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 المواصفات الفنية
 

اإلسكندرية  يلمحطت قطع غيار معدات مناولة -1

 مقطورات( -جرارات-)اوناش شوكة والدخيلة
 

-جرارات-المواصفات الفنية لقطع غيار معدات مناولة )اوناش شوكة
 والدخيلةمقطورات( المطلوبة لمحطتي اإلسكندرية 

 به  جميع البيانات الخاصة بند كل علىيتم توريدها من المصنع األصلي موضحا  البنودجميع  .1

يتم التأكيد علي ان يتم توريد الكارتات االلكترونية والشاشات المطلوبة محملة البرنامج طبقا  .2
 لرقم الشاسيه والمحرك الخاص بالمعدة ويتم تجربتها عند االستالم.

–لتداول الحاويات والبضائع  اإلسكندريةشركة فرع )بأمر(  باسملجميع البنود  االستيراديتم  .3
 .منطقة حرة خاصة  

في حاله اختالف رقم الصنف المقدم من المورد عن رقم الصنف المطلوب بكراسه الشروط  .4
 يجب ان يتعهد المورد بانه مطابق تماما للمطلوب ويتم تركيبها بدون اي تعديالت

يع الموردين التأكيد علي ان أرقام المحركات والشاسيهات تتوافق مع ارقام الصنف علي جم .5
 لقطع الغيار الموردة  

 

 

 بيان كشوف قطع الغيار بكراسة الشروط والمواصفات الفنية

 ( 1بند )كشف رقم  29( عدد(S.N M10696  طن40كوني كرين  ونشقطع غيار  -1

 (2بند )كشف رقم  20(عدد  C400/5 SN. E1X356B00008)ليندي قطع غيار لزوم ونش  -2

 (3بند )كشف رقم  10عدد  ((FDC18K6-S/N103168 ونش تيركسقطع غيار  -3

 (4)كشف رقم مضافه( 4+13) بند  17 د( عدS/N. 3321135) MT32قطع غيار جرار مافي  -4

 

 

 

 

(  1كشف رقم )    
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  Model : SMV45GC4S  S/N : M10696  طن40كوني كرين حمولة  قطع غيار ونش  

Model : TAD1151 VE  S/N : 701139481 فولفو ومحرك                           

 رقم الصنف اسم الصنف م
 اجمالي الكمية الكمية المطلوبة

  
 دخيلة اسكندرية

1 

  Fuel filter housing                    
                  فارغه فلتر وقود                         

Volvo p/n 
22035823 

Konecranes p/n 
52609437 

1 - 1 

2 
Hand pump               كأرجه وقود 

22763401 
53788265 

2 - 2 

3 Fan                            مروحه تبريد                      

3827491 
54107534 

1 - 1 

4 

Belt tensioner                         
                             سيور شداد

21422765 
52721290 

2 - 2 

5 

Hose Water                                      
                                    مياه خرطوم

302986.02 4 9 13 

6 
Hose Water 

مياه خرطوم  
303194.01 4 9 13 

7 
Buzzer 

كابينة زنان  
6041.004 2 - 2 

8 
Control unit IQAN MD4 

بيان شاشة  
6043.128 2 2 4 

9 
Valve 

هيدروليك كونترول بلف  
6055.276 1 - 1 

10 
Laser range finder 

ليزر حساس              
6043.148 2 1 3 

11 
Emergency stop 

 طوارئ مفتاح
6036.043 4 2 6 

12 
Control joystick 

 تحكم ذراع
6056.066 2 - 2 

13 
Door holder 

 كابينة باب قفل
54115070 8 - 8 

14 
Roller 

 جانتري درفيل
600101.01 16 - 16 

15 
Flange bearing 

 درفيل جلبة
94201050 16 - 16 

16 
Oil dipstick 

 محرك زيت مقياس
54112863 1 - 1 

17 
Valve hand brake 

 دي فرامل بلف قلب
52775311 2 - 2 

18 
Thermoswitch(brakecooling) 

 هيدروليك زيت حرارة حساس
53398890 2 2 4 

19 
Hydraulic block (main brake) 

 يد فرامل بلف
6055.218 2 1 3 

20 
Fan(brake cooling) 

هيدروليك زيت تبريد مروحة  
53519908 2 2 4 
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 رقم الصنف الصنفاسم  م
 اجمالي الكمية الكمية المطلوبة

  
 دخيلة اسكندرية

21 

Securing plate 
خلفي عجل لقمة  

2000027.02 100 - 100 

22 
Wheel nut  

  خلفي عجل صامولة
6002.002 75 - 75 

23 
Wheel bolt 

خلفي عجل مسمار  
200014.02 75 - 75 

24 

Clamp 
امامي عجل لقمة  

6010.063 75 - 75 

25 

Nut  
امامي عجل صامولة  

6010.059 75 - 75 

26 
Washer  

امامي وردةعجل  
6004.015 50 - 50 

27 
Accumulator piston  

فرامل دائرة ضغط حافظة  
6104.004 2 - 2 

28 Control joystick          ذراع تحكم  
53769541 - 4 4 

29 Boot                          4 4 - 53330493 كاوتشه بيانو 
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(  2كشف رقم )    

 LINDE  S/N : E1X356B00008 Model : C400/5قطع غيار ونش من طراز

   S/N : 35282826        Model :QSM11  كمنز ومحرك  

              

 رقم الصنف اسم الصنف م
 اجمالي الكمية الكمية المطلوبة

  
 دخيلة اسكندرية

1 

Seated Pin  
 

(قعاد)بنز اسبريدر  
176 446 10 08 4 - 4 

2 
Gear  

حدافة ترس  
CU4851 2 - 2 

3 
Pump,water  

مياه طلمبة  
4972853 2 - 2 

4 

Sensor temp.  
فرامل تبريد زيت حرارة حساس  

7 9174 15 590 2 - 2 

5 

Fan&electric motor assy.  
فرامل تبريد مروحة مجموعة  

001 981 18 09 1 2 3 

6 
Valve solenoid assy.  

تحكم بلف  
001 944 14 11 1 - 1 

7 
Valve solenoid assy.  

رفع تحكم بلف  
001 944 14 14 1 - 1 

8 
Bearing 6322z  

كاتينة بكرة بلي رولمان  
9 503 000 971 4 - 4 

9 
Transmitter 0-600 bar  

هيدروليكي ضغط حساس  
7 9189 15 341 4 2 6 

10 
Spacer  

  مسافة جلبة
001 916 35 00 4 - 4 

11 
Pressure relief valve  

 الرفع ضغط تصريف بلف
001 944 13 43 2 - 2 

12 
Plate joining  

 خلفي عجل لقمة
356 451 1000 200 - 200 

13 
Stud  

 خلفي عجل مسمار
001 902 03 11 200 - 200 

14 
Nut  

 عجل صامولة
356 343 22 05 100 - 100 

15 
Bolt Wheel  

 عجل مسمار
001 902 03 00 100 - 100 

16 
Switch pressure indicator 

            حساس فلتر فرامل  
7 9154 91 050 - 2 2 

17 
Pump                                        

  محرك زيت طلمبه    
CU4003950 - 1 1 

18 
Pump  

 طلمبه حقن    
CU3090942 - 1 1 

19 
Fuel injector 

 رشاش      
CU4903472 - 6 6 

20 Indicator unit           شاشه محرك       
7 9172 92 540 - 1 1 

 (   3كشف رقم )   



