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 لى (عطـاء ) يرفق بالمظروف الما     

 ............................................................نتشرف نحن شركة 

 ..............................................................      وعنوانهــــا    

  .................... فاكـــس             ............................. : تليفــــــون

 ..............................................................       ثلها الســيدويم

 .................................................................          بصفتــــــه

 لساحه لتوريد قطع غيار لزوم اوناش ا العامهالمناقصة  بالتقدم لسيادتكم بعطائها عن
جمالية وذلك بقيمة إ"منطقة حرة خاصة" والدخيله  حاويات اإلسكندرية  تيركة بمحطشلفرع ال

 الغير.........................  .........................................فقط :   ...........  وقدرها
ع عدم م هابونتعهد بالتعاقد طبقا للنصوص الواردة بكراسة الشروط والمواصفات و العقد المرفق 

 .التحفظ أو تعديل أي بند من بنوده

ت و حاوياألية تعديالت أو تحفظات يكون لشركة اإلسكندرية لتداول ال العطاء في حالة مصاحبة

  .دون إبداء األسباب استبعاد العطاءالبضائع الحق في 

ساريا  لعطاءاو التوريدبعد تبيننا التام لظروف تنفيذ العملية و شروط العطاء و قد تم تقديم هذا 

يبة يوما من تاريخ فض المظاريف الفنية على أن تكون األسعار غير شاملة ضرتسعون لمدة 

 .و الرسوم الجمركية  القيمه المضافه 

 - خاصة لامنطقة حرة ال فرع -و نقبل أن يكون لشركة اإلسكندرية للتداول الحاويات و البضائع 

  .راه دون أي التزامات من ناحيتهاالحق في قبول أو استبعاد العطاء طبقا لما ت

 :و مرفق بالعطاء المستندات األتية 

  .مة التأمين المؤقت نقداً أو بشيك يق % من اجمالي قيمة العطاء2 1

 .صورة البطاقة الضريبية 2

 .صورة السجل التجاري موضح به نشاط الشركة في نفس مجال المناقصة 3

 س وكالء تجاريون  14استمارة  4

 .مة بالمستندات الالزمة سابقة أعمال مدع 5

 .إيصال شراء كراسة الشروط و المواصفات  6

 المحليهالعملةما يعادله ب % من اجمالي قيمة العطاء او2على أن يتم وضع التأمين المؤقت وقيمته 

قدا ان نكداخل المظروف الفني إذا كان خطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع أو إيصال السداد إذا 

 ى خزينة الشركة.    بعد سداده مباشرة إل

 و تفضــلوا سيادتكم بقبـول فائق التحيـة و االحتـرام ،،،      

 ..................  التوقيع

 ................  المورد             
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 قطاع االعمال العاموزارة 

 (م.م.ت.ش )الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى 

 ضائعلتداول الحاويات و الب اإلسكندريةشركة 

 ميناء االسكندرية 49/54رصيف - خاصةالحرة المنطقة فرع ال

 
 2020 - 9201 لسنة   (   )رقم  العامه الشروط العامة للمناقصة

 لفرع الشركهتوريد قطع غيار لزوم اوناش الساحه بعملية الخاصة 

 (منطقة حرة خاصة) -االسكندريه والدخيله حاوياتبمحطتي 
لن عنها لتى تعابعد على العطاءات المقدمة من السادة الموردين فى المناقصات   تسرى الشروط العامة المبينة

طقة حرة خاصة  من "الشركة بمحطتي اإلسكندرية و الدخيلة  الحاويات و البضائع لفرع لتداول اإلسكندريةشركة 

عتبر تم و بحيث تعتبر هذه الشروط جزءا ال يتجزأ من شروط عطاءاته اإلسكندريةميناء   49/54رصيف  "

م لروط فيما ه الشالشروط الخاصة الملحقة لكل عملية و الئحة الشركة للعقود و المشتريات و المخازن مكملة لهذ

  .يرد بها نص 

 :نموذج العطاء  (1)مادة 

نموذج  موقعة من أصحابها على (المظروف الفنى و المظروف المالى)تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة 

  لمرافق لهافئات من الشركة و المؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن و تاريخها و على جدول ال العطاء المعتمد

يوضع  العطاء الفنى و المالى نوعه من الخارج ، و مظروفيو يجب أن يثبت بالبنط العريض على كل من 

ف لمظروبداخله ا مغلق بطريقة محكمة و يوضح عليه اسم و عنوان الشركة و ان ماالمظروفين داخل مظروف 

 توريد قطع غيار لزوم اوناش الساحه الفنى و المظروف المالى لجلسة الفض الفني 
  االسكندريه والدخيلهحاويات  تيلفرع الشركة بمحط 

بالبريد الموصى  بإرسالها إماو يكون تقديم العطاءات   2019   /   /يوم           الموافق   منطقة حرة خاصة

 التسليم  ه تاريخيثبت في إيصالالبريد الوارد و الصادر بالشركة بموجب  إلدارةأو تسليمها  ةاألجرعليه خالصة 

 .و ساعته 

بشرط  لعطاءاو يجوز اذا كان العطاء مقدما من فرد او شركة فى الخارج ان يقدم على النموذج الخاص بمقدم 

 .قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط و المواصفات 

 

 :( جدول الفئات)سعار قائمة اال (2)مادة 

 -(:جدول الفئات) األسعارلقائمة  إعدادهعلى مقدم العطاء مراعاة ما يلى عند 

ن بنود حده م مؤرخة و مختومة من مقدم العطاء و محدد بها قيمة كل بند على األسعاريجب ان تكون قائمة  1

 .العطاء  و غير مسموح بتقديم اى تحفظات مصاحبة للعطاءات

 .و الرسوم الجمركية   قيمه المضافهسعار غير شاملة ضريبة الاألعلي أن تكون 

و  ماألرقابكتابته  إعادة، و كل تصحيح فيها او غيرها يجب  األسعارال يجوز الكشط او المحو فى جدول  3

 -التوقيع بجانب التصحيح  -الحروف وتوقيعه 

 ى كراسةالبيانات المحددة ف أو أوالمواصفاتال يجوز لمقدم العطاء شطب اى بند او شرط من الشروط  4

ن صاحب العطاء كما ال يلتفت الى اى ادعاء م .الشروط والمواصفات او تعديل اى منها باإلضافة او الكشط 

م ة التقييللجن بحصول خطأ فى عطائه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية ما لم يكن خطأ ماديا ، فانه يجوز

 .تصة يكون قرارها نهائيا اال بعد اعتماد السلطة المخ الفنى و المالى و البت الفصل فيه و ال

 كان  أياات الفئات التى يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل و تغطى جميع المصروفات و االلتزام  5
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 ركة ليمها للشوتساف األصنتوريد  بإتمامنوعها التى يتكبدها بالنسبة  لكل بند من البنود و كذلك تشمل القيام 

 لباتظر عن تقف النافظة عليها طبقا لشروط العقد و تتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرو المح

 .السوق  و العملة وأية رسوم أو مصروفات تنشأ عن ذلك 

 

ب لمطلوااو البنود  األصنافاذا امتنع مقدم العطاء فى هذه المناقصة عن تحديد سعر صنف او بند من  6

هذا النسبة لبلمناقصة االمقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول فى  األسعاربقائمة تنفيذها  أوتوريدها 

دم تنع مقالبند ويجوز مع احتفاظ الشركة بحقها فى استبعاد العطاء ان تضع للصنف الذى ام أوالصنف 

ائر ه وبين سبين رنةالعطاء عن تحديد سعره اعلى سعر لهذا الصنف او البند فى العطاءات المقدمة وذلك للمقا

لهذا  اقل سعر أساسالمناقصة فيعتبر انه ارتضى المحاسبة على  فاذا ارسيت عليه األخرىالعطاءات 

 .ذلك فيالعطاءات االخرى دون ان يكون له حق المنازعة  فيالبند  أوالصنف 

 

  :المقايسات و الرسومات  (3)مادة 

لية )بعم  وط العامة و الخاصة المتعلقة من الشر على مقدمى العطاءات ان يحصلوا على مجموعة كاملة

 لفرع الشركهتوريد قطع غيار لزوم اوناش الساحه 
لتداول  اإلسكندريةن مقر شركة م خاصة( منطقة حرة - االسكندريه والدخيلهحاويات  تيبمحط

