
 

 
 و المستحدثة الخدمات لعدد من  مفتوحة إتفاقية إطارية إلبرام عن طرح مناقصاتيعلن مركز تحديث الصناعة 

عقود  بنظام وذلك  المركز( ودعم من خدمات المستفيدةالمسجلة و الشركات) لعمالئه المركز يقدمها والتي القائمة 
اإلتفاقية اإلطارية مع مقدمي الخدمات الالئقين فنيا للتوقيع باألسعار سوف يتم إبرام علما بأنه ، طارية األتفاقية اإل
 سوف يتم تحديدها بعد اإلنتهاء من إجراءات المناقصة الثابتة التي 

 
في عمل ت بالمناقصة والتيالدعوة للتقدم بعروض فنية ومالية للشركات الراغبة في اإلشتراك  ويشمل إعالن المركز

 المجاالت التالية:
 

 زيادة التنافسية - FW 5 Competitiveness :مناقصة رقم

 نظم المعلومات واألتمتة -  FW 6 IT& Automation :مناقصة رقم

 تحسين اإلنتاجية FW 7 Productivity Enhancement :مناقصة رقم

 
o اهأقصفي موعد الصناعة  ثلمركز تحديالمقر الرئيسي  بعروضهم إلى بالمناقصة التقدمالمشتركين  على        

سالف  بعد الموعدي المركز لن يتم تقييم أي عروض ترد ال   ظهرا 00022الساعة    3202- مارس- 9
 الذكر
 
 :اإللكتروني كافة اإلستفسارات على البريدل يتم إرسا، في حالة وجود مالحظات أو إستفسارات  .1
   egypt.org-fwclarifications@imc  

 
علي النحو المبين في كراسة الشروط والمواصفات  الخاص بكل لوط علي حدىالتأمين االبتدائي  يتم دفع .2

 قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات. المرفقة
 
بحافظة أن يكون اإليداع الخاص لكل لوط على حدى  )على :بتدائيإلاالتأمين  لسداد يحساب البنكال  .3

  :( إيداع منفصلة بذاتها
 

o ةاالسم: مركز تحديث الصناع 
o   اسم البنك: البنك التجاري الدولي– CIB 
o   :يجنيه مصر 100007921939 رقم الحساب  
o  كود : سويفت CIBEEGCX007 

 
 .العربية أو اإلنجليزية تقدم العطاءات باللغة  .4
  
لي أنه ع القانونيةوالشركات ذات الصفة المشاركة  في المناقصة مفتوحة ، بالمساواة، لجميع الهيئات    .5

 . من المشتركين 4بحد أدني مع  تم التعاقدلم يلن يتم تفعيل اإلتفاقية إذا ما 
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   Competitiveness-التنافسية زيادة  FW 5 رقم مناقصة

 -C كراسة الشروط والمواصفات (1
  -Cنموذج تقديم المناقصة  (2
نظام إدارة الموارد البشرية –الشروط المرجعية  (3

 األساسي 
األيزو -منح شهادة إدارة الطاقة-المرجعية الشروط (4

50001 
المراجعة السنوية لشهادة إدارة -المرجعية الشروط (5

 السنة األولي -50001األيزو -الطاقة

1) Tender Dossier_ C 

2) Tender Submission Form_C 

3) Basic HR Development- TOR 

4) ISO 50001 Certification-  TOR 

 

5) ISO 50001 Surveillance -First Year TOR 

المراجعة السنوية لشهادة إدارة  -المرجعية  الشروط (6

 السنة الثانية -50001األيزو -الطاقة
6) ISO 50001 Surveillance-Second Year 

TOR   
 13435منح شهادة األيزو – المرجعية الشروط (7
المراجعة السنوية لشهادة األيزو  – المرجعية الشروط (3

