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أوالً :مقدمة
أنشىء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بموجب القانون رقم ( )442لسنة  1898وذلك بغرض دعم
وتمويل المشروعات التعليمية بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في
إطار الخطة القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم .
وفى أطار دعم الجهات والمراكز التعليمية وتجهيزها األمر الذي يتطلب معه توريد وتركيب وتشغيل وضمان
احتياجات الجهات والمراكز التعليمية من األجهزة واألدوات المختلفة.
فقد قرر مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بجلسته رقم (  ) 21بتاريخ  4112/3/48على
تفويض وحدة تنفيذ المشروعات بالوزارة فى تولى تنفيذ األعمال الخاصة بإجراءات الشراء المركزى.
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ثانيا :الشروط العامة
يطبق فى شأن هذه المناقصة أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايددات الصدادر بالقدانون رقدم  98لسدنة 1889
والئحته التنفيذية وتعديالته.
 .1شراء كراسة الشروط والمواصفات-:
1-1

يقوم السادة الراغبين فى االشتراك في المناقصة بشراء كراسة الشروط والمواصفات من قسم المشدتريات –
ادارة الشئون المالية بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومقره  3شارع صالح سليم – الجزيدرة –
الزمالك  ,وتقديم االتى:
أ ) تفوي ض للشخص الذى سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون التفويض موقع ومختوم بختم الشركة.
ب) سداد مبلغ  311جنيه (فقط ثالثمائة جنيه ال غير) قيمة شراء الكراسة مقابل إيصال سداد بذلك.

 4-1تعتبر كراسة الشروط والمواصفات جزء ال يتجزأ من التعاقد الذى سيتم إبرامده مدع الشدركة التدى سديتم الترسدية
عليها ومكمالً له .
وتبين هذه الكراسة الشروط الالزمة للتقدم بالعطاءات والمسئوليات والمهام المطلوب تنفيذها والبنود التى سيتم التقيديم
على أساسها وأسلوب هذا التقييم .
 .4يرفق بالعطاء كافة المعلومات عن مقدم العطاء وسابقة األعمال .
 .3يجب أن تكون األجهزة جديدة وحديثة ولم يسبق اسدتعمالها مدن قبدل كمدا يجدب توضديح بلدد المنشدأ وبلدد الصدنع
وجميددع البيانددات الفنيددة الكافيددة إلجددراء التقيدديم الفنددي  ,ويحددق للطددرف األول اسددتبعاد العددروض التددى ال ترفددق
الكتالوجات الفنية األصلية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)(4

وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

 .2طريقة تقديم العطاءات -:
1-2

تقدم العطاءات باسدم وحدد تنفيدا المشدرو ات – وزار التربيدة والتعيديم وذلدك فدي صدورة مظدروفين مغلقدين
بطريقدددة محكمدددة ومختدددومين بخددداتم مقددددم العطددداء بحيددد يكدددون احدددداهما فندددي واألخدددر مدددالي مدددع كتابدددة
مناقصددة رقددم  1لسددنة  4112لشددراء بعددض األصددناف واألجهددزة الالزمددة للعمليددة التعليميددة لددبعض الجهددات
التعليمية لوزارة التربية والتعليم بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية  ,على المظروفين وبيدان
ما إذا كان المظروف فنيا أو ماليا وموضح عليه اسم مقدم العطاء .
على ان تقدم العروض من صاحب الشركة أو من تفوضه الشركة لتقديم العطاء وحضور جلسات المناقصة .

4-2

تقدددددم العطدددداءات قبددددل موعددددد جلسددددة فددددتح المظدددداريف الفنيددددة للمناقصددددة والمحدددددد لهددددا السدددداعة  14ظهددددرا ً
يددوم األحددد الموافددق  4112/6/11والددب بمقددر وحددد تنفيددا المشددرو ات  11ش واكددد متفددر مدد شددار
الجمهورية – البرج الفضي – الدور  , 11ولن تقبل العطاءات التى ترد بعد هذا الموعد أيا كان سبب التدأخير
ولن يلتفت إلى أي عطاء غير مغلق أو وصل بعد الموعد النهائي .

3-2

تعديل العطاءات وسحبها .

أ ) ال يجوز تعديل عطاء بعد الموعد النهائي للتسليم .
ب ) ال يجوز سحب العطاء في المدة الواقعة بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات هو ( تاريخ فتح المظاريف الفنيدة )
والتداريخ المتفددق عليده لصددالحية العطدداء وهدو  81يددوم  ,ويدديدي سدحب العطدداء فدي هددذه المدددة الدى مصددادرة التددأمين
الميقت.
 .5مد االرتباط بالعطاء :
يتم تقديم خطاب معتمد من مقدم العطاء بمدة سريان العطاء وهي تسعون يوما ً من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
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نوا مقدم العطاء-:

يجب على مقدم العطاء أن يبين وبوضوح في عطائه العنوان البريدي والفاكس الذي يرغب أن توجه إليه المراسالت
وتعتبر كافة المراسالت التى ترسل إليه بالعنوان المذكور أو بالفاكس أنها أعلنت إليه إعالنا ً صحيحاً.
 .7التأمي المؤقت -:
يجدددب أن يكدددون العطددداء مصدددحوبا بتدددأمين ميقدددت باسدددم وحدددد تنفيدددا المشدددرو ات – وزار التربيدددة والتعيددديم
كما هو موضح قيمته فيما بعد وذلك إما بخطاب ضمان غير مشروط من بنك مصري معتمدد مدن الدرجدة االولدى
ويحق له إصدار خطابات ضمان بحي