 22 من 7 صفحة

 

          TEREX S/N :103168   Model : FDC18K6طراز من ونش غيار قطع

                               

 رقم الصنف اسم الصنف م
 اجمالي الكمية الكمية المطلوبة

  
 دخيلة اسكندرية

1 

Gudgeon pin  
   كاتينة بنز

29876520 8 - 8 

2 
Coupling flange  

عزم محول صاجات طقم  
2C.8100127 1 - 1 

3 
valve  

يد فرامل بلف اسبول  
15433 3 - 3 

4 

Vibration damper  
وجيربوكس محرك قاعدة  

2299.111.0013 4 - 4 

5 

Cap  
مياه قربة غطاء  

2654.100.0003 5 - 5 

6 
valve  

فرامل شحن بلف  
2266.070.0001 1 1 2 

7 Solenoid          اليد فرامل بلف كويل  
2M015532 8 - 8 

8 Electric fan            مروحه تبريد 
2225.023.0011 - 1 1 

9 
Pressure switch 
فرامل ضغط حساس                            

2055020.0006 - 1 1 

10 

Engine cooling fan                        
For Terex  FDC18K6             

s/n 103168                        
*Engine Cummins                  

QSB6.7(240HP)                   
s/n 22045285                     

 مروحه تبريد محرك كمنز خاص بونش
  طن18فوارغ تيركس حمولة 

 2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (   4كشف رقم )
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 S/N 3321135  MODEL MT 32 قطع غيار جرار مافي

 S/N : 5310793002  Model : TAD750 VE فولفو ومحرك   

 رقم الصنف اسم الصنف م
 الكمية المطلوبة

اجمالي 
 الكمية

 دخيلة اسكندرية  

1 

Planetry gear drive 
لفيهكوكبيه خمجموعه   

000.601.8393 - 2 2 

2 
Planetry gear drive 

 مجموعه كوكبيه اماميه
000.601.8402 - 1 1 

3 
Wheel Hub 
 مايوه عجل خلفي

000.903.0258 - 2 2 

4 

Wheel Hub 
 مايوه عجل امامي

000.903.0110 - 1 1 

5 

Brake lining 
 تيل فرامل

000.903.0209 - 30 30 

6 
Half spring 

خلفيةسوسته   
000.425.0082 - 2 2 

7 
Needle bearing 
 رولمان بلي المجموعة

000.903.0121 - 3 3 

8 
Sun gear 
 ترس االكس

000.903.0278 - 3 3 

9 
Planetry gear 

 تروس كوكبيه
000.903.0201 - 3 3 

10 
Brake shoes left comp. 

 قبقاب فرامل خلفي شمال
000.601.9767 - 2 2 

11 

Brake shoes right comp. 
 قبقاب فرامل خلفي يمين

 
000.601.9768 - 4 4 

12 
Wheel stud 
 مسمار عجل خلفي

000.903.0003 - 50 50 

13 
Wheel nut 

 خلفي عجل مسمار صاموله
000.606.3063 - 50 50 

14 

Intake manifold for engine 
TAD750 VE SN:5310793004 
For MAFI Tractor Chassis  

NO: 3321136 
 مانفولد هواء كامل

 1 - 1 

15 Gasket Kit        4 - 4 21808940 طقم جوان عمرة 

16 

Oil Cooler Complete 
Including (oil cooler 
housing_oil cooler 
component_gasket) 

TAD750 VE SN:5310793004 
 مبرد زيت كامل بالوش وبالقلب وبالجوان

 3 - 3 

17 
Temperature Sensor 

 حساس حراره مياة
000.579.0504 5 - 5 

 

 

 عطـاء ) يرفق بالمظروف المالى (
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 ....................................................     نتشرف نحن شركة
 .............................................................    وعنوانهــــا 

 .................... فاكـــس       ............................. :تليفــــــون
    ........................................................... ويمثلها الســيد

 ................................................................. بصفتــــــه
)اوناش  غيار   قطع  العامة لعملية توريد ةالمناقص :ليةالعمبالتقدم لسيادتكم بعطائها عن 

منطقة حرة  - محطتي اإلسكندرية والدخيلةبشركة ال يلفرعمقطورات( -جرارات-شوكة
 خاصة 

 الغير  .......................................فقط  ............ :وذلك بقيمة إجمالية وقدرها
بها  والعقد المرفقطبقا للنصوص الواردة بكراسة الشروط والمواصفات  ونتعهد بالتعاقد

 .عدم التحفظ أو تعديل أي بند من بنودهمع 
لتداول  اإلسكندريةفي حالة مصاحبة العطاء ألية تعديالت أو تحفظات يكون لشركة 

  .في استبعاد العطاء دون إبداء األسباب والبضائع الحقالحاويات 
 وشروط التوريد والعطاءتقديم هذا العطاء بعد تبيننا التام لظروف تنفيذ العملية  وقد تم

ريف الفنية على أن تكون األسعار غير شاملة يوما من تاريخ فض المظا( 90)ساريا لمدة 
 والرسوم الجمركية.القيمة المضافة ضريبة 

-منطقة حرة خاصة  –والبضائع للتداول الحاويات  اإلسكندريةيكون لشركة  ونقبل أن
  .الحق في قبول أو استبعاد العطاء طبقا لما تراه دون أي التزامات من ناحيتها

 األتية:المستندات  ومرفق بالعطاء
بالعملة في تاريخ  هبالجنيه المصري أو ما يعادل % من كل عطاء مقدم2ما يعادل مبلغ  1

  بشيك.قيمة التأمين المؤقت نقداً أو  الفني فتح المظروف
 .صورة البطاقة الضريبية 2
 .صورة السجل التجاري موضح به نشاط الشركة في نفس مجال المناقصة 3
من الجهات المطلوب منهم تقديمها بصفتهم وكالء شركات  وكالء تجاريونس  14استمارة  4

 أجنبية
 الالزمة.سابقة أعمالنا مدعمة بالمستندات  5
 والمواصفات.إيصال شراء كراسة الشروط  6

 و تفضــلوا سيادتكم بقبـول فائق التحيـة و االحتـرام ،،،              
 ............ التوقيع
 ............ المورد

بالجنيه  % من كل عطاء مقدم2ما يعادل  على أن يتم وضع التأمين المؤقت وقيمته مبلغ
المظروف الفني إذا كان  داخل بالعملة في تاريخ فتح المظروف هالمصري أو ما يعادل

خطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع أو إيصال السداد إذا كان نقدا بعد سداده مباشرة إلى 
 .خزينة الشركة

 

 

 قطاع االعمال العاموزارة 
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 (م.م.ت.ش )الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى 

