
جامعة الزقازیق
سابقا )تاجیة معھد الكفایة اإلنكلیة التكنولوجي والتنمیة (

الكلیةالسید / مدیر إدارة المشتریات ب
تحیة طیبة وبعـــــد

٤٠٠ة لشراء ٢٠١٣/ ٨/٥الموافقاالربعاء 

٠اربعمائة جنیھا الغیرجنیھ فقط

مرسل للعلم واإلحاطة واتخاذ الالزم 

اللجنــــــة                                     رئیس اللجنة



جامعة الزقازیق
سابقا )معھد الكفایة اإلنتاجیة كلیة التكنولوجیا والتنمیة (

ریــــــةشھادة إدا

لشراء الة طباعة تصویریة حدیثة٨/٥/٢٠١٣

٣٠وقد تم تقدیر قیمة الكراسة بمبلغ

بھذه القیمة

٠جنیھ فقط ثالثة وثالثون جنیھا الغیر ٣٣وللمنشات األخرى بمبلغ 

وھذه شھادة إداریة من اللجنة بذلك 



جامعة الزقازیق
سابقا )معھد الكفایة اإلنتاجیةكلیة التكنولوجیا والتنمیة (

السید / 
تحیة طیبة وبعد

طرح عملیة شراء تالكلیة أنھى لسیادتكم بان 

٨/٥/٢٠١٣جلسة فض المظاریف الفنیة یومتحدد لھا

ب

٣٠٣٣

٤٠٠٥

٠ید التور

وتفضلوا بقبول فائق االحترام



والتنمیة( معھد الكفایة االنتاجیة سابقا )كلیة التكنولوجیا 

كراسة الشروط والمواصفات
٨/٥/٢٠١٣الموافقاالربعاء جلسة یوم المحدودة للمناقصة 

٣٠

٠) جنیھ للمنشات االخرى٣٣صغر ومبلغ(الفردیة والصغیرة والمتناھیة ال

مباعة إلى /

٢٠١٣ع ح رقم               مجموعة         بتاریخ   /   /٣٣إیصال 



جامعة الزقازیق
سابقا )معھد الكفایة االنتاجیة كلیة التكنولوجیا والتنمیة (

الشروط العامة للمناقصة المحدودةثانیا :ــ 

٢٠١٣/ ٥/ ٨الموافق االربعاءجلسة یوم 

تر دیجیتال بالقاعدة للكلیةالة طباعة تصویریة حدیثة بالماسلشراء 

الى شراءالكلیةحتاج تاوال:ــــ

٢٠١٣/ ٨/٥جلسة فض المظاریف الفنیة یوم االربعاء الموافق  المحدودة وتحدد لھا

بحرم جامعة الزقازیق .الكلیة  

/ ٥/ ٨تقدم العطاءات بالكلیة  بحرم الجامعة حتى موعد غایتھ الساعة الثانیة عشر ظھر یوم الجلســـة االربعاء  ثانیا :ــ

٢٠١٣

على كل مظروف من الخار

ویوضع داخل المظاریف التالى 

أ ـــ مظروف فنى مغلق یحتوى على :ــ

ع ح او بخطاب ضمان مؤقت صادر من احد البنـــــــوك ٣٣ــ التامین المؤقت اما نقدا مسدد بخزینة الكلیة بایصال ١

٠جنیھ فقط اربعمائة جنیھا الغیر ٤٠٠بشیك مصرفى معتمد والتامین المؤقت محدد بمبلغ 

یبیة ـ التسجیـــــــــــــــــــــــــل الضریبى ـ الملف ــ كما یرفق بالمظروف الفنى صور مستندات الشركة ( البطاقة الضر٢

ا بھ راس المال للشركة ـ التسجیل لدى ضریبة المبیعات ـ استمارة الضریبي ـ اخر اقرار ضریبى ـ السجل التجارى موضح

١٤

٠خمسون الف جنیھ او فردى صغیرة راس مالھا یزید عن خمسون الف جنیھ او مساھمة ــ تضامن ــ توصیة 

٣

المنتجة والماركة والمودیل وشھادة المنشا 

ب ــ  المظروف المالى المغلق یحتوى على  االسعار والشروط المالیة اللة الطباعة التصویریة  المطلوبة ومفقطة 



االلتزام بفترة سریان العطاء بمدة شھرین من تاریخ جلسة فض المظاریف الفنیة على االقل یمكـــــن مدھا اذا لزم الثا ـــث

االمر .

رابعا ــ 

د مدة التورید وھى خالل عشرة ایام.بالزقازیق ویجب تحد ی

٥التامین النھائى بنسبة خامسا ــ

الل وذلك خالل عشرة ایام من استالم امـــر التوریـــــــد او التورید لاللة مقبولة فنیا خ١-ا –المشار الیھا فى البند ثانیا 

تلك المدة .