يكون خطاب الضمان سداري لمددة  141يدوم مدن تداريخ فدتح المظداريف

الفنية أو نقدا ً أو بشيك مصرفي مقبول الدفع .
 1-7الحزمة األولى  -:وتشتمل الحزمة على البنود  :البند األول جهداز حاسدآ يلدي – البندد الثداني طابعدة ليدزر –
البند الثال ماسح ضوئي – البند الرابع جهاز رض Data Show
قيمة مبلغ التأمين الميقت عن الحزمة (  2111جنيه مصري ) فقط سبعة أالف وخمسمائة جنيه مصري
 1-7الحزمة الثانية  -:وتشتمل الحزمة على البنود  :البند األول ماكينة تصوير – البند الثاني جهاز فاكس
قيمة مبلغ التأمين الميقت عن الحزمة (  41111جنيه مصري ) فقط عشرون ألف جنيه مصري .
 3-7الحزمددة الثالد

 -:وتش دتمل الحزمددة علددى البنددود  :البنددد األول مروحددة سددق

– البنددد الثدداني مبددرد ميددا –

البند الثال طفاية حريق – البند الرابع ثالجة – البند الخامس بوتاجاز
قيمة مبلغ التأمين الميقت عن الحزمة (  14111جنيه مصري ) فقط اثنى عشر الف وخمسمائة جنيه مصري
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 4-7الحزمة الرابعة  -:مستلزمات استراحة
قيمة مبلغ التأمين الميقت عن الحزمة (  3111جنيه مصري ) فقط ثالثة االف وخمسمائة جنيه مصري
ميحوظة -:
 في حالة التقدم عن احد البنود داخل الحزمة الواحدة يتم تقديم تأمين ميقت عن الحزمة بالكامل مع التأكيددعلى أن المناقصة قابلة للتجزئة على مستوى البند الواحد متكامل داخل الحزمة.
 .9إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الموعدد المحددد لفدتح المظداريف الفنيدة فسدوف يدتم مصدادرة التدأمين الميقدت
دون حاجة إلى إنذار أو االلتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أية إجراءات قانونية .
 .8يرد التأمين الميقت ألصحاب العطاءات الغير مقبولة فنيا مع المظاريف المالية الخاصة بهم .
 .11بالنسبة للعطاءات المقبوله فنيدا سدوف يدرد التدأمين الميقدت بعدد تقدديم العطداء الراسدي خطداب الضدمان النهدائي
والتوقيع على العقد .
 .11سوف يصادر التأمين الميقت للعطاء في الحاالت اآلتية -:
أ ) سحب مقدم العطاء عطاءه في فترة صالحية العطاء .
ب ) عجز مقدم العطاء الراسي عن تقديم الضمان النهائي .
 .14يتحمل مقدم العطاء دفع كل العموالت والمصاريف المتصلة بتأمين العطاء.
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 .13التأمي النهائي -:
 1-13يتم تسليم التأمين النهائي خالل عشرة أيام من تاريخ اخطار العطاء الراسي بقبول عطاءه وعليه ان يقدم تأمين
نهائي بنسبة  % 1من قيمة الترسية وغيدر مشدروط مدن بندك مصدري مدن الدرجدة االولدى يحدق لده اصددار خطابدات
ضمان أو بشيك مصرفي مقبول الدفع من بنك مصري معتمد .
 4-13يجب ان يكون التأمين النهائي صالحا لمدة  42شهرا من تاريخ إصداره  ,وفي حالة ما اذا كانت االلتزامدات
المفروضة على مقدم العطاء ستمتد ألكثر من هذه المدة فيحق للطرف األول مد صالحية التأمين النهائي تبعا لذلك .
 3-13جميع العمالت والرسوم المتعلقة بإصدار التأمين النهائي يتحملها المورد .
 2-13فى حالة عجز مقدم العطاء الراسى عليه المناقصة عدن تقدديم التدأمين النهدائى علدى النحدو المشدار اليده  ,فدإن
للطرف األول الحق فى سحب قبوله للعطاء ومصادرة التأمين الميقت دون أحقية صاحب العطاء فدى الرجدوع علدى
الطرف األول بأية مطالبات أو تعويضات.
 .12األسعار و شروط السداد -:
 1-12األسعار بالجنيدة المصدري شدامله جميدع الضدرائب والرسدوم وتكتدب األسدعار بدالحبر الجداف أو الطباعدة
أرقامدددا ً وحروفدددا ً باللغدددة العربيدددة  ,مدددع العلدددم أنددده فدددي حالدددة وجدددود اخدددتالف بدددين األرقدددام والحدددروف
يتم األخذ بالحروف .
 4-12طريقة السداد هى -:
أ )  ( %111مائددة بالمائددة ) مددن القيمددة التعاقديددة بعددد التوريددد والتشددغيل والفحددص الفنددى المركددزي بمخددازن
التجهيزات – قطاع التعليم الفني – وزارة التربية والتعليم ( ش بدين المددارس بالخلفداوي القداهرة) وذلدك للحدزم
األولى والثالثة والرابعة .
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ب ) بالنسددبة للحزمددة الثانيددة يددتم سددداد  ( % 91ثمددانون بالمائددة ) مددن القيمددة التعاقديددة بعددد التوريددد والتشددغيل
والفحص الفنى المركزي .
ويتم سداد ( % 41عشرون بالمائة ) بعد التدريب طبقا لمراكز التجمع الستة على مستوى الجمهوريدة التدى يدتم
االتفاق عليها بين المورد وإدارة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .
 3-12تخضع هذه المناقصة ألحكدام القدانون  98لسدنة  1889وتعديالتده بشدأن تنظديم المناقصدات والمزايددات
والئح تدده التنفيذيددة الصددادرة بقددرار وزيددر الماليددة رقددم  1362لسددنة  1889وتسددرى هددذه األحكددام علددى
إجراءات المناقصة والتعاقد الذى يتم بناء عليها فيما لم يرد فيه نص بالكراسة .
 .11مد الضما -:
 1-11يجب أن تكون مدة الضمان لألصناف المتقدم عنها لمدة عامين أو حسب ما ورد بالمواصفات الفنية بكراسة
الشروط والمواصفات لكل بند من تاريخ التشغيل والفحص أيهما أبعد ضد عيوب الصناعة.
 4-11يجب علي مقدمي العطاءات تحديد مراكز الصيانة التابعه لهم ويجب أن تغطدى جميدع محافظدات الجمهوريدة
مع ذكر عناوينها وأرقام تليفوناتها لألصناف التي قد تحتاج إلى صيانة خالل فترة الضمان.
 .16مد التوريد  45 :يوم ( خمسة وأربعون يوما ) من تاريخ إخطار صاحب العطاء الراسي بقبول عطاءه .
 .17لن يلتفت إلى أي إدعاء من مقدم العطاء بحصول خطأ فدي عطائده إذا قًددم بعدد الموعدد المحددد لفدتح المظداريف
الفنية .
 .19إلغاء المناقصة وتعديل الشروط والمواصفات-:
أ ) يحق للطرف االول إلغاء المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا ً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ب ) يحددق للطددرف االول إصدددار إضددافات أو حددذف أو تعددديل لمضددمون أى بنددد أو مستن د د مددن مستن د دات المناقصددة
(حتى تاريخ فتح المظاريف الفنية ) بموجب خطاب أو إخطدار رسدمي الدى جميدع الشدركات التدى قامدت بشدراء كراسدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الشروط والمواصفات  ,علدى أن تعتبدر أى إضدافة أو حدذف أو تعدديل تدم إخطدار الشدركات بده جدزء ال يتجدزأ مدن هدذه
الشروط وملزما ً فى أى مرحلة من مراحل المناقصة.