 والبضائعفرع شركة االسكندرية لتداول الحاويات 

 منطقة حرة خاصة

 ميناء االسكندرية 49/54رصيف 

 
  9201لسنة   (   )الشروط العامة للمناقصة العامة رقم 

 يلفرعمقطورات( -جرارات-قطع غيار )اوناش شوكة الخاصة بعملية توريد 

  منطقة حرة خاصة -بمحطتي اإلسكندرية والدخيلة شركة ال

 
تعلن  المناقصات التىتسرى الشروط العامة المبينة بعد على العطاءات المقدمة من السادة الموردين فى 

ميناء  – 49/54رصيف "منطقة حرة خاصة "البضائع الحاويات و لتداول اإلسكندريةكة شرفرع عنها 

بحيث تعتبر هذه الشروط جزءا ال يتجزأ من شروط عطاءاتهم و تعتبر الشروط الخاصة  اإلسكندرية

الملحقة لكل عملية و الئحة الشركة للعقود و المشتريات و المخازن مكملة لهذه الشروط فيما لم يرد بها 

  .نص 
 :نموذج العطاء  (1)مادة 

موقعة من أصحابها على ( الماليو المظروف  الفنيالمظروف )تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة 

نموذج العطاء المعتمد من الشركة و المؤشر عليه برقم قسيمة تحصيل الثمن و تاريخها و على جدول 

نوعه  ماليالو  الفنيالعطاء  مظروفيالفئات المرافق له  و يجب أن يثبت بالبنط العريض على كل من 

من الخارج ، و يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة و يوضح عليه اسم و عنوان 

قطع لجلسة الفض الفني لعملية توريد  الماليو المظروف  الفنيالشركة و ان ما بداخله المظروف 

بمحطتي شركة ال يلفرعمقطورات( -جرارات-اإلسكندرية والدخيلة )اوناش شوكة يلمحطت غيار

و يكون تقديم العطاءات اما        /  /يوم           الموافق  - منطقة حرة خاصة  -اإلسكندرية والدخيلة 

بارسالها بالبريد الموصى عليه خالصة االجرة أو تسليمها الدارة البريد الوارد و الصادر بالشركة 

 .بموجب ايصال يثبت فيه تاريخ التسليم و ساعته 

كان العطاء مقدما من فرد او شركة فى الخارج ان يقدم على النموذج الخاص بمقدم العطاء  ويجوز إذا

 والمواصفات.بشرط قيامه بسداد ثمن كراسة الشروط 
 

 ( جدول الفئات)قائمة االسعار  (2)مادة 

 -(:جدول الفئات)على مقدم العطاء مراعاة ما يلى عند اعداده لقائمة االسعار 

قيمة كل بند على حده  ومحدد بهامقدم العطاء  ومختومة منمؤرخة  األسعاريجب ان تكون قائمة  1

 .تحفظات مصاحبة للعطاءات أيبتقديم  العطاء وغير مسموحمن بنود 

 الجمركية.و الرسوم يمة المضافة القعلي أن تكون األسعار غير شاملة ضريبة 

فيها او غيرها يجب اعادة كتابته باالرقام  وكل تصحيح األسعار،ال يجوز الكشط او المحو فى جدول  3

 -التوقيع بجانب التصحيح -وتوقيعه    والحروف 

ال يجوز لمقدم العطاء شطب اى بند او شرط من الشروط او المواصفات او البيانات المحددة فى  4

كما ال يلتفت الى اى ادعاء من  .كراسة الشروط والمواصفات او تعديل اى منها باإلضافة او الكشط 

فانه  ا،ماديصاحب العطاء بحصول خطأ فى عطائه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية ما لم يكن خطأ 

يجوز للجنة التقييم الفنى و المالى و البت الفصل فيه و ال يكون قرارها نهائيا اال بعد اعتماد السلطة 

 المختصة.

 وااللتزامات آياالمصروفات  وتغطى جميعالفئات التى يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل   5

وتنفيذ  األصنافتوريد  بإتمامالقيام  تشملوكذلك بند من البنود  بالنسبة لكلكان نوعها التى يتكبدها 
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النهائية بالتطبيق لهذه  وتتم المحاسبةطبقا لشروط العقد  والمحافظة عليها وتسليمها للشركة األعمال

 ذلك.العملة وأية رسوم أو مصروفات تنشأ عن  السوق والفئات بصرف النظر عن تقلبات 

د سعر صنف او بند من االصناف او البنود المطلوب اذا امتنع مقدم العطاء فى هذه المناقصة عن تحدي 6

توريدها او تنفيذها بقائمة االسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول فى المناقصة 

بالنسبة لهذا الصنف او البند ويجوز مع احتفاظ الشركة بحقها فى استبعاد العطاء ان تضع للصنف 

سعره اعلى سعر لهذا الصنف او البند فى العطاءات المقدمة وذلك  الذى امتنع مقدم العطاء عن تحديد

المناقصة فيعتبر انه ارتضى المحاسبة  للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات االخرى فاذا ارسيت عليه

على اساس اقل سعر لهذا الصنف او البند فى العطاءات االخرى دون ان يكون له حق المنازعة فى 

 .ذلك

  :المقايسات و الرسومات  (3)مادة 

على مقدمى العطاءات ان يحصلوا على مجموعة كاملة من الشروط العامة و الخاصة المتعلقة بالعملية 

بمحطتي اإلسكندرية شركة ال يلفرعمقطورات( -جرارات-)اوناش شوكةغيارقطع عملية  توريد  :

 49/54لتداول الحاويات و البضائع رصيف  اإلسكندريةمن مقر شركة - منطقة حرة خاصة -والدخيلة 

يقوموا باالطالع عليها تفصيليا مع مراعاة الدقة حيث  أنوعليهم  اإلسكندريةالدائرة الجمركية ميناء  –

العطاءات على العطاءات  مقدميتعتبر جزءاً ال يتجزأ من العطاءات المقدمة منهم و يعتبر توقيع  أنها

كذلك الشروط  (تعتبر العطاءات مع الشروط و المقايسات الخاصة بها  قبوالً منهم لشروط العملية كما

 مكملة لشروط العملية)وجدت بقدر ما تقبله منها الشركة  أنالمقدمة من الموردين 

فى المستندات المذكورة بسبب تحفظات الموردين عند تقديم  شرط وارد أي فيهناك تعديال  أن وال يعتبر

ة صراحة هذه التحفظات او بعضها و ينص عليها كتابة فى العقد الخاص عطاءاتهم ما لم تقبل الشرك

 المقبول.بالعطاء 

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

البيانات    وغيرها منعلى مقدمى العطاءات ضرورة تضمين المظروف الفنى جميع البيانات الفنية 

تطلبها الشركة بما فى ذلك المستندات الدالة على سابقة الخبرة فى موضوع  والمعلومات والمستندات التي

التحادات التى يكون المكاتب او السجالت او النقابات او ا والقيد فىالمناقصة صادرة من جهة معتمدة 