 يةاإلسكندرالدائرة الجمركية ميناء  – 49/54رصيف   -منطقة حرة خاصة – الحاويات و البضائع 
تعتبر جزءاً ال يتجزأ من  إنهاوعليهم ان يقوموا باالطالع عليها تفصيليا مع مراعاة الدقة حيث 

العطاءات على العطاءات قبوالً منهم لشروط العملية  مقدميالعطاءات المقدمة منهم و يعتبر توقيع 

ان وجدت كذلك الشروط المقدمة من الموردين  (كما تعتبر العطاءات مع الشروط الخاصة بها 
 .مكملة لشروط العملية )بقدر ما تقبله منها الشركة 

ديم ند تقعو ال يعتبر ان هناك تعديال فى اى شرط  وارد فى المستندات المذكورة بسبب تحفظات الموردين 

لعطاء اص باعطاءاتهم ما لم تقبل الشركة صراحة هذه التحفظات او بعضها و ينص عليها كتابة فى العقد الخ

 . المقبول 

 

 :سابق الخبرة فى األعمال و الشهادات المطلوبة عند التوريد  (4)مادة 

ومات المعلومن البيانات  على مقدمى العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفنى جميع البيانات الفنية و غيرها

صة صادرة اقلمناو المستندات التى تطلبها الشركة بما فى ذلك المستندات الدالة على سابقة الخبرة فى موضوع 

،  با قانونايها واجفاالتحادات التى يكون القيد  أوالنقابات  أومن جهة معتمدة و القيد فى المكاتب او السجالت 

 :ويلتزم صاحب العطاء المقبول بتقديم المستندات التالية عند التوريد 

 –ئع البضات ولتداول الحاويا اإلسكندريةأصل فاتورة تجارية من المورد األصلي باسم فرع شركة  -1

 .منطقة حرة خاصة

قة حرة منط الحاويات والبضائع  لتداول اإلسكندريةأصل بوليصة الشحن صادرة ألمر فرع شركة  -2

 .خاصة 

 .شهادة منشأ معتمدة من الغرفة التجارية ببلد المنشأ  -3

 الكتالوجات  -4

 شهادة ضمان -5

 تعليمات الصيانة والتشغيل  -6
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 :مدة سريان العطاء  (5)مادة 

ن ميعاد علنظر العطاء نافذ المفعول و غير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض ا يبقى

 .يوماً المعينة بنموذج العطاء المرافق للشروط  تسعون (90)استالمه بمعرفة الشركة حتى 

 

 :سحب العطاء (6)مادة 

 لشركة دونلحقا  ف يصبح التأمين المؤقت المودعاذا سحب مقدم العطاء عطائه قبل الميعاد المعين لفتح المظاري

 .الدليل على حصول ضرر  إقامة أو إجراءات أيةاتخاذ  أوالقضاء  إلى للجوءاأوإنذار  إلىحاجة 

 

ا و عطاء ملغيبح الو عند انقضاء مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت ، و فى هذه الحالة يص

 هخطار منإشركة ان يصل لل إلىلم يطلب ذلك ، اعتبر قابال الستمرار االرتباط بعطائه  غير سارى المفعول فاذا

  .بسحب التأمين المؤقت و عدوله عن عطائه

 

 :بيانات خاصة بمقدم العطاء و عنوانه  (7)مادة 

ان يبين  ب عليهمصر العربية او ان يكون له وكيل فيها و إال وجيجب أن يكون مقدم العطاء مقيما فى جمهورية 

طائه عفى  و أن يبين فى عطائه الوكيل المعتمد منه فى جمهورية مصر العربية فيما لو رست عليه المناقصة

ن صاحب العطاء و اذا كان العطاء مقدما من وكيل ع .صحيحا  إعالنهالعنوان الذى يمكن مخابرته فيه و يعتبر 

ب ت التى يجلمستنداكافة البيانات و ا إلى باإلضافةصة فعليه ان يقدم معه توكيال مصدقا عليه من السلطات المخت

 القوانين و القرارات المنظمة  مال حكاعليه تقديمها وفقا 

قديم تعند  ، و األساسيو كل عطاء مقدم من شركة يجب ان ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها و من نظامها 

 .ركة ن ترافقه صورة رسمية من عقد المشامن شخص واحد ، فيجب عليه ا رال كثعطاء من منشأة تجارية 

 أةالمنشاو  لشركةاو فى كلتا الحالتين يجب ان ترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء المصرح لهم بالتعاقد لحساب 

خالصات ء المو إعطا اإليصاالتو مدى هذا الحق و حدوده  وأسماء المسئولين عند تنفيذ شروط العقود وإمضاء 

 .كيل التو منشأة ونماذج توقيعاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صورة العقد أوباسم الشركة أو ال

ذلك سمه وكوفي حالة استيراد االحتياجات رأساً من المورد األجنبي يراعى أن تكون العروض المقدمة با -

ً الشركة ويتم السداد له مباشرة بتحويل بنكي أو من خالل اعتماد مستندي و حالفواتيرولصال  .دوط التعاقلشر فقا

تم التأكد من يفي نشاط التوريدات  (خاصة  /عامة  (وفي حالة الشراء من شركات خاضعة لنظام المناطق الحرة-

 دريةإلسكناصدور كافة المستندات وكذا الفواتير من قبل المورد الخاضع لنظام المناطق الحرة باسم شركة 

 .ويتم السداد وفقاً لشروط التعاقد   –ة منطقة حرة خاص - لتداول الحاويات والبضائع 

ن ميراد وفي حالة تقديم عرض سعر من مورد محلي مصري فإنه يجوز أن يتضمن العرض تقديم فاتورة االست-

 رهفرع المنطقه الح لتداول الحاويات والبضائع اإلسكندريةشركة  )المورد الخارجي باسم الشركة 

  ى:لحالة يلتزم المورد المحلي باآلتلى أنه في هذه اللتخليص عليها بمعرفة الشركة ع)الخاصه

 .تقديم فاتورة محلية باسمه  1

 .اليحق له المطالبة بتقديم استمارة اإلعفاء من ضريبة المبيعات  2

 

 :مستندات ترفق بالعطاء (8)مادة 

ية لضريبااذا كان العطاء مقدم من شخص طبيعي او معنوي فيجب ان ترافق العطاء صورة معتمدة من بطاقته 

رفة يه بمعلالطالع عل األصل إحضارويرفق صورة ضوئية من السجل التجاري للمنشأة المذكورة او الشركة مع 

 األعمالبقة وسا وكالء تجاريون 14س  واستمارة األصللجنة فتح المظاريف و التأشير على الصورة بأنها طبق 

 .في موضوع المناقصة صادرة من جهة معتمدة 
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 :عاد فتح المظاريف مي (9)مادة 

اً  ة عشر ظهرلثانييجب ان تصل العطاءات داخل المظاريف الفنية و المالية الى الشركة في ميعاد غايته الساعة ا

ة وال يعتد بأي عطاء او تعديل لفتح المظاريف الفني باإلعالنالمحدد               /     /الموافق         يوم          

لصالح الشركة  وال يسري ذلك على اي تعديل  –التأخير  أسبابتاريخ المذكور أيا كانت فيه يرد بعد ميعاد ال

 .اءات العط أولويةمقدم من صاحب العطاء األقل سعرا و المطابق للشروط والمواصفات طالما انه ال يؤثر في 

 

 :مراجعة العطاءات( 10)مادة 

حيحات التص وإجراءمجموعها  أو مفرداتهاحيث المقدمة سواء من  األسعاريكون للشركة الحق في مراجعة 

نسبة  ى تخفيضعلى السعر المبين بالحروف وال يعتد بالعطاء المبني عل ذلك ويعول األمرالمادية اذا اقتضى 

أسعار  تكون مئوية من قيمة المناقصة عن اقل عطاء يقدم في المناقصة و على مقدمي العطاءات االلتزام بان

 .ي شرط من شروط أو قيود وغير مرتبطة بأي أعمال أخرى العطاء غير مشروطة بأ

 

 :جلسة فتح المظاريف (11)مادة 

في  ظاريفيجوز لمقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم بتوكيالت أو خطابات معتمدة منهم حضور جلسة فتح الم

 .الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة أسعار العطاءات المقدمة 

 :االثمان (12)مادة 

في صالح  ان ذلكأو أكثر جاز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا ك عطاءيناوت األثمان بين إذا تس

مل حاجة الع اسب معاذا كان مقدم العطاء االقل سعرا يشترط مدداً بعيدة للتوريد ال تتن أيضاالعمل و يجوز ذلك 