المظرو

الفني

 يجب أن يحتوى على: -1التأمين الميقت طبقا لما ورد بالشروط العامة بكراسة الشروط والمواصفات.
 -4النسخة األصلية من كراسة الشروط والمواصفات بكافة محتوياتها موقعة و مختومة من مقدم العطاء و يعتبر ذلك
موافقة من مقدم العطاء بكل ما ورد فيها .
 -3صورة من إيصال شراء الكراسة.
 -2صورة من بيانات القيد في السجالت الخاصة والتى يكون القيد فيها واجبا ً قانونا ً مثدل السدجل التجدارى أو السدجل
الصناعى أو سجل المستوردين.
 -1صورة من البطاقة الضريبية موضحا بها أخر إقرار ضريبي تم تقديمه والنشاط الرئيسي وتاريخ التأسيس.
 -6صورة من التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
 -2صورة الشكل القانوني للشركة وال مستندات الدالة عليه مدع توضديح العندوان الدذي سديتم المراسدلة عليده والتليفدون
والفاكس لسهولة االتصال.
 -9قائمة بسابقة أعمال الشركة  ,على أن تدعم بصور من العقود وأوامر التوريد.
 -8الكتالوجات األصلية والمواصفات الفنية والبيانات الخاصة بمصادر ونوع األصناف المطلوب توريدها.
-11

يقبل التقدم بعرض أساسي ومرادف واحد فقط إن وجد.
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يجددب تقددديم المسددتندات الدالددة علددى وجددود مراكددز خدمددة وصدديانة معتمدددة مددن وزارة الصددناعة سددارية

المفعول وتغطى جميع محافظات الجمهورية لألصناف التى تحتاج صيانة خالل فترة الضمان.
-14

يجب أال يحتوى المظروف الفندي علدى أي أسدعار حيد لدن يعتدد بدأي أسدعار إال مدا يدرد فدى المظدروف

المالى  ,وسيتم اعتبار العطاء الفنى مرفوض فى حالة احتوائه على أى أسعار.
-13

في حالة الوكالء التجاريون تقدم استمارة  12س وكدالء تجداريون سدارية المفعدول وبيدان التسدجيل لددى

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لوكيل معتمد .
-12

العرض الفني متضمنا كافة البيانات الفنية الالزمة لكل بند من بنود العطاء .

-11

خطاب رسمي بتفويض مندوب مقدم العطاء لحضور جلسات فتح المظاريف .

-16

اى بيانات أو إيضاحات أخرى يرغب مقدم العطاء تقديمها.

-12

يراعى ضرورة أن تكون جميع مستندات العطاء معتمدة من مقدم العطاء ومختومه بخاتمه.

-19

ال يجوز لمقدم العطاء شطب أو إجراء تعديل بالمواصفات الفنية مهمدا كدان نوعده ,وإذا رغدب فدي إبدداء

أية مالحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.
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المالي