 التوريد:ويلتزم صاحب العطاء المقبول بتقديم المستندات التالية عند  قانونا،القيد فيها واجبا 

منطقة  –أصل بوليصة الشحن صادرة ألمر فرع شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  1

 حرة خاصة 

 .التي سيتم توريدها ات يربوكسوالج ات محركال: قطع غيار  لكال منشهادة من المصنع األصلي  2

 العينات:تقديم  (5)مادة 

والمواصفات والرسومات المعتمدة يكون العطاء عن توريد االصناف حسب عينات الشركة النموذجية 

يجب على مقدم العطاء االطالع عليها و يعتبر تقديمه للعطاء اقرار منه باطالعه عليها  التي وجدت( )إن

كما يعد توقيعه على العطاء اقرار منه  أخرى،و يتولى التوريد طبقا لها و لو رافقت عرضة عينات 

 ذلك.عد بمعاينته لمكان االعمال المعاينة التامة النافية للجهالة و ال يعتد بأى اعتراض يقدم منه ب

 العطاء:مدة سريان  (6)مادة 

الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر  وغير جائزيبقى العطاء نافذ المفعول 

 للشروط.يوماً المعينة بنموذج العطاء المرافق تسعين  (90)عن ميعاد استالمه بمعرفة الشركة حتى 

 

 

 

 

 :سحب العطاء  (7)مادة 

اذا سحب مقدم العطاء عطائه قبل الميعاد المعين لفتح المظاريف يصبح التأمين المؤقت المودع حقا 
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للشركة دون حاجة الى إنذار او االلتجاء الى القضاء او اتخاذ اية اجراءات او اقامة الدليل على حصول 

 ضرر.

الحالة يصبح العطاء  فى هذهو المؤقت،مدة سريان العطاء يجوز لمقدمه استرداد التأمين  وعند انقضاء

اعتبر قابال الستمرار االرتباط بعطائه الى ان يصل  ذلك،المفعول فاذا لم يطلب  وغير ساريملغيا 

  .عطائه وعدوله عنللشركة اخطار منه بسحب التأمين المؤقت 

 :بيانات خاصة بمقدم العطاء و عنوانه  (8)مادة 

يجب أن يكون مقدم العطاء مقيما فى جمهورية مصر العربية او ان يكون له وكيل فيها و إال وجب عليه 

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

العطاء مقدما من  وإذا كان صحيحا. إعالنهيبين فى عطائه العنوان الذى يمكن مخابرته فيه و يعتبر 

وكيل عن صاحب العطاء فعليه ان يقدم معه توكيال مصدقا عليه من السلطات المختصة باالضافة الى 

  والقرارات المنظمةالقوانين  ألحكاميجب عليه تقديمها وفقا  والمستندات التىكافة البيانات 

وعند  األساسي، ن نظامهاوممقدم من شركة يجب ان ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيسها  وكل عطاء

فيجب عليه ان ترافقه صورة رسمية من عقد  واحد،عطاء من منشأة تجارية الكثر من شخص  تقديم

 المشاركة.

 أوترافق الصورة المقدمة بيان بأسماء المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة  أنالحالتين يجب  وفى كلتا

وإعطاء  اإليصاالتعند تنفيذ شروط العقود وإمضاء  المسئولين وحدوده وأسماءالحق  ومدى هذا المنشأة

باسم الشركة أو المنشأة ونماذج توقيعاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صورة العقد  المخالصات

 التوكيل.أو 

وفي حالة استيراد االحتياجات رأساً من المورد األجنبي يراعى أن تكون العروض المقدمة باسمه  -

وكذلك الفواتير ولصالح الشركة ويتم السداد له مباشرة بتحويل بنكي أو من خالل اعتماد مستندي وفقاً 

 التعاقد.لشروط 

نشاط التوريدات يتم  خاصة( في /عامة )وفي حالة الشراء من شركات خاضعة لنظام المناطق الحرة -

فرع التأكد من صدور كافة المستندات وكذا الفواتير من قبل المورد الخاضع لنظام المناطق الحرة باسم 

 التعاقد.ويتم السداد وفقاً لشروط  –منطقة حرة خاصة  -لتداول الحاويات والبضائع  اإلسكندريةشركة 

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

والبضائع لتداول الحاويات  اإلسكندريةفرع شركة )االستيراد من المورد الخارجي باسم الشركة 

  :للتخليص عليها بمعرفة الشركة على أنه في هذه الحالة يلتزم المورد المحلي باآلتي )

 باسمه.تقديم فاتورة محلية  1

 .القيمة المضافةاليحق له المطالبة بتقديم استمارة اإلعفاء من ضريبة  2

 :مستندات ترفق بالعطاء (9)مادة 

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

الضريبية ويرفق صورة ضوئية من السجل التجاري للمنشأة المذكورة او الشركة مع احضار االصل 

س  واستمارة األصللالطالع عليه بمعرفة لجنة فتح المظاريف و التأشير على الصورة بأنها طبق 

 معتمدة.في موضوع المناقصة صادرة من جهة  األعمالوسابقة  تجاريون،وكالء  14

 

 

 :ميعاد فتح المظاريف  (10)مادة 

يجب ان تصل العطاءات داخل المظاريف الفنية و المالية الى الشركة في ميعاد غايته الساعة الثانية 

المحدد باألعالن لفتح المظاريف الفنية وال               /     /الموافق                    ظهراً يومعشر 

وال يسري ذلك  –انت اسباب التأخير يعتد بأي عطاء او تعديل فيه يرد بعد ميعاد التاريخ المذكور أيا ك

على اي تعديل لصالح الشركة مقدم من صاحب العطاء األقل سعرا و المطابق للشروط والمواصفات 

 العطاءات.طالما انه ال يؤثر في اولوية 
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 :مراجعة العطاءات (11)مادة 

ها واجراء يكون للشركة الحق في مراجعة االسعار المقدمة سواء من حيث مفراداتها او مجموع

ويعول على السعر المبين بالحروف وال يعتد بالعطاء المبني  ,التصحيحات المادية اذا اقتضى االمر ذلك 

على تخفيض نسبة مئوية من قيمة المناقصة عن اقل عطاء يقدم في المناقصة و على مقدمي العطاءات 

ود وغير مرتبطة بأي أعمال االلتزام بان تكون أسعار العطاء غير مشروطة بأي شرط من شروط أو قي

 .أخرى 

 :جلسة فتح المظاريف (12)مادة 

يجوز لمقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم بتوكيالت أو خطابات معتمدة منهم حضور جلسة فتح 

 المقدمة.المظاريف في الموعد المحدد لذلك لسماع قراءة أسعار العطاءات 

 :االثمان (13)مادة 

إذا تساوت األثمان بين عطائين أو أكثر جاز تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك في 

اذا كان مقدم العطاء االقل سعرا يشترط مدداً بعيدة للتوريد ال تتناسب مع  أيضا ويجوز ذلكصالح العمل 

ى أقل كمية تلزم لتموين حاجة العمل بالشركة وذلك بالتعاقد مع صاحب أنسب العطاءات التالية عل