عة ترة الواقي الففكمية تلزم لتموين المخازن  بالشركة وذلك بالتعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالية على أقل

في  ن تثبتاعن باقي الكميات وعلى لجنة البت في هذه الحالة  األقلبين تاريخي التوريد مع صاحب العطاء 

 .صنف بالمخزن ومتوسط االستهالك تقريرها الباقي من ال

 :التأمين المؤقت  (13)مادة 

فى  المحليهلةأو مايعادله بالعم% من اجمالي قيمة العطاء2 يجب ان يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت قدره

طاء غير عمن قيمة العملية فى حالة رسو العطاء و ال يلتفت ألى  (%10)هذه المناقصة و يزاد الى نسبة 

 بخطاب ضمان بنكى غير مشروط و سارى حتى شهر أمامصحوب بالتأمين المؤقت المطلوب و يكون ذلك 

يُرد  العطاء و مقدم ء او بشيك مقبول الدفع من احد البنوك او نقدا و ذلك ضمانا لحسن نيةالحق لمدة سريان العطا

 .التأمين المؤقت للمورد ما لم يرسى عليه العطاء و ذلك بعد تعيين العطاء المقبول

 :التأمين النهائى  (14)مادة 

لفاكس با رهإلخطااليوم التالى  على صاحب العطاء المقبول ان يودع فى فترة ال تجاوز عشرة أيام من تاريخ

من  (%10)إلى ما يساوى مصحوب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه مايكمل التأمين المؤقت 

برم مع متعاقد فى تو بالنسبة للعقود التى  (وهى قيمة التأمين النهائي (  العملية التي رست عليه إجماليقيمة 

يسدد  ذ العقد وا لتنفيفترة ال تجاوز عشرين يوما و يكون التأمين النهائى ضمانهذا التأمين فى  إيداعالخارج يكون 

 .بخطاب ضمان بنكى غير مشروط او بشيك مقبول الدفع  أونقدا 

 :الغاء العقد و مصادرة التأمين المؤقت (15)مادة 

موجب للشركة ب فيجوز حددة لهفى المدة الم إيداعهالواجب  النهائيإذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين 

جاء االلت أو أخرى إجراءاتبالفاكس مصحوب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة التخاذ  إخطاره

لشركة امعرفة بتنفيذه كله او بعضه على حساب صاحبه  أوالى القضاء ان تلغى العقد و تصادر التأمين المؤقت 

الحق  يكون لها اشر وائه او بالمناقصة او الممارسة او باالتفاق المباو بواسطة احد مقدمى العطاءات التالية لعط

قها مع ة الحخسار ألىفى ان تخصم اية مبالغ تكون مستحقة او تستحق له ايا كان سبب االستحقاق لدى الشركة 

  .بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق اإلخاللعدم 

 

. 
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 :ينات التأم (16)مادة 

ادر شروط صمغير  بنكيبخطاب ضمان  أوتؤدى التأمينات نقدا او بشيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة 

روط و كراسة الشمحددة بالمفعول للمدة ال ساريو بالعملة أومايعادلهامن احد البنوك المحلية المعتمدة بذات القيمة 

ن ن تكواامين من مبالغ مستحقة له لدى الشركة بشرط المواصفات ويجوز لمقدم العطاء طلب خصم قيمة الت

م العطاء م مقد، على ان يقوالنهائية للتأميناتصالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة 

 بصرف المبالغ المستحق له لدى الشركة و استكمال التأمين النهائى لهذة العملية.

 :خطابات الضمان  (17)مادة 

ريدية حوالة ب العطاء رقمه و تاريخه ويجوزان تسحب فييثبت  رسمي إيصالالتأمين نقدا فيؤدى مقابل  اذا كان

شراً ذا كان مؤلية ابقيمته ترافق العطاء و ال تحسب فائدة على هذه المبالغ ، و تقبل الشيكات على المصارف المح

شير التأ بة على مصارف بالخارج بشرطعليها بالقبول من المصرف المسحوب عليه كما تقبل الشيكات المسحو

 .عليها بالقبول من احد المصارف المعتمدة بجمهورية مصر العربية 

و أقيد  بأيو اذا كان التأمين خطاب ضمان وجب ان يصدر من احد المصارف المحلية المعتمدة و ال يقترن 

د ه أو تجديبأكمل و انه مستعد ألدائهشرط و أن يقر فيه المصرف أن يدفع تحت أمر الشركة مبلغا يوازى التأمين 

ن معارضة م أي إلىمدة سريان خطاب الضمان لمدد أخرى حسبما تراه الشركة عند الطلب منها دون االلتفات 

 .مقدم العطاء 

 :توريد االصناف (18)مادة 

دها و يه توريلع رسيالتى  األصنافاذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع  إال ال يحصل التأمين النهائى

ن جزء من مقبول عاذا كان التوريد ال أماالتأمين النهائى  إليداعقبلتها الشركة نهائيا خالل المدة المحددة 

قيمة  ما يعادل لموردالمشار اليها و كان ثمنه يكفى لتغطية قيمة التأمين النهائى فيخصم من ثمن الجزء ا األصناف

 ج عنه بعده ويفرلتفيذ العملي نهائيتفظ به لدى الشركة بمثابة تأمين هذا التأمين من مجموع قيمة العطاء و يح

 االستالم االبتدائي بشهر

 

 :رد التأمين المؤقت  (19)مادة 

شيك بقدا او نالعطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم سواء كانت  أصحاب إلىيرد التأمين المؤقت  

 . المناقصة بت فىاو بخطاب ضمان فور اعتماد تقرير لجنة ال

ط العامة بقا للشرومان و طانقضاء فترة الض أوبعد ان يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية  إالو ال ترد التأمينات النهائية 

لى عغير توقف البنك اذا كان خطاب ضمان ب إلى أومنه لصاحبه  ىما تبق أوبالمناقصة و يرد التأمين بكامله 

 .طلب من اى منهما 

 

 :ض األصناف رف (20)مادة 

ا مخالف أو مخالفات للمواصفات أووجدت فيها نقص  أوالموردة  األصنافاكثر من  أواذا رفضت الشركة صنفا 

 اببأسبللعينات المعتمدة يخطر المورد بذلك كتابة بالفاكس مصحوب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 

قرار  فور صدور اإلخطاران يتم ذلك المرفوضة و توريد بدال منها و يجب  األصنافالرفض و بوجوب سحب 

 ألكثراعلى  امأيالمرفوضة خالل سبعة  األصنافو يلتزم المورد بسحب  األكثرعلى  التاليالشركة أو فى اليوم 

اقع زين بوفاذا تأخر فى سحبها يكون للشركة الحق فى تحصيل مصروفات تخ إلخطارهمن تاريخ اليوم التالى 

كون لمدة يالمدة أقصاها أربعة أسابيع و بعد انتهاء هذه  األصنافن قيمة عن كل أسبوع أو جزء منه م%(2)

اوز عن ز التجبيعها فوراً وأن تخصم من الثمن ما يكون مستحقا لها و يجو إجراءاتللشركة الحق فى ان تتخذ 

 .مصاريف التخزين فى حاالت خاصة متى قدرت السلطة المختصة ذلك 

 :التنازل عن العقد  (21)مادة 

 زل عن تلكن يتنااعن المبالغ المستحقة له كلها او بعضها و مع ذلك يجوز  أويجوز للمورد النزول عن العقد  ال

بول ال يخل ق ولعقد االمبالغ الحد البنوك و يكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك و يبقى المورد مسئوال عن تنفيذ 

 .حقوق نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للشركة قبله من 
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 :حاالت فسخ العقد  (22)مادة 

لورثة السماح ل رد اواذا توفى المورد جاز للشركة فسخ العقد مع رد التأمين اذا لم يكن للشركة مطالبات قبل المو

ة ليه السلطعوافق تباالستمرار فى تنفيذ العقد بشرط ان يعينوا عنهم وكيال بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه  و 

 .كة المختصة بالشر

لتأمين اصادرة مالعقد مع  إنهاء فيو اذا كان العقد مبرم مع اكثر من مورد و توفى احدهم فيكون للشركة الحق 

 .أو مطالبة باقى الموردين باالستمرار فى تنفيذ العقد 

وصول بالفاكس مصحوب بكتاب موصى عليه بعلم ال إخطارهفى جميع هذه الحاالت بموجب  اإلنهاءو يحصل 

