركة .

  حالة الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية يجب ان تكون جميعها مختومة بختم مقدم العطاء وفى
 عدم ختمها يعتبر تقديم العطاء اقراراً منه بالقبول على تلك الشروط والمواصفات .

 للمهمات التى سوف يتم  -فى حالة توافرها- المواصفات الفنية التفصيليةات يجب ان يتضمن العطاء كتالوج
 توريدها وأى مالحظات للمورد على المواصفات .

 اء تدرج فى كشف منفصل .فى حالة وجود اى تحفظات لدى مقدم العط 



  مدعمة من جهات االسناد .تقديم شهادات سابقة اعمال 
 ( بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية والئحته التنفيذية والمكون 2االلتزام بالقانون رقم )

 من سعر المنتج . %01الصناعى المصرى الذى تزيد نسبة المكون المصرى فيه على 
  : بعد  %22دفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط بذات القيمة ،  %82شروط الدفع

 الفحص واالستالم لكل بند على حدى.

  يتم دفعها مقابل خطاب ضمان بنكى معتمد وغير مشروط  %82ويراعى عدم زيادة قيمة الدفعة المقدمة عن
وفى حالة عدم تقديم خطاب ضمان الدفعة  عشرة ايام من استالم امر التوريدمدة بذات القيمة وذلك خالل 

 المقدمة خالل عشرة ايام من استالم أمر التوريد يسقط حق الشركة فى المطالبة بالدفعة المقدمة .
  أمريكى ( . -يابانى   –تقديم صورة من شهادة بلد المنشأ ) إتحاد اوربى 
  الفنية .مدة سريان العرض المقدم : ثالثة اشهر من تاريخ فتح المظاريف 

  شهور من استالم أمر التوريد والدفعة المقدمة . 01الى  2مدة التوريد : من 

 . مكان التوريد : مخازن المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات 

  : شهر من تاريخ الفحص واالستالم لكل بند على حدى .ستةأالضمان 
 ( لسنة 083تلتزم الشركة بقرار مجلس الوزراء رقم )م بنظام الدفع االلكترونى على ان تقوم باالتزا 8102

الشركة بإرفاق خطاب معتمد من البنك متضمنا إسم البنك والفرع ورقم الحساب الخاص بالشركة وإسم 
 الشركة.

 -يتضمن المظروف المالى االتى : .2

  االسعار والكميات لكل بند على حدى وتكون شاملة االصناف ويجب أن تكون قائمة الكميات موضحاً بها
 ضريبة القيمة المضافة وتكتب الفئات باالرقام والحروف والعبرة بكتابة الفئات باالحرف .

  يتحمل المورد كافة انواع الرسوم والضرائب والدمغات الهندسة والحكومية وخالفه لالعمال موضوع التعاقد
 على حساب .

  اى زيادة لالسعار ويجب أن تكون االسعار المقدمة بالجنية المصرى وثابتة وليس من حق مقدم العطاء طلب
 االسعار شاملة كافة الضرائب والدمغات الحكومية وضريبة القيمة المضافة .

 . ال يحق لمقدم العطاء التقدم بأى شرط فنى بالمظروف المالى ولن يلتفت اليه وال يعتد به 

 : الشكاوى المتعلقة بمخالفة كافة أحكام القانون- 
ادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة صلهيئة الباأحكام الئحة المشتريات والعقود الهيئة ب إخاللفى حالة    -

فيما لم يرد بشأنة نص فى هذه الالئحة العامفيها ، تسرى أحكام القانون  8102( لسنة 031المتجددة رقم )
لخالفات ويكون فى الشكوى وتسوية ا تيحق لصاحب الشأن التقدم بشكواة لمكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبو

 تقديم الشكوى الى المكتب المذكور وفقا لمواعيد التالية .
 

 المدة المسموح بها الحالة م

 ت الطرح وكراسة الشروطاءاوى متعلقة بإجراشك 0
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل 

 على االقل

 شكاوى متعلقة بالبت الفنى 8
المظاريف المالية بيومى عمل قبل الموعد المحدد لفتح 

 على االقل

 قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على االقل شكاوى متعلقة بالبت المالى 3

 شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ 0
يتم تقديمها بعد يومى عمل على االكثر من صدور القرار 

 شاكىالذى يتضرر منه ال

 
 االحوال تقديم صورة من الشكوى فى ذات الوقت الى السلطة المختصة بالهيئة .ويراعى فى جميع 



تحدد جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة           يوم            الموافق     /     /           ولن يلتفت الى العطاءات 
 الواردة بعد هذا الموعد .

 
  التوقيع أعضاء اللجنة :

 محمد خليلالمحاسب / نرمين  .0
 المهندس / طلعت عبدالعظيم احمد .8
 االستاذ حسام تاج الدين .3
 المهندسة عبير حسن معوض .0
 المهندس /محمد سعد عويس .2
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