إخطار عقد توريد
توريد معدات طبية متخصصة ومعدات طبية غير متخصصة لمركز صحي جديد و 5مراكز صحية
الموقع :حي البساتين وحي عين شمس بمحافظة القاهرة– جمهورية مصر العربية
مواصفات العقد
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مرجع النشر PDP/DA01/FA01_CAIRO/Supply/D1-EZN1&D1-ASH2:
المناقصة  :عامة داخلية
اسم البرنامج  :برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية
التمويل :موازنة االتحاد األوروبي  ،والتعاون االلماني  ،ومحافظة القاهرة
الجهة المتعاقدة  :محافظة القاهرة
وصف العقد  :عقد توريد وتسليم واختبار تشغيل وخدمة ما بعد البيع لمعدات وأدوات طبية متخصصة وغير
متخصصة مختلفة لتجهيز مركز صحي جديد بحي البساتين وتطوير  5مراكز صحية بحي عين شمس .
عدد وأسماء اللوطات :
لوط  : 1توريد أجهزة طبية متخصصة لتجهيز مركز صحي جديد بحي البساتين وتطوير  5مراكز صحية بحي
عين شمس.

 لوط  : 2توريد أجهزة معامل متخصصة لتجهيز مركز صحي جديد بحي البساتين وتطوير  5مراكز صحية بحيعين شمس.

 لوط  : 3توريد أدوات طبية متخصصة لتجهيز مركز صحي جديد بحي البساتين وتطوير  5مراكز صحية بحيعين شمس.

 لوط  : 4توريد معدات طبية غيرمتخصصة لتجهيز مركز صحي جديد بحي البساتين وتطوير  5مراكز صحيةبحي عين شمس

شروط المشاركة

 .8األهلية وقواعد المنشأ  :المشاركة مفتوحة لجميع األشخاص الطبيعيين من المواطنين واألشخاص االعتباريين
(سواء كانت المشاركة إما بشكل فردي أو في جماعي (اتحاد شركات) من مقدمي العطاءات) الذين تأسست
أعمالهم على نحو فعال في دولة عضو في االتحاد األوروبي أو في بلد مؤهل أو إقليم كما هو محدد بموجب
الئحة االتحاد األوروبي ( ) EU) ° N 236/2014المعنية بوضع القواعد واالجراءات المشتركة لتنفيذ برامج
االتحاد األوروبي للعمل الخارجي ( )CIRللبرنامج المطبق الذي يتم بموجبه تمويل العقد (انظر أيضا العنوان 22

أدناه) .المشاركة مفتوحة أيضا للمنظمات الدولية  .كل التوريدات بموجب هذا العقد يجب أن يكون منشأها من
دولة أو أكثر من هذه الدول .

 .9أسباب االستبعاد من المشاركة  :يجب علي مقدمي العطاءات تقديم إقرار موقع  ،والوارد في نموذج تقديم العطاء
لعقد التوريد ،والذي يفيد بأنهم ليسوا ضمن أي من الحاالت المذكورة في المادة  2.3.3من الدليل العملي.

 .10عدد العطاءات  :يمكن لمقدم العطاء أن يقدم عطاء واحد لكل لوط  .لن يتم النظر في العطاءات المقدمة ألجزاء
من اللوط .يجوز ألي مقدم عطاء أن يذكر في عطائه أنه سيقدم خصم في حالة قبول عطائه ألكثر من لوط  .ال

يجوز لمقدم العطاء تقديم عطاء لحل بديل باإلضافة إلى العطاء المقدم للتوريدات المطلوبة في ملف العطاء.

 .11ضمان العطاء (الضمان االبتدائي)  :يجب علي مقدمي العطاءات تقديم ضمان العطاء بالقيم التالية :
 لوط ( )1مبلغ  120,000جنية (مائة وعشرون ألف جنية) . -لوط ( )2مبلغ  30,000جنية (ثالثون ألف جنية) .

 لوط ( )3مبلغ  15,000جنية (خمسة عشر ألف جنية). -لوط ( )4مبلغ  30,000جنية (ثالثون ألف جنية).

سيتم رد هذا الضمان إلى مقدمي العطاءات الغير مقبولين فنياً عندما تنتهي إجراءات التقييم الفني  ،وإلي مقدمي

العطاءات األخرين الغير مقبولين عندما تنتهي إجراءات المناقصة وتوقيع العقد من كل األطراف مع مقدم العطاء

الفائز  .وسوف يتم مصادرة هذا الضمان إذا لم يفي مقدم العطاء بجميع التزاماته المنصوص عليها في عطائه.

 .12ضمان التنفيذ (الضمان النهائي)  :سيطلب من صاحب العطاء الفائز تقديم ضمان التنفيذ بنسبة  ٪ 5من قيمة
العقد عند التوقيع على العقد .ويجب تقديم هذا الضمان مع إعادة العقد بعد التوقيع المقابل منه في موعد ال

يتجاوز  30يوما من تاريخ استالمه العقد الموقع من الجهة المتعاقدة .إذا أخفق صاحب العطاء الفائز في تقديم
هذا الضمان خالل هذه الفترة ،سيكون العقد باطال  ،ويمكن إعداد عقد جديد وإرساله إلى صاحب العطاء المتوافق
واألرخص الذي يليه في الترتيب.