 .القضاء  إلىااللتجاء  أو أخرى إجراءاتاتخاذ  إلىجة دون الحا

 :تأخير المورد فى توريد االصناف  (23)مادة 

ة مهل عطائهإلشركة لالمطلوبة او جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد فيجوز  األصنافاذا تأخر المورد فى توريد 

سبوع بحد أسبوع تأخير أو جزء من األ عن كل(%1)للتوريد على ان توقع عليه غرامة تأخير بواقع  إضافية

يد د بتورمن قيمة الكمية التى يكون المورد قد تأخر فى توريدها و فى حالة عدم قيام المور (%3)أقصى 

 -: ليينالتا ناإلجراءييكون للشركة اتخاذ احد  اإلضافيةفى الميعاد المحدد للعقد أو خالل المهلة  األصناف

ن لمودع ماالمورد بتوريدها من غيره على حسابه و يخصم من التأمين  التى لم يقم األصنافشراء  -1

 هالمشترا افاألصنمن قيمة  (%10)بواقع  إداريةالمورد قيمة الزيادة فى الثمن مضافا اليها مصروفات 

 فيرق فبأى  على حسابه و ما يستحق من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد و ال يحق للمورد المطالبة

 .حالة  أي

ل على جميع من قيمة التعاقد و الحصو(%10)بما يوازى  النهائيالتأمين  مصادرةالتعاقد و  إنهاء -2 

 . القضاء إلىاو االلتجاء  أخرى إجراءاتاتخاذ  إلىالمستحقات دون الحاجة 

 :فسخ العقد و آثاره (24)مادة 

 إصالحفى  م يشرعالمقررة و ل هالتزامات شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد بأيإذا أخل المورد 

 إجراءببالفاكس مصحوب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام  إخطارهأثر ذلك خالل أسبوع من تاريخ 

حة د و مصلالتاليين وفقا لما تقتضيه ظروف العق اإلجراءينكان للشركة الحق فى اتخاذ احد  اإلصالحهذا 

 -:الشركة 

ركة قه الشالتأمين النهائى المستحق وقت الفسخ و الحصول على جميع ما تستحفسخ العقد مع مصادرة   -1

 .من غرامات او تعويضات عما يلحق بها من اضرار 

 ق للموردلمستحتنفيذ العقد على حساب المورد بأى طريقة من طرق التعاقد مع مصادرة التأمين النهائى ا -2

 روفاتت و استرداد جميع ما تكبدته من مصو الحصول على ما تستحقه الشركة من غرامات و تعويضا

 .و خسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لذلك 

 

 :مدة االرتباط بالعطاءات  (25)مادة 

ً من تاريخ  تسعون  (90)ال يمكن سحبها لمدة  و تشترط الشركة ان تبقى العطاءات قائمة  لسة فتح جيوما

نه بسحب طار مية الميعاد المذكور الى ان يصل للشركة إخالمظروف الفنى و يستمر العرض قائماً حتى بعد نها

مذكورة و ما اليو التسعونالتأمين المؤقت وعدوله عن عطائه ، و اذا سحب مقدم العطاء عطائه قبل انتهاء مدة 

 اتإجراء يأاتخاذ  إلىبقبول عطائه يصبح التأمين المؤقت الذى دفعه حقا للشركة دون الحاجة  إخطارهقبل 

  .الدليل على حصول ضرر لها إقامة أوقانونية 

 

 :قبول العطاء و تجزئته (26)مادة 

تبره  فى اء تعالشركة غير ملزمة بقبول اقل العطاءات او اى عطاء اخر و تحتفظ لنفسها بالحق فى قبول اى عط

       دواح مصلحتها و لها حسب تقديرها المطلق أن تجزأ التوريدات موضوع العطاء و تعطيه ألكثر من مورد

بة ات المطالالعطاء كلية أو جزئيا دون إبداء األسباب و ال يجوز لمقدمى  تلغى المناقصةو كذلك لها الحق فى أن 

 .بأى تعويض عن ذلك 
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 :فسخ العقد و مصادرة التأمين النهائى  (27)مادة 

 -:يفسخ العقد و يصادر التأمين النهائى فى الحاالت االتية 

 .الغش او التالعب فى معاملته مع الشركة  اذا استعمل المتعاقد - 1

  .شركةاذا ثبت ان المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر فى رشوة احد موظفى ال - 2

 .عسر تاذا أفلس المتعاقد أو  - 3

ادرة صميشطب اسم المتعاقد من سجل الموردين و ال يخل ذلك بفسخ العقد و   (2&1) و فى الحالتين 

 .التأمين النهائي وحق الشركة فى الرجوع على المتعاقد بالتعويضات الالزمة 

 :تعديل العقد بالزيادة أو النقص  (28)مادة 

دة التوريد  دون من قيمته و ذلك خالل م (%50)يكون للشركة الحق فى تعديل العقد بالزيادة أو النقص فى حدود 

ا لتوريد اذمحددة لو يجوز للشركة مد المدة ال أسعارتعويضات أو فروق  بأيان يكون للمتعاقد الحق فى المطالبة 

 .ذلك بحيث التتجاوز نسبة الزيادة في المدة نسبة الزيادة في الكمية  األمراستدعى 

 :شروط السداد  (29)مادة

 .بعد الفحص والقبول واالستالم   % 100 : السداد

 :شروط التوريد  (30)مادة 

الشروط  كراسةبيامه بالتوريد بكافة األوراق والمستندات والشهادات المطلوبة والموضحة يلتزم المورد عند ق

 لتداول دريةاإلسكنفرع شركة  /والمواصفات الفنية الخاصة بالعملية على أن تكون جميع هذه المستندات باسم

 .الحاويات والبضائع 

 .من األصناف الموردة وأن يلتزم بكافة الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة لكل صنف

ر األصناف فيشمل السعر المبين بالعطاء سع ميناء االسكندريه  CIFكما يلتزم المورد أن يكون التسليم 

 . لكل صنف علي حدهالمطلوبة وقيمة التأمين وقيمة النولون ومصاريف التفريغ والنقل والتخزين 

 

 :العملية  مدة ضمان (31)مادة 

من تاريخ  شهرا 12لمدة و حسن تنفيذها على الوجه األكمل بدون مالحظات  يداتتورأن يضمن ال وردعلى الم

ن ة الضماأثناء مد من األصناف الموردة وإن وجد أي جزء .لألصناف الموردةمقابل شهادة ضمان  االستالم 

ثناء مدة أ  داتيصلح أو يجدد هذا الجزء على حسابه لكى تكون جميع التوريأن  وردغير سليم أو معيب فعلى الم

ته حت مسئوليبه و تبالنيابة عنه على حســـا هذلك فللشركة أن تقوم بتنفيذ فيفإذا قصر  صالح لالستعمال الضمان

 . بكتاب مسجل تغييرو ذلك بعد التنبيه عليه بإجراء هذا ال

 االستالم:(  32مادة ) 

السرتالم و اتم و الرسرومات فيرو المواصرفات طبقا للشرروط  تنفيذ التوريدتم انه إذا اتضح من المعاينة 

يثبرت ذلرك  أو مندوبه أثناء المعاينرة  ةأو مندوبه وفى حالة تخلف وردالموجود  فييحرر محضر رسمي بذلك 

مل وريد لم يسرتكعلى الوجه األكمل أو أن الت تنفذلم  التوريدالمحضر المذكور و إذا ظهر من المعاينة أن  في

الترى يرتم  خللشرروط مرع إثبرات الترواري  التوريدات قد تمت مطابقرةأن فيؤجل االستالم المؤقت الى أن يتضح 

 .فيها ذلك بنفس المحضر 
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 /   /   :التاريخ 
 

Date :   /   /  

 .BID BOND GUARANTEE NO خطاب الضمان االبتدائي رقم  

 
 شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع /السادة 

 ميناء اإلسكندرية -لحاويات محطة ا  54 – 49رصيف         

 

 
Messrs of Alexandria Container & Cargo Handling 

Co.       Quay 49- 54 Containers Terminal - Port of 

Alexandria 

 باإلشارة إلى العطاء المقدم لكم من
 

  

With reference to the tender of 

 In connection with the adjudication no بخصوص المناقصة رقم    
 Date بتاريخ

 For the supply of لتوريد

 نتعهد بمقتضى هذا بأن نضع تحت تصرفكم كتأمين ابتدائي ، بدون

ى أعائد ، وقابالً للدفع نقداً عند أول طلب منكم بغض النظر عن 
 :اعتراض           من مقدمي العطاء مبلغ 