يحتوي المظروف المالي على قوائم األسعار للبنود المتقدم عنها .
مع مراعاة ما يلي عند إعداد قوائم األسعار:
 -1يجب أن تكون قوائم األسعار معتمدة وميرخة ومختومة من مقدم العطاء.
 -2تكتب األسعار بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة أرقاما وحروفا باللغة العربية.
 -3جميع األسعار يجب أن تكون بالجنيه المصري شاملة جميع الرسوم و الضرائب .
 -4ال يجوز الكشط أو المحو وكل تصحيح في األسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته أرقامدا وحروفدا والتوقيدع والخدتم
من مقدم العطاء بجوار كل تصحيح.
 -5إذا وجد اختالف بين سدعر الوحددة و اجمدالى سدعر الوحددات سديعول علدى سدعر الوحددة  ,وييخدذ بالسدعر المبدين
بالتفقيط فى ح الة وجود اختالف بينه وبين السعر المبين باألرقام  ,وتكون نتيجة هذه المراجعة هي األساس الذي
يعول عليه في تحديد سعر العطاء.
 -6التأكيد على االلتزام بطريقة السداد المقررة وهى -:
أ )  ( %111مائددة بالمائددة ) مددن القيمددة التعاقديددة بعددد التوريددد والتشددغيل والفحددص الفنددى المركددزي بمخددازن
التجهيزات – قطاع التعليم الفني – وزارة التربية والتعليم ( ش بدين المددارس بالخلفداوي القداهرة) وذلدك للحدزم
األولى والثانية والرابعة .
ب )  ( % 91ثمانون بالمائة ) للحزمة الثانية من القيمة التعاقدية بعد التوريد والتشغيل والفحص الفنى المركزي
بمخازن التجهيزات – قطاع التعليم الفني – وزارة التربية والتعليم ( ش بين المدارس بالخلفاوي القاهرة)
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 ( % 41عشرون بالمائة ) بعد التدريب طبقا لمراكدز التجمدع السدتة التدى يدتم االتفداق عليهدا بدين المدورد وإدارة
صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية .
 -7يراعى ضرورة أن تكون جميع مستندات العطاء المالى معتمدة من مقدم العطاء ومختومه بخاتمه.
ثالثا ً  :الشروط الخاصة
أ -االشتراطات المالية
 – 1التسليم بمخازن االدراة العامة للتجهيزات وذلك بالعنوان  :القاهرة – الخلفاوي – ش بين المدارس .
 -4أسعار العطاء والتي تحدد بالعرض المالي تشمل الضرائب العامة على المبيعات وكافة أنواع الضرائب والرسدوم
والدمغات المقررة بجمهورية مصر العربية  ,وفى حالة اإلعفاء من أى من الضرائب  -قانونا ً  -يتم تقدديم المسدتندات
الدالة على ذلك.
 -3تسرى أحكام الخصم واإلضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز من المنبع لحساب الضرائب والدمغات.
 -2المناقصة قابلة للتجزئة حتى مستوى البند الواحد متكامل داخل كل حزمة .
 -1الفحص الفني والتشغيل لألصناف بمعرفة لجان فنية متخصصة بمقر مخازن االدارة العامة التجهيزات بالقاهرة.
 -6يتم كتابة العبارة التالية على جميع األجهزة الموردة ( بد م م صندوق د م وتمويل المشرو ات التعييمية )
 -2غرامات التأخير :إذا تأخرت الشدركة التدى سديتم التعاقدد معهدا فدى توريدد كدل الكميدات المطلوبدة أو جدزء منهدا فدى
الميعاد المحدد بالعقد فستطبق عليها أحكام المادة رقم ( )82من الالئحة التنفيذية للقانون رقدم  98لسدنة  1889بشدأن
تنظيم المناقصات والمزايدات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ( 13

وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

 -9القواني الحاكمة-:
تخضع هذه المناقصة ألحكام القانون رقم  98لسنة  1889وتعديالته بشأن المناقصات والمزايدات والئحتده التنفيذيدة
الصادرة بقرار وزيدر الماليدة رقدم  1362لسدنة  1889وكافدة القدوانين والقدرارات واللدوائح واألعدراف ذات الصدلة
وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
آ -االشتراطات الفنية
 -1أن تكون األصناف المقدمدة جديددة وحديثدة ولدم يسدبق اسدتعمالها مدن قبدل كمدا يجدب توضديح بلدد المنشدأ وبلدد
الصنع لألجهزة التي سيتم توريدها.
 -4يق وم الم ورد بأعمال الت وريد والتركيب والتشغيل لألصناف التى تم ترسيتها عليه طبقا للعرض الفني المقدم
منه ويقوم بالتدريب في حالة ذكرها بالمواصفة الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات .
 -3األجهزة التى تعمل بالطاقة الكهربائية تعمل على نظام  441فولت  11ذبذبة /

.

 -2يلتزم المورد خالل فترة الضمان بإصالح األعطدال لألجهدزة المدوردة منده خدالل أسدبوع مدن تداريخ اإلبدالغ
بأماكن التوريد النهائية التى سيحددها صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
 -1على مقدم العطاء ذكر المواصفات الفنية لألجهزة مشمول عطاءه بالتفصيل.
 -6بالنسبة للحزمة الثانية البند رقم ( ) 1ماكينات تصوير يتم توضيح معدالت استهالك مستلزمات التشغيل بكل
دقة مع تأييد ذلك بالمستندات األصلية مع توضيح أسعارها بالعرض المالي.
 -2يلتزم مقدم العطاء بالتوقيع واعتماد اإلقرار المبين بعد والذي يفيد موافقته وقبوله للشروط والمواصدفات علدى
ان يقدم هذا اإلقرار ضمن محتويات المظروف الفني .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ( 14

وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

اإلقرار
أقر أنا  ....................................................................................... /بصفتي

.......................................................................................

الموقددع ادندداه بددأنني اطلعددت علددى الشددروط والمواصددفات الموضددحة بكراسددة الشددروط والمواصددفات للمناقصددة
رقددم  4112 / 1ل صددالح وحدددة تنفيددذ المشددروعات وأقبددل توريددد االصددناف التددى تقدددمت عنهددا طبقددا للمواصددفات
والشروط الموردة بكراسة الشروط والمواصفات .
وهذا اقرار مني بذلك ,,,
توقيع مقدم العطاء
االسم :
التوقيع :
الختم :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ( 15

وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

رابعا :نمواج قد التوريد
أنه فى يوم
أوال:

..........................

الموافق

 4112 / /ابرم هذا العقد بين كل من :

.............................................................

ويمثلها فى هذا العقد

.............................................................

 11طرف أول 11
ثانيا  :شرك ة

........................................................................

الكائن مقره

ا:

........................................................................

بطاقة ضريبي

ة

........................................................................

سجل تج

ارى

يمثلها قانونا ً السيد
بمقتض
سج

ى
ل مدن

مأمورية ضرائب
مل ف رق

........................................................................

بصفت

........................................................................

........................................................................

ى

........................................................................

م
ه

........................................................................

........................................................................