 .13اجتماع طلب المعلومات و/أو زيارة الموقع  :سيعقد اجتماع اختياري لطلب المعلومات بتاريخ  .............بمبني
محافظة القاهرة-إدارة المشتريات والعقود  7 ،ميدان الجمهورية -عابدين – القاهرة.

 .14مدة صالحية العطاء :يجب أن يستمر العطاء سارياً لمدة  90يوماً بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات .

 .15مدة تنفيذ المهام  :تبلغ مدة التوريد  120يوم تبدأ من تاريخ توقيع العقد وحتي تاريخ القبول المؤقت
(االبتدائي).
معايير االختيار واالسناد

 .16معايير االختيار  :سيتم تطبيق معايير االختيار التالية علي مقدمي العطاءات  .اذا كان العطاء مقدم من اتحاد
شركات  ،سيتم تطبيق معايير االختيار علي اتحاد الشركات ككل .

 )1القدرة المالية واالقتصادية لمقدم العطاء ( طبقاً للوارد في البند رقم  3في نموذج تقديم العطاء لعقد
التوريد)  .إذا كان مقدم العطاء هيئة عامة يجب تقديم معلومات معادلة لذلك .
أ-

متوسط االيرادات السنوية لمقدم العطاء عن الثالث سنوات الماضية يجب أن تكون

علي األقل:

 .1لوط ( )1مبلغ  1,000,000.00جنية (واحد مليون جنية) .

.2لوط ( )2مبلغ  750,000.00جنية (سبعمائة وخمسون ألف جنية) .
 .3لوط ( )3مبلغ  500,000.00جنية (خمسمائة ألف جنية).

 .4لوط ( )4مبلغ  750,000.00جنية (سبعمائة وخمسون ألف جنية)

ب -نسبة السيولة لمقدم العطاء (االصول المتداولة  /الخصوم المتداولة) يجب أال تقل
عن  1.3كل سنة من الثالث سنوات الماضية .

 )2القدرة المهنية لمقدم العطاء (طبقاً للوارد في البنود  5 ، 4في نموذج تقديم العطاء لعقد التوريد) .
أ-

مقدم العطاء لديه علي األقل عدد  2خبير أو فني للعمل بعقد كل لوط .

ب -لديه القدرة علي تقديم خدمات ما بعد البيع وتقديم قطع الغيار الالزمة للتوريدات المتقدم
بعطاءات لها.

 )3القدرة الفنية لمقدم العطاء (طبق ًا للوارد في البنود  6 ، 5في نموذج تقديم العطا لعقد التوريد) .
أ -مقدم العطاء قام بتنفيذ عدد ( 1واحد) عقد بقيمة تساوي :
.1لوط ( )1مبلغ  1,000,000.00جنية (مليون جنية) .

.2لوط ( )2مبلغ  500,000.00جنية (خمسمائة ألف جنية) .
.3لوط ( )3مبلغ  400,000.00جنية (أربعمائة ألف جنية).

 .4لوط ( )4مبلغ  500,000.00جنية ( خمسمائة ألف جنية)
وهذا يعني أن العقد أو العقود التي نفذها مقدم العطاء يمكن أن تكون قد بدأت أو انتهت في أي وقت خالل
مدة الخمس سنوات  ،ولكن ليس بالضرورة أن تكون قد بدأت وانتهت خال ل تلك المدة وال أن تكون ُنفذت

خالل المدة  .ويسمح لمقدمي العطاءات أن يقدموا إما لعقود انتهت خالل الخمس سنوات المشار إليها (علي
الرغم أنها بدأت قبل هذه السنوات) أو لعقود لم تنتهي حتي األن  .بالنسبة للحالة األولي سيتم النظر وأخذ

العقد في االعتبار إذا تم تقديم دليل مستندي مناسب علي تنفيذ العقد (مثل شهادة أو بيان من الجهة التي
أسندت العقد وشهادة القبول النهائي)  .أما بالنسبة للحالة الثانية التي تخص العقد الذي لم ينتهي حتي األن

سيتم النظر واألخذ في االعتبار فقط للجزء الذي تم تنفيذه من العقد بطريقة مرضية  .وهذا الجزء يجب
تدعيمة بدليل مستندي مناسب (مثل شهادة أو بيان من الجهة التي أسندت العقد وشهادة القبول النهائي) .

