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  اإلطارية اإلتفاقية لمناقصاتكراسة الشروط والمواصفات 

  6FW :مناقصة رقم
 &Automation  IT / نظم المعلومات و االتمتة 
 

نظم  لخدمات حةمفتو إطارية اتفاقية إلبرام عن طرح مناقصهيعلن مركز تحديث الصناعة  .1
 ودعم خدمات منالمستفيدة  الشركات) لعمالئه المركز يقدمها والتي المعلومات و االتمتة

 اإلطارية.اإلتفاقية عقود  بنظاموذلك  المركز(
 

مع مقدمي الخدمات الالئقين فنيا للتوقيع باألسعار الثابتة التي  اإلطارية ةياإلتفاقوسوف يتم إبرام  .2
علي أنه لن يتم تفعيل اإلتفاقية إذا ما لم يتم  اإلنتهاء من إجراءات المناقصةسوف يتم تحديدها بعد 

 من المشتركين . 4التعاقد بحد أدني مع 
 

- يناير -13 يوميث الصناعة  وذلك قبل  دإلى المقر الرئيسي لمركزتحعروض يجب التقدم بال .3
 ، علي  العنوان التالي0  ظهرا 12022الساعة   2021

الدور ، مبني اتحاد الصناعات المصرية  .ج.م.ع، القاهرة، رملة بوالقل، النيكورنيش   1111 
 الثاني.

 اإللكتروني كافة اإلستفسارات على البريدل يتم إرسا، في حالة وجود مالحظات أو إستفسارات  .4

  egypt.org-fwclarifications@imc   علي  سيتم الردو ،1202 - يناير - 21   أقصاهفي موعد
 .2021 – يناير - 22في موعد أقصاه  االستفسارات

أكثر من لوط واحد ويكون للمشتركين حرية اإلختيار في التقدم مل المناقصة المذكوره علي تش .1
 .كل اللوطات التابعة للمناقصةأو  /من بعروضهم واإلشتراك في أي

  
 المركز لعرضكم يجب مراعاة اآلتي0ل قبوحتي يتم  و لعروض مكم باعند تقد .6

 لوط علي حدى لكلومنفصلة  التقدم بثالث مظاريف مغلقة 

 مظروف إداري 

 مظروف فني 

 مظروف مالي 

 0ا يليبكتابة م امظروف تعريف كل  
o "المتقدمة بالعطاء إسم مقدم الخدمة "الشركة 
o رقم المناقصة 
o رقم اللوط 
o  إسم الخدمة  
o أو عرض فني أو عرض مالي( عرض إداريالان كما إذا  يليها 

 

mailto:fwclarifications@imc-egypt.org


 

 
 

FW6 Tender Dossier / IT & Automation   
 

Page 2 

 
 

 اللوطات التالية0 المناقصةويندرج تحت  .7

 
 6FW :مناقصة رقم 

 IT&Automation  /  نظم المعلومات و االتمتة 

 

  م

 اسم الخدمة باللغة العربية

 

 اسم الخدمة باللغة االنجليزية

 

 رقم اللوط 

 

قيمةةة التةة مي  
 اإلبتدائي

 

معةةةةةةدل االسةةةةةةت    

التاريخيةةةةةة لعةةةةةامي  

 سابقي 

2023 -2022 

 

معدالت الطلب 
المتوقعة لعامي  

 قادمي 

2021-2022 

المواقع  وتطوير  تصميم 1
 اإللكترونية

Website Design and 
Development 

IT-LOT 1 200 24 20 

 E-Invoice IT-LOT 2 200 6 20 تصميم الفاتورة اإللكترونية 2

 

بالعرض بكل لوط علي حدى  والخاص االبتدائي التأمين إجمالي مبلغ مقدمي العروض إلحاق  على. 8
  اإلداري التابع له، وذلك طبقا لمبالغ التأمين بالجدول المذكور أعاله.