  

We hereby undertake to hold at your disposal as 

provisional deposit , free of return and payable in 
cash on your first demand and notwithstanding any 

contestation by the tenders the sum of : 

           ويسرى مفعول هذا التعهد إلى أن يتخذ قـرار بشـأن العطاء    
م العطاء  الى أن يقوم مقد (منه  وفى حالة قبول العطاء كله أو جزء )  

ال حبإيداع الضمان النهائي الذي قد تطلبوه ولكنه سينتهي على أى 

      /      /تلقائياً              فى   
 

 

This undertaking remains in force until a decision is 
taken on the offer and ( in the event of the whole or 

part of the offer being accepted ) until the tenders has 

provided such final guarantee deposit as may be 
required but it will in any case automatically expire 

on the   /   /     

 ا فىوعليه فان أى مطالبة بالقيمة فى هذا الشأن يجب أن تقدم إلين

 ميعاد غايته 
 

 

Consequently any claim for payment in respect 

thereof should be made to us by the 

accompanied by :                                                  :                                                                           مصحوبة باآلتي 
            ال شـــــــــئ                

 

،  تاريخك الفإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة بالقيمة في هذا الشأن حتى ذل
 . تهيةينقضي التزامنا من تلقاء نفسه وتصبح هذه الضمانة نهائياً من

 

At the latest should we receive no claim for payment 
from you by that date , our liability will cease “ ipso 

facto “ and the present Letter of guarantee will 

definitely become null and void .   

لصور ونود اإلحاطة أن ا .كما وأنه ال يجوز استخدامه كضمان نهائي 
 .الفوتوغرافية والكربونية لهذا الخطاب ال يعتد بها 

This guarantee is not to be used as final guarantee . 
please be informed that the photocopies and copies 

of this letter are considered non negotiable copies . 

 Please return to us this Letter of guarantee on expiry .اء إللغلوالرجاء أن تعيدوا إلينا خطاب الضمان هذا عند انتهاء المدة 
date for cancellation . 

 .ن  أننا لم نتعد الحد المصرح لنا به إلصدار خطابات الضماونقر ب

 

We certify that we have not exceeded the limit 

permitted to us for issuing letters of guarantee . 

  , Yours faithfully                             وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،                 
 

 

 

 التوقيع المعتمد                          عتبر خطاب الضمان الغياً واليعتد به فى حالة وجود أى تعديل ي

        Authorized signature            أو كشط أو إضافة الى البيانات الواردة به حتى إن كانت معتمدة

                               
 .الضمان من بنك محلى درجة أولى معتمد من البنك المركزي يراعى أن يصدر خطاب  :ملحوظة 
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 /   /   :التاريخ 
 

Date :   /   /  

 .PERFORMANCE BOND NO                     خطاب الضمان نهائي رقم                                    

 
 شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع /السادة 

 ميناء اإلسكندرية -محطة الحاويات   54 – 49يف رص        

 

 
Messrs Alexandria Container & Cargo Handling Co. 

       Quay 49- 54 Containers Terminal - Port of 

Alexandria 

 نضمن بمقتضى هذا 
 

We hereby guarantee 

  To the extent of فى حدود مبلغ

 فقط )
 

( Say 

 بخصوص

 

 

In respect of  

ية ونتعهد بدفع هذا المبلغ لدى أول طلب منكم وبدون النظر الى أ

 ويسرى مفعول خطاب الضمان هذا .معارضة 

 /     /          حتى 
 

And we undertake to pay this sum on  your first 

demand , notwithstanding any contestation . This 

Letter of guarantee holds good until the   /   / 
 

تى نا حلوعلى ذلك فان أية مطالبة بالقيمة فى هذا الشأن يجب أن تقدم 

 :هذا التاريخ مصحوبة باآلتي 
 

Consequently , any claims  for payment in respect 

thereof should be made to us by that date 
accompanied by :                       

 ـــــئ                           ال شــــ

 

قضى فاذا لم تصلنا منكم أية مطالبة بالقيمة حتى ذلك التاريخ  ين
 .ة نتهيالتزامنا من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان الغياً وضمانتنا م

 

 

should we receive no claim for payment from you by 
that date , our liability will cease “ ipso facto “ and 

the present Letter of guarantee will definitely 

become null and cancelled and our guarantee expired 
. 

 اءالرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا عند انتهاء المدة لإللغ

  

Please return to us this Letter of guarantee on expiry 

date for cancellation . 
عتد يال  ونود اإلفادة أن الصور الفوتوغرافية والكربونية لهذا الخطاب

 بها 

please be informed that the photocopies and copies 

of this letter are considered non negotiable copies . 

 .ن  ونقر بأننا لم نتعد الحد المصرح لنا به إلصدار خطابات الضما

 
 

We certify that we have not exceeded the limit 

permitted to us for issuing letters of guarantee . 

  , Yours faithfully                             وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،                 

 
 

 

 التوقيع المعتمد                            يعتبر خطاب الضمان الغياً واليعتد به فى حالة وجود أى تعديل 

       Authorized signature            أو كشط أو إضافة الى البيانات الواردة به حتى إن كانت معتمدة
   

 

 
 .يراعى أن يصدر خطاب الضمان من بنك محلى درجة أولى معتمد من البنك المركزي  :ملحوظة 
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 نموذج

 

 

 
 

 

 

 

 قدعال نموذج
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 توريد قطع غيار لزوم اوناش الساحهلعملية عقد 

  االسكندريه والدخيلهلفرع الشركة بمحطة حاويات 
 منطقة حرة خاصة

  : تحرر هذا  العقد بين كل من 2019/   /    إنه فى يوم                 الموافق   

م م "  ش ته خاصالحرة المنطقة فرع الشركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع " -1
    ويمثلها قانونا السيد اللواء/ممدوح توفيق دراز رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب

                                .ميناء اإلسكندرية البحري  49/54و مقرها رصيف 

 (                                          طرف أول                (                      

 /ركة ش -2

                                     ومقرها          
 /ويمثلها قانونا في التوقيع على هذا العقد السيد         

           .والمرفق بهذا العقد  2019/     /  بموجب التفويض الصادر له بتاريخ             

 (                                            طرف ثان         (                                
                                                                                          

 تمهيــــد
لعامه اطرحت شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع )الطرف األول( المناقصة        

  توريد قطع غيار لزوم اوناش الساحه لية لعم 9201/2020 لسنة  )  )رقــــم
رية اري بجمهو. ووكيلها التج.....وقد أسفرت عن قبــول العطاء المقــدم من شــركة.......     

غير    غير(ال   ....( و ذلك بمبلغ وقدره        )فقط            .....مصر العربية )شركة.......
 لجمركية  والرسوم ا القيمه المضافهشاملة ضريبة 

طة بصفته سل )الطرف األول  (إدارة الشركة  وافق مجلس 2019/    بتاريخ     /       

ه الساح توريد قطع غيار لزوم اوناشعملية االعتماد المالي بجلسته رقم     على إسناد 

 فرع الشركه الطرف االول

  .ركيةوالرسوم الجم قيمه المضافهغير شاملة ضريبة ال)ال غير  ----فقط (بمبلغ و قدره   
دم منها و بقبول العطاء المق....................... تم إخطار شركة  2019/  بتاريخ     /  -

جمالية قدمت الشركة )الطرف الثاني( خطاب ضمان نهائي بقيمة إ 2019 /  /   بتاريخ   و

             -         بنك  من قيمة العقد صادر من  %10و هو ما يمثل  ال غير( -----قدرها        )فقط 

 تحت رقم      -فرع           

بول العطاء بقسناد رقم      االرف الثاني بخطاب تم إخطار الشركة الط  2019/   بتاريخ   / و -

 المقدم منهم.