المخازن في الفترة الواقعة بين تاريخي التوريد مع صاحب العطاء االقل عن باقي الكميات وعلى لجنة 

 االستهالك.البت في هذه الحالة ان تثبت في تقريرها الباقي من الصنف بالمخزن ومتوسط 

 المؤقت:التأمين  (14)مادة 

بالجنيه  % من كل عطاء مقدم2يعادل نسبة  بلغميجب ان يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت 
حالة رسو  فيقيمة العملية  من %( 10)نسبة  ويزاد إلىفى هذه المناقصة أو مايعادله بالعملة  المصري

بخطاب ضمان  أما ويكون ذلكعطاء غير مصحوب بالتأمين المؤقت المطلوب  ألي وال يلتفتالعطاء 

 أوالبنوك  أحدشهر الحق لمدة سريان العطاء او بشيك مقبول الدفع من  وساري حتىغير مشروط  بنكي

 وذلك بعدالمؤقت للمورد ما لم يرسى عليه العطاء  ويُرد التأمينلحسن نية مقدم العطاء  وذلك ضمانانقدا 

 المقبول.تعيين العطاء 

 النهائي:التأمين  (15)مادة 

 ألخطاره التاليفترة ال تجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم  فييودع  أنعلى صاحب العطاء المقبول 

التأمين المؤقت إلى ما  لما يكمبالفاكس مصحوب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه 

نسبة وبال النهائي(قيمة التأمين  )وهيالعملية التي رست عليه  إجماليمن قيمة    %( 10)يساوى 

ويكون فترة ال تجاوز عشرين يوما  فيهذا التأمين  إيداعالخارج يكون  فيتبرم مع متعاقد  التي للعقود

بشيك مقبول  أوغير مشروط  بنكيبخطاب ضمان  أو ويسدد نقداضمانا لتنفيذ العقد  النهائي التأمين

 الدفع يفرج عنه بعد انتهاء فترة الضمان.

 :الغاء العقد و مصادرة التأمين المؤقت  (16)مادة 

إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى الواجب ايداعه فى المدة المحددة له فيجوز للشركة 

بموجب اخطاره بالفاكس مصحوب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول دون حاجة التخاذ اجراءات 

قد و تصادر التأمين المؤقت او تنفيذه كله او بعضه على حساب اخرى او االلتجاء الى القضاء ان تلغى الع

صاحبه بمعرفة الشركة او بواسطة احد مقدمى العطاءات التالية لعطائه او بالمناقصة او الممارسة او 

باالتفاق المباشر و يكون لها الحق فى ان تخصم اية مبالغ تكون مستحقة او تستحق له ايا كان سبب 

ركة الى خسارة الحقها مع عدم االخالل بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن االستحقاق لدى الش

 .من استيفائه من حقوق 

 

 

 

 

 التأمينات: (17)مادة 
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البنوك المعتمدة او بخطاب ضمان بنكى غير مشروط  أحدتؤدى التأمينات نقدا او بشيك مقبول الدفع من 

للمدة المحددة  بالعملة وساري المفعول اما يعادله أوالبنوك المحلية المعتمدة بذات القيمة  أحدصادر من 

لمقدم العطاء طلب خصم قيمة التامين من مبالغ مستحقة له لدى  والمواصفات ويجوزبكراسة الشروط 

الشركة بشرط ان تكون صالحة للصرف وقت تقديم العطاء أو وقت تقديم الطلب بالنسبة للتامينات 

  .النهائية

 الضمان:خطابات  (18)مادة 

تسحب حوالة  ز أنوتاريخه ويجوكان التأمين نقدا فيؤدى مقابل ايصال رسمى يثبت فى العطاء رقمه  إذا

على المصارف المحلية  وتقبل الشيكات المبالغ،فائدة على هذه  وال تحسببريدية بقيمته ترافق العطاء 

كان مؤشراً عليها بالقبول من المصرف المسحوب عليه كما تقبل الشيكات المسحوبة على مصارف  إذا

 العربية.بجمهورية مصر المصارف المعتمدة  أحدبالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من 

قيد  بأي وال يقترنالمصارف المحلية المعتمدة  أحدالتأمين خطاب ضمان وجب ان يصدر من  وإذا كان

أو شرط و أن يقر فيه المصرف أن يدفع تحت أمر الشركة مبلغا يوازى التأمين و انه مستعد ألدائه بأكمله 

أو تجديد مدة سريان خطاب الضمان لمدد أخرى حسبما تراه الشركة عند الطلب منها دون االلتفات الى 

 العطاء.اى معارضة من مقدم 

 األصناف:توريد  (19)مادة 

 قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع االصناف التى رسى عليه توريدها النهائي إذاين ال يحصل التأم

كان التوريد المقبول عن جزء  إذاوقبلتها الشركة نهائيا خالل المدة المحددة اليداع التأمين النهائى اما 

لتغطية قيمة التأمين النهائى فيخصم من ثمن الجزء المورد  يكفي وكان ثمنهمن االصناف المشار اليها 

لدى الشركة بمثابة تأمين نهائى حتى تمام  ويحتفظ بهما يعادل قيمة هذا التأمين من مجموع قيمة العطاء 

 .فترة الضمان وشروطه وانتهاءتنفيذ العقد 

 المؤقت:رد التأمين  (20)مادة 

ات غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم سواء كانت نقدا يرد التأمين المؤقت الى اصحاب العطاء 

 المناقصة. فياو بشيك او بخطاب ضمان فور اعتماد تقرير لجنة البت 

 وطبقا للشروطبعد ان يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية او انقضاء فترة الضمان  إالالتأمينات النهائية  وال ترد

كان خطاب ضمان بغير  إذاالى البنك  أومنه لصاحبه  ىما تبق أوبكامله  ويرد التأمينالعامة بالمناقصة 

 منهما. أيتوقف على طلب من 

 األصناف:رفض  (21)مادة 

الموردة او وجدت فيها نقص او مخالفات للمواصفات  األصنافمن  أكثر أورفضت الشركة صنفا  إذا

او مخالفا للعينات المعتمدة يخطر المورد بذلك كتابة بالفاكس مصحوب بخطاب موصى عليه بعلم 

يتم ذلك  ويجب أنمنها  وتوريد بدالالمرفوضة  األصناف وبوجوب سحبالرفض  بأسبابالوصول 

 األصنافبسحب  ويلتزم المورد األكثرفور صدور قرار الشركة أو فى اليوم التالى على  اإلخطار

فاذا تأخر فى سحبها يكون للشركة  إلخطارهالمرفوضة خالل سبعة ايام على االكثرمن تاريخ اليوم التالى 

 الحق فى تحصيل مصروفات

وبعد ة أقصاها أربعة أسابيع عن كل أسبوع أو جزء منه من قيمة االصناف لمد (%2)تخزين بواقع  

تخصم من الثمن ما يكون  فوراً وأنهذه المدة يكون للشركة الحق فى ان تتخذ اجراءات بيعها  انتهاء