 0 حدي الطرق التاليهإب التأمين  االبتدائي يقدم  . 1
 

"  النهائي لتقديم العروض موعدالعلى األقل من  يوًما 360لمدة "ساري   غير مشروط خطاب ضمان
كما يلتزم صاحب ،  )بالجنيه المصري(  بحساب البنك   مصرفي موثق أو حافظة إيداع نقدي أو شيك

و  إلى اإلدارة المالية بمركز تحديث الصناعة   االبتدائى التأمين ضمانمايفيد استيفاء العرض بالتقدم ب
قبل الموعد  ذلك علي أن يتم و الواحدة ظهرا ما بين الساعة العاشرة صباحااألحد للخميس ذلك من 

  .العروضالنهائي لتقديم 

   :إال إذا إستوفت الشروط التالية عروضلا يتم تقييم اي م  ول  

  .أعاله والمذكور  الموعد المحددتم إستالمها في أو قبل  -
  . ومنفصلة غلقةممظاريف  إستالم العروض فيتم  -
 كل من المظروف اإلداري في إشارة للعرض المالي  أي خلت من -
 .والفني -
 لشروط المرجعية. با المتطلبات المذكورةجميع استيفاء  -
 لكل لوط. االبتدائيتقديم ما يفيد سداد قيمة التأمين  -
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  أخري0شروط 

 
 :اإلداريالمظروف  (أ
 علي أن يتم إغالقه مسبقا و قبل التقدم به إلي المركزمع  تعريفه بكل من اآلتي0 -

  الشركة( (مقدم الخدمةإسم 

  الخدمةإسم 

   رقم اللوط 

  اإلداريالمظروف مع تعريفه ب" المناقصة /رقم الدعوة  " 
 

 0اإلداريالمظروف ويات تمح -

   بتدائيالتأمين اإل سدادإتمام عملية صورة مايفيد. 

 أي أو (والبطاقة الضريبية التجاري )السجل الخدمة لمقدم القانونية المستندات من صورة 
 .الخدمة  لطبيعة وطبقا الخدمة كشرط لتقديم الزمة أخري مستندات

 (1ملحق رقم ) المذكوره.الخاص بالخدمه  نموذج تقديم المناقصة 
 

  :المظروف الفني (ب

 0 علي أن يتم إغالقه مسبقا و قبل التقدم به إلي المركزمع  تعريفه بكل من اآلتي

 الشركة( (مقدم الخدمة إسم 

  الخدمةإسم 

  رقم اللوط  

 المظروف الفني"مع تعريفه ب المناقصة / رقم الدعوة"  

 لمقدم القانوني الممثل م  موقعةعلي أ  تكو  جميع المستندات التالية ) 0 ويات المظروف الفنيتمح
 (الشركة بخاتم ومختومة الخدمة

 قبل  على أن يتم تقديم المستندات الدالة على سابقة األعمال(  2للملحق رقم )طبقا ل سابقة األعما
 توقيع عقد اإلتفاقية اإلطارية.

  طبقا لما جاء بالشروط  لإلستشاريينصورة ضوئية من المؤهالت الدراسية والشهادات
 المرجعية.

 (3رقم) للملحق طبقا والمؤقتين الدائمين لالستشاريين الذاتية السير  

 الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ المشروع. 

  المطلوبة للخدمة المرجعيةالشروط صورة.  

   لعرض الفني طبقا للشروط المرجعيةا.  
 

 الشروط المرجعيةالملحق بذج التقييم لنمو طبقاللعروض  الفنيالتقييم  تتم عملية.  
  تخطي تلك مالي إال لمن حقق أو  أي عرض و لن يتم تقييم %82التقيم الفني هي  فينسبة النجاح

 .نسبةال
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  :ماليالمظروف ال (ت

 0 إغالقه مسبقا و قبل التقدم به إلي المركزمع  تعريفه بكل من اآلتيعلي أن يتم 

  الشركة( (مقدم الخدمةإسم 

  الخدمةإسم 

   رقم اللوط 

 الماليالمظروف مع تعريفه ب" المناقصة/ رقم الدعوة" 

  ويات المظروف المالي0تمح  - 

 الممثل م  موقعةطبقا لحجم الشركة المستفيدة   شامل الضريبة  سعر الخدمة المقترح  بالجنيه المصري
 .(4للملحق رقم )طبقا   الشركة بخاتم ومختومة الخدمة لمقدم القانوني

 

 م حظات عامة  :  
 
يرجي اإلطالع علي البيانات اإلحصائية لمعدالت الطلب و معدالت اإلستهالك التاريخية و  (1

 المبينة بالجدول أعالهالمؤشرات المستقبلية اإلسترشادية لمحل الطرح و 

و نموذج عقد تقديم (1) ملحق رقم  إلتفاقية اإلطاريةليرجي اإلطالع علي الشروط العامة   (2

 .(6الخدمات بنظام اإلتفاقية اإلطارية ملحق رقم )