  :و قد اتفق الطرفان على ما يلي 
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 البند االول
طرف الثانى(    )ال        ض شركة     يعتبر التمهيد سالف الذكر وكراسة الشروط والمواصفات وعر

 افةكو الفنيهسومات والمواصفات الهندسية والر األسناد و كافة األوراق والمستنداتامرو
يتجزأ من هذا  الطرف األول ( جزء ال المقبولة من الشركة  )والمراسالت المتبادلة بين الطرفين 

  .العقد و مكملة و متممة لجميع بنوده 

 

 ىالبند الثان
موضوع  المطلوبة  بتنفيذ وانجاز كافة االعمال الطرف الثاني ( تلتزم شركة                      )

 ً ً طبقا ً و سعراً ووصفا  2019 /    /  ثابت بأمر اإلسناد المؤرخ في  للهذا العقد والمحددة كما

و الرسوم  ضافهالقيمه المغير شاملة ضريبة  فقط           الغير( بمبلغ وقدره            )

  .الجمركية

،  األسباب ب منو هذه القيمة نهائية واليجوز للطرف الثاني طلب تعديلها بالزيادة مستقبال ألي سب

عد قيام الطرف بمائة في المائة ( من قيمة العقد وذلك  %)100ويتم الوفاء بقيمة هذا العقد بموجب

فرع بعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض األول بفحص وقبول واستالم األصناف المتعاقد عليها بم

 .شركة الطرف األول ال

 البند الثالث

ن تاريخ م  (         )يلتزم الطرف الثاني بتسليم األصناف المتعاقد عليها في موعد أقصاه 

حاويات طة )الطرف األول( بمح بمخازن الشركة cifاستالم أمر اإلسناد على أن يكون التسليم 

 .اإلسكندرية 

المحدد  يعادالطرف الثاني في توريد األصناف المتعاقد عليها أو أي جزء منها في الم فإذا تأخر

كة بالعقد و يدخل في ذلك األصناف المرفوضة فيجوز للطرف األول إذا اقتضت مصلحة الشر

عن كل  %1 إعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن هذه المهلة بواقع

 (3%ى )من األسبوع من قيمة الكمية التي يكون قد تأخر في توريدها وبحد أقصأسبوع او جزء 

 ا أيالمذكورة وتستحق الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه من قيمة األصناف
ميات الك ضرر دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ويحق للطرف األول تعديل

و دون  ( دون أي اعتراض من المورد%50بالزيادة أو النقص في حدود ) الموضحة بأمر األسناد

 .اتفاق جديد و بنفس الشروط و المواصفات خالل فترة سريان العقد
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 البند الرابع

من قيمة هذا  %10قدمت شركة                     )الطرف الثانى ( خطاب ضمان بنكي قيمته 

صادر من بنك                فرع              خال من أي شروط أو العقد كتأمين نهائي لكفالة تنفيذه 

 .تحفظات و مقبول الدفع لصالح الطرف األول عند اول طلب ساري المفعول لكفالة تنفيذه 
 

 

 الخامسالبند 
و  طبقررا للشررروط تنفيررذ التوريررد الصررادر بررامر االسررنادتررم انرره إذا اتضررح مررن المعاينررة 

 وردوجرود المر فيحـــصل االستالم و يحرر محضر رسمي بذلك المواصفات و الرسومات في

هر ر و إذا ظالمحضر المذكو فيأو مندوبه أثناء المعاينة يثبت ذلك   ةأو مندوبه وفى حالة تخلف

م ؤجل االسرتالعلى الوجه األكمل أو أن التوريد لم يستكمل في تنفذلم  التوريداتمن المعاينة أن 

 المؤقت الى أن 

نفس بررللشرروط مرع إثبرات الترواريخ الترى يرتم فيهرا ذلرك   وريردات قرد تمرت مطابقرةالتيتضرح أن 

 .المحضر 

 السادسالبند 
شروط طابقة للمة و تلتزم شركة                )الطرف الثانى ( بتسليم األصناف المتعاقد عليها جديد

 في مخالفة و المواصفات المطلوبة و صالحة للعمل بها ، فإذا تبين للطرف األول وجود أي

نوب الشروط و المواصفات أو وجد بها عيب أو نقص وجب عليه إخطار الطرف الثاني أو من ي

عنه بالفاكس و بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول مقرونا بأسباب الرفض بوجوب سحب 
ي لتالااألصناف المرفوضة و توريد بدال منها خالل سبعة أيام على األكثر من تاريخ اليوم 

 .إلخطاره 

 من قيمة %2تخزين بواقع ي تحصيل مصروفات فإذا تأخر في سحبها فللطرف األول الحق ف

ون ة يكاألصناف المرفوضة عن كل أسبوع ولمدة أقصاها أربعة أسابيع و بعد انتهاء هذه المد

 تحقاللطرف األول الحق في اتخاذ إجراءات بيعها فورا على أن يخصم من الثمن ما يكون مس

 .للطرف األول

 السابعبند ال
عاد في المي عضهاإذا أخل الطرف الثاني بالتزامه بتوريد وتسليم األصناف المتعاقد عليها كلها أو ب

اذ أي اتخ المحدد بالعقد أو خالل المهلة اإلضافية يجوز للطرف األول دون تنبيه أو إنذار أو

لي كس عالثاني بفاإجراءات قضائية أن يتخذ أحد اإلجراءين التاليين وذلك بعد إخطار الطرف 

 :عنوانه المبين بالعقد 

شراء األصناف التي لم يقم الطرف الثاني بتوريدها من غيره على حسابه سواء  -1
بطريق المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة أو باألمر المباشر بذات الشروط 

المودع  الفنية و المواصفات المعلن عنها و المتعاقد عليها و يخصم من قيمة التأمين
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أو أية مستحقات له لدى الطرف األول أو أي جهة حكومية أخرى قيمة  الفروق 
الناتجة عن الزيادة في الثمن مضافا إليها المصروفات التي يكون الطرف األول قد 

تكبدها في التنفيذ علي حساب الطرف الثاني وما يستحق للطرف األول من غرامات 

ثاني المطالبة بفروق األسعار إذا كان سعر تأخير او تعويض وال  يحق للطرف ال

 .الشراء علي حسابه اقل من الثمن المتفق عليه في هذا العقد  

 

  تأمينفسخ العقد وإنهاء التعاقد فيما يختص باألصناف التي لم تورد و يصبح ال -2

 ) عشرة في المائة ( %10النهائي من حق الشركة )الطرف األول( يما يوازي 

و  دون اإلخالل بما يستحقه الطرف األول من غرامات تأخيرمن قيمة العقد و 

 تعويض و ذلك كله مع عدم اإلخالل بحق الطرف األول في الرجوع على الطرف
 الثاني قضائيا بما لم يتمكن من استيفاؤه.

 الثامنالبند 
 المستندات االتيه :بتقديم  يلتزم الطرف الثاني 

 ببلد المنشاء شهادة منشاء معتمده من الغرفه التجاريه -

 شهر 12شهادة ضمان لمدة  -

 الكتالوجات -
 تعليمات الصيانه و التشغيل -

 التاسعالبند 
تحقة له كلها أو مبالغ المسجزئيا أو كليا أو عن ال ال يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد للغير

نك ويبقي الب ومع ذلك يجوز ان يتنازل المبالغ الحد البنوك ويكتفي في هذه الحاله بتصديق بعضها
له لشركه قبون لالمورد مسئوال عن تنفيذ العقد وال يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحق له بما يك

   من حقوق .

 العاشرالبند 
د ؤ بها عنلتنبيتم تطبيق شرط القوة القاهرة عند حدوث أحداث خارجة عن إرادة المورد و ال يمكن ا

و  فيضاناإلضرابات المدنية و الحرب األهلية و التحرير العقد و التي تعني أعمال الشغب و 
 عن وقوع بالغالزالزل و انهيار التربة أو الكوارث الطبيعية المشابهه على أن يقوم المورد باإل

القوة  ثباتالقوة القاهرة فور حدوثها و في كل األحوال يكون المورد مسئوال أمام الشركة عن إ

 القاهرة.