........................................................................

بطاقة رقم قومى

........................................................................

تاريخ صدوره ا

........................................................................

 11طرف ثانى 11
وبعد أن أقر الطرفان بصفتيهما بأهليتهما للتعاقد أتفقا على االت ى :

تمهي د
أعلنت وحددة تنفيدذ المشدروعات – وزارة التربيدة والتعلديم عدن حاجدة بعدض الجهدات التعليميدة التابعدة لدوزارة التربيدة
والتعليم الى تزويدها ببعض األصناف الالزمة للعملية التعليمية بدعم من صندوق دعم وتمويدل المشدروعات التعليميدة
وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى أعلنت عنها وحدة تنفيذ المشروعات وقد تقدم عدد من الشركات بعروضه ا وقدد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

رأت لجنه البت بتاريخ  4112/ /فى المناقصة العامة رقم  4112 / 1ترسية البنود الدواردة بإخطدار قبدول العطداء
 4112/ /وتسلم أصل اإلخطار فى

على الطرف الثانى والذى أخطر بموجب الكتاب الم يرخ فى

4112/ /

ولما كان ذلك فقد تالقت ارادة الطرفين وصار افراغهما فى البنود االتي ه :
البند األول
يعتبر التمهيد السابق وكراسده الشدروط والمواصدفات وعطداء الطدرف الثدانى وكدذلك جميدع مسدتندات العمليدة جدزءا ال
يتجزأ من هذا العقد ومكمالً له 1
البند الثانى
يسرى هذا العقد اعتبارا ً من تاريخ إخطار الطرف األول للطرف الثانى بقبول العطاء المقدمه منه فى 1 4112/ /
البند الثال
تم االتفاق على ان يكون توريد األصناف المتعاقد عليها بالكميات والمواصفات واألسعار االت
رقم البند

الصن

الوحدة

ف

كمية

ى بيانه

السعر

ا:
إجمالى

اإلجمالى فقط
وذلك بقيمه اجماليه قدرها (

..................

جنيها ) فقط (

.........................

جنيها ً مصريا ً ال غير ) وهذه األسعار نهائيه

وشامله كافه الضرائب بما فيها ضريبة المبيعات والدمغات والنقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

البند الرابع
مدة التوريد  45يوم ( خمسة وأربعون يوما ) من تاريخ إخطار صاحب العطاء الراسي بقبول عطاءه .
البند الخامس
يتم الوفاء بقيمه األصناف المتعاقد عليها بموجب شيك حكومى يصدره الطرف األول لصالح الطرف الثانى بعد استالم
وفحص األصناف المتعاقد عليها مطابقة للشروط والمواصفات والعطاء المقدم من الشركة بموجب نماذج استالم
وفحص معتمده 1
البند السادس
للطرف األول الحق فى معاينه وفحص األصناف المتعاقد عليها وله ان يرفضها فى حاله عدم مطابقتها للمواصفات
المتفق عليها.
البند الساب ع
اليعتبر الطرف الثانى موف بالتزامه بالتوريد اال بتمام تسليمه األصناف المتعاقد عليها مطابقه للشروط والمواصفات
المتفق عليها وفى حاله إخالله بهذا االلتزام فللطرف االول الحق فى توقيع الغرامات المنصوص عليها بقانون
المناقصات 1
البند الثام

ن

اذا أخل الطرف الثانى بأى شرط من شروط هذا العقد فللطرف االول الحق فى فسخ العقد أوتنفيذه على حسابه ويتقرر
الفسخ أو التنفيذ بقرار من السلطة المختصة ويعلن الطرف الثانى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه
الموضح بالعقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ( 18

وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

البند التاسع
يلتزم الطرف الثانى بإيداع التأمين النهائى المستحق بنسبه  ( %1خمسة فى المائه ) من القيمة االجماليه للعقد فى
موعد أقصاه ( عشرة أيام ) من تاريخ استالم إخطار قبول العطاء وال يجوز التنازل عن هذا العقد الى الغير طبقا لنص
الماده ( )26من الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم  98لسنه 1 1889
البند العاش ر
تختص محاكم مجلس الدوله دون غيرها بالنظر فى المنازعات التى قد تنشأ عن هذا العق د 1
البند الحادى عشر
يقر كالً من الطرفين بأنه قد اتخذ من العنوان الموضح بصدر هذا العقد محالً مختارا ً ل ه 1
البند الثانى عشر
تسرى أحكام قانون المناقصات والمزايددات الصدادر بالقدانون رقدم  98لسدنه  1889والئحتده التنفيذيده والصدادره بقدرار
وزير الماليه رقم  1362لسنه  89على هذا العقد 1
البند الثال عشر
تحرر هذا العقد من ثال نسخ اصليه يتسلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها وتودع النسخه الثالثه بأداره الحسابات
بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية 1
11

 ..الطرف الثانى ..

الطرف األول 11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

المواصفات الفنية
:الحزمة االولى

041 =  جهاز حاسب آلي الكمية:البند األول
with the following specifications at least:
No.

Feature

Specifications

1

Processor

2

Memory

2 GB DDR3. (specify the number of memory slots)

3

Chipset

Intel chipset or better. (Specify the chipset)

4

Motherboard

Specify the offered Motherboard.

5

Expansion slots

Specify the offered Expansion slots.

6

Hard disk

750 GB SATA III 7200 rpm.

7

Controller

To be mentioned.

8

Optical Drive

DVD Read/Write.

9

Screen

19" LED or higher. (Same Brand as the provided PC)

10

Graphic Adapter

Intel® HD integrated Graphics. (built in adapter), 1GB VRAM at least with empty expansion
slot for external VGA adapter

Keyboard

High Quality Keyboard with durable keys for heavy use with Arabic/Latin Engraved
Keys.(same brand as the provided PC)

Mouse

USB Optical Scroll Mouse.(same brand as the provided PC)

11
12
13
14
15

Ports

(3.1 GHz, 3 MB) latest generation processor or higher 3Intel® Core™ i

At least 6 USB 2.0, at least 2 of them in front, Front Audio.
(specify all offered ports)
10/100/1000 M bit/s Ethernet network port with RJ-45 port.