 الموعد النهائي لتقديممن  يوم  12يلتزم مقدمو العطاءات بسريان العطاءات المقدمة منهم لمدة   (3

. وفي بعض الحاالت االستثنائية وقبل انتهاء مدة السريان االصلية للعطاءات قد تطلب العروض

بمد مدة  عند الضرورة . ويبقي الحق للجهة المتعاقدةالجهة المتعاقدة من مقدم العطاء مد المهلة

 .ويكون لصاحب العطاء الحق بالقبول أو الرفض الذكر،الفة سسريان العطاء عن المدة 

 الواردة بالعروض المالية متوسط األسعارمة طبقا لمحصلة للخد يالنهائسعر التحديد سيتم  (4

 للخدمة والمحددة مسبقا من قبل المركز. القيمة التقديريةإلي  والتي تم تقييمها إستنادا  المقبولة

ذها في المناطق يضافة قيمة مالية إضافية للسعر النهائي للخدمة للخدمات التي سيتم تنفإسيتم  (5

 .و سيتم تحديد تلك القيمة قبل توقيع اإلتفاقية و بمعرفة المركز .النائية

 :الضريبية االلتزامات (6

 الصلة ذات والمحلية الحكومية واللوائح القوانين جميع باتباع( االستشاري) الثاني الطرف يلتزم

 نتيجة تستحق قد التي والرسوم الضرائب أنواع جميع بأداء يلتزم كما وتعديالتها العقد بموضوع

 .عليها المترتبة القانونية المسئولية وحده ويتحمل المضافة القيمة ضريبة بتوريد يلتزم كما العقد هذا
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 4مدته إتفاقية إطارية عقد توقيع ل االحق سيادتكمسيتم دعوة م عند إجتيازكم لمراحل التقيي  (7

 التيسعارألاللشروط المرجعية المعلنة وطبقا   و ذلك  مع المركزمن تاريخ التوقيع  سنوات

مركز بتعديل األسعار عند جوز للي هعلى أن، سالفة الذكر خالل اإلجراءاتمن تم تحديدها سي

 .الحاجة لذلك

 

   التأمين النهائي0 (8

  0النحو التالي علىفي حالة توقيع عقد االتفاقية األطارية يتم دفع التأمين النهائي 

 أ(

 عن  النهائيجنيه )فقط خمسة آالف جنيه( قيمة التـأمين  1222لتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ ي
اإلخطار  تاريخأيام عمل من  1خالل  ألف )مائة ألف( جنيه 122جملة أعمال مستقبلية تساوى 

 وقبل البدء في تنفيذ المشروع المسند إليه.بذلك من المركز 

  ألف )مائة ألف(  122تنفيذها منه قيمة  الجارياألعمال حالة بلوغ  في الثانيالطرف يلتزم
جنيه، بزيادة قيمة التأمين بقيمة خمسة آالف جنيه أخرى أو مضاعفاتها بحسب األحوال، ويجب 

قيمة  من %1عن  الثانيالتأمين المسدد للمركز من الطرف  قيمة-كل األحوال  في –أال تقل 
 .هذه األعمال فيف جنيه، قبل البدء األعمال المسندة اليه وبحد أدنى خمسة آال

  حالة عدم قيام الطرف الثاني بسداد قيمة التأمين النهائي في خالل المدة التى يحددها المركز، في
يحق للمركز الغاء هذا العقد او أي اوامر اسناد تكون قد صدرت للطرف الثاني واختيار مقدم 

 خدمة آخر للتنفيذ.

 هذا الشأن القواعد واالجراءات  فيمين أو جزء منه، وتطبق طلب رد التأ يجوز للطرف الثاني
تاريخ تقديم  في الثانيهذا الشأن وفى ضوء حجم األعمال المسندة للطرف  فيالسارية بالمركز 

 .طلب الرد
 ب(

   النهائي أيام عمل من تسلمه أمر اإلسناد بالتقدم بإجمالي قيمة التأمين  1يقوم االستشاري خالل

ينطبق على خدمة *  من إجمالي قيمة أمر اإلسناد %1مركز تحديث الصناعة ويحدد مبلغه  إلى

 فقط* تصميم الفاتورة اإللكترونية

  

 :شروط سداد المركز لقيمة الخدمة (9

 لشروط المرجعية المعلنة.في ا جاء الخدمة بماقيمة  سداديتم 

 