 الحادي عشرالبند 

قانون رقم وال 1999لسنة  17قانون التجارة الصادر بالقانون رقم  القانون المدني امتطبق أحك

بشأن تفضيل  5/2015االستثمار والئحته التنفيذية وقانون بالخاص  2017لسنة 72

 ام الئحةأحك المنتجات المصرية في العقود المصرية والئحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص من
 والمخازن بالشركة )الطرف األول( العقود والمشتريات
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 عشر الثانيالبند 
 هذا تختص محاكم اإلسكندرية على اختالف أنواعها و درجاتها بالفصل في أي نزاع ينشأ عن

     .العقد

 عشر الثالثالبند 
ءات و جراتحرر هذا العقد من أربع نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها و النسخة الثالثة لإل

 .طاع القانونيالرابعة للق

 لطرف الثانيا           الطرف األول                                                                

 ممدوح توفيق دراز / اللواء

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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 LIEBHERRوال: قطع غيار كهرباء اوناش الساحة 

 

 العدد المطلوب Pn اسم قطع الغيار م
 محطة اسكندرية

 العدد المطلوب
 محطة الدخيلة

 كاتينة كابالت 1

Energy chain – IGUS 

IGUS project no 
2013.719 

4040HD.25.250.0 
40400HD.12.2.VS.E 

Liebherr pn 4015 

10474110 

 متر  10

 
- 

2 EMS/3 شاشة السائق   بالبرنامج 

4017-4446-5446-6 
EMS-3 LCC SPF.1 with 

program   
Project RT314-315 

LIB. NO. :  
90006510 

2 

 

 
 

 كونتاكتور عمومى 3
Main contactor SIEMENS 

110volt ac 

3RT1076-6AF36 
LiB no 10009953 

1 
 

- 

4 

 ريالى تايمر

Time watch dog relay – 

WIELAND 

NGW 11  

10S 24-240V 

AC/DC 
0,5-10S 

LiB no 10173138 

 

2 

 
 

- 

تريمموتور  5  
trim /skew motor   

WEG   3PHASE 11KW 

P.N : 160M4-P3 
IHL 5820-110013 

 

LIB. NO. 
:610468713 or 

11613414  

1 - 

 موتور فرامل هويست 6

HOIST BRAKE 
THRUSTER 

EB 1250 / 60 / 265/460V 

LIB NO. : 502970413 

LIB NO. : 
502970413  

 

2 - 

 Hoist motorموتور هويست   7

AC MOTOR WOLVER  

190 KW / 1185 RPM 

LIB NO. 10436540 

LIB. NO. : 
10436540 

 

1 - 

 موتور جانتري 8
Gantry motor 

wolfer  
AC MOTOR TRAVEL 35 

KW WITH HUBNER 
ENCODER 

LIB NO. 10692232 

 
 
 

Liebherr pn 
10692232 

 

1 - 
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1موتور تروللي بالجيربوكس  9  
TROLLEY MOTOR 
CORNER3 
TROLLEY DRIVE -
MOTOR 
GEARED MOTOR 
KAS128-LA160L4-
L150/125 MGHA (IV) 

LIB NO. 10697818 

Liebherr pn. 
10697818 or 

12361858 

1 - 

2موتور تروللي بالجيربوكس  10  
TROLLEY MOTOR 
CORNER 4 
TROLLEY DRIVE 
MOTOR 
GEARED MOTOR 
KAS128-LA160L4-
L150/125 MGHA (IV) 

  

 
Liebherr pn 

10697819 or 
12358986 

1 - 

 حساس ميكروسونيك 11
ULTRA SONIC 
DC24 RANGE : 600-
8000MM 2 CONTACTS 
PROXIMITY SWITCH 
MICROSONIC 
MIC+600/DD/TC  

 

LIB NO. : 11326452 

 

2 - 

 مروحة دريف هويست 12

SANYODENKI 
DC48VDC - 2.91 A 

SAN ACE 172W 
 

MODEL 
9WG5748P5G003 

CRUS EP 
011325P 

LiB no 11321549 

1 - 
 

 انكودر مسافات تروللى 13

Incremental encoder for 
trolley-  SICK  

DFS60B-S4AA00500 
Liebherr pn 
10806348 

2 - 

 كارتة تحديد مسافة تروللى 14

Positioning module – 
PHOENIX IB IL INC IN PAC 

Liebherr pn 
10165914 

2 - 

15 
 حساس بستم التريم و االسكيو

Measuring transducer 
linear006 

Novotechnik 

LWG150+15m(B) 
IP65 

002461-026106 

liebherr pn 
614392613 

4 - 

 ليمت سويتش 16

Limit switch - IFM 
IG5953 

Lib no 606093813 
8 - 

17 

فولت 24كونتاكتور  بالتالمسات   

 المساعدة
Contactor 24 volt dc with 

auxiliary – SIEMENS 

3RT1026-1BB00 
Coil 24vdc / 

11KW/25A 

Lib no 631023401 
Auxiliary contacts 

3RH1921-1HA22 

Lib no 631441401 

 

8 - 
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 وحدة تغذية 18
Power supply i/p 220vac 

o/p 24vdc/1A  

liebherr no  

10112855  

2 - 

19 FREQUENCY 
CONVERTER KEB 
COMBIVERT "F5" 

 درايف محول تردد

19F5ABH-YH01 

Lib no 10192077 

1 - 

 كارتة ريالى ديزل 20
Relay expansion card 

DEEP SEA 
DSE2157-24v dc 

1 - 

 فرامل تروللى 21
Trolley brake brake magnet 

BFK L 150N 205 v dc  
And BFK 458 

Liebherr pn 
11173381 
11173382 

2 - 

 عمود كامات مسافات الهويست 22
Limit switch STROMAG 

rotary cam 

Liebherr pn 
606078901 

1 - 

 انكودر تروللى 23
Trolley encoder baumer  
BHF 16.05A 1024-E2-

5VTTL 

Liebherr pn 
11604528 

1 - 

 ميكروسويتش  24
Microswitch – STROMAG 

Liebherr pn 
606052313 

4 - 

 ريالى حماية 25

Safety relay 24 vdc 
WIELAND 

SNO-4003K 
Liebherr pn 
10170626 

1 - 

 مديول دخل ديجيتال 26

Digital input module IB 

IL 24 DI 32 HD PAC 

liebherr no 
10097086 

1 - 

 مديول خرج انالوج 27

Analogue output terminal 

PHOENIX IB IL AO 
2/SF-PAC 

liebherr no 

10168818 

1 - 

 مديول ربط 28

Bus coupler IBS IL 24 

BK T U PAC 

liebherr no 
10097080 

1 - 
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  ZPMC (FUJI)ثانيا قطع غيار اوناش 

 

 العدد المطلوب Pn اسم قطع الغيار  م
 محطة اسكندرية

 العدد المطلوب
 محطة الدخيلة

 درايف صندوق مقاومات 1
Load bank drive – 

FUJI 
BU220-4CZ 2 2 

2 SX communication 
PCB  card – FUJI 

 كارتة اتصاالت
EP-4304C-C1 5 - 

وحدة ترانزستور درايف  3
 هويست

IGBT module for FUJI 
drive FRN220VG7S-4 

2MB1300P-140-03 
1400V/300A 

15 15 

4 IGBT MODULE for 

FUJI 
 drive FRN22VG7S-4 

 وحدة ترانزستور درايف
 تروللى

 

1400V 150A 2MBI150PC-

140-02 

6 3 

5 IGBT MODULE (DB) 
for trolley drive 

ترانزستور فرامل درايف 

 تروللى 

1200V 75A 2MBI75N-
120H 

8 3 

6 IGBT MODULE (DB) 
for ganrry drive 

ترانزستور فرامل درايف  

 جانترى

1200V 200A CM200DU-
24H-203 

8 3 

7 DIODE MODULE for 

trolley drive  

 موحد درايف تروللى

1600V 60A PD6016A 12 3 

8 DIODE MODULE 
 موحد درايف هويست و جانترى

1600V 100A PD10016A 12 15 

9 MAIN CAPACITOR 

for gantry drive 

 مكثف عمومى درايف جانترى

400V 5900μF 105℃ 

ECST401LGN592MEDON 

(HCGHA2G592N3K) 

8 4 

10 MAIN CAPACITOR 

for hoist  drive 

 مكثف عمومى درايف هويست

400V 7400μF 105℃ 

GXA2G742NQE169 

(HCGHA2G742N3K) 

24 12 

11 MAIN CAPACITOR 
for trolley drive 

 مكثف عمومى درايف تروللى

400V 4500μF 105℃ 
GXA2G452NQE13RPH 

(HCGHA2G452NE3K) 

8 2 

12 CAPACITOR 
(INVERTR IGBT 

SNUBBER  مكثف

 ترانزستور هويست 

1200VDC, 0.55μF 
EM122R55D0LN1HG 

30 35 
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13 CAPACITOR (DB 
IGBT SNUBBER) for 

gantry and trolley drive 

مكثف ترانزستور جانترى و 

 تروللى

1200VDC, 0.55μF 
EM122R55D0LN1HG 

12 - 

14 CAPACITOR (DIODE 

SNUBBER)  