 السنة االولي – 13435
المراجعة السنوية لشهادة األيزو  – المرجعية الشروط (9

 السنة الثانية– 13435
منح شهادة المعايير العالمية لشهادة – المرجعية الشروط (10

 BRCGتجار التجزئة البريطاني

المعايير العالمية  شهادةتجديد  –المرجعية  الشروط (11

   BRCGلشهادة تجار التجزئة البريطاني

منح شهادة المعايير العالمية – المرجعية الشروط (12

 BRCالبريطاني للتعبئة والتغليف  لشهادة تجار التجزئة
Packaging 

المعايير العالمية  شهادةتجديد  –المرجعية  الشروط (13

 BRCللتعبئة والتغليف  لشهادة تجار التجزئة البريطاني
Packaging   

  FSSC 22000منح شهادة– المرجعية الشروط (14

 المراجعة السنوية لشهاد-لمرجعيةالشروط ا (15
22000        FSSC – السنة األولي 

         المراجعة السنوية لشهادة -الشروط المرجعية (16

FSSC 22000   السنة الثانية 

الغابات العالمي  سمنح شهادة مجل-الشروط المرجعية (17

FSC 

 سمجللشهادة  المراجعة السنوية –الشروط المرجعية  (13

 السنة االولي  FSCالغابات العالمي 

الغابات العالمي المراجعة السنوية –الشروط المرجعية  (19

FSC -يةالسنة الثان 

 
 
 
 
 
 

7) ISO 13485 Certification - TOR 
8)  ISO 13485 Surveillance -First Year TOR  

 
9) ISO 13485 Surveillance -Second Year 

TOR 
10) BRCG Certification- TOR 

 
11) BRCG re certification- TOR 

 
12) BRC Packaging Certification- TOR 

 
13) BRC Packaging re certification TOR 

 
 

14) FSSC 22000 Certification -TOR 
15) FSSC 22000 Surveillance -First Year-

TOR 
 

16) FSSC 22000 Surveillance -Second Year-
TOR 

 
17) FSC Certification-TOR 
18) FSC Surveillance –First Year TOR  
19) FSC Surveillance –Second Year TOR  

 
 
 
 
 
 



 

 

 -نظم المعلومات و األتمتة   FW 6 رقم مناقصة
IT&Automation  

 

 _ IT  كراسة الشروط والمواصفات (1
 IT_   نموذج تقديم المناقصة (2
 تطوير المواقعتصميم و  – المرجعية الشروط (3

 اإللكترونية

1. Tender Dossier_IT 
2. Tender Submission Form_IT 
3. Website Design and Development-  

TOR  
 E-Invoice - TOR .4 تصميم الفاتورة اإللكترونية – المرجعية الشروط (4
  
  

  
  

 Productivity–تحسين األنتاجية   FW 7 رقم مناقصة
Enhancement            

 

 

 - PE  (كراسة الشروط والمواصفات1
 PE -  (نموذج تقديم المناقصة2
 تطبيق نظم الصيانة اإلنتاجية – المرجعية (الشروط3

1. Tender Dossier_PE 
2. Tender Submission Form_PE 
3. Kaizen -TPM  TOR 

تحسين اإلنتاجية  بإستخدام و تطبيق – المرجعية (الشروط4

 نظام كايزن 
 لعملا بيئة تنظيم -الشروط المرجعيه المرجعية  الشروط( 5       

 المرئي والتحكم والمتابعة اإلدارة وأدوات مفاهيم وتطبيق
 
 

 

 

 نماذج عامة 
 لاألعما سابقة نموذج .1

 الذاتية ةالسير  نموذج .2

 المالي العرض نموذج .3

 نموذج العرض المالي لخدمات منح شهادات الجودة .4

 الشروط العامة .5

 عقد تقديم خدماتنموذج  .6

 

  

4. Kaizen –Improve Productivity TOR 
5. Visual Management & 5S TOR 

 
 
 
 
 

Forms 

1. Previous Experience Form 
2. CV Form 
3. Financial offer Form 
4. Financial offer Form for Certification 

Services 
5. General Conditions 
6. FW Agreement Contract 

 

  
 

 

 
 