الدفع بعد االستالم والفحص بمقر الكلیة  .سادسا ــ

لن یلتفت الى العطاءات التى لم تتقدم بالتامین المؤقت او غیر مستوفیة لھ وكذلك لـــن یلتفت الى العطاءات التى سابعا ـــ

ترد للكلیة بعد الموعد المحدد لفتح المظاریف الفنیة .

س١٤مقدم العطاء وكیل او موزع معتمد للشركة المنتجة وااللتزام بتقدیم استمارة یجب ان یكونثامنا ـــ

یجب ان یكون لدى مقدم العطاء مركز خدمة وصیانة سارى ومعتمد من مصلحى الرقابة الصناعیة لاللة المقدمة تاسعا ــ

فى العطاء

مدة التقل عن عام من تاریخ الفحص والتشغیل االلتزام بضمان االلة الموردة مجانیا ضد عیوب الصناعة لعاشرا ــ

االلتزام بتقدیم سعر الصیانة بعد انتھاء فترة الضمان المجانیة شامل / غیر شامل قطع الغیار بسعر صیانة عشر ــالحادى

ثابت لمدة خمس سنوات 

١٩٩٨لسنة ٨٩یعتبر القانون الثانى عشر ــ

یدخلھا مجلس الدولة مكمال لھذا .

بالنسبة لتنظیم التقدم بالشكاوى فى حالة اخالل الكلیة باحكام قانون تنظیم المناقصـــات والمزایدات الصادر الثالث عشرــ

٨٩١٩٩٨

الحكومیة للنظر والبت فى الشكوى وتسویة الخالفات ویكــون تقدم الشكوى الى المكتب المذكور وفقا للمواعید التالیة : ـــ

المدة المسموح بھاالحالــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ـ شكاوى متعلقة باجراءات الطرح وكراسة الشروط١

اوى متعلقة بالبت الفنى ـ شك٢

ـ شكاوى متعلق بالبت المالى  ٣

ـ شكاوى متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حیز التنفیذ٤

قبل الموعد المحدد لفتح المظاریف الفنیة بیومى عمل على االقل

قبل الموعد المحدد لجلسة فص المظاریف المالیة بیومى عمل على االقل

بیومى عمل على االقلقبل الموعد المحدد للتعاقد 

الشاكى

مع مراعاة فى جمیع االحوال تقدیم صورة من الشكوى فى ذات الوقت الى السلطة المختصة بالجامعة.



جامعة الزقازیق
سابقا )معھد الكفایة االنتاجیة كلیة التكنولوجیا والتنمیة (

ات الفنیة اللة طباعةالمواصف:ـاوال

. االلة دیجیتال بالماستر وبالقاعدة الخاصة بھا
 سم٣٥×٢٥اكبر مقاس للطباعة :الیقل عن.
 اكبر مقاس لالصل المراد الطباعة منھ : الیقل عنA3.
 اكبر مقاس لورق الطباعة الیقل عنA3.
 نسخة / الدقیقة الكبر مقاس للورق .١٣٠سرعة الطباعة التقل عن
ثانیة.٢٥ن عمل الماستر واستالم النسخة االولى الیزید عن زم
 ورقة مقاس ١٠٠٠سعة طاولة تغذیة الورق    التقل عنA3.
 ورقة مقاس ١٠٠٠سعة طاولة استالم الورق   التقل عنA3.
. التقل نسبة التصغیر عن اربع نسب ثابتة
. التقل نسبة التكبیر عن ثالث نسب ثابتة
ماكینة مزودة بنظام السریة للمحافظة على سریة الوثائق والمستندات المطبوعة .یجب ان تكون ال
. یجب ان تكون االلة بھا نظام مزدوج لدمج اصل مكون من خطوط وصور فى ماستر واحد
 اصل ( تقدم ٥٠ان یكون بھا امكانیة تزویدھا بوحدة تغذیة اتوماتیكیة لالصول بسعة التقل عن

ا سعر منفصل.عند الطلب ) ویقدم لھ
 قطعة ماستر .١٠٠سعة صندوق طرد الماستر  التقل عن
 یابانى ) او من التجمیع المحلى والیقبل –امریكى –یجب ان تكون االلة انتاج (اوروبى غربى

الماكینات الصینى او الھندى وتقدم شھادة المنشا وتوضح الماركة والمودیل وبلد الصنع .
س وكالء ١٤موزع معتمد للشركة المنتجة مع تقدیم استمارة یجب ان یكون المورد وكیل او

تجاریین .
 یجب ان یكون لدى المورد مركز خدمة وصیانة لنفس الماركة المقدمة على ان یكون سارى معتمد

من مصلحة الرقابة الصناعیة .
 . یجب تحدید مدة الضمان المجانیة لاللة والتقل عن عام من تاریخ الفحص والتشغیل
ب تقدیم سعر الصیانة بعد انتھاء فترة الصیانة المجانیة غیر شامل قطع الغیار بسعر سنوى یج

ثابت لمدة خمس سنوات .