يمكن أن يعتمد مقدم العطاء االقتصادي على قدرة الكيانات األخرى إذا كان ذلك مقبوالً ولعقد معين  ،بغض
النظر عن الطبيعة القانونية لعالقته مع هذه الكيانات .من األمثلة التي ال تعتبرها الجهة المتعاقدة مقبولة

عندما يعتمد مقدم العطاء كلياً على قدرة الكيانات األخرى أو عندما يعتمد عليهم في المعايير األساسية .إذا
اعتمد مقدم العطاء على كيانات األخرى ،يجب أن يثبت للجهة المتعاقدة أنه يملك تحت تصرفه الموارد
الالزمة لتنفيذ العقد ،على سبيل المثال من خالل تقديم تعهد من جانب تلك الكيانات بوضع الموارد المتاحة

له .هذه الكيانات على سبيل المثال الشركة األم لمقدم العطاء االقتصادي ،يجب أن تراعي نفس قواعد األهلية
وخصوصا الجنسية كمقدم عطاء اقتصادي .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن يتضمن العطاء مستند منفصل يبين
بيانات عن هذا الكيان الثالث الالزمة لمعيار االختيار المناسب .يجب تقديم دليل القدرة عند طلبه من الجهة

المتعاقدة.

 .17معايير االسناد  :معيار االسناد الوحيد سيكون السعر وأن يكون لدي مقدم العطاء القدرة علي تقديم خدمات ما بعد
البيع وتقديم قطع الغيار الالزمة للتوريدات .
عملية المناقصة
 .18كيفية الحصول علي ملف المناقصة  :ملف المناقصة متاح علي موقع برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق
الحضرية التالي ألغراض المعاينة فقط http://egypt-urban.net/procurement/ :

وكذلك موقع البوابة االلكترونية لمحافظة القاهرة التالي ألغراض المعاينة فقط:
http://www.cairo.gov.eg/citizens/advertistment/Mnakst.aspx

وملف المناقصة أيضاً متاح لدي الجهة المتعاقدة بالعنوان التالي مقابل دفع مبلغ  .............جنية مصري:

محافظة القاهرة

إدارة المشتريات والعقود

 7ميدان الجمهورية – عابدين – القاهرة

تليفون20 2 239 16 549 – +20 2 239 18 520 :
البريد االلكترونىDev_unit@cairo.gov.eg :

يجب تقديم العطاءات باستخدام نموذج تقديم العطاء النمطي لعقد التوريدات والوارد في ملف المناقصة  ،والذي

يجب االلتزام التام والكامل بشكله ومحتوياته .

أي أسئلة تتعلق بهذ المناقصة يجب أن ُترسل من المتناقصين كتابة علي العنوان التالي:
محافظة القاهرة
إدارة المشتريات والعقود

 7ميدان الجمهورية – عابدين – القاهرة

ويذكر فيها مرجع النشر المبين في البند األول من هذا اإلخطار  ،وذلك علي األقل قبل  21يوماً عن التاريخ

النهائي لتقديم العطاءات المبين في البند  19من هذا اإلخطار  .يجب علي الجهة المتعاقدة إعداد الرد علي

أسئلة المتناقصين علي األقل قبل  11يوماً

عن التاريخ النهائي لتقديم العطاءات  .االيضاحات النهائية

والتغييرات البسيطة لملف المناقصة سوف يتم نشره علي األقل قبل  11يوماً عن التاريخ النهائي لتقديم

العطاءات علي موقع موقع برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية التالي:
http://egypt-urban.net/procurement/
وكذلك موقع البوابة االلكترونية لمحافظة القاهرة التالي:
http://www.cairo.gov.eg/citizens/advertisment/Mnakst.aspx

 .19التاريخ النهائي لتقديم العطاءات  .....................:الساعة  00:12ظه اًر علي العنوان التالي:
محافظة القاهرة

إدارة المشتريات والعقود

 7ميدان الجمهورية – عابدين – القاهرة

أي عطاء تستلمه الجهة المتعاقدة بعد التاريخ النهائي لتقديم العطاءات لن يتم النظر فيه ولن يؤخذ في االعتبار.

 .20تاريخ جلسة فتح العطاءات للعروض الفنية والمالية  .....................:الساعة  00:12ظه اًر علي العنوان
التالي:

محافظة القاهرة

إدارة المشتريات والعقود

 7ميدان الجمهورية – عابدين – القاهرة
 .21لغة المناقصة  :كل المراسالت المكتوبة والمتعلقة بهذه المناقصة والعقد ستكون باللغة االنجليزية مع ترجمة
باللغة العربية.
 .22األساس القانوني  :الئحة  (EU) N°236/2014للبرلمان األوروبي والمجلس بتاريخ  11مارس  2014والتي

وضعت القواعد المشتركة واإلجراءات لتنفيذ األعمال الخارجية الممولة من موازنة االتحاد األوروبي  ،وطبقاً
التفاقية المفوضية األوروبية الموقعة مع التعاون الدولي االلماني (جي أي زد) بتاريخ  2012/8/28والمعدلة

بتاريخ  )2013/12/17والتي بمقتضاها منح االتحاد األوروبي لللطرف المفوض (جي أي زد) مساهمة لتنفيذ
مشروع التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.

