
  
  

  

  

  

 

 

 

  

  

  اتـروط والمواصفـة الشـكراس
   العامةالمناقصة

صیانة شبكة اجھزة ألعمال 
   انذار الحریق 

  ٢٠١٠ /٤ / ١٢ الموافقاالثنینجلسة یوم 
 

  

  

  

  

 



  

  

  الشروط العامة
تاذ -١ سید االس م ال اءات باس دم العط ھ /  تق د غایت ى موع ة ف ام الجامع ین ع ینأم وم االثن ر ی  ظھ

ى مظروفین احدھما عشر  الساعة الثانیة٢٠١٠ /٤ / ١٢الموافق   الفیوم ف  بمقر ادارة الجامعة ب
  .فنى واالخر مالى 

ول  )مائتى جنیھ ( جنیة ٢٠٠ تأمین ابتدائى مبلغ  الفنىیرفق مع العطاء -٢ شیك مقب دا او ب وذلك نق
دة معتمد وغیر مشروط والدفع أو بخطاب ضمان بنكي ل عن ساري المفعول لم د  شھر  ال تق بع
  .عند الرسو  % ٥من ویزاد الى تاریخ مدة سریان العطاءات 

   ثالثة أشھر من تاریخ فتح المظاریف الفنیة  ال تقل عن لمدةھ یجب ان تكون العطاءات ساری-٣

  . التسلیم والفحص بمخازن الجامعة بالفیوم او اى مكان تحدده جھھ االدارة -٤

ضریب-٥ ة ال ن البطاق ورة م ى ص اء الفن ق بالعط اري  یرف سجل التج ضریبي وال ف ال یة والمل
  .وصورة من شھادة التسجیل بضریبة المبیعات وعقد الشركة ان وجد وسابقات االعمال  

ذا -٦ زة ان ھ الجھ تم المعاین اء ی دم بالعط ر التق ھ وبعتب ھ للجھال ھ النافی ة المعاین ق بالجامع ر الحری
  .اقرار من الشركة بتمام اعمال المعاینھ لالجھزة المطلوب صیانتھا 

د – ٧ ل للتجدی ام قاب دة ع ذار لم زة االن صیانھ الجھ ال ال ى اعم د عل تم التعاق ط (  ی ھ فق ) عمال
  .عمل الجھاز الحد العاملین بكل مبنى واالسعار شاملھ ضریبة المبیعات والتدریب على 

تم شراء -٨ شركة وی ن ال سة م تم عمل المقای  فى حالة طلب قطع غیار او اصالح جھاز معطل ی
  .مسئولھ عن الصیانھ باعمال التركیب قطع الغیار المطلوبھ على ان تقوم الشركة ال

سئول  تتم المحاسبة على اعمال الصیانھ من واقع كارت الزیاره الشھریھ ا-٩ ن الم ھ م ع علی لموق
  )كل ثالثة شھور ( بموقع الجھاز المتعاقد علیھ ربع سنویا 

م و انون رق سنة ٨٩الق فات ١٩٩٨ ل شروط والمواص ة ال ھ وكراس ة وتعدیالت ھ التنفیذی  والئحت
  .المطروحة للعملیة مكمالن إلجراءات الطرح والتعاقد والتورید 

  