16

Network Card

17

Audio System

Built in HD Audio, internal SPEAKERS are preferred. (sound card to be mentioned)

18

Power Supply

220 volts, to operate with the Egyptian power system.

19

Case

The cabinet must be designed with easy access to major components.

20

Manufacturing

All supplied parts including (Monitor – Keyboard – Mouse – case) must be the same
brand. (Please specify country of production)

802.11 B/G/N WiFi adapter with antenna

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 20 )

وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

No.

Feature

Specifications
DVD with All necessary drivers to operate the PC with MS Windows
Operating system for all hardware.

21

Hardware
drivers Vendor must provide all original necessary software drivers ,which must
be Microsoft Registered for all hardware components

22
23

Warranty

(18) Months of Manufacturer warranty after the installation and
satisfactory operation (final acceptance).

24

Maintenance

Vendor must specify maintenance cost including spare parts after end of
warranty.

 الختبار و تشغيل0202  ال يقل عنMicrosoft office  و برنامجWindows 7 على ان تقوم الشركة تحميل نظام تشغيل ال يقل عن
الجهاز

77 =  الكميةA4 Laser Printer

 طابعة ليزر: البند الثاني

with the following specifications at least:
No.

Feature

Specifications

1

Technology print

Monochrome Laser

2

printer types

A4

3

Print speed

30 PPM

4

First page out

As fast as 8 sec

5

Print resolution

1200 x 1200 dpi

6

Processor

At least 400 MHz

7

Memory

At least 64 MB

8

Paper handling input,
standard

50-sheet multipurpose tray, 250-sheet input tray

9

Output

150-sheet output bin

10

Two-sided printing

Optional

Media types

Paper (plain, Green mode, light, heavy, bond, color,
letterhead, preprinted, pre-punched, recycled, rough);
envelopes; labels; transparencies, cardstock

11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 21 )

وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

No.

Feature

12

Media sizes, custom

13

Connectivity

No.

Specifications
Multipurpose tray: 76 x 127 to 216 x 356 mm; tray 2 and
optional 500-sheet tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm
Hi-Speed USB 2.0 port (USB data cable must be included)
10/100/1000 Base T Ethernet

Feature

Specifications

14 Client operating
15 systems

Microsoft Windows vista, Windows XP ,Windows Server 2003,
Windows 7, windows server 2008, Linux, UNIX

16

Extra Toner Cartridge for the printer, specify the no. of pages
provided (Specify its price separately).

17

Extra Cartridge

18 Duty cycle

50,000 page per month

19 Warranty

(3) Three years of Manufacturer warranty after the installation
and satisfactory operation (final acceptance).

20 Maintenance

Vendor must specify maintenance cost including spare parts
after end of 3 years warranty.

21 Extra Cartridge

1 Extra Ink Cartridge plus the included one.

1 =  الكميةScanner  جهاز ماسح ضوئي:البند الثالث
with the following specifications at least:
No.

Feature

Specifications

1

Resolution

Up to 4800 x 4800 dpi

2

Bit depth

48

3

Scan Size

A4

4

Form Factor

Flatbed Scanner

5

Connectivity

USB 2.0 High Speed

6

Power Saving

Energy Star or equivalent

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 22 )

وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

4=  الكميةData Show  جهاز عرض:البند الرابع
with the following specifications at least:
No.

Feature

Specifications

1

Resolution

XGA, 1024 x 768, 4:3

2

Contrast Ratio

2,000 : 1

3

Lamp

4,000 h durability

4

Projection
Ratio

1.5:1 or higher

5

Interfaces

VGA, USB, HDMI

Mounting

Table and Ceiling Mounting (Auto Vertical Flip) with full ceiling
mounting kit

Remote
Control

IR full function Remote Control

Screen

Vinyl Projection screen foldable with tri-bod support or equivalent
floor stand with 3 meters wide at least

6
7
8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 23 )

وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

الحزمة الثانية  :البند األول :ماكينة التصوير بالمواصفات الكمية = 001
 آلة رقمية تعمل بنظام الليزر فى التصوير والطباعة
 جهد التشغيل  222فولت –  02هيرتز.
 الموديل حديث ال يقل عن  2202وكذلك جميع البرامج التطبيقية الجاهزة الخاصة بالماكينة.
 سرعة اآللة ال تقل عن  22ثالثون نسخة فى الدقيقة.
 التكبير والتصغير من  %20الى  %022وكذلك درجة الوضوح التقل عن  022نقطة لكل بوصة.
 إمكانية تشخيص األعطال عن طريق شاشة العرض باستخدام أرقام كودية لتوضيح مكان ونوع العطل.
 تحتوى على عدد  2كاسيت ال يقل كالا منهما عن  002ورقة لتغذية الورق أوتوماتيكيا وكذلك إمكانية التلقيم اليدوى.
 تحتوى اآللة على خاصية االنتقال بين األدراج.
 ان تعمل اآللة على جهاز الحاسب مع توريد جميع الكابالت الالزمة لذلك.
 يمكن توصيل المباشر بالشبكة دون الحاجة لجهاز حاسب .
 مقياس ورق التصوير من  A5:A3وتصوير جميع المقاسات السابقة.
 التصوير على الوجهين أوتوماتيكيا.
 التصوير على جميع الورق العادى والملون ورقائق البالستيك الشفاف والكلك.
 توريد الكتالوج باللغة العربية لنفس الموديل المقدم وتركيب الجهاز وتدريب العاملين عليه.
 يلتزم المورد بتقديم خطة صيانة لمدة  0سنوات بعد إنتهاء فترة الضمان شاملة قطع الغيار دون مستلزمات التشغيل
 يتم توريد عبوة حبر إضافية.
 يتم تقديم سعر عبوة الحبر وعدد األوراق التي يتم طباعتها لعبوة الحبر العادية بجودة طباعة متوسطة ويلتزم المورد بتوريد
عبوات الحبر طوال مدة خمس سنوات تشغيل بنفس السعر.
 سيتم التقييم على التكلفة اإلجمالية لالمتالك والتشغيل وتشمل سعر الصيانة وسعر عبوات الحبر لطباعة  022ألف ورقة لمدة 5
سنوات.