 ذلك. عن مصاريف التخزين فى حاالت خاصة متى قدرت السلطة المختصة ويجوز التجاوزمستحقا لها 

 العقد:التنازل عن  (22)مادة 

يتنازل  أنيجوز  ومع ذلكال يجوز للمورد النزول عن العقد او عن المبالغ المستحقة له كلها او بعضها 

مسئوال عن تنفيذ العقد  ويبقى الموردهذه الحالة بتصديق البنك  ويكتفى فىعن تلك المبالغ الحد البنوك 

 وق.حققبول نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون للشركة قبله من  وال يخل
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 :حاالت فسخ العقد  (23)مادة 

اذا توفى المورد جاز للشركة فسخ العقد مع رد التأمين اذا لم يكن للشركة مطالبات قبل المورد او السماح 

توافق  فيه وللورثة باالستمرار فى تنفيذ العقد بشرط ان يعينوا عنهم وكيال بتوكيل مصدق على التوقيعات 

 بالشركة.عليه السلطة المختصة 

مورد و توفى احدهم فيكون للشركة الحق فى انهاء العقد مع مصادرة و اذا كان العقد مبرم مع اكثر من 

 العقد.التأمين أو مطالبة باقى الموردين باالستمرار فى تنفيذ 

فى جميع هذه الحاالت بموجب اخطاره بالفاكس مصحوب بكتاب موصى عليه بعلم  ويحصل االنهاء

 القضاء.لى الوصول دون الحاجة الى اتخاذ اجراءات اخرى او االلتجاء ا

 :تأخير المورد فى توريد االصناف  (24)مادة 

اذا تأخر المورد فى توريد االصناف المطلوبة او جزء منها فى الميعاد المحدد بالعقد فيجوز للشركة 

كل أسبوع تأخير أو  %( عن 1)اعطائه مهلة اضافية للتوريد على ان توقع عليه غرامة تأخير بواقع 

من قيمة الكمية التى يكون المورد قد تأخر فى توريدها و فى حالة  %( 3)ى جزء من األسبوع بحد أقص

عدم قيام المورد بتوريد االصناف فى الميعاد المحدد للعقد أو خالل المهلة االضافية يكون للشركة اتخاذ 

 - :التالييناحد االجراءين 

شراء االصناف التى لم يقم المورد بتوريدها من غيره على حسابه و يخصم من التأمين  -1

 %( من 10)المودع من المورد قيمة الزيادة فى الثمن مضافا اليها مصروفات ادارية بواقع 

على حسابه و ما يستحق من غرامة عن مدة التأخير فى التوريد و  هقيمة االصناف المشترا

 .طالبة بأى فرق فى اى حالة ال يحق للمورد الم

من قيمة التعاقد و الحصول على %  10انهاء التعاقد و مصاردة التأمين النهائى بما يوازى  -2

 .جميع المستحقات دون الحاجة الى اتخاذ اجراءات اخرى او االلتجاء الى القضاء 

 :فسخ العقد و آثاره  (25)مادة 

إذا أخل المورد بأى شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزماته المقررة و لم يشرع فى 

اصالح أثر ذلك خالل أسبوع من تاريخ اخطاره بالفاكس مصحوب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 

ا لما تقتضيه ظروف بالقيام باجراء هذا االصالح كان للشركة الحق فى اتخاذ احد االجراءين التاليين وفق

 -:العقد و مصلحة الشركة 

فسخ العقد مع مصادرة التأمين النهائى المستحق وقت الفسخ و الحصول على جميع ما تستحقه   -1

 .الشركة من غرامات او تعويضات عما يلحق بها من اضرار 

نهائى المستحق تنفيذ العقد على حساب المورد بأى طريقة من طرق التعاقد مع مصادرة التأمين ال -2

الحصول على ما تستحقه الشركة من غرامات و تعويضات و استرداد جميع ما تكبدته من و للمورد

 .مصروفات و خسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة لذلك 

 :مدة االرتباط بالعطاءات  (26)مادة 

من تاريخ جلسة فتح يوماً  ( تسعين90)تشترط الشركة ان تبقى العطاءات قائمة ال يمكن سحبها لمدة  

قائماً حتى بعد نهاية الميعاد المذكور الى ان يصل للشركة إخطار  ويستمر العرضالمظروف الفنى 

  التسعين  قدم العطاء عطائه قبل انتهاء مدةسحب م إذاو عطائه،منه بسحب التأمين المؤقت وعدوله عن 

التأمين المؤقت الذى دفعه حقا للشركة دون الحاجة يوما المذكورة و قبل اخطاره بقبول عطائه يصبح 

  .الى اتخاذ اى اجراءات قانونية او اقامة الدليل على حصول ضرر لها

 :قبول العطاء و تجزئته  (27)مادة 

الشركة غير ملزمة بقبول اقل العطاءات او اى عطاء اخر و تحتفظ لنفسها بالحق فى قبول اى عطاء 

حسب تقديرها المطلق أن تجزأ التوريدات موضوع العطاء و تعطيه ألكثر مصلحتها و لها  تعتبره فى

كلية أو جزئيا دون إبداء األسباب و ال يجوز ك لها الحق فى أن تلغى المناقصة كذلومن مورد واحد 

 .لمقدمى العطاءات المطالبة بأى تعويض عن ذلك 
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 :فسخ العقد و مصادرة التأمين النهائى  (28)مادة 

 -:يفسخ العقد و يصادر التأمين النهائى فى الحاالت االتية 

 الشركة.استعمل المتعاقد الغش او التالعب فى معاملته مع  إذا 1

اذا ثبت ان المتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر فى رشوة احد موظفى  2

 .الشركة 

 أعسر.أفلس المتعاقد أو  إذا 3

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

 .مصادرة التأمين النهائي وحق الشركة فى الرجوع على المتعاقد بالتعويضات الالزمة 

 

 :تعديل العقد بالزيادة أو النقص  (29)مادة 

مدة  ذلك خاللومن قيمته  %( 50)يكون للشركة الحق فى تعديل العقد بالزيادة أو النقص فى حدود 

مد المدة  ويجوز للشركة أسعاران يكون للمتعاقد الحق فى المطالبة بأى تعويضات أو فروق  التوريد دون

 الكمية.المحددة للتوريد اذا استدعى االمر ذلك بحيث التتجاوز نسبة الزيادة في المدة نسبة الزيادة في 

 :شروط التوريد  (30)مادة 

بالتوريد بكافة األوراق والمستندات والشهادات المطلوبة والموضحة بكراسة يلتزم المورد عند قيامه 

فرع شركة  /الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالعملية على أن تكون جميع هذه المستندات باسم

 منطقة حرة خاصة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

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

فيشمل السعر المبين بالعطاء سعر األصناف  ميناء اإلسكندرية CIFكما يلتزم المورد أن يكون التسليم 

  الرسالة.المطلوبة وقيمة التأمين وقيمة النولون ومصاريف التفريغ والنقل والتخزين على 

 :شروط السداد  (31)مادة

 واالستالم.بعد الفحص والقبول %  100السداد: 
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 /   /   :التاريخ 