 مكثف موحد

1200VDC, 0.5μF 

EM1220R5D0LN1HU 
18 5 

15 CHARGING 
RESISTOR 

 مقاومة شحن

HF5C5504 80W7.5Ω 10 6 

16 BALANCING 
RESISTOR for trolley 

drive مقاومة اتزان تروللى 

4W,56KΩ SA512049 8 2 

17 BALANCING 

RESISTOR 
 مقاومة اتزان هويست

7W,33KΩ HF5D7824 

7W33KΩJ 
14 16 

18 MAGNETIC 

CONTACTOR for 

gantry and trolley drive 
كونتاكتور درايف جانترى و 

 تروللى

FC-1/UL 6 2 

19 MAGNETIC 
CONTACTOR for hoist 

drive  كونتاكتور درايف

 هويست

 

SC-N8 3 2 

20 DC LINE FUSE for 

trolley drive 

 امبير 100فيوز 

600V, 100A CR6L-100/UL 6 2 

21 DC LINE FUSE for 
gantry drive 

 امبير 300فيوز 

600V, 300A CR6L-300/UL 4 2 

22 DC LINE FUSE for 
hoist drive 

 امبير 800فيوز 

700V, 800A A70QS800-4 5 2 

23 HALL EFFECT C.T for 

gantry drive 
 محول تيار جانترى

40mV, 90A NC-10GATS 12 3 

24 HALL EFFECT C.T for 

trolley drive 

 محول تيار تروللى

40mV, 40A NC-10GFTS 6 3 

25 HALL EFFECT C.T for 

hoist drive 

 محول تيار هويست

40mV, 250A NC-200GT 3 3 

26 COOLING FAN 
(INSIDE) for trolley 

drive  مروحة درايف تروللى

 داخلية

MMF-09B24DH-RCB 4 2 
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27 COOLING FAN 
(INSIDE) for hoist and 

gantry drive  مروحة درايف

 هويست داخلية

MMF-09D24TSｰRM9 4 5 

28 COOLING FAN for 
trolley drive 

 مروحة درايف تروللى خارجية

4715MS-22T-B50-B00 8 2 

29 COOLING FAN  for 

hoist and gantry drive 
 مروحة درايف هويست خارجية

UT626DG-TP 

(6250MG1(SH-MF,U-
CON)) 

4 6 

30 TRANSFORMER for 

trolley drive 
 محول درايف تروللى

55+12VA HF5C5502 2 2 

31 TRANSFORMER for 

gantry drive 

 محول درايف جانترى

125+24VA HF5C5503 2 2 

32 TRANSFORMER for 

hoist drive 

 محول درايف هويست

300+12VA HF5B6613 2 2 

33 THERMIST0R 
 حساس حرارة

EC2F103A2-81018 7 3 

34 THERMAL GUARD 

 عازل كهربى

OHD3-90B 4 2 

35 CORE for hoist and 
gantry drive 

 وصلة محول تيار

ZCAT2032-0930 
 

6 6 

36 INPUT MODULE PCB 

for gantry and trolley 
drives  كارتة دخل درايف

 جانترى و تروللى

EP3985 C-2 3 2 

37 INPUT MODULE PCB 
for hoist drive 

 كارتة دخل درايف هويست

EP3985 C-4 3 2 

38 CONTROL PCB 

(WHITH ANTI SALT 
 كارتة تحكم

EP4083 5 - 

39 GETE DRIVE & 

POWER PCB for hoist 

drive كارتة باور هويست 

EP3957 C-4 4 1 

40 GETE DRIVE & 

POWER PCB for trolley 

drive كارتة باور تروللى 

EP3959 C-1 

 
5 2 

41 GETE DRIVE & 
POWER PCB for gantry 

drive كارتة باور جانترى 

EP3959 C-3 3 3 
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 ألوناش ليبهير جدول قطع غيار الميكانيكا

 

 

 

 

 

 

 

 الكمية P.N اسم الصنف م

1 

High pressure hose line 
EN853 2SN 12X7370 
D.N: RT1212-663410 

 مم 7370خرطوم زيت هيدروليك طول 

11328480 
Liebherr no: 

 
1 

2 

High pressure hose line 
EN853 2SN 12X7690 
D.N: RT1212-663420 

 مم 7690خرطوم زيت هيدروليك طول 

11328481 
Liebherr no: 

 
1 

3 

High pressure hose line 
EN853 2SN 12X5530 
D.N: RT1212-663430 

 مم 5530خرطوم زيت هيدروليك طول 

11328482 
Liebherr no: 

 
1 

4 

High pressure hose line 
EN853 2SN 12X5860 
D.N: RT1212-663440 

 مم 5860خرطوم زيت هيدروليك طول 

11328483 
Liebherr no: 

 
1 

5 

High pressure hose line 
EN853 2SN 12X3260 
D.N: RT1212-663450 

 مم 3260خرطوم زيت هيدروليك طول 

11328484 
Liebherr no: 

 
1 

6 

High pressure hose line 
EN853 2SN 12X3550 
D.N: RT1212-663460 

 مم 3550خرطوم زيت هيدروليك طول 

11328485 
Liebherr no: 

 
1 

7 

High pressure hose line 
EN853 2SN 12X5000 
D.N: RT1212-663470 

 مم 5000خرطوم زيت هيدروليك طول 

11328486 
Liebherr no: 

 
1 

8 

High pressure hose line 
EN853 2SN 12X5270 
D.N: RT1212-663480 

 مم 5270خرطوم زيت هيدروليك طول 

11328487 
Liebherr no: 

 
1 

9 
Cardan Shaft 860 LZ 

 عامود كردان

D.N: POS 116.400 

725211513 
Liebherr no: 

 
1 

10 

WHEEL RIM 25-13.00/2.5 
84 OFFSET – 20 STUD SPIGOT 

D.N: X52005429 
 13.00/2.5-25جنط عجل مقاس 

10473805 
Liebherr no: 

 
1 

11 
ROPE PULLEY 710/13 S355J2G3 

D.N:RT1199-665110 
 710/13بكرة واير هويست 

319053313 
Liebherr no: 

 
1 

12 
ROPE PULLEY  

D.N:RT1212-663183 
 بكرة واير هويست 

D.N:RT1212-663183 
Liebherr no: 

 
1 

13 

HYDRAULIC CYLINDER  
DRG:M160070-45 

DFT 250 MICRONS SPANNER FLATS ADDED TO 
PISTON ROD 

 سلندر هيدروليك بالمبة
 

Liebherr no: 
510339813 

Part no : 
1601-160015 

1 
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 ) GE 1640VOLVO TWD (قطع غيار محرك فولفو طراز اوال ة

 العدد P.N اسم الصنف م

 كارتة تحكم ديزل فولفو بالبرنامج 1

(EMS 2 ) For engine Volvo TWD 1643 GE 
with software ( 35862668) 
RPM 1500 

21695313 1 

 TWD 1643 GEوحدة حقن رشاش فولفو  2
UNIT INJECTOR 

3801144 6 

 طلمبة مياه تبريد الهواء 3

Pump unit for dual cooling circuit 
22331121 1 

 سيل طلمبة المياه 4

Rubber molding 
21103569 3 

 مارش 5

Starter motor 
21103722 1 

 طلمبة مياه 6

Coolant pump 
22195450 3 

 

  GE 1641TADثانيا قطع غيار محرك فولفو طراز 

 العدد P.N اسم الصنف م

 TAD 1641 GEوحدة حقن رشاش فولفو  1
UNIT Injector  

3803637 12 

 كارتة تحكم ديزل فولفو بالبرنامج 2

(EMS 2) for engine Volvo TAD 1641 GE 
WITH soft ware ( 3586268) 
RPM 1500 
S.N 2016053411 

21695319 1 

 

  GE 1352TADثالثا قطع غيار محرك فولفو طراز 

 العدد P.N اسم الصنف م

 صرة مروحه 1

FAN HUB 
21924453 2 

 طلمبة مياه 2
Coolant pump 

22902431 2 

 وحدة حقن رشاش 3

Unit injector 
3801368 6 

 شداد سير دينامو 4

Belt tensioner 
21422765 1 

 شداد سير مروحه 5

Belt tensioner 
21479276 1 

 ضفيرة كهرباء كامله 6

Wiring harness for TAD 1352 GE 
22674592 1 

 بلجة رشاش 7

insulator 
20429371 12 
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 بلجة بلف زيت 8

insulator 
20409386 2 

 كارتة تحكم ديزل فولفو بالبرنامج 9

(EMS 2) for engine Volvo TAD 1352 GE with 
software ( 3586268) 
S.N D13 * 428375* B1* A 
RPM 1800 

20959036 1 

 

 شروط هامه : لجميع قطع الغيار 
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 p.nشهادة من المصنع االصلي باالرقام التي تم تغيرها في حالة تغير ال  -3
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