البند الثاني  :مواصفات جهاز الفاكس الكمية = 01
 سرعات نقل اإلشارة  ...3كيلو  BPSمع التحويل الى السرعة األدنى أوتوماتيكيا.
 الجهاز به كاسيت سعة عدد 051ورقة عادية حتى مقاس  A4الستقبال الرسائل +المسار الجانبي.
 الجهاز يمكن تخزين أرقام التليفونات حتى  051رقم.
 سرعة التصوير  01نسخة في الدقيقة لمقاس . A4
 الجهاز مكتبى.
 الجهاز يعمل على الورق العادى بنظام الليزر.
 يعمل على خطوط التليفون األرضية لإلرسال واالستقبال.
 زمن اإلرسال 0.5ثانية مع خاصية اإلرسال من الذاكرة.
 الجهاز متوافق مع نظام CCITT/G3وجميع نظم االتصاالت المختلفة.
 الجهاز مزود بذاكرة  .0ميجا بايت تسمح بتخزين المستندات فى حالة نفاذ الورق من الجهاز.
 الجهاز به خاصية التغذية األوتوماتيكية للمستندات المراد ارسالها حتى  51مستند.
 إمكانية إعادة االتصال بالرقم المطلوب فى حاله انشغاله أوتوماتيكيا على فترات متباعدة
الجهاز به شاشة توضح االتى:
 الرقم المطيوآ قبل بدء اإلرسال
 شفر جهاز اإلرسال واالستقبال ند بدء العمييات
طريقها بيا احتياجات الجهاز-
 بيا الخواص التي ترغآ اإلرسال
 الجهاز يعمل يى التيار العادي  112فولت –  52هرتز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ( 24

وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

 توريد الكتالوج باليغة العربية وتركيآ الجهاز وتدريآ العاميي

كراسة الشروط والمواصفات

ييه أل مال الصيانة.

الحزمة الثالثة :
البند األول  :مروحة سقف الكمية = 002
مروحة سقف

 1سرعات – صناعة محلية  3 -ريشة  -تعمل بالتيار الكهربى  441فولت  11 ,ذ/
بوصة

– ال تقل عن 14

البند الثاني  :مبرد مياه الكمية = 050

مبرد مياه

صناعة محلية – الجسم الخارجى مصنوع من االستانلس استيل ( ) 312بسمك ال يقل عن  1, 9مم –
يعمل بالتيار الكهربى  441فولت  11 /ذ - /به عدد (  ) 3ثالثة صنابير تعمل بالضغط – الوحدة ذات
تشطيب متميز مصنعة حسب األصول الفنية للصناعة _ المحرك ( الموتور ) خدمة شاقة به حماية كهربية
ومروحة إضافية لتبريد وحدة التبريد -الوحدة تعمل بنظام الخزان والملف – الخزان مصنوع من االستانلس
استيل ( )312بسمك ال يقل عن  4مم وسعته ال تقل عن  41لتر.

البند الثالث  :طفاية حريق الكمية = 020
طفاية حريق

صناعة محلية  -طفاية حريق ( مسحوق كيماوي جاف ) سعة ال تقل عن  6كجم  -ضغط مخزون بالقاعدة
والخرطوم – ضغط االختبار ال يقل عن  31بار – ضغط االنفجار يتعدى  21بار – الجسم معالج كيمائيا
– مصنعا طبقا لمواصفات التوحيد القياسي

البند الرابع :ثالجة = 00

ثالجة

الثالجة ببابين  -ال تقل عن  14قدم ( اثنى عشر قدم )  -نوفروست – صديقة للبيئة– جسم الثالجة مصنوع
من الصاج المدهون ببودرة األلكتروستاتيك ومقاوم للصدأ  -تعمل بالتيار الكهربى  441فولت  11/ذ– /
موفرة للطاقة.

البند الخامس  :بوتاجاز الكمية = 00
بوتوجاز

صناعة محلية  1 -شعلة بالفرن مزود بشواية وإشعال ذاتى وإضاءة داخلية فى الفرن – مصنوع من
االستانلس استيل – المقاس  81×61سم (ستين فى تسعين سنتيمتر) – مزود بوسائل للحماية واألمان ضد
تسرب الغاز.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ( 25

وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

الحزمة الرابعة  :مستلزمات استراحات
االسم

م

الكمية

1

سرير بدورين

05

2

دوالب صاج

05

3

كرسى

155

4

ترابيزة

05

0

مرتبة اسفنج

155

6

مخدة فيبر

155

7

مشاية موكيت

05

8

مطبخ خشب

4

9

ماليات

155

15

بطانية

155

11

كوفرته

155

12

ترابيزة طعام  2 +كرسى

4

الشروط
 – 1مراعاة اختيار اخلامات من النوع اجليد طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة ومراعاة جودة التشطيب
والدهانات وأن يتم تسليم األصناف مغلفة.
 -2يتم تقديم عينات جلميع أصناف مستلزمات االسرتاحات وسوف تقوم وحدة تنفيذ املشروعات بإخطاركم بعد
جلسة فتح املظاريف الفنية لتقديم العينات خالل أسبوعني من تاريخ اخطاركم بذلك  ،وتسلم العينات اىل خمازن
التجهيزات – قطاع التعليم الفنى – بالعنوان ش بني املدارس – اخللفاوى – القاهرة.
م