 

Date :   /   /  

 .BID BOND GUARANTEE NO خطاب الضمان االبتدائي رقم  

 

 شركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع /السادة 

 ميناء اإلسكندرية -محطة الحاويات   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 

عائد ، وقابالً للدفع نقداً عند أول طلب منكم بغض النظر عن أى 

 :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              

الى أن يقوم مقدم العطاء   (وفى حالة قبول العطاء كله أو جزء منه  )  

بإيداع الضمان النهائي الذي قد تطلبوه ولكنه سينتهي على أى حال 

  /   /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   /   /     

وعليه فان أى مطالبة بالقيمة فى هذا الشأن يجب أن تقدم إلينا فى 

 اد غايته ميع

 

 

Consequently any claim for payment in respect 

thereof should be made to us by the 

                         : accompanied by :مصحوبة باآلتي                                     

 ال شـــــــــئ                           

 

فإذا لم تصلنا منكم أية مطالبة بالقيمة في هذا الشأن حتى ذلك التاريخ ، 

 .ينقضي التزامنا من تلقاء نفسه وتصبح هذه الضمانة نهائياً منتهية 

 

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 .   

ونود اإلحاطة أن الصور  .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 .والرجاء أن تعيدوا إلينا خطاب الضمان هذا عند انتهاء المدة لإللغاء 

date for cancellation . 

 .ونقر بأننا لم نتعد الحد المصرح لنا به إلصدار خطابات الضمان  

 

We certify that we have not exceeded the limit 

permitted to us for issuing letters of guarantee . 

  , Yours faithfully                             وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،                 

 
 

 

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

 المعتمد 

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

signature                                       

 .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 – 49رصيف         

 

 

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  

ونتعهد بدفع هذا المبلغ لدى أول طلب منكم وبدون النظر الى أية 

 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   /   / 

 

وعلى ذلك فان أية مطالبة بالقيمة فى هذا الشأن يجب أن تقدم لنا حتى 

 :هذا التاريخ مصحوبة باآلتي 

 

Consequently , any claims  for payment in respect 

thereof should be made to us by that date accompanied 

by :                       

 ال شـــــــــئ                           

 

فاذا لم تصلنا منكم أية مطالبة بالقيمة حتى ذلك التاريخ  ينقضى التزامنا 

 .من تلقاء نفسه ويصبح هذا الضمان الغياً وضمانتنا منتهية 

 

 

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 . 

 الرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا عند انتهاء المدة لإللغاء

  

Please return to us this Letter of guarantee on expiry 

date for cancellation . 

ية والكربونية لهذا الخطاب ال يعتد ونود اإلفادة أن الصور الفوتوغراف

 بها 

please be informed that the photocopies and copies of 

this letter are considered non negotiable copies . 

 .ونقر بأننا لم نتعد الحد المصرح لنا به إلصدار خطابات الضمان  

 

 

We certify that we have not exceeded the limit 

permitted to us for issuing letters of guarantee . 

  , Yours faithfully                             وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،                 

 

 

 

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

 المعتمد 

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

signature  
 

 

 

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

 /      التاريخ :    

 
 

 نموذج

محطتي لمقطورات( -جرارات-)اوناش شوكةقطع غيار معدات عقد توريد 
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 حرة خاصة منطقة-اإلسكندرية والدخيلة 

 
  :بين كل من  هذا العقدتحرر  201/   /إنه فى يوم                 الموافق    

ش ت م م منطقة حرة خاصة  "فرع شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع  -1
رئيس مجلس االدارة و العضو  توفيق دراز ممدوح /ويمثلها قانونا السيد اللواء

 اإلسكندريةميناء  49/54المنتدب و مقرها رصيف 
طرف أول  (                                                      البحري.

(                                                                           
 /شركة  -2

                                      /ومقرها          
   /ويمثلها قانونا في التوقيع على هذا العقد السيد          
والمرفق بهذا العقد   201/   /بموجب التفويض الصادر لة بتاريخ            

 طرف ثان                                            .
                                                                                                   

 تمهيــــد
 ةاالول( المناقصالطرف )لتداول الحاويات والبضائع  اإلسكندريةطرحت شركة 
– قطع غيار معدات )اوناش شوكةلعملية توريد  2019 لسنة       ))العامة رقــــم 

 منطقة حرة خاصة -محطتي اإلسكندرية والدخيلة لمقطورات(  - جرارات
ووكيلها التجاري بجمهورية مصر  ........من شــركة المقــدم العطاءعن قبــول  وقد اسفرت

 (رال غي    و ذلك بمبلغ وقدره        )فقط                      ..............(العربية )شركة
 والرسوم الجمركية  قيمة المضافة غير شاملة ضريبة ال

سلطة  بصفته )الطرف االول  (وافق مجلس إدارة الشركة      201/  /  بتاريخ    
قطع غيار معدات )اوناش  رقم     على إسناد عملية توريد بجلسته المالياالعتماد 

منطقة حرة  -بمحطتي اإلسكندرية والدخيلة شركة ال يلفرعمقطورات( -جرارات-شوكة
والرسوم قيمة المضافة غير شاملة ضريبة ال) رال غي ----فقط (بمبلغ و قدره  صةخا

 الجمركية 
  و بتاريخ    بقبول العطاء المقدم منها   ------تم إخطار شركة      201/  /   بتاريخ    -

خطاب ضمان نهائي بقيمة إجمالية قدرها        ( الطرف الثاني)قدمت الشركة  201   /
فرع            -من قيمة العقد صادر من بنك            %10و هو ما يمثل  (رال غي ----- فقط)

 تحت رقم  -
إسناد رقم       بقبول العطاء المقدم  بأمربتاريخ   /  /     تم إخطار الشركة الطرف الثاني  -

 منهم
  :و قد اتفق الطرفان على ما يلي 

 البند االول
 

      و كراسة الشروط و المواصفات و عرض شركة   سالف الذكريعتبر التمهيد 

                              ( الثانيالطرف )
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و كافة االوراق و المستندات و المراسالت المتبادلة بين الطرفين المقبولة من األسناد  أمرو

  .جزء ال يتجزأ من هذا العقد و مكملة و متممة لجميع بنوده (الطرف االول  )الشركة   

 البند الثانى
 

بتوريد األصناف موضوع هذا العقد  (الطرف الثاني  )  تلتزم شركة                     

 بتاريخ   والمحددة كماً و سعراً       و وصفاً طبقاً لما هو ثابت بأمر اإلسناد المؤرخ في   
 القيمة المضافةغير شاملة ضريبة   (رال غيفقط            )بمبلغ و قدره               201/  /

  .و الرسوم الجمركية

للطرف الثاني طلب تعديلها بالزيادة مستقبال ألي سبب من  وال يجوزنهائية  وهذه القيمة

ذلك من قيمة العقد و المائة(مائة في  %)100 بموجبويتم الوفاء بقيمة هذا العقد  األسباب،