اسم الصنف

الع دد

1

كرسي زان
منج د

111

الم واص فات
كرسي زان مقاس 21/84×11×29سم مصنع من الخشدب الدزان المبخروالتنجيددعلي شدنبر زان
االرجل والمراوات والريوس من 2×6سدم زان ريوس الظهدردوران بسدمك 4.9سدم صدافي مدع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ( 26

وحدة تنفيذ المشروعات بدعم من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كراسة الشروط والمواصفات

مراعاة وضع مثالي اسفل القاعدة ومراعاة جودة التشطيب والدهانات .
الترابيزة مقاس  91×91سم وارتفاع 91سم مصنع من الكونترمن النوع الجيد ملصوقة فوروميكا

4

ترابيزه
للغرف مربعة

مددن الوجدده الظدداهر وفويددل مددن الوجددة السددفلي بددنفس لددون الفوروميكددا واالحددرف مقشددطة B.V.C
11

والقاعدة واالرجل من الخشب الزان مقاس 2×2سم لالرجل والمراوات  3.4×11سم علي ان يتم
عمدل شدديكال سدفلي لددربط الجدانبين مددن اسدفل مددع مراعداة وضددع مثاليد ومراعدداة جدودة التشددطيب
والدهانات .
المطبخ مقاس 21×81×141سم للعلبة السفلية ومقاس  31×91×141سم للعلبة العلويه ُمصنع
مدددن الكدددونترمن الندددوع الجيدددد ملصدددوق فوروميكدددا مدددن الدددوجهين مدددع تغطيدددة االحدددرف B.V.C

3

مطبخ قطعتين
141سم

2

2

ترابيزة مطبخ
91سم141X

2

1

كرسي زان للمطبخ

16

والظهرابالكدداج  2مددم بددنفس لددون الفورميكددا مثبددت داخددل أفريددز والمفصددالت ومجددداري االدراج
والمقابض من النوع الجيد والتجميع بمسمار برمه طول مناسب بالبصمه من نفس لدون الفوروميكدا
.
مقاس 91×141سدم ارتفداع 91سدم مصدنع مدن الكدونتر مدن الندوع الجيدد ملصدوقة فوروميكدا مدن
الوجدده الظدداهر وفويددل مددن الوجددة السددفلي بددنفس لددون الفوروميكددا واالحددرف مقشددطة  B.V.Cو
القاعدة واالرجل من الخشب الزان مقاس 2×2سم لالرجل والمراوات 3.4×11سدم علدي ان يدتم
عمددل شدديكال سددفلي لددربط الجددانبين مددن اسددفل مددع مراعدداة وضددع مثالي د ومراعدداة دقددة التشددطيب
والدهانات .
كرسى زان مقاس 21/84×11×29سم مصنع من الخشب الزان المبخر والقاعدة ورق من الزان
االرجل والمراوات والريوس من 2×6سم زان ريوس الظهر دوران بسمك 4.9سم صافي مع
مراعاة وضع عدد 2مثلوثة بالقاعدة ومراعاة جودة التشطيب والدهانات .
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تابع مستلزمات استراحات
األقمشة -:
 .1الماليات :
طقم سرير مالية  +مخدة قماش قطن % 111
مالية سرير  431سم ×  191سم
مخدة  21سم ×  111سم الوان مختلفة
 .1مخد فيبر
عبارة عن مخدة  111 × 21سم من قماش قطن  % 111ومحشو فيبر سادة ابيض
 .3كوفرته
قماش قطن  % 111مقاس  441سم ×  191سم الوان مختلفة
 .4بطانية
من قماش صوف ثقيل مقاس  441سم ×  191سم الوان مختلفة
 – 5مرتبة أسفنج
مقاس  41×111×181سم ومصنعة من أسفنج عالى الكثافة ومغلفة بكيس من القماش من القطن الخالص بسوسته.
مواصفات دوالآ صاج
دوالب من الصاج بمقاس  21 × 81 × 191سم بدرفتين وبداخلهما ثالثة أرفف من الصاج سمك الصاج  9مم مسحوب
على البارد بكالون سباليونه بمقبض .
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مواصفات سرير معدني بدوري
سددرير معدددني مددزدوج ي طددابقين ي مددن المواسددير الحديددد المربددع  4 × 21 × 21مددم والحشددو مددن المواسددير المربعددة
 1.2 × 41 × 41مددددم والخددددوص  3 × 11مددددم والسددددلم مددددن المواسددددير المربعددددة  1.2 × 31 × 31مددددم  6درجدددده
والفخددذ مددن الحديددد الزاويدده  2 × 21 × 21مددم والسددرير مقدداس  111 × 411 × 411سددم والتجميددع بمسددامير مجلفندده
بصامولة وعدد  4وردة طول  2سم قطر  11مم مخ  13مم خوص التربيط مقاس  6 × 21مم طول  14سم لحام قوس
كهربي خوص تعليق السلم مقاس  2 × 41مم يركب نهاية ارجل السرير كعب بالسدتيك  2 × 2سدم  ,الملدة مدن الخشدب
الموسكي واحد بوصة ×  6بوصة ×  1متر .
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قائمة األسعار

EGP

Total

Unit

Price

Price

DESCRIPTION

QTY

Item
NO

140

جهاز حاسب آلي

1

77

طابعة ليزر

2

5

 Scannerجهاز ماسح ضوئى

3

4

 Data showجهاز عرض

4

117

ماكينة تصوير

5

18

جهاز فاكس

6

640

مروحة سقف

7

152

مبرد مياه

8

405

طفاية حريق

9

15

ثالجة

10

14

بوتاجاز

11

1

مستلزمات استراحة

12
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