المتعاقد عليها بمعرفة لجنة تشكل  وقبول واستالم األصنافبعد قيام الطرف األول بفحص 

 األول.لهذا الغرض بمخازن الشركة الطرف 

 البند الثالث

 

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

   (الطرف األول)  ميناء اإلسكندرية  CIFاإلسناد على أن يكون التسليم استالم أمر 

الثاني في توريد األصناف المتعاقد عليها أو أي جزء منها في الميعاد  فخر الطرتأفإذا 

المحدد بالعقد و يدخل في ذلك األصناف المرفوضة فيجوز للطرف األول إذا اقتضت 

مصلحة الشركة إعطائه مهلة إضافية للتوريد على أن توقع عليه غرامة تأخير عن هذه 

 ون قد تأخرمن قيمة الكمية التي يك األسبوعء من عن كل أسبوع او جز %1المهلة بواقع 

من قيمة األصناف المذكورة و تستحق الغرامة بمجرد  (%3) في توريدها و بحد أقصى

إنذار او اتخاذ أي  حصول التأخير ولو لم يترتب عليها أي ضرر دون حاجة إلى تنبيه أو

 النقص  بالزيادة أو سناداأليحق للطرف األول تعديل الكميات الموضحة بأمر و إجراء آخر

 وبنفس الشروطجديد  ودون اتفاقدون أي اعتراض من المورد ( %50)في حدود 

 .خالل فترة سريان العقد والمواصفات واألسعار
 البند الرابع

 

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

من بنك                فرع              خال من أي  لكفالة تنفيذه صادرهذا العقد كتأمين نهائي 

لمدة طلب ساري المفعول  أولعند  األولشروط او تحفظات و مقبول الدفع لصالح الطرف 

 يفرج عنه بعد انتهاء فترة الضمان. شهر من تاريخ توريد األصناف المتعاقد عليها

 

 البند الخامس

 

بتسليم االصناف المتعاقد عليها جديدة و مطابقة  ( الثانيالطرف )  تلتزم شركة             

و صالحة للعمل من الصانع األصلي وليس منتج بترخيص للشروط و المواصفات المطلوبة 

بها ، فإذا تبين للطرف األول وجود أي مخالفة في الشروط و المواصفات أو وجد بها عيب 
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أو نقص وجب عليه اخطار الطرف الثاني أو من ينوب عنه بالفاكس و بموجب خطاب 

مسجل بعلم الوصول مقرونا بأسباب الرفض بوجوب سحب األصناف المرفوضة و توريد 

 . إلخطارهأيام على األكثر من تاريخ اليوم التالي  بدال منها خالل سبعة

من  %2فإذا تأخر في سحبها فللطرف األول الحق في تحصيل مصروفات التخزين بواقع 

هذه المدة  وبعد انتهاءقيمة األصناف المرفوضة عن كل أسبوع ولمدة أقصاها أربعة أسابيع 

لى أن يخصم من الثمن ما يكون يكون للطرف األول الحق في اتخاذ اجراءات بيعها فورا ع

 .مستحقا للطرف األول

 

 البند السادس

 

بتوريد وتسليم األصناف المتعاقد عليها كلها أو بعضها في  بالتزامهإذا أخل الطرف الثاني 

الميعاد المحدد بالعقد أو خالل المهلة اإلضافية يجوز للطرف األول دون تنبيه أو إنذار او 

أي إجراءات قضائية أن يتخذ أحد اإلجراءين التاليين وذلك بعد إخطار الطرف الثاني  أتحاذ

 بفاكس علي عنوانه المبين بالعقد:

بتوريدها من غيره على حسابه التي لم يقم الطرف الثاني شراء األصناف  -1

أو باألمر المباشر  الممارسةالعامة أو المحدودة أو  بطريق المناقصةسواء 

المواصفات المعلن عنها و المتعاقد عليها و يخصم  و الفنيةالشروط  بذات

أو أي جهة  الطرف األوللدى له  مستحقاتأية التأمين المودع أو قيمة من 

الزيادة في الثمن مضافا إليها الفروق الناتجة عن  أخرى قيمة حكومية 

المصروفات التي يكون الطرف األول قد تكبدها في التنفيذ علي حساب 

لثاني وما يستحق للطرف األول من غرامات تأخير او تعويض وال  الطرف ا

يحق للطرف الثاني المطالبة بفروق األسعار إذا كان سعر الشراء علي حسابه 

 . اقل من الثمن المتفق عليه في هذا العقد 

 ويصبح التأمينيختص باألصناف التي لم تورد  العقد وإنهاء التعاقد فيما فسخ -2

عشرة في المائة  (%10يما يوازي  (الطرف األول) ركةالنهائي من حق الش

يستحقه الطرف األول من غرامات تأخير  بما ودون اإلخاللقيمة العقد  من )

الطرف األول في الرجوع على  مع عدم اإلخالل بحق وتعويض وذلك كله

 .استيفاؤهالطرف الثاني قضائيا بما لم يتمكن من 

 

 

 

 السابعالبند 

جزئيا أو كليا أو عن المبالغ المستحقة له  ال يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد للغير

   كلها أو بعضها.

  الثامن البند

يتم تطبيق شرط القوة القاهرة عند حدوث أحداث خارجة عن إرادة المورد و ال يمكن التنبؤ 

بها عند تحرير العقد و التي تعني أعمال الشغب و اإلضرابات المدنية و الحرب األهلية و 
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على أن يقوم المورد  المشابهالفيضان و الزالزل و انهيار التربة أو الكوارث الطبيعية 

باإلبالغ عن وقوع القوة القاهرة فور حدوثها و في كل األحوال يكون المورد مسئوال أمام 

 ة.الشركة عن اثبات القوة القاهر

 

 التاسع البند 

تسري الئحة العقود والمشتريات والمخازن الخاصة بالشركة الطرف االول وأحكام القانون 

 2017لسنة  72وقانون االستثمار رقم  1999لسنة  17رقم المدني وأحكام قانون التجارة 

 نص خاص بهذا العقد. بشأنهوالئحته التنفيذية فيما لم يرد 

 البند العاشر

تستأدي الشركة الطرف االول المقابل المستحق نظير وجود مالحظات في االستالم او 

مستحقات الطرف الثاني الغرامات التي قد توقع علي الطرف الثاني عن طريق خصمها من 

او من قيمه التأمين النهائي بدون الحاجه الي تنبيه او انذار في حالة عدم تالفي المالحظات 

 خالل المدة المنصوص عليها في العقد.

 الحادي عشرالبند 

في أي نزاع ينشأ عن  ودرجاتها بالفصلتختص محاكم االسكندرية على اختالف أنواعها 

                           .هذا العقد

 الثاني عشرالبند 

 والنسخة الثالثةتحرر هذا العقد من أربع نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها 

 .القانوني والرابعة للقطاع لإلجراءات

 

 الثانيالطرف االول                                                                           الطرف 

  /                     السيد اللواء    

 ممدوح توفيق دراز                       

 رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب             
 
 


